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Adı Soyadı: Hamit AĞIRTAġ 

 

AHMED GÜNBAY YILDIZ’IN ROMANLARINDA GENÇLĠK SORUNLARI 

 

ÖZET 

 

 Ahmed Günbay Yıldız, Türk edebiyatının yaĢayan ve günümüzde en çok 

okunan yazarlardan biridir. ġiir, roman ve deneme türlerinde eserler vermiĢtir. Asıl 

yükseliĢini romanla yapmıĢtır. ġimdiye kadar kırk dört roman kitabı yayımlanmıĢtır. 

Ahmed Günbay Yıldız, romanlarında toplumsal sorunları inanç çerçevesinde 

iĢlemiĢtir. Toplumda yaĢanan inanç ve ahlak boĢluğunu romanlarında dile getirmiĢtir.  

Birçok romanında gençlik sorunlarını ve çözüm yollarını ele almıĢtır. Ahmed 

Günbay Yıldız, romanlarında gençlik çağında yaĢanan baĢta inanç olmak üzere 

ahlaki değerler, alkol ve madde bağımlılığı, aile içi çatıĢmalar, yalnızlık, depresyon, 

aĢk, ergenlik, kiĢilik,  intihar, cinsellik, iĢsizlik, yoksulluk, narsisizm, yozlaĢma gibi 

sorunları ele almıĢtır. Ayrıca romanlarında toplumu bilinçlendirerek gelecek 

nesillerin iyi yetiĢmesine önayak olmuĢtur. 

 

ÇalıĢmamızın amacı Ahmed Günbay Yıldız’ın romanlarındaki gençlik 

sorunlarını belirlemek ve bu sorunların gençler üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Gençlik sorunlarının ailevi, bireysel ve toplumsal yönlerini inceleyerek, toplumun bu 

sorunlara bakıĢ açısını ortaya koymak da çalıĢmamızın amaçlarındandır. Ahmed 

Günbay Yıldız hakkında akademik düzeyde bir çalıĢmanın olmaması, bu çalıĢmayı 

ortaya çıkaran önemli bir nedendir. 

 

Hazırladığımız tezde öncelikle Ahmed Günbay Yıldız’ın hayatı, edebi kiĢiliği 

ve eserleri üzerinde bir araĢtırma yaptık. Ardından çalıĢmamızın diğer bölümü olan 

gençlik, gençlik sorunları ve gençlik romanları hakkında kısaca bilgi verdik. 

Sonunda da çalıĢmamızın ana gövdesini oluĢturan, Ahmed Günbay Yıldız’ın ağırlıklı 

olarak gençleri konu aldığı ve onların sorunlarına çokça değindiği on beĢ romanını 
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inceledik. Ġncelediğimiz romanlarda inceleme esnasında karĢılaĢtığımız gençlik 

sorunlarını metne dayalı inceleme yöntemiyle ele aldık. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed Günbay Yıldız, roman, genç, toplum, ahlak, 

inanç, gençlik sorunları 
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Name Surname: Hamit AĞIRTAġ 

YOUTH PROBLEMS IN THE NOVELS OF AHMED GÜNBAY YILDIZ 

 

ABSTRACT 

 

Ahmed Günbay YILDIZ is one of the most widely read and living writers of 

Turkish literature at the  present time. He has given Works in poetry, novels and 

essays. He made his real rise with novel. He has published forty-four novel books up 

to now. Ahmed Günbay refers to the social problems in the frame of faith in his 

novels. He gives vice to the belief and the morality gap in the society through  his 

novels. He mentions youth problems and solutions in his many novels. Ahmed 

Günbay YILDIZ has dealt with problems  in the youth such as moral values, 

alcoholism and substance abuse, family conflicts, loneliness, depression, love, 

adolescence, personality, suicide, sexuality, unemployment, poverty, narcissism, 

corruption. In addition, by raising the awareness  in the society, he has been leading 

the next generations to grow well. 

 

The aim of our study is to find out the youth problems in the novels of 

Ahmed Günbay YILDIZ and to observe the effects of these problems over young 

generation. By observing the domestic, individual and social aspects of these 

problems; revealing the perspective of the society to these problems is also one of 

our aims. It is an important reason to reveal this study that there hasn't been an 

academic study about Ahmed Günbay YILDIZ. 

 

First of all, in the thesis we have prepared, we have done a research about the 

life, literary personality and works of Ahmed Günbay YILDIZ. Then, we gave brief 

information about youth, youth problems and youth novels, which are the other part 

of our work. In the end, we have studied fifteen novels, basis of our work, which 

Ahmed Günbay YILDIZ mainly focused on young people and often mentioned about 



vi 
 

their problems. We examined the youth problems that we encountered during the 

examination in the novels, by using the method of textual examination. 

 

 Key Wods: Ahmed Günbay Yıldız, novel, young, society, moral, belief, 

youth problems  
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ÖN SÖZ 

 

Ahmed Günbay Yıldız Türk roman tarihinde yer alan ve halen varlığını 

hissettiren önemli ve etkili bir yazardır. Yazdığı eserleri yalın ve akıcı bir dille 

kaleme alan yazar, genç kuĢağın dikkatini çekmeyi baĢarmıĢtır. Buna rağmen Türk 

edebiyatında bu kadar çok okunan bir yazar hakkında akademik düzeyde bir 

inceleme yapılmaması ĢaĢırtıcıdır.  

 

Ahmed Günbay Yıldız’ın eserlerinin çoğu toplumsal içeriklidir. Yazar, Türk 

toplumunu ustaca dile getirmiĢtir. Özellikle gençlik çağının önemine vurgu yaparak 

gençleri konu alan birçok roman kaleme almıĢtır. Toplumun önemli bir unsuru olan 

gençlerin yaĢadığı sorunlar anlatılmıĢ ve çözüme yönelik ipuçları romanlarda 

belirtilmiĢtir. 

 

Ahmed Günbay Yıldız yaĢadığı dönemde Türk romanının bazı eksiklerini 

keĢfetmiĢ ve bu eksikleri gidermek için yazın dünyasında yoğun çaba göstermiĢtir. 

Bu eksiklikler Türk toplumunu yakından ilgilendiren “inanç ve ahlak” kavramlarının 

dönemin roman ve hikâyelerinde yer almamasıdır. Yazar, bu iki önemli kavramı 

eserlerinde belirterek toplumu bilinçlendirme gayesi gütmüĢtür. Yazarın bu gayreti 

Türk edebiyatına faydalı ve yeni bir zenginlik katmıĢtır.  

 

Ahmed Günbay Yıldız dönemin Türk edebiyatı romanına kattığı ve 

günümüze değin sürdürdüğü yeni veya geçmiĢte var olup da eserlere konu edilmeyen 

düĢünceleri Türk halkının genel durumunu ilgilendirdiği için önemlidir. Yazar iyi bir 

gözlemci olduğu için Türk toplumunu usta bir Ģekilde ele almıĢtır. Ahmed Günbay 

Yıldız’ın eserlerinin büyük bir çoğunluğu “ahlak ve maneviyat” mesajlarını 

içermektedir.  
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Tezin hazırlanmasında karĢılaĢılan zorlukların en önemlisi Ahmed Günbay 

Yıldız hakkında neredeyse hiçbir çalıĢmanın yapılmaması olmuĢtur. Özellikle 

yazarın biyografisi hakkında yeterince bilgi olmaması bizi zorlamıĢtır. Yazar ile 

yapılan görüĢmeler, araĢtırmamıza katkı sağlamıĢtır. 

 

Bu çalıĢmamızda Ahmed Günbay Yıldız’ın tezimize konu olan gençlik 

sorunlarının en fazla olduğu on beĢ romanını inceledik. Tez; üç bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde Ahmed Günbay Yıldız’ın hayatı, edebi Ģahsiyeti ve 

eserleri; ikinci bölümde gençlik, gençlik sorunları ve gençlik romanları; üçüncü 

bölümde ise incelemeye aldığımız romanlarda gençlik sorunlarını ele aldık. 

 

Bu çalıĢmayı hazırlarken bana özenle ve sabırla yol gösteren, kıymetli hocam 

ve tez danıĢmanım Prof. Dr. Zeki TAġTAN’a, yardımlarından ve yaklaĢımlarından 

dolayı usta yazar Ahmed Günbay YILDIZ’a ve eğitim hayatımın bu zor aĢamasında 

beni cesaretlendiren eĢim Nursel Yıldırım AĞIRTAġ’a teĢekkürü bir borç bilirim. 

 

Hamit AĞIRTAġ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

GĠRĠġ 

 

 

Toplumun geleceği olan gençler; bir ülkenin kültür ve medeniyetine yön 

veren, o ülkeyi ayakta tutan en önemli faktördür. Bu önemli faktörün bilincinde olan, 

onu sağlıklı yetiĢtiren bir ülkenin büyümesi ve kalkınması kolaylaĢır. Dolayısıyla 

gençlik çağı dikkat edilmesi gereken önemli bir çağdır. Fakat bu çağdaki bireylere 

yol göstermek zor bir iĢtir. Çünkü hem birey henüz hayatın gerçekleriyle 

yüzleĢmemiĢtir hem de çevre bireyi Ģekillendirmek ve kendi düĢüncesine çekmek 

için yoğun çaba sarf etmektedir. Dünyanın sürekli geliĢmesine ve değiĢmesine 

paralel olarak insanların yaĢam tarzının da olumlu ya da olumsuz bir Ģekilde değiĢtiği 

görülmektedir. Günümüz toplumunu esir almıĢ kötü alıĢkanlıkların yanı sıra 

psikolojik bunalımlar, depresyon, ahlak, maneviyat gibi baĢlıca sorunlar, gençlik 

çağını derinden etkilemektedir.  

 

Ahmed Günbay Yıldız’ın roman anlayıĢını oluĢturan en önemli unsurlar, 

“ahlak ve maneviyat” kavramlarıdır. Dolayısıyla yazar, romanlarıyla toplumun ahlak 

ve maneviyattan uzaklaĢmasına edebi bir tepki verme ihtiyacı hissetmiĢ ve baĢarılı 

olmuĢtur. Yazar, eserlerinde konularını ve kahramanlarını halkın içinden, günlük 

yaĢamdan seçerek okuyucularda etki bırakmıĢtır. Özellikle genç kesimin büyük bir 

beğeni ile takip ettiği yazar, günümüzde eserleri en çok okunan yazarlardan biridir.  

 

Ahmed Günbay Yıldız, birçok romanında gençlik çağının önemine dikkat 

çekmek için gençleri konu edinmiĢtir. Yazar, romanlarında gençlik çağında yaĢanan 

sorunları ve çözüm yollarını dile getirerek arzulanan gençliğe yol gösterme vazifesini 

üstlenmiĢtir. O, eserlerinde sade bir dil kullanarak, hayatın gerçeklerini olduğu gibi 

yansıtmıĢ ve yaĢamın zor yanlarını iĢlemiĢtir.  
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Türk edebiyatında gençlik sorunları üzerine Ģimdiye kadar çok az yüksek 

lisans ve doktora çalıĢması yapılmıĢtır. 1998 yılında Mahfuz Bayar, “Tarık 

Buğra’nın Hikâye ve Romanlarında Gençlik ve Gençlik Problemleri” adlı yüksek 

lisans tezi; 2014 yılında Sevda Yüksel, “Miyase Sertbarut’un Eserlerinde Çocuk ve 

Gençlik Sorunları” adlı yüksek lisans tezi hazırlamıĢtır. 2016 yılında Berrin Güner, 

“Günümüzde Gençlik Sorunları Tutum ve DavranıĢları: Tunceli Örneği” adlı doktora 

çalıĢmasını tamamlamıĢtır. 

 

Ahmed Günbay Yıldız hakkında herhangi bir akademik çalıĢmanın olmaması, 

bu çalıĢmada bizi en çok zorlaĢtıran husus olduğu gibi bu tezin oluĢmasına da zemin 

hazırlamıĢtır.  

 

Bu çalıĢmada Ahmed Günbay Yıldız’ın romanları içerisinde araĢtırmamıza 

konu olan on beĢ romanını inceledik. Ġncelediğimiz romanlar, yazarın 

kahramanlarının çoğunu gençlerden oluĢturduğu ve gençlik sorunlarına çokça yer 

verdiği romanlardır. Biz gençlik sorunlarının en yoğun iĢlendiği on beĢ romanla 

çalıĢmamızı sınırlandırdık.  

 

Bu çalıĢmamızda Ahmed Günbay Yıldız’ın romanlarında gençlik sorunlarını 

ele aldık. ÇalıĢmamız üç bölümden oluĢmaktadır: 

 

Birinci bölümde Ahmed Günbay Yıldız’ın hayatı, edebi Ģahsiyeti ve eserleri 

hakkında bilgi verdik. Yazarın hayatı ve edebi Ģahsiyeti ile alakalı yapılan çok az 

araĢtırmanın yanı sıra bu araĢtırmaların bir kısmının da hatalı olması bizi doğrudan 

yazar ile görüĢmeye sevk etmiĢtir. Yazar ile yaptığımız görüĢmeler çalıĢmamıza 

fayda sağlamıĢtır.  

 

Ġkinci bölümde ön çalıĢma olması açısından gençlik, gençlik sorunları ve 

gençlik romanları hakkında bilgi verdik.  

 

Üçüncü bölüm çalıĢmamızın esas kısmını oluĢturmaktadır. Bu bölümün 

baĢında incelediğimiz on beĢ romanın özetini verdik. Ardından incelediğimiz 
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romanlarda karĢılaĢtığımız gençlik sorunlarını; Alkol ve madde bağımlılığı, Aile içi 

çatıĢmalar, Yalnızlık, Depresyon ve hiçlik duygusu, AĢk/karĢı cinsle arkadaĢlık, 

Ergenlik sorunları, Eğitim-öğretim yaĢamında karĢılaĢılan sorunlar, Ahlaki değerler 

ve kiĢilik sorunları, Ġntihar, Cinsellik, ĠĢsizlik, Yoksulluk, Ġnanç/Ġnançsızlık, 

Narsisizm (Benlik Algısı) ve Kültürel YozlaĢma baĢlıkları altında inceledik. 

KuĢkusuz gençlik sorunları baĢlığı altında ele alınabilecek birçok konu vardır. Fakat 

biz, incelediğimiz romanlarda yazarın en çok değindiği gençlik sorunları üzerinde 

yoğunlaĢtık. Seçtiğimiz romanlarda yazarın değindiği gençlik sorunlarını ve bu 

sorunlara yaklaĢım Ģeklini ifade ettik. Ardından romanlarda gençlik sorunlarını 

yaĢayan karakterlerin durumlarını tespit ederek metne dayalı açıkladık. 

 

Sonuç bölümünde, tez çalıĢmamız hakkında genel bir değerlendirme yaptık. 
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I.  BÖLÜM 

 

1.1.  AHMED GÜNBAY YILDIZ’IN HAYATI 

 

Ahmed Günbay Yıldız, 1941 yılında Tokat ili, ReĢadiye ilçesi, Kızılcaören 

köyünde doğmuĢtur. Annesi Saniye Hanım, babası Haydar Bey‟dir. Okul hayatına 

kendi köyünde baĢlayan yazar, ilkokul 4. sınıfa kadar köyünde okumuĢtur. Daha 

sonra Ankara‟ya yerleĢen yazar, ortaokulunu Halide Edip Lisesi‟nde bitirdikten 

sonra liseye Ankara Yeni Mahalle Lisesi‟nde devam etmiĢtir. Bazı ailevi 

meselelerden dolayı lise son sınıftayken okulu bırakmak zorunda kalmıĢtır. Böylece 

yazar‟ın eğitim hayatı liseden terk ile son bulmuĢtur. 

