Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Cilt: 7 Sayı: 34

Volume: 7 Issue: 34

www.sosyalarastirmalar.com

Issn: 1307-9581

GÜLTEN DAYIO LU’NUN ‘TUNA’DAN UÇAN KU ’ VE AL ARSLAN’IN ‘AMA SEVG
KALMALI’ YAPITLARINDA ÖZNEN N B Ç MLENME PROBLEMAT
VE D L N
BEL RLEY C ROLÜ
THE IDENTITY PROBLEMS OF THE SUBJECTS AND THE ROLE OF LANGUAGE IN ‘THE
B RD FLY NG FROM THE DONUBE’ OF GÜLTEN DAYIO LU AND ‘BUT LOVE S
FOREVER’ OF AL ASAN
Birkan KARGI*
Öz
Çe itli nedenlerle co rafya de i ikli i ya amak zorunda kalan gençlerin kültürel ikilem
içinde ya amlarını biçimlendirme sorunlarına, Türkçe ve Almanca yazan Türk yazarları da uzak
kalmadılar. Yapıtlarında genellikle 'öznenin de i im izle ini’ çok kültürlülük ba lamında ele alıp
konu olarak i lediler. Burada temel sorun, yapıtlarda nasıl bir insan tipolojisinin ortaya konuldu u
ve bu ba lamda dilin rolünün betimlenmesiyle ilgilidir. Ara tırmada ya am-yazın ba lamında
bildiri imsel etkinliklerinin yüksek olması nedeniyle gençlik yazını kapsamında de erlendirilen
Gülten Dayıo lu’nun ‘Tunadan Uçan Ku ’ ve Ali Arslan’ın ‘Ama Sevgi Kalmalı ’romanlarında
‘öznenin biçimlenme’ problemati i ve bu süreçte dilin belirleyici rolü ele alınmı ve incelenmi tir.
Anahtar Sözcükler: Öznenin Biçimlenmesi, Dilin Etkisi, Aidiyet, Ki ilik.
Abstract
The Turkish writers who write Turkish and German boks have not been indifferent to the
problems of they outh living in a cultural dilemma due to their having to make their living in a
different geographical area. In their literary works, they focused on multi-cultural topics. The
essential point here is what kind of human characteristics have been focused on and in this respect the
role of language has been described. In this study, because of their having great influence on the issue
of life and literary work, those that have been evaluated as they outh literature 'The Bird Flying From
the Danube' of Gülten Dayıo lu and 'But Love Is Forever' of Ali Arslan, the shaping problems of the
subject and in this respect, the characteristic role of the language has been sucrutinizingly focused on.
Keywords: The identity of the Subject, Personality, Belonging to, Role of Language.

GR
Yazınsal yapıtlarda, 'öznenin biçimlenmesi' belirli zaman süreçlerinde olay örgüsü
içerisinde etik,sosyolojik, politik ve estetik açılardan kendilerine özgü parametrelerle sıkça dile
getirilmi tir. Avrupa’daki dünya sava larından sonra olu an sosyal, politik ve ekonomik
kırılmaların yarattı ı öznelerle ilgili çeli kiler yeti kin yazının yanı sıra çocuk ve gençlik
yazınını da etkilemi tir. Aynı ba lamda 1960’lı yıllarda Türkiye’nin de aralarında bulundu u
farklı ülkelerden Almanya’ya uzanan büyük i çi göçünün yarattı ı sosyal sorunlar kapsamı ve
sınırları çok geni olan çocuk ve gençlik yazınında ‘öznenin biçimlenmesiyle’ ilgili ciddi bir
anlayı farklıla masına yol açmı tır.
Kurmaca dünyasını etkileyen yeni bakı açısıyla olu an ‘öznenin de i im’ sorunu
sosyal ya amdaki bir çok yazar ve dü ünür tarafından da dile getirilmi tir. Örne in, sveçli
yazar MaxFrisch'in büyük göçün sonuçlarıyla ilgili olarak 'Biz i çiler bekliyorduk insanlar geldi'
Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, E itim Fakültesi, Yabancı Diller E itimi Bölümü Ö retim Üyesi.

