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1.

GİRİŞ
“Ġnsan topluluklarının baĢarılarının ve her Ģeyden önce kültürün, mümkün ve var

olabilmesinin ilk Ģartı, dil topluluğudur.”* Güvenç ise; bir iletiĢim aracı olan dili, toplumu
bir arada tutan harca, kültürü taĢıyan ortak bir hazineye, toplumu yansıtan bir aynaya
benzetmektedir.(Güvenç, 2002: 47-48) Dil, kültürü yazılı ve sözlü anlatımlarla kuĢaktan
kuĢağa aktarır. Hikayeler, efsaneler, deyimler, sinema, tiyatro, kitap ve dergilerle kültürel
aktarım devam eder.(Bahar, 2009: 58-59) Dil-kültür iliĢkisi tek yönlü bir iliĢki değildir.
Dil, kültürün aktarımını ve devamlılığını sağlarken; toplumun değiĢen yapısıyla birlikte,
popüler kültür ve yüksek kültür olarak, ikili bir ayrıma uğramasından etkilenir.
Yüksek kültür; insan yaratıcılığının estetik mükemmellik ile özdeĢ olan en üst düzey
örneklerine iĢaret eder. ÇeĢitli sanat biçimleri, edebiyat, klasik müzik, opera vb. yüksek
kültüre örnek olarak sıralanır. Popüler kültür; yüksek kültüre karĢıt ve daha aĢağıda bir
kavram olarak konumlandırılır. Popüler kültür de, kitle kültürü gibi, büyük ölçüde kültür
endüstrisi ürünlerinden oluĢur. Bu anlamda, geniĢ halk kesimlerinin tüketimi için üretilen
ve yaygın olarak tüketilen bir kültürdür. Gelip geçicidir. Ağzımıza çalınan bir parmak bal
gibidir. Yüksek kültürden bu noktada farklılaĢır. Zira yüksek kültürün insanın
olgunlaĢmasına, manevi geliĢimine katkıda bulunduğu varsayılır; oysa popüler kültür
insanı uyutur, geliĢimini durdurur, insanî özelliklerini, becerilerini, yeteneklerini unutturur,
bireyi tüketici haline getirdiği düĢünülür. (Yücel : 2010: 23) Yüksek kültür ve popüler
kültür tanımları ıĢığında, edebi roman ve popüler romanı anlamaya ve tanımlamaya
çalıĢmak gerçekçi bir yaklaĢımdır.“Tarihsel önem, derinlik veya süreklilik iddiası olmayan,
hızlı üretilen ve çoğu zaman da hızlı kaybolan, eğitilmiĢ insanlar veya elitlerin değil,
ortalama insanların sahip olduğu özellikler” (Demir ve Acar, 2005: 333) Ģeklinde tanımlanan “popüler kültür”, edebiyatı da etkilemiĢtir. Doğal olarak edebiyatın en çok okunan
türü olan roman, bu etkiden payını almıĢ ve yeni bir tür olarak “popüler roman” tabiriyle
literatüre girmiĢtir. Zaten popüler edebiyat dendiğinde, akla ilk gelen tür, romandır.