 

Yazar, 19 yaĢındayken Bayındırlık Bakanlığı‟nda memuriyet hayatına 

baĢlamıĢtır. Memurluk hayatına genç yaĢta baĢlayan yazar, çeĢitli idari görevler 

yapmıĢtır. 1963 yılında Kütahya 9. Jandarma Er Eğitim Alayı‟nda askerlik vazifesini 

tamamlamıĢtır. 

 

Askerden döndükten sonra Merkez Bankası‟nda memuriyet hayatına devam 

etmiĢtir. Burada da birçok idari görev yapmıĢtır. 25 yıl Merkez Bankası‟nda 

çalıĢtıktan sonra emekli olmuĢtur. 1967 yılında Feride Yıldız ile evlenen yazar, evli 

ve dört çocuk babasıdır.  

 

Halen Ankara‟da yaĢayan yazar, TimaĢ Yayın Grubu yönetim kurulu üyesi 

olarak devam etmektedir. Ayrıca yeni eserler yazmayı da ihmal etmemektedir.
1
 

 

1.2. AHMED GÜNBAY YILDIZ’IN EDEBĠ ġAHSĠYETĠ 

 

Ahmed Günbay Yıldız; Ģiir, roman ve deneme türlerinde eserler kaleme 

almıĢtır. Henüz ilkokul 4. sınıfta iken sınıf öğretmeni bir bayram vesilesiyle 

                                                           
1
 Not: Bilgiler 27.03.2017 tarihinde yazar ile yapılan görüĢmelerden elde edilmiĢtir. Ahmed Günbay 

Yıldız, günümüzde yaĢayan önemli yazarlardan biri olduğu için kendisine ve eserlerine kolaylıkla 

ulaĢılabilmektedir. Dolayısıyla araĢtırma evresinde yazarın hayatı, eserleri ve edebi Ģahsiyeti hakkında 

kendisinden de bilgi alınmıĢtır. 
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okunması için sınıftaki öğrencilere Ģiir dağıtmıĢ, Ģiir kalmadığı için de ona 

vermemiĢtir. Bu durum yazarın çok zoruna gittiği için eve gittiğinde akĢam yatmayıp 

sabaha kadar kendisi bir Ģiir yazmıĢtır. Ertesi gün yazdığı Ģiiri törende okuyup yerine 

gittiğinde yanına öğretmeni gitmiĢ, kendisine Ģiir vermediğini ve Ģiiri nereden 

bulduğunu sormuĢtur. O da Ģiiri kendisinin yazdığını ifade etmiĢtir. Öğretmeni, 

Ahmed Günbay Yıldız‟ın yalan söylediğini belirterek onu azarlamıĢ hatta 

tartaklamıĢtır. Yazar, defalarca Ģiiri kendisinin yazdığını belirtse de öğretmenini 

inandıramamıĢtır. Öğretmeni bu yüzden yazarı o sene sınıfta bırakmıĢtır. Artık iyi 

Ģeylerin olmayacağını düĢünen yazar, köye de okula da veda edip Ankara‟ya 

taĢınmıĢtır. Ahmed Günbay Yıldız, yaĢadığı bu olayı “kalemle olan dostluğumun 

baĢlangıcı” olarak ifade etmektedir. Küçük yaĢlardan itibaren edebiyata merak duyan 

yazar, dünya klasiklerinin tamamını ve yer yer Türk yazarlarının eserlerini okuyarak 

kendisini edebi hayata hazırlamıĢtır.  

 

Yazar, yazı hayatına Ģiir ile baĢlamasına rağmen daha çok roman türünde 

eserler yayımlamıĢtır. Henüz ortaokul sıralarındayken ilk roman denemelerine 

baĢlamıĢtır. Fakat bir gecede yazdığı yedi sayfalık bir yazının aslında roman değil 

hikâye olduğunu çok sonra anlamıĢtır Yazarın lise yıllarında yazdığı Ģiirler dönemin 

gazete ve dergilerinde yayınlanmıĢtır. 1963 yılında ilk romanı „Çiçekler Susayınca‟yı 

yazdıktan sonra ise Ģiire 20 yıl ara vermiĢtir. 

 

Yazarın roman kavramını kavrayıp yazmaya baĢladığı yaĢ aralığı 18-19 

yaĢlarına tekabül etmektedir. Ġlk romanı olan „Çiçekler Susayınca‟yı tasarlayıp 

kurgulaması askerlik yıllarında yani 20 yaĢındayken olmuĢtur. 22 yaĢında ilk romanı 

Çiçekler Susayınca‟yı tamamlamıĢtır. “Çiçekler Susayınca”, “Yanık Buğdaylar” ve 

“Figan” romanları muhtelif gazetelerde tefrika edilmiĢ ve daha sonra kitap haline 

getirilmiĢtir. Bunu diğer romanları takip etmiĢtir. Yazar, 1968 yılında Hekimoğlu 

Ġsmail (Ömer Okçu) ile tanıĢtıktan sonra yazdıklarını basıp yayınlama imkânı elde 

etmiĢtir. 1975 yılında Hekimoğlu Ġsmail ile kurdukları Türkiye DayanıĢma 

Vakfı‟ndan (TÜRDAV) yine birlikte ayrılmıĢlardır. 1982 yılında yine Hekimoğlu 

Ġsmail ile TimaĢ Yayın Grubu‟nu kurmuĢlardır.
2
  

                                                           
2
 http://www.timas.com.tr/yazar/ahmed-gunbay-yildiz (02.06.2016) 

http://www.timas.com.tr/yazar/ahmed-gunbay-yildiz
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Yazarın roman türüne ağırlık vermesinin en büyük nedeni yaĢadığı dönemde 

Türk edebiyatındaki romanlarda toplumun inanç ve ahlaki yapısının yer almamasıdır. 

Ayrıca roman türünün daha kapsamlı olması, okuyucu kitlesinin daha fazla olması ve 

verilen mesajların daha iyi kavranmasını sağladığı için bu türe ağırlık vermiĢtir. O, 

edebiyatın topluma fayda vermesi gerektiğini, gelecek nesillere kendi örf, adet ve 

inançlarının aktarılması gerektiğini savunan bir yazardır. Bu yüzden romanlarında 

gerçek hayattan ilham alarak Anadolu insanının yaĢadığı sıkıntıları anlatmıĢtır.  

 

Ahmed Günbay Yıldız 1960‟lı yılların sonlarında ortaya çıkan “Hidayet 

Romancıları” arasında gösterilmektedir. “Hidayet Romancıları” Ġslami bir anlayıĢı 

benimseyen ve eserlerinde dile getiren yazarlar topluluğudur.  1970‟lı yıllara kadar 

din kavramı Türk edebiyatında hep olumsuz bir anlayıĢla sergilenmiĢtir. Bu tarihe 

kadar Ġslamî olarak tabir edilebilecek bir romandan söz etmek imkânsızdır. Bu 

yıllarda ilk dikkat çeken eser Hekimoğlu Ġsmail tarafından yazılan Minyeli Abdullah 

(1967) romanıdır. Hekimoğlu Ġsmail‟i takip eden ġule Yüksel ġenler, Ahmed 

Günbay Yıldız gibi kendi tarzının ilk örneklerini veren yazarlar daha sonraki 

dönemde “Hidayet Romanları” olarak adlandırılacak bir topluluğun ortaya çıkmasına 

zemin hazırlamıĢlardır. Ahmed Günbay Yıldız dönemin en çok tanınan „Hidayet 

Romancıları‟ndan biridir.
3
  

 

Romana olan ilgisinden dolayı Ģiire ara vermek zorunda kalan Ahmed 

Günbay Yıldız, büyük bir aradan sonra Ģiir yazmaya yeniden baĢlamıĢtır. Birçok eser 

kaleme alan yazar, kitapları defalarca basılan bir isim olarak dikkat çekmektedir. 

Yazarın, Ģimdiye kadar 6 Ģiir, 3 deneme ve 44 roman kitabı yayımlanmıĢtır.   

 

Yazar, eserlerinde Türk toplumunun her kesimini ele alarak iĢlemiĢtir. Ġyi ve 

kötü yönleriyle insan ve toplum arasındaki etkileĢimin ötesindeki sebepleri tespit 

ederek gözler önüne sermiĢtir. Ayrıca çözüme yönelik ipuçları da vererek gelecek 

nesillere önayak olmuĢtur. 

 

                                                           
3
 Sevgül Türkmenoğlu, “Türk Romanının Din Algısında Popülist Bir Durak: Hidayet Romanları”, 

International Journal of Languages‟ Education and Teaching, August 2015, 3/2, s. 264-265 
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1.3.  AHMED GÜNBAY YILDIZ’IN ESERLERĠ 

 

1.3.1.  Roman 

 

Çiçekler Susayınca 

Yanık Buğdaylar 

Gurbeti Ben YaĢadım 

Ülkemin Açmayan Çiçekleri 

Benim Çiçeklerim AteĢte Açar 

Aynada Batan GüneĢ 

Dallar Meyveye Durdu 

Bir Dünya Yıkıldı 

Üç Deniz Ötesi 

Sevdalar Sözde Kaldı 

Sahibini Arayan Mektuplar 

Afedersin Hayat 

Yürekte Büyümek 

Sokağa Açılan Kapı 

BoĢluk 

Sular Durulursa 

Ekinler YeĢerdikçe 

Mavi GözyaĢı 

Azat KuĢları 

Gönül Yarası 

AĢka Uyanmak 

Figan 

Sitem 

Siyah Güller 

Hülyalar Hüzün Açtı 

GüneĢe Matem DüĢtü 

Leyl IĢıkları 
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Günahın Rengi 

Yıllar Geriye Dönse 

Seni Unutmaya Gücüm Yetmedi 

Sevmekten Korkuyorum 

Ona Secde YakıĢıyor 

Kiralık Hayaller 

Orada da Yıldızlar Kayar mı? 

Kayıp Sabahlar 

Ġstanbul Yüzlü Kadın 

Kendimi Unutup Sana Ağladım 

Babamdan Sonra 

Kelebekler Gamsız Uçar 

Beyaz Atlı 

Kaderin Çağırdığı Yerdeyim 

Anılar da Yakılır 

Gidersen Veda Etme 

Son Kale 

  

 1.3.2.  ġiir 

   

Al Yüreğim Senin Olsun 

Gün Solar AkĢamın Mateminden 

Gelirim 

Bahçemde Hazan 

Gül ve Hüzün 

Efkâr Vakti 

 

 1.3.3.  Deneme 

   

Hayata Dair Notlar 

  AĢk Diye Bir ġey 

  Cemre Önce Kalbe DüĢer 
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II. BÖLÜM 

 

 

2.1. GENÇLĠK 

 

Sözlükte gençlik; “genç olma durumu, insan hayatının ergenlikle orta yaĢ 

arasındaki dönemi, genç insanların bütünü, genç bir kimsenin tutumu, toyluk, 

deneyimsizlik”
4
 gibi ifadelerle açıklanmıĢtır. Toplum arasında gençlik ya da gençlik 

yaĢı, henüz ömrünün baharına yeni adım atmıĢ, çocukluktan sıyrılıp büyüklük 

evresine doğru yol alan zaman dilimini göstermektedir. Olgunluk belirtileri tam 

olarak oturmamıĢ, hayat yolunda ani kararlar verebilen, deyim yerindeyse delidolu 

bir düĢünce yapısında olan yaĢ aralığıdır. KiĢi; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik 

açıdan geliĢim gösterir. Kendi yolunu kendi çizmek ister. “Gençlik; çocukluk ve 

yetiĢkinlik çağları arasında yer alan bir geçiĢ dönemi olarak değerlendirilmektedir. 

GeçiĢ dönemi; özelliği gereği biyolojik, psikolojik ve toplumsal geliĢim bakımından 

bireyin en zor ve en bunalımlı dönemidir. Çünkü içinde bilinmeyenleri ve yeni 

keĢifleri barındıran ve çocukluktan çıkıp yetiĢkinliğe adım atılan bir dönemeç olarak 

görülmektedir. Bu dönemde gencin, kimlik ve kiĢiliğinin geliĢimi, duygusal boyutta 

sevgi arayıĢı, meslek seçimi, idealizmin yarattığı çatıĢmalar ve otorite ile olan 

iliĢkileri bağlamında zorlukların yaĢandığı ifade edilmektedir.”
5
 Genç, bağımsız 

hareket etmek istemekte, kendi kimliğini bulmak için kendisini kanıtlama ihtiyacı 

duymaktadır. Fakat yeterince deneyimi olmadığı için deneyimsizlik içerisinde düĢe 

kalka ayakta durmaya çalıĢmaktadır. 

 

“Gençlik, çocuklukla eriĢkinlik arasında yer alan, geliĢme, ruhsal olgunlaĢma 

ve yaĢama hazırlık dönemidir. Ergenlikle baĢlayan hızlı büyüme, gençlik çağının 

sonunda bedensel, cinsel ve ruhsal olgunlukla biter… BirleĢmiĢ Milletler Örgütünün 

tanımına göre „genç, 15 ile 25 yaĢları arasında, öğrenim gören, hayatını kazanmak 

için çalıĢmayan ve ayrı bir konutu bulunmayan kiĢidir.‟ Bu tanıma göre genç cinsel 

                                                           
4
 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com (12.04.2016) 

5
 Aylin Görgün Baran, Genç ve Gençlik; Sosyolojik Bakış, Gençlik AraĢtırmaları Dergisi, Yıl:1, C. 1, 

S. 1, 2013, s. 11 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com
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olgunlaĢmasını tamamlamıĢ, ancak bağımsızlığını kazanıp eriĢkinler arasına 

katılmamıĢ kiĢidir.”
6
 KiĢi kendi ayakları üzerinde durabildiği, geçimini 

sağlayabildiği zaman gençlik dönemi yerini eriĢkinlik dönemine bırakır. Dolayısıyla 

gençlik; kiĢinin, hayatı henüz yeni anlamaya çalıĢtığı bir sürecin baĢlangıcı olarak 

değerlendirilebilir. 

 

Günümüzde birçok ülkede 18 yaĢına girmiĢ kiĢiler artık mes‟uliyet sahibi 

olmakta ve yasalara göre reĢit olarak kabul edilmektedir. Ġslâm dinine göre de hak ile 

batılı yani doğru ile yanlıĢı idrak edebilen herkes sorumluluk sahibidir ve yetiĢkin 

olarak değerlendirilmektedir.
7
 Bir bakıma Ġslamiyet‟te mes‟uliyet, ergenlik dönemi 

ile beraber baĢlamaktadır. Akil baliğ olarak nitelendirilen bu dönem, gençlik 

döneminin baĢlangıcı olarak düĢünülebilir. 

 

“Gençlik; insanın bu dünyadaki yaĢantısının en nazik dönemlerinden biridir. 

Öncelikle insanın dünyayı algılama noktasında bir mesafeye geldiğinin iĢaretidir. 

Aklın olgunlaĢması ve düĢünme Ģeklinin geliĢmesi ile kâinatın iĢleyiĢi yavaĢ yavaĢ 

kavranmıĢtır. Ġnsanın dünya, âlem, toplum, hayvanlar, bitkiler ve diğer yaratıkları 

basit bir Ģekilde tanıma serüveni olgunlaĢmıĢtır.”
8
 Çocukluktan gençliğe geçiĢin 

yapıldığı bu dönem, sadece bir zaman ilerlemesi değildir. Çünkü bu geçen zamanın 

yanı sıra sancılı bir evre baĢlar. Bu hem toplumsal hem de bireysel bir değiĢimdir. 