*

- 92 -

cümlesinde özetlenen bireyin ‘anonimle tirilmesin’den do an sorunun çözümü, 35 yıl sonra
Sauter yazısına yansıyan 'Biz Frankfurtlu Türkleriz' cümlesiyle daha
karma ık hale
dönü mü tür.(Sauter, 2000:20) Aynı do rultuda Horst Hamm'ın çok kültürlü,çok dilli yeti en
insanın her yere 'yabancı' kalaca ı görü ü, (Hamm, 1988:91) arayı ların çözümünün ne denli
zor oldu unu ortaya koymu tur.
Çe itli nedenlerle co rafya de i ikli i ya amak zorunda kalan gençlerin kültürel ikilem
içinde ya amlarını biçimlendirme sorunlarına, Türkçe ve Almanca yazan Türk yazarları da
uzak kalmazlar. Yapıtlarında uyum, kabullenme ve çok kültürlülük gibi 'öznenin de i im
izle ini' bütün yönleriyle ele alıp konu olarak i lerler. Bu tür ço u yapıtlarda kültür, dil, yazın
çizgisinde ‘ öznenin de i im izle inin’ nasıl ele alındı ı ve biçimlenme sürecinde hangi
etmenlerin rol oynadı ının aydınlatılması gereken sorulardır. Ayrıca yapıtlarda kahramanların
kendilerini gerçekle tirme çabası, farklı dil ve kültür etkisiyle birey toplum çeli kisine dönü üp
dönü medi inin irdelenmesi de önemli bir yer tutar. Bir anlamda sorun, yapıtlarda nasıl bir
insan tipolojisinin ortaya konuldu unun betimlenmesiyle ilgilidir.
Bu ara tırmada, ya am-yazın ba lamında bildiri imsel etkinliklerinin yüksek olması
nedeniyle gençlik yazını kapsamında de erlendirilen Gülten Dayıo lu’nun ‘Tuna’dan Uçan
Ku ’ ve Ali Arslan’ın ‘Ama Sevgi Kalmalı ’romanlarında ‘öznenin biçimlenme’ problemati i ve
bu süreçte dilin belirleyici rolü yukarıdaki sorunsallar ı ı ında ele alınmı ve incelenmi tir.
Tuna’dan Uçan Ku
Türk çocuk ve gençlik yazınında Gülten Dayıo lu’nun 'Tuna’dan Uçan Ku ' Romanı
(2000) tarihi roman, hatta geli im (özya am) romanı olarak görülse de yapıttaki kahramanın
ergenlik dönemiyle ilgili imgeler olay akı ının temel ö esini olu turmaktadır. ‘Tuna’dan Uçan
Ku ’ romanının özeti öyledir: Boris,Tuna kıyılarında ya ayan,zeki ve yetenekli bir çocuktur.
Padi ah fermanıyla, ailesinden ayrılarak dev irme sistemine dahil edilir. Zorla ailesinden
koparılarak stanbul’a götürülen Boris yolda kaçar, sonra kaçırılır ve köle pazarında satılır.
Habe sarayından Ferhat a anın yardımıyla kurtulup stanbul’a gelir. Boris stanbul’da
Behram olur. Enderunda e itim görür ve yükselir. Sava lara katılır,Tunus beyi olur. Daha sonra
evlenir ve Osmanlı imparatorlu una ba vezir olur. Ayaklanma sonucunda Malta’ya sürülür.
Yolda kaçarak Mora’ya yerle ir. Burada kimli ini gizleyerek yeni bir ya am kurar.
Tuna’dan Uçan Ku , arka dokusunu tarihin olu turdu u, ya anmı olanları anımsatan
ö elerle örülmü maceraların ard arda yerle tirildi i ve ekin bilgisini gerektiren çocuk ve
gençlik romanıdır. Ailesinden ve çevresinden zorla alınan çocu un (Boris) ya adıkları
evrenseldir.(Ate ,1998:226).Yazar tarihsel olayların arkasındaki insanın trajik durumlarını öne
çıkararak geçmi ten daha çok imdinin algılanı ını kolayla tırmaya çalı mı tır. Romandaki
ba ki inin özya am öyküsünde ergenlik döneminin önemli bir yer tutması daha çok gençlerin
ilgisini çekmi tir. Evden kopu , ba kaldırı, direni , kimlik arayı ı, sürekli yer de i imi ve iç-dı
dünya çatı ması gibi ergenlik (Adolesenz) dönemi romanı özelliklerini içermesi okur profilinin
belirleyicisi olmu tur. Tuna kıyısındaki Boris, stanbul’da Behram, romanın sonunda Mora’da
kimliklerinden sıyrılarak sadece 'Bilge' olmayı tercih etmi tir. Roman ba ki isinin dil ekseninde
ya adı ı kültürel de i imler ve kendisinin son tercihi H.Hamm'ın yukarıdaki 'aidlik'
dü üncesiyle örtü me göstermektedir.