*

“Dil Denen Mucize” kitabının yazarı Alman dilbilimci Walter Porzig‟in sözü.
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Bu bağlamda popüler romanlar Ģöyle tanımlanabilir: “Yazan açısından estetik gaye
güdülmeksizin kaleme alınan; yayılıp yazılmasında baĢta ticari kaygı olmak üzere, sanat
dıĢı sebepler bulunan; okurun fikrinden çok duygu ve heyecanlarını harekete geçirmeyi
hedefleyen; çok sayıda okura ulaĢan; kolay anlaĢılıp rahat çözümlenen; okurda belli bir
seviye aramayan basmakalıp bir yapı arz eden; birçoğu filme alınarak okur dıĢında sinema
ve televizyonda da çok sayıda izleyiciye ulaĢmıĢ nitelikteki romanlardır.” Bunun yanında
yazan tarafından estetik bir gaye ile yazılan; yine yazarı tarafından ciddi bir uğraĢ olarak
kabul edilen; yayınlanması sadece ticari sebeplere dayanmayan; okuru hazır duygu ve
düĢünce kalıplarından sıyırıp, onu her Ģeyi sorgulayıcı bir konuma getiren; yine okurda
belli bir seviye estetik birikim arayan; bu yüzden az sayıda okura ulaĢan; kurgusu ve
anlatım tekniği açısında orijinallik arz eden nitelikte romanlara da “estetik roman” denir.
(Sağlık, 2010:120)
Nitelik açısından değerlendirebilmek için popüler roman ve sanatsal roman
arasındaki farkı bilmek gerekir. Bu farkı ortaya koyabilmek adına sinemaya da uyarlanmıĢ,
çok fazla izlenmiĢ ve çok sayıda baskı yapmıĢ olan ġebnem Burcuoğlu‟nun Kocan Kadar
KonuĢ romanı ile bu romanda çokça adı geçen, alıntılar yapılan Sabahattin Ali‟nin Kürk
Mantolu Madonnası‟ ndaki unsurlar dikkat çekicidir.
Veli Uğur‟unda belirttiği gibi gerçek sanat eseri düĢünmeye, sorgulamaya
yönlendirir. Popüler bir edebiyat eseri hazır kalıplar içinde ,basmakalıp günlük
duygulanımlara yer verir. Popüler romanda klasik bir aĢk hikayesi kurgusu yer alır.
Zamanla filizlenen aĢk çeĢitli engellerle karĢılaĢır. Bir ayrılık süreci yaĢanır. (Uğur, 2012:
419) Romanın sonunda ise, mutlu son yani; aĢıkların evliliği sahnesi vardır; Kocan Kadar
KonuĢ romanı da mutlu sona çok yakındır.
Popüler romanlar estetik bir kaygı olmadan, sanat dıĢı sebeplerle yayınlanan, okuru
heyecanlandırmak, duygulandırmak için yazılan, çok sayıda okura ulaĢan, anlaĢılabilir, her
seviyeden okura hitap eden, kliĢe kurgu tipleri kullanan, pek çoğunun dizisi-filmi çevrilmiĢ
kitaplardır. Sanatsal anlamda bir roman, yazarı sorgulayıcıdır. Bu tip romanları herkes
okuyamaz, okusa da anlayamaz. Basmakalıp bir yapısı ve kurgusu yoktur. DeğiĢik anlatım
teknikleri kullanır.(1) Efsun bizi bildiğimiz karakterlerle karĢılaĢtırır, kendimizi kitapta ve
sinemada izlemek gibidir; bu nedenle heyecanlandırır, toplumun her kesimine hitap eder.
Raif Beyi anlamak, karakter üzerine fazlaca düĢünme gerektiren bir süreçtir.
3

Popüler edebiyatın bir baĢka özelliği de; okuyucuların günlük hayattan kaçma ve
rahatlama isteklerine cevap vermesidir. Raif Bey bizi mutsuz bir sonla, rahatsız kasvetli bir
dünyaya çekebilirken; Efsun daha eğlenceli kafa dağıtan bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Efsun bizi kendi gerçeğimizle karĢılaĢtırırken, rahatlama da yaratıyor; eğlenceli bir kaçıĢ
vaad ederken, geçmiĢten gelen romantik ve sürpriz bir aĢkla umut aĢılamayı da eksik
etmiyor. Umberto Eco, bu durumu Kara Korsanın GözyaĢları adlı yazısında popüler
romanın okuyucunun istediği gibi biten ve bu sayede onu rahatlatan yanına dikkat çekerek
"sorunsal roman" dediği türün okuyucuyu yeni açmazlara, ikilemlere yönelttiğini ifade
eder."Kısacası popüler roman barıĢa eğilimlidir, sorunsal roman ise okuru kendi
kendisiyle savaĢım içine sokar."(ECO, ġubat 1995:51)"Belki bu da kâfiydi. Bir insana bir
insan herhalde yeterdi. Fakat o da olmayınca? Her Ģeyin bir hayal, aldatıcı bir rüya, tam bir
vehim olduğu meydana çıkınca ne yapılabilirdi?":(Ali,2015:147) Raif Bey önce kendi
ikileminde kalmıĢ, sonra bizi bu sorunsala davet etmiĢtir. Efsunsa toplumun istekleriyle
barıĢarak ve biraz da Ģansla ikilemlerine çözüm bulmuĢtur.
Popüler romancılar, kiĢileri ve olayları olduğu gibi yansıtırlar. Estetik roman
yazarları kendi gerçekliği içinde kiĢi ve olayları yeniden yazarlar. Sabahattin Ali “Bu eser
benim kafamın içinde yıllar öncesinden hazırlanmıĢtı, yazıya dökmemek imkânsızdı”
diyerek bu durumu kanıtlar.* Maria Puder‟e benzeyen bir kadına 28 yaĢında aĢık oluĢu,
karakterlerin ailesinden izler taĢıdığı bilinse de, yıllarca bu eseri kafasında yeniden
ĢekillendirmiĢtir. Efsunda ise toplumun beklentisini karĢılayacak bir karakter yaratılmıĢtır.
Popüler romanların kahramanları gıpta edilecek, ideal özelliklere sahip,
toplumda göze çarpan, güzel ya da yakıĢıklı kiĢiliklerdir. Estetik roman kahramanları
toplumda pek dikkat çekmeyen pasif kiĢilerdir .(2)“Göreceksiniz ya, ben dünyadan ziyade
kafamın içinde yaĢayan bir insanım."(Ali,2015:92), diyen Raif Bey sessiz, sakin silik
bir kiĢi. Bu adamdan hiçbir hikâye çıkmaz derken; sessizliğinin ardında özel bir aĢk gizli.
Sabahattin Ali,“Dünya‟nın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile, insanı hayretten
hayrete düĢürecek, ne müthiĢ ve karıĢık bir ruha maliktir!...Niçin bunu anlamaktan bu
kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahlukun anlaĢılması ve hakkında hüküm verilmesi en