Genç, dünyaya farklı bir açıdan bakmayı keĢfeder ve ilgi alanları yenilenir. Fiziksel 

değiĢimin yanı sıra duygusal değiĢimin de unutulmaması gerekir. “Gençlik dönemi; 

insan hayatının en önemli, en kritik ve en sorunlu dönemidir. Çünkü genç insan; 

fizyolojik, ruhsal, duygusal, eğitim ve öğretim, edep ve ahlak, kültür ve alıĢkanlık 

bakımından geliĢim, değiĢim ve etkileĢim sürecindedir.”
9
 Kuralsızlığın hat safhada 

olduğu bu dönem, nazikçe ve dikkatlice anlaĢılmaya çalıĢılmalıdır. KiĢinin kavrama 

gücü arttıkça ilgi alanları da o kadar büyür ve değiĢir. Sadece anne ve babasına 

                                                           
6
 Atalay Yörükoğlu, Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunları, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür 

Yayınları, 5. Baskı, Ankara 1988, s. 3 
7
 ġenol Korkut, Gençlik Sorunları ve İntihar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 1. Baskı, Ankara 

2008, s. 12 
8
 ġenol Korkut, a.g.e, s. 11 

9
 Ġsmail Karagöz, Aile ve Gençlik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 11. Baskı, Ankara 2014, s. 113. 
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gösterdiği yakınlığı, zamanla arkadaĢlarına, çevresine ve karĢı cinsine de 

gösterebilmektedir.   

 

“Gençlik dönemi olumlu durum ve davranıĢlarla olumsuzlukların birlikte 

yaĢandığı bir dönemdir. Ġlk hayal kırıklıkları bu dönemde yaĢanır. Kendi içinde 

bulamadığı düzeni ve huzuru bazen dıĢ dünyada arar. Ama aradığı hep ideal bir 

dünyadır.”
10

 Bu dönemde gençlerin hayal dünyaları oldukça güçlü olur. Kahramanlık 

yapmaktan, baĢkalarının onları kahraman gibi görmelerinden mutluluk duyarlar. 

Fantezi üretmeyi ve macera peĢinden koĢmayı severler. ĠletiĢimi fazla önemsemezler. 

Çünkü kendi fikirleriyle hareket etmeyi tercih ederler. Yalnız davranmak ve yalnız 

karar vermekten yana tutum alırlar. Özellikle merak ve araĢtırma hisleri kuvvetlidir.  

 

Gençlik dönemi değiĢimlerinin sonunda genç bireyler, toplumun aĢıladığı 

olumlu ve olumsuz özellikler edinirler. Olumsuz özellikleri en aza indirmek veya 

telafisini mümkün hale getirmek çok önemlidir. Neticede gençlik dönemi yaĢamın en 

önemli parçasını oluĢturmaktadır. Daha da önemlisi toplumun sahip olduğu en 

önemli hazinedir. “Gençlik aynı zamanda hem gencin hem de toplumun beklenti 

düzeylerinin yüksek olduğu bir dönemdir. Genç kendi geleceği ile ilgili hayallerini, 

hedeflerini ortaya koyarken, toplum da gençliği, kendi devamının sağlanması 

bakımından geleceği olarak görür. Aslında bu karĢılıklı beklentinin buluĢtuğu ortak 

bir nokta vardır. Bu ortak noktanın hem genç hem de toplum için „gelecek‟ ifade 

etmesidir.”
11

 

 

 

2.2. GENÇLĠK SORUNLARI 

 

YaĢadığımız toplum, sorunların meydana çıkmasındaki en büyük 

nedenlerdendir. Ġnsanların yaĢadığı ortamlarda sorunların da oluĢması kaçınılmazdır. 

Aile, arkadaĢ grubu, okul, eğitim, çevre, kitle iletiĢim araçları v.b etkenler gençlerin 

hayatlarında olumlu ya da olumsuz etkiler oluĢturabilmektedir. Sosyal çevrede henüz 

                                                           
10

 Halit Ertuğrul, Gençlik Problemleri ve Çözümleri, Nesil Yayınları, 18. Baskı, Ġstanbul 2011, s. 46. 
11

 Aylin Görgün Baran, a.g.m, s. 8 
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yönünü bulamamıĢ, bir yol göstericiye muhtaç gençler tutunacak bir dal ararlar. 

Çoğu kez kontrol, gençlerde değil onların ilgi duydukları kiĢi, nesne veya ortamlarda 

olabilmektedir. Genç, vaktinin çoğunu nefsinin arzularını yerine getirerek veya 

önemsiz Ģeylerle uğraĢarak geçirebilmektedir. Bu bağlamda gençlik sorunlarını yok 

etmenin en etkili yolu bilinçli gençlik yetiĢtirmenin olduğu söylenebilir. “Bazen 

gençlik icabı insan zevk u sefaya, eğlenceye düĢebilir; vaktini gafletle geçirip ölümü, 

günahı unutabilir; muhalif, nâsezâ Ģeyler uygun görülebilirse de asıl genç, asıl yiğit 

haddi aĢmayan, bunları ve benzeri Ģeyleri yenebilen yaĢlıların tecrübelerinden 

istifade edebilendir.”
12

 Nitekim genç, sınırlarını bilen ve ona göre davranabilen 

kiĢidir.  

 

Çocuklar büyüdükçe, baĢta anne-baba olmak üzere aile büyükleri ve diğer 

eğitimcilerle olan iliĢkileri değiĢmektedir. Bu değiĢim çoğu zaman bir çeliĢki veya 

çatıĢmaya dönüĢebilmektedir. Bundan dolayıdır ki gençlik dönemi erkek için 

delikanlılık evresi olarak ifade edilir. „Delikanlı‟ terimi “çocukluk çağından çıkmıĢ 

genç erkek” olarak ifade edilirken; artık yerinde duramayan, kanı hızlı akan, 

alıĢılmadık eylemler tasarlayan ve bunu yapmaktan keyif alan bir kiĢiliğin oluĢması 

kaçınılmazdır.  

 

“Gerçekten gençlik çağı; bunalımlar, öfkeler, çatıĢmalar ve kaygılar 

dönemidir aynı zamanda. Yanılgıların, bencilliğin, baĢkaldırmanın sık görüldüğü, 

bocalama, çeliĢkiler ve kararsızlıklar dönemidir. Kendi kendisiyle ve çevresiyle 

sürtüĢme ve savaĢma dönemidir.”
13

 Sorunun kaynağı da zaten genç bireyin önce 

kendisiyle bir çeliĢki içerisine girmesiyle oluĢur. Kendisine hâkim olamayan veya 

bilinçli olarak kendisini rehavete kaptıran genç, hayatın akıĢında yavaĢ yavaĢ 

bocalamaya baĢlar. Sonrasında hayatı kendisi kontrol etmesi gerekirken, hayat 

tarafından kontrol edilen bir birey konumuna düĢer. 

 

Gençlik sorunlarını irdelerken ilk olarak ele alacağımız konu ailevi 

sorunlardır. “Her çocuğun ve her ergenin kendini ifade edebilmesi, çatıĢmalarını 

                                                           
12

 Amil Çelebioğlu, Eski Edebiyatımızda Gençlikle İlgili Bazı Görüşler, Milli Kültür ve Gençlik 

Sempozyumu. 13-15 Kasım Ankara 1985, Gazi Ünivesitesi Rektörlüğü Yayınları, s. 173 
13

 Atalay Yörükoğlu, a.g.e, s. 9 



11 
 

çözebilmesi için gereksinim duyduğu ve optimal koĢullarda ailece karĢılanan bazı 

temel destek iĢlevleri vardır. Bunlar, değer verilme, onaylanma, yol gösterilirken 

aynı zamanda korunma, sınırlandırılma ve özgür bırakılma dengesi içinde kurulan, 

birliktelik ve bireyselliği birlikte destekleyecek bir açık iletiĢim içinde ortaya çıkar. 

Aile içi iletiĢimin iĢlevselliğinde, özellikle çocuk ve ergenin hayatında en önemli 

kiĢiler olan anne ve babanın tutumları belirleyici olmaktadır.”
14

 Sorunların baĢlangıcı 

olarak da nitelendirilebilen aile; topluma faydalı ya da faydasız bireyler yetiĢtirmede 

birinci derecede etkin rol almaktadır. Çünkü toplumun en küçük yapı taĢını oluĢturan 

aile; ahlaki değerlerin, yardımlaĢma, dayanıĢma ve paylaĢmanın öğrenildiği ve 

öğretildiği bir yerdir. KiĢiye eğitimin ilk verildiği, sevgi ve Ģefkatin ilk öğretildiği bir 

okuldur. Bu yüzden yaĢam boyunca ailenin değeri çok büyüktür. „Ağaç yaĢ iken 

eğilir‟ atasözünde de ifade edildiği gibi kiĢilik vasıfları çocuklukta aile tarafından 

kazandırılması gereken bir sorumluluktur. Çünkü aile bireylerinin huzurlu bir 

ortamda yetiĢmesi, bireylere gerekli eğitimin verilmesi, toplum için büyük bir önem 

taĢımaktadır. Bilinçli bir aile aynı zamanda bilinçli bir toplum demektir.  

 

Toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen ailenin içerisinde anne ve 

babanın önemi büyüktür. Anne ve baba; aileyi ayakta tutan, aileye yön veren ve 

çocuğun yetiĢme tarzını etkileyen unsurlardır. Dolayısıyla anne-baba tutumu gençlik 

dönemi açısından son derece önemlidir. “Gençlik çağında ana, baba ile gencin 

iliĢkisini belirleyen çeĢitli etkenler vardır. Bunların en önemlisi ergenlik öncesinde 

gence karĢı ana, babanın tutumu, ana, baba kiĢilikleri, ana, babanın anlaĢması ve 

uyumudur.”
15

  

 

Aile içerisindeki huzursuzluk, anne ile baba arasındaki her türlü olumsuz 

davranıĢ, Ģüphesiz en çok çocukları etkilemektedir. Anne ile baba arasındaki tartıĢma 

ya da kavga gibi durumların çocuk psikolojisini derinden etkilediği söylenebilir. 

Anne ve babanın, çocuğun yetiĢmesinde titiz ve dikkatli davranmaları; çocuğun 

geliĢimi açısından çok önemlidir. “Çocuğun sosyal duygusal geliĢiminde anne 

                                                           
14

 Reyhan Saydam ve Tülin Gençöz, Aile İlişkileri, Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Tutumu ve Kendilik 

Değerinin Gençler Tarafından Belirtilen Davranış Problemleri ile Olan İlişkileri, Türk Psikoloji 

Dergisi, C. 20, S. 55, 2005, s. 62 
15

 Atalay Yörükoğlu, a.g.e, s. 132 
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babanın model olması ve olumlu etkileĢiminin yanı sıra çocuklarına yönelik tutum ve 

yaklaĢımları, yani anne-baba ve çocuk etkileĢimi de son derece önemlidir. Aile 

içindeki duygusal etkileĢimin azalmasında, anne ya da babadan birinin kaybı veya 

ayrılıkları, çocuğu reddetme, ihmal etme, tutarsız davranma, aĢırı baskıcı veya aĢırı 

hoĢgörülü tavırlar gösterme gelmektedir. Ailede duygusal etkileĢim eksikliği tüm 

geliĢim alanlarına özellikle sosyal ve duygusal geliĢime olumsuz etkide 

bulunmaktadır.”
16

 

   

 Gençlik sorunlarında etkin rol alan bir diğer unsur da çevredir. Aile içerisinde 

yeterli ilgiyi bulamayan, baba ya da anne ile çatıĢan gençler, çareyi sokakta, evden 

uzak bir çevrede bulmak isteyebilirler. Ayrıca özgür hareket etme isteğinin yanı sıra 

çevrede yaĢanan sıkıntılar, gençleri farklı ortam arayıĢlarına yönlendirebilmektedir. 

Bu ortamlardan biri olan arkadaĢ ortamı, kiĢiyi kolayca yönlendirebilen çevresel 

etkenlerden biridir. “Yeni arayıĢlar içinde olan genç, mevcut değerler ve hayatın 

anlamını sorgular. Gençler bu evrede özerk bir birey olmakla, toplumun uyumlu bir 

üyesi olmayı bağdaĢtırma durumundadır. Bu dönemde genellikle ana-baba ile 

yaĢanan çatıĢmalar, okulda yaĢanan baĢarısızlıklar, kendi cinsinden ve karĢı cinsten 

akranlarıyla iliĢkide çıkan sorunlar dikkati çeker.”
17

 Genç, arkadaĢlarıyla daha fazla 

vakit geçirmek isteyebilir. Çünkü arkadaĢ ortamı kiĢinin kendisini rahat hissettiği 

ortamlardır. KiĢi, rehavetin verdiği cesaretle arkadaĢlarına uyum sağlamakta zorluk 

çekmeyebilir. ArkadaĢ ortamı gencin istekleri doğrultusunda Ģekillenir ve genç daha 

iyi anlaĢıldığını düĢünebilir. “Onu en iyi anlayan artık arkadaĢlarıdır. Kendisi gibi 

evden kopan, bağımsızlık arayan arkadaĢ kümesine sığınır, orada kendisine değer 

veren, sıkıntısını paylaĢan, birlikte eğlenen yaĢıtları vardır.”
18

 „Bana arkadaĢını söyle 

sana kim olduğunu söyleyeyim‟ sözü arkadaĢın kiĢi üzerinde ne kadar tesirli 

olduğunun bir kanıtıdır. Ġyi arkadaĢ kazanılmıĢ bir hazine, kötü arkadaĢ kaybolan 

umutlar veya kararan hayatlar olabilmektedir.  

 

                                                           
16 Adalet Kandır ve Yasemin Alpan, Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişime Anne-Baba 

Davranışlarının Etkisi, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve AraĢtırma Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 

2008, Yıl: 10, C. 4, S. 14, s. 35-36 
17

 Seda Haran,  Ergenlerde Gelişimsel Kriz Üzerine Bir Klinik Örnek, Kriz Dergisi, 2004, C. 12, S. 1, 

s. 48 
18

 Atalay Yörükoğlu, a.g.e, s. 125-126 
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Gençler, kendilerine yakın buldukları arkadaĢ gruplarını benimserler. Zaman 

geçtikçe de bu grubun önemli bir üyesi olurlar. Ailedeki bütün eksikliklerin 

alternatifi arkadaĢ ortamlarında telafi edilmeye çalıĢılır. “Ana babanın öğütlerinden, 

eleĢtirilerinden ve karıĢmalarından usanan genç kendini dıĢarı atar. Çünkü soluk 

alabildiği, özgür davranabildiği tek yer evin dıĢıdır. Evle bağları gevĢeyen genç 

kendini boĢlukta bulur. Kendi gibi bağımsızlık arayan, aynı kaygıları paylaĢan, 

benzer bocalamayı yaĢayan yaĢıtlarına katılır.”
19

 Gençler, bu ortamdan ayrılmamak 

ve dıĢlanmamak için kendilerine zıt gelen düĢünceleri bile kabullenebilirler. Böylece 

yıllardır aile gözetiminde olan gençler, arkadaĢ grubunun kontrolü altında kolaylıkla 

Ģekillenmeye baĢlayabilirler. 