Tunadan Uçan Ku romanını kahramanı Boris’in ve Ama Sevgi Kalmalı romanının
kahramanı Hans’ın ya adı ı 'de i im serüveninin’ benzerleri tarih içerisinde defalarca
ya anmı tır. (Örn. Bkz. Yıldırım, 2008: 490) Tarih olan anı yazar ise olabilir olanı anlatır. Bu
ba lamda G. Dayıo lu ve A. Arslan’ın birer yazar olarak esinlendikleri tarihi, kendi
yakla ımlarıyla imdiye ta ımı ve 'toplumsal gözlemciliklerini' (Gansel, 1992:48) yerine
getirirken altını çizdikleri sorunun yordanmasına katkıda bulunmaya çalı mı lardır.
Ama Sevgi Kalmalı
Gençler için yazılan romanlar ile yeti kinler için yazılan romanların kapsamları giderek
birbirlerine yakla tı ı görülmektedir. Bunun nedeni özya am romanları gibi birçok romanın,
kahramanların yeti kinli e geçi dönemlerine uzun uzun yer vermesinde yatmaktadır. Roman
kültürler arası kar ıla tırma ba lamında okura öteki taraftan bakma fırsatı yaratır. Okur
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zenginli i, bu tip romanların toplumsal bildiri imsel i levlerinin artarak ço almasına neden
olmaktadır. Bu ba lamda ara tırma kapsamında ikinci olarak örneklenen Ali Arslan’ın 'Ama
Sevgi Kalmalı' (2003) romanı da ‘öznenin biçimlenme’ sorunu ortaya koyan di er bir yapıttır.
Öykü ve söylem düzleminde alımlanması ve tarihsel toplumsal ba lamı içerisinde
de erlendirilmesini gerekir.
Roman, sonradan adı Ya ar Bora olan Hans Dieter Biermann’ın ölümünden sonra
sırlarının torunu Emil Bora tarafından öykülenmesinden olu maktadır. Birinci Dünya Sava ı
öncesi Hans dü üncelerinden ötürü okuldan atılır. Sofiya ile birlikte ya arlarken askere ça rılır.
Sava kar ıtlı ı nedeniyle kendi gibi olanlarla Filistin cephesine yollanır. Yolda tanı ıp arkada
oldu u Osmanlı askeri Hasan’la kaçıp onun memleketine giderler. Çetelerle mücadele ederler.
Hans, Ya ar adını alır, Müslüman olur hatta evlenir. Ancak hayali bir gün hep Sofiya’ya
kavu maktır. Anadolu’nun Yunan i gali sırasında direni kuvvetlerine katılır ve idealleri
u runa sava ır. Sava ın bitiminde Almanya’ya dönmek ister ancak Alman Konsoloslu unda
vatan hainli iyle tutuklanmak üzereyken kaçar. Artık Almanya’ya dönü ve Sofiya'ya kavu ma
hayalini yitirmi tir. Köye döner, örnek bir çiftçi olarak ya amını sürdürür.
Roman akı ında Hannoverli Hans Dieter Biermann, Egeli Ya ar Bora olmu daha sonra
da bilge çiftçi veya Bozda lı Alman olarak adlandırılmı tır.
Bu romanda da genç bir insanın kimlik arayı ları, var olan toplumsal de erlere farklı
yakla ım sonucu olu an, dünyaya,çevreye yabancıla manın yarattı ı sorunlar ve farklı dil
sınırsallarındaki de i imler, dayatmalardan uzak, basit ancak etkili bir dil kullanılarak yazıya
dökülmü tür. Anlatımdaki çok katmanlılık hem gençlere hem de yeti kinlere seslenebilir bir
düzey yaratmı tır. Anlatılanlar sorgulayıcı dü ünceyi önceleyen, empati duygusunu ve dü
gücünü geli tiren bir üslupla sunulmu tur.