*Sabahattin Ali‟nin AyĢe Sıtkı Ġlhan‟a 6 Temmuz 1933‟te Sinop‟tan gönderdiği mektubundan bilgidir.
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kolay Ģeylerden biri zannediyoruz?”(3)der. Karakter yapıları tek düze olmayan edebi
romanda karakterin ruh dünyası ve bu dünyayı Ģekillendiren, içinde bulunduğu sosyal
çevre ve bilinçaltı, psikolojik tahlillerle veriliyor. Maria Puder; özgür, ĢaĢırtıcı, sevgiye
inanmayan karmaĢık biridir; Efsunsa daha tek düze, okumayı seven 30‟lu yaĢlarına gelmiĢ
evlenememiĢ kadın profili. Karakterin derinliğini sağlamak içinse, Sabahattin Ali‟den
alıntı pasajlar kullanılmaktadır.
Popüler romanlarda olaylar ve entrikalar boldur. Popüler yazarın kahramanları,
hayata büyük bir aĢkla bağlıdır. Hayatı sever, dolu dolu yaĢarlar. Estetik romanların
kahramanları içinse hayat kasvetli, sıkıcıdır. (4)“….eğleniyorlardı. YaĢıyorlardı. Ve ben
kafamın içine ve yalnız kendi ruhuma kapanmakla onların üstünde değil, altında
bulunduğumu anlıyordum”….“Zaten küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar,
bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim...”(Ali,2015:124) diyen, Raif Bey için hayat bir
kabulleniĢten ibarettir. Efsun içinse henüz eğlenmeye baĢladığı renkli olaylara gebedir.
Popüler romanlar bir kere okunur ve tüketilir. Estetik romanlar defalarca okunur.
Kürk Mantolu Maddonna‟yı çoğu kiĢi birden fazla sayıda okuduğunu belirtmiĢtir. Kocan
Kadar KonuĢu ise kısa sürede bir kez okuduğunu ya da filmini seyretmenin yeterli
olduğunu belirtmiĢlerdir.
Popüler romanlarda önemli olan eylemler ve tutkulardır. Estetik romanlarda
kahramanların iç dünyası önem kazanır. Estetik romanlardaki anlatılan öykü bir araçtır.
Kahramanı göstermeye yarar. Öykü sayesinde kahramanın gizli kalmıĢ yönleri gösterilir.
Raif Beyin iç dünyasına yaptığımız uzun yolculuk bunun kanıtıdır. Raif Bey tutkularını
yitirmiĢ bir adamken; Efsunsa tutkuları istekleri olan bir kadındır, hayattan beklentileri
vardır.
Popüler romanlar, bulunduğu dönemin okuyucularının isteklerine göre, önceden
belirlenen kriterlere göre yazılır. Popüler romanlar her yerde pazarlanabilir. Estetik
romanların pazarlanması kısıtlıdır. Bu ayrımı kıran bir romandır Kürk Mantolu Madonna.
Kocan Kadar KonuĢ romanında bolca yer verilmesinden mi, okullarda son yıllarda
okutulmasından mı, yoksa gerçekten sosyal gerçeklik barındıran imkansız bir aĢkla
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taçlandırılan bu romanı Türk toplumunun sevmesinden midir çok fazla basıldı ve okundu.
67 bin baskı yaptı, yayımlandığı ilk günden Ģimdiye dek 700 bin adetlik satıĢa sahip olarak,
son 4 yıllık süre içinde, ayda ortalama 10-15 bin arasında satmaya devam etmekte. Kocan
kadar konuĢ kitabı, zaten pazarlaması çok kolay bir kitap olarak kitapçılarda yerini aldı.
Yazarın ilk kitabı olan Kocan Kadar KonuĢ; 150 bin sattı, çekilen sinema filmi; 291
salonda, 1 hafta içinde, 256.791 kiĢi tarafından izlendi.(5,6,7)ġimdi „Kocan Kadar KonuĢ
DiriliĢ‟le hikâyesine kaldığı yerden devam ediyor.
Popüler romanları okuyup bitirdikten sonra özetlemek çok kolaydır. Kocan
kadar konuĢ tek bir olay çerçevesinde geliĢir. Kürk Mantolu Madonna‟da ise; olaydan çok
olayın çevresinde karakterin ruh dünyaları öne çıktığı için özetlemek zordur. Popüler
romanlarda okuyucunun aklında öykü kalır. Belirli bir olay akıĢı vardır. Estetik romanlarda
belirli bir zaman akıĢı yoktur. Her bölüm birbirinin tamamlayıcısı değildir. Zaman kesintili
verilir. Geriye dönüĢler çok fazladır. Zaman ve mekan belirsizleĢtirilir. Roman bittikten
sonra okuyucu rahatsız olur. Kafasında birçok soru iĢareti vardır. Raif Beye kızarız, onu
anlayamadığımız anlar olur, sorgularız, düĢünürüz; Efsunu anlamamızsa çok kolaydır, çok
da sorgulamayız.