 

ArkadaĢ ortamlarının elbette olumlu yanları da vardır. Fakat kötü 

alıĢkanlıkların büyük bir çoğunluğunun arkadaĢ ortamlarında edinildiğini 

unutmamak gerekir. Yapılan araĢtırmalar, ülkemizde sigara tüketiminin hızla 

arttığını ve sigara içme yaĢının da eski yıllara göre gittikçe düĢtüğünü 

göstermektedir. Sadece sigara değil, günümüzde alkol ve uyuĢturucunun yaĢı da 

hızla düĢmektedir. “AlıĢkanlıklar, çocuğun veya yetiud 7eytrĢkinin özellikle içinde 

bulunduğu ortamda gördüğü ve izlediği davranıĢlardan etkilenerek kendisinin de 

yapmaya baĢladığı hareketlerdir. Eğer bu davranıĢlar, insanın faydasına ise kiĢide 

faydalı alıĢkanlıklar, zararına ise zararlı alıĢkanlıklar geliĢir.”
20

 

 

ArkadaĢ ortamlarında kendilerini kanıtlamaya çalıĢan gençler, çok küçük 

özentilerle sigara, alkol ve uyuĢturucu kullanımına adım atarlar. “Ġlk kullanım 

deneme için olur ki bunda özenti önemli rol oynar. Daha sonra genç, zevk aldığı 

düĢüncesiyle bu maddeyi zaman zaman kullanmaya baĢlar. Bu dönemde maddenin 

kiĢiye hiçbir zararı yok gibidir, yalnızca zevk verir. Genç o an farkında olmadığı 

büyük bir yanılgıyla o zamana kadar hakkında çok korkunç Ģeyler dinlediği bu Ģeyin 

aslında hiç de o kadar kötü olmadığını ve bağımlı olmadan kullanılabildiğini 

düĢünmeye baĢlar.”
21

 Bir „dal‟ sigaranın yerini paketler, bir „bardak bira‟nın yerini 

alkol komaları ve tadımlık bir „hap‟ın yerini uyuĢturucu batağı almaktadır. Sigara, 
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 Yörükoğlu, a.g.e, s. 59 
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 ġerif Ali Tekalan, Gençliğe Kurulan Tuzaklar 1, KuĢak Yayınları, Ġstanbul 2014, s. 8 
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alkol ve uyuĢturucu alıĢkanlıkları birbirini izleyen alıĢkanlıklardır. Birini kullanan 

diğerlerini de rahatlıkla kullanabilmektedir. Dolayısıyla zararlar birbirlerine bağlıdır 

ve biri diğerini doğurabilmektedir. 

 

Gençlik yaĢında alkol bağımlısı gençlerin sayısının son zamanlarda giderek 

arttığı ve ciddi bir gençlik sorunu haline geldiği söylenebilir. Aile ve çevrede görülen 

alkol tüketimi gençlerin alkol ile tanıĢmalarını daha da kolaylaĢtırmaktadır. Gençler 

için alkolü özendiren en etkili yollardan biri medyadır. “Ne yazık ki yurdumuzdaki 

alkol bağımlısı gençlerimizin sayısı, nikotin bağımlısı gençlerimiz gibi her yıl 

artmaktadır. Alkol bağımlılığı da büyük ölçüde, tıpkı nikotin bağımlılığında olduğu 

gibi, alkolün ailede ve yakın arkadaĢ çevrelerinde kullanılmasıyla bağıntılıdır. 

Sinema ve televizyon filmlerinde, haberlerde, magazin programlarında; 

sosyoekonomik düzeyi yüksek, ünlü saygın kiĢilerin ellerinde içki kadehleriyle 

gösterilmeleri de alkolü gençler için özendirici ve çekici kılmaktadır.”
22

 

 

Ailenin çocuk ile ilgilenmemesi, anne ya da babanın madde bağımlısı olması, 

ailenin çocuğa aĢırı tolerans göstermesi, yaĢam koĢulları, maddi ve manevi 

yetersizlikler, kötü arkadaĢ gurupları, davranıĢ bozuklukları v.b nedenler gençlerin 

alkol ve madde bağımlılığını kolaylaĢtırmaktadır. Bugün genç nesilleri esir almıĢ en 

büyük tehlike uyuĢturucudur. Genç nesil, bu madde yüzünden yok olup gitmektedir. 

Sadece uyuĢturucu ve alkol değil, bunların yanı sıra gençliği tutsak eden; kumar, 

fuhuĢ, gasp ve hırsızlık gibi kiĢinin kendisine ve topluma büyük zararları olan 

alıĢkanlıklar da gençlik çağında karĢılaĢılan kötü alıĢkanlıklardır.  

  

 Gençlik sorunları adı altında incelenebilecek önemli bir madde de ruhsal 

sorunlardır. Özellikle günümüz gençlerinde bu sorunlar daha da hız kazanmıĢtır. 

“Ruhsal hastalık, insanın duygu, düĢünce ve davranıĢlarında olağan dıĢı sapmaların, 

aykırılıkların bulunması”
23

 Ģeklinde tanımlanabilir. KiĢiyi iç dünyasında rahatsız 

eden, daha çok kiĢinin kendisiyle alakalı bir durumdur. Fakat kiĢi bu durumun 

altında ezilmemek için çevre ile çatıĢma halinde olabilir ve kendisinde var olan 

sıkıntıları çevresine mal edebilir. Bireyde meydana gelen ruhsal sorunların baĢında 
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bunalım, yani depresyon gelmektedir. Depresyon denilince akla bir hastalık 

gelmemelidir. YaĢamın her safhasında karĢılaĢılan zorluklara verilen bir duygusal 

tepki olduğu söylenebilir. Gençlik, bir arayıĢ içerisinde bocaladığı vakit, yeni bir 

kimlik kazanmak ya da kendisinde eksik hissettiği bir düĢüncenin peĢinden 

koĢmaktadır. Bu bocalama süresince aradığını buluncaya kadar yaĢamın türlü 

zorluklarıyla karĢılaĢabilir. Bir hastalık olmayan bu arayıĢı Dr. Micheal Corry & Dr. 

Aine Tubridy „depresyon‟ olarak ifade etmektedir. “Depresyon bir hastalık değil, 

yaĢamın zorluklarına verilen mantıklı bir duygusal tepkidir ve bunun kiĢilik, ırk, 

renk, cinsiyet, inanç, yetiĢtirilme biçimi, çevre, iliĢkiler, sosyoekonomik etkenler ve 

deneyimlerden ayrı tutulması mümkün değil. Depresyondaki insanları 

düĢüncelerinden, davranıĢlarından ve dünyalarında olup bitenlerden ayrı tutulmanın, 

tarifi mümkün olmayan bir gaflet olduğunu düĢünüyoruz.”
24

  

 

Ruhsal hastalıklar, kiĢiyi hem bedenen hem de zihnen rahatsız edebilir, kiĢiye 

acı verebilir, böylece kiĢi ve çevresi huzursuz olabilir. “Ailedeki hastalıklar, 

ayrılıklar, sıla özlemi, bir sevgiliden karĢılık görememek, bir süre iĢsiz kalmak, ya da 

önemli bir haksızlığa uğramak gibi pek çok olağan yaĢantılar kiĢiyi bir süre ruhsal 

çöküntüye ya da depresyona uğratabilir.”
25

  Aile düzeninin bozulması, gençlerin 

ruhsal sorunlara ve depresyona maruz kalmalarını tetikleyen önemli nedenlerden 

biridir. 

 

Bir gençlik sorunundan ziyade bir kiĢilik sorunu olan „öz benlik duygusu‟ ya 

da „narsisizm‟ de genç nesiller arasında sıkça görülen ciddi bir sorundur. “Kendini en 

üstün, en güzel, en güçlü gören ve bu nedenle kıskanıldığını sanan bir kiĢide benlik 

saygısı çok yüksek olabilir.”
26

 Daha çok ergenlik çağının bir belirtisi olan benlik, 

egoist ya da baĢka bir ifadeyle narsist; bir ruhsal sorun olarak ele alınabilir. Bu kiĢiler 

kendilerini daima üstün görürler. Daha zeki, daha çalıĢkan, daha güçlü, daha güzel 

olduklarını mutlak bir biçimde kabullenerek kendilerini farklı görürler. Aile, arkadaĢ 

ya da okul ortamlarında kendilerine duydukları aĢırı özveri, aĢırı egoist hal ve 
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 Dr. Micheal Corry & Dr. Aine Tubridy (Çev. Hasan Kaya),  Hastalık Değil Bir Duygu… 
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hareketler, toplumu rahatsız etmektedir. Aslında bir bakıma kıskançlık hissine 

kapılan birey, bu hislerini egosuyla tatmin etmeye çalıĢmaktadır. Narsist gençliğin 

oluĢmasındaki en büyük etkenlerin baĢında; medya, televizyon, internet ve internete 

bağlı olarak da „sanal âlem‟ gelmektedir. “Genellikle en yüksek reytingi alan 

programların çoğunluğunu oluĢturan reality Ģov programları, narsisizmin birer 

vitrinidir; bu programlar maddeci, kendini beğenmiĢ ve anti sosyal davranıĢları 

normal gibi gösterirler. Kurgusal televizyon programlarının, dünya görüĢlerini 

Ģekillendirmek suretiyle çocuklar ve gençler üzerindeki büyük etkisi malum. 

GeliĢmemiĢ zihinlerde, gerçek hayatta herkesin böyle davrandığı inancını ortadan 

kaldıracak ne kurgu ne de senaryo bulunmadığından, bu durum reality Ģovlar için 

daha da geçerli.”
27

 

  

 Gençlik döneminde dikkat edilmesi gereken önemli bir sorun da intihar 

sorunudur. Bilhassa günümüz gençlerinin önemli sorunlarından biridir. Ġntihar; 

kiĢinin, hayatına son verirken kimsenin müdahale etmesine izin vermeden kendi 

yaĢamını sonlandırmasıdır.
28

 Ġntihara çocukluk çağında pek fazla rastlanmasa da 

ergenlik çağında gittikçe artan bir sorun olarak rastlamak mümkündür.
29

 Ergenlik 

döneminin sıkıntılı ve hassas bir dönem olduğu bilinmektedir. Nitekim bu hassas 

dönemde yaĢanan sıkıntı, bunalım veya depresyon gibi nedenler gençlerin ruh 

sağlığını bozabilmektedir. Ruh sağlığının bozulması da intihar eylemlerini 

kolaylaĢtırabilmektedir. “Günümüzde intihar tüm toplumların ortak sorunu haline 

gelmiĢtir. Zengininden yoksuluna, güneydekinden kuzeydekine, batıdakinden 

doğudakine ve siyahından beyazına bütün insan topluluklarında görülen intihar 

sorunu ruh sağlığı alanında çalıĢan meslek insanları için önemli bir çalıĢma 

konusudur.”
30

 

 

Bir diğer önemli gençlik sorunu da toplumu derinden etkileyen ahlaki 

değerler sorunudur. Özellikle gençler arasında görülen ahlaki çöküntü, toplumun 

                                                           
27

 Jean M. Twenge ve W. Keith Campbell (Çev. Özlem Korkmaz),  Asrın Vebası Narsisizm İlleti, 
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geleceği açısından son derece önemlidir. Ahlak, “insanın kiĢiliğinden ve iradeye 

bağlı eylemlerinden kaynaklanan, iyi ya da kötü olarak değerlendirmeye konu olan, 

zamana, topuma ve kültüre göre değiĢiklik gösterdiği ya da zorunlu, değiĢmez, 

evrensel nitelik taĢıdığı düĢünülen kurallar ve davranıĢlar bütünü”
31

 Ģeklinde 

tanımlanabilir. Toplum açısından son derece önemli olan ahlak kavramı, birlikte 

yaĢamak zorunda olan kiĢilerin birbirlerine karĢı bir takım görev ve sorumlulukların 

gerektiğine dikkat çekmektedir. Çünkü “ahlak, topumdaki bireylerin güvenlik, huzur 

ve mutluluk içinde yaĢamalarına yardımcı olur. Bu nedenle toplumun barıĢ ve huzuru 

için insanların ahlaklı olup olmamaları önemlidir.”
32

 Ahmed Günbay Yıldız‟ın; 

“ahlak ve din, bütün insanlığın müĢterek hazineleridir... Onlar evrenseldirler... 

Onların, dokularıyla oynandığında önümüze adını koyamadığımız felaketler 

çıkabilir”
33

 ifadesi, gençlik ve toplum açısından ahlakın önemini göstermektedir. 

Alkol, uyuĢturucu, kumar, fuhuĢ gibi gençleri derinden etkileyen kötü alıĢkanlıklar, 

beraberinde ahlaki çöküntüye de sebep olmaktadır. Ahlaksızlık gibi manevi 

huzursuzluklar; toplumu tehdit eden ve insanlığa karĢı yapılan çirkin davranıĢlardır. 

Son zamanlarda dürüstlük, saygı, sevgi, yardımlaĢma, hoĢgörü ve merhamet gibi 

ahlaki kavramlar gittikçe değerini yitirmeye baĢlamıĢtır. Bu manada sağlıklı bir genç 

neslin topluma kazandırılmasında ahlak çok önemli bir kavramdır. 

 

Gençlik döneminde yaĢanan aĢk da karĢılık bulamayınca büyük bir sorun 

haline dönüĢmektedir. Genç, tek taraflı aĢkını karĢı cinse duyurmadan kendi içinde 

bir sorun olarak yaĢayabileceği gibi karĢı cinse duygularını ifade ettikten sonra aldığı 

olumsuz yanıt da sorun teĢkil edebilmektedir. Çünkü genç, duygularına karĢılık 

aldığı olumsuz tepkiyi kabullenmek istemeyebilir ve diretme yolunu tercih ederek 

sorun oluĢturabilir. Gençlikte yaĢanan aĢk, kimi zaman geçici bir duygu, kimi zaman 

da etkisi uzun süre devam eden bir takıntı olarak görünebilmektedir. “Gençler, karĢı 

cinse karĢı hissettikleri duygunun hoĢlanmak mı, sevmek mi, yoksa âĢık olmak mı 

olduğunu çoğu zaman ayıramıyorlar. Bazen hoĢlandıkları birine âĢık olduklarını veya 

onu sevdiklerini söyleyebiliyorlar. HoĢlanmanın bir heves, gelip geçici bir duygu, bir 
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anlık bir arzulama olduğunu bilmeyip bunun kalıcı bir sevgi olduğunu zannediyorlar. 

Hâlbuki her hoĢlanma, sonunda sevgiyi getirmeyebilir de…”
34

 Gençlikte görülen 

âĢık olma eğilimi normal bir durumdur. Hatta tek taraflı gizli aĢk yaĢamak da çoğu 

gencin baĢına gelebilecek bir durumdur. Fakat bazen aĢk, bir duygu olmaktan çıkıp 

psikolojik bir rahatsızlık oluĢturabilmektedir. Kendi kendine yaĢadığı tek taraflı aĢka 

karĢılık bulamayan genç, zoraki ve Ģiddet kullanarak karĢı cinsiyle duygusal yakınlık 

kurmak istediği zaman ciddi bir sorun meydana çıkmaktadır. Bu durum daha çok 

genç erkeklerde görülmektedir. “Erkek çocuklar, ergenlik dönemiyle birlikte karĢı 

cinse yönelik daha yoğun bir ilgi ve karĢı konulmaz bir yakınlaĢma istemi duyar. 

Onlarla arkadaĢlık kurabilmek için daha cesur ve atak davranırlar. YaĢıtları olan kız 

arkadaĢları da artık ilgilerini çekecek tarzda davranmakta ve onlara karĢı belirgin bir 

ilgi duymaktadırlar. Ancak genç erkeklerin karĢı cinse yönelmelerinde; kendilerini 

gruplarına kanıtlamak, gruplarında önem ve değer kazanmak isteği de rol oynar.”
35

 

 

Sadece gençler için değil tüm insanlık adına yoksulluk ve iĢsizlik de büyük 

bir sorundur. Genç yaĢta iĢsiz ve yoksul olmak kiĢiyi derin bir ümitsizliğe 

sokabilmektedir. Bu ümitsizlik giderek stresli ve sorunlu bir kiĢilik oluĢumuna neden 

olabilmektedir. Dolayısıyla yapılan araĢtırmalar, iĢsizlik ve yoksulluğun kiĢiyi suç 

eylemlerine sevk ettiğini göstermektedir. Bu sorun kiĢiyi ister istemez hırsızlık, 

cinayet ve gasp gibi kötü yollara sürükleyebilmektedir. “Ekonomik yapı ve suç 

iliĢkisi bağlamında yapılan araĢtırmalara bakıldığında genellikle; iĢsizlik, yoksulluk, 

yoksunluk/görece yoksulluk, piyasa koĢulları ve enflasyon değerleri gibi ekonomik 

unsurların ele alındığı görülmektedir.”
36

 

 

Gençlik çağının henüz baĢlangıcı olan ergenlik de gençler için önemli bir 

sorun olabilir. Ergenlik dönemi kimi gençler için sıkıntılı bir süreç olabilmektedir. 