Ki isel geli im ve yazın ili kisi
C. Kavcar öznenin biçimlenmesi ile yazın arasındaki ili kiyi“Benlik algılaması, her
insanın kendi e ilimlerine, yeteneklerine göre geli mesi, hayatta kar ıla tı ı yeni artlara göre
izleyece i yolu kendisinin seçmesi demektir. Böyle bir hayat ve e itim anlayı ı insanda çok
çe itli duyma, dü ünme ve hareket etme bilincinin bulunmasını gerektirir. te yazın, bu bilinci
uyandırmaya yarayan araçların ba ında gelir. E itim bakımından yazının de eri, insana çok
çe itli duyma, dü ünme ve hareket etme örnekleri vermesidir.” eklinde vurgular. (Kavcar,
2002:4) Tanım kapsamında yazının görevi, farklı ya am modellerini ve hayata dair problemleri
okura hissettirmektir. Aynı ba lamda Malte Dahrendorf, çocuk ve gençlik yazınını i levini,
okurlarının ilgilerini kapsar, okuma ilgisi olu turur, çocukların ve gençlerin aydınlanmalarını,
deneyimlerinin artmasını, ön yargılardan ve toplumsalla malarını ko utlayarak, onların
kimliklerini kazanmalarına yardımcı olur, biçiminde açıklar. (Dahrendorf, 1992:55) Bu bakı
açısıyla, ‘ortak geçmi in’ yazında hatırlanarak yeniden canlandırılması ki isel geli im için
önemli kaynak olarak görülür. Tuna’dan Uçan Ku ve Ama Sevgi Kalmalı romanlarında macera
sürecinde seçilen temalar ve bir tarihsel dönü üme ait canlandırmalara dokusunda yer verir.
Yazarlar tarihi yazın kapsamında ele alarak, maceralar aracılı ıyla öznenin biçimlenmesini ve
yeni insan tipolojisini vurgularken okurlarında bu konudaki farkındalı ı da arttırmayı amaçlar.
Dil- kültür ba lamında kimlik
Kimlik sorunu ki inin algılama ve aidiyet sorunuyla ilgilidir. Bozkurt Güvenç de bunu
öyle tanımlar:“Kimlik, insanın kendisini nasıl algıladı ı, kimle özde le tirdi idir.”(Güvenç,
2000: 8) Uzamsal bakı a göre ise içinde ya anan ve üyesi olunan toplum-co rafya-tarihsel
süreç’ kimli in olu umunda belirleyici rol oynar. (Turan, 1995:463)Aynı do rultuda kültürkimlik ili kisinde dil ta ıyıcı olarak (bkz.Güvenç, 2000:18) sadece i itsel ileti im aracı de il, aynı
zamanda kullananın var olma ve kendini gerçekle tirmesinin de belirleyicisidir. Ayrıca dil
tarihsel, kültürel hatta dinsel boyutlara sahip bir bütünlüktür. Tanımlanan bu bütünlük kendini
dil aracılı ıyla dı a vurur. Humbolt’un ‘insan hem kendini hem de dilini de i tirebilir, her dil
bir dünya görü üdür’ (Humbolt,1963:198) söyleminde vurguladı ı gibi farklı iki dil edinimi
farklı iki bütünlü ü de kar ı kar ıya getirdi inden 'ben özde li ini' sorun haline getirmekte ve
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'aitli i' zorla tırarak öznenin toplum içinde ‘ biçimlenmesinde’ çeli kiler do masına neden
olmaktadır. Bu duruma özellikle uzam de i imlerini ele alan ‘göç yazını’ sıkça yer verir.
Yukarıda sözü geçen sorunun çözümüne önemli katkıda bulunabilecek etken, kültürel
belle in uyarılması, bir di er söylemle ekin bilgisinin harekete geçirilmesi eksikse eksikli in
giderilmesi olabilir. Zira aidiyet duygusunun belirdi i ortak geçmi in yapılandırdı ı kültürel
bellek için gerçek de il, hatırlanan tarih önemlidir. Görevi üstlenen yazın geçmi te olandan çok,
olabilir olanı anlatır, okurlarına yansıtır. Toplumun kimli i, kültürel bellek aracılı ıyla sürekli
ya atılır ve dil aracılı ıyla sonraki ku aklara aktarılır. Bu ba lamda yazın, toplumsal kimlik
olarak adlandırılan sosyal aidiyet bilincini, ortak dil aracılı ıyla ula ılan ortak bilgi ve belle e
katılımını yeniler, sürekli etkinle tirir. (Arkonaç, 2004:86) Arka dokusunu tarihselli in
olu turdu u ve çok dillili in etkisinde kalan kahramanların kimlik dönü ümleri, okurun,
kendini anlamlandırması için, kökenlerini hissetti i geçmi ini ve evrensel de erleri
alımlamasında uyarıcı rol oynar.