Popüler romanların kahramanları arasında önem dereceleri vardır. Aynen sinema
filmlerinde olduğu gibi; baĢrolde olanlar, yardımcı rollerde olanlar bulunur .(8)Kocan kadar
konuĢ zaten sinemaya uyarlandığında da bu göze çarpmıĢtır. Estetik romanlarda yer alan
kahramanların hepsinin hem bireysel öyküsü, hem de merkezde yer alan kiĢiyle olan
iliĢkilerine yer verilir. Maria Puder ve Raif Beyin ayrı ayrı kiĢilik yapısı vardır, karısının ve
Raif Beye benzeyen Rasim‟inde.
Popüler roman kiĢilerinin yaĢayıĢları toplum kuralları çerçevesindedir. Efsun
toplumsal baskıya evlilik dayatmasına uzun süre karĢı çıkamaz. Fal baktırmaya bile karĢı
çıkamayacaktır. Estetik romanlarda kahraman alabildiğine özgürdür. Toplumla sürekli
çatıĢır. Ġkinci Dünya savaĢı arifesinde Berlin‟e giden Türk genci Raif‟i, içine kapandığı
kitaplar ve düĢler dünyasından, kendisi gibi duygusal yapıdaki Yahudi bir kızla yaĢadığı,
tutkulu bir aĢk çıkaracaktır. Biri Batı‟dan öteki Doğu‟dan gelen iki yaĢam kaçağının, iki
düĢ insanının karĢılaĢmasıdır Kürk Mantolu Madonna. Raif Efendi; içine kapanık,
melankolik, sessiz ve dıĢ dünyaya uyum sağlayamamıĢ bir karakterdir. Hayatı boyunca
birçok Ģeye boyun eğmiĢ, haksızlığa uğradığında bile buna karĢı koyamamıĢtır. Sevmediği
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bir kadınla evlenmiĢtir. Kendi hayatına kendisi yön verememiĢ, baĢkalarının istediği bir
insan olarak hayatını sürdürmüĢtür.(9) Hayatında gerçekten yaĢadığını hissettiği sadece bir
anısı olmuĢtur; onun dıĢında baĢına gelenleri hak etmiĢ gibi, haksızlığa uğrayarak yaĢamı
kabulleniĢi de toplumla çatıĢma biçimidir. Karakterler toplumdaki insanlardan farklı
duruĢuyla karĢımıza çıkar. Popüler romanlarda daima iyiler kazanır. Estetik romanlarda
iyiler daima kaybeder. Efsun evlenmeyi baĢaracaktır ama; Raif Bey tek gerçek hissine
kavuĢamayacak, çocuğuna kavuĢamayacak, ailesi ve çevresi tarafından ezilen biri
olacaktır.
Popüler romanlar mekan yönünden oldukça zengindir. Estetik romanlar mekanı
aynen bir roman kahramanı gibi ele alır. Berlin‟in anlatılıĢı, Berlin‟e, sanat galerisindeki
tabloya karakter özellikleri veriliĢi dikkatimizi çeker, Kürk Mantolu Madonna‟da. Kocan
Kadar KonuĢta eğlence mekanları, sinema, cafe gibi bir çok mekan vardır ama mekanların
ruhu ve nitelikleri romanda kiĢileĢtirilmemiĢtir.
Popüler romanlarda yer alan fikirler yeni değildir. Var olan fikir ya kabul edilir,
ya da reddedilir. Estetik romanlarda yeni fikirler, yeni bakıĢ açıları, orijinal bir üslupla
sunulur. (10)Kürk mantoluda farklı bir aĢk hikayesi; birbirinden çok farklı karakter arasında
yaĢanmaktadır, dönemi anlatır, yenidir. Kocan Kadar KonuĢta ise “Türk kadınlarının
doğdukları andan itibaren DNA‟larına kodlanmıĢ evlenme saplantısı…”(Burcuoğlu,
2014:12) ifadesiyle toplumun her zaman yakından tanıdığı, bekarlık konusu ve evlenme
isteği popüler kültür içerisinde iĢlenir.
Popüler romanların kurgusu kliĢedir. Okuyucu, romanın baĢlangıcından sonunu
tahmin edebilir. Estetik romanlarda, özgün bir kurgu kullanıldığı için okuyucu sonunu
tahmin edemez. Raif Beyle, Maria Puder‟in baĢına gelecekleri tahmin etmemiz zordur.
Kapak tasarımıyla da iki roman birbirinden farkını ortaya koyar bu noktada. Kocan Kadar
KonuĢ‟un kapağı, fincanda kavuĢan bir çiftin görüntüsüne ĢaĢkınlıkla bakan karakteriyle,
kitabın sonuyla ilgili gönderme yapar.
Popüler romanlarda gerilim ve gizemli bir anlatım tekniği kullanılır. Okuyucu
romandaki kiĢiyle kendini özdeĢleĢtirir. Estetik romanlar, göndermeler, metaforlar, imgeler
ve sembollerle anlaĢılmaz hale getirilir. Anlatılan öykü giderek soyutlaĢır. Okuyucu
özdeĢim kuramaz. Stephen King, Yazma Sanatı‟nda popüler roman için Ģöyle bir tanım
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yapar:

“Okurun

kendi

yaĢamından,

deneyimlerinden;

davranıĢ,

yer,

iliĢki

ve

konuĢmalarından tanıdık bir Ģeyler bulduğu tarzda yazılmıĢ romanlar.” Der, popüler roman
için.(Ġğrek,2016:10)Türk kadını kendisinde Efsundan çok Ģey buldu . Raif Bey gibi biriyle
karĢılaĢmak her zaman mümkün değil, hele Maria bir hayalden ibaret gibi.
Popüler romanlarda dil, bilgi verici ve değerlendirici niteliktedir. Estetik
romanlarda; zengin, betimleyici ve sergileyicidir. Zengin betimlemeler, ruh tahlilleri Kürk
Mantolu Madonna‟da kendini fazlasıyla gösterirken; Efsun olayları kendi gözünden kısaca
ironik

bir dille anlatmaktadır.

Kocan Kadar KonuĢ kitabının zenginleĢtirilmiĢ

betimlemeleri, felsefi yanı Kürk Mantolu Madonna kitabından alıntılarla sağlanmıĢtır.
Roman türlerine göre de bir ayrım yapılabilir. AĢk, heyecan, macera, casusluk,
polisiye romanlar popülerdir. Kocan Kadar KonuĢ da bir aĢkı anlatmaktadır, geçmiĢten
gelen bir aĢkla, yoğun nostalji ve çocukluğa dönme isteğiyle, eski romantizme kaçmak
isteyen ya da modern Ģehir hayatından kaçma eğiliminde olan günümüz okuyucusunun
hislerini yansıtmaya çalıĢsa da modern zaman aĢkı ve evlilik kurumuna takılmıĢtır.
Ġmkansız ve güzel iĢlenen ve toplumsal gerçekçilikle, geçim durumu, iĢsizlik, Almanya‟ya
göç eden Türk insanını da alt yapısında barındıran, tarihe de tanıklık eden zengin
içeriğiyle, Kürk Mantolu Madonna aĢk romanının çok ötesinde olduğu için, edebi
romandır.
Swirski‟nin belirttiği gibi popüler roman okurları yazara teslim olur. Onların asıl
amacı okudukları romandan zevk almaktır. EleĢtirel bakmazlar. Estetik roman okurları ise,
eleĢtirel bir tavır takınarak metne yaklaĢırlar. Okurun amacı da zaten iyi vakit geçirmek
değildir.(Ġğrek,2016:10)Kocan Kadar KonuĢ‟u gülerek, eğlenerek, çevremizden ya da
kendimizden birileriyle özdeĢim kurarak çok kısa sürede okuruz, kitabı kapatırız. Raif Bey
ve Maria Puder ise, bizi çok uzun zaman etkileyecek bir aĢk öyküsüne imza atarlar.
Sabahattin Ali, karakterleri anlamamız yorumlamamız sahasında bizi serbest bırakır.
Popüler roman okurları; okuduktan sonra anlatma, paylaĢma ve özetleme
eğilimindedir. Estetik roman okurları; çözümleme, eleĢtirme, yorumlama eğilimindedirler.
Bu da romanı yazmak kadar zordur. Kocan Kadar KonuĢ romanı; günümüz aĢk ve evlilik
kurumuna ayna tutan, kolay okunan eğlenceli bir kitap olduğu yönünde eleĢtirilecektir.
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Kürk Mantolu Madonna‟ya yapılacak eleĢtiriler, her eleĢtirmenin kaleminde yeniden
üretilecek, farklı bir bakıĢ açısıyla farklı bir yönden ele alınacak ve yorumlanacaktır.
2. YÖNTEM :
ÇalıĢmamızda

anket

tekniği,

görüĢme

teknikleri

ve

araĢtırma

teknikleri

uygulanmıĢtır. 200 katılımcıya popüler ve edebi roman ayrımında örnek olarak seçilen
Kürk Mantolu Madonna ve Kocan Kadar KonuĢ romanları üzerine, 1 açık uçlu ve 16
kapalı uçlu soru olmak üzere, toplamda 17 soru yöneltilmiĢtir. Anketlerdeki veriler
incelenerek, bulgulara dönüĢtürülmüĢ ve tablolar düzenlenerek yorumlanmıĢtır.