Zira genç, bir değiĢim içerisindedir. Bundan dolayı genç, kendisiyle ve etrafında 

olanlarla bir çatıĢma içerisinde olabilmektedir. Ergenlik sorunu yaĢayan gençlerin 

hepsi aynı ölçüde yaĢanan sorunlardan etkilenir demek yanlıĢ olur. Çünkü bazıları 

                                                           
34
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için bu dönem çok sancılı bir dönem iken, bazıları için de daha az sıkıntılı geçen bir 

dönemdir. “Kısacası ilk gençlik ve gençlik çağı oldukça fırtınalı bir dönemdir. Genç 

kendi kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir savaĢ içinde görülür. Bu çeliĢkili duyuĢ ve 

davranıĢlar ruhbiliminde bu dönem için olağan sayılır. Ancak kimi gençte bu dönem 

gürültülü geçer, kimisi de daha az çalkantıyla atlatır.”
37

 

 

Yalnızlık sorunu ise gençler için daha çok bir bunalım evresidir. Aile 

içerisinde anlaĢılamadığını ya da anlaĢılmak istenmediğini fark eden birey etrafına 

yabancılaĢır, çareyi bulunduğu ortamdan uzaklarda arar. Genç, kendi içine kapanarak 

anlaĢılmadığını hisseder. Bir arayıĢ içinde olan genç, aradığını buluncaya kadar 

yalnızlık sorunu yaĢar. Bu durum kiĢiyi bunalım evresine sokabilmektedir. “Erinlik 

çağı genci, bazen evinde yaĢadığı acılardan ve içine düĢtüğü duygusal yalnızlıktan o 

kadar bunalır ki, bunu artık taĢıyamaz olur. Annesinden, babasından, yuvasından 

kaçıp uzaklaĢmaktan baĢka çare bulamaz. Aslında yaĢayacağı sorunlardan 

korunabileceği tek sığınağı olan ailesini, kalesini terk edip sokaklara düĢmeyi göze 

alır. Evinden kaçar.”
38

 

 

Cinsel geliĢim, ergenlikten gençliğe geçiĢ döneminde yaĢamın olağan bir 

parçası olarak gençlik çağını etkileyen bir unsurdur. Hem kız hem de erkek için karĢı 

cinse ilgi duymak, onunla birliktelik kurmak kaçınılmazdır. Çünkü cinsellik, insanın 

doğasında var olan bir duygudur. Ne var ki gençlik çağında yaĢanan karĢı cinsle 

yakınlaĢma, kız-erkek arkadaĢlığı, nikâhsız birliktelikler, namus kavramı gibi 

durumlar bazı toplumlarda büyük bir sorun teĢkil etmektedir. Bireyin yaĢadığı 

toplumda; gelenek, görenek, kültür, örf ve inanca göre cinsellik algısı ve düĢüncesi 

değiĢmektedir. Kimi yerlerde kız ile erkek arasındaki yakınlaĢma rahat karĢılanmakta 

iken kimi yerlerde ise belli kurallar ve sınırlar dâhilinde gerçekleĢmektedir. 

“Cinselliğin yok sayılması veya ceza, korkutma, örf, gelenek ve dinsel inançlardan 

kaynaklanan kaygılarla bastırılması nasıl gençleri psiĢik çatıĢmalara ve tepkilere 

sürüklemekteyse, sınırsız ve denetimsiz bir cinsellik de aynı tür çatıĢma ve tepkilere 

neden olmaktadır. Hiçbir genç içinde yaĢadığı toplumun sosyal etkilerinden, örf ve 

geleneklerinden, dini ve manevi değerlerinden soyutlanamaz. Ġster istemez bütün bu 
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değerleri, sosyal bir kalıtım gibi kendi iç dünyasında yaĢatır. Ailenin ve evlilik 

kurumunun kutsallığına, cinsel tabuların ve sadakatin önemine kendi bilinçaltında 

saklı bir hazine gibi sahip çıkar.”
39

 

 

Cinsellik baĢlığı altında; kız-erkek arasındaki arkadaĢlık iliĢkisinin boyutu, 

Ġslam dinine göre nikâhsız birlikteliklerden doğan sorunlar, namus ve iffet algısı, 

cinsel saldırılar gibi konular gençlik çağında yaĢanabilen önemli sorunları 

barındırmaktadır.  

 

Gençlik çağında görülen kültürel yozlaĢma da son zamanların dikkat edilmesi 

gereken gençlik sorunlarından biridir. Özellikle kiĢinin kendi kültürünü 

beğenmeyerek ya da farklılık oluĢturmak için baĢka kültürlere özenip davranıĢlarına 

kendi kültürüyle örtüĢmeyecek Ģekilde yön vermesi gelecek nesiller adına kaygı 

vericidir. Çünkü yeni nesil kendi kültürünü unutabilir. Bu durum da ulusal kültürün 

yok olmasına neden olabilir. Kültürel yozlaĢma geçmiĢi ve tarihi unutturabilmekte ve 

kendi kültürüne yabancı bir neslin yetiĢmesini kolaylaĢtırabilmektedir. Ayrıca kiĢinin 

dini ve dili açısından da bozulmasına neden olabilmektedir. 

 

 

2.3. GENÇLĠK ROMANLARI 

 

Gençlik edebiyatı, “konu, içerik, sorunların ele alınıĢı ve biçim bakımından, 

çeĢitli yaĢ basamaklarındaki gençlerin ve çocukların ilgi ve merak düzeyine uygun, 

edebi, eğlendirici, öğretici olma özelliklerinin yanında, estetik bakımdan hoĢa 

gidecek Ģekillendirme ile yetiĢmekte olanların sanat zevklerinin geliĢmesine hizmet 

etmesi beklenen ve çoğu kere dolaylı olarak eğitici karakterli eserlere „gençlik 

edebiyatı‟ adı verilmektedir.”
40

 Ģeklinde tanımlanabilir.  
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Bir baĢka tanıma göre; “gençlik yazını gencin kendi dünyasını oluĢturan alt 

kültürün yazılı ürünüdür.”
41

 

 

Gençlik edebiyatı ile ilgili birçok tanım yapılmıĢ olsa da özetle; “Bazı 

kuramcılara göre gençlik yazını, gençler tarafından gençler için üretilen yazın olarak 

tanımlanırken bazılarına göre de gençlerin ilgisini ve dikkatini çeken konuları ele 

alan, onların sorunlarını dile getiren, onlara özgü olarak hazırlanmıĢ yazınsal 

metinler olarak tanımlanmaktadır.”
42

 

 

Yapılan tanımlara bakıldığı zaman gençlik edebiyatı; gençlerin sosyal, 

duygusal ve biliĢsel düĢüncelerine hitap eden, gençlerin ilgisini çeken ve gençlerin 

sorunlarını irdeleyen eserler olduğu söylenebilir.  

 

“Gençlik romanları, genç karakterler üzerine odaklanmaktadır ve gençlerin 

benlik algılarını, hayallerini ve tecrübelerini konu edinir.”
43

 Bu tanımdan da 

hareketle gençlik romanları gençlerin olumlu ya da olumsuz yönlerinin aktarıldığı, 

olayların bir gençlik düĢüncesiyle anlatıldığı ve kahramanlarının çoğunun gençler 

olduğu eserlerdir.  

 

Herz ve Gallo Hinton‟dan Hamlet‟e adlı kitapta gençlik edebiyatı ve gençlik 

romanı için oluĢturulmuĢ ana kuralları Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir: 

 

1. Olay örgüsünün merkezinde bulunan ana karakter, bir 

delikanlıdır. 

2. Kahramanın hareketleri, aldığı kararlar, olayların sonucunu 

etkileyen önemli faktörlerdir. 

3. Olay örgüsündeki (öyküdeki) problemler ve olaylar, 

delikanlıların günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylardır ve öyküdeki 

diyaloglar, delikanlıların konuşmalarını yansıtır niteliktedir. 
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4. Bakış açısı, olaylar ve insanlar karşısında bir ergenin 

yorumunu yansıtır şekilde verilmiştir.
44

 

  

 Gençlik çağında yaĢanabilecek sorunlar, romanlar vasıtasıyla dile getirilerek 

toplumun aydınlanmasına katlı sağlamaktadır. Bu manada gençlik edebiyatının etkisi 

ve önemi dikkate değerdir.   

 

 

2.3.1. Türk Edebiyatında Gençlik Romanları 

 

“Edebiyat eserleri, ele aldığı konu ve içerik bakımından farklı okuyucu 

zümrelerine hitap ederler. Önceleri bir ayrım yapılmazken, 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren, edebiyatta yaĢlara göre gruplamalar yapılmaya baĢlanmıĢ, önceleri yetiĢkin 

ve çocuk edebiyatı ayrımı yapılmıĢ, ardından da genç edebiyatı veya gençlik 

edebiyatı kavramından söz edilir olmuĢtur.”
45

 Bu bağlamda, Türk edebiyatında yakın 

zamana kadar gençlik edebiyatı, çocuk edebiyatının gölgesinde karĢımıza çıktığı 

söylenebilir.  

 

Gençlik edebiyatı, ülkemizde çocuk edebiyatı adı altında kaleme alındığı için 

yeterince geliĢmemiĢtir. Bunun en önemli sebeplerinden biri; çocuk ve gençlik 

kavramlarının “edebiyat” baĢlığı altında bir bütün olarak incelenmesi gerektiği 

görüĢüdür.
46

 Çocuk ve genç ayrımı yapılmadan bir yazın oluĢturma fikri, geçmiĢte 

yapılan önemli bir eksikliktir. 

 

Türk edebiyatında „Gençlik Edebiyatı‟ kavramının çok yeni olduğu ve henüz 

yeterince irdelenmediği Özyer tarafından belirtilmektedir. “Ülkemizde F. 

Almanya‟da ve birçok ülkede gördüğümüz türde ne tam açıklığa kavuĢturulmuĢ, 

edebiyat biliminde yeri olan, salt gençliğe yönelik bir gençlik edebiyatı kavramı var, 
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ne de böyle bir edebi tür. Ayrıca geç de olsa bu konuyu ciddiyetle ele alıp bilimsel 

olarak konuya eğilme çabası da çok azdır.”
47

 Sadık Tural da gençlik edebiyatının; 

Türk edebiyatında yeni olduğunu ve son zamanlara kadar bu alanda ortaya çıkmıĢ 

eser sayısının çok az olduğunu vurgulamıĢtır: “Gençlik edebiyatı: Henüz, Türkiye'de 

bu grubun içine girecek türden eserlerin çok olduğunu, ihtiyacı karĢılayabildiğini 

söylemek mümkün değil. Gençlik edebiyatı, 13-23 yaĢ grubundaki insanların, 

benimsemesini, kabul etmesini, kendi nefsinin bir parçası hâline getirmesini 

istediğiniz kavramları, kabulleri, değerleri, davranıĢları, tepkileri, tercihleri 

aĢılamaya matuf eserlerdir. Türkiye'de gençlik edebiyatı, çocuk edebiyatından 

müstakilleĢmiĢ bir saha olarak görünmüyor.”
48

 

 

Gençlik edebiyatı hakkında yapılan araĢtırmalarda; Nuran Özyer, Hikmet 

Asutay, Vural Ülkü gibi akademisyenlerin rolü son derece önemlidir.
49

 

 

Tanzimat döneminden itibaren edebiyatımızda gençlere yönelik yazıların 

yazılmaya baĢlandığı söylenebilir. Bu dönemde doğrudan gençlere yönelik yazılan 

eserler değil, içinde gençlerin anlatıldığı eserler kaleme alındığı görülür.
50

 Ahmet 

Mithat Efendi‟nin Kıssadan Hisse adlı eseri buna örnek olarak gösterilebilir.  Ayrıca 

Tanzimat döneminde; Recâizâde Mahmut Ekrem‟in kaleme aldığı Araba Sevdası, 

Tanpınar‟ın ifadesiyle devrin “ilk gençlik kitabı” olarak değerlendirilir.
51

 

 

“Tanzimat döneminde eserlerde ele alınan belli baĢlı konular; toplumdaki 

aksaklıklar, eğitim sorunları, evliliktir. Bunlar, gençler üzerindeki etkileri açısından 

ele alınır. Tanzimat‟tan itibaren 1946'ya kadar olan dönemde yazılan eserlerde 

verilen mesaj ve ideolojiler özellikle gençler üzerinde etkili olmaktadır. 1960-1980 

yılları arası ideolojik kamplaĢmanın yoğun yaĢandığı bir dönem olmuĢtur. Gençlik 

edebiyatı da bu dönemde ideolojilerin yayın organlarını görevini üstlenmiĢtir. 

Günümüz hikâye ve romanları ise gençlerin sorunlarını, gençlere çözüm yollarını 
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göstererek iĢleyen bir çizgidedir.”
52

 Türk edebiyatında, Tanzimat‟tan günümüze; 

“yanlıĢ batılılaĢmanın gençler üzerindeki etkisi, genç-aile ve toplum çatıĢması, aĢk, 

evlilik, boĢanma, eğitim”
53

 gibi konuların gençlik romanlarında en çok iĢlenen 

konular olduğu söylenebilir.  

 

1960‟lı yıllardan sonra Türk edebiyatında “Türk-Ġslâm” söylemi de 

romanlarda geniĢ yer tutmuĢtur. Gençliğin yaĢadığı inanç bunalımı, aile içi çatıĢma, 

yozlaĢma gibi konular eserlerde iĢlenmiĢtir. “Raif Cilasun, Ahmet Yılmaz Boyunağa, 

Yavuz Bahadıroğlu, Ahmed Günbay Yıldız, Rasim Özdenören, Ġbrahim Ulvi Yavuz, 

ġeref Benekçi, Cemil Cahit Hancı, Zeki Bulduk, Mehmet Uyar, Yusuf Bahadır 

Ulucan, Osman Çelik, Hüseyin Karatay, Recep ġükrü Apuhan gibi kimileri, ulusçu 

ve dini değerleri uzlaĢtıran “Türk-Ġslam” söylemi içinde konularını inanç bunalımı 

geçiren gençliğin kutuplara ayrılarak birbirleriyle, yönetimle ya da yozlaĢmıĢ 

kiĢilerle yaptıkları çatıĢmaları konu edinen romanlarıyla okurun karĢısına çıkarlar.”
54

 

 

Türkiye‟de, Tanzimat yıllarından bu yana “gençlik edebiyatı” alanında ele 

alınabilecek birçok roman ve hikâyeye rastlamak mümkündür. “Ahmet Midhat, 

Ömer Seyfettin, ReĢat Nuri Güntekin, Peyami Safa gibi yazarlar bu noktada öncülük 

üstlenmiĢ olup son yıllarda Muzaffer Ġzgü, Ġpek Ongun, Gülten Dayıoğlu, Canan 

Tan, Ahmed Günbay Yıldız ve AyĢe Kulin gibi isimler, gençliğin ilgisini çeken 

üretken yazarlar arasında ön plana çıkmaktadır.”
55

 Günümüzde gençliğin daha 

faydalı eserlere kavuĢması için gençlik edebiyatı sahasında nitelikli ve kaliteli 

çalıĢmaların yapılması faydalı olacaktır 
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III.  BÖLÜM 

 

  

 3.1.  AHMED GÜNBAY YILDIZ’IN ROMANLARINDA GENÇLĠK 

SORUNLARI 

  

Bu bölümde Ahmed Günbay Yıldız‟ın yayımlanan kırk dört roman 

kitabından, baĢkahramanlarının gençlerden oluĢtuğu ve ağırlıklı olarak gençlik 

sorunlarının ele alındığı on beĢ kitabı incelenerek karĢılaĢılan on beĢ sorun ayrıntılı 

olarak ifade edilmiĢtir. Bu sorunlar; gençlerin hayatındaki yeri ve onları etkileme 

gücü göz önüne alınarak değerlendirilmiĢtir.  