Her iki romanın yazarı, Tuna’dan Uçan Ku ve Ama sevgi Kalmalı romanlarında
tarihe bakarken insanı öne alan bir anlayı a vurgu yapmı lardır. Örne in, Tuna’dan Uçan Ku
yapıtında ele alınan ‘dev irme’ ve Ama Sevgi Kalmalı yapıtında ‘sava kar ıtlı ı’ eylemlerinde
kaderi de il, toplumsal tarihin olu süreci öne çıkar. Yazarlar okura yönelik olarak birlikte var
olmayı ortak bir ruha dönü türmü ve tarihi duyarlılık imdiye ta ıyarak bireyin ‘ kendili ini’
arayı ında tarihi kavrayı ı belirginle tirmi lerdir.
Romanlardaki tarihsellik masalsı bir yakla ımla ele alınmı tır. Benzer ekilde
kahramanlar bir sorunla kar ıla ır, evden ayrılır, zorunlu yolculu a çıkar, yolda sosyal ve
fiziksel sınamalarla kar ıla ır ve sonunda eve dönerler. “Hasret , „aidiyet , gibi sorunlar
kahramanların ortak sorunlarıdır. Arka planını masalsı tarihselli in olu turdu u romanlarda
masallarda pek rastlanmayan öznenin biçimlenmesi önemli yer tutar.Kahramanların bakı
açılarını çe itlendiren ve aynı zamanda postmodern anlayı ın yansımalarından olan çok dilli
yapı, figürlerin kimlik dönü ümlerinin dayana ı olmu tur. M. Orali ’in de vurguladı ı gibi
“ nançların, yargıların, taleplerin, dü ünce biçimlerinin temel kaynaklarını belirleyen dil,
bireyin toplumsalla ma sürecinin oldu u kadar kimli inin de belirlenmesinde önemli rol
oynar” (Orali 2001:81) Nitekim romanların çok dilli ba ki ileri Boris ve Hans anayurtlarını
yitirmi , ama buna kar ın ba ka yurtlarda bir’ ‘dünya insanı’ olarak kimlik arayı ları içerisinde
olmu lardır.Bu süreçte Boris ve Hans’ın “ben”i köklerinin bulundu u anavatanlarıyla yeni
yurtları arasında ruhsal gelgitler ya ar. Edindikleri sosyal deneyimleri ‘ bilgi’ ya da ‘bilgelik’
çevresinde örerek kimlik sorununa çözüm bulmaya çalı ırlar. Boris Sılav ve Hırıstiyan olarak
çıktı ı uzun yolda Müslüman ve Osmanlı Behram olarak devlete vezir olmu tur. Bu süreçte
de i erek’ üyesi oldu u’ toplumun ‘de erlerini’ benimsemi (Toplumsal kimlik Kuramı) ırk,
din ve dil farklılı ının çok daha üstündeki Osmanlı kimli i içinde öteki olmaktan
sıyrılmı tır.Kendi var olu una anlam katmak için yeni bir benlik in a etmi tir. Di er roman
akı ında Hannoverli Hans Dieter Biermann ülkesini, dinini, dilini de i tirerek Egeli Ya ar Bora
olmu daha sonra da bilgili çiftçi veya Bozda lı Alman olarak ünlenmi tir. Yazarlar Behram’a
ve Ya ar Boray’a ‘bilgeli i’ vererek kültüre medeniyet ba lamında baktıklarını ve ülkelere göre
ayırt etmediklerini, insanlı ın bir ortak kültürü oldu unu vurgularlar. Kahramanlar ‘Adsız
Bilge’ ve ‘bilgili örnek Çiftçi’ kavramlarıyla evrensel bir hüviyet kazanırlar.