3. BULGULAR
TABLO1: Ankete Katılanların Cinsiyetleri.
CİNSİYET

SAYI

YÜZDE

TOPLAM

200

%100

ERKEK

78

%39

KADIN

122

%61

Ankete katılanların %39‟u erkek %61‟i kadındır.
TABLO2:Ankete Katılanların YaĢları.
YAŞ

SAYI

YÜZDE

15-19

23

%11,5

20-24

40

%20

25-29

38

%19

30-40

61

%30,5

41-50

33

%16,5

50+

15

%7,5

Ankete en çok 30-40 aralığında kiĢi katılmıĢken, en az 50+ yaĢ aralığında katılım
görülmüĢtür.
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TABLO3: Ankete Katılanların Eğitim Durumu.
EĞİTİM DURUMU

SAYI

YÜZDE

İLKÖĞRETİM

3

%1,5

ORTAÖĞRETİM

5

%2

LİSE

72

%36

ÜNİVERSİTE

76

%38

LİSANS ÜSTÜ

44

%22

Ankete katılanların %38‟i üniversite mezunuyken, en az katılım %1,5 ile
ilköğretim mezunlarından oluĢmuĢtur.
TABLO 4: Bir kitap yazacak olsanız popüler mi edebi roman mı yazmak istersiniz?
SAYI

YÜZDE

POPÜLER

77

%38,5

EDEBİ

123

%61,5

Ankete katılanların %38,5‟i popüler roman yazmak istediğini belirtirken %61,5‟i edebi
romanı tercih etmiĢtir.
TABLO5: Popüler mi edebi roman mı okumayı tercih edersiniz?
SAYI

YÜZDE

POPÜLER

104

%52

EDEBİ

96

%48

Ankete katılanların %52‟si popüler, %48‟i edebi roman okumayı tercih etmiĢtir.
TABLO6: Kocan Kadar KonuĢ kitabını ya da filmini duydunuz mu?
SAYI

YÜZDE

EVET

186

%93

HAYIR

14

%7

Ankete katılanların %7‟si Kocan Kadar KonuĢ kitabını ya da filmini daha önce
duymamıĢtır.
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TABLO7: Kocan Kadar KonuĢ kitabını ya da filmini nereden duydunuz?
SAYI

YÜZDE

İNTERNET

42

%21

TV

53

%26,5

ARKADAŞ VE ÇEVRE

84

%42

KİTAP SATILAN YER

11

%5,5

DİĞER

10

%5

Kocan Kadar KonuĢ kitabı ya da filmi en çok arkadaĢ ve çevre aracılığıyla duyulmuĢtur.
TABLO 8: Kocan Kadar KonuĢ kitabını okudunuz mu?
SAYI

YÜZDE

EVET

72

%36

KISMEN

2

%1

HAYIR

126

%63

Ankete katılanların %36‟sı Kocan Kadar KonuĢ kitabını okumuĢtur.
TABLO 9: Kocan Kadar KonuĢ filmini izlediniz mi?
SAYI

YÜZDE

EVET

114

%57

HAYIR

86

%43

Ankete katılanların %57‟si Kocan Kadar KonuĢ filmini izlemiĢtir.
TABLO10: Kürk Mantolu Madonna kitabını duydunuz mu?
SAYI

YÜZDE

EVET

160

%80

HAYIR

40

%20

Ankete katılanların %80‟i Kürk Mantolu Madonna kitabını duymuĢtur.
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TABLO11: Kürk Mantolu Madonna kitabını okudunuz mu?

EVET
KISMEN
HAYIR

SAYI

YÜZDE

77

%38,5

13

%6,5

110

%55

Ankete katılanların %38,5‟i Kürk Mantolu Madonna kitabını okumuĢtur.
TABLO12: Kürk Mantolu Madonna kitabını okuduysanız ne için okumaya karar verdiniz?
SAYI

YÜZDE

ÇOK ÖNERİLDİĞİ İÇİN

72

%36

ÇOK SIK GÖRDÜĞÜM İÇİN

54

%27

KONUSU İÇİN

4

%2

OKULDA
OKUNMASI
İSTENDİĞİ İÇİN

19

%9,5

EDEBİ VE NİTELİKLİ BİR
ROMAN OLDUĞU İÇİN

14

%7

YAZARI İÇİN

12

%6

DİĞER

5

%2,5

TABLO 13: Kocan Kadar KonuĢ romanını okuduysanız, neden okumaya karar verdiniz?
Sayı

Yüzde

ÇOK ÖNERİLDİĞİ İÇİN

94

%47

ÇOK SIK GÖRDÜĞÜM İÇİN

76

%38

KONUSU İÇİN

27

%13,5

YAZARI İÇİN

3

%1,5

Kürk Mantolu Madonna kitabı, çok önerildiği için okunmaya karar verilmiĢtir.
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TABLO 14: Kürk Mantolu Madonna kitabını 2010 yılından önce biliyor muydunuz?
SAYI

YÜZDE

EVET

62

%31

HAYIR

138

%69

Kürk Mantolu Madonna kitabı %69 oranıyla 2010 yılından önce bilinmemektedir.
TABLO 15: Hangi kitabı beğendiniz/tercih edersiniz?
SAYI