 

  

3.1.1.  ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI 

 

Alkol ya da madde bağımlılığı genellikle genç yaĢta baĢlar. Son zamanlarda 

gerek dünya çapında gerekse ülkemizde hızlı bir Ģekilde alkol ve madde kullanan 

gençlerin sayısı sürekli artmaktadır. Türkiye Ġstatistik Kurum(TÜĠK) Sağlık 

AraĢtırması 2012 verilerine göre; “Türkiye‟de alkol kullanan kiĢilerin yüzde 7,4‟ü 

15-24 yaĢ arası, yüzde 14,0‟ı 25-34 yaĢ arası, yüzde 13,1‟, 35-44 yaĢ arası, yüzde 

11,9‟u 45-54 yaĢ arası, yüzde 8,4‟ü 55-64 yaĢ arası, yüzde 4,0‟ı 65-74 yaĢ arası ve 

yüzde 1,3‟ü 75 yaĢ ve üzeri olan kiĢilerdir.”
56

 Bu da alkolün en fazla gençler arasında 

kullanıldığını göstermektedir. Yine TÜĠK verilerine göre, Türkiye‟de alkol kullanma 

nedenleri; “Yüzde 42,3‟ü meraktan, yüzde 26,5‟i özentiden, yüzde 3,8‟i ailevi 

sorunlardan, yüzde 4,4‟ü kiĢisel sorunlardan, yüzde 16,0‟ı arkadaĢ etkisinden, yüzde 

1,6‟sı eğlence amaçlı, yüzde 2,5‟i hiçbir özel neden yokken ve yüzde 2,9‟u da diğer 

nedenlerden dolayı olduğu görülmektedir.”
57

 Alkolün hem kiĢinin kendisine hem de 

çevreye zarar verdiği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü‟nün, Türkiye dâhil otuz 

ülke arasında yapmıĢ olduğu araĢtırmalara göre; “Dünyada: Cinayetlerin %85, 

tecavüzlerin %50, Ģiddet olaylarının %50, ölümcül trafik kazalarının %65, aile içi 

kavga ve geçimsizliklerin %70 ve sonradan görülen akıl hastalıkların %60 oranında 
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en etkili sebebi alkoldür.”
58

 Gençlerin umursamaz hayat anlayıĢları, kendilerine ve 

geleceklerine dair var olacak ümitleri yitirmektedir. Ne yapacağını bilemeyen birey 

kendisini alkol ile avutmaya baĢlar ve bu durum gittikçe tekrarlanır. Alkolün verdiği 

bilinç kaybı, irade dıĢı davranıĢlara sebep olmaktadır. Birey bu Ģekilde kendisinden 

beklenmeyen her Ģeyi rahatlıkla yapabilmektedir. 

 

Madde bağımlılığı da tıpkı alkol bağımlılığı gibi genç nesilleri esir alan bir 

sorundur. Türkiye UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığı Ġzleme Merkezi 

(TUBĠM)‟in 2012 Türkiye UyuĢturucu Raporuna göre; “Türkiye‟de 15-64 yaĢ grubu 

nüfusta herhangi bir yasadıĢı bağımlılık yapıcı maddenin en az bir kere denenme 

oranı yüzde 2,7 olarak ölçülmüĢtür. Bu oran erkeklerde yüzde 3,1 ve kadınlarda ise 

yüzde 2,2 olmuĢtur. Madde kullanım yaygınlığının 15-34 yaĢ grubu gençlerde, genel 

nüfusa göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Genç yetiĢkinlerde herhangi bir 

uyuĢturucunun yaĢam boyu kullanım oranı yüzde 3,0, genel nüfusta ise bu oranın 

yüzde 2,7 olduğu görülmüĢtür.”
59

 

 

Yapılan araĢtırmalarda Türkiye‟de madde bağımlılığının en çok gençleri 

etkilediği ve genç nüfusun genel nüfusa göre daha çok madde bağımlısı olduğu 

görülmektedir. 

  

Ahmed Günbay YILDIZ; Boşluk, Dallar Meyveye Durdu, Leyl Işıkları, Aşka 

Uyanmak ve Aynada Batan Güneş romanlarında alkol veya madde bağımlılığının 

gençleri nasıl etkilediğine ve bu maddelerin yol açtığı zararlara değinmiĢtir.  

  

Boşluk romanının baĢkahramanı Cihan, varlıklı bir ailenin çocuğudur. Cihan, 

yurt dıĢında tahsilini tamamlayıp yurda doktor olarak döndükten sonra yaĢamından 

keyif alamaz hale gelir. YaĢadığı iç huzursuzluğun ne tür bir Ģey olduğuna anlam 

veremez. Cihan‟ın manen huzursuz olması ve bir takım ailevi sorunlar yaĢaması onu 

boĢluğa iten sebeplerdir. Ne yapacağını bilememenin huzursuzluğunu yaĢayan 

Cihan, kendisini içki ile avutmaya baĢlar. YaĢadığı boĢluğu içki ile doldurmayı 
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arzulasa da bunun bir çözüm olmadığını uzun zaman sonra fark eder. Romanda, 

hayatından huzur bulamayan bir gencin sıkıntılarını unutmak için kendisini alkol ile 

avutmaya çalıĢtığı; fakat alkolün sıkıntılarına çare olamadığı anlatılmaktadır. 

YaĢanan sıkıntıların telafisinin alkolle olamayacağı, alkolün kiĢiye zarardan baĢka 

bir Ģey katmayacağı ve alkolün kiĢiyi daha da bunalıma soktuğu vurgulanmaktadır: 

 

“Sokaklarda gayesiz gayesiz gezip tozdu. Kurtuluşu zehir dolu kadehlerde 

aramaya başlamıştı. Korkuyu yitirdi… En çok sevdiği köpeği Tomi‟yi de… Gönlünde 

devleşen boşluğu su gibi harcadığı paralarla doldurmak istiyordu.”
60

 

 

Yine Boşluk romanında, Doktor Cihan‟ın aĢırı alkol tüketmesine kızan babası 

Sedat Bey, yeğeni Tuba‟nın ise neden hiç alkol kullanmadığına kızar. Tuba, bu 

duruma anlam veremediği için dayısı Sedat Bey‟e haklı olarak sitem eder. Romanda, 

alkolün insanlara zarar verdiği ve insanların zararını bildikleri halde alkolden 

vazgeçemedikleri anlatılmaktadır. Yazar, alkol kullananların kendilerini medeni 

olarak gördüklerini de eleĢtirmektedir. Oysa medeni olmanın alkol kullanıp 

kullanmamakla bir bağlantısı olması mümkün değildir. Alkol kullanmayanları 

medeniyetten uzak gören bir ailenin, alkol kullandığı için bunalıma giren evlatlarını 

görmezden gelmeleri düĢündürücüdür: 

 

“„Dayı…‟ diye sızlandı. „Günlerdir bir araya gelip Cihan Ağabey‟in içki 

komalarına girdiğinden şikâyetçi oluyorsunuz, şimdi de bir genç kıza kötü alışkanlığı 

öğütlüyorsunuz… Yaptığınız hangisi doğrudur?‟”
61

 

 

Dallar Meyveye Durdu romanında,  zengin bir ailenin ve zengin bir çevrenin 

yetiĢtirdiği çılgın gençlerden biri olan Faruk‟un uyuĢturucu madde kullanırken 

geçirdiği bir trafik kazası anlatılır. Faruk, uyuĢturucu madde kullandıktan sonra 

gruptaki arkadaĢlarıyla oto yarıĢına girer. Fakat aldığı madde onun beynini 

uyuĢturduğu için kaza yaparak hayatını kaybeder.  Romanda, baba parasıyla gününü 

gün eden bir grup gencin yaĢadığı sıkıntılar anlatılmaktadır. Sorumsuz ve ilgisiz 
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ailelerin yetiĢtirdiği gençler arasından bazılarının hayatın gerçek yüzünü fark edip 

kendilerini kurtardığı bazılarının da zevk ve sefa peĢinden gidip bataklıkta yok 

oldukları görülmektedir. Yazar, uyuĢturucu madde kullanımının ölüme neden 

olabileceği gerçeğini vurgulayarak insan hayatının paradan daha önemli olduğunu 

belirtmektedir: 

 

“Milyonların sayısını unutmuş bir babanın oğlu... Arkadaşlarıyla oto yarışına 

tutuşmuştu. Midesindeki medeni çağ zehiri beynini uyuşturmuş, direksiyon titrek 

ellerinin kumandasında, uçurumun kıyısından rotayı Marmara‟nın sularına 

çevirmişti.”
62

  

 

Dallar Meyveye Durdu romanında, özellikle yeni yıl kutlamaları sebebiyle 

aile ortamlarında alkolün seviyesizce tüketildiği partilerin yapıldığı ifade edilmiĢtir. 

Bilinçsizce tüketilen alkolün çocukları ve gençleri nasıl etkisi altına aldığına 

değinilmiĢtir. Zira aĢırı derecede içki tüketen gençlerin, alkolün etkisiyle bilinçlerinin 

kaybolacağı ve ardından çevreye verecekleri zararlar anlatılmaktadır. Yazar, Noel 

bayramlarında yaĢı küçük bireylerin sarhoĢ edilip sokaklarda periĢan bir vaziyette 

olmalarını eleĢtirmektedir. Bu konuda ailelerin ve çevrenin bilinçli olmaları gerektiği 

savunulmaktadır: 

 

“Manavlar, dükkânlar, tıklım tıklım müşterilerle dolup taşmaktaydı. Çokları, 

yeni giren yılda sarhoş olabilmek için, içkiler arıyor, çoğu mezelik soruyordu. Bu 

hazırlığın sonunda gece başlayacak, kısırlaşmış akıllar için (sarhoşum gel) servisi 

kurulup aklının kumandasından çıkan insanları taşımak, tehlikesiz hale getirebilmek 

için faaliyetler başlayacaktı. Önce barut fıçısının ağzı açılacak, elinde kibritten 

oyuncaklarla çocuklar fıçının başına bırakılacaktı. Sonra sarhoş edip sokaklardan 

insan toplayacaklardı.”
63

 

 

Leyl Işıkları romanının baĢkahramanı Bulut, kendisiyle yaĢıt olan 

arkadaĢlarıyla bir grupta yer alır. Grubun mensupları her gece bir araya gelerek 

sorumsuzca eğlenirler. Bazı geceler uzun bir süre barlarda, pavyonlarda ya da 

                                                           
62

 Ahmed Günbay Yıldız, Dallar Meyveye Durdu, TimaĢ Yayınları, 32. Baskı, Ġstanbul 2012, s. 18 
63

 Dallar Meyveye Durdu, s. 127 



29 
 

diskoteklerde geçer. Yazar romanda, gençlerin alkol mekânlarında nasıl 

harcandıklarını belirtmeye çalıĢmaktadır. Tecrübesiz gençlerin alkol mekânlarında 

bir arayıĢ içerisinde oldukları, fakat gittikleri yerlerin gençleri hayal kırıklığına 

uğrattığı vurgulanmaktadır. Romanda, alkol bağımlısı sorumsuz gençlerin dramı dile 

getirilmektedir. Tecrübesiz ve toy gençlerin barlarda, pavyonlarda ve diskolarda 

harcandıkları ve o ortamlarda gençliğe yakıĢmayan ahlak dıĢı birçok davranıĢın 

yaĢandığı anlatılmıĢtır. Alkolün sebep olduğu bilinçsizlik, birçok felaketin ve 

piĢmanlığın kaynağı olmaktadır:  

 

“Her taze geceyle başlayan hayat, genç, tecrübesiz ve toy insanların, 

pavyonlarda, diskolarda ve barlarda aradıkları yitik... Kavgalar, taşkınlıklar ve 

ahlak sınırlarını aşan davranışlar. Gecenin bitiş sürecinde, hastanelerin acil 

servislerindeki içler acısı tablolar... İniltiler, kahırlanmalar, ıstıraplar ve çığlıklar... 

Karakolların koridorlarında, hastanelerin bekleme salonlarında ve sokakların, 

caddelerin kenarlarında hayata düşülen anlam dolu notlar. Büyük şehirlerdeki 

gecelerin en hazin özeti gibidir bunlar.”
64

  

 

Leyl Işıkları romanında yeni evli olan Bulut ile Bengisu, gençliklerini 

doyasıya yaĢayan bir çifttir. Çoğu gece barlarda geç saatlere kadar alkol alıp dans 

ederek günlerini geçirirler. Bulut, içindeki boĢluğu inançla doldurmaya baĢladığı 

günlerde, eĢinin hamile olduğunu öğrenir. Hamile bir bayanın alkol, dans gibi ona 

zarar verebilecek alıĢkanlardan uzak durması gerektiğini söyler. Aslında Bulut, inanç 

yolunu tercih ettikten sonra eskiden yaptığı kötü alıĢkanlıkları terk ettiği için eĢinin 

de kendisi gibi kötü alıĢkanlıkları terk etmesini ister. Romanda yazar, kötü 

alıĢkanlıkları olan birinin, alıĢkanlıklarından kolayca vazgeçemeyeceğini ve bunun 

için bir süreç gerektiğini dile getirmektedir. Özellikle anne baba olma sorumluluğu 

beraberinde bir takım alıĢkanlıkların son bulmasını gerektirmektedir. Romanda, anne 

adayı genç bir bayanın geçmiĢte çok sık tükettiği alkolü hamilelik ve ardından 

annelik sürecinde terk etmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. Alkol alıĢkanlığını 

bir anda terk etmek kiĢiye zor gelse de bu durum göz önünde tutularak gayret 

gösterilmesi gerekmektedir: 
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“– Aramıza birisi daha karışacak demiştim ya. İşte onun da beraberinde 

getireceği sorumluluk, biraz daha olgunlaştırmalı bizi… Bir anne, baba mesuliyetini 

irdeleyip artık ona göre yaşamalıyız diye düşünüyorum. 

Barlar, pavyonlar, diskolar ve içki, hatta bütün çılgınlıklar hayatımızdan 

ayrılmalı bir bir.” 
65

  

 

 Leyl Işıkları romanının ana kahramanlarından biri olan Ömür, zengin bir aile 

çocuğudur. Bulut‟un da yer aldığı gençlik grubunun bir parçasıdır. Sırma‟ya olan 

aĢkı yüzünden Bulut‟un tek rakibidir. Fakat Sırma, Bulut‟u sevdiği için Ömür‟ün 

aĢkına karĢılık vermez. Ömür, Sırma‟ya yaptığı son evlilik teklifinden de olumsuz 

cevap alınca üzüntüsünü alkol ile gidermeye çalıĢır. Nihayetinde alkollü iken aĢırı 

hızda araba kullanırken kaza yaparak hayatını kaybeder. Romanda yazarın dile 

getirdiği husus, alkolün sebep olduğu kötü sonuçlardır. Alkollü araç kullanmanın ne 

kadar tehlikeli olduğu bilinen bir gerçektir. Romanda hem alkollü araç kullanan hem 

de hız sınırına riayet etmemenin oluĢturduğu felaketler anlatılmaktadır:  

 

“–Sarhoşmuş. Sırma‟yı aramış son defa, arkadaşlıklarının devamını istemiş 

ondan. „Sen kaybettin‟ demiş o da… „İyi de, sen de Bulut‟u kaybettin. Daha neyi 

bekliyorsun?‟ diye karşılık vermiş. „Eşiyle araları bozuk, adım adım gelmekte bana 

doğru‟ demiş, Sırma. Bunun üzerine aşırı alkol almış bir arkadaşıyla ve gecenin 

ilerleyen saatlerinde de hız duvarını aşmayı denemişler caddede... (…) Yarın 

cenazesi kalkacakmış.”
66

 

 

Aşka Uyanmak romanının baĢkahramanı Faruk, zengin bir ailenin çocuğudur. 

