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CREATING ONLINE LEARNING SPACES FOR PRE-SERVICE TEACHERS: A 
MACEDONIAN-USA COLLABORATION 

                                                                   Elena Ončevska Ager (PhD) 
Blaže Koneski Faculty of Philology, Saints Cyril and Methodius University – Skopje, Macedonia 

elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk 
                                                                          North Macedonia 
 

 
ABSTRACT 

 
This paper reports on an exploratory study of a 7-week pre-service online teaching course between a 
Macedonian and a USA university. The main aim of the project was to explore teaching from new 
perspectives, enable networking between prospective teachers from the two cultures and promote 
teacher research among the students, while developing their global competences. The course employed 
two online environments and a video-conferencing platform to facilitate interaction. It was moderated 
by the students’ instructors, one from each culture. This paper outlines the structure of the course and 
presents a selection of the materials which were specifically designed for the purposes of the course. It 
then goes on to review the students’ learning experiences on the course. A preliminary thematic analysis 
of the Macedonian students’ reflective entries revealed that they enjoyed juxtaposing their local teaching 
contexts to their counterparts’, while learning about how the two contexts compared with regard to the 
teaching methodologies used and the kinds of learning spaces created. The students also benefited from 
learning about each other’s cultures more generally, including adjusting to each other’s time zones. This 
paper rounds off with suggestions about how international online collaborative endeavours like the one 
described here could be improved.   

 
Keywords: online learning, pre-service teacher education, international collaboration, global 
competences. 

 https://orcid.org/0000-0002-9633-5862 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk
https://orcid.org/0000-0002-9633-5862


IJEP 2022 | Volume 3, Issue 1 
 

 

7 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Living in a digitalised and globalising world necessitates adjustments in the educational system, especially 
with learners nowadays being digitally native, i.e. increasingly turning to online environments for learning 
and eventually seeking career opportunities in the global marketplace. Educators are, therefore, expected 
to develop global competences in themselves and in their learners, e.g. by exposing the learners to other 
languages and cultures, in order to help them develop into proficient communicators and constructive 
members of future globalised communities.  

To be able to achieve these by no means straightforward goals, teachers need to be adequately supported 
by teacher education programmes which contain a focus on such global competences: 

Teacher educators are challenged to […] begin preparing educators for the globally interdependent 
world in which they will work and their students will live, by opening the world to students through 
international experience and integrating a global perspective throughout the curriculum. [...] 
(Kissock and Richardson, 2010: 89).  

Indeed, global competence is widely considered to be a “21st century imperative” (National Education 
Association, 2010). The online course which I review in this paper was inspired by such calls for developing 
global competences in teachers in order to help them include global perspectives in their teaching, so that 
they can, in turn, support their learners to do exactly the same, i.e. to become confident global 
communicators themselves. 

2. GLOBAL COMPETENCES 

 
First, though, what exactly are global competences? Generally speaking, global competences refer to 
speaking the language of another culture and demonstrating an awareness of the specific features of the 
given culture. The American Council on the Teaching of Foreign Languages (2014) breaks down the above 
skills in the following abilities to: 

1. “Communicate in the language of the people with whom one is interacting. 
2. Interact with awareness, sensitivity, empathy, and knowledge of the perspectives of others. 
3. Withhold judgment, examining one’s own perspectives as similar to or different from the 

perspectives of people with whom one is interacting. 
4. Be alert to cultural differences in situations outside of one’s culture, including noticing cues 

indicating miscommunication or causing an inappropriate action or response in a situation. 
5. Act respectfully according to what is appropriate in the culture and the situation where everyone is 

not of the same culture or language background, including gestures, expressions, and behaviors. 
6. Increase knowledge about the products, practices, and perspectives of other cultures.” 

The American Council on the Teaching of Foreign Languages (2014) goes on to suggest that different 
people will go about developing their global competences in different ways, often relying on informal 
education to do so. Yet, conceivably not all students will be given such informal learning opportunities. To 
avoid disadvantaging such students, the American Council recommend that global competences should be 
targeted formally, too, starting from kindergarten and all the way to university contexts. Educational 
programmes designed to support students in this endeavour will, therefore, offer formal opportunities for 
students to:  

1. “Recognize the multiplicity of factors that influence who people are and how they communicate. 
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2. Investigate and explain cultural differences as well as similarities, looking beneath the surface of 
stereotypes. 

3. Examine events through the lens of media from different countries and cultures. 
4. Collaborate to share ideas, discuss topics of common interest, and solve mutual problems. 
5. Reflect on one’s personal experiences across cultures to evaluate personal feelings, thoughts, 

perceptions, and reactions” (The American Council on the Teaching of Foreign Languages, 2014). 
The American educational system increasingly responds to these recommendations to develop global 
competences in their teachers and students alike, and at all levels. This commitment is illustrated well in 
the mission statement of The Ottawa University School of Education, the institution which was involved in 
the online course I review in this paper. The following excerpt from their syllabus on student teaching (a 
module which is part of their pre-service teacher programme) testifies to the institution’s commitment to: 
“educating innovative, adaptable, and involved professionals in mind, body, and spirit. These individuals 
will promote holistic learning, global awareness, and cultural competency as responsible contributors to a 
diverse, pluralistic world” (Ottawa University, 2017). 

One effective way to achieve these objectives would be by establishing global partnerships between 
institutions based in different cultures – a strategy believed to benefit learners across ages and contexts 
(Larson and Brown, 2017). This is the format of collaboration that myself and my American project partner 
opted for. I now go on to describe the aims, structure and content of the online course which we jointly put 
together in order to develop our student teachers’ global competences. 

3. THE ONLINE COURSE: AIMS, STRUCTURE AND CONTENT 
 

Our 7-week (22nd October 2017 to 2nd December 2017) online course was entitled Exploring and analysing 
learning contexts for professional development. By ‘learning contexts’ we mean various ‘artefacts’ (e.g. 
pictures, objects, recordings, sounds, silence, etc.) related to learning. The idea to use the construct of 
learning context was inspired by Shohamy’s (2016) linguistic landscaping, i.e. systematic analysis of texts 
in public spaces. She similarly understands ‘texts’ broadly, to include road signs, billboards, smells, sounds, 
silence, etc. and strives to ascertain what messages they emit about the cities that they are found in. Spaces 
regularly send out messages to us and my colleague and I felt that in our busy day-to-day lives we rarely 
find time to stop and ‘listen’. This course was an opportunity to slow down and reflect on what learning 
artefacts suggest about various, cross-cultural learning spaces and how such messages could inform our 
teaching practice. 

The main aim of the project was for the student teachers (all pre-service teachers, i.e. 9 from Ss Cyril and 
Methodius University, Republic of Macedonia, and 6 from Ottawa University, Kansas, USA) to learn about 
teaching while developing their global citizenship skills. We also aimed to help our students develop 
research skills by getting them to analyse various learning artefacts – a skill they could continue honing 
beyond their studies, as a professional development strategy. Finally, we hoped to enable valuable 
professional and personal networking among the students from the two cultures. 

We used three project technologies on the course: two online environments (one belonging to the 
Macedonian, and one belonging to the US context) and Zoom, a video-conferencing platform. The course 
was moderated by us, the two student teachers’ course instructors, each from the respective culture. 

The project was structured in discrete weeks, with separate group tasks offered in each. Before and after 
the project, we had video conferencing meetings in Zoom. These real-time sessions enabled us to get to 
know each other better and take stock of the learning that took place on the course, respectively. Working 
in groups of 3-4, the students analysed artefacts of their choice from their local contexts, following our 
broad instructions about what artefacts to bring along to their discussion sessions: e.g. pictures of (a)typical 
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classrooms, pictures of (a)typical school assignment or homework assignment, a short excerpt from a(n) 
(a)typical lesson, as well as artefacts of their own choice. These included text messages related to teaching 
and/or learning, pictures of (a)typical celebrations taking places at school, pictures of (a)typical methods of 
rewarding and/or punishing student behaviour, etc.  

To do their group tasks, the students met virtually in Zoom on four separate occasions, analysing the 
artefacts that each of them contributed and preparing a group summary, which they then shared with the 
rest of the groups, on an online platform. The groups were invited to engage with the other groups’ 
contributions, leaving comments on their work and/or asking questions. In order to provide structure for 
the students’ work, my colleague and I prepared a guide, which contained suggestions for the structure of 
the students’ group summaries: 

- a short description of the artefacts 

- a short analysis of the artefacts 

- a short discussion of what the students have learned from their discussion.   

This document also contained questions inspired by (Wedell and Malderez, 2013) to guide the students’ 
analyses: 

Question 1: What does the text suggest with regard to each of the following? 

a) Teaching methodologies (e.g. What teaching methods seem to be in use?; What kind of learning 
seems to be encouraged  - e.g., memorisation, drilling, creation, collaboration? What makes you 
think that?) 

b) Learning environment and social justice (e.g. What patterns of class interaction are used?; Who 
appears to hold positions of power? What kind of power is it? What makes you think so?). 

Question 2: What have you learnt from our discussion? 

My colleague and I used our own task instructions and guidelines to prepare a sample response to the first 
group task (analysing pictures of (a)typical classrooms) and shared this with the group to further clarify our 
expectations and support them in their work. 

4. STUDENT RESPONSE TO THE COURSE TASKS 
 

In this section, I present excerpts from two students’ course responses (Artefacts 1 and 2, and an excerpt 
from the discussion of what the group learnt from the task) to illustrate the kinds of the learning taking 
place on the course.  

 

Artefact 1: Picture of student punishment method 

Situation: Punishment/detention, e.g. a student standing in the corner facing the wall 

Location: Macedonia, elementary school 

Analysis: 

• Outdated method of detention  

• Dehumanizing, humiliating (teacher abusing his/her authority?) 

• Could even be considered unethical 
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• Have inquired and it is still used [in that school] on occasion 

• Not a constructive way of trying to maintain someone’s behaviour as it does not benefit students in 
any way (it destroys the students’ self-esteem rather than nourish[ing] and build[ing] it, as it evokes negative 
emotions, especially insecurity and a feeling of inferiority).  

 

Artefact 2: Picture of student discipline chart 

Situation: Classroom management pocket chart entitled “How am I doing today?”, with students’ names 
listed and cards displayed to indicate their discipline levels for the day 

Location: USA, elementary school, 3rd Grade 

Analysis: 

• “How am I doing today?” comes off as friendly and inviting, despite being a discipline tool 

• Shows the classroom may be organized and have strict rules 

• Easy way for students to understand how they are doing 

• Rewarding for students who do well 

• Can be fun because students can earn prizes 

• Could be embarrassing because all the students can see [each other’s discipline marks] 

 

Artefacts 1 and 2: What have we learnt from our discussion? [Excerpt] 

“In our last discussion, we were able to compare and contrast the teaching methods both in America 
and in Macedonia. We concluded that […] detention in Macedonia is used often and it has proved 
to be very unproductive and embarrassing in some way, especially the old-fashioned method, which 
does not help students. Detention in America, however, is very rare.” 

This exercise enabled the student teachers to meaningfully, with the support of artefacts of their own choice, 
discuss aspects of their respective educational systems. This is in contrast with discussing educational issues 
in general terms and out of context, which could be argued to be less conducive to learning due to being 
less personalised. Discussions prompted by artefacts like the above have the potential, provided appropriate 
supports are in place, to create many of the opportunities for developing global competences, as outlined 
by The American Council on the Teaching of Foreign Languages (2014):  

- raising awareness about the complex web of factors which are at play when it comes to how 
educational systems are set up and run 

- researching and accounting for cultural similarities and differences, problematising stereotypes 
- sharing ideas about how things are/can be done differently (in the example above, how discipline 

issues are taken care of in the two respective cultures) 
- reflecting on how the above sharing shapes one’s own attitudes towards education locally and 

globally. 
Further, exercises like the above provided important practice opportunities for our student teachers to work 
with data from the classroom, making sense of what it ‘says’ to them and how what it ‘says’ can inform 
their future teaching practices. We hoped that exposing students to opportunities for such systematic, data-
driven reflection would give them a taste of the benefits of reflecting on their own practice – a professional 
development strategy they might decide to take further in their professional lives. Finally, meeting up 
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regularly with representatives of another culture, exposed the students to important cultural information not 
necessarily linked to education (e.g. awareness of time zones) and hopefully paved the way for future 
personal and professional partnerships. 

5. STUDENT RESPONSE TO COURSE 
 

In this section I will review some of the student teachers’ reflections on the course overall, as evidenced in 
their course reflections following the course. These are insights from a preliminary thematic analysis 
involving only the Macedonian part of the student cohort. In the next stage of the research, my colleague 
and I are planning on involving the full cohort and analysing their participation and reflections in more 
depth.  

The most enjoyable aspect of the course for the Macedonian students seemed to be the opportunity to 
compare and contrast the two educational systems, learning in the process more about both: 

“[I] really enjoyed reading all the summaries which offered a great deal of insight not only in the 
American school system, but also in some aspects of the Macedonian school system that I myself 
had not experienced.” 

One student noticed that even though there may be significant differences in the educational systems on the 
surface, their underlying principles may not be that different: 

“My main learning take-away from the course is realizing that our educational systems are not as 
different as we believe them to be.” 

Some students felt that the course helped prepare them for their future careers in teaching, by improving 
their global, as well as IT competences: 

“Learning about the classrooms in America will really help me in my career as a teacher in the 
future.” 

“Using all the [course] tools like Zoom was a very good learning experience. It’s something I'm 
going to take with me further in my career.” 

Finally, the students also enjoyed interacting with peers from a different culture: 

“One aspect of the course I really liked was the opportunity to meet new people and at the same 
time get to know their culture,” 

and practising their English language skills. 

When asked about the aspects of the course that they found to be most challenging for them, the students 
chose to write about the time zones difficulties they experienced when it came to scheduling meetings. 
Further, due to students dropping out, some groups were left with more representatives of one culture than 
the other – this is another area that the students wished to see improved to maximise cross-cultural 
exchanges. Other students would have appreciated more guidance on the course tasks. Despite us, 
moderators, preparing what we felt were detailed guidelines and sample responses, it transpired that some 
students needed more support. Last but not least, some students wished to interact more often via Zoom, 
perhaps even to replace the forum interactions on the online platform following the completion of the group 
tasks: 

“[…] Maybe there could be more whole group meetings which would allow all the participants to 
ask about how their project for that week went [,] although I understand that it could not be possible 
with the scheduling issues in mind.” 
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These are all points for us, course moderators and designers, to take further when planning similar online 
courses for improved participant experience. 

6. CONCLUSION 
 

In this paper, I have outlined how, working collaboratively on an online course with my American project 
partner, we attempted to establish cross-cultural professional partnerships between our respective groups 
of student teachers. We set out to support the development of their global competences while providing 
opportunities for them to learn about teaching and engage in data-driven reflection. The students generally 
appreciated the ensuing learning, though they also reported learning benefits that we hadn’t initially planned 
for, such as more general learning about each other’s respective cultures, including adjusting to each other’s 
time zones. 

The design of the course and the selection of course materials shared in this paper will hopefully inspire 
other educators to embark on similar teacher education and/or general English education enterprises to give 
their students opportunities to develop their global competences, since the principles discussed in this paper 
are easily replicable not only across disciplines within a subject, but also across subjects.  
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ABSTRACT 
  

This study examines the Kosovar EFL teachers' perceptions of pronunciation teaching, challenges faced 
by students according to the teachers, and the strategies these teachers use to overcome these challenges. 
To answer the study's proposed research questions, a questionnaire was used, and for the validity of the 
data, 121 participants were recruited randomly from all over Kosovo. Research questions are: 1. What 
are the Kosovar EFL teachers' perceptions of teaching English pronunciation? 2.According to Kosovar 
EFL teachers, which segmental and suprasegmental features are identified as challenging for Kosovar 
students while learning English pronunciation? and 3. Which strategies do Kosovar EFL teachers think 
are effective in helping their students overcome these challenges? 
 

 
The results showed that Kosovar EFL teachers have positive perceptions regarding pronunciation 
teaching. Moreover, they have identified that Kosovar students have some challenges with segmental 
and suprasegmental aspects of pronunciation. To overcome these challenges, Kosovar EFL teachers 
claim to use various strategies.  

  
Keywords: pronunciation teaching, teachers’ perceptions, problems, strategies etc. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 The significance and purpose of the study 

 
There is a lot to be learned when acquiring a new language, including vocabulary, grammar, reading, 
writing, and discourse. Pronunciation is a central feature of the second language acquisition of oral skills 
(MacDonald, 2002), in which students require grammar and vocabulary skills, but such constructs or 
phrases must be pronounced correctly; therefore, the aim of students should also be to achieve successful 
and intelligible pronunciation (Sahatsathatsana, 2017). Regardless of its importance to learners' effective 
communication, many teachers who pay more attention to grammar and lexicon teaching often ignore 
pronunciation (Pourhosein Gilakjani & Sabouri, 2016). This is due to the teachers feeling more secure about 
teaching grammar and lexicon than pronunciation, and they fear that they do not have adequate skills to 
effectively help their learners (Pourhosein Gilakjani & Sabouri, 2016).  
 
However, there are problems that students face while learning pronunciation in an ESL and EFL context. 
As Pourhosein Gilakjani (2012) claimed, some of the reasons are the lack of interest from students and 
insufficient exposure to the target language. Also, the lack of ability on the part of the teachers to recognize 
the importance of pronunciation results in a lack of ability to help students develop proper pronunciation. 
Besides, the influence of the mother tongue has been identified as another challenge that students face when 
learning pronunciation (Nuhiu, 2013; Alimemaj, 2014; Bodorík, 2017). As a result of such interference, the 
students have problems with the pronunciation of sounds that do not exist in their native language and when 
there is a different stress placement (Nuhiu, 2013; Bodorík, 2017). It is important to address such problems 
since, as Pourhosein Gilakjani (2012) stated, if the speakers have an incorrect and unintelligible 
pronunciation, the listeners will not understand their words. Therefore, speakers will not succeed in 
communication. 
 
Moreover, different strategies have been implemented by teachers to address these problems. Some teachers 
consider songs an effective strategy for developing the students' pronunciation skills and overcoming their 
pronunciation problems since they would be exposed to the native sounds of the language (Pimwan, 2012; 
Stanculea & Bran, 2015). Moreover, songs are considered original materials, and they are usually used to 
enhance students' pronunciation regarding stress, rhythm, and intonation (Read, 2007; Tuan & An, 2010). 
Other teachers prefer reading out loud activities since they believe that students will be able to develop 
better pronunciation skills through listening to each other and having the chance to repeat the text 
themselves (Harmer, 2012; Tost, 2013; Jerotijević-Tišma, 2016). 
 
Nevertheless, very few studies have explored teachers' perceptions regarding the students' problems and 
their perceptions of strategies to overcome those problems (Jerotijević-Tišma, 2016; Koike, 2016; Bodorík, 
2017). Hence, this study investigates the Kosovar EFL teachers' perceptions of teaching pronunciation, 
their students' difficulties, and their strategies to overcome these challenges.  
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1.2 Research Questions and Hypotheses 

 
The study attempts to answer the following questions and fulfill the given hypothesis: 
 
Q1: What are the Kosovar EFL teachers' perceptions of teaching English pronunciation? 
H1: Kosovar EFL teachers have a positive attitude towards teaching English pronunciation. (Koike, 2016; 
Uchida & Sugimoto, 2016; Bodorík, 2017) 
 
Q2: According to Kosovar EFL teachers, which segmental and suprasegmental features are identified as 
challenging for Kosovar students while learning English pronunciation? 
H2: According to Kosovar EFL teachers, students, while learning pronunciation, will face challenges with 
the mispronunciation of back vowels [ʊ] and [o], diphthongs /aɪ/, /ɪə/, /eə/, /ʊə/ and /əʊ/, phoneme [w]and 
stress placement in words, while learning English pronunciation. (Nuhiu, 2013; Alimemaj, 2014; Bodorík, 
2017). 
 
Q3: Which strategies do Kosovar EFL teachers think are effective in helping their students overcome these 
challenges? 
H3: Kosovar EFL teachers think that the use of songs, reading aloud, listen and repeat and tongue twisters 
as strategies can help their students overcome English pronunciation challenges. (Pimwan, 2012; Harmer, 
2012; Tergujeff, 2012; Lindawati, 2013; Tost, 2013; Stanculea & Bran, 2015; Jerotijević-Tišma, 2016) 
 

2. LITERATURE REVIEW 

 
When it comes to pronunciation teaching, usually the choice is between RP (Received Pronunciation), 
which is also referred to as British English, and GA (General American English) (Dauer, 2005). 
Nevertheless, Jenkins (2000) sets out a third alternative, the Lingua Franca Core (LFC), an option for the 
people who learn English but do not want to learn British English or American English. Her work 
acknowledges that more than 300 million non-native English speakers communicate more frequently with 
each other than with native English speakers (Dauer, 2005). Jenkins believes that such speakers do not need 
an almost native accent and should not be pressured to choose between two English models they do not 
wish to associate with. Moreover, this core is different from the previous one because it is based on 
"interactional speech data" (Jenkins, 2000, p. 131). The integration of phonological characteristics in the 
LFC is based on Jenkins' impact on intelligibility and consideration of learning and teachability concepts 
(Zoghbor, 2011). This core tries to reduce the phonological challenge for most students and teachers by 
allocating time in the classroom to teach crucial elements in intelligible pronunciation and leaving the rest 
of the elements to be learned by students out of the classroom on their terms (Jenkins, 2000). 
 
Two contradictory principles, the principle of nativeness, and the principle of intelligibility, long influenced 
pronunciation research and pedagogy (Levis, 2005). According to the nativeness principle, native 
pronunciation in a foreign language is possible and desirable (Levis, 2005). Yet, as Levis (2005) stated, 
nativeness was an unfair challenge for both teachers and students. In reality, very few adult students achieve 
native pronunciation in a foreign language. However, the principle of intelligibility says that students have 
to be comprehensible (Levis, 2005). The intelligibility theory recognizes that communication is remarkably 
effective even if foreign accents are visible or heavy, meaning that there is no direct connection between 
the accent and comprehension of the individual (Munro & Derwing, 1995). According to this principle, the 
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instructions should concentrate on the most beneficial features to understand and highlight the relatively 
weak ones. According to Levis and Grant (2003), teachers agree that intelligible pronunciation is essential 
for meaningful communication. Regardless of having gained skills in other communication elements, 
meaningless communication may result from a lack of intelligible pronunciation (Nikbakht, 2011). While 
intelligibility is currently the prevailing goal of pronunciation education, the natives and the concepts of 
intelligibility continue to influence pronunciation in the language curriculum both in the way it relates to 
the communicative context and the relationship between pronunciation and identification (Levis, 2005).  
 
Teaching pronunciation is an essential element for teachers (Uchida & Sugimoto, 2016; Bodorík, 2017). 
However, teaching pronunciation is a challenge for teachers for several reasons, hence, impacting their 
attitudes toward teaching pronunciation. The lack of self-confidence, knowledge, and skills is why many 
teachers do not practice pronunciation teaching (Macdonald, 2002). Uchida and Sugimoto (2016) claim 
that from the results of their study, it can be said that there are two types of teachers, those who are confident 
in pronunciation teaching and those that are not. Therefore, confidence seemed to be an important factor 
for positive or negative attitudes towards teaching pronunciation. Macdonald (2002) found that teachers 
believed that pronunciation teaching was unsuccessful and unenthusiastic for several reasons, including the 
need for a new curriculum, better teaching, and learning content, and a structure for evaluating students' 
skills and improved pronunciation. Due to the insufficient preparation and confusion about the efficacy of 
teaching, both native and non-native English teachers face difficulties while teaching pronunciation. 
Nevertheless, non-native language teachers may also view themselves as insufficient models for 
pronunciation, leading to increased uncertainty about teaching pronunciation (Golombek & Jordan, 2005). 
According to Kelly (2000), teachers are generally uneasy regarding the teaching of sound and intonation; 
hence he believes that is why pronunciation is a disregarded aspect of English classes.  
 
Different researchers have conducted studies regarding the problems that students face when learning 
pronunciation. Hago and Khan (2015) explored the difficulties that Saudi English learners encounter when 
pronouncing English consonants. They found out that the learners had difficulties in pronouncing eleven 
consonant sounds /p/, /ʒ/, /ŋ/, /r/, /tʃ/, /t/, /ɫ/, /v/, /k/, /l/, /d/. Learners would make substitutions of sounds 
such as substituting /p/ with /b/and /ŋ/ sometimes by /n-k/. Additionally, Nuhiu (2013) has researched 
several difficulties in pronunciation encountered by EFL Albanian students. She found that most students 
have had minor misarticulations when pronouncing the back vowels [ʊ] and [o]. Additionally, the sound 
[æ] has been pronounced as [e] in many words. Also, the pronunciation of diphthongs /aɪ/, /ɪə/, /eə/, /ʊə/ 
and /əʊ/ has been noted as a difficulty. Nuhiu (2012) believes that such problems occur because of the 
inference of the L1. Slovak and Albanian learners of English seem to face problems when producing the 
phoneme [w] since such a sound does not exist in the phonetic inventory of these two languages (Nuhiu, 
2013; Bodorík, 2017). Another challenge that Slovak and Albanian students’ face when learning English 
pronunciation is the placement of stress in words (Alimemaj, 2014: Bodorík, 2017). This problem happens 
because of the differences between the L1 and the L2 (Alimemaj, 2014; Bodorík, 2017;). In Albanian, the 
stress generally falls on the last syllable, whereas in English, it varies according to the grammatical category 
(Alimemaj, 2014).  
 
Undoubtedly, to overcome the problems that students face while learning pronunciation, teachers must 
apply strategies and techniques. Tost (2013) found out that reading out loud benefits students in having 
better pronunciation. In addition, Pimwan (2012) conducted a study with 22 students at 
Watratchaphatigaram School in Bangkok to explore the usage of songs as a strategy for teaching 
pronunciation. Similarly, Stanculea and Bran (2015) argue in their paper that by teaching through songs, 
students will be able to hear the words as they are pronounced in the target language, and consequently, 
they will pronounce the sounds as they hear them. On the other hand, Lindawati (2013) presents tongue 
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twisters as another strategy to improve pronunciation. Results showed that tongue twisters helped students 
produce sounds more accurately; hence, such a method improved their proficiency in pronunciation. Other 
strategies, such as minimal pairs, explanations, and watching films, have been employed by teachers to 
improve pronunciation (Jerotijević-Tišma, 2016). 
 
3. METHODOLOGY 
 
For the validity of this research, 121 participants both males and females were involved. In order to 
participate in this research, they needed to be monolingual native speakers of Albanian who hold a 
university degree in English Language and Literature/Linguistics or an equivalent teaching qualification, 
like DELTA/CELTA. They also needed to be 20 years old and above, live in Kosovo and be EFL Kosovar 
teachers. Participants were recruited through the Facebook teacher groups of Kosovo, the group of Kosovo 
English Teacher Network, and the researcher's personal Facebook account. 
 
Since this study aims to explore the EFL Kosovar teachers' perceptions of the teaching of pronunciation, 
students' challenges, and the strategies to overcome them, it can be argued that a mixed-method approach 
is more appropriate to achieve the purpose of this study. A mixed-method approach allows us to understand 
the problem under investigation better since it includes analyses of qualitative and quantitative data 
(Creswell, 2014). 
 
In order to meet the needs of the current study, a questionnaire was used by the researcher (including both 
quantitative and qualitative questions) as a means of finding out the Kosovar EFL teachers' perceptions 
regarding pronunciation tuition, the students' challenges in learning pronunciation according to teachers 
and the strategies employed to help students overcome their pronunciation challenges. It is essential to point 
out that the questionnaire was created online using a Google form. The choice of online questionnaires is 
opted to be the most appropriate for this study, as they are very helpful since web-based research is 
completely anonymous, which leads to participants being honest (Dornyei, 2007; Pratama, 2020). 
Furthermore, the questionnaire consisted of closed-ended and open-ended questions. As Google form was 
used to complete the questionnaire, the descriptive statistics were taken from the Google form summaries, 
given in frequencies. 
 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

4.1 Kosovar EFL teachers’ perceptions of teaching English pronunciation 

 
The first research question examined the Kosovar EFL teachers' perceptions of teaching English 
pronunciation. Table 1 shows the results of the questionnaire regarding this perception. The results show 
that 116 out of 121 Kosovar EFL teachers believe it is important to teach English pronunciation. In general, 
their perceptions of teaching English pronunciation were very positive. Moreover, such a positive attitude 
is also related to the Kosovar EFL teachers' confidence in teaching pronunciation. The results show that 74 
Kosovar EFL teachers are comfortable with their language skills, and 91 feel confident in their knowledge 
and abilities to teach English pronunciation. 
 
Furthermore, 112 Kosovar EFL teachers believe that pronunciation is important for successful 
communication, as all of them have reported that it was important to them how their students speak. 101 
teachers consider it important for their students to attain native-like pronunciation. However, not only the 
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native-like pronunciation is the goal of Kosovar EFL teachers, but 112 of them also claim that clear and 
intelligible English is their goal of pronunciation. Nevertheless, considering that they consider as a goal of 
pronunciation both native-like speech and intelligibility, it is implied that intelligible English is associated 
with native-like phonological attainment. 
 
Additionally, Kosovar EFL teachers have shown a positive attitude towards teaching pronunciation's 
suprasegmental and segmental aspects. As the results showed, 68 teachers have claimed that their focus on 
teaching pronunciation is in both aspects equally. This positive attitude can be related to the confidence that 
teachers have shown in speaking and teaching the English language and pronunciation. Considering all of 
the above, it can be said that the first hypothesis has not been rejected. 
 
 
Question Strongly 

Disagree 
Disagree Neutral Agree Strongly 

Agree 

Pronunciation is important for successful 
communication. 

1 1 7 39 73 

I consider teaching pronunciation important in 
English classes. 

0 0 5 41 75 

I teach both the segmental and suprasegmental 
aspects of pronunciation equally. 

1 8 44 41 27 

I feel comfortable when I speak English with 
obvious features of my Albanian (native) 
language. 

14 16 17 49 25 

I pay attention to my English pronunciation. 0 0 5 38 78 

I am very confident in my knowledge of 
Phonetics and Phonology of English. 

1 0 18 61 41 

I am not very confident in my ability to teach 
English pronunciation 

62 29 11 12 7 

It is important to me how my students speak 
English 

0 0 0 19 102 

My goal of pronunciation teaching is to help 
students become as native-like as possible 

0 5 15 38 63 

My goal of pronunciation teaching is to help 
students become clear and intelligible.  

4 0 5 43 69 

                    Table 1 Kosovar EFL teachers’ perceptions of teaching English pronunciation 
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4.2 Kosovar EFL teachers’ perceptions of the challenges faced by students in pronunciation teaching 

 
The second research question aimed at exploring the segmental and suprasegmental features that are 
identified as challenging for Kosovar students while learning the pronunciation of English, according to the 
Kosovar EFL teachers. From the findings in quantitative data (Table 2), what 51 teachers seem to be neutral 
about is the vocabulary spelling; nevertheless, from the qualitative data (Table 3), it can be seen that 
students have problems with some vowels like /a/, /e/, /ɪ/, /ʊ/, consonants /w/, /r/, and /k/, and diphthongs 
/eə/, /oʊ/, /aʊ/, and /eɪ/. Therefore, it could be said that vocabulary spelling could pose a potential source of 
difficulty for Kosovar EFL learners. However, it can be noticed that 90 Kosovar EFL teachers believe that 
their students have strong pronunciation, which means that they pronounce the words correctly and 
intelligibly. 84 teachers also believe that their students have proper intonation and do not have intonation 
problems. Nevertheless, when it comes to stress, teachers had a more reserved opinion and mainly remained 
neutral, which indicates that there must be some challenges in stress placement in a word. 
 
Even though 38 teachers believe that Kosovar EFL students do not have difficulties in pronouncing English 
consonants, from the qualitative data, it can be noted that other Kosovar EFL teachers think that there are 
difficulties in pronouncing some consonants by Kosovar EFL students. More specifically, 26 Kosovar EFL 
teachers believe that the labiovelar approximant /w/ is one of the problematic consonants, followed by the 
voiceless velar plosive /k/and the post-alveolar approximant /r/, which are other difficult consonants for the 
Kosovar EFL students. 
 
Furthermore, according to Kosovar EFL teachers, vowels such as /a/, /e/, /ɪ/, /ʊ/, and /æ/ are considered the 
most difficult vowels to be produced by Kosovar EFL students. Additionally, the pronunciation of the 
diphthongs /eə/, /oʊ/, /aʊ/, and /eɪ/ have been reported as challenging to be pronounced as well. According 
to the EFL Kosovar teachers, the major reason behind these problems (Table 4) seems to be the influence 
of the mother tongue. Interference from the native language (L1) has been broadly proven to be a source of 
problems for EFL students. 
 
Moreover, 50 Kosovar EFL teachers believe that their students receive enough pronunciation instruction. 
However, as seen from the qualitative, where 56 teachers remain neutral and quantitative results, they 
believe their students do not receive enough practice opportunities outside the classroom. Therefore, 
considering that there are not many English classes, there is a need to practice it outside the classroom, and 
not having such an opportunity has been seen as a challenge.  
 
Concluding, it could be supported that the second hypothesis is partially rejected. Kosovar EFL teachers, 
from vowels, only the back vowel [ʊ] seemed problematic for the students, whereas the back vowel [o] has 
not been identified as a challenge. Moreover, Kosovar EFL teachers have identified the diphthongs /eə/, 
/oʊ/, /aʊ/, and /eɪ/ as challenging for the Kosovar students, which only confirms one of the hypothesized 
diphthongs. As for the phoneme [w], it has been confirmed that Kosovar EFL teachers believe it is a 
challenging phoneme for the Kosovar students. Similarly, by staying neutral and reserved about stress 
placement, Kosovo's EFL teachers have confirmed that it is challenging for their students to put stress 
properly in a word. 
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Question Strongly 

Disagree 
Disagree Neutral Agree Strongly 

Agree 

Kosovar EFL students have strong English 
pronunciation 

0 1 30 58 32 

Kosovar EFL students receive enough 
pronunciation instruction in their present 
English courses. 

3 12 56 31 19 

Kosovar EFL students get enough 
opportunities to practice speaking outside the 
classroom. 

5 22 45 27 22 

Kosovar EFL students are confused by 
vocabulary spelling 

12 22 51 27 9 

Kosovar EFL students have proper intonation 1 4 32 68 16 

Kosovar EFL students have problems with 
stress placement 

9 12 51 35 14 

Kosovar EFL students have problems with 
producing silent sounds 

0 45 45 22 9 

Kosovar EFL students shorten the vowel 
sounds. 

4 23 71 19 4 

                             Table 2 Challenges faced by students according to teachers 

What consonant/vowels/dipthongs sounds are the most difficult for Kosovar EFL students to pronounce? 

Consonant Frequency Vowels Frequency Dipthongs Frequency 

/b/ /  7 /a/ 26 /aʊ/  19 

d/  4 /ɒ/  11 /aɪ/  15 

/g/  5 /ɪ/  29 /eɪ/  19 

/h/  7 /e/  33 /eə/  30 

/j/  6 /æ/  12 /ɪə/  15 

/k/  23 /ʊ/  7 /oʊ/ (AmE)  21 

/l/  6 /ʌ/  31 /ɔɪ/  10 

/n/  4 /ə/  8 /əʊ/  13 

/p/ 10 /ɜː/  3 /ʊə/  14 
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/r/  13 /i:/  3 None  32 

/s/  10 /ɔ:/  2   

/t/ 13 /u:/  5   

/v/  3 /ɑ:/  2   

/w/  26 None  32   

/z/  1     

/θ/  19     

/ð/  4     

/ʃ/  2     

/ʒ/  1     

/tʃ/  3     

/dʒ/  1     

/ŋ/  1     

None 38     

  
      Table 3 Consonants, vowels, and diphthongs that are difficult to pronounce for Kosovar EFL students 
 

Major reasons behind English Pronunciation difficulties of 
Kosovar EFL students 

Frequency 

Not adequate English teachers 5 
Not enough practice 19 
Not interested in the lesson 3 
Do not know the alphabet 2 
Mother tongue influence/difference with English 45 
Stress and intonation 4 
Lack of attention to pronunciation 2 
Lack of communication with native speakers 5 
Lack of confidence 1 
Lack of time for the teacher to teach pronunciation 6 
Textbook 6 
Silent letters 1 
Dialects 2 
No problems 7 

          Table 4 Major reasons behind English Pronunciation difficulties of Kosovar EFL students 
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4.3 Kosovar EFL teachers’ perceptions of the strategies that help students to overcome the challenges 

The third research question aimed to explore the strategies Kosovar EFL teachers think effectively to help 
their students overcome those challenges. This study indicates that Kosovar EFL teachers' strategies include 
teaching IPA symbols, stress, rhythm, and intonation (Table 5). Nevertheless, teachers do not use these 
strategies regularly but only sometimes during English classes. Furthermore, to help students overcome the 
challenges and improve their pronunciation skills, the qualitative results (Table 6) show that teachers use a 
wide range of strategies, showing a preference mainly for the traditional ones, such as reading aloud, 
repetition, and dialogues. Reading aloud as a strategy is also supported by Tost (2013), who found out that 
such a strategy benefited students in having a better pronunciation. It can be said that this strategy, as it is 
used almost by all the participants, helps the teacher identify the students' problems. However, teachers 
should keep in mind that, as Sobkowiak and Piasecka (2014) claimed, this strategy may create anxiety and 
a feeling of boredom since the reader's attention is on the articulation rather than on the comprehension of 
the text. Also, strategies such as songs, recognizing sounds, tongue twisters, and voice recordings have been 
considered beneficial by many Kosovar EFL teachers. Therefore, they have shown a positive perception of 
using such strategies for teaching pronunciation in their classes. Moreover, music is considered an essential 
part of our life and can help create an appropriate environment for the teacher and students (Ulate, 2012), 
which will result in students being more motivated to participate and enhance their pronunciation skills 
(Ebedy, 2015). Moreover, other strategies such as movies, minimal pairs, information gap, rhyming, 
transcription, imitation, and guessing placement of stress seem to be used by some teachers but not at a 
high frequency. Regardless of not appearing to be used as much as the other strategies, it can be said that 
as long as teachers have mentioned them in their preferences, they hold a positive attitude towards such 
strategies. Besides these strategies, Kosovar EFL teachers believe that more exercises in and out of the 
classroom and more English classes would improve students' pronunciation skills. From these results, we 
can see that the third hypothesis has not been rejected. 
 
Question Strongly 

Disagree 
Disagree Neutral Agree Strongly 

Agree 

I teach IPA symbols 7 13 50 29 22 

I teach stress 0 11 50 41 19 

I teach intonation 1 4 29 49 38 

Kosovar EFL students are confused by 
vocabulary spelling 

12 22 51 27 9 

Kosovar EFL students have proper intonation 1 4 32 68 16 

Kosovar EFL students have problems with 
stress placement 

9 12 51 35 14 

Kosovar EFL students have problems with 
producing silent sounds 

0 45 45 22 9 

Kosovar EFL students shorten the vowel 
sounds. 