YÜZDE

KÜRK MANTOLU MADONNA

108

%54

KOCAN KADAR KONUŞ

92

%46

Kürk Mantolu Madonna az bir farkla daha fazla beğenilmiĢ/tercih edilmiĢtir.
TABLO 16: Hangi kitabın yazarını tanıyorsunuz?
SAYI

YÜZDE

KÜRK MANTOLU MADONNA

72

%36

KOCAN KADAR KONUŞ

10

%5

İKİSİ

23

%11,5

HİÇBİRİ

95

%47,5

Sabahattin Ali, ġebnem Burcuoğlu‟na göre daha çok tanınmaktadır.
TABLO 17: Biliyorsanız, hangi kitabın kapak tasarımını daha çok beğendiniz?
SAYI

YÜZDE

KÜRK MANTOLU MADONNA

41

%20,5

KOCAN KADAR KONUŞ

69

%34,5

BİLMİYORUM

90

%45

Kocan Kadar KonuĢ kitabının kapak tasarımı, Kürk Mantolu Madonna kitabının
kapak tasarımından daha çok beğenilmiĢtir.
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TABLO 18: Hangi kitap daha kısa sürede bitti?
SAYI

YÜZDE

KÜRK MANTOLU MADONNA

16

%8

KOCAN KADAR KONUŞ

32

%16

OKUMADIM

152

%76

Okuyucular Kocan Kadar KonuĢ kitabını, Kürk Mantolu Madonna kitabından daha hızlı
bitirmiĢtir.
TABLO 19: Hangi kitabın size daha çok Ģey kattığını düĢünüyorsunuz?
SAYI

YÜZDE

KÜRK MANTOLU MADONNA

29

%14,5

KOCAN KADAR KONUŞ

19

%9,5

OKUMADIM

152

%76

Okuyucular Kürk Mantolu Madonna kitabının kendilerine, Kocan Kadar KonuĢ kitabından
daha çok Ģey kattığını düĢünmektedir.
TABLO 20: Hangi kitabı birden fazla kez okudunuz?
SAYI

YÜZDE

KÜRK MANTOLU MADONNA

14

%7

KOCAN KADAR KONUŞ

3

%1,5

OKUMADIM

183

%91,5

Okuyucuların %7‟si Kürk Mantolu Madonna kitabını ,%1,5‟i Kocan Kadar KonuĢ
kitabını birden fazla kez okumuĢtur.
Edebi roman ve popüler roman arasındaki farkı biliyor musunuz, açıklayınız?
sorusuna verilen yanıtlar; popüler roman için,“genellikle çok satan, tanınan, gündemde
olan, ünlü kitaplar” ifadesi kullanılırken; edebi roman için, daha çok “uzun cümlelerden
oluĢan, sıkıcı klasiklerdir” Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
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4.

SONUÇ VE TARTIŞMA
1990'lı yıllarda bilgisayar ve internet teknolojileri Türkiye ile yabancı ülkeler

arasındaki kültürel etkileĢimi arttırmıĢtır. Yabancı film ve kitapların, ülkede çok miktarda
tüketilmesi popüler edebiyata ilgiyi arttırmıĢtır. GeliĢen kitap sektörü de bu türlerin
toplumdaki tüketim alanını geniĢletmiĢtir. Bu geliĢmelerin doğal sonucu olarak yazarlar,
popüler edebiyat ürünleri yazmaya baĢlamıĢ ve ciddi bir sektörün oluĢmasını
sağlamıĢlardır. Roman, farklı açılardan bakılsa da ülke sorunlarını iĢleme kaygısından
kurtulmuĢtur.Böylece edebiyatımızda ilk defa, edebiyat dünyasının yönlendirdiği edebi
zevkler değil, bireylerin kendi benliklerinden gelen zevkleri ön plana çıkmıĢtır.Artık
okuyucular kendilerine okumaları salık verilen "önemli" edebi ürünler yerine, kendi
zevklerine uygun türdeki romanları aramaktadır. Okuyucu artık roman okumak için değil,
iyi bir polisiye, iyi bir bilim kurgu okumak ya da kendini anlattığını düĢündüğü kitaplar
için kitapçıları araĢtırmaktadır.(Uğur, 2012:428-429) Kocan Kadar KonuĢ romanının bu
kadar okunmasının sebebi de bizdenlik ilkesine uygunluğudur. Anket sonuçlarımıza göre;
kadınların bu kitabı daha fazla okumuĢ olması da bunu örnekler. Yine anket sonuçlarımız
da göstermektedir ki popüler romanlar çok okunmaya baĢlanmıĢtır. Kürk Mantolu
Madonna‟nın da popülerliğini koruyan bir edebi roman olmasını sanırım, sosyal
gerçekçiliğine, zengin betimlemelerine değil; acı bir aĢkı anlatmasına bağlayabiliriz. Peki
Kocan Kadar KonuĢ romanı Kürk Mantolu Madonna gibi zamanın ötesinde varlığını
sürdürebilir mi? Tomris Uyar‟ın*,“Belleklere kazınmayan bir Ģey yapıyorsanız, bu o aralar
herhangi bir sosyal eğilimden ötürü gündemde oluyorsa ve siz bu yüzden seviliyorsanız, o
gündemden kalktığında siz de gündemden kalkacaksınız, demektir.”sözü, bu soruya yanıt
olurken; nitelikli edebiyatın öç alma biçimini de ortaya koyar. Biri yarını göremeyecek
kadar dayanıksız ama mutlu, diğeri huzursuz ama yarına kalacağı için mutmaindir
çoğunlukla.