Tunadan Uçan Ku romanında olay akı ı içinde kahramanın de i imini içeren döngü
öyle dile getirilir. Ba langıçta Hırıstiyan ve Slav iyi evlat Boris kimlik de i imiyle kar ı kar ıya
kalır. (TUK.s.13) ‘Ben annemden evimden yurdumdan ayrılmak istemiyorum. Dinimi, dilimi
de i tirmek istemiyorum’(s.13) diyerek kimlik de i imine razı de ildir. Dev irme olması
nedeniyle ‘Bütün köylü Boris ölmü gibi yastadır’.(S.15) Bu var olan kimli in ya arken ölüme
mahkum edilmesidir. Boris romandaki olay akı ında örne in: Dev irmeler (s.25),
Kaçaklar(s.42), Köle Çocuklar (s.44), Suçlular,(s.47), erbetçi O lan (s.25) gibi anonim kimlikler
içinde yansır. Ferhat A anın karanlıkta kendine yakla an birisine ‘sen kimsin’ sorusunu
sordu unda Boris’in ‘yarı Arapça,yarı Slavca, biraz da Habe çe kendisini tanıtmasında’ (s.32)
zorluk çekmesi kimli inin dil ve co rafya bulmaya ihtiyaç duydu unun bir göstergesi
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olmu tur. Nitekim Boris’in padi ahın huzurunda ‘ Bendeniz Behram kulunuz’. (s.52) dedi inde
yeni kimli i için yurt ve dil bulmu tur. Yeni kimli iyle içine girdi i toplumun sosyal
de erlerini benimseyerek zamanla en üst görevlere gelmi yıllarca herkesin takdirini
kazanmı tır. Ancak zaman içerisinde dı ko utların de i imi iç tepileri kimlik de i imi
sürecinde öne çıkarmı tır. ‘Ne yapsa ana babasını atamıyordu içinden, arada bir karde lerini de
dü ünmeden edemiyordu. Özellikle annesinin çiftlikten ayrılırken çı lık çı lı a haykırıp
a layı ı hala dü lerine giriyordu.’(s.110) Geçmi e atfen ‘yüre ine yıllarca batıp duran
diken’(s.111) gibi Behram’ın eski kimli ine öykünmesini vurgulayan bu söylemler, içinde
bulundu u ruhsal çatı ma sonucunda romanın ba ındaki ‘kendi halkına hizmet’i içeren (s.13)
anne dile ini, çok uzun yıllar sonra anne buyru u ‘ olarak görmesinin ve bu buyru u büyük
bir mutlulukla yerine getirmesinin önünü açmı tır. Behram, do du u yere ‘isimsiz bir bilge’
olarak yerle ip, insanlara hizmet etmeye ba lamı ve annesinin bu iste ini gerçekle tirmi tir.
Sonuçta anlatıcının Behram’a atfen dile getirdi i‘zira ya amının hiçbir döneminde annesinin bu
dile i belle inden silinmemi ti’ söylemi (s.174) Behram’ın kimlik sentezindeki son a amasında
sosyal zorlayıcı etmenlerin yanı sıra iç tepilerinin ve ana dilinin önemli bir etken oldu unu
göstermi tir.
Ama Sevgi Kalmalı romanı kahramanı Hans’ta da Borisin durumuna benzer iç tepiler
görülmektedir. Dinini, dilini ve ülkesini de i tirerek içine bulundu u toplumun tüm
kurallarına uygun örnek bir insan olmasına ra men yine de Almanya’ya eski hasletlerine
dönmek ister; ancak bu istenç mümkün olmaz.