4 23 71 19 4 

                                  Table 5 Strategies that help overcome the challenges. 
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Strategy Frequency 
Songs 79 
Reading aloud 113 
Repetition after teacher 103 
Repetition after recording 65 
Voice recording 42 
Tongue twisters 42 
Movies 29 
Situational dialogues 66 
Minimal pair exercises 37 
Information gap activities 36 
Rhyming 35 
Transcription 34 
Guessing stress placement in words 36 
Imitation 37 
Recognizing sounds 49 
Body movement: e.g.… 40 
Tactile reinforcement: 27 

Table 6 Strategies used to overcome challenges 
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5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION  

The study aimed to bring an insight into how EFL Kosovar teachers stand towards pronunciation teaching, 
the obstacles their students face, and how they overcome them. To best understand this, three main research 
questions were asked, with the first one being focused on the EFL Kosovar teachers' perspectives on 
teaching pronunciation. The study has shown that teachers hold a positive attitude towards pronunciation 
tuition, which could be linked to teachers' confidence in speaking and teaching English pronunciation. 
Secondly, what obstacles students face while learning English pronunciation based on EFL Kosovar 
teachers' perceptions were highlighted. The answer to this issue depends on specific vowels taken into 
account, as students have shown to face more difficulties with the back vowel [ʊ] but did not face an issue 
when learning other vowels. Additionally, stress was another issue that students face when learning English, 
with them facing difficulties in placing the stress accordingly when pronouncing words in the English 
Language. However, with all the challenges that students could face, it is important to explore and 
understand what strategies teachers are employing to make the learning process easier and more 
comfortable for the students. This is the focal point of the third research question, with the answer providing 
evidence that teachers use songs, reading aloud, listening and repeating, and tongue twisters as ways of 
helping their students overcome English pronunciation challenges. 
The findings of this study could serve as a reference to future research on English language teaching in the 
EFL context, focusing on the teaching of pronunciation. Because a survey is not enough to capture the 
teachers' full range of perceptions and practices, future studies on Kosovar teachers' beliefs and practices 
of pronunciation instruction must include classroom observations and interventions. Besides, it is also 
important to investigate the Kosovar EFL students' perceptions of pronunciation learning; therefore, a study 
that reports and compares the perceptions of both the Kosovar EFL teachers and Kosovar EFL students will 
be beneficial. 
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ABSTRACT 

Integrating technology in the classroom has become one of the most discussed issues in teaching 
environments and these days it is inevitable to do so in every level of education, especially in 
language teaching. In the viewpoint of English instructors, the aim of this paper is to study the effects 
of video use as an audio and visual material in order to offer and create successful language classes, 
which will have an impact on students' motivation and participation in English courses at the 
university level. The development of novel integrated courses that enable students to improve their 
subject knowledge and master the capacity to use that information on an international level is the 
major goal of modern language education. This paper first attempts to analyze the goals of integrating 
video formed lesson plans in EFL classrooms and the advantages of using video formed lesson plans 
in EFL teaching, on the basis of which are put forward the frameworks of teaching principles, 
strategies and specific guidelines which facilitate EFL teaching. This will bring combined theories 
and practice related to the use of audio-visual instruments in language learning, especially in 
university-level ESP courses, as well as why short videos can be considered effective pedagogical 
tools that aid the teaching process. The research includes surveys with students’ studies of needs 
analysis. Videos should fulfill certain requirements, including use of the desired linguistic material, 
be thematically intriguing, involve multiple viewings for students to clearly understand the text, and 
also be brief. As with choosing any educational resources, there is a good video and a bad video for 
language teaching reasons. For educational purposes, a useful video has to include the appropriate 
linguistic material. In most scenarios, this criterion refers to language that is current, practical, and 
accurate in a given situation for language courses aiming to expand communicative performance. 

The goal of this research is to examine and verify the advantages that audio-visual aids do provide 
language teachers and students when teaching and learning English. According to the research and 
the data collected in ESP courses, the results indicate a beneficial impact of video use on students’ 
motivation and participation. 

Keywords: video formed lesson plans, language teaching, EFL classroom, audio – visual tools, 
motivation  
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INTRODUCTION 

The purpose of this paper is to provide a brief overview on the impact that technology has on a student's 
motivation and how media can be effectively used to motivate the students and L2 productivity in the EFL 
classroom should be increased. Language learning and teaching can now be more successful thanks to 
recent technological advancements. Researchers and educators have spent decades refining how to 
incorporate well-organized and effective technology into second language learning and teaching in order to 
improve students' language ability. Due to the rapid evolution of technology, it is critical for language 
teachers to understand how to properly and efficiently integrate technology into their curriculum design in 
order to not only assist students in learning a second language but also to successfully enhance their 
motivation. 
Computers appear to be at the forefront of teaching in an ever-changing technological world. 
Simultaneously, the precise impact of adopting technology for instruction is unknown. The impact of 
technology on students' desire to study and how technology affects information retention are two issues that 
teaching communities are grappling with. 
In general, technology, and video-based lesson plans or materials in particular, are now not only a part of 
everyday life, but they have also been demonstrated to be an effective technique of teaching English as a 
foreign language to all learners inside and outside the classroom. As technology advances, teachers will 
have additional chances to mix online resources and videos into traditional classroom settings, making 
learning and teaching more exciting and relevant. 
Lesson plans based on visuals have the advantage of providing original and authentic input because they 
were created for native speakers in the first place, such as films, TV shows, music, and so on. Videos can 
be utilized in a range of instructional and teaching circumstances, such as in the classroom to deliver 
content, initiate conversation, provide illustration for a certain topic and content, and in self-study and 
evaluation situations. 
 

Theoretical background 

This research examines how the notions of authenticity and student motivation can be incorporated and 
increased in an EFL or ESP classroom by employing technology or media as supplemental material. 

Multimedia is a multi-sensory experience that uses text, graphics, images, audio, and video to communicate 
information. It has been established that a combination of words and pictures always integrates a significant 
quantity of data (Mayer, 2001, pg.55). 

Students learn best when they can perceive the value and significance of the knowledge offered in class. 
Thus, in order for students to accomplish their ultimate learning goal, a range of teaching approaches must 
be used, as well as an engaging and engaged classroom atmosphere. 

Sherman (2003) makes a compelling case for the use of realistic video formed lesson plans in language 
classes. She offers a number of practical classroom activities that demonstrate how to use a video to bring 
real-world language and culture into the classroom in a way that is modern, engaging, and effective. There 
are many documentaries, educational videos, interviews, and websites that contain a significant body of 
information generated and posted by individuals all over the world to communicate their thoughts and 
opinions, as well as the ability to connect with others through the comments feature. As a result, YouTube 
has the ability to provide authentic English input to learners through something that is already a part of their 
daily lives. 
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According to Nunan (1999), "interactive visual media provided by computers appear to have a particular 
educational capability for subjects addressing social situations or issue solving, such as interpersonal 
solving, foreign language or second language acquisition."Clearly, including the Internet into the 
curriculum design not only creates a multicultural gate for students to learn from a variety of real-world 
experiences, but it also creates an interactive global universe to assist students learn communicatively. To 
be more explicit, teachers may find it challenging to explain abstract concepts to second language learners 
at times. Teachers can use computer technology to exhibit authentic visuals or photographs using 
multimedia to make their instructional sessions more dynamic, interactive, and engaging. 

Computers use a "multi-sensory collection of text, music, graphics, video, animation, and hypermedia to 
give meaningful contexts to promote comprehension," according to Butler-Pascoe (1997, p. 20). Students' 
second language learning is dynamically strengthened by comprehensive input, which aids interactive 
learning. To put it another way, computer technology can help with both conscious and unconscious 
learning. Teachers are, in fact, recognized as the primary source of information input in some language 
classes, particularly in EFL teaching situations, to meet students' linguistic and non-linguistic demands. 
However, because teachers are unable to give sufficient or authentic input on their own, computer 
technology provides complementary tools to assist teachers in overcoming this limitation. 

According to (Nunan, 1999, pg. 65), a percentage of language instructors use the transmission model, which 
stresses the obligation of teachers to transfer knowledge and rectify errors, while students simply receive 
and store the material provided in class. Many students remark that the teacher-centered model of English 
language learning is tedious and monotonous, and that they desire a new and alternative approach. Develop 
an active teaching strategy to boost students' interest in English-language learning as one approach to 
solving this challenge. Multimedia is becoming more widely acknowledged as a method of teaching English 
as a foreign language as new technology emerges (TEFL). 

A well-designed language learning class should assist second language learners in an effective form 
developing their English language abilities (listening, speaking, reading, and writing), as well as offer 
students with numerous opportunities to practice these skills (Butler-Pascoe, 2003). Appropriate and well-
designed websites not only assist learners in improving their listening skills, but also in correcting their 
pronunciation, expanding their vocabulary, practicing their speaking abilities, and strengthening their 
reading skills. In reality, language teachers can include a variety of digital technologies into their language 
instruction, such as podcasts, blogs, Moodle, Wiki, Skype, or Second Life, to assist students strengthen 
their English language abilities in a variety of ways. That is, different technologies offer distinct benefits 
for assisting the development of English language skills in second language learners. 

Many English teachers claim that using multimedia, specifically video related materials to teach English 
makes a class more dynamic than the traditional teacher-centered strategy. In contrast to traditional English 
classrooms, in multimedia classrooms, the teacher can demonstrate considerable content in a matter of 
seconds using a button and keyboard, as long as he or she is knowledgeable with the multimedia's operation. 

Computers have grown highly popular in classrooms, and many teachers are now employing these devices 
for language learning, due to the importance of using multimedia in language instruction. Teachers are 
always the facilitators of a whole class, using teaching approaches honed over many years of experience 
while also incorporating multimedia into EFL instruction. The significance of information technology in 
the educational sector is now widely recognized. Because of the ease with which students and teachers may 
use information technology, both students and teachers can readily learn course content (Solanki, 2012, 
pg.151). 
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The following are some of the advantages of using multimedia technology in English classes: 

1. To cultivate students’ interest in study 

 2. To promote students’ communication capacity  

3. To widen students’ knowledge and to provide an insightful understanding of Western culture  

4. To improve the effect of teaching  

5. To improve teacher-student interaction 

6.To provide flexibility in the course context and to provide context for language teaching 

Experienced teachers know how to deliver material effectively and use computers or the Internet to pique 
students' attention. As a result, a good mix of multimedia and instructional methods is necessary to keep 
EFL students' attention during English language acquisition (Acha, 2009, pg. 29). 

Multimedia programs make it simple to merge text, music, video, and animated visuals. Furthermore, 
multimedia can give an enhanced or augmented learning experience at a cheap cost per unit in cases of 
chronic underfunding. It is here that the power of multimedia may be released to benefit everyone in the 
long run (Mayer et al., 1998, pg. 28). 

Exploration, discovery, and experience are all available with multimedia. Education is not always driven 
by technology. This is a role that pertains to pupils' learning requirements. Multimedia may make the 
learning process more goal-oriented, collaborative, flexible in time and place, unaffected by distances, and 
customized to individual learning styles, as well as promote teacher-student communication. Multimedia 
makes learning more enjoyable and friendly, removing the worry of inadequacy or failure (Lu, Wan and 
Liu, 1999, pg. 42) 

Social networks, or social media, appear to have an impact on practically every element of human existence, 
and education is no different. By definition, ESP focuses on a learner's individual language demands; as a 
result, the use of technology is even more critical, since they can serve as a source of authentic resources, 
offering a window to the world and exposing students to real-world language use in their fields. 

Students need to be engaged in the learning process and develop their image as global citizens, so 
integrating technology in the ESP classroom is more important than ever. It is now widely understood that 
universities have a direct obligation to educate students for the process of employability, by subject matter 
such as topic area and degree program, as well as other aspects such as satisfaction ratings," Deacon, Parkin, 
and Schneider (2017, pg.137) write. Such analytics can be used to recruit the best people, but it's also 
increasingly being used to analyze the quality of a university's degree program. 

Information and communication technology is known to help expand access to education, strengthen the 
relevance of education to the increasingly digital workplace, and raise educational quality," (Keno et al. 
2012, p. 907). Across the research industry, a series of studies has evolved with the goal of elaborating. 
"Internet integration in higher education has spurred high expectations, notably about accessibility, 
engagement, and prospects for improved instruction," Hershkovitz and Baruch (2010, p. 14). 

However, as Zaidieh (2012) points out, social networks have their own set of obstacles when it comes to 
integrating them into the educational system, including privacy issues among educators and learners, 
miscommunication, and time consumption. 
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Motivation of Students Following a large number of positive reactions from students and instructors, 
educational attainment has been successful. According to academics, social networking sites are appealing 
platforms for meaningful communication and productive collaboration. 

Methodology 

Students from South East European University ESP program make up the study's sample population. They 
are between the ages of 18 and 23. They were ESP students who were completing their assignments 
throughout the semester on Google Classroom, an educational networking site which is used now for many 
years. The study used a sample of 20 students. A systematic questionnaire with closed-ended questions to 
the students was utilized to find answers to the study questions. The survey looked at the impact of Google 
Class, an educational networking site, on two key variables: At university, ESP students' motivation and 
teacher-student communication. 

The needs and interests of students have been the focus of questions, which deal with elements that 
influence students' motivation in language learning, such as engaged learning activity, curiosity and 
challenge, interface design, Convenience, flexibility in time and place of learning, recognition, and 
usefulness are all external/environmental elements to consider. The questions were asking about the 
students’ requirements as it was regarded to include needs and wants. Surprisingly, the majority of 
responses were positive and demonstrated an interest in obtaining all of the knowledge and skills included 
in the syllabi as the university's ESP courses' objectives. 

This research examines how the notions of authenticity and student motivation can be introduced and 
increased in an ESP classroom by employing video assets as supplementary material. Sherman (2003) 
makes a compelling case for using authentic video material in language classrooms. She offers a number 
of practical classroom activities that demonstrate how to use video to bring real-world language and culture 
into the classroom in a way that is modern, engaging, and effective. There are many documentaries, 
educational films, interviews, and websites that comprise a significant body of information generated and 
posted by people all over the world to communicate their thoughts and perspectives. 

 

Reasons for using media 

According to Brinton (2001), the use of media helps to stimulate and engage learners. Traditional 
approaches and methodologies to foreign language education often fail to provide learners with a much 
deeper level of cultural, generational, and linguistic comprehension by showing how the L2 is used in real-
life or within real day-to-day contexts. The use of media as supporting and supplementary methods for 
teaching/learning the L2 may reduce the need for lengthy and possibly unclear explanations for the language 
educator. The use of media in the language classroom provides a multitude of visual and audible clues for 
language learners, allowing them to reinforce the essential subject being delivered. Furthermore, according 
to Brinton (2001), learners become better equipped to challenge the task of correctly understanding and 
communicating knowledge and meaning by making proper use of these visual and audio clues within the 
context of a lesson. 

According to Brinton (2001), media can be divided into two types: nontechnical media and technical media. 
Chalkboards, flashcards, and posters are forms of nontechnical media that can be featured in an EFL 
classroom. These varieties of media are considered to be very user-friendly, and they can be employed in 
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classrooms with limited resources and financing. We find that technical media belong to a class of materials 
and equipment that is substantially more expensive and less user-friendly.  

CD/DVD player, film projector, and computer/language lab are examples of these. Because today's young 
learners are surrounded by technology and technological gadgets of all kinds, language teachers would be 
wise to familiarize themselves with technical media in order to "...take into account the learners' needs and 
wishes... rather than offering some 'off-the-peg' solution," as Scrivener suggests (2005, p. 74). 

 

The objectives of using internet apps and video formed lesson plans to teach English 

             Because teachers do not have defined goals in mind in classroom activities, the results of teaching English 
with video-formed lesson plans on students are frequently not adequately matched with the efforts made by 
both teachers and students. When using video-formed lesson plans in the classroom, language teachers must 
bear clear goals in mind because they must formulate and build their teaching plans in an attempt to reach 
their objectives. Lesson plans based on videos can help language teachers accomplish three main objectives. 
The primary and most important role is to help EFL learners improve their language skills, primarily their 
listening and speaking abilities. 

             Video formed lesson plans function as visual aids for EFL students who are exposed to listening resources. 
Learners typically strive to maintain their attention long enough when exposed to extensive discussions or 
chapters without visual assistance when improving their listening abilities. Videos can give listeners a lot 
more information while also keeping their attention on the audio. Authentic video formulated lesson plans, 
on the other hand, can provide a more realistic language learning environment, stimulate EFL learners' 
interest in English learning, and improve their overall linguistic ability. According to language learning 
theories, language learning is divided into three stages: language input (reading and listening), assimilation 
(internal processing and memorizing), and language output (speaking and writing). 

 The benefits of video formed lesson plans  

The usage of lesson plans which incorporate videos has numerous benefits, such as promoting academic 
autonomy and proactivity. Students can directly acquire a significant amount of cultural background 
information and emotional attitudes about the learning materials when teachers bring video material into 
their English classrooms. As a result, kids could use their independence in language learning. Students can 
immerse themselves in the vivid environment generated by the video-formed lesson plans and learn the 
pragmatics of the language used by the characters while watching them. In comparison to traditional 
English instruction, such courses actually put student-centered teaching practices into practice. 
Video can also be more inspiring than other forms of genuine content. Another reason, according to 
Christopher and Ho (1996), is that it can be enjoyable. Learners may find the music and setting features to 
be enjoyable. Learners can discuss issues and ideas from video movies. Topics for video-based lesson plans 
in the classroom should be chosen based on students' interests, English proficiency levels, and cultural 
considerations (1996, p. 86), Nunan (2003) also stated that the design of listening cycles is vital, which 
requires selecting the material of the video or audio recording and organizing it into sections for delivering 
to learners in stages. Instructors can create exercise cycles in which students can participate. In order to 
keep the learners' focus on the clip, the instructor should also be a critical observer. As a result, selecting 
the video material and lesson plan would be very beneficial for instructors. 
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There are several and obvious advantages of adopting video in the EFL classroom. The authors suggest a 
productive learning environment and great motivation. 
Thanajaro (2000) conducted research on the use of authentic materials to increase listening comprehension 
in the English as a Second Language (ESL) classroom by monitoring courses and interviewing students. 
Genuine materials in ESL courses had a positive impact on ESL students' motivation to learn the language, 
according to the research. 
Maneekul (2002) conducted a study on using authentic material and tasks to enhance listening skill for 
undergraduate students majoring in English. Upon seeing native speakers' video programs, students' 
listening skills have improved to a higher level by integrating authentic materials and assignments. 
Videos improve oral comprehension, increase student participation and communication with colleagues, 
promote cross-cultural awareness, could be used with students of any English language proficiency level 
(Rice 1993, pg.7) 
According to Tomalin (1992), "video communicates meaning better than any other medium." Many 
proponents of using video for EFL instruction argue that it may be successfully utilized for teaching culture 
and agree that movies stimulate students to acquire both the target culture and language. According to 
Tomalin, the concept of culture has caused considerable dispute in the literature, with many definitions 
including symbolic, cognitive, behaviorist, functionalist, psychological, sociological, and anthropological, 
the last two of which are highly relevant to an EFL teacher. 
 

Conclusion  

Media and its widespread influence in students' daily lives, according to Brinton (2001), can no longer be 
ignored. As a powerful motivator, the use of media in the EFL classroom contributes richly, favorably, and 
productively to the language education process. Wilson (2011) backs up Brinton's (2001) arguments by 
urging all L2 educators to "make use of available technology [and media] in the EFL classroom" (Wilson, 
lecture, November 21, 2011), as this type of approach and methodology allows for a highly effective, 
appealing, and enjoyable form of motivation in second language education, as evidenced by the author's 
observation on the amount of work and study.  

"The current [media] possibilities are actually great... for they offer an astonishing number of avenues for 
learning and inquiry," concludes teacher-educator Jeremey Harmer (2007). Instructors that use a variety of 
media to enhance language learning will present a more appealing and engaging way for students to acquire 
English as a second or foreign language in a practical, successful, and meaningful way. 

As authentic content input and motivational aids, apps and video-based lesson plans are regarded to be 
beneficial. Video clips are found to be entertaining, relevant, helpful, and somewhat motivating by students 
in general. As a result, it's possible for both teachers and students can work together to incorporate diverse 
video-based lesson plans into a number of classroom activities in order to improve learning outcomes and 
create a positive learning environment. It's less apparent, however, how to use videos in class to encourage 
students to use websites to study English outside of class and to foster learner autonomy. While teacher 
direction is crucial, allowing pupils the opportunity to explore on their own is also critical. 

While teacher guidance is essential, it's also important enabling students the freedom to explore on their 
own and take the first steps toward learning English through media and video is critical. 

Digital media can also help language learners enhance their listening comprehension. Ungrammatical traits 
that are not comparable to those present in written language make up the structure of language, which can 
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assist learners understand while also entertaining them. Students are encouraged to explore the relationship 
between learning and practicing as a result of the connection between the classroom and the practical world. 
For second and foreign language students, videography is generally regarded as more powerful and 
comprehensible than other media. 

According to several researchers, language teachers prefer video because it encourages students, brings the 
real world into the classroom, organically contextualizes language, and allows students to observe accurate 
language use. Students want it because video presentations are interesting, challenging, and fun to watch, 
and it is a commonly used medium in almost every discipline. It is considered that video content could be 
used as both authentic material input and a motivational tool. As a result of the connection between the 
classroom and the real world, students are encouraged to grasp the relationship between learning and 
practice. Digital media is increasingly used by second and foreign language students. 
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ABSTRACT 

The world has seen remarkable technological advancements in recent years, with the technology 
pervading all aspects of life, including education. Indeed, the function of technology in teaching is 
rapidly growing. As a result, the educational system needs to utilize technology in the learning process, 
as it contributes to increased interaction and exchange of information between students and instructors. 
The SEEU (South East European University) is at a huge advantage regarding the use and employment 
of technological tools. Currently, the university uses Google Classroom to motivate and develop 
students’ autonomy using its online services by encouraging participation in different discussions, 
posting activities and blogs, uploading teaching materials, chatting, etc. The method of this study is 
quantitative research and a modified questionnaire as the instrument to collect the data. The 
questionnaire contained 13 items. The data was analyzed by using frequency and means. The result 
indicated that students feel Google Classroom is useful, and they are satisfied with Google Classroom 
as an online learning tool. Its advantage is that students can do a paperless assignment submission, and 
they receive instant notifications regarding their assignments. On the other hand, the disadvantage of 
using GC has mentioned the lack of interaction, no discussion, and the lack of motivation. 
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INTRODUCTION 

Computers and other forms of technology have become an integral part of both learning and teaching. Just 
like technology has changed the world, it has also changed the approach to learning and teaching. 
E-learning today has become a key factor in teaching language. Improving students' language abilities is 
one of EFL teachers' top priorities, and standard e-courses are insufficient to assist students in boosting 
their language skills. Google Classroom is an interactive tool that can be used to solve this issue by exposing 
students to the language outside the classroom and providing them with accessible tools to independently 
develop their language abilities, thus activating and improving the language abilities of EFL students. 
 
The South East European University (SEEU) uses the e-learning platform Google Classroom (GC) as a 
means of communicating English to ESP students. This article will discuss how the Google Classroom 
application enhances students' language abilities while also encouraging autonomous learning. The 
different activities and resources that are provided by GC have been described with an analysis of how they 
can be used to develop EFL students’ language proficiency and independent learning. Google Classroom 
facilitates students' organization in this regard by organizing all assignments and work in one place. It also 
assists teachers in creating, copying, assigning, supervising, collecting, grading, and returning work to 
students (Miller, M. 2015), all of which take a significant amount of time and effort. This tool is easy to 
use as it merely requires teachers and students to learn how to post information and documents and how to 
locate the information. Teachers can effortlessly log in and ask students to join the group and track the 
events because the SEEU already has access to Google Classroom.  
 

Significance of the Research 

The paper aims to explore student perception of GC in supporting the teaching/learning process. It aims to 
be one of the few to contribute to the literature review in the field of instructional technology and e-learning 
resources. Through the virtual learning environment, including GC in the teaching-learning process may 
result in the development of an online community. This would provide additional opportunities for students 
and teachers to communicate, bridging the gap caused by formal and institutional regulations. Furthermore, 
the opportunity for collaborative work between students and instructors provided by GC may promote the 
blended learning method and its advantages, which include providing both teachers and students with the 
digital skills required for survival in the twenty-first-century teaching and learning process. 

LITERATURE REVIEW 

In reviewing the literature, the following studies were observed about Google virtual classrooms: Petersen 
(2013) investigated teachers’ perceptions of using Google Apps to produce digital content and in 
communication and collaboration. The results revealed that the teachers were familiar with the Apps that 
were effective in producing the educational content, communicating, and cooperating with teachers and 
students. Likewise, Azhar and Eqbal (2018) assessed teachers’ perceptions of GCs. The study used semi-
structured interviews to interview 12 Barrett Hodgson University teachers. According to the findings, 
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teachers viewed Google virtual classroom as a useful tool for document and classroom management, with 
a considerable positive impact on teaching methods and easy-to-use interfaces. 

 Similarly, Azhar & Eqbal (2018) assessed teachers’ perceptions of GCs. The study used semi-structured 
interviews to interview 12 Barrett Hodgson University instructors. The results indicated that teachers 
perceived Google virtual classroom as a convenient tool for document and classroom management has a 
significant positive impact on teaching methods and has an easy-to-use interface. Also, (Beaumont,2018) 
explored the perceptions of using GCs from students’ and educators’ perspectives at the student learning 
department of Keele University, UK. The results showed that the feedback was very positive, where 
students perceived GCs as easy to use, engage in discussions, answer, and pose questions. Meanwhile, 
educators perceived GCs as easy to create and enroll individuals or groups of students in, and they indicated 
being able as educators to use the assessment function. 

Indeed, e-learning plays a significant role in promoting virtual learning through current electronic media, 
as both e-learning and virtual learning are terms that refer to the ability of anybody to access education 
through Internet resources without having to visit a school. According to Rion and Hasan (2015, pg. 7) 
"Many developed countries are employing virtual classrooms to give online education to students."  

Sayed stated that computer-generated classrooms are “An interactive teaching and learning environment 
that allows live online interaction between the teacher and students, and works simultaneously and 
asynchronously as traditional classrooms, where the teacher and students work together at the same time 
regardless of the places they are at” (Sayed, 2017, pg. 373) 

On the other hand, Rizq specified that virtual classrooms are comparable to traditional ones in terms of 
teacher and students’ participation, “yet they are available online, where teachers and students do not adhere 
to time or place and can create virtual environments where students access through different networks to 
participate in collaborative learning” (Rizq, 2009). Regardless of the definition, virtual classrooms are 
unquestionably an important component of educational institutions in online learning (Rion & Hasan, 
2015). 

A good virtual classroom should be adaptable, allowing the teacher to convey instructional content in more 
than one language, employ multimedia, have an easy-to-use control panel, and have the essential features 
of electronic classrooms. Mwanza (2005) names this teacher’s roles in virtual classrooms: 

The teacher provides students with educational resources, the teacher encourages students to work in groups 
to increase their learning experiences and to share these experiences, motivates students to become self-
independent, and manages time and the learning process.  

Additionally, Al-Talwaty (2014) enlists the following responsibilities for the teacher: defining the 
objectives and outcomes of the lessons, selecting, or preparing assessment methods, following up on 
students’ attendance and academic progress, instructing students to do assignments, and asking questions 
that provoke understanding and critical. Nagele (2017) said, teachers, can create active lessons which are 
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student-centered, collaborative, and unforgettable just through Google Classroom because it provides easy-
to-use learning features with students of all categories able to cooperate. Google Classroom is helpful to all 
learner categories - including adult learners. 

 

USING A BLENDED LEARNING STRATEGY 

The integration of ICT in the educational process at SEEU allows for the adoption of a blended learning 
approach. It creates an integrated instructional approach by combining face-to-face classroom approaches 
with computer-mediated activities. It makes learning more engaging and accommodates students' various 
requirements and learning styles. The goal of combining in-class face-to-face learning with online 
instruction is to improve the learning process because the number of in-class sessions is insufficient for 
students to understand the language units presented during the seminars and practice the skills they will 
need in their future professions. The supplementary model of blended learning is used in English lessons, 
which maintains the core structure of the regular course while reinforcing traditional textbooks with 
technology resources. The blended learning model incorporates technology into the course's educational 
approach but does not change the course's main framework. Students must complete online readings and 
activities, as well as prepare and submit PowerPoint/Prezi presentations and reports. There is no reduction 
in course meeting time, and students are expected to attend classes according to the timetable. 

 

PARTICIPANTS 

Fifty-two SEEU undergraduate students, both male and female, between the ages of 18 and 25, participated 
in this study, all of whom were in a multicultural classroom context. They were the students from the ESP 
1 group who study Computer Sciences. They have all been studying English for nearly 12 years, starting 
from their primary education, secondary school, and now at the tertiary level.  

Their proficiency ranges from upper intermediate to advanced. They study computer science and are 
required to attend English for Specific Purposes classes as a compulsory course. Research participants 
consist of students that completed the questionnaire, responded to Likert scale statements, and participated 
in the Interview/discussion. 
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Research Questions 

The goal of this study was to investigate how satisfied students were with uses Google Classroom in an 
academic setting, as well as to learn about their perceptions of the benefits and drawbacks of utilizing 
Google Classroom. The research was conducted to reveal their attitudes about utilizing Google Classroom 
to communicate with other students and the teacher. 

Questionnaires were used to generate answers to the research questions: 

1. What are the outcomes and effects of Google Classroom on academic students? 
2. What are the advantages and disadvantages of using Google Classroom? 

 

Instruments 

For this research, several data collection tools were used, including a survey/questionnaire, Likert scale 
questions, and an interview. Student surveys were used to gather data for the study, which measured their 
views regarding utilizing Google Classroom. The surveys used a 5-point Likert scale with values ranging 
from "Strongly Disagree" to "Strongly Agree," with 1-5 given to each option. The questionnaire had been 
uploaded on Google Classroom by the teacher. 

Students were provided resources in Google Classroom before the questionnaire, including the previously 
taught lessons. Additionally, different kinds of assignments and quizzes were available so that the students 
could practice and prepare for the examination. To encourage students’ participation, they were notified 
that they would be granted points for participation, which would be calculated with their final grades. The 
questionnaire items were developed using relevant literature and hands-on experience with the skills. The 
items were then modified to fit the current research and confirmed by a panel of experts on the subject. For 
the purpose of this study, an adapted version of the questionnaire prepared by Shaharanee et al. (2016) was 
used as an instrument to collect the data. 

 

Procedures 

Many types of research indicate that just incorporating instructional technology into a school environment 
does not ensure improved learning outcomes. In addition, when it comes to teaching and learning, it's not 
so much what technology you use as it is when, why, and how you utilize it. The general objective of this 
study was to establish the impact of e-learning on academic performance. The teacher posted the 
questionnaire on Google Classroom. Before the questionnaire, students were given materials on Google 
Classroom, namely the lessons that had been previously taught. 
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Additionally, different kinds of assignments and quizzes were available so that the students could practice 
and prepare for the examination. To encourage students’ participation, they were informed that they would 
be awarded points for participation, which would be calculated with their final grades. 
The assignments used in the study were carefully selected to reflect the current need for assessing what 
students do and what are their perceptions as they study. That is the reason why quantitative and qualitative 
research methods were used. Whereas quantitative methods are good for tallying answers and creating 
checklists, qualitative methods provide a more in-depth analysis of students’ perceptions and reactions to 
different tasks and environments. The study aimed to validate the fact that students need to self-select 
appropriate learning environments based on their learning preferences. Only then will the learning be 
effective and successful. 
 

RESULTS 

Students' Perception of Using Google Classroom Student perceptions can be influenced by several 
indicators, one of which will vary the application of teacher learning methods (Rahmah et al., 2021). 
When it came to utilizing Google Classroom in an ESP setting, many students felt that it had a beneficial 
impact on their learning. Most of them favored the possibility of studying when it suits them. Respondents 
pointed to the possibility of choosing a time and place that suited them as an advantage. On the other hand, 
the impossibility to have enough face-to-face contact with a teacher and other colleagues was counted as a 
disadvantage. Students’ perception was that teaching in the classroom was very beneficial for them as it 
helped during their learning process. The students declared that they are not willing to do some activities 
by themselves, for example, reading. The relevance of the teacher in the learning process was recognized 
by a substantial majority of students. We can easily observe that incorporating Google classroom into the 
ESP classroom encourages interaction and boosts students’ confidence regarding their knowledge of 
English as well as their independence. In addition, they will likely develop learner autonomy, which may 
help them learn faster and in more diverse ways.  
Concerning the question “I enjoy using online dictionaries, translation tools, and other equipment during 
the ESP class”, 9% of students strongly agreed, 33% agreed with the statement and said that they are 
"forced" to acquire a new language, idioms, and words to interact or find for information. The results of the 
2nd question “Computer activities give me more chances to practice English” confirm that only 4% were 
uncertain and 2% of the students disagreed that computer gives them more chances to practice English 
while 33%agreed that using computer activities have helped them, and 9% strongly agreed that computer 
activities give them more chances to practice English. Different blogs and social services help students 
communicate with native English speakers, read, and listen to authentic materials. On the third question, a 
similar result was obtained. “I am more motivated by the task presented in computerized forms than the 
traditional way” where students have differing points of view on the question. They are more motivated by 
tasks offered in computerized forms than they are by tasks presented in traditional ones. 15% of students 
disagreed, while 9% strongly agreed, and 18% agreed that they like utilizing computers in their learning 
activities and assigned tasks and that computers are easy to use. Students are more motivated when the 
teaching material is presented with audio and visual effects. The results show that questions 5 and 6 “I use 
GC activities outside the classroom” and “Learning through GC advanced my critical thinking” were 
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related to each other. Students said that with the help of this tool they can easily adjust their learning pace 
and affirmed that they enjoy using computers outside the classroom as well. This is mostly because the 
teaching becomes student orientated. Listening activities make the best use of computer activities since 
students are allowed to repeat as many times as they want and again adjust their own pace, which is very 
difficult in a traditional language classroom. Most students (20%) agreed, while 5% disagreed, 5% were 
uncertain, and 16 % strongly disagreed on the more specific question, which asked students to define their 
opinion on how computer-assisted learning advanced their critical thinking. According to the seventh 
question, Students agree that using computer activities and the internet to enhance English vocabulary is an 
effective way to do so. 
Many types of research have shown that the most effective way of teaching students vocabulary is through 
visualization and illustrating what the word means. This approach is simple to implement using the many 
technical tools that GC provides. One of the greatest advantages of using computers is that students don’t 
feel the anxiety and the frustration to communicate with each other. Another advantage is that they can 
contact more people at the same time and any time they want. This question goes in line with the 10th 
question, which was related to using computers to communicate with the teachers. 40% of students agreed 
that computers are useful tools to communicate with their teachers as well. In response to the question “GC 
enhances students’ autonomy” 19% strongly agreed, and 30% were uncertain. They can work 
independently and check their progress easily. A similar result was achieved on the 11th question, where 
40% agreed and 5% were uncertain, while 3% strongly agreed that finding information on the internet 
improved their research skills. Using GC had great improvement in the skills of collecting and analyzing 
information. When searching the internet students are equipped with information literacy skills (Levy, 
2007); they go through an information-seeking process, develop their research process (Blake, 2004), and 
finally, students learn to present their findings. Regarding the 12th question, there was no doubt that they 
had improved their presentation skills using the computer. On the last question, students were asked if GC 
should be incorporated into ESP curricula. Only 33% of those polled said they were certain, while 10% said 
they weren't sure. From the results obtained at this phase of the study. In the field of English Language 
Teaching, the trend is toward student autonomy, involvement, student-generated syllabi, creating a relaxed 
learning environment, and need-based learning. As the above results revealed, GC can support updated 
trends in ELT and make the ESP classes more interesting and interactive. 
 
A small proportion of students reported that they disliked using a computer to study. However, several of 
them indicated that they enjoyed it since all the information was on one site. Many students stated that 
having direct contact with a teacher is crucial to them as they can comprehend better. Students were 
generally satisfied with the content they were given, based on the instructional materials available on 
Google Classroom. Concerning their opinion on the possible improvement of their knowledge of English, 
almost half of the respondents assumed that their knowledge improved. When it comes to studying styles, 
students favored a mix of the two options: both in the classroom and on computers. As for using technology 
in an ESP context, most of the students liked it. In response to the issue of whether this type of 
communication made it easier for them to understand the lectures, over half of the students said it did not. 
When questioned about the usefulness of discussion forums as a technique for enhancing learners' writing 
abilities in English, most students said that forums were beneficial in increasing writing skills in the target 
language. Regarding the question of what kind of device students use to access Google Classroom, where 
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different possibilities were offered to students, many of them chose more than one option, and the results 
assert that the most frequently used device for students is still the personal computer. Some weak students 
prefer activities that are not related to the usage of ICT, and they prefer textbook materials that focus on 
grammar and vocabulary. Traditional teaching strategies like completing grammar tasks and discussing and 
interpreting foreign vocabulary would be preferred by students at levels A1 and A2. Only a small percentage 
of students at these two proficiency levels choose to practice their communication skills and prepare for 
self-study. Students with advanced language skills, on the other hand, choose English instructional content 
that emphasizes various types of communication, such as oral presentations, dialogues, and case studies. 
Higher-level pupils are keener to display their progress and practice their language abilities in a variety of 
classroom activities.  
 

DISCUSSION 

The Internet has opened the doors to knowledge and the construction of collective intelligence outside the 
traditional academic structures. Google Classroom is a technology that allows students to learn both inside 
and outside the classroom. Students need to actively participate in their process of knowledge construction, 
and Google Classroom enhances this active participation, access, and sharing of information. The wide 
variety of activities and resources on the Google Classroom needs to be stimulated in the English language 
Modules to increase the time that students interact with the language. This will motivate students to work 
autonomously, which will encourage lifelong learning. The combined use of traditional textbooks and the 
use of the Internet can be a solution. Indeed, Google Classroom has its benefits, but it can never be a 
replacement for a teacher in a face-to-face environment. Technology will not substitute teachers because 
they cannot do most of the significant thing’s teachers can do: lesson planning, individual counseling, 
preparation and selection of materials, evaluation of process and product, and so on. Teachers of the future 
will perform the very same functions they do now, in terms of planning and evaluation, the use of 
technology gives students a richer, more stimulating learning environment. 
To sum up, learning can be enhanced using digital devices. Due to technology, ideas and individuals can 
connect and collaborate anytime, anywhere. Failing to recognize that simple fact is a failure on the part of 
the instructor and the institution. Devices can be used to support the dialog between instructors and learners, 
thus reducing the advantage that face-to-face instruction has with having teachers present in class. This can 
be done as simply as using tools that provide immediate feedback, such as by a taking quick and live polls 
of students’ opinions, engaging students in discussion forums on Google Classroom, using phones for doing 
quick class research, and using various communication platforms to offer personal tutoring to students 
worldwide. Students have infinite access to information and little knowledge and few skills on what to do 
with that information. This is where learning opportunities in the digital environment find their biggest 
potential. 
This research’s objective was to identify students’ perceptions of the effectiveness of using GC in language 
learning. Students use computers primarily for educational and research purposes. It provides extensive 
opportunities to accomplish students’ research, assignments, and presentation and helps them learn the 
language better and faster. GC motivates students, advances their critical thinking, and enhances students’ 
autonomy. The English skills courses should emphasize using GC as part of their teaching tool.  
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Students need a classroom environment equipped with computers that will be supportive of their active 
participation and GC usage. They need to improve their abilities to involve GC in finding appropriate 
materials for their research and project papers. Students attach great importance to the use of GC. They 
believe that the present approach and course material is not contributing to the improvement of their 
English. They have a favorable opinion of the suggestion that a modern approach can help improve their 
learning of English, and that it should be adopted.  Nowadays, the teacher is not the main provider of the 
newly presented information in the classroom. The students can easily access that information by searching 
the net. For this reason, the teachers need to focus on using different tools and techniques which will 
produce a measurable output and at the same time keep students motivated to participate and interact. 

CONCLUSION 

The purpose of this study was to find out students’ perception of Google Classroom in terms of aiding the 
teaching/learning process. The Google Classroom questionnaire was completed by 52 students. The 
conclusion of this study is based on the findings of the research and a discussion of the responses of the 
students. It reveals that the Google Classroom is the most essential component in improving ESP lecturers' 
teaching techniques. Among the advantages that students stated regarding the Google Classroom usage, 
was that it allowed them to keep track of their work, feedback, and grades, as well as approach the teacher 
instantly. Similarly, students revealed that using Google Classroom made it easier to clarify their issues. 
Moreover, students viewed the activities in Google Classroom to be unique and imaginative, with the 
teacher sufficiently instructing them, and they were able to participate in a more interactive classroom than 
usual. Similarly, when it came to understanding the topic, the students unanimously stated that they were 
able to grasp concepts quickly and submit assignments on time, unlike in a typical classroom. Furthermore, 
measuring students' readiness to learn to use technology supports independent learning, as Nagele (2017) 
stated. Teachers can develop active, student-centered lessons. Some advantages listed in this study's 
findings are also supported by the findings of a previous study conducted by Laili and Muflihah (2020), 
which found that Google Classroom was very effective and efficient and that it had a substantial impact on 
student writing performance. Furthermore, Soni et al. (2018) claim that Google Classroom learning 
activities are more effective because both teachers and students can conduct conversations using Google's 
apps. Regarding the disadvantages of using GC in English Language classes, most of the students 
mentioned that due to poor internet connection they were not able to incessantly follow the activities, and 
because of that they were not able to submit their assignments on or before the deadline. Similarly, some 
students claimed to be unfamiliar with GC tools, they found it difficult to understand the activities and 
mentioned that sometimes they were not interested to participate in certain tasks. 