Bir zamanlar sabahlara kadar takıldığı diskoteklerde sarhoĢ olup çılgınlar gibi 

eğlenen Faruk, o tür ortamların kendisini rahatsız ettiğini idrak eder. Ona göre; 

alkolün tüketildiği mekânlar eğlence yerleri değil, gençlerin sarhoĢ olup kendinden 

geçtikleri, Ģehvet arzuları yüzünden benliklerini yitirdikleri yerlerdir. Yazar, 

gençlerin barlarda veya pavyonlarda geçirdikleri zamanın boĢluğundan ve oradaki 

ortamların kötülüğünden söz etmektedir. Alkolün etkisiyle kendini kaybeden bir 

                                                           
65

 Leyl Işıkları, s. 137 
66

 Leyl Işıkları, s. 208 



31 
 

gençliğin anlık hataları olmaktadır. Bu hatalar piĢmanlıkla son bulmakta ve gençliği 

heba etmektedir. Romanda, gençlerin bu tür kötü alıĢkanlıkların olduğu yerlere 

gidilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır: 

 

“–Kâbuslu gürültüler, dansöz çığlıkları, musikinin sarhoş seslerini duyarak 

kendisinden geçen gençlik, şehvet sırasına tutulup benliğini yitiren, çılgınlaşan 

kalabalıklar. Hiçbir zaman kendisine mantıklı bir yol çizebilecek sorumlulukları 

idrak etmemiş insanların arasına davet etmektesin beni. Artık bütün gayesizliklere 

paydos.”
67

 

 

Aynada Batan Güneş romanının baĢkahramanı Kerem, Ġstanbul‟da üniversite 

eğitimi görür. Bir gün onu ziyarete gelen arkadaĢı Sedat, ona biraz dolaĢmayı ve 

uygun bir yerde de içki içmeyi teklif eder. Kerem, her ne kadar içki içmenin 

kendisine haz vermediğini düĢünse de arkadaĢını kıramaz. Geç vakitlere kadar içki 

alan iki arkadaĢ, kendilerini eve zor atıp sızarlar. Yazar romanda, alkolün alınmadan 

önce cazibeli göründüğünü, alındıktan sonra ise piĢmanlık oluĢturduğunu dile 

getirmiĢtir.  Ġslam inancına göre de yaratıcının yasakladığı bir içecek olduğu gençlere 

hatırlatılmaya çalıĢılmıĢtır. SarhoĢluğun oluĢturduğu bilinç kaybı kiĢinin akli 

dengesini bozmaktadır. Öyle ki kiĢi ne yapacağını bilemeden hareket etmektedir. Bu 

durum kiĢinin istenmeyen olaylara yeltenmesine neden olmaktadır:  

 

“Vakit gecenin sıfır üçünü gösteriyordu… İki arkadaş geç vakitlere kadar 

sorumsuz biçimde akıllarına geldiği gibi eğlendiler. İkisi de ayakta duramayacak 

kadar sarhoşlardı. Hani bırak sarhoşu yıkıldığı yere kadar gitsin derler ya, tıpkı 

öyle… Yıkıla, yalpalaya evin merdivenlerini tırmanmaya başladılar.”
68

 

 

 

3.1.2. AĠLE ĠÇĠ ÇATIġMALAR 
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Gençlerin çoğu yaĢamlarının ilk yıllarında sosyal, duygusal ve biliĢsel 

geliĢimlerini aile içerisinde tamamlamaktadır. Sağlıklı ve mutlu bir geliĢimin 

tamamlanması; aile ortamının huzurlu, sorunsuz ve güvenli olmasına bağlıdır. Anne 

babaların, gençler üzerindeki rolleri son derece önemlidir. Aile bağlarının zayıf 

olması, aile içi Ģiddet ve çatıĢmaların sürekli olması gibi durumlar, gençler üzerinde 

olumsuz etki bırakabilmektedir. Ayrıca aĢırı baskıcı ve otoriter aileler ile umursamaz 

ve ilgisiz aileler de gençlerin aile içerisindeki çatıĢmalarını kolaylaĢtırmaktadır. 

Anne ve babanın yanı sıra ağabey ve abla da gençlerin çatıĢmalarında yer almaktadır. 

Aile tarafından kendisine yön verilmekten hoĢlanmayan genç, yönünü kendisinin 

belirleyebileceği ortamlara sığınabilmektedir. Böylece aile ortamından uzaklaĢan 

gençler, baĢka ortamlardan haz alabilmektedirler.  

 

Atalay Yörükoğlu‟nun yaptığı bir araĢtırmaya göre; liseli gençlerin anne 

babalarından istekleri ve yakındıkları konular Ģöyle özetlenebilir: “Daha çok anlayıĢ, 

daha çok güven ve daha çok özgürlük! En sık geçen yakınmalar ise anlayıĢsızlık, 

güvensizlik, çocuk yerine konmak, çok karıĢılmak, çok sıkılmak.”
69

 Bu durumda 

gençlerin rahat hareket etmek istedikleri anlaĢılmaktadır.  

 

Ahmed Günbay Yıldız; Afedersin Hayat, Beyaz Atlı, Boşluk, Kayıp Sabahlar, 

Kendimi Unutup Sana Ağladım, Aşka Uyanmak, Aynada Batan Güneş, Kelebekler 

Gamsız Uçar, O‟na Secde Yakışıyor, Dallar Meyveye Durdu, Çiçekler Susayınca, 

Leyl Işıkları ve Sitem romanlarında aile içi çatıĢmalara değinmiĢtir. 

 

Gençliğin aile içi çatıĢmaları; Baba ile Evlat Arasındaki Çatışmalar, Anne ile 

Evlat Arasındaki Çatışmalar, Evlilik Hayatında Yaşanan Çatışmalar, Meslek 

Seçimine Yönelik Baskılardan Kaynaklanan Çatışmalar, Evin Terk Edilmesi, 

Annenin/Babanın Yokluğu, Kardeşler Arasında Yaşanan Çatışmalar alt baĢlıkları 

altında incelenmiĢtir: 

 

3.1.2.1.  Baba ile Evlat Arasındaki ÇatıĢmalar 

 

                                                           
69

 Atalay Yörükoğlu, a.g.e, s. 130-131 



33 
 

Ergenlik dönemine doğru adım atan birey, hayatın sorumluluklarını tek 

baĢına almayı isteyebilir. Çünkü gençler, özgürce hareket etmek ve kendilerini ispat 

etmek gayretine düĢerler. Aslında bu dönem kuralları aĢmayı isteme dönemidir. 

Nevzat Tarhan‟a göre; “Ergenlik kendi kimliğini bulma, kafa tutma, otoriteye 

baĢkaldırma ve direnme dönemidir. „Kendisi‟ olabilmesi için bu özellik her insana 

genetik olarak kodlanmıĢtır. (…) Evde bir ergenin olduğu dönemde aile içerisinde 

baskıcı davranıĢlar artabilir; ancak bu durum çoğu zaman sevgi fazlalığından 

kaynaklanır.”
70

 Gençlerin aĢırı serbest hareketleri ebeveynlerini rahatsız 

edebilmektedir. Çocuğun hayat karĢısındaki acemiliğini, baĢına nelerin 

gelebileceğini hesaba katan ebeveynler endiĢe duyabilmektedirler. Çünkü 

ebeveynlerin hayat tecrübeleri evlatlarından daha fazladır. Yazar, bu konuyu 

“gençlerin aynada göremediklerini anne-babalar tozlu tuğlalarda görürler.” sözüyle 

ifade etmektedir. Türk toplumunda genellikle aile içerisinde çocuğa karĢı otoriter bir 

baskı olduğu bilinmektedir. Annenin rolü fazla etkin olmasa da babanın çocuk 

üzerindeki etkisi anneye göre daha baskıcıdır. “Geleneksel Türk ailesinde babanın 

tartıĢılmaz, salt otoritesi vardır. Evde ilk ve son sözü söyleyen odur. Babaya karĢı 

gelmek, onunla tartıĢmak, sözünü dinlememek düĢünülemez. Babayla çocuklar 

arasında korkuyla karıĢık saygılı bir uzaklık vardır. Çocuklar istediklerini ananın 

aracılığıyla babaya iletirler.”
71

 Babanın olduğu durumlarda tek baĢına karar 

veremeyen genç, durumdan rahatsız olmaktadır. Böylece baba ile evlat arasında 

çatıĢmalar yaĢanabilmektedir. 

 

Afedersin Hayat romanının baĢkahramanı Ozan, maddi durumu iyi olan bir 

ailenin liseye giden çocuklarıdır. Aynı okulda Melisa adında bir kıza ilgi duyar ve 

onunla evlenmek ister. Melisa liseden sonra eğitimine Amerika‟da devam edeceğini 

belirtir. Ozan da onunla aynı yerde okumak ve birlikte olmak istediğini babasına 

anlatır. Babası Akif Bey, bu fikre kesin bir Ģekilde kaĢı çıkarak Ozan‟ın Amerika‟yı, 

Melisa‟yı ve evliliği unutmasını söyler. Ozan, babasının bu tavrına çok kızar ve bir 

süre onunla küs kalır. Romanda, inanç ve örf ayrılıkları olan iki gencin evlilik kararı 

almalarının baba açısından olumsuz görülmesi ve bu durumun baba ile oğul arasında 
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bir çatıĢma oluĢturması anlatılmaktadır. Genellikle baba, evin otoritesini elinde 

bulunduran kiĢidir. Dolayısıyla evde alınacak kararlar babanın onayı ile 

neticelendirilir. Romanda, babanın evdeki hâkimiyetinin evladı tarafından 

eleĢtirilmesinden ve evdeki kararların tek kiĢi (baba) tarafından belirlenmesinin 

yanlıĢlığından söz edilmektedir: 

 

“Amerika‟da okumuyorsun bu bir. O kızı unutuyorsun, bu iki. Evlilik için çok 

erken bu da üç.”
72

   

 

Beyaz Atlı romanının baĢkahramanı olan ġafak, küçük yaĢlardan itibaren 

dedesi tarafından büyütülmüĢ ve halen dedesinin himayesinde büyüyen bir 

delikanlıdır. ġafak, etrafındaki zorluklarla mücadele eden, yiğit bir gençtir. Onun 

kararlılığı ve cesareti, düĢmanlarını rahatsız eder. ġafak‟ın babası Ziya, yıllar önce 

annesini bir baĢkasına kendi elleriyle teslim etmiĢ, zavallı ve korkak bir insandır. 

Bununla yetinmeyen Ziya, kendilerine düĢman olan Selman Ağa‟nın safında yer alır. 

ġafak, babasının yaptıklarından habersiz olsa da annesinin yokluğunda babasının 

parmağının olduğunu düĢünür. Üstelik Ziya‟nın Selman Ağa ile köyde ahlak dıĢı 

etkinliklere ve içki âlemlerine katılması da ġafak‟ın ona olan öfkesini artırır. ġafak, 

hem babasının hem de Selman Ağa‟nın içki âlemlerine karĢı koyabilen tek insandır. 

Bütün bunlar baba ile evlat arasında çatıĢmalara neden olur. Romanda yazar, baba 

sevgisi görmemiĢ bir gencin yaĢadığı hüzne değinmiĢtir. Babasının, evladına karĢı 

sorumsuzluğu ve nefreti, evlat ile baba arasında öfkeye neden olmuĢtur. Romanda, 

babanın koruyucu rolünde olması gerektiği vurgulanmaktadır. Baba, bu vazifesini 

yapamıyor hatta evladından nefret ediyorsa evlat da babaya karĢı sevgisini 

yitirebilmektedir. Dolayısıyla evlat ile baba arasında sürekli bir çatıĢma 

oluĢmaktadır:  

 

 “(...) Baba şefkati ve kucağı hiç görmemişti. Düşman gibilerdi babasıyla. 

Onu suçluyor ve affedemiyordu ne yapsa. Köyde başka çocukların, baba oğul 

arasındaki sıcak ilişkilerini gördükçe yüreği kanardı.”
73
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Boşluk romanında, Cihan‟ın babası Sedat Bey, bir sabah uyandığında oğlunun 

namaz kıldığını görür. Gördüklerine çok sinirlenir. Medeniyetin dinle birlikte 

olamayacağını, dindarlığın artık çok geride kaldığını ve aydın insanların dinle vakit 

kaybetmemeleri gerektiğini savunur. Amacı henüz yeni yeni dinini öğrenmeye 

çalıĢan evladını gittiği yoldan döndürmektir. Bu durum Cihan ile babasının arasında 

bir çatıĢma oluĢturur. Yazar, bir babanın dindar olmaya çalıĢan evladını azarlamasını 

ve onu kendi fikirlerine göre yaĢamaya zorlamasını eleĢtirmektedir. Yolunu inançla 

çizmeye baĢlayan bir gencin, inancı gericilik olarak gören bir babayla yaĢadığı 

çatıĢma vurgulanmaktadır: 

 

“Oğlunu etkisi altına  alabilmek, onda daha yeni filizlenen taptaze duyguları 

söküp atmak istiyordu. Din artık devrini tamamlamış bulunmaktadır. İlmin 

sonsuzluğuna varmakta olan insan orta yerde gözükmeyen hiçbir kuvvete 

inanmamakta haklıdır... Hayallerle uğraşıp meydanda olmayan kuvvetlere teslimiyet 

göstermek aydın insanlara göre değildir. Sedat Bey‟in oğlu da böyle olacak, anlıyor 

musun? Örümcek kafalı değil.”
74

 

 

 Kayıp Sabahlar romanının ana kahramanlarından biri olan Yelda, zengin bir 

iĢ adamı olan Orhan Bey‟in kızıdır. Üniversite eğitimine devam eden genç kız aynı 

zamanda babasının Ģirketinde çalıĢır. Aynı üniversiteden arkadaĢı olan Murat‟a gönül 

verir ve onunla evlenmek istediğini babasına söyler. Murat varlıklı bir aileden 

değildir hatta babası da Orhan Bey‟in Ģirketinde çaycılık yapar. Orhan Bey, kızının 

bir çaycının oğlu ile evlenmek istemesine çok sinirlenir ve bu duruma karĢı çıkar. 

Romanda, aynı üniversitede arkadaĢ olan birkaç gencin yaĢadığı ailevi sorunlar dile 

getirilmiĢtir. Varlıklı ailelerin, evlatlarıyla ve onların arkadaĢlarıyla yaĢadıkları 

sorunlar gençler üzerinden anlatılmıĢtır. Yazar, gönlünü kaptırdığı gençle evlenmek 

isteyen bir kızın, durumu babasına anlattıktan sonra yaĢadığı hayal kırıklığına 

değinmiĢtir. Baba, evladının fikrini hiçe sayarak son sözün kendisine ait olduğunu 

belirterek baskı kurmaktadır. Bu durum evlat ile babanın arasını açmaktadır: 
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”Yelda aklından çıkar onu. Bende şirket çaycısının oğluna verecek kız yok. 