Modernle meyle birlikte artı gösteren bireyin kimlik sorunsalı ve ya amın anlamını
geçmi te arama dü üncesi ‘Ama Sevgi Kalmalı’ romanın temel konusunu olu turur. Romanda
öznenin biçimlenme problemi yazar ve üçüncü ku ak torun Emil Bora’nın ‘bize neden
Almanlar dendi ini sordum dedeme’ (ASK.s.9). cümlesiyle ortaya konur ve dedenin ya amının
son günlerine kadar gizlice Sofiya’ya atfen kullandı ı anadili Almanca ‘Liebling’ sevgilim
(s.11). sözcü üyle kimlik de i im süreci aydınlanmaya ba lar. ‘Dedemin Türk olmadı ı aklımın
ucundan bile geçmiyordu’ (s.14). söylemi, bulunan Almanca yazılmı mektuplar sayesinde
‘dedem Türk de il, Alman’mı ’( s.15). cümlesiyle gerçe e dönü ür. Emil Bora dedesinin kimlik
dönü ümünü onun güncesini okuyarak ortaya çıkarır. Buna göre asıl adı Hans Dieter
Biermanndır ve 1898 yılında Hannover’ de do mu tur .(s.18). Sava kar ıtı olsa da askerdir.‘Sen
Alman askerisin sakın unutma’ (s.77).gibi sava çı ırtkanlı ı yapan militarist söylemlere fazla
dayanamaz ve Filistin Cephesinden Türk asker arkada ı Hasan’la birlikte
kaçar ve
Anadolu’ya gelir.Burada arkada ı ona ‘Hans’ kimli ini unutmasını (s.128) ve bundan böyle
‘Ya ar Borao lu’ (s.129) kimli ini kullanmasını önerir. (s.129). Ya amını kendi tanımlamasıyla
‘Edelrauber’ veya Anadolu’nun ‘Robin Hoodlar’ı (s.212) efelere katılarak sürdürür. Çevresinde
Alman Efe (s.234) olarak kabul görür, ün salar. Evlenir. Kurtulu Sava ı sürecine katılarak bir
yurt edinir. Gökçen Efe’nin ‘ ster Türk kökenli olalım, ister Çerkezister Alman kökenli olalım
bu ülke hepimizin,’(s.266) gibi modernitenin felsefi anlamını yansıtan sözleriyle ‘Alman kökenli
Anadolulu’(s.267) olarak bu ülkenin insanı olur. (s.266). Yeni kurulan ülkenin e it payda ı
olarak nüfus cüzdanı alır. (s.367). En itibarlı görevlere gelir, herkesten sevgi ve saygı görür.
Ancak ‘hayır burada sonuna kadar kalmayaca ım’ (s.359), öldükten sonra burada kalmak
istemiyorum, Almanya’da senin yanında (Sofiya)gömülmek istiyorum, Güzel Almanya’mızın
topra ında yan yana olmak üzere elveda‘ (s.379) söylemlerinde dile getirdi i gibi ölü veya
diri hep Almanya’ya dönme hasleti içine olmu tur.
‘Öznenin de i imi’ ba lamında verilen alıntılardan da anla ılaca ı gibi yapıtlardaki
kahramanların kimlik olu um sürecinde E. Erikson’un Psikososyal yakla ımında da belirtilen
sosyolojik, psikolojik, kalıtımsal ve sonradan edinilen bütün duyguların ekillendirici etkileri
gözlemlenmi tir.
Cervantes’in gerçeklerinin dü lerinde yer alması gibi roman kahramanı Hans’ın gerçe i
hep sevdi i kadın Sofiya’ya kavu abilme hayalinde yatar. Kahramanın kendi olmaktan
vazgeçmesi ve yeni bir aidiyet aramasını nedeni hayaline ula abilme arzusudur. Burada
Sofiya’ya duyulan sevgi aslında Almanya sözcü ünün metaforik kullanımıdır. Goethe’nin
Wertheri’nin Lotteye yazdı ı (1774) mektupları anımsatan Hans’ın Sofiya’ya her ko ulda
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yazdı ı mektuplar hayali ile gerçekleri arasında tek köprü olmu tur. Ya amı mektuplardaki
yazı dili, anadili Almancanın ve konu ma dili Türkçenin içinde kendini, iç benli ini var
edebilme süreci içinde geçmi tir. Eski ku ak Hans’ın yüre i geçmi , yabancılık, arada kalmı lık,
hasret, sıla gibi kavramlarla yüklüdür ve imdiyi bu kavramlar çeli kisinde ya ar. Aslında
kendisinin nerede oldu unu, ne oldu unu bilir ve geri kalan her eyi, buna göre konumlandır.
lkelerini önceleyen insan anlayı ının örne i olan Hans, toplumsal ya amın ko utladı ı çoklu ve
de i ken bir kimlik anlayı ını yansıtır. Toplum onu tanımlar; ama ya amı kendinindir. Sosyopsikologların ayrımladı ı bireysel ve kolektif kimlik onun ya amının iki boyutunu olu turur.
Kolektif kimlik olu umlarında iç benli ini yadsımaz. Bir taraftan sava kar ıtıdır, haksızlı a
ba kaldırır, isyankardır,vefalı ve sevgi doludur öte taraftan askerdir, vatan hainidir, efedir,
yurtseverdir, yurtta tır,önderdir, bilge çiftçi ve Anadolulu Alman’dır. Israrla yazı mayı
sürdürdü ü ana dilinde kaleme alınmı mektuplar iç benli ini canlı tutmu ve bireysel
kimli inin temel kimli i olmasını sa lamı tır.