LIMITATIONS 
The limitations of this research are influences that are out of control for the researcher and may suggest 
potential weaknesses of the study. The number of participants in the study was rather small, as only 52 
students were participating in the research. However, given the context, there was a substantial sample size 
of students. Namely, only the second-year students that studied at the CST faculty were included in the 
study. Including other faculties and different semester students, might have resulted in a different outcome 
of the study. Another limitation is the lack of gender balance since only three of the twelve students were 
female. 
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APPENDIX 
 
 

Questionnaire. Student attitudes towards Google Classroom 

 
 
1. I enjoy using online dictionaries, translator tools, 
and other equipment during the ESP class 

Strongly 
Agree 

Agree Neutral Disagree Strongly 
Disagree 

9 33 2 4 4 

2. Google Classroom (GC) activities give me more 
chances to practice English. 

9 33 4 2 / 

3. I am more motivated by the task presented in GC 
than in the traditional way 

9 18 10 15 / 

4. GC help to adjust my pace of learning 43 9 / / / 

5. I use GC activities outside the classroom 40 10 2 / / 

6. Learning through GC advanced my critical 
thinking 

6 20 5 5 16 

7. I actively participate in GC discussion forums 3 46 / 3 / 

8. GC enhances students’ autonomy / 19 30 2 1 

9. I use GC to complete my assignments 3 49 / / / 

10. I feel more confident when using GC to 
communicate with my teachers and classmates than 
in class discussions. 

/ 40 5 7 / 

11. Finding information on the internet improved 
my research skills 

3 40 5 4 / 

12. I improved my presentation skills using the GC 10 38 2 2 / 

13. Online activities should be used in the ESP 
syllabus 

6 33 10 3 / 
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    ABSTRACT 
 

In today’s educational context, universities have the role in enabling the students to develop the 
competences required for their future profession, but they are also seen as important in terms of 
preparing the young people to easily adapt and answer to the needs of the society. In these terms, 
today’s globalized society requires individuals who possess the competences for intercultural 
communication and who are able to live with and respect people who come from different cultures 
and have cultural beliefs different from their own.  
In this regard, the aim of this paper is to examine how studying the course Multicultural Education 
at university can contribute in developing students’ cultural diversity awareness. It is focused on 
exploring how much the contents covered in this course can contribute in developing and/or changing 
students’ attitudes and perspectives regarding cultural diversity and in raising their awareness about 
the importance of acceptance and tolerance of multiple cultural perspectives. The study was 
conducted on a sample of university students from different faculties at International Balkan 
University in Skopje, Republic of North Macedonia, who were taking the course Multicultural 
Education in the academic 2021/2022 year. The pre- and post- measure method was applied, with 
the use of the Cultural Diversity Awareness Questionnaire. The questionnaire was applied once at 
the beginning of the semester, on a sample of 110 students, before they were introduced with the 
contents of the course, and again at the end of the semester, after studying the contents, on a sample 
of 88 students. The aim was to see if there are differences in the level of students’ cultural diversity 
awareness as a result of studying the contents covered in the course Multicultural education, and to 
examine their opinions about the usefulness of the course contents for their future life. 
Results have shown that the majority of the students have high or very high level of cultural diversity 
awareness and that there are improvements in the results of the post-measure, compared with the pre-
measure, although these results were not statistically significant.  
 
Key words: multicultural competence, cultural perspectives, prejudice, etc. 
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Introduction  

Multicultural education is considered as a basis for many educational, social, psychological phenomena 
among people from different cultures and with different perspectives. Social diversity many times is 
considered as treasure that helps people know each other better, to live together, respect each other and 
accept differences between them. This requires from individuals to be able to understand how other people, 
who they perceive as different from them in cultural sense, are defined by their cultural background and 
how this guides them in their everyday behavior. Understanding how people’s behavior is defined by the 
cultural values, norms, beliefs and expectations of one’s own cultural group (Lustig & Koester, 2010) gives 
the basis for better understanding, tolerance and respect for others.  

When individuals are not informed about other cultures, they tend to see things, which are understood or 
done differently from their own culture, as” strange” or even” awkward”. This often leads to forming 
stereotypes and prejudices which affect negatively on intercultural communication. In this regard, learning 
about other cultures can contribute in minimizing the prejudices and establishing positive communication.  

Understanding Multicultural Education  

Today Multicultural education is seen as a very important aspect of individual’s overall education, since it 
helps students to understand better people from different cultural background and contributes in developing 
the competence for effective intercultural communication.  

According to Moawad & El Shoura (2017), “Multiculturalism means shared values of the society as a whole 
and appreciation of its diversity including religious, cultural, and lifestyle background. It refers to equal 
opportunity and antiracist society. Multiculturalism becomes an important construct for the 21th century. 
It allows societies and people to be unified through an appreciation of their cultural differences and 
linguistic background.  The main merits of the multicultural society are equity, social justice and freedom. 
All the people all over the world seek to achieve these merits within their societies.” (Moawad & El Shoura, 
2017, pg. 802)  

According to Spiteri (2017) multicultural education can be seen as subject of different definition. 
Accordingly, in many books many authors prefer to use intercultural education meanwhile in some other 
multicultural education. However, as he states multicultural education is seen in two different ways. Firstly, 
“in promoting understanding and sensitivity among people from different background” and secondly, “as a 
force that operates against oppression and is thereby based on raising people’s awareness about what is 
oppressive in society” (Spiteri, 2017, pg.6).  

Banks (2010), gives us a broader meaning about Multicultural Education, considering that it is at least three 
things: an idea or concept, and educational reform movement and as third as a process. Namely: 
“Multicultural education incorporates the idea that all students—regardless of their gender, social class, and 
ethnic, racial, or cultural characteristics—should have an equal opportunity to learn in school. Another 
important idea in multicultural education is that some students, because of these characteristics, have a 
better chance to learn in schools as they are currently structured than do students who belong to other groups 
or who have different cultural characteristics “(Banks, 2010, pg.3). 
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Supporting his idea that multicultural education is educational reform movement and a process as well, he 
states that “Multicultural education is also a reform movement that is trying to change the schools and other 
educational institutions so that students from all social-class, gender, racial, language, and cultural groups 
will have an equal opportunity to learn” (Banks, 2010, pg.4). 

According to some authors and books, multicultural and intercultural education is seen as the same and the 
terms are used as synonyms. But, according to Holm & Zilliacus (2009) there are differences. i.e. 
multicultural education aims at understanding the differences between cultures and accepting and tolerating 
them, while on the other side intercultural education has much deeper meaning, in terms of being able to 
live and communicate, interact with people from different cultural background. (Holm & Zilliacus, 2009). 
According to UNESCO (2006) “Multicultural education uses learning about other cultures in order to 
produce acceptance, or at least tolerance of these cultures. Intercultural education aims to go beyond passive 
coexistence, to achieve a developing and sustainable way of living together in multicultural societies 
through the creation of understanding of, respect for and dialog between different cultural groups 
“(UNESCO, 2006, pg.18). 

In this paper, the term Multicultural education is used, since that is the title of the course, but here we would 
like to emphasize that the aim and the contents of this course actually refer to and are more appropriate to 
Intercultural education, understood in the already explained meaning. 

Multicultural competences  

Nardon et al. (2013), refers to multicultural competences as the ability to deal with cultural differences, it 
means different assumptions, behaviors, communication styles including here expectations and 
management practices from each culture. However, as they state the ways of dealing with these differences 
should be appropriate and effective. Namely, “Multicultural competence represents the capacity to work 
successfully across cultures. Being multiculturally competent is more than just being polite or empathetic 
to people from other cultures; it is getting things done through people by capitalizing on cultural diversity. 
It includes skills such as identifying cultural rules, changing and creating group cultural norms, 
communicating across cultures, dealing with conflict, developing trust based on relationships, 
understanding the constraints and opportunities imposed by the micro-context of an interaction, and 
manipulating those when appropriate.” (Nardon et al 2013, pg.3).  

According to Deardorff (2009), “Intercultural competence is the appropriate and effective management of 
interaction between people who, to some degree or another, represent different or divergent affective, 
cognitive, and behavioral orientations to the world.” (Deardorff, 2009, pg. 9). As he states the term 
competence is itself a contested conceptual site. Competence has been variously equated with 
understanding (e.g., accuracy, clarity, co-orientation, overlap of meanings), relationship development (e.g., 
attraction, intimacy), satisfaction (e.g., communication satisfaction, relational satisfaction, relational 
quality), effectiveness (e.g., goal achievement, efficiency, institutional success, negotiation success), 
appropriateness (e.g., legitimacy, acceptance, assimilation), and adaptation (2009, pg. 6).  

Lustig & Koester (2010), assume that in intercultural interactions interpersonal competence is an even more 
difficult objective to achieve, because cultural differences create dissimilar meanings and expectations that 
require even greater levels of communication skill. According to them, people base their understanding of 
intercultural competence on the work of scholars who have studied communicative competence from a 
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primarily intracultural perspective and on the conclusions of other scholars who have studied intercultural 
competence (2010, pg.65). 

Cultural perspectives  

If we want to understand cultural perspectives, we should see and understand the culture as Adelsberger 
et.al (2002), say, as a critical influence factor on the acceptance and use of learning systems. According to 
them this phenomenon can be analyzed from two different perspectives such as institutional and learning. 
Namely, today it is very important in one company cultural differences to be considered, which can be 
offered as adaptable solutions. About learning perspective, they state that through this perspective student 
may have access in learning networks anytime and anywhere.  

National Standards for Foreign Language Education Project (1999), defines cultural perspectives as 
multidimensional philosophical perspectives. Defining such as it means that those concepts include and 
cover meanings, attitudes, values, ideas, beliefs that underlie the cultural practices and characteristics of a 
society and which represents a culture’s view of the world.  

Prejudices  

As a social phenomenon, prejudices have been studied from different perspectives. In many researches and 
books, it is said that in diversity and multicultural societies they can be reduced through mutual 
communication and interaction and accepting the cultural differences. As Cohrs & Duckitt (2012), reports 
there are numerous attempts in defining the prejudice. Most of these definitions see prejudice “as a negative 
attitude toward a particular social group and its individual members. Individual members are prejudged, 
because of their group membership” (2012, pg.1).  

As Camicia (2007) reports referring to Banks (1994), the prejudice reduction is as one of the five 
dimensions of multicultural education. Although children develop prejudiced beliefs, attitudes and values 
at young ages, researches demonstrate that when multicultural knowledge and values combines with 
intergroup contact, prejudices are often reduced. There is no place for prejudices in multicultural education 
and through educational equality, like liberty and justice, we can reach an ideal toward which human beings 
work but never fully attain (Camicia, 2007; Banks, 2012).   

Multicultural Education course at IBU 

The course Multicultural Education is studied at International Balkan University as an elective course at 
university level, which means that it can be chosen from students from all faculties. The aim of this course 
is to introduce the students with the basic concepts of Multicultural education, with a purpose to raise the 
awareness about understanding and valuing different cultural perspectives and enabling them to develop 
competences for intercultural communication. Some of the contents covered in this course refer to 
introducing the students and exploring the meaning of the basic terms like: cultural values, beliefs, norms, 
social practices, cultural patterns; developing cultural identity; Social categorizing; Cultural biases 
(stereotypes, prejudice, discrimination, racism); the concepts of Ethnocentrism and Ethnorelativism; 
Cultural taxonomies; Intercultural competence, etc.  



IJEP 2022 | Volume 3, Issue 1 
 

 

52 
 
 

One aspect that should be emphasized here is that one of the characteristics of International Balkan 
University is its multicultural environment, where the student, academic and administrative staff are from 
different cultures, ethnicity and religion, which allows the students to explore and experience the cultural 
diversity on a daily basis. In this context, the exercises and practical activities in the classes are focused in 
creating classroom environment that will allow the students to learn more about different cultures, to 
explore various cultural perspectives, examine and analyse the most common stereotypes and prejudice and 
develop and practice their competences for intercultural communication.  

Method 

The aim of this study is to assess how much studying the contents in the course Multicultural education can 
contribute in developing and/or changing students’ attitudes and perspectives regarding cultural diversity 
and in raising their awareness about the importance of acceptance and tolerance of multiple cultural 
perspectives.  

In line with the aim, the following objectives were defined: 

• To examine the level of students’ Cultural diversity awareness before taking the course 
Multicultural education; 

• To examine the level of students’ Cultural diversity awareness after taking the course Multicultural 
education; 

• To examine if there are differences in the level of students’ Cultural diversity awareness before and 
after taking the course Multicultural education; 

• To examine students’ opinions about the course Multicultural education. 

The instrument used in this survey was Cultural Diversity Awareness Questionnaire, which aims to identify 
attitudes and perspectives regarding cultural diversity. The questionnaire is composed of 32 statements, 
which refer to examining awareness about stereotypes and prejudice, behaviour in situations when 
individuals are faced with them, understanding how cultural background defines and guides human 
behaviour, statements related with appreciation of cultural differences, how individuals interact with people 
from different cultural background etc. The statements are on a 5-point Likert type of scale where responses 
range from 1-Never to 5- Always. The obtained scores are grouped in 5 categories (very low range; low 
range; moderate range; high range; very high range), where higher score indicates that the person is highly 
aware of prejudice and biases and very aware of the impact of person’s behavior on others. This implies 
that individuals who score high relate to others in ways that value diversity. On the other hand, lower score 
suggests that the person is unaware of prejudice and biases and not fully aware of the impact of own 
behaviour on others. Implication is that these individuals communicate with others in ways that do not value 
diversity3. 

In accordance with the need of this survey, additional questions were added. They referred to obtaining 
information about the place of living of participants, i.e. whether they live in a monocultural or multicultural 
environment and if they have ever lived abroad. According to Pusch (2009) being exposed to interaction 

                                                            
 

3 Source: Special Populations and CTE Illinois-Leadership Project, 2016 
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with people from different cultural background or living in another country, has positive influence in 
developing the cultural diversity awareness and helps the people to improve the competence for 
intercultural communication. Questions with aim to examine participants’ opinions regarding the course 
Multicultural education and its usefulness for their future life and career, were added as well as. 

Regarding to the method used, pre- and post- measure were applied. Pre-measure was applied at the 
beginning of the semester, before students were introduced with the main terms and concepts in the course 
Multicultural education, with the aim to examine what was their current level of cultural diversity 
awareness, while the post-Measure was applied at the end of the semester with a goal to see the achieved 
level after taking the course Multicultural Education. 

Sample 

The sample in this survey included students from different faculties at International Balkan University, who 
were taking the course Multicultural Education during the academic 2021/2022 year. In the pre-measure 
110 students were included, and in the post-measure 88 students. Since the aim of the study was to compare 
the level of students’ Cultural diversity awareness before and after taking the course, the results of the same 
students in pre-measure and post-measure needed to match. Because it happened that some students have 
answered the questionnaire only once, either in the pre-measure or in the post-measure, at the end the scores 
of 59 students were matched, which were actually the participants in this study. 

Regarding the Faculty at which students are studying, 39% were students from the Faculty of Education, 
20% from Faculty of Humanities and Social sciences, 19% of the Faculty of Art and Design, 17% from the 
Faculty of Law and 5% of the Faculty of Communications (Graph 1).  All of them were students in the 
second year of studies.  

                    Graph 1. Sample of participants according the faculty  
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Two of the additional questions referred to the characteristics of the sample important for the purposes of 
this survey. Namely, regarding the place of living 63% of participants answered that they live in a 
multicultural neighborhood, with people from different ethnicity and religion, and 37% live in mainly 
monocultural neighborhood, with people from one ethnicity and religion. (Graph 2) 

Graph 2. Place of living: monocultural/multicultural 

 

When it comes to experience of living abroad, more than half, or 63% of participants answered that they 
haven’t lived abroad while 37% have lived abroad. (Graph 3) 

Graph 3. Experience of living abroad 
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Results and discussion 

In the following part the results from the pre-measure and post-measure of the level of cultural diversity 
awareness among the students will be presented. 

Results from the pre-measure show that the majority of the students are in the high range, or concretely 40 
students of a total of 59 (67.80%) are in high range and 13 students (22.03%) in very high range. Only 6 
students (10.17%) were in moderate range, while there are no students with score in very low and low 
range. (Graph 4) 

Graph 4. Results on the level of Cultural diversity awareness on the pre-measure  

 

Pre-measure N % 

Very low range (0-39) 0 0.00% 

Low range (40-69) 0 0.00% 

Moderate range (70-99) 6 10.17% 

High range (100-129) 40 67.80% 

Very high range (130-160) 13 22.03% 

Tab. 1. Results on the level of Cultural diversity awareness on the pre-measure  
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These results can be seen as a positive, since they suggest that students are aware of and understand the 
importance of recognizing and respecting cultural diversity. 

The high results can be analyzed in line with the characteristics of the sample which were presented 
previously, where it was shown that big part of participants live in multicultural environment, which can 
affect positively on the awareness about cultural diversity. Here it also needs to be emphasized that the 
International Balkan University, where the survey was conducted, has students from different countries, 
from different ethnicity and religion. It can be argued that this multicultural environment and the everyday 
interaction with students from different background has a positive influence on students’ experiences, but 
further exploration needs to be done in order to support this argument. 

In the following graph (Graph 5) the results obtained in the post-measure are presented. The highest 
percentage of participants is in the high range (39 students, 66.10%), in very high range are 17 students 
(28.81%), and while in moderate range are only 3 students (5.08%). Same as in the pre-measure, there are 
no participants with scores in very low and low range. 

Based on these results, it can be concluded that the number of students categorized in the moderate range 
decreased, while the number in the very high range increased. This leads us to the conclusion that students 
have achieved higher results, and accordingly positive change in the range of scores on the post-measure. 

Graph 5. Results on the level of Cultural diversity awareness on the post-measure  
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Post-measure N % 

Very low range (0-39) 0 0.00% 

Low range (40-69) 0 0.00% 

Moderate range (70-99) 3 5.08% 

High range (100-129) 39 66.10% 

Very high range (130-160) 17 28.81% 

               Tab.2. Results on the level of Cultural diversity awareness on the post-measure  

This conclusion is supported with the analysis of the average of the total scores in both measures. Namely, 
the average result in pre-measure was 118.71 and in post-measure 122.32, the difference between them is 
3.61, which shows that there is some increasing in the average score of participants in total. (Table 1) 

Average score 

Pre-measure Post-measure Difference 

118.71 122.32 3.61 

                                     Table 3. Average scores of pre- and post-measure 

In order to compare the means in the pre-measure and post-measure, the paired sample t-test was applied 
(Table 4). It showed that there is no strong evidence for statistically significant improvements between the 
pre- and post-measure. 
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Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 VAR. Pre-
measure 

4.1186 59 .55970 .07287 

VAR. Post-
measure 

4.2373 59 .53624 .06981 

 
Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

Mean Std. Deviation 

Std. Error Mean 

Pair 1 VAR. Pre-measure – 
VAR. Post-Measure 

-.11864 .67171 

.08745 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

Pair 1 VAR. Pre-measure – 
VAR. Post-measure 

-.29369 .05641 -1.357 58 .180 

                                               Table 4. Paired sample t-test 

In addition, a qualitative analysis was done, in order to see in which aspects there was some improvement 
in achieved scores (Table 5), although, as we concluded previously, it was not statistically significant. In 
the table below only the scores for some of the statements where was noted bigger difference in the mean 
scores are presented. 
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Statement Pre-
measure 

Post-
measure 

Difference 

4. I challenge others when they make racial/ethnic/sexually 
offensive comments or jokes. 

3.42 3.77 0.35 

6. I do not participate in jokes that are derogatory to any individual 
group. 

3.21 3.44 0.23 

12. I connect easily with people who look different from me and I 
am able to communicate easily with them. 

3.91 4.15 0.24 

14. I work to make sure people who are different from me are heard 
and accepted. 

3.71 4.05 0.34 

19. I understand that I’m a product of my upbringing and believe 
there are valid beliefs other than my own. 

3.7 4.03 0.33 

22. I include people who are culturally different from myself in team 
decision-making processes that impact them. 

3.91 4.22 0.31 

31. I believe that race is a social construct, not a scientific fact. 3.76 4.15 0.39 

         Table 5. Improvements in achieved scores 

As it can be noted, improvements were seen in statements which refer to how participants behave in 
situations when faced with prejudice and stereotypes and beliefs related to understanding how individual’s 
cultural background can affect and guide people’s behavior.  For us as lecturers this is an important finding, 
since it corresponds and is in line with aspects which were emphasized as important and on which was paid 
a lot of attention during the lectures and through activities organized in the course Multicultural education. 
The fourth objective of this research referred to examining students’ opinions about the course Multicultural 
education. On the question related to the contents covered in the course, 86% of the students answered that 
they find these contents as interesting and useful for their future life and profession, 9% consider that they 
are interesting, but not very useful, while for 5% of participants were seen as boring and not useful (Graph 
6). 
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Graph 6. Usefulness of Multicultural Education course contents 

 

In general, majority of the students 98% have summarized their opinion about the course as satisfactory, 
and only 2% as unsatisfactory (Graph 7). 

Graph 7. Opinion about the course Multicultural Education 

 

These results lead us to the conclusion that students who have taken the course Multicultural education 
have a positive opinion about this course and the usefulness of the contents for their future life.  
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Conclusion 

Results from this research have shown that the students at IBU who have taken the course Multicultural 
Education have achieved high results on the Cultural diversity awareness questionnaire and the majority of 
them are in the high and very high range. This was confirmed in the pre-measure as well as in the post-
measure. The comparison of the scores in both measures have shown that there is a change and increasing 
in the score, although the results from the Paired samples t-test showed that this is not statistically 
significant. Still, for us as lecturers is important to see that there are improvements in developing and/or 
increasing students’ awareness about different stereotypes and prejudices and becoming conscious how to 
appropriately behave in these situations, as well as understanding that cultural background has important 
influence in how one individual sees and understands the world and how the behavior can be guided by 
these cultural frames of reference. Making the students become constantly aware of the need to understand 
and accept and be able to live together with people who are culturally different from them, instead of 
choosing the easier path of labeling people and placing them ‘inside the boxes’ of stereotypes and prejudices 
is seen as the most important and beneficial outcome from taking the course Multicultural Education. This 
emphasizes the need of studying the contents of Multicultural education at a university setting, since it 
contributes in raising students’ awareness and sensitivity for cultural diversity and helps them to develop 
the competences for intercultural communication, which both are seen as important competences in today’s 
globalized and multicultural society. 
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ABSTRACT 

This paper provides a qualitative analysis of the experiences of parents of children with special needs during 
the Covid 19 pandemic period. The purpose of this study is to answer the research question regarding the 
experiences of the parents of children with special needs during the COVID-19 pandemic. Qualitative 
methods for data collection were used in this study and the main instrument was a semi-structured interview. 
The sample in the study consists of 12 parents from the cities of Tetovo, Gostivar and Skopje. Parents of 
children with special needs had difficulty with their children managing the situation created during the 
COVID-19 pandemic. Many mothers said it was indeed a very difficult time as they felt trapped by a 
multitude of problems and factors that negatively affected them and made it impossible for the situation to 
be managed properly. One such factor was the restriction or inability to move outside their home and to 
develop the activities that for those children had become commonplace and a kind of routine in itself.  

Based on the discussions and conversations we had with these parents, despite the difficulties during the  
quarantine, the parents eventually got used to that type of condition and began to manage it a little better 
than at the beginning of the pandemic 

Keywords: experiences, emotional experiences, covid 19, quarantine restrictions, parents of children with 
special needs. 
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Introduction  

According to the Center for Disease Control and Prevention (CDC, 2020), one of the categories with the 
highest risk of experiencing stress during this situation are people with disabilities. Consequently, these 
people are more prone to experience mental health problems such as depression, which may not always be 
noticed by family members, because they can also be manifested as physical (such as headaches or 
abdominal pain) or cognitive (difficulty concentrating) complaints. Experiences brought by COVID 19 
lockdown 

The suspension of all activities led to the disruption of the necessary evolutionary paths, a concrete damage 
to the developing potential. Many family members today face the fear of seeing regressions or losing the 
ability to deal with dedication and effort. The fear and insecurity of the parents increases even more only 
from the possibility of infecting these children knowing the sensitivity to face such a situation. Fear and 
non-cooperation with medical staff is one of the main concerns for parents and even more so if there will 
be a need for hospital treatment. On the other hand, for family members the drama of who will take care of 
the child when the parents pass away is always present, a disturbing thought now emphasized especially in 
single-parent families or the elderly who are most vulnerable to Covid-19. Extraordinary events like the 
COVID-19 pandemic can significantly affect the life cycle of families with disabilities and become a cause 
of significant stress. Generally, for an adult, physiological exit from the orphanage does not occur and 
concern for the future and the need to continue to care for him is always present in both parents and others. 
Expectations about improving aptitude state diminish along with opportunities for social inclusion. 
Therefore, for an adult, breaking the habits and relationships that support them risks stressing out feelings 
of loneliness, fueling isolation and depression. 

2.  RESEARCH METHODOLOGY 

The qualitative research method was used in this study was the qualitative method as it is the most 
appropriate method in relation to the purpose and research question of the study. In order to have a better 
reflection of the situation and to organize in detail the research, we divide the same into three parts. The 
first part of the intervention includes questions about general data (adress, occupation, age, number of 
family members). In the second part we focused more attention to see the reactions, experiences, attitudes 
and adaptation styles that parents had during the pandemic. From the alternatives offered, parents could 
choose between sadness, frustration, insecurity, fear, isolation, anxiety, etc. The third part of the interviews 
was full of direct questions to see how they managed the situation and what difficulties they faced. In the 
first part we asked the questions to see how they managed the situation, what differences they saw, what 
were the most significant difficulties they and their children faced, how much this whole situation with the 
pandemic has made difficult and influenced lifestyle, etc. Other questions were of the nature of 
psychological adaptation, respectively the management of psychological states of children (mood changes, 
emotional state, changes in behavior, relationship with parents) 
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2.1. The aim of the research  

The main goal is to understand what experiences parents of children with special needs had during the 
COVID-19 pandemic. 

Research question 

What experiences did the parents of children with special needs have during the COVID-19 pandemic 
period ? 

Study Hypothesis 

Parents of children with special needs had difficult experiences with their children managing the situation 
created during the COVID-19 pandemic. 
 

Study sample 

The sample consists of 12 parents from Tetovo, Gostivar and Skopje, who have children with special needs. 
The sample selection strategy in this study was intentional. The descriptive aspect of the study sample is 
presented in the table below. 

 

Tab. 1. Study sample 

Nr Adress Parent 
interviewed 

Parents' 
Age 

Employment Economic 
Status 

Number of 
family 
members 

Diagnosis of the 
child 

1 Gradec Mother  35 Teacher  Average 5 Developmental 
delay 

2 Vrapçisht Mother 32 / Average 4 Autism 
3 Negotinë Mother 32 / Low 4 ADHD 
4 Tetovë Mother 35 Teacher Average   3 Autism 
5 Tetovë Babai 40 Manager Good 5 Autism 
6 Radiovcë Mother 30 Teacher Average 3 Autism 
7 Shkup Mother 41 Teacher Good 4 Autism 
8 Neproshte

n 
Mother 44 / Average 5 Slight mental 

retardation 
9 Tetovë Mother 34 / Average 4 Hyper-activity 
10 Sllatinë Mother 41 / Average 4 Slight mental 

retardation 
11 Strimnicë Mother 40 / Low 6 Cerebral palsy 
12 Tetovë Mother 39 / Good  4 Autism 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Experiences, attitudes and adaptation styles 

Based on the obtained results from the interviews conducted with parents of children with special needs we 
have given conclusions about what were the emotional experiences in this period of the pandemic. From 
the table we can see that 0% of the parents have never been upset,sometimes 32%, often 56% and 8% very 
often. 16% have never cried, while 32% sometimes, 48% often and 0% very often. 8% of the interviewed 
parents have never shown frustration, sometimes 40%, often 48% and 0% very often. 8% have never shown 
withdrawal on their own, 48% sometimes, often 24% and 16% very often. Anxiety has never occurred in 
16%, 40% sometimes, 24% often and 16% very often. 16% have never shown insecurity, 24% sometimes, 
40% often and 16% very often. Fear has been felt by none of the parents, 32% sometimes, 48% often and 
very often 16%. 

 

 

 

 

Tab. 2. Experiences, attitudes and adaptation styles 

3.2 Situation management during the Covid 19 pandemic 

Did you experience changes in your daily life during the Covid 19 pandemic compared to your daily 
life before this period? 
 
The answers received from 3 mothers and 1 father were that the daily life of both children and parents has 
been much more difficult because the children could not understand the situation they were in and wanted 
to have their needs met. The answers received from 5 mothers were that the daily life of their children as 
well as the daily life of the parents themselves was with not very noticeable changes because their children 
more easily understood the situation and the prohibitions that were put in that period. 
The responses received from 3 mothers were that their daily lives and those of their children did not change 
and continued the same as before the pandemic. 
 
Has this period of child care been the most difficult for you or is it always difficult to care for your 
child? 

The responses received from 10 mothers and 1 father were that caring for a child with special needs is very 
difficult but the period and chaos caused by the Covid 19 pandemic made it even more difficult to care for 

 Never  Sometimes  Often  Most of the time  
Boredom 0 % 32 % 56 % 8 % 
Cries 16 % 32 % 48 % 0 % 
Frustration 8 % 40 % 48 % 0 % 
Self isolation 8 % 48 % 24 % 16 % 
Anxiety  16 % 40 % 24 % 16 % 
Insecurity  16 % 24 % 40 % 16 % 
Fear 0 % 32 % 48 % 16 % 
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their children. One mother said that the pandemic caught her at the beginning of starting the treatment of 
the girl, so she did not notice any changes in the care of the girl. 

What is the most difficult challenge you faced at home during the pandemic period? Do you live in a 
house or apartment? Has the place you live in made it easier or harder for you to manage the 
situation? 

The responses from 5 mothers and 1 father were that the most difficult challenge was coping with the new 
situation, staying locked up at home respecting restrictions and maintaining safeguards. They tried to play 
and spend time alone with the child so as not to feel bored. They played various games such as coloring, 
drawing, puzzles, etc. The place where they live helped them to manage the situation more easily. 5 mothers 
said that the most difficult challenge was the quarantine period because the child did not understand that 
they had to stay indoors. Another challenge was adapting to the new situation and the new way of living 
with limitations. They said the place where they lived has made it more difficult to manage the situation. 

How did you adapt to the new situation? What were the methods you used to deal with this situation? 
What tools did you use to overcome this problem? 

The answers received from 7 mothers were that it was very difficult to adapt to the new situation. They said 
they did their best to keep their children from feeling overwhelmed by the pandemic. They used all the 
ways of playing, even invented a new game to make it easier for children to overcome the problem.  

One father and 4 mothers said that at first it was very difficult to convince the children that there were 
certain prohibitions and restrictions, but then the children adapted to the new situation and everything went 
the same as before the pandemic. They said they used a variety of games and tools to keep their children 
from being bored at home. They added that walking in nature helped many children to more easily cope 
with the limitations of the situation caused by the Covid pandemic 19. 

Did you use the exemptions provided by the state for the category of persons with special needs during 
the time of isolation? How did you use them? Where? 

Three of the interviewed mothers said that they used the state concessions for the needs of their children, 8 
mothers and 1 father said that they did not even know that the state had issued assistance to children with 
special needs, they paid all the expenses of their children care themselves. 

 3.3. Psychological management of the child during the quarantine 

Did your child behave differently during the quarantine period? Have you noticed any changes in 
his/her behavior? 

One father and four mothers said that during the quarantine they did not notice any changes in the behavior 
of their chidren. They added that the whole family tried not to have changes in the routine and behavior of 
the children. Seven mothers said that the behavior of the children was much different from the behavior 
before the pandemic. The children wanted to go to school or play with friends but due to the inability to get 
out their behavior grew more aggressive; the children became more attached to their parents. The onset of 
the pandemic was very difficult until they adapted more or less to that lifestyle. 
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 How was your child's mood during the quarantine period? Did you notice if your child was happier 
or more upset than before the quarantine? 

Two mothers and one father said that their children's mood was generally good. More or less, the children 
had the same mood both before and during the quarantine. 9 mothers complained that their children's mood 
in general was not good at all. Their children expressed irritability most of the time, as well as frustration, 
boredom and fear. They also added that although they tried their best not to upset the children and to always 
be in a good mood, it was unsuccessful because the children wanted to walk and go to school. This inability 
to go out changed their behavior significantly. 

Has your child been more attached or dependent on you during the pandemic? 

Three mothers said their children were more withdrawn from the family, sometimes being more dependent 
on therapists. One father and 8 mothers said that their children were very dependent on their parents. They 
added that all the time the children wanted to stay with them, not seeing anyone else, and not having contact 
with anyone other than the parents. 

4. Conclusions 

Regarding the issue of mothers and fathers experiencing the problem of the child, the study showed that 
children with special needs has an impact on both mothers and fathers. There are different ways in which 
they experience the child's problem. The difference between them was that the mothers show it, they talk 
about it while the fathers try to hide it. The study also showed that the experience different from mothers 
and fathers lies in the fact that mothers are by nature more connected to their children. While researching 
this issue, parents noted that adapting their children to the pandemic circumstances was very difficult 
because they were unable to understand the limitations and wanted to continue their daily routine as before 
the pandemic. Caring at this time was extremely difficult for parents and family because the behavior of 
the children varied from moment to moment. It is worth mentioning that children displayed an even stronger 
bond with their mothers. 

Studies show that parents of children with special needs have a difficult life experience and are more prone 
to loneliness and more withdrawn from the social circle because sometimes they feel left out and all this 
comes as a result of leaving the social circle for personal reasons. Regarding the education of children, more 
than half of the parents state that the difficult part was having to stay with the children in school as their 
adaptation was difficult. Due to the situation created by COVID-19 learning continued online and this way 
of learning was more difficult and not very efficient because the children were not always able to understand 
what was being said. 

In an online survey, The Inclusion Technology Lab Berlin and the Fraunhofer Institute for Applied 
Information Technology (FIT) explored the great burden that families with children with disabilities in 
particular face in the face of the Covid-19 pandemic. The survey started on May 13, 2020. Within just one 
week 1767 people participated. The results show that families feel left alone. Even the current school 
openings do not bring any improvement. While opening schools means a relief to many children and 
parents, many will not be able to benefit from them, including those who due to physical or mental 
disabilities can not be exposed to the risk of returning to school. Therefore, more than 46% of respondents 
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think that caring for their child is very difficult. In addition, 41% of participants stated that their child coped 
poorly with the restrictions. 46% are concerned about the health of their children with disabilities.40% of 
parents would like more support from digital learning opportunities. 

Twelve parents participated in our research on the experiences of parents of children with special needs 
during the Covid-19 pandemic. 33% of parents stated that their child's fear of regression accompanied them 
all the time. 47% of participants stated that caring for their children in this time of pandemic was even more 
difficult. 56% of them said that their child coped poorly with the restrictions. 32% of parents would like 
more institutional support for their children with special needs. 

Parents of children with special needs had difficulty with their children managing the situation created 
during the COVID-19 pandemic. Many mothers said it was indeed a very difficult time as they felt trapped 
by a multitude of problems and factors that negatively affected them and made it impossible for the situation 
to be managed properly. One such factor was the restriction or inability to move outside their home and to 
develop those activities that for those children had become commonplace and a kind of routine in itself. 
Not going to school regularly and the social distance greatly affected the emotional and psychological state 
of this category of children, and they began to show reactions different from the usual ones. The quarantine 
created psychological difficulties in children with special needs. 

As we mentioned in one of the points of the first hypothesis, we clearly state  that isolation or quarantine 
had a very negative role and bad impact on children with special needs. Therefore in  such situations it is 
logical to understand this type of escalation  and it is very normal for difficulties to increase  for the people 
caring for these children, especially their parents. 

Based on the discussions and conversations we had with these parents despite the difficulties during the  
quarantine the prents eventually got used to that type of condition and began to manage it a little better than 
at the beginning of the pandemic. 
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THE PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL CHANGE OF OLD AGE IN JUN'ICHIRO 
TANIZAKI'S NOVEL "THE DAY OF A CRAZY OLD MAN" 

                                                                       Hasan Şahin4 

ABSTRACT 

The life circle is an on-going progressive and transforming process. Throughout our lives, many 
transformations take place in our physical activities, mental and psychological priorities. Besides the fact 
that old age is a natural stage of this process, depending on physiological, psychological transformations 
and on chronic diseases occurring during this period, physiological decay is apparent. Along with old age, 
both mental and physical transformations reach at a very high level. While progress is prevailing at old 
age, it is a physiological phenomenon in which the continuous process of decay and demise prevail at the 
same time. Old age especially is the most difficult experienced period when compared to earlier periods. 
The state of experienced old age differs from one nation to another. Physical and psychological 
transformations contain intense conflict between these two conditions and deprivation of functional 
situations. Physiological and psychological transformations of old people due to aging affect individual’s 
daily life, career, state of dependence and communication with his or her close circle. In this novel under 
much debate, we see the experience of an old man who is raised with Japanese tradition, at the age of 
eighty. He can be considered as a wealthy man, works hard during his youth and spends the rest of his life 
with his family. He relates his physical deficiencies and current state with his own words when he lives 
with his family. Based on Uchiki’s diary, this novel discusses his physical and mental state. Feeling 
unbearable pain and suffering day by day deteriorating health when he gets old and putting askance at his 
family and caretakers who serve him to alleviate his pain, the old man’s always trying to seek ways to 
spend time with daughter in law makes the novel interesting. Especially the psychological mood of the 
old age and sexual desire towards the daughter in law are extracted from the old man’s words. He writes 
his passion and emotion with a sorrowful irony in his diary in which he tries to write about his everyday 
getting old body, declining health and his death. Furthermore, in this novel we observe his yearning to 
Japanese entertainment, wish for death even while being alive, emotional transformations which he 
experienced, fatal fears and sexual desire towards his daughter in law. We observe especially that some 
emotions cannot be related with the age. In this novel we read a diary of an old, sick old man wanting to 
feel himself young maybe because of his being quite close to death. For this reason, he admits that he is 
feeling sexual desires and emotional feelings towards the youngest woman, the daughter in law in his 
circle. We see that his feelings towards his daughter in law, sexuality, prosperity and feeling of death are 
all together in this novel. By handling the years of old age with naivety and irony, the novel itself is 
situated on the basis of them both. As a consequence, the author makes the comparison of the period. In 
this novel the transformation of the Japanese culture throughout the years is depicted in a fluent way. 
Additionally, the writer conveys both the dissipation of Japanese culture due to the indulgence in western 
influence and the reflection of the conflict between “the old” and “the new” with quite much dexterity.  