Edebi

romanların

yardımına,

edebiyat

kanonu**koĢar,doğrudur.Ders

kitaplarında, edebiyat tarihinde, akademide edebi niteliği yüksek romanlar canlı tutulmaya
çalıĢılır ve Kürk Mantolu Madonna

gibi geleceğe taĢınırlar.Anket sonuçlarımız da

Sabahattin Ali‟nin tanındığını ve yıllardır okunduğunu ortaya koymaktadır.
* Emiroğlu, A., Popüler Roman Edebi Romana KarĢı,Kitap Zamanı, Yıl: 8 sayı: 93 7 ekim 2013, pazartesi, s: 8-9
**kanon:Klasik olarak görülen ve roman otoritelerince kabul gören romanlar ya da estetik ve edebi roman için
kullanılan ifade.
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6. EKLER :
EK-1: Popüler Roman ve Edebi Roman Ayrımında Kürk Mantolu Madonna ve
Kocan Kadar Konuş Romanları Üzerine Anket

1) YaĢınız:

a)15-19

b)20-24

c)25-29

d) 30-40

e) 41- 50

f) 50 ve üstü
2) Cinsiyetiniz:

a) Kadın

3) Eğitim durumu:

a) Ġlkokul

b) Erkek
b) Ortaokul

c) Lise

d) Üniversite

e) Lisansüstü
4) Edebi roman ve popüler roman arasındaki farkı biliyor musunuz? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………
…….
5) Bir kitap yazacak olsanız popüler mi, edebi roman mı yazmak istersiniz?
a) Popüler roman

b) Edebi roman

6) Popüler mi edebi roman mı okumayı tercih edersiniz?
a) Popüler roman

b) Edebi roman

7) Kocan Kadar KonuĢ kitabını ya da filmini duydunuz mu?
b) Hayır

a) Evet

8) Kocan Kadar KonuĢ kitabını ya da filmini nereden duydunuz?
a)Ġnternet

b) Tv

c) ArkadaĢ ve çevre

d) Kitap satılan yerlerde

e) Diğer
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9) Kocan Kadar KonuĢ kitabını okudunuz mu?
a) Evet

b) Kısmen

c) Hayır

10) Kocan Kadar KonuĢ filmini izlediniz mi?
a) Evet

b) Kısmen

c) Hayır

11) Kürk Mantolu Madonna kitabını duydunuz mu?
a) Evet

b) Kısmen

c) Hayır

12) Kürk Mantolu Madonna kitabını okudunuz mu?
a) Evet

b) Kısmen

c) Hayır

13) Kürk Mantolu Madonna kitabını okuduysanız ne için okumaya karar verdiniz?
a) Çok önerildiği için

b) Çok sık gördüğüm için

c) Konusu için

d) Yazarı için

e)Diğer
14) Kocan Kadar KonuĢ kitabını okuduysanız ne için okumaya karar verdiniz?
a) Çok önerildiği için

b) Çok sık gördüğüm için

c) Konusu için

d) Yazarı için

15) Kürk Mantolu Madonna kitabını 2010 yılından önce biliyor muydunuz?
a) Evet

b) Hayır

16) Hangi kitabı beğendiniz/tercih edersiniz?
a) Kürk Mantolu Madonna

b) Kocan Kadar KonuĢ

17) Hangi kitabın yazarını tanıyorsunuz?
a) Kürk Mantolu Madonna

b) Kocan Kadar KonuĢ

c) Ġkisi

d) Hiçbiri

18) Biliyorsanız, hangi kitabın kapak tasarımını daha çok beğendiniz?
a) Kürk Mantolu Madonna

b) Kocan Kadar KonuĢ
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Eğer iki kitabı da okuduysanız aĢağıdaki soruları cevaplayınız.
19) Hangi kitap daha kısa sürede bitti?
a) Kürk Mantolu Madonna

b) Kocan Kadar KonuĢ

20) Hangi kitabın size daha çok Ģey kattığını düĢünüyorsunuz?
a) Kürk Mantolu Madonna

b) Kocan Kadar KonuĢ

21) Hangi kitabı birden fazla kez okudunuz?
a) Kürk Mantolu Madonna

b) Kocan Kadar KonuĢ
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