Kahramanların ya adıkları serüvenler nedeniyle kar ıla tıkları kültürlerin, kolektif
kimliklerin olu umuna etkisi Edward Said’in farklı uzam ve zaman süremlerinde de er
de i imlerini vurgulayan ‘Gezicilik Kuramı’ (Bkz.Aksoy.2003:9) görü üyle paralellik gösterir.
Bu ba lamda Postmodernite’nin önceledi i dil ,modernite ve çok kültürlülük arasına sıkı an
bireyin kimlik anlayı ına, sınırları incelterek daha akı kan bir tutum olu turmasına yardım
eder. Dönemsel anlayı a uygun olarak incelemede ele alınan roman kahramanlarının
yansımalarında izlendi i gibi, kimlikler, de i ken hemen içselle tirilen ve kolayca terk
edilebilen ‘kültürel bir bire im’ anlayı ına göre biçimlenmi tir. Ancak son a amada her iki
romanda da Freud’un vurguladı ı bireyin davranı larında bilinçaltının etken rolü dil
aracılı ıyla belirginle ir. Kahramanlar, kimliklerinin de i im sürecine, iç tepilerinin etkisiyle
anadillerini öne çıkararak katkıda bulunurlar.
SONUÇ
Her iki romanda öznenin de i imi üzerindeki dilin rolü, Fransız varolu çu yazar
Albert Camus'ün bireyin dilinin yurdunun da belirleyicisi oldu unu vurgulayan dü üncesiyle
örtü mektedir. 'Moralı bilge' ne kadar Slav ve Osmanlıysa, ‘Bozda lı Almanda’ o kadar Türk ve
Alman’dır, ayni Frankfurtlu Türkler gibi. Çok dillili in ba at unsur oldu u yapıtlarda ‘Ortam
bir yandan ki inin nasıl bir kimlik benimseyece ini ve kabul edece ini belirlerken di er taraftan
belli kimliklerle farklı anlamlar yükleyerek içeri ini de i tirebilece i’ anla ılmaktadır.
(Hortaçsu, 2007:63) Aynı ba lamda romanlarda kimlik- ortam arasındaki ili kide, varlı ın
anlamlanmasında, ortak geçmi in (zaman) uzam’dan (co rafya) ayrı dü ünülemeyece i
betimlenmi tir. (bkz. Harvey, 2003: 227) Kahramanlar Sosyo-psikologların ayrımladı ı bireysel
ve toplumsal ya amın ko utladı ı kolektif kimlikleri arasında sürekli gel- gitler ya arlar.
Kollektif kimlik süreçlerinde her iki kahramanda iç benliklerini göz ardı etmezler. Hatta iç
benlikler iki romanda da asıl kimli in belirleyicisi olur. Bu kimliklerin göstergesi dildir. Boris ve
Hans her türlü üne, ana, makama, mevkiye, yeni ailelere ra men sonuçta temel e itim dilleri
olan anadillerini ve buna ba lı anayurtlarını tercih etmi lerdir.
Romanlarda öne çıkan, hedef dil öncülü ünde alt dilleri yadsımadan özellikle ergenlik
dönemlerinde ortak kültür içerisinde birikikli i olu turarak benlik sorunsalının a ılmasına
yardımcı olmak ve yine‘öznenin biçimlenme sürecinde katılımcılı ı artırarak 'yabancılı ı'
yenme ve ortak bir 'aitlik' bilinci yaratabilme arzusudur.
Okur açısından bakıldı ında bu dü ünce Malte Dahrendorf’ un gençlik yazınına
yükledi i‘yeti en ku a ı toplumsalla tırma’ göreviyle de örtü mektedir. (Dahrendorf,1992:60)
Bu süreçte yukarıdaki yapıtlarda hedeflendi i gibi, okur, yazın aracılı ıyla özgür
dü ünebilme,sorgulama,sorunların özüne inebilme ve kendi seçimlerini yapabilme becerileri
kazanır. Böylelikle kendine ve çevresine yabancı olmayan demokratik davranı lar edinen özerk
okur,yazın sayesinde kendi kimli ini geli tirme olana ı kazanır.
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