Key Words: Diary, old age cognizance, inclination, sexual desire, money, death.  
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JUN’İCHİRO TANİZAKİ’NİN “ÇILGIN BİR İHTİYARIN GÜNCESİ” ROMANINDA 

YAŞLILIĞIN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK DEĞİŞİMİ 
Hasan Şahin5 

ÖZET 

Yaşam döngüsü sürekli gelişim ve değişimle devam eden bir süreçtir. Yaşamımız boyunca, fiziksel 
aktivitelerimiz, zihinsel ve psikolojik önceliklerimiz de birçok değişim yaşanır. Yaşlılık, bu sürecin doğal 
bir aşaması olup, bu dönemde ortaya çıkan fizyolojik, psikolojik değişimler ve kronik hastalıklara bağlı 
olarak ortaya fizyolojik bir gerileme çıkması söz konusudur. Yaşla birlikte, insanlardaki değişiklikler 
hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok yüksek bir düzeye ulaşır. Yaşlılık fizyolojik bir olgu olup, 
gelişim devam ederken aynı zamanda gerileme ve ölümle devam bir süreçtir. Çeşitli nedenlerle genç 
yaşta ölüm dışında, ölmeden önceki son aşama, yaşlılığı yaşama zamanıdır. Özellikle yaşlanma süreci 
diğer evrelere göre en zor geçirilen dönemdir. Yaşlanmanın geçirildiği evredeki durum toplumdan 
topluma değişir. Fiziksel ve psikolojik değişiklikler, bu iki durum arasında duygusal olarak yoğun bir 
çatışmayı ve birçok işlev durumlarının eksikliğini içerir. Yaşlılarda yaşa bağlı ortaya çıkan fizyolojik ve 
psikolojik değişiklikler bireyin günlük yaşamını, çalışma hayatını, bağımlılık durumunu ve çevresi ile 
iletişimini etkilemektedir. Burada tartışılan romanda, Japon geleneğiyle büyümüş, 80 yaşlarında, varlıklı 
sayılabilecek, gençliğinde yoğun bir şekilde çalışmış ve geri kalan zamanını ailesi ile birlikte yaşayarak 
geçiren yaşlı bir adamın tecrübesini görüyoruz. Ailesiyle birlikte yaşarken oluşan fiziki rahatsızlıklarını 
ve mevcut durumunu kendi ifadesi ile anlatıyor. Bu roman, Uchiki'nin günlüğüne dayanarak onun 
fiziksel ve zihinsel durumunu ele alıyor. Yaşlandığında dayanılmaz ağrılar hisseden ve sağlığı günden 
güne bozulan bu yaşlı adamın acısını dindirmek için kendisine hizmet eden ailesini ve bakıcılarını hiçe 
sayarak hep gelinini ile vakit geçirmenin yollarını araması romanı ilginç hale getiriyor. Özellikle 
yaşlılığın psikolojisi ve geline duyulan cinsel istek, yaşlı adamın sözlerinden aktarılmıştır. Yaşlı bir 
adamın her gün yaşlanan bedeni, ilerleyen hastalığı ve hatta ölümü hakkında yazmaya çalıştığı 
günlüğüne, tutkusunu ve duygularını hüzünlü bir ironi ile yazar. Öte yandan, romanda Japon eğlencesine 
olan özlemi. Yaşarken ölümü dilediğinde bile, yaşadığı duygusal değişiklikleri, ölümcül korkuları ve 
geline karşı hissettiği cinsel arzuyu görürüz. Romanda özellikle bazı duyguların yaş ile alakalı 
olamayacağını da görüyoruz. Bu romanda, yaşlı adamın belki de ölüme bunca yakın olduğu için kendini 
genç hissetmek isteyen, bu sebeple de en yakınında ki tek genç kadın olan gelinine cinsel ve duygusal 
istek duyduğunu düşünen yaşlı ve hasta bir adamın günlüğünü okuyoruz. Romanda Gelinine karşı 
duymuş olduğu ilgiyi, cinselliği, zenginliği ve ölüm hissini bir arada görmekteyiz. Roman, yaşlılık 
yıllarını saf ve ironi ile ele alarak; romanı bu saç ayakları üzerine oturtulmuştur. Neticede yazar, dönemin 
karşılaştırmasını yapmış Japon gelenek ve kültürünün yıllar içerisindeki değişimini akıcı bir şekilde 
görürüz. Ayrıca batılılaşma özentisi içerisinde kaybolmasını hem de eskiyeni çatışmasının yansımasını, 
okuyucuya ustaca aktarmıştır.  
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GİRİŞ 

Sanatkarın iç benine yönelmesiyle bilincinin ve farkında lığının bir göstergesi olarak ortaya çıkan edebiyat, 
sadece sanatkarın değil aynı zamanda toplumunda kendini bilme ve tanıması hususunda önemli bir işlevi 
yerine getirir. Başlangıçta bireysel bir çabanın ürünü olarak görülen edebiyat, sanatkarın yaşadığı toplumun 
kodlarını özümsemesiyle kolektif bir kimliğe dönüşür. Bu şekilde kucağında yetiştiği toplumun şartları, 
edebiyatın epistemolojisini belirlemektedir.6 Edebî metinler de konusunu ve kurgusunu, insan ve toplum 
odaklı tüm olaylardan alır. Bilhassa roman, toplumsal çıkmazda kalan birey trajedisini ve insan gerçekliğini 
dilin bütün estetik imkânlarından yararlanarak öznel tasarımlarla yansıtır. Sosyoloji ve Edebiyatın ortak 
noktası, insanın sosyal dünyasıyla, ona uyum ve değişim arzusu ile açıklanabilir.7 Edebî türler içerisinde 
bilhassa roman, “güdü ve arzunun bulanık derinlikleri üstüne düşünmek, bilincin anlaşılmaz akım ve 
karanlık yollarının haritasını çıkarmaya çalışmak, kendi kendini belirleme ile toplumsallaşma arasındaki 
sayısız bağ ve çatışmayı aydınlatmak yoluyla yüksek bir psikolojik farkında lığa kucak açmaktadır.8  Edebi 
anlamda üretilen eserler toplumu yansıtır. Roman yazıldığı dönemin tarihsel ruhunun yanı sıra 
sosyokültürel yapısını da okuyucuya aktarır. Bu noktadan hareketle bu roman, 20. yüzyılın ilk yarısında 
Japonya'da yaşlanma sürecini başlayan bir kişinin hikayesini anlatıyor. 

Yaşlılık, tüm yaşam faaliyetlerinde, üretkenlik, yeterlilik, bireysellik ve bağımsızlıkta azalma süreci olarak 
görülmektedir. Yaşlanma, yaşamın sonuna ulaşabilecek herkesin yüzleşmesi gereken kaçınılmaz bir 
süreçtir. Yaşlanma tarihin akışı içinde incelerken her zaman ön plana çıkan bir sorundur, ancak bu görüş 
yaşam koşullarına bağlı olarak değişmiştir. Yaşlılık, bireyin güçten düşmesi ve yaşama ayak uydurmada 
çeşitli sorunlar yaşaması nedeniyle insan neslinin sorunlu bir evresidir. Yaşlılık biyolojik, kronolojik, 
psikolojik ve sosyal olmak üzere farklı bağlamlarda tanımlanmaktadır. Biyolojik yaşlılık, insan 
organizmasındaki fonksiyonların azalması ve hücre kayıpları olarak tanımlanmaktadır. Kronolojik yaş 
doğumdan ölüme kadar geçirilen yaş evrelerini tarihsel bir süreç içinde açıklamayı ifade eder.9 Yaşlılık 
genellikle toplumdaki ekonomik, kültürel, çevresel yapıların etkisiyle şekillenen, geri dönüşü olmayan, 
kayıp ve çöküşün yaşandığı, yaşamın geç dönemindeki gelişim ve değişimleri ifade eden bir dönem olarak 
ifade edilmektedir.10  

Yaşlılık genel anlamda bireyin fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarında bir gerileme, sağlığın, gençlik ve 
güzelliğin, üretkenliğin, cinsel yaşamın, gelir düzeyinin, saygınlığın, rol ve statünün, bağımsızlığın, 
arkadaşların, eş ve yakın ilişkilerin, sosyal yaşantının ve sosyal desteklerin azalması ve kaybı gibi döneme 
özgü pek çok sorunun yaşandığı bir kayıplar dönemidir.11  Yaşlanma, doğduğu andan ölümüne kadar olan 
süreçte bireyin vücudunda meydana gelen değişimlerin toplamını ifade eden evrensel bir olgudur. 
Yetişkinlik sonrası ve ölüm öncesi olan bir süreçtir ve diğer yaşam evrelerine göre fizyolojik ve psikososyal 

                                                            
 

6 Meriç, Cemil (2013), Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İstanbul: İletişim Yayınları.28. 
7 Alver, K. (2004). Edebiyat Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları.94. 
8 Felski, Rita (2010), Edebiyat Ne İşe Yarar?, İstanbul: Metis Yayınları.40. 
9 Gürol, Y. (1993). Aile İçi Yaşlılara Karşı Tutumlar ve Psikolojik Sonuçlar.28. 
10 Yiğit H. (2009). Yaşlıların Sosyal Yaşam Desteğini Algılamaları. Yayımlanmamış Yüksek  Lisans Tezi. Boğaziçi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1. 
11 Konak, A. ve Çiğdem, Y. (2005). “Yaşlılık Olgusu: Sivas Huzurevi.27. 
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değişimlerin daha fazla belirginleştiği bir evredir.12 Yaşlılık, biyolojik, fizyolojik, duygusal ve fonksiyonel 
açıdan farklı biçimlerde tanımlanabilir. Yaşlanmaya bağlı olarak insan vücudunun yapı ve fonksiyonlarında 
meydana gelen değişiklikler “biyolojik yaşlılık”; bu değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan kişisel ve 
davranışsal değişiklikler “fizyolojik yaşlılıktır”. Kişinin kendini yaşlı hissetmesine bağlı olarak yaşam 
görüşü ve yaşam şeklinin değişmesi “duygusal yaşlılık” ve aynı yaşta olan bireylerle karşılaştırıldığında, 
toplum içindeki fonksiyonlarını devam ettirememesi ise “fonksiyonel yaşlılık” olarak adlandırılmaktadır.13  

Yaşlılık, fiziksel ve psikolojik bakımdan birtakım değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak 
tanımlanabileceği gibi, bu değişimlere karşı toplumun geliştirdiği tutum ve değerleri de aurası içine alan 
bir dönem olarak ele alınması gereken bir olgudur. Toplumda kimin yaşlı olduğu, yaşlı insanların 
toplumdaki rolü ve önemi, yaşlı insanlarla çevresi arasındaki iletişim gibi hususlar yaşlılığı açıklamada 
önem taşır.14  İnsan yaşamında yaşlılık, birey ve toplum açısından çeşitli nedenlerle ötelenmeye çalışılan 
bir olgu olmuştur. Bununla beraber fiziksel güçsüzlük ve hayattan kopma algısı günümüzde değişime 
uğramaktadır. Yaşlanma biçimleri değişirken insanlar daha uzun ve aktif yaşlılık dönemi geçirmektedirler. 
İnsanlık tarihinin geldiği noktada yaşlanma süreci durdurulamasa bile ortalama insan ömrü giderek 
uzamaktadır. Yaşlanma sürecinin farklı boyutlarıyla araştırılıp, bilimsel bulgulara dayanarak 
aydınlatılmaya çalışıldığı günümüzde, bu sürecin sağlıklı ve verimli şekilde yaşanabilmesi için somut 
birçok gelişme kaydedilmiştir.15 Toplumsal açıdan bireyin “yaşlı” olarak algılanması, bazı rol ve statü 
kayıpları yaşaması olarak görülmektedir. Buna karşın ilerleyen zaman içinde birey, yeni bazı statüler 
kazanmaktadır. Gerek toplumsal gerekse kişisel açıdan yaşlılığın bir sorun olarak algılanmasının temel 
nedeni; yaşlı bireyin kendine yetememesine, yardıma ihtiyaç duymasına dayanmaktadır. Fiziksel ve 
zihinsel kayıplar, günlük yaşam ve kendine bakım aktivitelerinde bağımsız olamama ve bir başkasına 
gereksinim duyma gibi durumlar yaşlılığı sıkıntı verici bir hale getirmektedir.16  

Yaşlılık, belli bir dönüm noktası olmayan, ancak özellikle emeklilik yıllarında belirtileri sıkça görülmeye 
başlanan biyolojik bir eskime dönemidir. Bununla birlikte, sağlık durumu bireyin günlük hayatını normlar 
ölçüsünde rahatça sürdürmesine olanak sağlayan; psikolojik ve sosyal yönleri de olan ve insan ömrünün 
diğer dönemlerine göre çok fazla olumsuz olarak algılanmaması gereken bir dönemdir. Doğumdan ölüme 
kadar insan sürekli bir değişim içindedir. Bu değişme, bir yandan insanın kendi bünyesinde, diğer yandan 
da diğer insanlarla arasındaki ilişkilerinde açığa çıkar. Birey yaşlandıkça ölçüleri, görünümü, dış dünya 
algısı, zihin yeteneği, cinsel güdüleri gibi pek çok bağlamda değişir.17 İnsan yaşamı, doğum ile başlayıp 
ölümle sonlanan bir süreçtir. İnsanın yaşam periyodu bebeklik, çocukluk, ergenlik, olgunluk ve yaşlılık 
başlıkları altında bölümlendirilebilir. Bu başlıklar ise kendi içerisinde farklı tanımlamalarla açıklanmakla 
birlikte yaşlılık olgusuna da getirilen tanımlamalar bakış açısına göre değişmektedir. İnsan hayatında 

                                                            
 

12 Durak, M. (2013). “Yaşlılık Döneminde Psikososyal ve Bilişsel Gelişim”. Hasan Bacanlı ve Şerife (Işık) Terzi 
(Ed.)Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi(275-312). İstanbul: Açılım.277. 
13 Kahya, N. C. (2005). “Yaşlıların Huzurevlerinden Fiziksel Beklentileri: Trabzon Huzurevi Örneği”. (Bildiri). III. 
Ulusal Yaşlılık Kongresi. 2005 Kasım. (323-338). İzmir: Bildiriler Kitabı.233. 
14 Er, D. (2009).“Psiko-Sosyal Açıdan Yaşlılık”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi.4 (11).s. 132-144. Fırat Sağlık 
Hizmetleri Dergisi (firat.edu.tr).141. 
15 Arpacı, F. (2005). Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık. Ankara: Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür 
Yayınları.9. 
16 Kutsal, Y. G. (2012). Yaşlanan Dünyanın Yaşlı İnsanları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim. Ankara. GEBAM.23. 
17 Akçay, C. (2011). Yaşlılık Kavramlar ve Kuramlar. İstanbul: Kriter. 
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çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi birbirinden farklı olan ancak birbirinden kesin sınırlarla 
ayrılmayan bu dönemler içerisinde yaşlılık, yaşamın son dönemlerin ifade etmek için kullanılmaktadır.18 
İnsan yaşamı gelişimsel olarak sıralanan dönemler çerçevesinde incelenir. Genellikle yetişkinliğe kadar 
devam eden gençlik, yaşamın ilk dönemidir. Gençlik dönemi, sürekli gelişme ile karakterize edilen, 
bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerini kapsayan, fiziksel büyüme ve olgunlaşmanın devam ettiği, 
çevrenin bireyi her yönüyle yetişkin hale getirmek için hazırladığı, sosyalizasyonun gerçekleştiği dönemdir. 
İkinci dönem, orta yaş ya da yetişkinlik olarak adlandırılır. Biyolojik açıdan bireyin en üretken olduğu bu 
dönemde yaşamla ve toplumla ilgili görevler yerine getirilir, sosyalizasyon sürecinden elde edilen 
kazanımlar uygulamaya geçirilir. Üçüncü dönem ise yaşlılıktır. Bu dönemde fiziksel olarak gerileme, 
biyolojik kapasitelerde azalma, toplumsal rollerde ve yaşamda esneklik, bireysel ve toplumsal beklenti 
düzeyinde giderek hızlanan düşüşten söz edilebilir. Gençlikten yetişkinliğe, yetişkinlikten yaşlılığa geçiş 
“yaşlanma” sürecini ifade eder. Birey, yaşadığı sürece, yani doğumdan itibaren her gün bir önceki güne 
göre bir gün daha yaşlanır ya da yaş alır. Fakat yaşlanmak, genellikle yaşlılık dönemi dikkate alınarak 
kullanılır ve bu bağlamda karşılık bulur.19  

Birçok fiziksel fonksiyon yaşla birlikte azalır ve işlevsiz hale gelir. Odak bozuklukları, duyusal hafızanın, 
ellerin, gözlerin ve diğer organların fonksiyonel aktivitesi zamanla zayıflar ve giderek azalır. Yaşlanmaya 
bağlı işlevlerdeki azalma, yaşlılıkta bunama ve Alzheimer hastalığı gibi birçok hastalığa neden olur. Bu, 
zamanla yaşa uyum sağlamayı zorlaştırır. Her şeyden önce ailesinin ve çevresindeki insanların desteğine 
ihtiyacı var. Yaşlılığa uyum ile ilgili en büyük sorunlar fiziksel yetersizlikler ve buna bağlı psikolojik 
sorunlardır. Fiziksel değişiklikler, kronik görme ve işitme bozukluğu gibi kronik hastalıklara neden olur. 
Ayrıca, hareket kısıtlamaları vardır. Yaşlılıkta uyum sürecinde ortaya çıkan sorunlar sadece bedensel ve 
zihinsel engelleri değil, aynı zamanda çevreye uyum, benlik saygısı ve fiziksel aktivitenin azalması 
sorunları olan sosyal yapıya ilişkin davranış ve yaşam biçimlerini de etkiler. Yaşla birlikte kaybolan fiziksel 
ve psikolojik özellikler, günlük yaşam aktivitelerini etkilemekte ve yaşlıları ailelerine ve çevrelerine daha 
bağımlı hale getirmektedir. 

Yaşlanma, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden değişime uğramasıdır. Bu durum bireye özgü olmakla birlikte, 
toplumsal değerler ve diğer etkenler toplumda yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri belirlemektedir. Bu 
nedenle yaşlılık sadece biyolojik bir olay olmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olgudur. Yaşlılık 
zamana ve toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Aynı zamanda yaşlılık, durağan ve değişmez bir 
yaşam dönemi değildir. Tam tersine yaşlılık, çeşitli güçlerin etkileşimini içerir. Bu güçlerin temelinde 
yaşamın tüm evrelerinin zorlamalarına karşın varoluşunu sürdürebilmiş olmanın bilgeliği ve iç görüsü 
bulunur. Yaşlılık, yaşamın diğer evreleri gibi doğal, kaçınılmaz ve tüm insanlar için geçerli olan bir 
durumdur. Yaşlılık yaşam süresinde gelişme ve olgunlaşmayı takip eden genetik yapı ve çevre arasındaki 
etkileşimin en üst düzeyde görüldüğü fizyolojik ve ruhsal değişimlerin ortaya çıkmasıdır. Yaşlılığın 
başlangıcını fizyolojik olarak belirlemek güçtür, psikolojik olarak belirlemek ise neredeyse imkansızdır. 
Birey kendini yaşlı gibi hissediyorsa yaşlı gibi davranıyorsa yaşlanmış demektir. Bu da ruhsal yönden 
çevreye karşı ilgisizlik, içe kapanma, yaşamdan zevk almama gibi değişimlerle kendini belli eder. Bu 
çerçevede yaşlılık genetik bir programla düzenlenen, organizmayı yapısal ve işlevsel değişimlerle ölüme 

                                                            
 

18 Doğan, C. (2007). “Türkiye de Yaşlılık ve Huzurevi Olgusu”.Yaşlılık Dönemi ve Problemleri, Tartışmalı İlmi 
Toplantılar Dizisi (33-60). İstanbul: Ensar Neşriyat.35. 
 
19 Canatan, A. (2009). Sosyal Yönleriyle Yaşlılık. Ankara: Palme Yayıncılık.13-14.  
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götüren olaylar toplamıdır. 20  Zihinsel yeteneklerde ve zihinsel eğilimlerde yaşa bağlı değişiklikler, 
psikolojik değişikliklerin etkileridir. Yaşlandıkça, olgunluk sırasında oynadığımız rollerin çoğu yavaş 
yavaş kaybolur. Bu dönemde önceki aktif rol kaybolduğu için kişinin özgüveni azalır. Yaşlanma sürecinde 
artık kendi kendine yeterli, ancak yoksul ve yaşamlarının sonunda ölme korkuları zirveye ulaşır. Bu durum 
fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açar. Gelir veya rol kaybı gibi sebepler psikolojik değişimlere yol 
açar. Bu süre zarfında çevresindeki akran sayılabilecek bir kişinin ölümü, yaşlının ruhsal durumunu da 
olumsuz etkiler. Tüm bu süreçler yaşlılığın erken dönemlerini oldukça zorlaştırıyor ancak ailenin ve 
çevrenin yapısına bağlı olarak bazıları zamanla kolayca atlatılırken bazıları da depresyona yol açabiliyor. 
Hızla değişen sosyal yapı, yaşlıların sosyal aktivitelere nasıl katılabileceklerini öğrenmelerini 
zorlaştırmaktadır. Yaşa bağlı sorunları azaltmak, olumsuz sağlık etkilerinden kaçınmak ve çevre koşullarını 
olabildiğince olumlu hale getirmek yaşa bağlı bazı sağlık sorunlarını önleyebilir. 

Yaşlılık çok boyutlu bakıldığında toplum ve çevre ile ele alınan konudur. Dolayısı ile yaşlıya ve yaşlılığa 
verilen roller bu yapıya göre şekillenir. Yaşlılıkta ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik değişiklikler yaşlının 
çevresinde bulunan rollerini de farklılaştırmaktadır. Yaşlılık algısı da hem yaşlılar açısından hem de 
yaşlılığa bakanlar açısından zamana göre de değişmektedir. Toplumsal yapı değiştikçe yaş gruplarına 
bakışta değişmektedir. Yaşlılık aslında teknoloji öncesi zamanlarda geleneğin kültürün bir sonraki nesillere 
aktarılmasında önemli bir rol üstlenirken teknolojik gelişmeler neticesinde bu fonksiyon bilişim araçlarına 
geçtiği için yaşlık fonksiyonunu yitirmiştir. Bu açıdan toplum sisteminde değişim ve dönüşümden en çok 
etkilenen grup yaşlılardır. Eski toplum yapısında ailenin temel direği olan yaşlılara biçilen rol ve gösterilen 
hürmet had safha da iken aile yapısındaki değişim ile birlikte yaşlıya bakış da değişmiştir önceden baş tacı 
olarak görülen yaşlı günümüz toplum yapısında yük olarak görülmektedir. Aile içerisinde kenara 
bırakılmakta ve hatta aile dışında yaşama zorlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yaşlılık algısı zamana 
toplum yapısına ve teknolojik gelişmelere göre değişmektedir. Kişi yaşlandığında fiziksel ve psikolojik 
fonksiyon azalmaları karşısında kendini güçsüz hisseder ve güven duygusu azalır bu konuda en çok ihtiyaç 
duydukları kesim ailesidir. Fiziksel güçsüzlük yaşayan yaşlı artık bulunduğu çevrenin dışına çıkmakta 
zorlanmakta dolayısı ilke yakın çevresi ile bağlarını daha da güçlendirmektedir. Yaşlandıkça yaşama 
bakışta değişmektedir.  

Yaşlılık diğer dönemlerden farklı olarak kendine özgü yapısı vardır. Yaşlılık dönemine psikolojik boyutta 
yaklaşıldığında bir risk dönemi olarak ele alınabilir. Yaşlılıkta meydana gelen fizyolojik değişiklikler, 
fiziksel gücün azalması, yaşanan çok yönlü kayıplar, stresler, krizler, emeklilik, eşin ölümü, hastalıklar, 
görünüm değişiklikleri, duygusal kayıplar, statü kaybı, yaşam standartlarının düşmesi gibi nedenlerle yaşlı 
bireyler ruh sağlığı açısından önemli bir risk grubunu oluşturmaktadırlar Yaşlılıkta bireyin yaşama enerjisi 
ve isteği zamanla azalmaktadır. Bunun en önemli sebebi yaşlılık döneminin önemli özelliklerinden olan 
bedensel ve ruhsal geri gidiştir. Özellikle sevgi kavramına yüklenen anlamda önemli şekilde bir değişme 
meydana gelmektedir. Birey yaşlılıkta diğer gelişim dönemlerine nazaran psikolojik bir takım olaylardan 
daha çok etkilenmeye başlamaktadır. Ölümden korkmanın nedenine bakıldığında ise bir takım dinle ilgili 
inançlara çok fazla bağlılık, inancının kişiden istediği amaçlara ulaşamayacağı endişesi ve hayatın 
algılandığından çok daha kısa olarak düşünülmesinden kaynaklanır. Yaşlılık süreci başlangıcında olan 
bireyler aktivite düzeyinde ve yaşam doyumunda ve mutluluk düzeyinde azalma meydana geldiği 
düşüncesine katılırlar. Burada karşı çıktıkları husus bu durumun yani işlevlerde meydana gelen azalmanın 
                                                            
 

20 Miroğlu, C. (2009). Ankara’da Bir Huzurevi İncelemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 
ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü.16. 
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istenen bir durum olduğu düşüncesidir. Burada yaşlılar yaşlılık döneminde yaşamdan daha fazla haz 
almazlar ve daha mutlu bir birey olmazlar. Ama yaşlılar yaşamdan daha fazla haz almak için ve daha mutlu 
olmak için bir takım yollara başvururlar. Bunun sebebi ise yaşlı bireyin yaşamdan kopması yani 
soyutlanması veya yaşama aktif olarak katılmak istemesi, kişinin geçmiş yaşantı şekli, sosyo-ekonomik 
durumu ve sağlık koşullarıyla doğrudan ilgilidir. Bundan dolayı yaşlılardan bir kısmı mutluluğu kalabalık 
ortamlarda ya da çevresiyle beraber olduğunda yakalarken bir kısmı ise yalnız kalmakta ya da onların 
deyimiyle kafa dinlemekte bulmaktadır.  

Romanın Özeti 

Roman sade bir dil ile yazılmıştır. Yazar romanı yaşadığı toplum yapısı üzerine kurarak yazmıştır. 
Tanizaki, “Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi”nde, yaşlı bir adamın dilinden cinselliğin yaşsızlığının ve 
cinsellikle gelen dirilişleri anlatır. Yaşlılıkta cinsellik algısını, cinselliğin yarattığı sanrıları, hezeyanları, 
Satsuko’nun oyunlarını anlatırken, bir yandan Japonya’da zaman içinde değişen güzellik algısı hakkında, 
dönemin Tokyo’su hakkında bilgi verir, bizi Kyoto’da tapınaklar arasında dolaştırır ve bize Japon kültürüne 
dair izlerin peşinden Japonya’nın çok içinden bir anlatı sunar. Tanizaki, yazdığı notların diliyle her tür 
cinsellik tabusunu yıkan, yerine sıra dışı cinsellikler koyan “Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi”nde, okuru bu 
sıra dışı cinselliklerle cesurca yüzleştirir. Bu yüzleşme Utsugi’nin çığlıklarında dile gelir: Bu roman, yemek 
kültürünün detaylarından, giyim alanında kimononun farklı kumaşlarına ve tapınaktaki Buda heykellerine 
uygulanan sanatsal üsluba kadar birçok bilgi içeriyor. Ayrıca kaybolan antik kültürün detaylarıyla dolu bu 
dizinin yanı sıra yaklaşan ölümle yüzleşme, erotizm ve tabii ki mizah gibi birçok temayı da roman da 
buluruz. “Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi”, Tanizaki’nin yaşlılık yıllarını, duru ve mizah dolu bir kalemle ele 
aldığı bir varoluş trajikomedisidir. “Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi”nde birkaç konu örgüsü içi içe 
yerleştirilmiş. Bunlardan birisi, Tanizaki’nin diğer kitaplarında da yoğun biçimde hissettiğimiz gibi, şehirli 
ve kültürlü insanların günlük hayatlarında olağan yaşantılar olarak geçen ama dışarıdan bakınca yüzlerce 
yıllık geleneklerin izlerini taşıyan mekânlar, eşyalar ve insan ilişkilerini görürüz.  

Emekli bir iş adamı olan Utsugi, seksenine yaklaşmaktadır ve bedenindeki ağrılarla yaşamaya 
çalışmaktadır. Yaşlanan bedenine, yakasını bırakmayan sağlık sorunlarına ve her gün daha da yaklaşan 
ölüme rağmen aksatmadan tuttuğu güncesinde ihtiraslarını, duygularını hüzünlü bir ironiyle kaydeder. 
Tokusuke aynı evde eşi, bakıcısı, oğlu, torunu ve de biricik gelini Satsuko ile birlikte yaşamaktadır. 
Yaşlılığın vermiş olduğu hastalıklar ve getirdiği sıkıntılar bir yana gelini Satsuko’ya olan içten aşkı roman 
da detaylı bir şekilde gözler önüne serilmektedir. Eşinin, çocuklarının ve hizmetçilerinin daha doğrusu 
etrafındaki kimsenin kendisini anlamadığını, yalnızca eski bir dansçı olan gelini Satsuko’nun kendisini 
anladığını düşünür. Zamanla gelinini takıntı haline getirir, elbette Satsuko’da bunun farkındadır. 
Dolayısıyla Utsugi, Satsuko’nun bir dediğini iki edemeyecek hale gelir. Bedensel olarak bu isteğinin icraata 
dökecek halde olmasa da içten içe ona karşı derin bir tutku hissetmektedir. Satsuko da ev ahalisi de bu 
durumun az çok farkındadır. Tokusuke yazdığı güncede neredeyse her gün için Satsuko’dan ve onun 
anlatılmaz güzelliğinden bahseder. Satsuko’ya hediyeler almaktan büyük bir zevk alan yaşlı adam, cinsellik 
üzerine kurulu ancak nihayetinde kendi mezarına slüetini yaptıracak kadar aşık olan ve bunu artık dışa 
vuran bir romanda aslında yaşlılık sürecine gelinceye kadar geleneklerine kökten bağlı birinin nasıl değişim 
gösterdiğini görmekteyiz. Bu şekilde okuyucu alışılagelen tarzın dışına çıkmaktadır. Bireyin bedeninin 
acılarıyla, bedeninin arzuları ne zaman çelişir, ne zaman çakışır? Yaşlılıkta cinsel arzular ne kadar açığa 
çıkar ve ne kadar görmezden gelinir? Cinselliğin çekiciliği ve yaşlılığa yönelik hisler arasındaki ilişki nasıl 
dengelenir? Romanda yazar yaşlı cinselliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. 

http://www.babil.com/Catalog/Products/Search?productName=%22Cuni%C3%A7iro%20Tanizaki%22&categoryId=0&displayName=Yazarlar


IJEP 2022 | Volume 3, Issue 1 
 

 

79 
 
 

Utsugi, izlediği Japon tiyatrosu Kabuki’den sonra kadın kılığına giren erkeklerin ilgisini çektiğini fark eder. 
Eşcinsel eğilimleri olmadığını söyler ve kadın kıyafetlerinin onu cezp ettiğini fark edişi böyle başlar. Cinsel 
yaşamına yönelik sorgulamalarının ilk başlangıcıdır. Bir süre sonra gelinine duyduğu ilgiyi fark eder. 
Satsuko’nun yürüyüşü, kendisine verdiği yemek artıkları, konuşma biçimi, her şeyi Utsugi’nin cinsel 
uyanışını çağırır. Utsugi hastalıklarının ve cinsel saplantılarının güncesini tutmaktadır. Bunlar iç içe 
geçmekte, ölüme yaklaşan bedeninin sancılarıyla cinsel sancıları arasında ruhu ve bedeni birbiriyle 
kapışmaktadır. Yaşlılığının bedenini nasıl çirkinleştirdiğini bütün detaylarıyla tasvir ederken, ilgi gösterdiği 
kadının tepkileriyle kendisine karşılık verdiğini de anlamaya başlar. Üstelik, bunun kendisine yönelik değil, 
ona gösterdiği ilgiye yönelik bir tepki olduğunun da farkındadır. Ancak bu sürece dahil olabilmek bile, 
yaşlı ve yorgun bedenini uyandırır ve bundan müthiş bir zevk alır. Utsugi, ağrılarıyla yüzleşirken cinsel 
uyarılmalarıyla da yüzleşir, kendisine acı veren kadınları daha çekici bulur ve yaşlılığında başlayan bu 
mazoşist eğilimlerine yönelik hislerini, Satsuko’nun hainliğiyle, yalancılığıyla, geçimsizliği ve kötü 
oluşuyla birleştirdiğinde geldiği nokta Satsuko’ya duyduğu yoğun cinsel tutkudur. Kötülük, yaşlılığının 
bedensel acılarını azdırırken, içindeki cinsel arzuları da yoğunlaştırmakta, Satsuko’nun gaddarlığını cinsel 
gücünün bir parçası olarak görmesine neden olmaktadır. Bakıma ihtiyaç duyan Utsugi, karısı ve hasta 
bakıcının meşgul olduğu zamanlarda Satsuko’nun kendisine bakmasını ister. Satsuko, “Baba” diye 
seslendiği Utsugi’yi yıkar, giydirir, yatağına taşır, ilacını verir. Tüm bunlar Utsugi için cinsel törenlerdir. 
Satsuko’nun en küçük bir davranışından anlamlar çıkarmaya çalışan Utsugi, bu anlamları Satsuko’nun 
dilinde ve cilvesinde yakaladığında ise sınırlarını zorlamaya çekinmez. Utsugi’nin bu açıklığı, sınırlarının 
Satsuko tarafından çizildiği cinsel oyunlarının kapısını açar. Birlikte çıkılan yürüyüşler, cinsel içerikli 
sohbetler, duş buluşmalarıyla, prostat, yüksek tansiyon ve ağrıların hepsi iç içe yaşanmaya başlar. Utsugi, 
yaşlılığın tüm hezeyanlarını, cinsel uyanışının sancılarıyla birlikte yaşamakta, uyanan cinselliğini 
Satsuko’nun teniyle beslediğinde ölüme bir nebze daha yaklaşacak kadar acı çekmektedir. Heyecanı, acısı, 
sancısı ve tutkusunu bir arada yaşamakta, cinselliğe duyduğu arzunun getirdiği bu karmaşayı durdurmayı 
asla istememektedir. Satsuko “boyun cilvesi” adını taktığı oyunu Utsugi’ye sunduğunda devamlı bir 
cilveleşmenin bedeli olduğunu söyler. Utsugi ise cinsel arzularıyla Satsuko’nun bedenini birleştirmek 
mutluluğunu keşfetmiştir ve bu keşfi, daimi kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Utsugi’nin ağrıları ve 
acıları artmaya başladığında, bu acıları Satsuko’yo duyduğu tutkuyla daha da çoğaltmak, bedeninin 
ağrılarını, cinselliğinden kaynaklanan ağrılara dönüştürmek için Satsuko’nun karşısında çocuklaşmış, her 
an, her saniye ona ihtiyaç duyduğunu çekinmeden göstermeye başlamıştır. Israrcılığıyla çıldırmışlık 
noktasına gelmekte, Satsuko’yu “Satsu” diye çağırmaya başlamakta ve bundan haz duymaktadır. 
Ölümünden sonra gelininin ayak izlerini başucundaki taşa yontacak ve böylelikle bu dünyadan ayrıldığında 
onun ayakları altında yatmayı isteyecek kadar gelinine düşkün olan çılgın bir ihtiyarın güncesinde 
okuyucuyu yaşlılık kavramına farklı bakmasına sebep olmaktadır. Yaşlılığın vermiş olduğu ağır acılara bile 
gelinine olan tutkusu yüzünden katlanmakta hatta onunla olabilmek için bu acılardan haz almaktadır. Bir 
diğer bakış acısıyla da gelini ihtiyarın kendine olan zaafını iyi kullanarak isteğini elde etmektedir. Gelinine 
olan ilgisinden başlayan süreç onu bağımlılığa götürmüş, sonrasında da aşka sürüklemiştir. Nihayetinde bu 
aşk yaşlılıktaki acılara katlanmaya bile razı olmuştur. Ölümü düşünmesi, ölümle inatlaşması hatta kendi 
mezarını bile seçip tasarlaması aslında ölümden ne kadar korktuğunu açığa çıkarmaktadır. 

Ayrıca romanda Japon kültürü aile yapısı hakkında bilgi edinirken çocuksu bir yanda buluyoruz. Bununla 
birlikte yazar, yaşlılığın getirdiği hastalıklara vurgu yaparken yine yaşlılıkta ortaya çıkan farklı cinsel 
dürtülere de ışık tutuyor. Burada yaşlı bir insanın tek istediğinin, ölüm yolculuğunda arzu duyduğu kişinin 
yanında olmasını arzuladığını görüyoruz. Hayatının son günlerini eğlenceli heyecanlar ile geçirmeye 
çalışan yaşlı adam, bir taraftan cinsel takıntısıyla hayata bağlanmış, ailesi ve özellikle de gelini tarafından 
yaptığı şeylere göz yumulmuştur. Ama burada daha ilginç olanı, ölüm korkusunun da hissettirilmesidir. 
Ruhunun, bedeninin, zihninin her zerresinde Satsu sayıklamaları barındıran Utsugi, bir Kyoto gezisinde, 
tapınakların arasında dolaşırken mezar taşını nasıl yaptıracağına karar verme aşamasında da planlarına 
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Satsuko’yu dahil eder. Mezar taşına Satsuko’nun yüzünü ve gövdesini yaptırmak istemektedir. Şimdi 
sadece ölümden sonrasında bile Satsuko ile olmanın yollarını düşlemektedir. 

Romanda yaşlılığın fiziksel ve psikolojik değişimi 

Yaşlanma, kişini doğduğu andan itibaren ölümüne kadar olan sürenin her aşamasını kapsar. Özellikle 
Yaşlanma sürecine girilen evrede beyin aktivitesinden vücudun diğer organlarına kadar vücuttaki sistemde 
azalma meydana gelir ve bu artarak devam eder. Yaşlanmayla birlikte fiziksel ve biyolojik yapıda 
değişimler gözle görülür. Kalp, damar ve iç organ fonksiyonlarındaki işlev azalması kendini diğer 
sistemlerde daha da şiddetli ortaya çıkarır. Kas, iskelet, dolaşım, sindirim sistemi ve üreme yeteneğinin 
kaybolması, genel vücut direncinde azalma görülür. Yaşlanmayla birlikte meydana gelebilen yeti yitimi 
tüm dünyada ve ülkemizde birey, aile ve toplumu ciddi bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu etkiler yaşlı 
bireylerde günlük yaşam aktivitelerini azaltır ve hayatı tek düze haline getirir. Yapılan eylemler 
sıradanlaşmıştır. Artık yürümekte zorlanır, ev ve yakın çevresi dışına çıkamaz el kol ayak gibi fiziksel güç 
gerektiren aktiviteler azalmıştır. Yapılan birçok çalışmada, çok sayıda yaşlıda yaşın ilerlemesiyle birlikte 
fiziksel bir düşüş yaşandığı, bu düşüşün bir sonucu olarak daha ileri düzeyde ve tüm alanlarda yeti yitimi 
gelişme olasılığında artış izlenmiştir. Genel olarak biyolojik yaşlanma belirtileri, tüm vücut sistemlerinde 
yıpranma ve gerileme olarak gözlenir. Yaş ilerledikçe kronik hastalıkların görülme sıklığı artmaya başlar. 
Romanda fiziksel güç kaybı ile ilgili birçok bölüm bulunmaktadır.  

‘‘Altmış iki ya da altmış üç yaşımda yüksek tansiyon belirtileri başladı ve altmış altı, altmış yedi yaşımda 
hafif bir beyin kanamasından bir ay hastanede yattım; asıl yetmiş beşinci yaşımı kutladıktan sonra 
gövdemdeki ağrılarla tanışmaya başladım. Ağrı, ilk önce sol elimden başlayıp dirseğime uzandı, oradan 
omzuma, sonra da ayaklanma ve bacaklarıma indi. İki bacağım da dertli ve her gün yürümem biraz daha 
zorlaşıyor. Alkol ve uyancılar almamam ve tuzlu yememem gerekiyor, ama iştahım olağanüstü. Uykuya 
gelince, gereğinden çok uyuyorum; arada kestirdiklerimi de sayarsak, günde dokuz on saat uyuyorum. 
Günde iki kez dışarı çıkıyorum. Sık sık su dökmeme ve gecede birkaç kez kalkmama karşın sonradan 
uykusuzluk çekmiyorum. Yarı uykulu, tuvalete gidiyorum, yatağa döner dönmez de uyuyorum. Arada 
sırada sol elimdeki ağrıyla uyanıyorum, ağrıyı fark etmemle yeniden uykuya dalmam bir oluyor. Havaya 
ve havanın nemine göre değişiyor.’’ 

“Sol elimdeki sinir ağrıları iyice arttı, tenimdeki uyuşmalar da daha kötüleşti. Elim, bileğimden parmak 
uçlarıma kadar her zaman ağrır, ama dün gece ağrı dirseğime kadar yayıldı; omzuma kadar ulaştı.’’ 

“Son zamanlarda gözlerim çok kanlanıyor. En iyi halinde bile hafif bir pembe gölge oluyor. İyice bakılınca, 
saydam tabakanın altında sayısız kırmızı kan damarcıkları gözüküyor. Bir keresinde, kanama tehlikesi olup 
olmadığını anlamak için göz muayenesi yaptırdım, ama böylesine bir kanamanın ciddi olamayacağı, benim 
yaşımda normal bir gelişme olduğu söylendi. Yine de gözlerim kanlandığı zaman nabiz atışlarım hızlanıyor, 
tansiyonum yükseliyor.’’ 

“Son zamanlarda günlük hayatım tekdüzeleşti. Sabah altıda kalkıyorum, tuvalete gidiyorum. Çişimi 
yaparken ilk birkaç damlasını steril bir tüpe alıyorum. Sonra gözlerimi asit borikli suyla temizliyorum. 
Ondan sonra karbonatlı suyla gargara yapıyor ve klorofilli diş macunuyla dişetlerimi temizleyip takma 
dişlerimi takıyorum. Yarım saat bahçe yürüyüşünden sonra eğik yatakta geriliyorum. Artık bu iş yarım saat 
sürüyor. Kahvaltımı yatak odamda yiyorum. Bir bardak süt, peynirle bir dilim kızarmış ekmek, meyve suyu, 
yemiş, çay ve bir Alinamin hapı. Sonra gazetelere göz atmak, anılarımı yazmak ve zaman kalırsa bir kitap 
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okumak üzere çalışma odama geçiyorum. Aslında sabahları çoğunlukla anılarımı yazmakla geçiriyorum, 
zaman zaman, öğleden sonra ve akşamları da yazıyorum. Sabah onda Bayan Sasaki çalışma odama gelip 
tansiyonumu ölçüyor. Üç günde bir elli miligramlık vitamin iğnesi oluyorum. Öğlenleri genellikle bir kap 
makarna ve yemişten oluşan yemeğimi yiyorum. Bir ile iki arası yatak odamda uyuyorum. Haftada üç kez, 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri iki buçuk-dört buçuk arası Dr. Suziki akupunktur yapıyor. Saat beşte 
başlayarak bir yarım saat daha eğik yatakta gerilmek ve altıda bahçede gezinti. Sabah ve akşam 
yürüyüşlerimde Bayan Sasaki bana eşlik ediyor, ama zaman zaman onun yerini Satsuko alıyor. Altı buçukta 
akşam yemeği. Pirinci ancak ufak bir çanak yiyebiliyorum, ama et, balık ve sebze çeşitleri yiyebildiğim 
için gençlerin bile hoşuna gidebilecek çeşni oluyor. Evde herkes değişik zamanlarda ve değişik şeyler yiyor. 
Akşam yemeğinden sonra odamda radyo dinliyorum; aşağı yukarı hiç televizyon izlemiyorum denebilir. ’’ 

“Bu sabah Keisuke okula ve Jokichi işe gittikten sonra bahçedeki çardağa çıktım. Çardak yüz metre uzakta, 
ama bacaklarım giderek zayıflıyor, yürümek günden güne güçleşiyor benim için. Yağmur mevsiminde 
havanın neminin etkisi de var, ama geçen yıl bu zamanlar bu kadar sıkıntı vermiyordu. Bacaklarım kollarım 
gibi ağrılı ve duyarlı değil, ama sanki bir yük taşıyormuşum gibi kendi ağırlıkları var. Ağırlık zaman zaman 
dizkapaklarımda, zaman zaman baldırlarımın iç kesimlerinde, zaman zaman da tabanlarımda yoğunlaşıyor; 
her gün yer değiştiriyor. ’’ 

“Bacaklarım kollarım gibi ağrılı ve duyarlı değil, ama sanki bir yük taşıyormuşum gibi kendi ağırlıkları var. 
Ağırlık zaman zaman dizkapaklarımda, zaman zaman baldırlarımın iç kesimlerinde, zaman zaman da 
tabanlarımda yoğunlaşıyor.’’ 

“Günden güne sıcak havalar sürüyor; eylül ortaları için olağanüstü. Bacaklarımın ağırlığı ve şişler, havadan 
olabilir. Ayaklarım bacaklarımdan daha çok şişiyor gibi. Ayağımın iç kesimlerine parmağımla bastırdığım 
zaman etim korkutucu bir biçimde çukurlaşıyor ve uzun süre öyle kalıyor. Sol ayağımın dördüncü ve 
beşinci parmaklan tam anlamıyla felç ve altları üzüm gibi şiş. Ölü ağırlık bileklerimin üstünde de var, ama 
asıl topuklarım kötü. Yalnız sol değil, iki ayağım da demirden bir tabağa yapışmış gibi. Yürüdükçe 
bacaklanın öylesine birbirine sürtüyor ki, hareket özgürlüğümü yitiriyorum. Balkondan inerken bahçe 
takunyalarımı rahatça giymeyi beceremiyorum. Her seferinde sendeleyip dengemi yitiriyorum, bir ayağım 
ya eşikte ya da çıplak toprakta kalıyor. Benim için çok yeni değil bunlar, ama son zamanlarda arttı. Bayan 
Sasaki çok kaygılı; sık sık beriberi belirtileri için diz reflekslerimi kontrol ediyor. Ama o değil. ’’ 

“Yağışlı günlerde kol ve bacaklarımdaki sıkıntı çok artıyor; havanın değişeceğini gerçekten bir gün 
öncesinden anlıyorum. Bu sabah kalktığımda kolumdaki uyuşukluk, bacaklarımdaki şişler ve ağırlık çok 
artmıştı. Yağmurdan ötürü bahçeye çıkamadım; balkonda bile güçlükle yürüyebildim. Hemen sendeleyip 
dengemi yitiriyorum, düşme tehlikesi ile yüz yüze geliyorum. Kolumdaki uyuşukluk, dirseğimden omzuma 
uzanıyor; bu gidişle bir yanıma felç geleceğinden korkuyorum.’’ 

Dünya yaşlı nüfusu hızlı artmaktadır. Yaşlı nüfusunun artışı fiziksel ve psikolojik sağlığın yanında yaşlı 
cinsel sağlığını da kapsayan yaşlı sağlığında yeni ihtiyaç ve beklentilerin ortaya konulması ve tartışılmasına 
yol açmıştır. Yaşlılıkta yaşanan cinsel eğilimin değişmesi ve tatmin yollarının farklılaşması ilerleyen yaş 
ile ilgilidir. Yaşlanmayla birlikte insanlar bazı fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler yaşamaktadır. Bu 
değişimler, tüm yaşam alanlarını olduğu gibi doğal olarak kişinin cinselliğini de etkilemektedir. Yaşlılık 
sürecinde Sürekli kullanılan bazı ilaçlar, ve birçok kronik hastalıklar yaşlılarda cinsel istek ve aktivitede 
azalmaya neden olurlar. Bu ve benzeri çeşitli nedenlerle yaşlılıkta cinsel durumlarda değişiklikler de 
gözlemlenir, fiziksel olarak cinsel aktivitesi azalan birey zihinsel olarak cinselliği farklı şekillerde yaşama 
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arayışına girer. Yaşlılık döneminde cinselliği etkileyen fiziksel ve psikolojik değişiklikler meydana 
gelir. Ancak bu cinselliğin tamam ile bittiği anlamını taşımamalıdır. Cinsellikte fiziksel bir aktivite 
olsun olmasın, güvene, paylaşmaya ve zevke dayalı bir ilişkide, duyguların ve bağlılığın psikolojik 
ifadesi, cinsellik dürtülerini tatminde önemli rol oynar. Yaşlılar cinsel problemlerini, cinsel 
fonksiyonlarda yaşlanmayla ortaya çıkan kaçınılmaz bir düşüş olarak görmekte ve bu eksikliği farklı 
yollarla tatmin etmeye çalışmaktadır. Bu da roman içerisinde bir çok yerde kendini göstermektedir. 

“Oğlancı zevklerim yok ama bugünlerde Kabuki’de kadın rollerini oynayan erkek oyuncularının cazibesine 
kapılıyorum. Ama son zamanlarda kadın rolüne giren Kabuki oyuncuları anlaşılmaz bir biçimde çekiyor beni. 
Sahne dışında değil, yalnızca sahnede. Kadın kılığında olmadıkları zaman hiç ilgimi çekmiyorlar. Yine de 
düşününce, belki de bazı eğilimlerim vardır diyorum.’’ 

 “Şimdi yetmiş yedi yaşındayım; bu tür ilişkiler kurabilecek durumda olmadığım halde, neden pantolonlu güzel 
kızlardan çok, kadın giysileri içindeki yakışıklı erkekler ilgimi çekiyor anlayamıyorum. Wakayama Chidoriye 
ilişkin anılarım mı canlandı acaba? Sanmıyorum. Kudretsiz bir yaşlı erkeğin cinsel yaşamıyla ilişkisi olsa 
gerek kudretsiz de olsa bir tür cinsel yaşamı oluyor insanın.” 

“Japon kadını son altmış yılda ne kadar değişti. Ne uzun yaşamış, ne sayısız değişiklikler görmüştüm. 
Annem yaşasaydı ve 1883 yılında doğan oğlu Tokusuke’nin hâlâ yaşadığını ve utanmazcasına Satsuko gibi 
bir kadına tutkun olduğunu bilseydi ne derdi? Onun eziyetlerinden hoşlandığını ve sevgisini kazanmak için 
karısı ve çocuklarım kurban ettiğini bilseydi ne derdi acaba? Ölümünden otuz iki yıl sonra, oğlunun 
böylesine sapıklaşacağını, böylesine bir kadının ailemize gireceğini düşünebilir miydi? Yok, yok, ben bile 
olayların böylesine gelişeceğini düşünemezdim...’’ 

“Baba, bunu bitirmek ister misiniz?” Satsuko lıamo’suna dokunmamıştı. Gerisini bana vermek için bir ya da 
iki dilim yemişti. Aslında dün gece lokantaya gitmek istememin nedeni belki de Satsuko’nun artıklarını yemek 
içindi. Hem de nasıl. Balıktan tabağında artakalanlar, erik salçasından da kötü durumdaydı. Bunun da bir 
anlamı olsa gerek, diye düşündüm.’’ 

“Garip, ama ağrılarım olduğu zaman cinsel uyarılanın da oluyor. Belki de özellikle ağrılarımla birlikte. 
Bana acı veren kadınları daha çekici bulduğumu söyleyebilir miyim? Mazoşist bir eğilim diyebilirsiniz. Her 
zaman öyle değildi, ama yaşlandıkça başladı.’’ 

“Bugün öğleden sonra aklıma bir şey geldi. Elimin birkaç gece daha ağrıyacağından kuşku yoktu; 
ağrımasını da istiyordum; ağrı dayanılmaz olunca Satsuko’yu çağıracaktım. “Satsuko! Satsuko!” diye 
çocuk gibi ağlarcasına bağıracaktım. “Yardım edin! Çok ağrıyor!” Bu onu şaşırtacak ve gelecekti. Yaşlı 
adam acaba içten mi ağlıyor, diye düşünecek, kafasından neler geçirdiği bilinmez, diyecekti. Yine de 
korkarmışçasına içeri girecekti. Bayan Sasaki’yi odadan kovalamak için, ‘Yalnız Satsuko’yu istiyorum!” 
diye çığlık atacaktım. “Başka kimseyi istemiyorum!” Sonra ikimiz yalnız kaldıktan sonra ne diyecektim ? 
“Peki Baba, ne istiyorsunuz? Söyleyin, ne isterseniz yapacağım.” Benim için en iyisi bu olurdu; ama o 
böylesine bir tuzağa düşmez. Yine de onu kandıracak bir yol yöntem olmalı. “Bana bir öpücük verirsen 
ağrıyı unuturum!..” Yalnız bacağından olmaz!”... “Boynundan da yetmez!” ... “Gerçek bir öpücük 
olmadıkça yetmez!” Böyle vızıldanıp sızlansam, sonra da inlemeye başlasam, kabul etmez mi acaba? 
Hemen deneyeceğim. “Ağrı dayanılmaz olunca,” dedim, ama doğrusu yalan söyleyemem, gerçek ağrı 
olmasa da olur. Ancak, önce bir tıraş olmalıyım. Bir hafta yatakta kaldıktan sonra sakallarım iyice uzamış. 
Belki böylesi daha etkili. Tıraşlı olunca adamakıllı hasta suratlı oluyorum, ama öpüşürken kıllı surat iyi 
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olmaz. Neyse, takma dişlerimi çıkaracağım. Ağzımı olduğunca temiz ve taze tutacağım. Bu akşam ağrılar 
yine beni pes ettirdi. Artık yazamayacağım; fırçamı bir yana bırakıp Bayan Sasaki’yi çağıracağım.’’ 

“Yaşamımda Satsuko’ya körkütük âşık oldum, ona karşı kötülük besliyorsam içimde, öldükten sonra 
öcümü nasıl alabilirim ki? Öldükten sonra belki insanın öç alma duyguları ortadan kalkar. Yine de 
inanamıyorum. Gövde ile birlikte isteğin de öleceği akla yatkın, ama bazı ayrıcalıklar olabilir. Örneğin, 
benim bir kısım isteklerim onun istekleri içinde varlıklarını sürdürebilirler. Benim mezarım üzerinde 
yürürken ve bunak ihtiyarın kemiklerini çiğnediğini düşünürken, ruhum hâlâ yaşadığına göre gövdesinin 
tüm ağırlığını ve kadife tabanlarının dokunuşunu hissedebilirim. Öldükten sonra bile onu hissedeceğim. 
Hissedemeyeceğime inanamıyorum. Aynı biçimde, Satsuko da onun ağırlığını sevinçle taşıyan ruhumun 
varlığının farkında olacak. Belki de benim küle dönmüş kemiklerimin arada bir tıkırdadıklarını, 
kıkırdadıklarını, yakındıklarını ve gıcırdadıklarını bile duyacaktır. Mezarıma yalınayak basıyor olsaydı, 
bunlar olamazdı. Kendi ayaklarının simgesini taşıyan o Buda Ayak izi taşını düşünmek bile, taşın altında 
kemiklerimin ağladığını ona duyuracak. Hıçkırıklarla bağıracağım: “Acıtıyor!.. Acıtıyor!.. Açıtsa da 
mutluyum! Bundan daha mutlu olmamıştım hiç, hayattayken bile böylesine mutlu değildim! Daha hızlı 
çiğne! Daha hızlı!” 

Biyolojik olarak insan hayatının sıradan bir olgusu ölüm, varoluşsal olarak önemli bir olaydır. Yaşlılık 
döneminde ortaya çıkan birçok değişiklik ve kronik hastalıklar, fizik gücün azalması nedeni ile birey 
kendini ölüme daha yakın hissetmektedir. Yaşlanma ve yaşlılık konusu, özellikle modern dönem içerisinde 
genellikle ölüm ve bitiş temaları ile birlikte anılmıştır. Ölüm, duyduğumuz, işittiğimiz, düşündüğümüz, 
okuduğumuz ve gördüğümüz bir gerçek olmasına rağmen nedense bizi yakalamayacak gibi yaşamayı 
seçiyoruz. Ölüm gerçeğine karşı bu yaklaşım, ölümün yarattığı korku ve kaygı karşısında bir savuma 
mekanizması mıdır? Yoksa insanoğlunun kendisine ölümün gelmeyeceğini düşünmesi veya istememesi 
midir? Hiç şüphesiz insanoğlu yaratılışından itibaren ölüm gerçeği ile karşı karşıyadır. Ölüm gerçeğinin bu 
durumu her dönemde olduğu gibi modern dönemde de insanları düşünmeye, araştırmaya sevk etmekte hatta 
ölümsüzlük arayışına itmektedir. Ölüm karşısında durabilecek bir gücün olmaması ister istemez insanları 
farklı yaklaşım ve arayışlara yönlendirmektedir. Ölümü anlama ve anlamlandırma konusuna en önemli 
katkılar ise dini inançlardan gelmektedir. Nitekim dini inançlar, ölümü yeni bir hayata geçiş olarak görerek 
insanların ölüm karşısında duydukları kaygı ve korkunun azalmasına katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada 
ölüm kavramı, ölüm psikolojisi ve ölüm karşısında dini inancın önemi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 
Ayrıca dini inancın ölüm tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Ölüme ilişkin 
sorgulama, yaşamın anlaşılma ve anlamlandırılmasında önemli bir katkı sağlamaktadır. Yaşı ilerledikçe 
veya ölümü hatırlatacak fiziki ve ruhi belirtiler daha net olarak ortaya çıkmaya başlayınca insanoğlu ölüm 
olayını da ciddi olarak düşünmeye ve hayatı sorgulamaya başlamaktadır. Ölüm, insanların korku ve kaygı 
duygularını daha yoğun yaşamalarına neden olmaktadır. Tecrübe edenlerin geri bildirimde bulunmaması 
nedeniyle bilinmezliği ve her şeyin sonu olarak algılanması itibarıyla da kaygı ve korkuların kaynağıdır. 
Bu özelliği nedeniyle de insanın en eski ilgi alanlarından ve felsefe ile dinin en fazla ayrıntı tartıştığı bir 
konu niteliği kazanır. Hayatının son dönemine geldiğini bilen ve ölümün daha çok farkında olan yaşlı 
bireylerin, duygusal olarak anlamlı ilişkilerini korumak için daha büyük bir motivasyonları olduğu 
görülmüştür.  

Ölüm korkusu; yaşlıların artık yok olma, tükenme ve çaresizlik içinde olma duygusudur. Yaşlılarda ölüm 
her an yaşanabilecek yakın bir ihtimal olarak algılanmaya başlar. Bu sebeple yaşlılıkta ölüm kavramı farklı 
bir anlam kazanır. Aynı yaştaki yaşlılar dünyayı terk ettikçe ölümü daha yakın hissetmeye başlarlar. Kişide 
ölüm sonrası tekrar yeni bir başlangıca inanç yoksa ölüm korkusu daha keskin hissedilir. Evde yakınları ile 
beraber vakit geçiren, evlat ve torunları ile oyunlar oynayan, kendisine ait meşguliyetleri olan, yani ölümü 
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düşünmeye fırsat bulamayan yaşlılarda ölüm korkusu daha hafif seyreder. Yine ölümü düşman olarak değil 
de hayatın bir parçası ve doğal sonu olarak gören yaşlılar ölüm korkusunu çok fazla hissetmezler. Ölüm 
olgusu karşısında çaresiz kalan insanoğlu, bu belirsizliği, kader denen ilahi tanımlama ve ilahi varlığa 
sığınma gibi bir yaklaşımla çözmeye çalışarak rahatlamaya çalışmış ve böylece değişik inançlara sahip 
toplumlarda, her biri kendine göre ilginç olan ve saygı duyulması gereken bir mitolojinin doğmasına neden 
olmuştur. Bu korku, her inançtaki toplumda, ölümden sonra bir yaşam biçiminin sürdürülmesi öyküsünün 
işlenmesini ve buna dayanarak dünyadaki insan yaşamının yönlendirilmesini sağlamıştır. Ölüm, 
durdurulmasının ya da önlenmesinin mümkün olmadığı, insanın deney imleyeceği itiraz kabul etmeyen 
olaylardan biri olarak, evrensel bir olgudur. İnsanda yaşla birlikte kayıpların sayısı artar. Bu kayıpların 
bazıları eklemlerin esnekliğinin kaybolması ya da emeklilik gibi günlük yaşamla ilgili normal değişiklikler 
olup, yaşlanma ile ilişkili olan normal değişikliklerdir. Yaşlıların ölümü ise kurala uygun ya da beklenen 
olarak kabul edilir. Ölümün kaçınılmazlığı, zaman olarak belirsizliği, her düşüncede ve her inançtaki 
insanda, yüzyıllardır şiirlerle, nesirlerle, şarkılarla, inançlarla tanımlanmaya çalışılan, “korkuların en 
büyüğünü” yaratmıştır. Bu roman içerisinde birçok bölümde ölüm konu edinilmiştir. 

“Belki herkes yaşlılığında böyledir; son günlerde her gün kendi ölümümü düşünüyorum. Bu düşünceler benim 
için çok yeni sayılmaz. Yirmi yaşımdan bu yana sık sık ölümü düşünürüm, ama bugünlerde daha da sıklaştı. 
Günde iki-üç kez, “Belki de bugün ölürüm,” diye kuruyorum. Korktuğum falan yok; eskiden korkardım 
ölümden, şimdiyse bir ölçüde keyif bile alıyorum. Son dakikalarımın nasıl geçeceğini, ölümümden sonra neler 
olacağını düşlüyorum. Tabutumu, Aoyama Mezarlığı’nda cenaze töreni alanında, evdeki bahçeye bakan on 
sedirlik odaya koymalarını istiyorum. Günnük yakmak için geleceklere kolaylık olur; ana kapıdan girerek iç 
kapıya, oradan da basamaklara geçerler. Klarnet ya da flütle Shino türü müzik istemem, ama Tomiyama Seikin 
gibi birisinin, “Seher Vakti Ay”a benzer bir şey söylemesini isterim.”  

“Elli yaşıma kadar ölümden daha çok korktuğum bir şey yoktu, ama şimdi öyle değil. Belki de artık yaşamaktan 
bıktım; ölsem de bir şey değişmez gibime geliyor.” 

“Çirkin, buruşuk, yaşlı bir adam olduğumu çok iyi biliyorum. Geceleri yatmadan önce, takma dişlerimi 
çıkarıp aynaya baktığım zaman gördüğüm surat, gerçekten garip. İki çenemde de bana ait nerdeyse tek diş 
kalmadı. Diş etim bile yok. Ağzımı kapatınca dudaklarım dümdüz yapışıyor, burnum çeneme düşüyor. Ben 
bile, bu ben miyim, diye şaşıp kalıyorum. Maymunlar bile böylesine çirkin değil. Bu suratla insan bir kadını 
çekebileceğini umabilir mi? Yine de iyi yanları var. Böylesine yaşlı bir adamın bu tür istekleri olamayacağını 
sananlar boş bulunuyorlar. Aslında bu durumdan yararlanacak ya da sömürebilecek kudretim de yok, ama 
hiçbir kuşku yaratmadan güzel bir kadının yakınında durabiliyorum. Kendi yetersizliğime karşın, o kadının bir 
adamla ilgilenmesi konusunda onu uyarabiliyorum ve tüm evi altüst ederek sonsuz zevk alıyorum.” 

“Hayata sarılıp yapışmaya hiç niyetim yok, ama yaşadığım sürece karşı cinsin albenisine kapılmadan 
edemiyorum. Öleceğim ana kadar da böyle süreceğine inanıyorum. Kuhara Fusanosuke gibi doksan yaşında 
çocuk sahibi olmak gücü bende yok; şimdiden güçsüzüm o konuda. Yine de her türlü dolaylı ve çarpık 
yoldan cinsel uyarılar hoşuma gidiyor. Şu anda yalnızca bu zevk bir de yemek yeme zevki için yaşıyorum.”  

“Daha fazla yaşamak istemediğime göre, sanırım Öden gibi bir kadın çıkıp beni öldürse daha mutlu 
olurdum. Benimkisi gibi yarı ölü kol ve bacaklarla yaşamaktansa, haince öldürülmeyi tadar ve kurtulmuş 
da olurdum.” 
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“Ölümden hiç korkmuyorum, ama onunla karşılaşmak, üzerimdeki baskısını düşünmek bile ürkütüyor beni. 
Uykuya dalarmışçasına ölmek isterdim; öylesine yumuşak bir iniş olurdu ki kimsecikler anlayamazdı. Bu 
bildiğim odamda, her zamanki yatağımda sessizce yatarken ve çevremde ailem varken ölmek isterdim. (Yok, 
çevremde olmasalar daha iyi. Özellikle Satsuko’yu istemem. Ona veda ederken yeniden ağlamaya 
başlayabilirim. Satsuko da birkaç damla gözyaşı akıtmak zorunda. Nasıl hisseder kendisini. Böylesine bir 
durum ölümü de güçleştirir. Ben ölürken, buz gibi bir tavırla beni unutup bir boks maçına gitmesini ya da havuza 
dalıp su balesi yapmasını isterim. Ah, gelecek yaza kadar yaşayamazsam onu yüzerken göremeyeceğim.)” 

“Saat altıya doğru uyanarak ölüm tehlikesini düşünmeye başladım. Ölümden hiç korkmuyorum, ama 
onunla karşılaşmak, üzerimdeki baskısını düşünmek bile ürkütüyor beni. Uykuya dalarmışçasına ölmek 
isterdim; öylesine yumuşak bir iniş olurdu ki kimsecikler anlayamazdı. Bu bildiğim odamda, her zamanki 
yatağımda sessizce yatarken ve çevremde ailem varken ölmek isterdim. (Yok, çevremde olmasalar daha 
iyi. Özellikle Satsuko’yıı istemem. Ona veda ederken yeniden ağlamaya başlayabilirim. Satsuko da birkaç 
damla gözyaşı akıtmak zorunda hisseder kendisini. Böylesine bir durum ölümü de güçleştirir. Ben ölürken, 
buz gibi bir tavırla beni unutup bir boks maçına gitmesini ya da havuza dalıp su balesi yapmasını isterim. 
Ah, gelecek yaza kadar yaşayamazsam onu yüzerken göremeyeceğim.) Boğulup ölmek üzere olduğum bir 
anda, yabancı bir hastane yatağında, istediğince ünlü olsun bir ortopedi cerrahı, bir anestezist, bir radyolojist 
ve benzerlerince çevrili olmak istemem. Bu gergin hava bile beni öldürmeye yeter de artar. Güçlükle 
solurken, soluk alıp verirken, yavaş yavaş bilincini yitirirken, insanın soluk borusuna bir tüp takılması nasıl 
olur ki? Ölümden korkmuyorum, ama acı çekmeyi, kıvranmayı ve korkutucu şeyleri istemiyorum. Son 
anda, geçen yetmiş yılda yaptığım kötülükler, dönen fenerin dış silindirindeki sahneler gibi, peş peşe 
gözümün önüne serilecekler. Günahlarım için beni değerlendiren sesi duyabiliyorum, bu ses bana sakin 
ölmek istediğim için nasıl böylesine yüzsüz olduğumu soruyor, “Acı çekmek doğal; hak ettin bunları,” 
diyor. İğneden vazgeçsem iyi olacak. ” 

“Ne tür bir mezar taşı istediğimden hâlâ emin değilim. Öldükten sonra ne tür bir mezar taşının altında 
yatacağımın hiç önemli olmadığını biliyorum, ama doğrusu beni ilgilendiriyor bu. Herhangi bir taş 
olamazdı. Bugünlerde herkesin yaptırdığı sıradan taşlarla yetinmeyecek kadar huysuzum; yazısı uyumlu 
bir dikdörtgen blok ve biri günnük yakmak, biri de su vermek için iki delik. Hiç kuşkusuz ailenin geleneksel 
biçimine uymalıyım; ama ben beş kemerli bir pagoda’ya karar vermiştim. Eski türde olması gerekmez, diye 
düşünüyordum; son dönem Kamakura iyi olabilirdi. Kawakatsu’nun kitabında, “Orta Kamakura’dan son 
dönem Kamakura’ya geçişin tipik örneği, su halkası alta doğru kavanoz biçiminde daralıyor, ateş halkasının 
dönen kenarı kalın ve aynı biçimde hava halkası, eter halkası ve gotik süsleriyle karakteristik,” diye 
tanımladığı Dushu-mi’deki Anrakuji Tapınağı gibi beş halkalı bir pagoda olabilir. Yoshino dönemine ait 
klasik bir örnek olduğu söylenen bir de Uji’deki Zenjoji pagodası var.” 
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Sonuç 

Romandaki yaşlılık olgusu iç içe geçmiş üç katmandan oluşur. İlk katman bize yaşlılıkta fiziksel yetersizlik 
hakkında bilgi verir. İkinci katman ise sosyal faktörlerden oluşmaktadır. Psikolojik olarak 
değerlendirilebilecek olan üçüncü katman iki kısma ayrılabilir. Birincisi, yaşlanma ve birikmiş deneyim, 
düşünce ve inançlarda değişikliklere yol açar. Diğeri ise fiziksel ve sosyal faktörlerin psikolojik dünyasında 
yalnız kalma korkusudur. İç içe geçmiş bu üç katmanın birbirlerini etkileyen bir yapıya sahip olduğu 
söylenebilir. Kaçınılmaz olarak yaşanan biyolojik süreç sonucu ortaya çıkan göreli fiziksel yetersizlik, yaşlı 
kişi üzerinde sosyal psikolojik süreçleri tetiklemektedir. Tanizaki, bu romanında seksenine merdiven 
dayamış yaşlı bir insanın, yaşamış olduğu psikolojiyi göster önüne sermektedir. Özellikle de ihtiyarlığın 
vermiş olduğu güçsüzlük ve çaresizlik onu birtakım arayışlara itmiştir. Bu arayışların başında ise cinsel 
arzuların tatmini gelmektedir. Oğlunun karısı Satsuko'ya olan ilgi onu bazı tavizler vermeye zorladı. Para, 
cinsel arzuyu tatmin etmede önemli bir rol oynadı. Bunu fark eden Satsuko, bu arzuları erkenden fark etti 
ve ihtiyarı bu anlamda istediği gibi kullandı. Bununla birlikte romanda üç saç ayağı bizlerin dikkatini 
çekmektedir. Cinsellik, para ve ölüm bu saç ayaklarını oluşturmaktadır. Cinsellik konusu, romanın geneline 
yayılmıştır, Cinsellik ölüm konusunda dahi birtakım simgeler eşliğinde ön plana çıkarılmıştır. İhtiyar 
adamın, yalnızca bu dünyayı değil, öte alemi de Satsuko’ya karşı duyduğu ilgiyle bütünleştirmeye çalışması 
oldukça ilgi çekicidir. Mezar taşına, Satsuko’nun ayaklarının kopyasını yaptırmak istemesi bunun en ilginç 
örneklerinden birisidir. Tanizaki'nin yazdığı roman, zaman karşılaştırması açısından da önemlidir. Burada 
eski ile yeni arasındaki çelişki çeşitli örneklerle okuyucuya aktarılır. Bu durum o dönemdeki toplumsal 
yapıyı göstermesi açısından da önemlidir. Yazar, bir günlükten yola çıkarak ve satırlar arasında dönemin 
sosyal hayatını gizleyerek bu konuyu zekice ele almıştır. 
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THE TRADITION OF THE DOWRY CHEST IN THE CONTEXT OF MARRIAGE IN 
TURKISH CULTURE 

Mine Bilge 
International Balkan University 

minehbilge@hotmail.com 
North Macedonia 

 
ABSTRACT 

 
A cultural mosaic emanates as an inherent consequence of proceeding of time in conjunction with time. 
Cultural formations, consisting of various meanings and significance, ensures human beings to 
fraternize and forge bonds with their pasts. The history of Turkish Culture incorporates various 
traditions, customs and folkways, each serving as a cultural element. Such differentiations emerging as 
a consequence of synthesis of the Central Asian Culture with the Anatolian Culture and Islamic Culture, 
constitutes an affluence. It has been observed that traditions, customs and folkways, having a 
substantial place in the Turkish Culture, have been substantially amended, altered and changed and 
even disappeared upon the influence of time and societies. Matrimony customs and traditions have 
been coming into prominence throughout the History of the Turkish Culture as formations having 
substantial place and influence on human lives and society. Upon reviewing the requirements of 
matrimony in historical terms, it is observed that the matrimony is considered and recognized by the 
Turkish people as the foundation of family, serving as a cornerstone of the society and bearing a 
universal meaning and the tradition of dowry occupies a substantial place and role in the process of the 
formation of family. Dowry given to the bride by the bride’s household is accumulated in a chest and 
the dowry chest, therefore, bears a substantial and precious meaning in terms of practitioners of this 
tradition. 

In this study, the concept of family as well as the matrimony and dowry tradition in the History of 
Turkish Culture shall be addressed concisely, and the tradition of the dowry chest shall be reviewed in 
consideration of the concept of dowry and the representation of chest and therefore, the dowry chest 
shall be discussed as a cultural value. 

Keywords: History of Turkish Culture, Matrimony, Dowry, Dowry Chest. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK BAĞLAMINDA ÇEYİZ SANDIĞI 
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ÖZET 
  

Tarih ve zamanın birlikte yol alması sonucu, bir kültür mozaiği oluşur. Birçok anlam ve önemi olan 
kültürel oluşumlar, insanların bir araya gelmesini ve geçmişleriyle de bağ kurmalarını sağlar.  Türk 
Kültür Tarihi de her biri kültür unsuru olan birçok farklı gelenek, görenek, örf ve âdet barındırır.  Orta 
Asya Kültürü’nün Anadolu Kültürü ve İslam Kültürü ile sentezlenmesi sonucu oluşan bu farklılıklar, 
birer zenginlik oluşturur. Türk Kültürü’nde önemli yeri bulunan, geleneklerin, bugün de etkisini 
sürdürdüğü zamanla bazı değişiklikler gösterdikleri hatta yok olabildikleri gözlemlenmiştir.   

Türk Kültür Tarihi boyunca evlilik gelenekleri de insan yaşamı ve toplum üzerinde büyük öneme sahip 
bir oluşum olarak kendini göstermiştir. Türkler tarafından toplumun temel taşı olan ve evrensel mana 
taşıyan ailenin temelinin, evlilik olarak kabul edildiği ve aile oluşumu sürecinde, evlilik 
gerekliliklerinin tarihsel açıdan incelenmesi sonucu, çeyiz geleneğinin önemli ve geniş bir yer tuttuğu 
görülmektedir. Kız evi tarafından geline verilen çeyiz, bir sandıkta biriktirilir ve çeyiz sandığı, bu 
geleneğin uygulayıcıları açısından mühim ve değerli bir anlam taşır.  

Bu çalışmada da Türk Kültür Tarihi’nde aile kavramı ile evlilik ve çeyiz geleneğine kısaca değinilerek, 
çeyiz çatısı ve sandık sembolü altında, çeyiz sandığı geleneği incelenecek olup, çeyiz sandığının, 
kültürel değer olarak önemi tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çeyiz Sandığı, Çeyiz, Sandık, Türk Kültür Tarihi, Evlilik,  
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1. GİRİŞ  
 
Bir insan topluluğunu, bir milleti, diğer insan topluluklarından ve diğer milletlerden ayıran en belirgin 
kültür öğeleri, o toplumun gelenek, görenek, adet ve ananelerdir.  
 
Gelenekler, Türk Kültürü’nde de önem verilen kültür unsurları olarak kabul edilir ve geleneklerin 
sürdürülmesi insanların geçmişleriyle bağlantılarını sağlamasına da olanak verir. 
 
Türk Kültür Tarihi’nde, bu tanımı temele alan geleneklerin geniş ve önemli yeri vardır. Bu bilgi 
doğrultusunda, Türklerin geçmişlerinden günümüze dek taşınan ve halen geçerliliğini sürdüren, birçok 
kültür edimleri olduğunu ve bu edimlerin toplamı ile Türk Kültür Tarihi’nin yazıldığı anlaşılmaktadır.   
 
Türk Dil Kurumu geleneği şöyle tanımlar: 
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen 
kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane” (Türkçe Sözlük, 1992: 534).  
 
Gelenekler, ait oldukları toplumun düşünce tarzlarını, inançlarını, değer yargılarını yapısal olarak 
barındırırken, bir yanıyla da toplu göçler, büyük kitleler halinde, yeni yerleşkelerinde de geçmişlerinden 
taşıdıklarını uygulamaya devam ederler.  
Bunun yanı sıra yaşamlarında yer etmiş ve beraberlerindeki kültür unsurlarına, bulundukları yeni 
coğrafyalardaki benzer uygulamaları da eklemleyerek ve daha da zenginleştirerek, uygulayabilirler.  
 
Evlenme sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve hukuksal güçlerle desteklenen bir olgudur. Evlilik belirli 
değerler ve normlar çerçevesinde gerçekleşir. Evliliğin çok farklı tanımları bulunmaktadır. Toplumsal 
kültürün özelliklerine göre, evlilik tanımları değişebilmektedir. 
 
Türk Kültür Tarihi’nde aile birliğinin kurulmasının temeli olarak kabul edilen evliliğin 
gerçekleştirilmesinde, birer kültür unsuru olan gelenek ve görenekler önemli rol oynarlar. Evlenme ile 
ilgili gelenekler ve törenler, yöresel ayrıcalıklar göstermekle birlikte yine de ana çizgileri bakımından 
benzer özelliklere sahiptir. Ancak değişen toplum ve ekonomik koşullara paralel olarak geleneksel 
uygulamaların bir bölümünden vazgeçilse de önemli bir bölümü, günümüzde de yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. 
 
Ailelerin ekonomik durumu, toplumsal kökeni, eğitim düzeyi ve yaşadığı yere göre evlilikle ilgili 
geleneklerin uygulanma şekilleri de farklılık gösterebilir. 
 
Evlenme ile kurulan aile, toplumun temeli kabul edilir ve bu çekirdek yapı, akrabalık kurmak, sosyal 
yardımlaşma, dayanışma duygusunu pekiştirmek ve sosyal çevre bağlarını kuvvetlendirmek gibi bir 
takım toplumsal olguların gerçekleştirilmesine ve geliştirilmesine olanaklar sunar.  
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Evlilik törenleri geleneksel olarak, görücüye çıkma, dünürcü gitme, kız isteme, söz kesme, nişan, 
düğün, hazırlık safhası, düğüne davet, ağırlık götürme, gelin hamamı, kına gecesi, çeyiz serme, düğün 
yemeği, gelin göçürme, gelin arabası, damadın bağlanması, duvak töreni, damat sofrası, bürük çekme, 
yaşmak tutma, gelin basığı, bohça çıkarma gibi birbirinden farklı ama bir o kadar da birbirini 
tamamlayan evlilik öncesi ve/veya sonrası birçok törenlerle tamamlanır. 
 
Evlenme geleneklerinin en önemli olarak kabul edilenleri ve onca hazırlık öncesi yapılan ve bazı 
değişime uğramasına karşın, nesilden nesile aktarılan bölümü; çeyiz ve çeyiz verme geleneğinin yerine 
getirilmesidir. Evlilik hazırlığında, yerine getirilmesinde ilk başlanan ve en son tamamlanan hazırlık 
çeyizdir.  
Evlenecek kızın baba evinden götürdüğü çeyizleri kadar, onun adeta gençliğinin emanetlerini de 
sakladığı kabul edilen çeyiz sandığı da önemli bir kültür unsurudur. Yöresel olarak bazı farklılıklarla 
beraber, sandıklar var olduğu kültürün bir parçası olarak, geçmişi günümüze taşıyan önemli el sanatı 
ürünleridir. 
 
Bu çalışmaya esas olan çeyiz sandığı geleneğinin ise hem kültürel hem de taşıdığı değerler açısından 
önem verilen bir gelenek olduğu kabul edilir ve çeyiz sandığı ile aktarılan maddi ve manevi kültür 
unsurları, çeyiz çatısı ve sandık sembolü altında kıymetli bir alan yaratır.  
 
 
1. TÜRK KÜLTÜR TARİHİ’NDE EVLİLİK ve AİLE  
 

1.1. Evlilik  
 
İnsan toplumlarının en ilkelinden en modernine kadar tarihin hemen her aşamasında evlenmenin, her 
zaman ve her yerde yaygın bir toplumsal ve kişisel davranış olduğu görülür. Evlenme gerçekten de 
bireysel olduğu kadar, tüm toplumları ilgilendiren bir olgu özelliğine de sahiptir. 
 
Asef Orucov, Sami Kılıç ve Abdullah Altuncu’nun Karakoçan’da Evlilik Adetleri başlıklı 
makalesinden aktardığına göre; 

Evlilik, iki insanın, din, kültür, coğrafya, ekonomik durum, eğitim düzeyi gibi şartlara bağlı olarak 
değişen çeşitli inanış ve uygulamalar çerçevesinde bir araya gelerek yuva kurmalarıdır. Geçiş 
döneminin ikincisini oluşturan evlenme, aile kurumunun oluşmasındaki işlevi, neslin devamı, ayrıca 
sosyal hayatın düzen ve istikrarındaki rolü nedeniyle evrensel bir nitelik taşımaktadır (Salih; Altuncu, 
2014: 234). 

 
Toplumların, aile olgusuna, kültürün devamlılığının sağlanabilmesi için, insanlığın geçiş 
dönemlerinden ve bu dönemlere kadar yapılan pratiklerden, evliliğe ne kadar değer verdiklerini sezmek 
mümkün olur.  
Evlenme geleneklerinin, Türkiye içindeki önemi göz önüne alındığında, geleneklerin sınırsal 
yolculuğunun belirlenebilmesi açısından, öncelikle Türkiye’nin sınırlarını çizmek gerekliliği hasıl olur.  
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Buna göre; 
Türkiye tabiri, daha VI. yüzyılda Bizanslılar tarafından Orta Asya için kullanılıyordu. Yine onlar IX ve 
X. yüzyıllarda Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını vermişlerdi. XI-XII. 
yüzyıllarda Mısır ve Suriye’ye Türkiye denirdi. Anadolu ise XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak 
tanınmaya başladı (Taşağıl, Çelik., Kemaloğlu., Aka., Alpargu., Kanlıdere. (2013:5). 

 
Türk Kültür Tarihi, evlenme gelenekleri ve törenleri açısından oldukça zengin bir mirasa sahiptir. 
Evlenme gelenekleri yöresel farklılıklar barındırsa da geleneklerin yerine getirilmesine özen 
gösterilmeye çalışılır ve bu geleneklerin belirlediği çerçeve içinde, toplumsal değerler sistemine 
uygunluk sağlanmış olur. Evliliğin toplumsal çerçevesinin yanı sıra, insanın paylaşma ve/veya birlikte 
yaşama ve ortak yaşamsal faaliyet alanı kurma isteği, evliliğin gerçekleştirilmesinde önemlidir.  
Aile yapısının temelini oluşturan evlilik, kadın ile erkeğin kendilerine has bir mahremiyet ve ortak 
paylaşım alanı oluşturmasına ve insanlığın devamına katkıda bulunmalarına olanak sağlayan meşru bir 
ilişkidir (Atar. 2007:112). Türk kültüründe; halk hikayelerinde, atasözlerinde hatta masallarda bile, 
evlenmenin, mutluluğun önemli ve üstün bir belirleyicisi olduğu kabul edilerek, ‘murada erme’ olarak 
tanımlanmıştır. 
 
Türk Kültür tarihinde evlenme geleneği, gerçekleştirilme durumlarına göre, farklı şekillerde 
isimlendirilmiştir: Gökalp’in tespitlerine göre evlenme geleneği, Türklerde; “Kız kaçırma, Ganimet ve 
Nikah” olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Nikah, dinî ve resmî olmak üzere, iki türlü 
yapılır. İslamî nikahta, mehr-i muaccel “nikahta verilen ağırlık” ve mehr-i müeccel “boşanma veya 
ölüm halinde verilmesi kararlaştırılan para” nın önemli bir yeri vardır (Gökalp 1974: 290).  
Balaban’a göre ise; evlilik, dokuz türde yapılmaktadır. Bunlar: 1- Beşik Kertme 2- Söz alma, söz verme 
3- Berder Evlilik, 4-Taygeldi Evlilik, 5- Baldızla Evlilik, (Sorarat Evliliği) 6- Kayınbiraderle Evlilik 
(Levirat Evliliği), 7- Kardeş Çocukları Evliliği, 8- Bir Dizi Erkek Kardeşin Bir Dizi Bacılarla Bireysel 
Evliliği ve 9- Oturakalma gibi ana başlıklar altındadır (Balaban 1982: 40-57). 
 
Bir ailenin kurulabilmesi için, öncelikle evlilik geleneğinin gerçekleştirilmiş olması gerekir. 
 
2.2. Aile  
 
Aile, toplumun temelini oluşturan ana çekirdektir. Toplumsal bir kurum olarak ailenin, toplumda bir 
yeri, önemi ve değeri vardır. Tarihsel süreç içerisinde aile kurumu, yapısında, tipinde, boyutlarında ve 
işlevinde zaman zaman bazı değişimler geçirmiştir. 
 
Sosyal Bilimler El Sözlüğü’nde aile; “Birbirine kan bağı, evlilik veya evlatlık bağı ile bağlı bireyler 
grubudur.” şeklinde tanımlanırken, bir sosyolog olan E. Durkheim ise aileden, sosyolojik açılımla şu 
şekilde söz eder: 
 

Aile, kendilerini gerçek veya varsayımlı olarak kandaş sayan ve aralarında toplumca tanınmış karşılıklı 
hak ve ödevler bulunan kişilerden kurulu topluluktur (Arda., Kılıçgedik., Bakan., Kemer. 2003:11).   
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Bu tanımın yerine gelmesi için iki şartın gerçekleşmiş olduğu kabul edilir; bunlar, ailenin içerisine giren 
insanlar arasında gerçek ya da varsayımlı kan bağı olması ve bu insanlar arasındaki hak ve ödevlerin, 
toplumca düzenlenmiş olmasıdır.  
 
Samettin Başol ise, aileyi, Uluslararası Aile Konferansı’nda sunduğu Osmanlı Ailesi Araştırmaları 
Üzerine Bir Değerlendirme ve Bibliyografya Denemesi” başlıklı tebliğinde, tarihin her döneminde 
korunmaya ve sağlamlaştırılmaya çalışılmış sosyal bir yapı olarak tarifler ve en küçük toplumsal bir 
birim olan ailenin toplumu, toplumun da aileyi oluşturduğunu belirtmiştir. Aile kurumu, toplumda, 
nüfusun yenilenmesinde, kültürün, geleneğin ve sosyal mirasın yeni kuşaklara aktarılmasında, 
bireylerin sosyalleştirilmesinde önemli işler yürüttüğünün ve bu ve buna benzer yönlerinden dolayı, 
toplumların aileye önem verdiklerine dikkat çekmiştir. Başol ve Hanilçe tarafından yapılan “Osmanlı 
Ailesi Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme ve Bibliyografya Denemesi” başlıklı çalışma ayrıntılı 
incelendiğinde, konu ile ilgili zengin bir çalışma literatürü göze çarpmaktadır. (Başol, S., Hanilçe, M. 
2013:358). 
 
Türk Kültür Tarihi’nde aile önem verilen bir olgu olmuştur ve tarih boyunca Türkler aile bağlarının sıkı 
oluşu sonucu, sağlam bir toplumsal yapı oluşturmuşlardır. Bu sağlam yapı nedeniyle, birçok savaş, 
siyasi, ekonomik ve sıhhi krizle karşılaşmış olmalarına rağmen, aile bireyleri, yapısal anlamda 
birbirilerine tutunarak, dayanarak sıkıntılarını çözüme kavuşturmayı başarmışlardır.  
 
Aile ile toplum arasında mühim bir bağ vardır ve aile, birçok toplum özelliklerini içinde barındırır. 
Ailenin toplumsallığın gerçekleştiği ilk ortam olduğu bilinir. 
 
 
2. ÇEYİZ GELENEĞİ  
 
2.1. Çeyiz Verme Geleneği 
 
Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğüne göre çeyiz, “gelin için hazırlanan türlü eşya” olarak tanımlanır ve 
kökeni Arapça “cihaz” kelimesine dayanır.  
 

Çeyiz, cehiz ya da cihaz olarak da bilinir, bir kadının kocasına evlilikle getirdiği mallardır. Avrupa’da 
uzun bir geçmişi vardır. Tarih boyunca kadınların evlenme şansının çoğalmasında bir araç olarak 
görülmüş, çoğunlukla büyük ailelerin gücünü ve zenginliğini artırmada, hatta zaman zaman ülke 
sınırlarının ve devlet politikalarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Geleneksel yapıdaki birçok 
toplumda, damadın başlık parasını ödemek işin yaptığı masraflara karşılık gelinin ailesinin bir jesti 
olarak görülür. Bu değiş tokuş, taşıdığı ekonomik nitelik dışında evliliğin onanması anlamına gelir ve 
iki aile arasındaki dostluğun sağlamlaştırılmasında etkili olur. Türkiye’de çeyiz, gelinin baba evinden 
koca evine götürdüğü takı, giyim ve daha çok ev eşyasından oluşan ve kadının mülkiyetinde sayılan her 
türlü maldan oluşur (Özkan. 2012:10). 
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Türk kültürel yaşamında çeyiz ve çeyiz verme, çeyiz serme vb. gibi törenler, evlilik törenleri arasında, 
gösterişli kutlamaları içinde barındıran önemli geleneklerdendir ve evlenme kutlamalarının en önemli 
parçalarından biri kabul edilir. Evlilik geleneğinin yerine getirilmesinde ilk başlanan ve en son 
tamamlanan hazırlık, çeyizdir.  
 
Türk kültüründe “kız beşikte(kundakta) çeyiz sandıkta” ya da “kız kucakta, çeyiz bucakta” inanışına 
önem verilmesi nedeniyle bir annenin, kızına çeyiz düzmesi önemlidir.  Annenin kızının çeyizini 
hazırlamaya başlaması, kendi çeyizinden kızının çeyizine vereceklerini belirlemesi ile başlar. Annenin 
kızına vermeyi düşündükleri, kızın çeyizinin temel taşları olarak kabul edilir ve verilenler ile kızın 
çeyizinin manevi anlamda güçlü olduğuna inanılır. Anneden kıza devam eden çeyiz verme geleneği 
çerçevesinde, annenin kızı için işledikleri yazmaların, yatak örtülerinin ve oyaların hazırlanışında, anne 
ve kadın akrabalar kadar, gelin kızın da çeyiz hazırladıklarında etkili olması beklenirdi. 
 
Çeyiz geleneğinde, evlenecek kızın kendi mal varlığı sayılacak çeyizini, kendi yapmasının önemli 
olduğuna inanılırdı. Kızlar daha eski dönemlerde, bu inanışın gereğini yerine getirmeye çalışırlardı. Kız 
bu bilinçle gecesini gündüzüne katarak örnek bir çeyiz hazırlamaya çalışırdı. Ancak zamanla değişen 
ve dönüşen dinamikler sonucu, artık genç kızların, çeyizlerini kendilerini yapma oranlarının değiştiği 
tespit edilmektedir.  
 
Çeyiz geleneği, Türk kültüründe çeyiz verme, çeyiz sandığı, çeyiz hazırlama, çeyizleme, çeyiz serme, 
çeyiz yazma, çeyiz asma; çeyiz çıkarma, çeyiz götürme; çeyiz katarı, çeyiz alayı; çeyiz görme, çeyiz 
senedi, sandık basması gibi birçok isim altındaki törenlerle zenginleşir. 
 

Evlenecek kız ve erkeğin ailesi tarafından yeni kurulan aile birliğine katkı sağlamak amacıyla 
hazırlanan, yaptırılan ve satın alınan eşya, taşınır-taşınmaz mal, mülk ve paraya çeyiz; çeyizin 
hazırlanması, kız evinden oğlan evine götürülmesi, sergilenmesi etrafında oluşan gelenekler bütününe 
de çeyiz geleneği denir. Çeyiz geleneği, Anadolu’nun birçok yöresinde evlenme gelenekleri ile birlikte 
yüzyıllardır uygulanmaktadır. 

Çeyiz hazırlıkları, özellikle kırsal kesimde, bebeğin doğmasıyla başlar ve genç kızın evlenmesine dek 
sürer. “Kız beşikte, çeyiz sandıkta” deyimi bu geleneğin emek, sabır ve maliyet gerektiren yönünü ortaya 
koyar. Çeyiz, erkek çocuklar için de hazırlanır. 

Çeyizin damat evine götürülmesi düğün töreninin önemli bir parçasıdır. Çeyiz kız evinden çıkmadan 
önce davetlilerin, komşuların, muhtar ve köy ileri gelenlerinin de hazır bulunduğu bir toplantıda, 
değerleri belirtilerek listelenir; şahitler huzurunda gelin ve damadın yakınlarınca imzalanıp mühürlenir. 
“Çeyiz yazma” adı verilen bu uygulama ile boşanılması halinde kadının haklarının koruması sağlanır. 
Kız çeyizi evden çıkarılırken, çeyiz sandığının üzerine oturulur ve damat tarafından bahşiş istenir. 
(https://aregem.ktb.gov.tr/TR-131403/ceyiz-gelenegi.html) 

Türkiye’de çeyiz ve çeyiz verme geleneği, yöreden yöreye, köyden köye, kır ile şehir merkezleri 
arasında değişiklik gösterse de ortak geleneklerden olduğu kabul edilir. 
 

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-131403/ceyiz-gelenegi.html
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2.2. Sandık Sembolü  
 
Sandık/ sanduk, Arapça bir kelimedir. Türkçede yaygın olarak ‘sandık’ şeklinde kullanılan kelimenin 
aslı ‘sunduk’tur (Devellioğlu, 1993: 919).  
 
Sandık kelimesinin Türkçeye ne zaman girdiği belli değildir. Anadolu' da başlangıçtan beri var olan bu 
sözcük, Kuman-Kıpçak Türkleri arasında "sunduk, ‘sınduk’ şeklinde bilinmektedir (Ögel, 2000: 
IIl/283). Ögel, buna dayanarak kelimenin Orta Asya' da 13. yüzyıldan önce yayıldığını söylemekte ve 
Orta Asya' dan Anadolu' ya gelmiş olabileceğini belirtmektedir (Ögel, .2000: IIl/284). 
 
Türkler göçebe olduğu dönemlerde, eşyaların hafif, kolay toparlanabilir, taşınır bohçalarda ve hurçlarda 
saklardı. Özellikle yerleşik düzene geçtikçe eşyalarını, bilhassa çeyizlerini düzenli bir biçimde koymak, 
asıl olarak değerli eşyalarını, takılarını saklamak amacıyla, sandık kullanmaya başladıkları görülür. 19. 
yüzyılda gömme dolap geleneğine rağmen, sandık artık iyice benimsenmeye ve zengin evlerinde 
sandıklar için özel odalar ayrılmaya başlanmış ve özellikle çeyiz verme geleneğini sürdürmek amacıyla, 
çeyiz sandıklarını önemsedikleri ve sandıkların, adeta bir simge haline geldiği görülür.  
 
 

“Yöresel olarak bazı farklılıklarıyla beraber, sandıklar var olduğu kültürün bir parçası olarak, geçmişi 
günümüze taşıyan önemli el sanatı ürünleridir. Günümüzde giderek kaybolmaya yüz tutan çeyiz sandığı 
geleneği, genellikle küçük yerleşim birimlerinde varlığını sürdürmektedir. Anadolu ve Anadolu 
coğrafyası dışındaki örneklerle karşılaştırdığımız bu sandıklarda, özellikle Edirnekari sandık 
örneklerinin benzerlik taşıdığı tespit edilmiş ve bu adı anılan sandık örneklerinin, Antakya’da da 
üretilerek, Hatay’ın kırsal yerleşimine kadar kullanıldığı belirtilmektedir. Arsuz içi sandık örnekleri ise 
Anadolu coğrafyasında doğrudan ahşap üzerine boyamanın yapıldığı sandıklara örnek teşkil etmesinin 
yanı sıra üzerine işlenen sancak, minber gibi motifleriyle benzerlerinden ayrılır.  Ayrıca şimdiye kadar 
yapılan araştırmalarda Samandağ’a bağlı mahallelerde Arsuz işi sandıkların, Yayladağ’a bağlı 
mahallelerde ise Antakya’da üretilen sandıkların tercih edildiğini söyleyebiliriz.  

Anadolu’da oyma, kazıma, kabartma teknikleri kullanılarak yapılmış sandık örneklerine rastlanır. 
Özellikle Kahramanmaraş’ta ahşap oyma olarak bezenmiş sandıkların önemli örnekleri yer alır. 
Hatay’daki sandık örneklerinde kabartma olarak görülen motiflerinse, doğrudan ahşap üzerine oyma-
kabartma tekniğinde değil de motiflerin parçalar halinde sandığa çakılmasıyla meydana geldiği görülür. 
Bu nedenledir ki Hatay ilinde karşılaşılan sandık örneklerinin, Anadolu’daki oyma-kabartma sandık 
örneklerinden farklılık gösterdiği anlaşılır.  Antakya ve Arsuz merkezli olarak üretilen sandıklar, Hatay 
ilinde el sanatının önemli örneklerini oluşturmakla beraber, motif çeşitliliği açısından, Anadolu’daki 
diğer örneklere paralel bir gelişim gösteren sandıklar, aynı zamanda yeni motif denemeleri ve bazı 
sandıklarda uygulanan farklı teknik uygulamaları ile bezeme programını da zenginleştirir (Çayan, 
2017:223). 

 
Sandıkların üzerlerinde yer alan her motif, harf, geometrik şekil, renk, sandığın geleneksel yapısından 
bir sembol olarak kabul edilmesini kolaylaştıran bir alan yaratır. 
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Sandıkların üzerinde görülen ay ve yıldız motifleri Türk Kültürü’nde eskiden beri var olan inancı temsil 
ederken, Gündüz ve gece, sürekli devam eden parlaklığın simgesi durumundaki astral işaretler, o 
dönemden beri proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almıştır. Bu astral işaretler, 
tanrıların işareti olmasının dışında, devlet bakanlarının ve önemli şahısların da alameti sayılırdı. (Esin, 
2003:59), Türk sanatında 14. yüzyıldan itibaren sancak, bayrak ve âlemlerde kullanılmaya başlanan ay 
motifi de Türklerle ilgili bir sembol haline gelmiştir (Gürsu, 1988, s. 95).  
 
Sandığın yüzyıllar geçtikçe, evlilik hazırlıkları ve törenleri için çeyiz sandığına evrilmesi sonucu, 
zamanla çeyiz sandığı olgusu, önemli bir gelenek haline dönüşmüştür.   
 
 
3. ÇEYİZ SANDIĞI GELENEĞİ  
 
Bu makalenin temel konusu, Türk Kültürü için önemli olan, evlenecek kıza verilecek çeyiz sandığı 
geleneğidir. Türk toplumunda çeyiz sandıkları, çeyiz kültürünün en önemli parçası olup, eskilerden 
günümüze dek varlığını sürdüren bir gelenektir.  
 
Çeyizin en önemli parçası sandıktır. Sandıkta yer alan el işi eşyalar, daha çok kadınlar tarafından yapılır. 
Tüm el işi, oymalı, dantelli, işlemeli çeşit çeşit örtüler, yaygılar, bohçalar, giysiler, dokumalar, 
yazmalar, tülbentler, yatak örtüleri, çarşaf takımları vb. gibi el becerisiyle üretilmiş eşyalar, bu 
sandıklarda yer alır.  
 
Bazı yörelerde çeyiz sandığına eşya eklenme oranları yöresel farklılıklar gösterse de çeyiz sandığı 
imece usulü yapılan çeyizlerde yapılmaktadır. 
 
Çeyiz sandığı geleneği, Türk toplumunda çok eski dönemlerden itibaren varlığını sürdüren, önemli bir 
gelenektir. Kız için, evlendiği yaşa kadar birçok kıymetli eşyalar, biriktirilerek sandıklarda saklanır. 
Baba evinden, çeşitli malzemelerle işlenmiş, bohça, yazma, yatak örtüsü ve yastıklar, çarşaflar, patikler, 
yelekler vb. eşyalar, kaliteli bir işçilikle üretilen ahşap sandıklarda gelin kıza verilir.  
 
Çeyiz sandığı içine kilimler, seccadeler, namazlık ve baş örtüleri, yazmalar, hamam takımları, oyalı 
gömlekler, işlemeli uçkurlar, gündelik ve yabanlık kürkler, kat kat elbiseler, kumaşlar, yatak takımları, 
yorganlar, minderler uygun bir şekilde yerleştirilirdi. 
 
Kız evi tarafından geline verilen çeyizin hazırlanmasının bazı bölgelerde farklılık gösterdiği bilinir. Her 
ne kadar farklılık gösterse de zaman zaman bu farklılıklar, çeyiz hazırlama sürecinde, akrabalık kurmak, 
sosyal yardımlaşma ve sosyal çevre ile dayanışmayı pekiştirir ve sosyal çevre ile bağları kuvvetlendirir. 
 
Sandığın içine yöreden yöreye değişmekle birlikte ilk olarak dolu olsun diye ‘don’, gönensin diye 
‘gömlek’, sofrası açık olsun diye ‘sofra bezi’ veya nazar değmesin diye ‘şap’ yerleştirilir. Sandıktaki 
eşyalarda oluşan lekelere şeytanın sebep olduğuna inanıldığından, sandığa şeytanın yaklaşmasını 
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önlemek için çörek otu, iğde, makas, bıçak da konulur. Ayrıca sandığa, gelinin gittiği yerde ocağı 
yakması için kibrit, kök salması için maya konulduğu da görülür (https://aregem.ktb.gov.tr/. 
 
Çeyiz sandıkları, içinde, sadece gelin evine gidecek çeyizlik eşyayı barındırmaktan öte, bir genç kızın, 
çocukluğundan başlayan yaşamını sakladığı bile düşünülebilir.  
 
Hatta çeyiz sandıkları, bir kadının evliliğinin devamı boyunca, tek mahrem alanı olarak kabul edilir ve 
çeyiz sandıklarının kapağı daima kilitli durur veya zil takılıdır. Takılan zil ve o zilin kapak açıldıkça 
çınlayan sesi, evlendikten sonra çeyiz sandığında bulunanları zaman zaman sergileme eylemini, adeta 
bir törene dönüştürür.  
 
Çeyiz sandığının kapağının sürekli kapalı ve kilitli olması, ayrıca içinde muhafaza edilenlerin, zamana 
kısıtlı bir şekilde gösterilmesi, sandığın gizemini oluşturan hatta zamanla daha da artan sır aurası 
yaratması bakımından kıymetlidir. Bu nedenle çeyiz sandıkları, bir kadın için, genç kızlığında da evlilik 
sonrasında da gizemini korur ve hikâyesini içinde barındırır. Çeyiz sandıklarında, evlilik sonrası aileye 
ait silahlar, fotoğraflar, mektuplar ve çeşitli özel eşyalar özenle saklanır ve çeyiz sandığı, zaman 
geçtikçe duygusal ve maddi anlamda zenginleşir.      
 

Kaşgarli Mahmut’un Divan-ü Lugati’t-Türk’te “Kizdeki kiz yapar.” atasözünün de bu çerçevede 
değerlendirilmesi gerekir (1998:327). Bu savı Bahaddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş’te açıklar. 
Ögel’e göre, kız sözcüğü iki anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Buna göre kiz hem sandık hem de 
giz anlamına gelir. (…) Yazara göre kız yani sandık, mahrem olanı gizler. Zira çeyiz mahremdir. Herkese 
gösterilmez, ulu orta sergilenmez. Sandık da mahrem olanı, aile yadigârlarını, kadının kendi özel 
eşyalarını ve manevi değerleri sakladığı için kutsaldır (Demir, 2017/1. S:138). 

Çeyiz sandığı geleneğinin Türk Kültür’ü için önem verilen bir gelenek olduğu bilindiğinden, bazı 
yörelerde bir evde, bir kız doğduğunda, babasının eliyle odanın bir köşesine beşiği konulurken, diğer 
bir köşesine de anne, anneanne, babaanne, teyze, hala gibi, evin kadınları tarafından çeyiz sandığının 
konulduğunu, konulacağını düşünmenin, çok da abartılı bir düşünce olmadığını kabul etmek 
mümkündür.  
 

Çeyiz sandığı geleneğinin halen korunabilen ve nesilden nesile aktarılmasına özen gösterilen bir kıymet olduğu 
bölgelerde, nerdeyse her evde en az bir tane bulunur ve geleneksel yapının hâkim olduğu ailelerde evlerin 
vazgeçilmezi olarak yerini korur ve o evin kutsalı kabul edilir.  

Bu çeyiz sandıkları adeta kadınların içinde yaşadıkları toplumdan, yöreden ve yaşam kültürlerinden etkilenerek, 
bu etkiler doğrultusunda şekillenmiş ve yerlerini almışlardır.  

Çeyiz ve sandık dışı kadar içi de güzel olanın, zarf ile mazruf arasındaki uyumun eşsiz bir örneğidir. Kadın eliyle 
meydana getirilmiş olan uygarlık ürünlerinin en eskisi, sandıklarında saklanır. Sandıklardaki çeyiz, el değmemiş 
tarih arşivleri gibi, onları açıklayacak araştırmacıları bekler durur. Çeyiz; şehirli olsun, yörük veya köylü olsun, 
genç kadınların duygularını, sanatını, hayata bakışını yansıtır ve yapıldığı yörenin geçmiş kültürüne dair ipuçları 
verir. Çeyiz geçmişten bugüne toplumun genç kadın nesillerinin bir panoramasını bize ulaştırmaktadır. Yüz yıl 
önce de bin yıl önce de çeyiz her zaman genç kızlar tarafından işlenmiştir. Zaten bu kadar çok çeşitli, bu kadar çok 
heyecanı ancak genç ruhlar işleyebilir. Çeyiz işlemeleri gençlik kokar, çeyizden renk ve motif dolu bir can akar. 

https://aregem.ktb.gov.tr/
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Eskiden beri toplumda kadının yeterince söz sahibi olmadığı, kendini anlatamadığı, anlaşılamadığı söylenir durur 
ama yine de kimse yüzyıllardır çeyiz işlerinde kendini anlatan kadınların gizli lisanına kulak vermez. 
(https://aregem.ktb.gov.tr) 

 
Çeşit çeşit sandık kullanıldığı dünden bugüne değin, kiler vazifesi gören sandıklardan ayrı olarak 
tutulan çeyiz sandığı, evin en önemli, başköşesinde durur. 
 
“Sandık ve Çeyiz Kültürüne Müzeografik (Müze İşlemleri) Açıdan Yaklaşmak” başlıklı makalede; çeyiz 
kültürü, kız çocuğunun doğduğu tarih ile başlayıp, çeyiz çıkarma ile son bulur. (…) Hem simgesel hem 
gerçek anlamdaki bu başlangıç ve bitişin, aslında kopması kolay olmayan bir zincirin halkaları olarak, 
yorumlamanın daha doğru olacağı belirtilmektedir (Demir, 2017/1:131). 
 
Çeyiz sandığı geleneğini sürdürmeye istekli bir annenin, kızının ‘hayali’ sandığı alınana kadar, gelin 
olurken getirdiği sandığın içinde, kızı için işlediklerini, biriktirdiklerini, saklamaya başladığını 
düşünmek yanlış bir düşünce olmaz. Kızı evlenme çağına geldiğinde biriktirdikleriyle birlikte mecazi 
anlamda, kızı için hayallerini, umutlarını da o çeyiz sandığına yerleştirir. Evlenecek kıza yeni bir sandık 
almak yerine bazı yörelerde çeyiz sandıkları, anneden kıza geçerek kullanılır.  
 

Bir kızın çeyizinin hazırlanan bohçalar kadar önemli diğer parçası en değerli eşyalarının saklandığı çeyiz 
sandıklarıdır. Türklerin konar-göçer yaşam tarzı nedeniyle kolay nakledilebilen eşyalar tercih ettiği ve bunlar 
arasında sandıkların da olduğu bilinmektedir (İrez, 1988, s. 10). 

Selçuklularda el işlemeleri, nakış, dantel mutfak eşyalarının bulunduğu çeyiz kültüründe, her gelinin kişisel 
eşyalarını sakladığı bir de çeyiz sandığı bulunmaktadır (Nutku, 1993, s. 297). Osmanlı’da da devam eden çeyiz 
sandığı geleneği, gelin ve ailesinin maddi durumuna göre hazırlanmıştır. 19. Yüzyıl sonlarında alınmış bir Osmanlı 
mahkeme kararına göre zengin, orta derecenin üstünde ve orta dereceli bir aileden gelen kadın çeyizlerinde 
bulunması gerekenler tek tek belirtilmiştir. Bu karara göre zengin bir aileden gelen kadının üç sandık, orta 
derecenin bir üst sınıfından gelen kadının iki sandık, orta dereceli bir ailen gelen kadının ise bir sandık getirmesi 
gerekli görülmüştür (Çiğdem, 2007, s. 53-54). 

 
Evlenecek bir kızın çeyizini kurmak, Türk Kültürü’nde önemli ve geniş bir yer tutar. Bu nedenle çeyiz 
kurmak ve çeyiz sandığı geleneğinin yerine getirilmesi, aile içi ve akrabalar arasında önem verilen bir 
dayanışma örneği olarak karşımıza çıkar.  
Ayrıca çeyiz bütçesini hazırlayabilmek, kızın çocukluğundan itibaren aileler tarafından kavak fidanlığı 
oluşturulurdu. Buna çeyizlik kavak denilirdi (Kademoğlu, 1999:169). 
 
Anadolu’da bir genç kızın, çeyizi olmadan evlendirilmesi hoş görülmez ve baba evinden çeyiziyle 
çıkabilmesi için, yörenin kadınları birbirleri ile dayanışma halinde, imece usulü, kızın çeyizini 
tamamlamaya çalıştıkları bilinir.  Hatta bazı yörelerde bu amaçla vakıf ve derneklerin kurulduğu ve bu 
vakıf ve dernekler aracılığı ile genç kızın baba evinden çeyizi ile çıkabilmesi ve çeyiz sandığının 
gereğince tamamlanması amacıyla, gereğinin yapılmasına ve çeyiz sandığı geleneğinin yerine 
getirilmesine çalışılır.  

https://aregem.ktb.gov.tr/
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Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, farklı farklı malzeme ve teknikle üretilen sandıklar, zaman zaman 
imal edildiği bölgenin adıyla da anılır.  Nesillerle aktarımı yapılan sandıkların zamana karşı gelebilen 
bir yapısı olması tercih edilir ve çeyiz sandıklarının malzemesi ve süslemesi önem taşır. Servi ve sedir 
ağaçları yanı sıra abanoz gül, ceviz, elma, armut, sandal ağacı tercih edilmektedir (Yalçın. 2010:161). 
 
Kullanılan malzemeler kadar çeyiz sandıklarının süslemelerine ve görünümüne çok özen 
gösterilmektedir. Çeyiz sandığının malzemesinin kaliteli ve süslemesinin gösterişli olması gelinin 
ailesinin, varlıklı olma derecesi ile de ilişkilendirilir. 
 
Bununla birlikte çeyiz ne kadar ‘zengin’se, çeyiz sandığı ne kadar çok ve değerli eşyalarla dolu ise, 
aileye o kadar çok itibar kazandırır. 
 
Çeyiz sandığının malzemesi kadar içine konulacak eşyaların değerlilik vasıflarının üstün olabilmesi 
için, ailelerin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı bilinir. Hangi sosyo-ekonomik sınıfa dahil olursa olsun 
ailelerin kızın çeyizini hazırlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayet ettikleri hatta 
gerektiğinde koyununu, tarlasını sattıkları varını yoğunu ortaya koyarak yüz ağartacak bir çeyiz ortaya 
çıkarmaya çalıştıkları belirtilmiştir. (Kademoğlu, 1999:63). 
 
Bu değerli oluşu içinde el emeği, göz nuru eşyaların da değerini daha arttırabilmek için, üzerlerine 
özenle motifler ve desenler yapılır. Boyama, kabartma, levha kaplama gibi, birbirinden farklı teknikler 
kullanılarak veya bezeme yöntemi ile çeyiz sandıklarının üzerlerine birçok desenler çizildiği görülür. 
Kuş figürleri, vazo ve çiçekler, bitki bezemeleri, geometrik şekiller, özellikle tavus kuşu motiflerinin 
yansıra gemi, manzara ve mimari yapıların da işlendiği görülür.  
 
Çeyiz sandıklarının üzerlerine işlenen motifler, süslemeler ve/veya işleme teknikleri, bölgeden bölgeye, 
yörenin kültürel farklılıklarını doğrultusunda değişiklikler gösterebilirler.  
 
Bir yörenin maddi, manevi, kültürel değerlerin ve yöresel farklılıkların, insanın, kimlik ve kişilik 
gelişiminde de etkili olduğu bilinir. Hatta bu motiflerin gelinin kişiliğine ve seçtikleri motiflere bakarak, 
nasıl bir insan olabileceğine dair çıkarımların da yapıldığı yöreler olduğu göz önüne alındığında, çeyiz 
sandığı işleme, süsleme ve malzeme seçimlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.   
 
Bunun yanı sıra, her süslemenin, her motifin birer hikayesi olduğuna inanılarak yapılan çeyiz 
sandıklarında, her genç kızın da özel ve öznel bir hikayesi olduğu kabul edilebilir ve bu hikâyelerin, 
sandıklara işlenen motiflerle simgesel anlamda eşleştiğine inanmak mümkün olabilir. 
 
Çeyiz sandığına konulan eşyaların sadece özenle işlenen örtüler olduğunu düşünmek yanlış olur, 
sandıklar sadece çeyiz barındıran ve içine konulan çeyizi koruyan bir araç değil, bazen gelin kızı manevi 
manada koruyan bir amaç halini de düşünmek gerekebilir. Aynı zamanda çeyiz sandığı içeriği, etrafında 
oluşan ve oluşacak olan beğenileri, iyi veya kötü değer yargılarına aracılık ettiği de düşünülmelidir.    
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Çeyiz sandığının işlendiği yüzyıla göre süsleme dilinin değiştiği görülür. Bayrak, ay, yıldız, hilal gibi 
motifler, genel kullanımdaki sandıklara motif olarak işlenirken, çeyiz sandıklarında bereket, doğum, 
simgeleri yer almaktadır.   
 
Hatay ilindeki sandıklarda görülen buğday başağı şeklindeki süsleme kuşağının bereketin bir sembolü 
olarak işlendiği düşünülmektedir. Doğum ve tekrar yaşama dönüşün bir simgesi olarak görülen bu 
motifin (Gültekin, 2008:13), süslemenin yanı sıra sembolik anlamıyla da sandıklarda tercih edildiğini 
söylemek mümkündür (Çayan, 2017:223). 
 
Edirne, Diyarbakır, Antalya Gazipaşa, Hatay gibi farklı bölgelerde imal edilen çeyiz sandıkları, 
işlemeleriyle de farklılık gösterirken çeyizleri içinde barındırır. 
 
Anadolu’da kadınlar, çeyizlerde el becerileri ile yaşamsal yaratıcılıklarını birleştirirler. Üretilen her bir 
el emeğinin, sanatsal bir görüntüsü vardır. Hatta bu yaratıcılıkları, işlemeyi yapan kadının içinde 
bulunduğu ruhsal, sosyal ve hatta ekonomik durumlarını anlatan motifler de içerir. Bu tür motiflerle 
dokunan kumaşlar, çeşit çeşit çeyiz eşyası halini alır. Hani büyüklerimiz, motifler için “hani dili olsa 
da söylese” dedikleri, adeta dili olan motiflerle bezenmiş dokumalar, yazmalar, tülbentler, yatak örtüleri 
vb. yapılır.   
 
Çeyiz sandığı evlilik, düğün geleneğinin gereklerinin yerine getirilmesi sürecinde, ‘çeyiz serme’ adeti 
vardır ki bu özellikle Anadolu’da çok önem verilen bir gelenektir. Hatta, çeyiz sandığından çıkarılarak 
serilen çeyizin beğenilip beğenilmemesi durumunda farklı farklı söylemler ortaya çıkar. 
Beğenilmemişse “kızı büyümüş, anası uyumuş”; beğenilmişse “kızı okumuş, anası dokumuş” gibi sözler 
söylendiği bilinir (https://aregem.ktb.gov.tr). 
 
Çeyiz geleneğinin, Türk Kültürü’nde zamanla geçmişteki önemi azalmış olsa da halen nesilden nesile 
bazı kültür unsurlarını aktarması bakımından, insanlar arasında kıymetli alanlar yaratır. Ayrıca çeyiz 
sandığına konulmak üzere işlenen çeyizlerin hazırlanmasında kullanılan kumaş, tel, iplik, boya vb gibi 
birçok malzemenin de yıllar, dönemler, nesiller arası aktarımını mümkün kılar.  
 
Tüm bu aktarılan, motiflerin ve malzemelerin ayrıntılı incelenmesi durumunda, o çeyizlerin 
hazırlandığı yıllara, dönemlere ait sosyolojik yapı ve toplumsal dinamiklerin de izleri sürülebilir.  Her 
çağın kendine ait var olan ruhuna, çeyiz sandıkları ile bir başka çağ tanıklık ettiği düşünülebilir.  
 
 
SONUÇ 
 
Türk Kültür Tarihi’nde çeyiz sandığı geleneği, kişilerin geçmişleriyle bağ kurmalarını sağlayan ve 
nesilden nesile aktardığı bir değerdir. Çeyiz sandığı gerek kültürel gerekse taşıdığı değerler için önem 
taşır ve hem sandığın motif ve yapılan malzeme özellikleri hem de sembolik açıdan aktarımları dikkat 
çekicidir.  
 

https://aregem.ktb.gov.tr/
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Çeyizin özel hazırlanmış sandıkta saklanması, taşınması ve sunulması geleneğinin uzun bir geçmişi 
vardır. Evlenecek kızın el emeği, göz nuru el işleri, giysiler, takılar, yatak örtüleri, bohçalar, yazmalar 
vb. çeyizin korunacağı sandığın da içinde muhafaza edilmesi istenilen eşyalar kadar özenli hazırlanması 
gereklidir. 
 
Çeyiz sandığı, evlenecek kızın ailesinin, maddi, manevi ve sosyal statüsünü işaret eden bir sembol 
görevi görür. Bu nedenledir ki çeyiz sandığının yapıldığı malzeme, yapım ve süsleme işçilikleri ve 
değerleri önem taşır. Çeyizle beraber sandık da evliliğin devamı boyunca da korunması, itina ile 
saklanması hatta zaman zaman da olsa övünülerek gösterilmesi gereken, sosyal anlamda hem evlenecek 
kızın varlığının hem de içindeki çeyizin değerinin bir simgesi olarak kabul edilmelidir.  
 
Türklerin evlilik ve çeyiz geleneklerinin önemli bir parçası olan çeyiz sandığı geleneği, Anadolu ve 
diğer Türk toplulukları arasında, ortak kültür değerleri dahilinde çeyiz sandığı halen önemini 
korumaktadır. Bu geleneğinin yaşatılmaması sonucu, önemli bir kültürel sembol ve ortak kimlik öğesi, 
yok olmaya yüz tutacaktır. 
 
Türk Kültür Tarihi’nde çeyiz sandığı geleneğinin incelenmesine dair yapılan ve yapılacak çalışmalar, 
birer kültür unsuru kabul edilen gelenek, görenek, anane ve adetlerin nesilden nesile aktarımının 
sağlanabilmesi ve ortak duyguların canlandırılması açısından önem taşımaktadır. Kültür unsurlarına 
gereken ve hak ettiği özenin gösterilmemesi sonucunda Türk Kültür Tarihi’nde önemli bir kültürel 
kimliğin yok olması ile karşı karşıya kalınacaktır. 
 
Tüm bu nedenler göz önünde buldurulduğunda; yapılan ve yapılacak olan, bu makalenin ana sorunsalı 
olan çeyiz sandığına dair çalışmaların, Türk Kültür Tarihi’nde önemli bir yeri olan çeyiz sandığı 
geleneğinin yaşatılmasına yardımcı olabileceği ve bu doğrultuda yaratılacak farkındalık sonucu, çeyiz 
sandığı geleneğinin, kuşaktan kuşağa, hatta nesilden nesile, aktarılmasına katkıda bulunabileceği 
düşünülmektedir.  
 
Çeyiz sandığı, içerisinde barındırdıklarıyla birlikte hem kültürel miras hem de tarihsel bir miras olarak 
değerlendirilebilir. Zira nesiller boyu sandık içerisinde aktarıla gelen ögeler, tarihin de konusu/kanıtı 
objeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda çeyiz sandıkları ve içerdikleri malzemenin, tarih, 
sanat tarihi, toplum bilimi, kültür tarihi, edebiyat, folklor vb. bilim alanlarınca disiplinler arası bir 
yaklaşımla incelenmesi ve değerlendirilmesi, Türk kültürü adına oldukça verimli bilgiler ve sonuçlar 
doğuracağı ortadadır.     
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A FEMINIST REREADING OF “LEYLA” IN THE CONTEXT OF NATIONAL 
DISCOURSE AND RAPE 
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Abstract 

Exploring rape as an instrument of genocide, the paper focuses on the Bosnian war of the early 1990’s to 
show that repeated gang rapes are part of the official policy of the Serbian leadership. Serbian policy has 
been portrayed as being in the service of a demand that is designed to terrorize Bosnian Muslims fleeing 
Bosnia and Herzegovina in order to undermine the population's ability to resist, to break the biological 
bond by killing men and forcing women to become pregnant - all of which is racial oppression. It was 
emphasized that an important purpose of genocidal rape is to inflict constant pain, humiliation and shame 
on girls and women. Serbia's genocidal rape policy in Bosnia is intended to have long-term consequences, 
in the form of eliminating the possibility of young women getting married and ensuring the rejection of 
girls and women who have been raped by their families in a society where rape is a cultural disgrace. In 
this study, the attachment of the woman's body to the nationalist discourse in the Bosnia and Herzegovina-
Serbian war that started in 1992 and lasted for four years was examined in the context of feminist criticism 
and national discourse. The analysis is based on the novel “Leyla”, written by the German journalist, 
Alexsandra Cavelius, in which she tells about the rape of the woman-victim of the war, Leyla.  
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FEMİNİST ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA LEYLA İSİMLİ ROMANI MİLLİYETÇİ 

SÖYLEM VE TECAVÜZLER ÜZERİNDEN YENİDEN OKUMAK 

 

DR. Melek NUREDİNİ23 

Şükriye KAHYA 24 

                                                                                                

Özet 

Tecavüzü bir soykırım aracı olarak keşfederken, tekrarlanan toplu tecavüz olaylarının Sırp liderliğinin 
resmi politikasının bir parçası olduğunu göstermek için 1990'ların başlarındaki Bosna savaşına 
odaklanılmıştır. Sırp politikası, nüfusun direnme kabiliyetini baltalamak, erkekleri öldürerek, kadınları 
hamile kalmaya zorlayarak biyolojik bağı kırmak için Bosna-Hersek'ten kaçan Bosnalı Müslümanları 
terörize etmek için tasarlanmış-hepsi de ırkçı bir baskı olan bir talebin hizmetinde olarak gösterilmiştir. 
Soykırım amaçlı tecavüzün önemli bir amacının, kızlara ve kadınlara sürekli acı, aşağılama ve utanç 
vermek olduğu vurgulanmıştır. Sırbistan'ın Bosna'daki soykırımcı tecavüz politikasının, genç kadınların 
evlenme ihtimalini yok etme ve tecavüzün kültürel bir utanç olduğu bir toplumda aileleri tarafından 
tecavüze uğrayan kızların ve kadınların reddedilmesini sağlama şeklinde uzun vadeli sonuçları olması 
amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 1992 yılında başlayıp dört yıl sürmüş olan Bosna Hersek-Sırp savaşında 
Kadının bedeninin milliyetçi söyleme eklenmesi feminist eleştiri ve milliyetçi söylem bağlamında 
incelenmiştir. İnceleme, Alman gazeteci, Alexsandra Cavelius tarafından kaleme alınmış savaşın kadın 
mağduru Leyla’nın maruz kaldığı tecavüzleri anlattığı Leyla romanı üzerinden gerçekleşmiştir.  
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Giriş 

İnsanoğlu tarih boyunca her zaman birbiri ile savaşmış, bu savaşlarda topraklar elde etmiş veya 
kaybetmişlerdir. Buna bağlı olarak dünya tarihine çeşitli başarı veya zayıflıkları ile geçmiş olan pek çok 
savaş mevcuttur. Yakın tarihte bu savaşlara Avrupa’nın göbeğinde gerçekleşmiş olan Bosna Hersek 
Sırbistan savaşı eklenmiştir. Asırlar boyu birçok etnik gurubun bir arada yaşadığı Balkan toprakları çok 
kültürlü yapısı ile Osmanlı İmparatorluğu döneminden Balkan savaşları sürecine kadar milletlerin bir arada 
yaşamayı başardıkları topraklar olarak bilinmektedir.  

Milliyetçiliğin parçalayıcı politikasının büyük ölçüde etkisi ile önce Osmanlı, sonra da Yugoslavya 
topraklarında bir arada yaşayan bu etnik guruplar kendi devletlerini kurma hevesi ile çatışmaya 
başlamışlardır. 1992 yılında bunun en ağır örneğini teşkil eden Bosna Hersek Sırp savaşı, bütün savaş 
kurallarının çiğnendiği bir savaş olarak dünya tarihine girmiş oldu. Bu savaşın ismini hem dünyanın 
savaşlar tarihine hem de feminist tarihe altın harflerle yazdıran Milliyetçi Sırp ve Hırvat askerlerinin yenilgi 
ya da zaferlerini Boşnak kadınların bedenleri üzerinden ifade etmeleri olmuştur. Daha önce dünya tarihinde 
savaşlarda tecavüz olayları görülmüş olsa da, bu savaşta yaşanan toplu tecavüz ve kadın bedeni üzerinden 
gerçekleştirilmeye çalışılan milliyetçi ve vatan söylemleri tarihte bir ilktir. Bu savaşta kadının bu şekilde 
kullanılması ile ilgili pek çok eser kaleme alınmış, bu eserlerde dünyanın gözü önünde kadının düşürüldüğü 
durum pek çok yönü ile incelenmiştir.  

Bosna Savaşının gerçek yaşanmış bir hikâyesini de Alexsanda Cavelius’un Leyla isimli romanı ile 
edebiyata ve tarihe kazandırmıştır. Bu çalışma, savaşların fitilleyicisi olarak milliyetçi ideolojinin vaatleri, 
bu ideolojinin kadına yaklaşımından hareketle savaşlarda tecavüzün ve cinselliğin tarihi geçmişine 
değinildikten sonra savaşta milliyetçi söylemden hareketle bir tecavüz örneği olarak Leyla romanı feminist 
eleştiri bağlamında değerlendirilecektir. 

1.  Feminist Eleştiri Kuramı  
 
Toplumsal cinsiyet kavramı kadın ya da erkek olmaya toplumun yüklemiş olduğu anlamlar ve beklentileri 
içeren bir kavramdır (Dökmen, 2009, s. 20). Toplumun kadın ve erkeğe yüklemiş olduğu rollerde erkeğin 
kadına kıyasen her alanda söz sahibi olmasına karşın XVIII yüzyıl sonlarında kadınların da erkeklerle eşit 
haklara sahip olmalarını talep eden feminist hareket kendini göstermeye başlamıştır. Aile, iş, yasal haklar 
ve birçok alanda erkeklerden geri bırakılmış olan kadınların haklarını aradıkları feminist hareketlilik her 
alanda olduğu gibi edebiyat alanında da kendini göstermiştir (Humm, 2002, s. 9). 

Feminist eleştirinin ilk modern yapıtı olarak Wirginya Woolf’un Kendine Ait Bir Oda eseri kabul 
edilmektedir (Humm, 2002, s. 9). Bu eseri Woolf,  kadının ikincil plana atılarak, erkeklere verilen 
imkânlardan ayrıştırılmasından etkilenerek yazarmıştır. Eserde, bir kadının yazabilmesi için kendine ait bir 
odası ve geçinebilecek parası olması gerektiğini vurgulamaktadır.  Bunlardan mahrum olan kadınların 
yazmaktan da mahrum olmaya mahkûm olduklarını söylemektedir. Zamanla bu kitap feminist eleştirinin 
başyapıtı haline gelmiştir (Urgan, 2008). Feminist eleştiri, tam manası ile feminist akımın sadece gerçek 
hayatta değil, edebi eserlerde de kadını yok sayıldığını iddia etmesi ile 1960 yılında Amerika ve İngiltere’de 
ortaya çıkmıştır (Moran, 2016, s. 249). Gayesi bu güne kadar eril hâkimiyet altında, kadını görmezden 
gelerek oluşturulan edebiyat tarihinin yeniden, feminist bakış açısı ile yazılmasıdır. Eleştiri iki ana 
yaklaşımda bulunur:  
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a. Okur olarak kadına yönelik feminist eleştiri 
b. Yazar olarak kadına yönelik feminist eleştiri 
 

1.1. Feminist eleştiri dört soruna odaklanmaktadır 

1. Edebiyat tarihi içerisinde yazılmış olan metinleri eril metinler olarak yorumlar ve bu 
metinlerin yeniden incelenmesi, metinlerde kadının ne şekilde temsil edildiğinin 
irdelenmesi gerektiği konusunu ele alır. Eleştiri kadınlara yapılan baskıya odaklanır ve 
kadın okurların erkeklerin ürettiği yapıtların tüketicileri olduğunu savunur. 

2. Edebiyat tarihi içerisinde kadın yazarlarının görünmezliklerine odaklanır. Eleştirmenler 
Kadın yazarların eserlerini yeniden gün yüzüne çıkarmak amacı ile sözlü kültürü de 
değerlendiren yeni bir edebiyat tarihi oluştururlar. 

3. Okurlara değişik yöntem ve okuma biçimi sunan eleştiridir. 
4. Feminist eleştirinin yeni bir yazı ve okuma bütünlüğü yaratma yoluyla feminist okurların da 

edimde bulunmalarını sağlamayı amaçlayan bir eleştiri şeklidir (Humm, 2002, s. 26).  
 

2.  Milliyetçi İdeoloji- Kadının Bu İdeolojideki Yeri  
 

Milliyetçilik akımının dünyada sahneye çıkması Fransız ihtilali ile gerçekleşmiştir. Dünya sahnesine çıktığı 
andan itibaren dünyanın kaderini değiştirmiş dünyaya yepyeni bir düzen getirmiştir. İhtilalciler, milletlerin 
kendi siyasi devletlerini kurmaları gerektiğini savunmuşlardır. Zamanla milliyetçilik fikirleri geliştirilmiş, 
milletler, Allah tarafından özel vasıflara sahip olan insan ırkının bölünmesi olarak görülmeye başlanmıştır. 
İdeolojiye göre, Allah milletleri ayrı ayrı yarattığı için ayrı ayrı görmek istemektedir ve her birinin ayrı 
siyasi düzenleri olmalıdır (Kedourie, 2017, s. 76).  Bu ideoloji  “millet” kavramına da yepyeni bir mana 
getirmiştir. O güne kadar dini mensubiyetin ifadesi (Sami, 2004, s. 1400) olan “millet”, ırki mensubiyetin 
ifadesi haline gelmiştir. XIX. yüzyıl ile ikinci manasına kavuşması sonucu Arapça olan  “millet” terimi 
Fransızca “nation” terimine karşılık olarak kullanılmaya başlanmıştır (Ortaylı, 2005, s. 66). Milliyetçilik 
ideolojisinin gelişmesi sonucu o güne kadar coğrafi konumu, dili, ırkı ile sınırlandırılmayan insan dil ve 
ırka göre sınırlandırılmaya başlanmış, Allah tarafından ayrılmış olan ırkların birbirleri ile karışmamaları 
gerektiği iddiası üzerine şekillenmiştir (Renan, 1946, s. 210). 

Gellner, Milliyetçilik doktrinini “Belirli insan kategorisine duyulan sevgi ve diğerlerine karşı duyulan 
tiksinti” olarak yorumlar (Gellner, 1998, s. 95). 

A.D Smith milliyetçilik doktrininin önerilerini şöyle sıralar: “Dünya her biri kendi bireyselliği ve tarihi 
olan milletlere bölünmüştür. Millet, bütün siyasi ve toplumsal gücün kaynağıdır ve millete bağlılık bütün 
öteki sadakat bağlarının üstündedir. Şayet özgür olmak ve kendilerini gerçekleştirmek istiyorlarsa 
insanların bir milletle özdeşleşmeleri zorunludur. Dünyada barış ve adalet hâkim olacaksa milletlerin özgür 
ve güvenlik içinde bulunmaları gerekir” (Kedourie, 2017, s. 76).  

Keudere ise milliyetçiliği siyasi romantizme benzetir. Romantiklerin kusurlu dünyanın gerçeklerini 
görmeyip insanüstü bir dünya hayal ederken ölümü özler hale gelmelerinin siyasi karşılığı olarak 
milliyetçiliğin gerçek dünyadan uzak kendi içine kapalılığı tercih etmesini gösterir (Kedourie, 2017, s. 107).  
XIX. ve XX. yüzyıllarında milli devletler kurulmuştur. Fakat milliyetçiliğin iddiası üzerine ayrı ayrı 
milletlere bölünmüş olan her ırkın kendilerine ait devletlerinin olamayacağı gerçeği ile karşılaşıldığında 
farklı sorunlar boy göstermeye başlamıştı (Kedourie, 2017, s. 91). 
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Milliyetçilik milletlerin kendi kaderini kendisinin tayin etmesi gerektiği iddialarından hareketle bölücülüğü 
öncelemesinin yanı sıra toplumsal cinsiyet bağlamında da kadına ve erkeğe biçtiği roller açısından farklı 
bir bölücülüğe imza atmıştır. Erkeğe savaşçılık rolünün verilmesi üzerine ulusu inşa hakkını verirken 
kadının cinselliğini gerilim haline getirir, kadının cinsel tercihi ulusun simgesi halini aldığından serbest 
cinsel seçimlerden kadını uzak tutar (Sanca, 2017, s. 25).  

Anderson, ulusları “Hayali Cemaatler” olarak tasvir etmişti Ania Loomba ise bu hayal edilmiş cemaatlerin 
toplumsal cinsiyete derinden bağlı olduklarını söylemektedir. Kolonyal söylemlerde olduğu gibi milliyetçi 
söylemlerde de ulusların inşası süreçleri yine kadın bedeni tasvirlerinden oluşmaktadır.  Milliyetçi 
söylemde anne ya da zevce ulusu temsil eder ve ulusu yeniden üretmeye davet edilirlerken, ulus için yaşayıp 
ölecek oğullar doğurmak konusunda yüreklendirilmişlerdir. Milliyetçilik söylem ulusu aile ile bağdaştırdığı 
için anneleri ulusun anaları olarak tanımlamaktadır. Ulusun inşası ile yükümlü olan anaların rollerini daha 
iyi icra etmeleri bakımından eğitimli olmaları gerekmektedir. Bu ana ve zevcelere aynı zamanda sınırları 
çiğnememeleri ve erkek otoritesine müdahale etmemeleri gerektiğinin öğretisi verilir (Loomba, 2000, s. 
242). 

Milliyetçiliğin tanımladığı bu kadınlar yozlaşmış batılı kadın imajından farklı, aşağı kadın imajının tam 
tersi kadın tipleridir. Bunlar hem cinsel hem moral açısından güçlü kadını temsil etmektedirler. Bu kadın 
tipi hem milletin manevi değerlerini yükseltecek hem de geleneksel kadın tipinden farklı olarak eve 
hapsedilmeyecek modern dünyada kadınsı özünü tehdit etmeyecek ölçüde yerini alması gereken bir kadın 
tipidir (Chatterjee, 1989, s. 249).  

3.  Savaşın Cinselleştirilmesi- Savaş Aleti Olarak Tecavüz  

Kadın açısından tecavüzün tanımı bir kadının bir erkekle cinsel ilişkiye girmek istememesi durumunda 
erkeğin zor kullanarak cinsel ilişkiye girmesi şeklindedir. Fakat yasaları belirleyen erkekler tecavüzü bu 
şekilde yorumlamamak için direnmiş, bunu kendi erkek güçlerini kabullendirmek için kullanmışlardır 
(Brownmiller, 1984, s. 18). 

Ataerkil toplumda bir erkeğin kadına yönettiği şiddetin yanı sıra onun bedenine zorla sahip olma 
durumlarında da çoğu zaman kadının sorumlu tutulduğu görülür. Kadın giyim kuşamına dikkat etmeme 
veya hareketleri ile buna zemin hazırlamak, erkeği kışkırtmak gibi suçlamalara maruz kalmaktadır. Bazen 
Tecavüzü gerçekleştiren erkekler kadınların kendilerine yapılanların hoşuna gittiğini zannetmektedirler, 
tecavüzün sonunda kadının da her ne kadar tepki vermiş olsa da bu durumdan hoşlandığını düşünürler. 
Kadının uğradığı tecavüzü cinsellik olarak algılayan bu gibi erkeleri yasaların da desteklediği 
görülmektedir. Bunlar genellikle kadının rızasının olmadığının ispatlanamadığı davalarda 
gerçekleşmektedir. Bu davalarda tecavüzcü, kadını kendisini istemediğini fark etmediği için suçlu olarak 
görülmezken buna bağlı olarak kadının incinmiş olduğu da yasalarca kabul edilmez (MacKinnon, 1995, s. 
208). 

Günümüzde hukuk düzenine göre tecavüz suçtur. Fakat cinsel ilişki izlenimi vermesi durumunda suç 
olmaktan kalkmaktadır. Feminist eleştiriye göre ise tecavüz, erkek ve kadın arasında ters gitmiş bir ilişki, 
ahlak kurallarının yıkılması ve ya tek başına bir olay olarak sayılmaz. Feminist eleştiri, tecavüzü, kadına 
karşı işlenen bir işkence bir terör eylemi olarak görüp değerlendirmektedir (MacKinnon, 1995, s. 199).  
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Susan Brownmiller, tecavüzün tarihçesini irdelediği Cinsel Zorbalık isimli kitabında psikanalistlerin 
tecavüz konusunu ele almaktan kaçındıklarını dile getirirken psikanalizin babası sayılan ve penisin 
öndegelirliğini öne süren Freoud’un penisi silah aleti olarak kullanımı (tecavüz) konusunda adeta dilinin 
tutulmuş olduğunu, bu konuya hiç değinmediğini söyler. Freoud’un dışında Alfred Adler, Jung, Marx ile 
Engels’in bu konuyu ele almamış olduklarını Aralarından sadece August Bebel’in tecavüz konusunu ele 
aldığını hayret edilmesi gereken bir konu olarak dile getirirken bu konunun analizini gerçekleştirmenin 
günümüz feministlerine kaldığını dile getirir (Brownmiller, 1984, s. 11). 

Savaşlarda erkek askerlerin cinsel arzularını yerine getirmek için dünya tarihinde fahişelerin ordunun 
hizmetine sunulduğu görülmektedir. İkinci dünya savaşında Nazi kamplarında subaylar tarafından kurulan 
genelevlerde askerlerin morallerinin fahişelerle yükselebileceği ön görüsü (Enloe, 2006, s. 125) buna örnek 
olarak gösterilebilir.  

İkinci Dünya savaşında Kuzey Afrika’nın Trablusgart şehrinde ordunun etnik gurup ve rütbelere göre 
ayrılmış kendi genel evleri mevcuttu. Bunlar rütbesiz subaylar, beyaz olmayan subaylar gibi kategorize 
edilirken en ayrıcalıklı genel evler, Britanyalı subaylara ayrılmıştı. Kadınların askerin cinsel arzularını 
tatmin etmek için kullanılışlarının tarihte örnekleri pek çok olmakla birlikte ikinci Dünya Savaşından sonra 
Vietnam Savaşında bir askerin ağzından “Fahişeler Vietnam'daki pek çok ABD üssünde, "yerli ulusal 
misafirler" olarak resmen ağırlanıyorlardı” ifadeleri ordunun cinsel tatminini savaşta nasıl önem verdiği 
görülmektedir. Birçok orduda fuhuşun devlet politikası halinde kullanılmasına Japon tarihçilerin topladığı 
deliller şu şekildedir: 1 ) “Tecavüzler zaten gergin olan sivil-asker ilişkilerini tehdit ettiğinden, erkek 
askerlerin gittikleri yerlerdeki kadınlara tecavüz olasılığını azaltmak 2) erkek askerlerin moralini yüksek 
tutmak ve 3) erkek askerler arasında zührevi hastalık vakalarını azaltmak” (Enloe, 2006, s. 126-158). 

  Savaşlarda bir yandan,  erkek askerlerin cinsel zevklerini tatmin etmek için kadınlar bu şekilde el altında 
bulundurulurken diğer yandan da kadınların askerler tarafından edilen tecavüzlerle fethedilen vatan 
algısının yine kadın üzerinden yürütülmeye çalışıldığı görülmektedir. Savaşlarda ırza geçme tarih boyunca 
görülen örnekler arasındadır. Tarihte daha uygar ülkelerin savaşlarda kadınların namusuna dokunmayı 
yasakladıkları görülürken böyle bir yasak konulmayan orduların askerlerinin kadınların ırzına geçme 
girişimlerinde bulunmalarının bir başarı olarak yorumladıkları görülmektedir. Bu şekilde savaşta galip 
gelen taraf yenik düşen tarafın kadınlarının vücutları üzerinde zaferlerini ilan etmeye çalışmışlardır. 
Tarihte, asırlar geçtikçe askerlerin savaşta kadınlarına tecavüz etmeleri askerin başarısının kanıtı olarak 
görülmeye başlanmış bir kadın vücuduna sahip olma hakkı gerçek bir savaş ödülü olarak görülmüştür 
(Brownmiller, 1984, s. 41). 

4.  Leyla Romanının Feminist Eleştiri Bağlamında İncelenmesi 

Leyla isimli roman, bir Alman gazetecisi olan Alexandra Calvalius tarafından savaşta yaşanmış gerçek bir 
hikâye olarak kaleme alınmıştır.  Calvelius, Bosnalı kadınların hayatını araştırmak için geldiği Bosna 
Hersek’te Leyla’nın hayatından esinlenmesi sonucu bu kitabı yazmış olduğunu bir tek isimleri 
değiştirdiğini dile getirmiştir. 

Leyla, Müslüman bir ailenin kızıdır fakat Sırplar ve Hırvatlarla aynı ortamda büyümüştür, o zamanın Bosna 
Hersek’indeki birçok Müslüman gibi o da onlarla arkadaşlık etmiş okulda onlarla aynı sınıfı paylaşmış hep 
birlikte yaşamlarını sürdürtürmüşlerdir. 
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 Roman, Bosna savaşında Sırplar tarafından tecavüzlere maruz kalmış olan Boşnak kızı Leyla’nın onu 
savaştan kurtaran eski eşi Ratko’nun olan hasretini ve özlemini dile getirdiği mısralar ve Leyla’nın 
mahkemede tanıklık yapacağı, ona tecavüz edenlerle karşılaşacağı güne sayılı günlerin kaldığını belirtmesi 
ile başlar (Cavelius, 2001, s. 8). 

Leyla 1976 yılında Saraybosna’ya 2 saat uzaklıkta küçük bir kasabada dünyaya gelmiş, annesi babası ve 
kardeşi ile bu kasabada yaşamaktadır.  Annesi bir fabrikada çalışarak evin gelirini sağlamaya çalışan 
çocuklarına düşkün bir annedir.  Babası ise içki içen her gün annesine şiddet uygulayan sarhoşun biridir. 
Leyla küçük kasabada yaşamasından dolayı toplumsal baskıyı her zaman hissetmiştir ve bu yüzden o 
ortamdan uzaklaşmak istemektedir. Bir kıs çocuğu olarak annesinin babası tarafından sürekli şiddete maruz 
kalmasına bir kadının erkek karşısında bir öteki olarak konumlanmasına sürekli şahit olmuştur. Fakat bütün 
bunlara rağmen erkeklerden nefret etmiyor geleceğe dair hayaller kurmaya devam etmektedir. 

 Annesinin gördüğü zulüm dayanılmaz bir hal alınca babasından ayrılmış onlara yardım eden bir Hırvat’la 
evlenmiştir.  Müslüman bir bayanın bir Katolik’le evlenmesi Boşnaklar tarafından pek hoş karşılanmamış 
olsa da Leyla’nın annesinin ailesi bu evliliği normal karşılamışlardır. 25  Annesinin evlendiği Goran 
ismindeki Hırvat, hem annesine hem de Leyla ve kardeşine çok iyi davranan güzel huylu biridir.  Bu 
evlilikten annesinin Gorana isminde bir kızı daha olmuştur. Leyla lise eğitimini bahane ederek 14-15 
yaşlarında iken 1991 yılında Krajina bölgesinde oturan anneannesi ve dedesinin yanına taşınır. Burada 
anneannesi dedesi dayıları teyzeleri ve mutlu bir yaşam sürdürmektedir.  

06-01-1991 yılında Sırplar ile Boşnaklar arasında savaş patlak verir yollar kapatılır. Önceleri iç içe yaşayan 
Boşnak ve Sırplar milliyetçiliğin fitillediği bölücülük ateşi ile birbirine düşman olurlar. Leyla milliyetçilik 
yanlısı olmayan teyzesi dayısı ve aile bireylerini savaşırken gördüğünde hayretler içinde kalır: 

“Teyze ve dayılarım savaştan önce milliyetçilerden farklıydılar. Bu durum şimdi tam tersiydi. Bir anda 
üniforma giymeye başladılar. En korkakları olan Cazi ön cephede savaşıyordu. Senad dayım nispeten 
daha güvendeydi, orduda bir masa başı görevi elde etmişti. Kadınlar korku ve endişeden saçlarını 
başlarını yoluyorlardı. Erkekler önce doğru dürüst silah tutmayı öğrenmek zorundaydılar.” 

Saflar belli olmuşken Leyla’nın anlayamadığı şey nasıl oluyordu da eskiden beraber yaşayan, okullarda 
beraber okuyan bu milletler birbirine böylesine düşman olabilmişlerdir:  

“Bana göre bir grup insan güç elde etmek amacıyla birbirleriyle savaşıyordu. Birdenbire bütün Sırpların 
benim düşmanım olabileceğini düşünemiyordum. Bir Çetnik, yakınlarımdan birini öldürse, ona derin bir 
nefret duyardım. Ama bu yüzden Sırp dostlarımı hor görebilir miydim? Hiç suçları yokken?” 

                                                            
 

25 Bosna Hersek Sırbistan savaşından önce Boşnaklar ve Sırpların iyi ilişkiler içinde oldukları aralarında çok fazla 
evliliklerin gerçekleştiği bilinmektedir. Bu durum savaştan sonra değişim göstermiştir.  
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Etrafındaki herkes Sırplara düşman kesilmiş Leyla’nın savaş aralarında görüştüğü arkadaşları bile Sırpları 
“uzun sakallı çentikler, kasaplar” şeklinde nitelendirirken Leyla hala kendi arkadaşlarının bunu 
yapmadığına inanmaya devam etmektedir. 

Savaşın biraz sakinleştiği günlerde Leyla’nın anneannesine bulundukları yerden birkaç kilometre 
uzaklıktaki Velika Kladuşa’dan akrabası gelmiş dönerken Leyla’yı da yanına almak istemiştir. O güne 
kadar orada savaş olmadığı için gönülsüz de olsalar ailesi Leyla’nın ısrarlarına dayanamamış gitmesine izin 
vermişlerdir. Leyla akrabaları Nermin’in evine gittiği akşam evin etrafında çatışmalar başlamış Çatışma 
eski milletvekili Fikret Abdi’nin oluşturduğu Sırp ve Müslümanlardan oluşan özel ordu ile sadece 
Müslüman Boşnaklardan oluşan Bosna ordusu arasında gerçekleşmiştir. Sabah olduğunda Sırplar ve 
Müslümanlardan oluşan ordu Müslüman Boşnak ordusunun gücünü zayıflatıp galip gelmişlerdir. Nermin 
bu durumdan hoşnuttur Leyla Nermin teyzesinin rahatlığını anlayamaz. Evin kapısı kırılır askerler Leyla 
ile Nermin teyzesini polis istasyonuna götürürler Nermin orada polise eşinin onların safında olduğunu 
söyler. Leyla’yı da tanımadığını, evine sığınan bir yabancı olarak tanıtır. Leyla’nın her şeyini anlattığı 
Bosna Ordusu tarafında savaşan dayısı ve akrabalarından söz ettiği günlüğü polislere verir. Bundan sonra 
Leyla Kara Birlik olarak anılan gaddar Sırp askerlerinin eline düşer ardından bir çiftliğe götürülür. Çiftlikte 
önüne imzalaması üzere bir kâğıt verildiğinde Leyla ne için oraya götürüldüğünü hakkında yazan 
mısralardan anlar: 

“Aceleyle imzalarken sadece Bosna Hersek Ordusu'ndan olduğum ve üzerinde belirli bir işaret olan bir 
arabaya ateş açtığım yazılı olan satırlar gözüme çarpmıştı”. 

Boşnak ordusunun bir militanı olarak suçlanan Leyla, orada bir odaya tıkılır. Oda, dışkıları oturdukları 
yerde yaptırılan çocuk ve kadın esirlerle doludur. Sonrasında orada herkese görevler verilir; askerlerin 
eşyalarını yıkama, barakalarını temizleme gibi askerlere hizmete dair her türlü görev. 

Leyla, Boşnak ve Sırplar arasında savaşın nasıl gittiğini kamplarda askerlerin onları hırpaladıkları ve 
tecavüz etmelerinden anladıklarını söylemektedir. Çünkü Sırp askeri, Boşnak asker tarafından yenilgiye 
uğratıldığı durumlarda intikamını Boşnak kadınlar üzerinden onlara tecavüz ve zulüm ederek almaya 
çalışmaktadır: 

“Bu tekmeleri neden yediğimiz bir kenara, bunu kime borçlu olduğumuzu da bilmiyorduk. Herhalde ön 
cephede kayıplar vermişlerdi ve acısını bizden çıkarıyorlardı. Bu öfkeli tekmeler savaşın nasıl sürdüğünü 
tahmin etmemiz için tek işaretti. Dayak atmaktan sıkıldıklarında, eğlenmek ya da intikam istediklerinde 
kadınlara tecavüz ediyorlardı. Bu, ya oracıkta ya da dışarıda bir yerde gerçekleşiyordu. Birçok kadın 
bu gecelerde ortadan yok oluyordu. El fenerinin ışığının tepemizde dolaşmaya başladığını görür görmez 
olabildiğince büzülüyordum. Bir böcek gibi hareketsiz kalıyordum. "Lütfen beni atlasınlar. Başkasını 
bulsunlar," diye içimden Tanrı'ya dua ediyordum. Sonra yakınımda bir elbise hışırtısı duyuyordum. 
Bazıları çığlıklarla imdat istiyorlardı, birkaçı ağlıyor, bazıları da ölü gibi sessiz oluyordu. Kaskatı 
bedenim ancak kapı adamların ardından kapandığında tekrar çözülüyordu.  Ertesi gün kimse bu 
tecavüzden söz etmiyordu.” 

Leyla, Milliyetçi Sırpların yenilgi ya da zaferlerini Boşnak kadınların bedenleri üzerinden ifade etmelerinin 
yanı sıra toplama kamplarındaki esir Boşnak erkeklere de farklı zulümlerde bulunduklarını söyler ve 
yapılan bu zulme Boşnak kadınlarının getirip şahit olmalarını şart koşmuşlarını dile getirir: 
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“Hayvanlar herhalde bu insanlardan daha merhametle öldürülürlerdi. Muhafızlar avcı bıçaklarıyla 
esirin çıplak göğsü üzerine ay ve yıldız çiziyorlardı. Haykıran uzuvlarını, boğazını kesiyorlardı. Fakat 
kesikler hemen öldürecek kadar derin değildi. Kestikleri kafalarla futbol oynuyorlardı”. 

Burada milliyetçilik ile hareket eden Sırp askerinin bir yandan öldürmeden önce canlı canlı erkeklerin 
bedenleri üzerine çizdikleri ay ve yıldızlar, ardından kadınları buna şahit etmesi ve zafer veya yenilgisini 
Boşnak kadının bedeni üzerinde ifade etmesi milliyetçi söylemin kadını kendi emellerine alet etmesinin 
göstergesidir.   

Leyla tecavüze ilk kez kampa gelişinin 2,5. ayında su doldurmaya gittiğinde babası yaşında olan Sırplarla 
birlikte hareket eden bir Müslüman erkek tarafından uğramıştır. O güne kadar yaşadığı her şeye rağmen 
ölmek istemeyen Leyla onurunun tecavüzle kırılması ve ona ait olan en son şeyin de elinden alınması 
sonucu ilk kez ölmeyi düşündüğünü dile getirir.  

Kamptan bazen bazı kadınlar serbest bırakılmaya başlanmıştır. Leyla bunun karşısında ailesine kavuşacağı 
günü hayal eder olmuştur. Bir gün bir komutan birkaç kadını çağırır aralarında Leyla da vardır diğer 
kadınları Azad eder Leylayı arabasına alır. Ailesine kavuşacağını zanneden Leyla’yı başka bir yere götürüp 
tecavüz eder. Orada Leyla’ya birkaç kes tecavüz ettikten sonra ona “seninle bir daha karşılaşmak 
istemiyorum Leyla” diyerek Leyla’yı bir cehenneme sürükler adeta. Fakat yıllar sonra mahkemede 
karşılaşacaklardır Leyla’nın karşısında sanık koltuğunda oturan o komutan olacaktır.  

Bundan sonra Leyla gurup halinde milliyetçi Sırp ve Hırvat askerleri tarafından sayısını bilmediği kez 
tecavüz edilecektir: 

İnledim: 
"Bunu yapmayın, lütfen." O ise bağırdı: "Senin Müslüman ananı becereyim." Diğer adamlar Rambo'yu 
ateşliyorlardı: "Göster ona!" Omzundaki kartal soğuk gözlerle bana bakıyordu. Artık ağlamayı 
kesemiyordum. Rambo'nun soluğu alkol kokuyordu. Sonra sarışın arkadaşı Vuk'a  işaret etti. Buz gibi 
mavi gözleri olan güçlü, kısa boylu bir adamdı. "Bize de bırak," dedi biri salyaları akarak. O gece yedi 
kişi daha geldi. Ancak tabanca ya da bıçakla zorladıklarında konuşuyordum. Beni bir "Türk" olarak 
aşağılamak için hep yeni küfürler icat ediyorlardı. Sırp askerler gece gündüz birbiri ardına geliyordu. 
Kaç tane adam olduğunu artık bilmiyordum. Belki yirmi. Artık bunun ne sıklıkta olduğunu da 
hatırlamıyordum. Bildiğim, hepsinin bana tecavüz ettiğiydi. Defalarca, art arda. Bedenim bir odun 
parçası gibiydi. Çevremdeki dünya kaleydoskoptaki renkli camlar gibi sürekli değişiyordu. Süregelen 
korku, ruhsal olarak beni dondurmuştu”.  

Kalabalık bir gurup Sırp askerinin ortasına atılmış olan Leyla’nın başta Müslüman annesine sövülür 
ardından Türk olduğu için çeşitli küfürler geliştirilerek tecavüze geçilir. Burada ırkçı ve milliyetçi bakışın 
iç içe geçerek kadın bedeni üzerinden askerlerin adeta savaş meydanında zafer elde etmişçesine 
haykırdıkları görülmektedir. Bu haykırış Leyla’nın bedenini hissizleştirerek bir odun parçasına 
dönüştürmüştür. 

Burada Leyla, sürekli ordu halinde askerler tarafından tecavüze uğrar, içki içirilip dans etmeye zorlanır, 
anlattıkları fıkralara gülmesi için zorlanır. Sandalyeye oturtup silahta bir mermi bırakarak kafasına sıkılır, 
parmakları arasında bıçakla oynanıyor, vajinasına bıçak sokulur, regl olduğu günlerde ayaklarından 
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kanların gitmesine rağmen askerler tarafından tecavüz edilir, çamaşırsız gezdirilir.  Bütün bunlar yapılırken 
de askerler ya Sırp milletini ya da Boşnak milletini dillerine dolayarlar. Leyla orada bazen geçmişin 
intikamının alındığı bir toprak parçası, bazen üzerinde zafer nidalarının atıldığı düşmana galip gelen Sırp’ın 
zafer simgesi haline gelir. Askerler tarafından Sırp bebeği yapılarak yorganda sallanır: 

“Bir başkası ise şöyle diyordu: "Şimdi sana bir Sırp bebeği yapacağım." Bu artık beni ilgilendirmiyordu. 
Acı ve korku duymuyordum. Sersem bir halde pis kokulu vücutların birbiri ardına üzerime sürtündüğünü 
algılıyordum. Beni rahat bıraktıklarında, transa girmiş gibi yorganın üzerinde ileri geri sallanıyordum. Ne 
uyuyabiliyordum, ne de uyanık kalabiliyordum. Beni kullanmaya devam edebilmek için düzenli olarak 
yiyecek ve içecek veriyorlardı.” 

Askerlerin kendisini Sırpça şarkılar söylemesi için zorladıklarını şu sözlerle dile getirir: 

“Sonra beni masanın üzerinde dans edip Sırpça şarkılar söylemeye zorluyorlardı. Masanın üzerinde bir 
kukla gibi dönüp duruyordum”. 

Sırp Askerleri, heveslerini aldıktan sonra Leyla’yı cepheden gelen birliklere satıp bir genel eve bırakırlar. 
Burada da Leyla’ya başka gurup yine Sırp olan askerler tarafından akla hayale gelmeyecek işkenceler 
eşliğinde tecavüzler uygulanır. Askerlerin üzerine istediklerini cinsel organlarını gurup halinde vücudunda 
sokabilecekleri her yere soktuklarını söyler. Ardından bir gurup kadının bulunduğu başka bir yere götürülür, 
Burada kadınlar idüştüğü ilk kamptaki gibi dışkılarını bulundukları yere yapmak zorunda bırakılmışlardır. 
Sırp askerlerinin, aklına geldikçe tecavüz etmek için gelip gittikleri bir yerdir.  Buradaki kadınlar herkesin 
önünde işkence gören, vücutlarında sigara izmaritleri söndürülen, ayakları uğradıkları tecavüzlerden kan 
revan içinde kalan, akıl alamaz işkencelere maruz kalmış kadınlardır. Ölmek isteyip intihar teşebbüsünde 
bulunana kadınlar ise yaralı halde kamptaki kadınların önüne atılıyor, ölene kadar orada bekletiliyor. 

.Leyla bir gün başka bir yere götürülmek üzere bir askerle dışarı çıkartılır. Leyla’nın binmesi gereken araç 
onu almaz dışarıda kalır onu Milan isminde Özerk ordunun mensubu bir asker alıp arkadaşları ile kaldığı 
asker evine götürür. 

Milan Leyla’ya çok iyi davranın arkadaşları da Milan’dan çekindikleri için ona iyi davranırlar. Leyla ise 
kimseyle tek bir kelime konuşmaz. Bir gün Milan birkaç günlüğüne oradan uzaklaşacağını söyler. Bunun 
üzerine iki gün sonra Leyla’ya tecavüzler gene başlar. Leyla’ya bu sefer yan komşuda askeri birliklere 
yemek yapan sahra mutfağını çalıştıran Ratko isminde bir genç yardım eder. Ratko bir sırptır ve bu mutfakta 
çalışan yaklaşık 20 kişi Sırp milliyetine mensupturlar. Bundan sonra Ratko’nun himayesi altında uzun 
zaman orada tecavüz den uzak dost bir ortamda yaşayacaktır. Fakat Kurtulma hayalleri hiç bitmez 
kurtarıcısı olarak beklediği tek ordu Müslüman –Boşnak ordusudur. Bu ana kadar kendisine tecavüz 
edenlerden oluşan ordudan onu ancak Müslüman Boşnakların kurtarabileceğine inanmaktadır. Burada 
Ratko ona çok iyi bakar 20 kişilik çalışan bir ekip vardır hepsi ile Leyla iyi anlaşmaktadır. Orada silah 
kullanmayı, ateş etmeyi Leyla’ya öğretirler.  

Oradaki herkes Leyla’nın Müslüman olduğunu bilirler fakat Leyla Sırpların arasında Müslüman olarak göze 
çarpmamak için savaş konuları açıldığında susmayı tercih etmektedir. 
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“Hatta bazen tekrar yüksek sesle gülebiliyordum. Ama konu savaş olduğunda suskunlaşıyordum. 
Sırpların içinde bir Müslüman olarak göze çarpmamak iyisiydi. Bu çevrede bile "Türkler"le ilgili 
aşağılayıcı sözler sarf ediliyordu, ama beni bunun dışında tutuyorlardı.” 

Leyla’nın bulunduğu Sırplara ait köye bu sefer Hırvat ordusu saldırıda bulunur. Leyla ve arkadaşları ise 
yaralanan Sırp askerler ve sivillerine yardım etmeye çalışırlar 

Leylaya sahip çıkmış olan Sırplardan oluşan bu ekip romanda adeta milli duygulardan sıyrılmış, insana 
insanca bakabilmenin örneğini teşkil eden bir guruptur Ratko  Leyla’ya âşık olmaya başlar fakat Leyla ona 
karşı ne hissettiğini bilemez. Bildiği tek şey bedenine bir erkeğin dokunmamasından duyduğu tiksintidir. 

Bosna Hersek’te 1995 yılında savaş bittiğinde Sahra mutfağı ekibi evlerine dağılır Sırp bölgesinde 
Leyla’nın bir Müslüman kızı olarak kalması sakıncalı olduğundan  Ratko Leyla’yı yanında köyüne götürür, 
annesine Leyla’yı evleneceği kız olarak tanıtır Leyla buna sinirlense de başka çareleri yoktur. Köyde herkes 
onları gerçek evli sanır. Ratko ile sarılarak uyurlar bir gece Ratko Leyla’yı sıkıştırır beraber olmak ister. 
Leyla her ne kadar karşı koymak istese de başka çaresi yoktur ve Ratkoya teslim olur. Ondan sonra cinsel 
ilişkiye gerçek karı koca gibi girmeye devam ederler fakat Leyla için hep aynı kâbusun tekrarı gibi olur.  

Leyla Ratko’dan hamile kalır Kadın olmasının ona verdiği acılardan dolayı doğacak çocuğunun cinsiyeti 
hakkında “kız olmamalıydı! Böyle bir acı yeryüzünde ancak bir kadının başına gelebilirdi” ifadelerini 
kullanır. Çünkü kız oluşunun işkencesini yaşayarak görmüştü. 

Leyla, Sırp bir baba ve Müslüman bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelecek çocuğuna Sırp, Hırvat ve 
Boşnaklar tarafından dışlanmaması için her üç milletin kullandığı ortak isim olarak Zoran ismini seçer. 
Leyla annesi ile 1996 yılında buluşur annesi kızını tanıyamaz, çünkü eski halinden eser yoktur,  Leyla, 1.80 
boyunda ve sadece 42 kilo kalmıştır. Boynuna dokunup ameliyat izini görünce kızı olduğundan emin olur. 
Leyla, eşi ile Sırp Cumhuriyeti’nin  Kostance kentinde annesi ise Bosna’da Müslümanların tarafında 
yaşamaktadır.  Savaş bittiğinde yapılan zulümler yüzünden milliyetçi hareketlere nefret duygusu katlanmış 
Sırp, Hırvat, Boşnaklar birbirini gördüklerinde nefretten başka bir şey hissetmemeye başlamıştır. Annesi 
Leyla’yı görmeye gediğinde köyde herkes onu kötü gözle bakar kayınvalidesi “ bütün Müslümanlar ölsün” 
diye yüzüne haykırır. .Leyla annesinin yanına taşınır ve tedavi görmeye başlar tamimiyle bozulmuş 
psikolojisi ve zayıflamış vücudu uzun süre hastanede kaldıktan sonra iyileşir. Annesine yakın bir ev tutar, 
Ratko’nun köyüne geri dönmeyeceğini söyler çünkü hem başka birine âşıktır hem de oraları ona tecavüz 
eden Sırplarla doludur: 

“Bana tecavüz edenlerin de büyük olasılıkla benimle aynı dükkâna gittiği bir ülkede nasıl yaşayabilirdim?” 

Eşine daha önce anlatmadığı yaşamış olduğu tecavüzleri ve İbrahim adındaki Müslüman çocuğa olan aşkını 
açık açık anlatır. Ratko her şeye rağmen onu çok sevdiğini ve evine dönmesi konusunda ısrar eder. Artık 
Bosna Hersek’te milletler birbiri ile karışmamaktadırlar, fakat karışık evliliklerin çocukları kimlik krizi 
yaşamaktadır bunlardan biri Leyla’nın kız kardeşi Gorana’dır. 

Yazar, romanın sonunda, Leyla’nın tedaviye çok hızlı cevap vermiş olduğunu ve savaşta tecavüze uğramış 
kadınlar arasında âşık olabilmiş nadir kadınlardan olduğunu dile getirir. Savaşta tecavüz görmüş kadınlarla 
görüşen, onların hikâyelerini dinleyen Leyla’nın mahkemeye tanık olarak çıkarılmaya hazırlanırken bu 
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davaya çıkmaması için saldırıya uğradığını, bu saldırıdan sonra bu tanıklık konusunda tedirginlik yaşadığını 
dile getirmektedir. 

Sonuç 

Feminist eleştiri,  milliyetçilik ve kadının milliyetçi söylemdeki yeri bağlamında okumaya çalıştığımız 
Aleksandar Cavelius‘un Leyla isimli romanında, tüm bu kavramların adeta birbirini destekleyen, birbirine 
kenetlenmiş bir güç olarak kadına karşı harekete geçtiklerini gördük. Milliyetçili ideolojinin etkisi ile 
asırlarca beraber yaşamış olan Sırp, Hırvat ve Boşnakların adeta paramparça olduklarının yaşanmış bir 
örneği olan romanda, yazar, “insani” duyguları merkeze alan, bölücülükten uzak bir yaklaşım 
sergilemektedir.  Bu yaklaşımda milliyetçiliğin pençesine düşmüş olan her üç milliyetin mensupları da 
suçlanır. Savaş başladığı andan itibaren romanda milliyetçilik karşıtı söylem hâkimdir.  

Savaşta, kadın, insan dışı varlık muamelesi gören, akla hayale gelmeyecek zulümlere maruz kalmış bir 
yaratık olarak değerlendirilir. Yazar,  romanda Sırp, Hırvat,  Boşnak ve bunların karışımdan oluşan Avni 
Abdi’nin özerk ordusu olmak üzere dört ordusundan bahseder. Cinsel tacizi gerçekleştirenlerin de her üç 
milletin mensupları olduğunu söyler. Oysa toplama kamplarında tecavüze uğrayan kadınlardan 
bahsederken bu kadınların mensup oldukları milliyete değinmediği görülür. Romanda verilen kadın 
isimlerinden bu kadınların sadece Müslüman Boşnak kadınlar olduğunu anlıyoruz. Zaten tarihte de Bosna 
savaşı esnasında o topraklarda Müslüman kadınlar dışında başka milliyete mensup kadınlara tecavüz 
edilmediği bilinmektedir.  

Yazarın, tecavüzcü safına yerleştirmeye çalıştığı Müslüman erkekler ise Sırplarla birlik olmuş 
Müslümanlara karşı hareket eden sözde Müslümanlardır. Bunu, yazar, kendisi de verdiği Müslüman 
tecavüzcü örneklerinde açık etmektedir. Müslüman tecavüzcünün, tecavüz esnasında kadına herhangi bir 
ırksal, milli veya dini söylemede bulunmaması bunun göstergesidir. Fakat milliyetçi hırsların kadın bedeni 
üzerinden kendini gerçekleştirme gayretlerini Sırp tecavüzcülerde görebiliyoruz. Romanda, Leyla’ya her 
tecavüz eden Sırp ve Hırvat askerlerinin Müslüman annesine sövdüğü görülürken, ona Sırpça şarkılar 
söyleterek, onunla alay ederken bile bir Sırp benzetmesinden yola çıkarak eylemlerini gerçekleştirdiklerini 
görüyoruz.  
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THE REFLECTION OF WOMEN IN TAŞLICALI YAHYA BEY’S “ŞÂH U GEDÂ 
AND YÛSUF U ZÜLEYHÂ”  

Semra Halili 

ABSTRACT 

The traditional depiction of women as beautiful, attractive human beings and the main driving force in 
attaining divine love as seen in the classical literature is also present in Taşlıcalı Yahya Bey’s works. As 
Taşlıcalı Yahya Bey is a poet with a military background and Albanian origin who holds a significant place 
in divan poetry, we decided to review his viewpoint on women in his works. 

Our primary goal was to determine whether the notion of a woman is present in his works. After that, we 
focused on researching the number of ways women were addressed in his poems. We touched upon the 
place women hold in the poet’s expressions as well as the way the perception of women and opinions stated 
about her interact in social, environmental, and psychological fields. 

The main type of woman we encounter is a woman in love, who is worthy of everything, cause of 
lovesickness, a nymph with enchanting beauty, faithful, modest, graceful, unswayed by wealth, and the one 
whose cruelty is worth enduring. However, if the woman shows no interest, her features change instantly. 
This time she is depicted as a tattletale, a mocker, someone who makes you cry, someone who is always 
angry, lets you down, loses her temper, goes back on her word, a cheater, a brick short of a load, and testing. 
This depiction of two opposite types of women is also present in his divan poetry works. 

The writer has managed to preserve his direct and open expression throughout his works. Regardless of the 
sex, he is always frank and even uses brazen examples when conveying his thoughts and opinions about 
both men and women. Taking into consideration his inclination to mysticism, we could deduce that he has 
done it in the name of Malamatiyya or to abase himself. As the beauty mentioned in Şehrengiz-i-İstanbul 
(City Book of Istanbul) mainly refers to men, we will not dwell on it this time. 

In certain parts of his literary work, we also encounter women who are considered to be just ornamental 
elements, but this type of portrayal only refers to marginal types of women. Although Taşlıcalı Yahya Bey’s 
works usually address either the positive or the negative features of women, occasionally both features are 
contained in the same work. He appears to be a poet with a realistic point of view when describing, 
criticizing, or praising situations and manners. However, in some parts of his works, this realism turns into 
an exaggeration depicting manners using humiliating expressions. 

Through transformation and patience, the poet enables the transition from earthly to divine love by bringing 
together the imagination born from both his realism and mysticism. According to him, love is one and has 
no earthly side. He states that love expressed by Mecnun and Vamik is odd and only divine love is true and 
leads to ecstasy. 

Keywords: Taşlıcalı Yahya, woman, praise, criticism, love. 

ORCID: 0000-0002-2446-8690 

 



IJEP 2022 | Volume 3, Issue 1 
 

 

117 
 
 

TAŞLICALI  YAHYA`NIN KİTÂB-I USÛL, ŞÂH U GEDÂ VE YÛSUF U ZÜLEYHÂ 
ESERLERİNDE KADIN ALGISI 

Semra Halili 

 

ÖZET 

Klasik edebiyatta kadına bakışaçısını görmeye alıştığımız bir şekilde güzel, çekici ve ilahi aşka ulaşmak 
için bir sebep olarak görülen kadın unsuru Taşlıcalı Yahya eserlerinde de, aynı şekilde, yer bulur. 
Taşlıcalı Yahya, Divan edebiyatı şairlerinden önemli bir yere sahip olan, askeri unvanı ve Arnavut asıllı 
olmasıyla, bir de hamsesi ile meşhur olan bir şair olarak, eserlerindeki kadına dair düşüncelerini ele aldık. 
Öncelikle eserlerde kadın olgusunun var olup, olmadığını tespit ettik, devamında kadınların kaç türde 
zikredildiğine dair araştırma yaptık. Bu zikredilişlerde kadının yeri, ona dair düşünce ve algının sosyal, 
çevresel, psikolojik etkileşimine değindik.  

Genelde kadın aşık olunduğunda uğruna her şey verilen, aşkından ızdırap çekilen, peri, güzelliğiyle 
dillere destan, vefalı, alçakgönüllü, zarif, zengine meyletmeyen, cefasına bile hamdedilen kadın tipine 
rastlarız.  Fakat kadın eğer aşığa karşı ilgisizse vasıfları hemen değişime uğrar. Kadın bu sefer: ağzında 
bakla ıslanmayan, gülünç duruma düşüren, gözyaşı döktüren, kaş çatan, yolda bırakan, öfkeye kapılan, 
sözünde durmayan, hilekar, aklı noksan, imtihan eden sıfatlarına bürünür. Aynı değerlendirmeyi 
divanında da, hem iyi huylu hem de ters tarafıyla iki yönlü bir kadın tipine rastlarız. Şairlerin şahsi 
düşünceleri ve tecrübelerine göre kadınlar menfaatçi veya iyi huylu olarak ayrılabilir. Sosyal açıdan 
bakıldığında, bazen onlarla evlenmeyi teşvik eden şairler, bazen de evlenmek gerekmiyor algısını, 
kadınlarla yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak izah ederler. Taşlıcalı Yahya ise, illaki evlenilmeli 
düşüncesinde olanlardandır. Şair açıksözlülüğünü her eserinde korumuştur. Kadın veya erkek fark 
etmeksizin sözünü esirgememiş, düşüncelerini açıkça bazen de hayasız örneklerle belirtmiştir. 
Kendisinin tasavvufa olan merakını düşünürsek bunu melamilik adına, nefsini alçaltmak için yaptığı 
kanaatine de varılabilir. Şehrengiz-i İstanbul’da övülen güzeller erkek olduğundan bu seferlik üzerinde 
durmadık.  

Kadınların bazı yerlerde sadece dekoratif unsur olarak kullanıldığına da rastlanır, fakat bu sadece bazı 
yerlerde etkisiz kadın tipinde rastlanır.  Eserler arası hatta aynı eser içerisinde bile kadın, hem iyi hem 
de kötü vasıflarıyla zikredilmiştir. Hal tavırları anlatılmış, şikayet edilmiştir veya övülmüştür 
diyebileceğimiz bir şekilde o dönemin düşünceleri ve görüşü olan bir şair olduğu anlaşılır.  Şahsi görüşü 
ve tasavvufun getirdiği hayalciliği bir araya getiren şair, gücünü dünyevi olan aşkı da tadıp, sonrasında 
dönüşüme uğrayan ve sabretmekten sonra gelen ilahi aşka geçişle mümkün kılmıştır. Şaire göre aşk 
birdir, bunun dünyevi olan tarafı yoktur. Mecnun, Vamık gibilerin aşkını yadırgar, gerçek ve vecde 
getirenin İlahi aşk olduğunu söyler. 

Anahtar kelimeler: Taşlıcalı Yahya, kadın, övme, yerme, aşk 
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Giriş 

“XVI. yüzyılın en muvaffak mesnevî sanatkârlarından biri ve aynı zamanda devrin birinci sınıf divan 
şairleri arasında bulunan Taşlıcalı Yahya Bey, Taşlıca'da doğmuştur. Arnavut Dukakin ailesindendir. 
Henüz delikanlılık çağında iken bir devşirme çocuğu olarak İstanbul'a getirilmiş, yeniçeri ocağında tahsil 
ve terbiye görmüş, sonra askerlik mesleğinde ilerleyerek Yayabaşı rütbesine kadar yükselmiştir. Kemal 
Paşa-zâde, Kadri Efendi ve Fenarizâde Muhiddin Çelebi'den ders almış, Anadolu ve Rumeli'de seferden 
sefere koşmuştur.” (1986:22)  

Latîfî Tezkiresinde, Gencine-i Râz ve Nâz-ı Niyâz'ının nasihat telkin eden öğretici eserler olduğunu ve 
şiirlerinin hayli tasalı olduğunu vurgulamaktadır. Latîfî Tezkiresi’Ne göre: “Şehr-i İstanbuldan atabe-i 
aliyye bendelerinden hizmet-güzâr ve dilâver sipâhî vaz’ı sipâhî ve kelimâtı ilâhîdir. Şuarâ-ı asrun 
mümtâzlarından ve ehl-i iştihârun sahib-i imtiyâzlarundandır. İrâd-ı nazma şânında kudret ve tasarruf-ı 
zihninde cevdet var idi. Hâssa mesneviyâtından zebân-ı Türkîde cevâb-ı Hamsesi belki seb’âsı vardur. 
Tarîka-ı mevâizde hod Gencîne-i Râzı ve Nâz u Niyâzı bi’ttamâm mukakkikâne vâki olmuştur. Ve eş’ârı 
hayli derd-mendânedir. (Canım, 2000:578) 

Taşlıcalı Yahya’nın, Dîvân, Kitâb-ı Usûl, Gencîne-i Râz, Şâh u Gedâ,Yusuf u Züleyha, Gülşen-i Envâr adlı 
eserleri vardır. (Çavuşoğlu, 1974:343) 

Makale’de temel olarak konu edilen eserler, Taşlıcalı Yahya’nın Şâh u Gedâ, Kitâb-ı Usûl ve Yusuf u 
Züleyha eserleridir. Diğer eserlerinden Gencine-i Raz , Gülşen-i Envar ve oradaki kadın algısını özetlenir.  

Şairin yazdığı eserlerde kadın; aile, sosyal hayat, din, psikolojik etken, aşk, günah, fiziki görünüm, içsel 
huzur, Allah’a götüren yol, anne, etkisiz bir varlık, kayıtsız kalınamayan kişi olarak bu konular altında ele 
alınmış ve hemen her eserinde kadından bahsetmiştir.  

Gencine-i Raz eserinde özellikle kadınlardan bahsetmemiş, eserin genel anlamda ahlak dersi verme 
amaçıyla yazılmasından dolayı dönem itibariyle daha çok erkekleri eleştirmiştir. Adı geçen eserde anılan 
tek kadın süte su katıp, satan bunun için de sonrasında tevbe eden bir yaşlı kadındır. İşlediği günah 
yüzünden evini, malını sel götürür. Hasan Basri zamanında yaşayan kadın ona gidip hangi yanlışının buna 
sebep olduğunu sorar. O da, süte su katmanın yanlış olduğunu ve bu sebepten dolayı malvarlığını 
kaybettiğini söyler. Bu eserde Allah’ın kulları, insanlar erkek ve kadınlar hatta huri ile gılmanlar gibi 
tabirlerle herhangi bir ayrım yapılmadan iki cins de beraberinde anılır. Sadece “Ey erkekler!” veya “Ey 
kadınlar!” gibi bir tabir kullanmaz. Eser okunurken bir eşitlik hissedilir. Çünkü eserin içeriği dinidir ve 
dinde olduğu gibi kul eşitliği Allah için kul olmanın cinsiyetle bir alakası olmadığından, cinsiyet kişinin 
kendi seçimi olmadığından dolayı herhangi birine daha çok değer yüklememiş, esere de bu eşitlik zihniyeti 
yansımıştır. (Çınar, 2014: 297-308) 
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KİTÂB-I USÛL, ŞÂH U GEDÂ VE YÛSUF U ZÜLEYHÂ ESERLERİNDE KADIN ALGISI  

Eserlerde rastladığımız kadın tipleri: 

Taşlıcalı Yahya’nın eserlerinin genelinde kadına dair çeşitli ifadeler karşımıza çıkar. Bu ifadelerin 
genelinden kadın algısını 5 tipte görmek mümkündür. 

1) Âşık kadın tipi:  
Aşk acısını övünecek bir şey olarak gören şair, aşk derdi olmayanın eşekten de aşağı olduğu düşüncesiyle 
aşık olan kadına da ilahi aşka giden yolda kutsallaştıracak kadar değer vermiştir. Eşekten de aşağıdır ifadesi 
Kur’an-ı Kerim’de geçen kitap yüklü eşekleri hatırlatır ki, zahiri ilimlerin verdiği bilgi ve irfanın zayıf 
olduğu, yararı olsa da yük olduğunu, aşksız ağır geldiğini, aşık olmadan yani batıni ilimlere de arif olmadan, 
zahiri ilimlerden fayda görülmez düşüncesini yansıtır. Bu sebepten dolayı, ilahi aşkı anlatmaya koyulan 
şair, bu tip kadın hakkındaki düşüncelerinin tamamı olumludur ve onu övgüyle anlatır. Yûsuf u Züleyhâ’da;  
Musa Peygamber gibi Allah’la konuşması, O’ndan ilham alması, mesnevinin sonlarına doğru artık Yusuf’u 
bile istememesi, sadece Allah’ı istemesi ve anlattığı şekli incelediğimizde âşık olan kadının yeri T.Yahya 
için ayrıdır.  

Âşık kadın, görmeden âşık olabilir. Züleyha 3 kez rüyada Yusuf’u görür ve ona âşık olur. (Sağlam, 
2016:238). İlahi aşkın ilk basamağı olan beşeri aşk Züleyhâ’da hasıl olunca bu aşkın terk edilmemesi fikri 
yüceltilir. 

Aşk derdini lezzetli hisseden kadın, aşk şarabıyla kendinden geçer, ağzının tadını bilir çünkü tattığı aşktır 
ıztırap olsa da, o hazzı tadar. Ve bu haz vecd ile olduğundan ibadet sayılır. Vecd hali, ibadet hali olduğu 
için, T. Yahya’nın aşkı bir ibadet olarak gördüğü kanısına varılabilir çünkü, ibadet kelimesi tüm varlığıyla 
sevmek anlamına da gelir. Aşkı için her şeyi göze alan, korkmayan, utanmayan kadın, kınamaya aldırmayan 
hatta bununla eğlenen kadındır.  

Aşkından kıyamete kadar hayrette kalan kadın, sırrı akıl almayan bir aşka sahiptir, dünyaya değer vermez, 
aşkı için herşeyden vazgeçer, Allah’ın ihsanı olan aşka sahiptir, iradesini O’nun iradesine teslim eder 
böylece sevgilide bütünleşen, bir olma makamına erer. 

O kim kesb eyledi âşıklık adın 

Murad idindi ma’şukun muradın 

Rıza-yı yarına virdi iradet 

İdüp kendü rızasından feragat  

Âşık tipine bürünen kadında dünya endişesi kalmamıştır, gaflet perdesini parçalamış, mürşidini aşk 
yapmıştır. Sevgilisinin mıknatısı konumunda onu kendine çeker, burada mıknatıs benzetmesi  T.Yahya’nın 
kadının cazibeli oluşundan dolayı ifade etmesi muhtemelken  tasavvufta kişi sevdiğinin suretine, sıfatına 
bürünmesi birlikte bir olmayı da temsil etmektedir. 
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Aşk derdinin nurla aydınlattığı kadında kavuşma arzusu şiddetlenir. Sevgiliden ayrı kalınca, canı 
çıkarcasına azap hisseder, aşkını gizlemez, hatta bülbül gibi şakır. 

Kadınların görünüşünde güzellik gören şair, ay yüzlü güzeller ve aydınlık gün olarak onlardan bahseder ve 
onların beraber olduğu değersiz kişileri, karanlık gece gibi siyah rengine benzetir. Mısır tasvirinde 
kadınların güzel olmasına rağmen çirkin siyahi olan erkeklerle beraber olmalarına atıfta bulunur. Şair 
genelde kötü huylu ve sevmediği kişiler hakkında siyah, kara kelimelerini kullanmıştır. Bunu Şâh u 
Gedâ’daki vezir hakkında da kullandığı görülür. 

İlahi tecelliye mazhar olan kadın Tur dağında Musa’nın, Allah ile konuşmasıyla benzer bir konumdadır. 
Bu tecelli benzer sayılır. Nasıl ki Musa Allah’ı görmek isteyince beni göremezsin dendiğinde dağ yıkılır, 
çünkü oraya tecelli eden Allah’tır. Kadına aksedilmiş olan Allah’ın tecellisini gören kişi ilahi aşka tutulur. 
Kadın da Allah’a götüren bir unsurdur ve ilahi güzelliğin aksedildiği yer olarak görülür. Fakat bu tecelli, 
sadece dünyevi olmayan, aslında amacı Allah’a ulaşmak olan gönüllere zuhur eder. 

Kadın gönlü temiz ve tek kişiye âşık olandır. Yusuf’a olan aşkından eşiyle beraber olmayan, fakat 
Züleyha’ya olan aşkından onu öylesine kabul eden eşi de, karşımıza çıkar. Burada sadece Züleyha’nın 
Yusuf’a olan aşkı değil, Firavun’un da Züleyha’ya olan aşkı da yücedir. Çok sevmesinden dolayı onunla 
sadece kağıt üzeri olan bir evliliği, sırf onunla sohbet edebilmek, onu görmek için, idame eder. Bu durumda, 
aynı zamanda, Züleyha’nın bir kadın olarak tek kişiye sadık kalışı, vefalı oluşu gözlemlenir. Evli olmasına 
rağmen eşiyle değil kendini ait hissettiği aşkıyla beraber olmak ister. Evlilik sözleşmesine değil, aşkına 
sadık kalır. Evlendiğinde Firavun’u Yusuf sanıp, evlenen ve Mısır’a geldiğinde duvarda kendini ve eşinin 
resmedilmiş halini görerek üzülür, fakat orada bir ilahi ses işitir “Yusuf buradadır, burada kalıp, sabretmen 
gerek ki ona kavuşasın”, denir ve Züleyha burada kutsi bir makamda anılır. Çünkü rüyada âşık olduğu 
kişinin rüyasına boşuna girmediği Allah tarafından girdiği ve onu Allah’a kavuşturacak olması zihniyetiyle 
yazılmıştır. Aynı şekilde burada bir kadın ve bir erkek resmi vardır. Sadece Firavun resmedilmemiştir. 
Züleyha zengin bir kadın ve Firavun’un eşi olarak rağbet görür, hatta herkes onunla evlenmek ister ama 
Züleyha her seferinde Yusuf’a daha çok yanar. Evleneceği kişiyi seçme hakkına sahip olan Züleyha, tüm 
teklifleri reddeder. Firavun’u ise Yusuf sanıp kabul eder. Gül umarken dikenle karşılaşır. (Sağlam, 
2016:260-350) 

2) Cariye kadınlar 
 

Cariye kadınlara Yusuf u Züleyha, ve Kitâb-ı Usûl eserlerinde yer verilir. Yûsuf ve Zuleyhâ eserinde 
cariyeler, yardımcı unsur olarak Zuleyha’ya yardım ederler ve Züleyha’nın emri olarak Yusuf’u aldatmak 
istemeleri de yer alır. Aynı zamanda, Züleyha’ya yardım eden, işbirliği yapan kadınlar olarak da ele 
alınabilirler. Fakat burada dinî anlamda günahkar görünen kadın tipine rastlarız. Aynı eser içerisinde 100 
cariyenin soyunup, Yusuf’u eğlendirmelerini istemesi ve herhangi birini seçerse yerine Züleyha’nın 
geçeceği düşüncesinde ise, aşkından ne yaptığını bilmeyen deli sanılan kadın tipine rastlarız. Fakat burada 
Yusuf’un dine davetiyle oradaki tüm cariyeler müslüman olurlar ve yaptıklarından nedamet duyarlar. 
Buradaki cariyelerin aslında iyi kalpli ve akıllı olduklarını sadece azizelerinin emrinden dolayı, Züleyha’ya 
kandıklarını görebiliriz. 

Aynı zamanda cariye almanın veya evlerde cariye barındırmanın normalliği de göze çarpar. Kadınların 
cariye olarak zikredilirken bir obje olarak görülmesi söz konusudur, fakat burada onları dine yönlendirerek 
bir yüceltme fiili de vardır.  
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Aynı zamanda Züleyha’ya evlenirken babasının bahşettiği hediyelerden biri de 200 cariye idi. Kadın olan 
cariyelerin de birer hizmetçi olarak işlevselliği vardır. Hizmetleri sadece erkeklere yönelik değildir ve 
burada toplumsal anlamda değer piramidi basamaklarında alt kısmı oluştururlar. 

Kitâb-ı Usûl’de ise cariye kadın tamamen nefsine uyan, hizmetçi görevini gören fakat ev hanımının bilgisi 
dışı efendisiyle ilişki yaşayan kadın tipidir. Eserin genelde ahlak dersi verme veya kıssadan hisse amaçlı 
olduğuna değinirsek bu şekilde anılması da normal karşılanabilir. Fakar şairin genelde bu kitapta ahlak 
dersine bir genelleme vermediğini görürüz veya o zamanki hayasızlık, zinada artış nedeniyle hep o konulara 
değindiği de göze çarpar.  (Alkaya, 2009:121-125) 

3) Dadılar:  

Bir kadın tipi olarak dadılar, Yûsuf ve Zuleyhâ eserinde baş gösterir. Yardımcı unsur olarak kullanılan 
dadılar, genelde psikolojik destek ve tavsiye veren kadın tipleridir. Züleyha’ya sabretmesi gerektiğini 
bildiren, bazen tavsiyeleriyle yön veren veya aracılık yapan kişilerdir.  

Fakat Züleyha’ya nasihatın da kar etmediğini gören dadı da, sonunda Yusuf’la konuşmasını sağlamak için 
aracı olur. 

4) Dindar kadınlar: 
 
Makaleye konu edilen eserlerde dindar kadın modeli ve ve bu tip için anılan isimler şöyledir: 

Allah aşkına mazhar olan kadın tipinde dindarlığın derinliğini anlatış biçiminde gözlemleriz. Bu şeref 
Züleyha’ya aittir. Eserin genelinde dua eden, yakarış içinde olan bir Züleyha vardır. Hz. Meryem, Hz. 
İsa’nın annesi olması ve günahsızlığı ile ve Allah’a olan inancı ile bahsedilir. Yusuf’un annesi; Yusuf onu 
özler ve kıyafetlerine sarılıp ağlar. Sevilen ve özlenendir. Öldükten sonra kabir ziyaretine gidilen, annesiyle 
dertleşen Yusuf mevcuttur. Anne dertleşecek, özlenecek, ağlanacak kadar şevfak gösterilen bir varlıktır. 
Yusuf’u satın almak isteyen yaşlı kadın. Onu alamasa da, âşıklar arasınada zikredilmekten keyif duyar, 
bunu onur bilen yaşlı kadındır. Bazıga, ismi ile anılan kadın velilerden biridir. Yusuf’a âşık olan ama 
sonrasında Yusuf ona gerçek aşkın ilahi olduğunu anlatınca, kendini ibadete veren, masivadan geçen bir 
kadın tipine rastlarız.  

5) Kötü vasıflı kadınlar: 
 

Ağzında bakla ıslanmayan yani, hiç bir sır saklamayan, bu yüzden insanların diline düşen kadın. Erkekleri 
gülünç duruma düşüren kadın. Bulutlar gibi gözyaşı döktüren kadın. Kaş çatan, yolda bırakan, hışımla 
bakan, cefa eden, öfkeye kapılan, sitem eden,kedere değmeyen, imtihan eden. Erkeğin bedduasına mazhar 
olan kadın (şehirden uzaklaştırdığı için beddua eder). İlgisiz ah çektiren kadın. Geçici zevk olan, Allah’tan 
alıkoyan kan ve şekilden ibaret olan, dost olmaya layık olmayan kişidir. Çünkü şaire göre hakiki dost yalnız 
Allah’tır. O da şekilsizdir. Kadını kan ve şekilden ibaret olarak yazması, dünyevi olana, fani olana 
meyledilmemesi gerektiğini vurgulayıp bâkî olana kıymet vermeye işaret etmektedir. 

Sözünde durmayan kadın. Hilekar kadın. Ağzından laf almak için aldatan kadın. Kadınlar için aklı noksan 
olanlar. Kadınların aşk hikayelerini anlatmayı uygun bulmayan şair kadınlara aklı noksan diyerek, onların 
olmadığı bir eser yazacağını haber verir. Yazarın eserlerinde, aşkın olmadığı yerde kadınların hor görülmesi 
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hissedilebilir derecede açıktır. Kadına olan aşkın ise zillet getirdiğini Vamık, Hüsrev gibilerini yererek 
gerçek aşkın ilahi olduğunu vurgulayarak esere başlamaya karar verir. Gencine-i Raz’da süte su katıp satan 
yaşlı kadın misali verilmiştir. Malvarlığını bu kötü huyu yüzden kaybeden kadına ve bundan çıkarılması 
gereken derse  söz konusudur. (Sağlam, 2016:110-212). Aklından şüphe edilen kadın, ruh hastası, büyü 
yapılan, nazara gelen, zincire vurulan. İstediğini elde etmek için hile yapan kadın. Buna şaşılmaz zaten 
çünkü kadın isterse din değiştirir hatta  domuza çobanlık yapar misali bir hikayeyle, kadınların şeytanı 
şişeye sokar tabirince bir anlatıda bulunmuştur. Buradan bir şeyi çok istediklerinde her yola başvururlar  
hatta her şeyi meşrulaştırırlar düşüncesi vardır.  Yalan söyleyen kadın (Züleyha Yusuf’a babasının 
öldüğünü söyler ki düşüncesinde sadece o olsun. Züleyha’nın yaptığı yanlışların temelinde hep aşk vardır). 
Suretperest Züleyha, Yusuf’un güzelliğinden kendini alamaz. Bunun hala bir tecelli olup olmadığını 
anlamadığı yıllar için söyleyebiliriz. Çünkü tecelli ile suretperestlik ikisi bir yerde kullanılamaz. Kimine 
göre suretperest kimine göre de tecellidir. İntihar etmek isteyen kadın. Fahişe kadınlar. Siyah tenli, çirkin 
kadınlar. Zarar veren, kötü huylu, inatçı cariye. Cahil kadın, eşinin kitap okumasını istemeyen, kitapları 
kuma sayan, benim yerime kitaplarla ilgileniyorsun diye hayıflanan, ilgi odağı olmak isteyen kadın. Eşini 
ilişkisi olan cariyeden kıskanan kadın. Erkeklerin kıskançlığı gerekli bulunur hatta kıskanmayan erkek 
domuza benzetilir, kadının kıskançlığı ise sitem sayılır. Kapkara çirkin  kadın. Genelde siyah olanları 
günahkar, beş para etmez kara kuru diye adlandıran şair, fiziki görünüş için de bir kaç yerde kara, siyah 
kelimesiyle güzel olan beyaz olandır, esmer tenliler çirkindir algısını yansıtır. Burada değişik renkte olan 
kadınlara az hakaret, aşağılama ve yerme söz konusudur. Çünkü mevzu bahis olan ahlaksızlık değil dış 
görünüştür. Özel hayata saygısız olan kadın tipi de kapı deliğinden komşu karısının eşine sarılmasını 
izlemesinde zuhur eder. Cinselliğe olan düşkünlüğünden dolayı evlenen ve miras kaybına uğrayan ve 
yanıldığını anlayınca veremden vefateden kadın. Şeytanın kavmi olan kadınlar. Hasta ruhlu kendi istediği 
muradına kavuşamazsa değişik vasiyetlerde bulunan kadınlar. Hırsız, gözü dışarıda, naz cilve eden, yüzünü 
herkese açan kadın erkekleri gülen, maskara eden kadın. Şaşkın, dikbaşlı, koca eli öpmeyen luzumsuzlar... 
Kadınların lüzumsuz oluşu eşlerine itaat etmediklerinde beliriverir. Kadın ve erkek eşitliğinden bahsemek 
mümkün değilken kadın bu hikayede eşinin yanına aldığı bir obje hatta çanta diye örnek verebileceğimiz 
bir görevdedir. İtaatsizliğin ilk safhasında hemen kadın iyi huylu değildir. Dik başlıdır ve lüzumsuzdur.  
Çok konuşan, baş ağrıtan kadınlar. Genelde kadınların dır dır etmeleri evliliklerde şaka halini almıştır, fakat 
şairin kınaması ve eşinin ondan rahatsız olmasıyla dile getirilir. Şaire göre, kadının susanı makbuldur, itaat 
edeni, eşinin istediği gibi olanı örnek olan kadındır. Vahşi kadın, eşinin Kur’an okumasından rahatsız olur, 
sakallarını yolar ve ondan boşanır. Bu gibi kötü kadınlar, şaire göre insan suretindeki şeytanlardır. Onlar 
dine Kur’an’a karşı olan huysuz, şeytanın barındırdığı kötülükte kötü niyetler barındıran kadınlardır.  

Taşlıcalı Yahya için kadın tipleri bu şekilde başlıklandırılırken eserlerinin genelinde evlilik düşüncesini ve 
evliliğin muhakkak gerçekleşmesi konusu üzerinde durur.  

Taşlıcalı Yahya evliliği zorunlu görmektedir. Herkes evlenmelidir düşüncesini bariz bir şekilde dile getirir 
hatta bu düşüncesi birçok eserine de yansımıştır. Kabe’de tavaf ettirilen yaşlı anneye bile evlenmesini 
tavsiye eder. Kadının Kabe’yi değil de, erkekleri gözetme ihtimaliyle söylenmiş olabilse de yaşlı bir anneye 
evlenme tavsiyesi rindanelik gerekçesiyle yapılmıştır ve hakaretten öte bir yanı yoktur. Evlenilecek kadın 
ise genç ve güzel olmalıdır, kara kuru, siyah olmamalıdır. Evlenilecek kadının genç olmasının sebebi ise 
erkekler, yaşlandıkça güzelleşir, kadınlar ise yaşlandıkça çöker düşüncesine binaen söyler. Burada da 
kadınların bir obje olarak görülmesi, evliliklerin tensel yakınlaşmadan fazla görülmediği bir anlayış vardır. 
Evlilikten bahsederken hiç aşktan bahsettiği gibi yazmayan şair, genel evliliklerin durumunu 
değerlendirerek ve o zamanki algının bu tür bir biçimde kadınların sadece bir objeden ibaret görüldüğünü 
bize güzelce yansıtır. (Alkaya, 1996:112-125) 
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Kitâb-ı Usûl ve Şâh u Gedâ karşılaştırılınca ortak bir nokta bulunur. Bu ise şairin veziri çekemezliğidir. İlk 
eserde Süleyman Peygambere atıf vardır ve vezirinin boş nasihat verdiği vurgulanır. İkinci eserde ise aşkına 
engeldir, onunla görüşmesini geciktirir ve bu yüzden siyahtır, günahkardır, aşk hastasına kara sancıdır. 
Günahlarından dolayı yüzünde siyah bir iz vardır. Kaba yalancıdır. Katli vaciptir. Sönmüş odun gibi 
karadır. Bu iki eserin aynı vezirden bahsedildiği düşüncesine dair yol verir. Bu eserde oyun olarak satrançın 
seçilmesi de boşuna değildir. Şair satranç oyununu özet geçse de vezirden bahseder. Ve oyunu seyretmeye 
sadece Şahın zikredildiği için, giden Geda arkadaşlarının ona: ‘’senin boyun kısa, sevdiğinin ise uzun 
diyerek çıkışmasına kızar ve: ‘’Kabe de uzaktır ama ehli irfana yakındır” der. Buradaki aşkın ilahi 
olmadığına dair kanıt sayılabilecek bir tartışma olan bu konuşma misalin dini olmasına rağmen boy 
karşılaştırılması iki insan arasında geçen bir benzetmedir. Ve vezir burada da Şah ile Gedayı ayıran ve 
onlara engel olan düşmandır.  

Mecazen kendini âşık olduğu kişiye belirtmek için yazılması mümkün olan bu eserde sebebi te’lif kısmında 
da, kadınların aşk hikayeleriyle anlatılmasını uygun bulmaz çünkü sevdiğini kıskanır ve onun gizli 
kalmasını, adının duyulmamasını ister. Bu yüzden de, Hüsrev, Vamık gibilerini kınar, onların aşkı 
dünyeviydi diye çıkışır. Kendi aşkının dünyevi olmadığını hep belirten şair, kadının bir cemalullah 
tecellisiniin mazhar ettiği bir yer olarak görülmesi, ilahi sayılmasıyla burada bir kadına dair olan aşktan, 
bahsedildiği kanısına varılır. Devamı illaki ilahi aşka dönüşen bir aşktır ama başlangıç fitillerini yakan bir 
kadındır, hasret ona duyulur. Divanda da belirtildiği gibi artık küllenen aşkın gelsen de bir gelmesen de 
sitemini getiren dertteki toprak olma durumu insana karşı hissedilen bir sitemdir. Bu bir kadına, erkeğe, 
şeyhe veya Şaha duyulan aşk da olabilir. Ama henüz ilahi aşka ulaşmış bir boyutta değildir. İlahi olan aşkın, 
Allah için sevmenin ruhlarının birbirine değ mesi olduğundan dolayı, cinsiyet farkı gözetilmez. Çünkü bu 
ilahi bir histir veya sırdır. Ruhların bize Allah tarafından üfürülmesinin bir gerekçesi olarak hepimiz O’nun 
birer parçası olan ruhumuzla vucudumuzu ayakta tutarız. Bu ruhların birbirine değmesi, Âşık olması 
cinsiyet barındırmaz. Çünkü seven ve ruh üfleyenin bir cinsiyeti yoktur ve bu Rab’dır düşüncesi tasavvuf’ta 
bulunur. Şairin bu anlamda geniş çaplı yazması çok normaldir. Çünkü yazan tasavvufa aşina olan bir şairdir. 
Aşk tektir ve o da Allah’a götüren yoldur. Önemli olan Âşık olmaktır bu bir nesne de olabilir. Ama 
yaratılanlara karşı hissedilen aşkı bilmeden metafizik doğrultusundaki aşka varılamaz tavsiyesi Taptuk 
Emre’nin de Yunus Emre’ye verdiği tavsiyeler arasındadır. Hikayedir anlatılır ki bir genç, bir sufi üstada 
talebe olmak için başvurduğunda “Evlat sen hiç aşık oldun mu?” sorusuyla karşılaşmış. Genç “Hayır” 
cevabı verince sufi üstad “Git bir aşık ol, öyle gel” demiş. (Bayzan, 2015:24) 

Tasavvuf’un temelinde aşk yatar. Aşktan aşka, yukarıda zikredilen ruh parçasından Sonsuz olan Ruha 
gidilir, tıpkı Hz.Ömer’in “kaderden kadere gidelim” (Buhari, 2019:30) sözündeki biz insanlara ait olan cüz-
i iradeyi ifade ettiği gibi burada da aşktan aşka gidilir... 

 
SONUÇ 

Eski edebiyatta kadının güzel, çekici, uğruna her şey feda edilecek kadar ulu hisler hissettiren huri, peri 
gibi bir varlık olarak görülür, kaşının, gözünün fiziki özelliklerinin ruhi güzelliklerini yansıtır ve kadına 
duyulan aşkın, ilahi aşka götürecek kadar değerli bir varlıktır.  

Taşlıcalı Yahya da, bu düzeni bozmadan aşkın tek olduğunu bize yansıtır. Aşk tektir ve o da ilahi olandır. 
Aşkın vecd halinde olanı makbuldur, çünkü sadece o aşk gerçek aşktır. Karşı cinse duyulan aşkın, alçaltıcı 
bir his olduğunu düşünerek ilahi aşka götüren aşkın kutsal olduğu düşüncesiyle yazmıştır. 
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Eserlerinde kadın Âşık olunca kutsal bir varlığa dönüştürülecek kadar iyi huylu, güzel, ilahi aşka mazhar 
olan, nur yüzlü, uğruna her şey verilen, aşkından ızdırap çekilen, peri, güzelliğiyle dillere destan, vefalı, 
alçakgönüllü, zarif, zengine meyletmeyen, cefasına bile hamdedilen kadın tipine rastlarız.  

Fakat kadın eğer aşığa karşı ilgisizse vasıfları hemen değişime uğrar. Kadın bu sefer: ağzında bakla 
ıslanmayan, gülünç duruma düşüren, gözyaşı döktüren, kaş çatan, yolda bırakan, öfkeye kapılan, sözünde 
durmayan, hilekar, aklı noksan, imtihan eden sıfatlarına bürünür. 

Kadınların evlilik ve fuhuşta ve dış görünüşle pek fazla mevzu bahis olmaları dönemin getirdiği 
sapkınlıkları bize yansıtır. Fakat yazma biçimin, metodun açık sözlü olması, bir kadın hakkında yazarken 
nazik davranılmadığı kanısına varırız. 

Aklı noksan olanlardan bahsetmeyen bir eser yazacağını haber veren şair aslında aşkını gizlemek ister ve 
bunu eserlere yansıtmak istemez, sevdiğini kıskanır ve dillere düşmesini istemez. Çünkü bu dediği 
Züleyha’yı anlatırken tam tersini yazar, şiir edebiyat seven, akıllı, bilgili, aklı keskin, zehir gibi olan 
anlamındaki ifadelerini kullanır. Kadın gerçekleşecek rüyaları bile anlatılacak kadar değerli görülen, hayatı 
boyunca tek kişiye aşık olan, Peygamber eşi olmayı hak edecek ruha sahip olan, evleneceği kişiyi seçme 
hakkına sahip olan kişidir. Bazen de kadının cesur olması bile, padişahın sayesindedir. Kadın cesaretinden 
dağda tek başına yaşar, fakat padişah emniyet sağladığı için bu gerçekleşir. Cesaretin dayanağı yine bir 
erkektir. Veya kuyuda yansımalarını gören kadın ile koca bak kuyuda bir adam var derken, kadın için bir 
kahpe var denir. Bu tür çelişkileri bir çok yerde görebiliriz. 

Ahlaki eserlerinde kadın erkek eşitliği gözeten şair, diğer eserlerinde ise kadın yerini bilmeli algısını bize 
yansıtır. Kadının yüce olduğu tek yer aşkının ilahi olan kadındır. Peygamber oğlu, anası veya veli olan 
kadındır. İyi huylu olmayı dindar olmakla bir tuttuğu kanısına varılır. Fakat kendisi dinin gerektirdiği gibi 
ayrımsız, kadına dair nazik yazmasını ve olaylara sadece ahlak tavsiyelerinde değil, diğer eserlerinde de 
aynı eşitliği göstermesine, dindarlığını orada da yaşamasına etki etmemiştir.  
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