Bir daha da sakın kimse ağzına almasın bunu. Konu kapanmıştır, o kadar…”
75

  

 

Yine Kayıp Sabahlar romanında; Kamyoncu Hüseyin‟in oğlu, evli ve bir kız 

babası olan ġükrü, ahlaksız iĢleri yüzünden pek sevilmeyen bir insandır. ġükrü, bir 

gün hiç beklenmedik bir Ģekilde arkadaĢının karısı Mercan‟ı kaçırıp Ġstanbul‟da bir 

eve gizlenir. Mercan‟ın kocası durumu öğrenince Kamyoncu Hüseyin‟in evini basar 

ve ġükrü‟nün kardeĢlerini öldürür. ġükrü‟nün böyle utanç bir olay gerçekleĢtirdiğini 

öğrenen kızı Elmas, babasının gizlendiği yeri öğrenerek yanına gider. Onun 

yüzünden amcalarının öldüğünü ağlayarak yüzüne haykırır ve böyle bir babanın kızı 

olduğu için utandığını dile getirmiĢtir. ġükrü, kızının sert sözlerine karĢılık ona 

Ģiddetli bir tokat atar. Romanda; ailesine ve çevresine verdiği zararlardan dolayı pek 

sevilmeyen bir babanın, kızından duyduğu nefret anlatılmaktadır. Bir evladın 

babasından utanç duyması son derece üzücüdür. Yazar, baba olmanın sorumluluk 

gerektirdiğini vurgulamaktadır. Romanda, ġükrü‟nün genç kızı Elmas, babasından 

utandığını yüzüne karĢı haykırmaktadır: 

 

“–Sen nasıl bir babasın ya? Utanıyorum senin kızın olduğum için. Yazıklar 

olsun senin vicdanına... Sözünün bitişi ve acımasız bir tokadın inişini yaşıyordu 

Elmas suratına. Sersemlemiş, sendelemişti; ayakta zor sağlıyordu dengesini… –Seni 

hiç ama hiç affetmeyeceğim baba. Utançlı vicdanınla baş başa kal. ”
76

 

 

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanında, zengin bir babaya sahip Tamer 

adlı gencin, ailesini umursamadan baba parasıyla zevk ve sefa içinde yaĢadığı 

görülür. Tamer, iĢ adamı Ġsmet Bey‟in oğludur. Babasının iĢlerine yardımcı olmak 

yerine eğlence peĢinde koĢar. Tamer‟in sorumsuzca yaĢayıĢı babası ile arasında 

tartıĢmaya neden olur. Üstelik Ģirkette kendisine yetki verilmediğini savunan 

Tamer‟e, babasının karĢılığı sert olur. Romanda, bir babanın evlatları arasında 

yaĢadığı çeliĢki anlatılmaktadır. Ġki kardeĢten birinin sorumluluk sahibi, çalıĢkan; 

diğerinin ise sorumsuz, baba parasıyla gezip tozduğu görülmektedir. Üstelik 

sorumluluk almaktan kaçınan gencin, babasının kendisiyle ilgilenmediği ve 
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kendisine sorumluluk vermediği için de sitemde bulunması, baba ile evlat arasında 

tartıĢmaya neden olmaktadır. Gencin bu davranıĢı yazar tarafından eleĢtirilmiĢtir: 

 

“–Sen bana sorumluluk vermeyi hiç düşünmedin ki baba.  

–Kendini sorumluluk verebilecek hale getirdin de bizler mi anlayamadık 

seni? Evlat ol, bir gün de başımı yukarıda gezdirecek bir iş tut, gelip bana ait olan 

makama otur.” 
77

 

 

Aşka Uyanmak romanının baĢkahramanı Faruk, kız kardeĢi Sırma‟nın 

diskotekte bir delikanlıyla sarılmıĢ vaziyette dans ettiklerini görünce tokatlayıp eve 

getirir. Sırma, ağabeyinin hıĢmından dolayı babasına sığınır. Baba Melih Bey, 

olanları öğrendikten sonra oğlunun yaptıklarını çağdıĢı bir davranıĢ olarak niteler. 

Faruk, Sırma‟nın bütün isteklerini yerine getiren babasına teki gösterir. Bu sözler 

babasını kızdırır. Faruk‟un aynı yerde eğlenmesine karĢılık kız kardeĢini orada 

istememesi Melih Bey‟i öfkelendirir. Romanda, olumsuzluklarla karĢı karĢıya kalan 

fakat hiçbir yol göstericisi olmayan gençlerin yaĢadığı arayıĢlar anlatılmaktadır. Aile 

büyüklerinin evlatlarına yeterince yol göstermemeleri, evlatların kendi yollarını 

baĢka yerlerde aramalarına neden olmaktadır. Yazar, romanda sorumsuz ailelere 

atıfta bulunmuĢtur. Anne-baba gözetiminden yoksun, aĢırı serbest bırakılan gençlerin 

yaptıkları hatalardan ve duyulan piĢmanlıklardan söz edilmektedir: 

 

“Tansiyonu çıktı babanın, beyni acıların en insafsızına ev sahibiydi şu an: –

Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ona suç yazdığın haltı aynı yerde, aynı şartlar altında 

sen de bir başkasıyla yaşıyordun.”
78

 

 

Aynada Batan Güneş romanında, Çifteturna köyünün zengin ağalarından biri 

olan Bozca, Kerem ile Erdem‟in babasıdır. Bozca, küçük yaĢlardan itibaren 

evlatlarını kendisi gibi her istediğini elde eden, her istediğine karıĢabilen, 

gerektiğinde insanlara zarar vermekten keyif alan bir kiĢiliğe sokma arzusundadır. 

Bozca‟nın büyük oğlu Erdem, babasının bu yetiĢtirme tarzına uygun hareket etmekte 
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iken diğer oğlu Kerem ise iyi bir birey olma yolunu tercih eder. Bu durum Bozca‟yı 

sinirlendirir. Bozca, Kerem‟i ikinci planda tutup Erdem‟e daha fazla önem verir. 

Ayrıca Kerem‟in, köyün diğer gençleri olan Yavuz ve arkadaĢlarının bir genç kızın 

namusuna leke sürmekte iken olaya müdahale edip onları dövmesi ve olayın 

köydekilere farklı Ģekilde duyurulması, Bozca‟yı çileden çıkarmıĢtır. Oğlunun 

baĢlarına bela getirdiğini düĢünen Bozca, çok sert biçimde Kerem‟i azarlar ve 

valizini toplayıp evden gitmesini söyler. Yazar, bir babanın evladına karĢı yaĢadığı 

önyargıya dikkatleri çekmektedir. Evlatları arasına ayrım yapan bir babanın, birisini 

üstün görmesi diğerini ise her fırsatta azarlaması aile içerisinde çatıĢmalara neden 

olmaktadır:  

“–Köpek! diye bağırdı. Bu köyün huzurunu bozmak için mi geldin? Başımızı 

belaya sokmak mı istersin sen? Daha birkaç gün öncesi yaptığın serserilikler 

yetmiyormuş gibi, şimdi de yabandan adamlar toplayıp köyün çocuklarını 

başkalarına dövdürmeye mi başladın?”
79

 

Kerem, olayın aslını babasına anlatsa da onu ikna edememektedir. Babası 

tarafından nefret edilen biri olduğunun farkındadır ve bu durum Kerem‟e ayrı bir 

ıstırap vermektedir: 

“–Kolay değil, diye mırıldandı. Bir babanın evladından her nefeste nefret 

etmesi üstelik ne zaman gözgöze gelse nefretini yüzüne vurması çekilir cinsten değil. 

En doğru hareketimi bile lanetledi. Bir defa bile olsun oğlum diye seslenmedi bana. 

Anam ve sende olmasan…”
80

 

Yine Aynada Batan Güneş romanında Erdem, köydeki çiftliğin satılması için 

ailesini ikna eder ve çiftliği sattıktan sonra hep beraber Ġstanbul‟a yerleĢirler. Yeni 

bir çiftlik kurmak için ailesinden yüklü miktarda para alan Erdem‟in paralara el 

koyduğu ve çiftlik hayaliyle ailesini kandırdığı anlaĢılınca annesi Havva Ana, 

Erdem‟e hesap sorar. Erdem‟in annesini sokak ortasında dövdüğünü gören Bozca, 

öfkeyle oğlunun yanına gidip neden annesine vurduğunu sorar. Erdem umursamaz 

bir cevap verince babası daha da öfkelenerek ona elini kaldırdığı vakit, Erdem ondan 
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önce davranıp babasına yumruk atar. Bozca‟nın bir zamanlar toz kondurmadığı 

evladı, anne ve babasını sokak ortasında dövdükten sonra uzaklaĢır. Romanda; 

babasının el üstünde tuttuğu,  her istediğini yapmaya çalıĢtığı evladının, menfaat söz 

konusu olunca kendisine kol kanat gelen babasına yaptığı saygısızlık anlatılmaktadır. 

Yazar, baba terbiyesiyle yetiĢmemiĢ bir gencin en büyük terbiyesizliği babasına 

yapacağını hatırlatmaya çalıĢmıĢtır:  

 

“–Anana neden vurdun diye sormuş olmalıydı. 

 Utanmamıştı bile: 

 –Vurdum diye cevap verdiğini öğrendim. 

Caddeden bütün gelip geçenler onları seyrediyordu. Baban, yumruğunu 

havada savurmuştu. Ne var ki tersi oldu. Şiddetli bir yumruğun darbesi ile şu akasya 

ağacının dibine uzanıverdi.”
81

 

 

3.1.2.2.  Anne ile Evlat Arasındaki ÇatıĢmalar 

 

Aile içerisinde baba ile evlat çatıĢmasının yanı sıra anne ile evlat arasında da 

çatıĢmalar yaĢanabilmektedir. Anne her ne kadar koruyucu olarak nitelendirilse de 

evladı ile çatıĢabilmektedir. “Geleneksel ailede yetiĢmiĢ gençlerin yüzde 54‟ü 

annelerini koruyucu bulmakta, çağdaĢ aileden gelenlerin ise yüzde 48‟i annelerini 

koruyucu olarak nitelemektedirler.”
82

 Özellikle annenin, kızının hayatına sürekli 

müdahale etmeye çalıĢması, onu gözetim altında tutması, genç kızları rahatsız 

edebilmektedir. Bu yüzden annenin, oğlundan çok kızıyla bir çatıĢma yaĢadığı 

söylenebilir.  

 

Beyaz Atlı romanının genç kız kahramanlarından biri olan Gökçe, Gökova 

Beldesi‟nin en hatırlı adamı olan Seyit Karabey‟in kızıdır. Elinde olmadan ġafak‟a 

karĢı temiz duygularla âĢık olduğunu hisseder. Henüz sadece kendi kendine hissettiği 

bu durumu kimseyle paylaĢmak istemez. Fakat annesi onun ġafak‟a olan ilgisini 

öğrenir. Gökçe‟nin bu hali annesini endiĢelendirir. Kızını mümkün olduğunca 

ġafak‟tan uzak tutmaya çalıĢır. Gökçe, ġafak‟a karĢı hissettiklerini kalbinde sır 
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olarak tutsa da annesi tarafından sürekli ikaz edilir. Bu yüzden anne-kız arasında 

zaman zaman sürtüĢmeler yaĢanır. Romanda yazar, bir genç kızın duygusal hislerine 

müdahale eden annesi ile yaĢadığı çatıĢmadan söz etmektedir. Annelerin özellikle kız 

çocuklarıyla yakından ilgilendikleri bilinmektedir. Zira kız çocuklarının ruh halini 

onlarla aynı cinsten oldukları için anneler, babalardan daha iyi bilmektedirler. 

Romanda annenin, kızının geleceği için titiz davrandığı görülmektedir: 

 

“Gülistan‟ın hissettiklerim diye bana anlattıkları doğruysa, taş bas kalbine. 

Şafak bizim dengimiz değil. Babasını düşün. Nikâhlı karısını bir başkasına kendi 

elleriyle teslim edecek kadar ahlaksız bir adamın oğlu Şafak.”
83

 

 

Kayıp Sabahlar romanında, Göç Holding‟in sahibi Orhan Bey‟in eĢi Asiye 

Hanım, Orhan Bey‟in babası Hasan dedeye karĢı saygısız davranıĢlar sergiler. Her 

fırsatta onunla aynı evde yaĢamak istemediğini ima eder. Hasan dedeyi bir aile 

büyüğü olarak değil, kendi aile iĢlerine karıĢan bir ihtiyar olarak görür. Oysa ailenin 

genç kızları dedelerini severler ve bir aile büyüğü olarak son sözün ondan çıkmasını 

isterler. Asiye Hanım‟ın bu davranıĢı, kızı Yelda‟yı hoĢnut etmez. Annesinin, 

dedesine karĢı gösterdiği saygısızlığa tepki gösterir. Yazar romanda, aile 

büyüklerinin önemine değinmektedir. Ailede verilecek olan kararların ailenin 

büyüklerine danıĢılarak, birlikte istiĢare edilerek yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

Aile büyüğü olarak görülen bir babanın, gelini tarafından istenmeyen adam olarak 

görülmesine tepki olarak anne ile evlatları arasında bir çatıĢma yaĢanmaktadır: 

 

“–Anne sen nereye varmak istiyorsun bu davranışınla? 

Anne kızmıştı: 

–Sen ne karışıyorsun şimdi? 

Yelda derin bir nefes alıyordu önce: 

–Varlığımızdan rahatsız oluyorsanız şimdi kalkıp gideriz dedemle. 

(…) Baba susturuyordu hepsini de: 

 –Kesin. Herkes kendi işine baksın. Hanım sen de üzerine elzem olmayan 

işlere karışma bir daha.”
84
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Kelebekler Gamsız Uçar romanının baĢkahramanı Haluk, ilgisiz bir aile 

çocuğudur. Babası bir Ģirketin pazarlama müdürü, annesi ise bir banka müfettiĢidir. 

Annesinin eğlence müptelası bir kadın olması, komĢularıyla bir araya gelip eğlence 

günleri düzenlemesi ve en önemlisi annelik vazifesinden uzak kalması Haluk‟un 

sabrını taĢırır. Bundan dolayı annesini babasına Ģikâyet eder. Bu durumdan hoĢnut 

olmayan anne, oğlunu azarlar. Haluk, annesine kendisine çekidüzen vermesi için bu 

Ģikâyetlerde bulunduğunu söylese de annesi suçlu olduğunu kabul etmez. Romanda, 

ilgisiz ailede yetiĢen bir gencin yaĢadığı sıkıntılar anlatılmaktadır. Anne ve 

babasından yeterince ilgi göremeyen bir gencin onlardan uzaklaĢmak ve kendisini 

daha iyi anlayan birisinin yanında yaĢamak istediği görülmektedir. Yazar, ergenlik 

çağında olan bir gencin ne kadar hassas olduğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca 

ebeveynlerin çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, onları gözetim altında tutmaları 

gerektiğini savunmaktadır: 

 

“–Söyler misin Haluk, bu tutumunla ne yapmak istiyorsun? Şikâyetlerinden 

dolayı babanla aramızın açılması hoşuna mı gidiyor? Haluk umursamaz ve oldukça 

sakindi annesinin gözlerine bakarken. Annesini daha da inciten, hırpalayan bir 

cevap verdi ve bu cevabı verirken gözlerinde alay ifadesi seziliyordu: 

  –Kendine çeki düzen vermeni istiyorum! Salonun perdeleri adeta titriyordu 

annenin azarından:  

–İnanamıyorum, sen nasıl bir evlatsın ha? Ne gibi bir bozukluğum varmış 

benim, söyler misin? Hangi davranışım bozukmuş da düzeltecekmişim?”
85

  

 

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanının ana kahramanlarından biri olan 

Dildar, inanç kurallarına uygun yaĢayan bir genç kızdır. Dildar, kendisine karĢı 

duygusal manada boĢ olmayan ve bunu daha önce de dile getiren Kutup‟a mesafeli 

davranır. Kutup, Dildar‟ın arkadaĢı Senem‟i kendi kuzeni Hasan‟a istemeye gittikleri 

bir akĢam, çayları getiren Dildar ile duygusal bir an yaĢar. Dildar‟ın bu davranıĢını 

gören annesi Hilal Hanım, evde kızıyla bu konu hakkında ufak bir çatıĢma yaĢar. 

Anne, kızına Kutup ile yaĢadığı davranıĢını yakıĢtıramaz. Romanda yazar, annelerin 
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genç kızlarının her hareketini dikkatle incelediklerini ve onları kontrol altında 

tuttuklarına; fakat aĢırı ilgi anne ile kızı arasında problemlere neden olacağına 

değinmektedir. Zira iyi bir aile terbiyesi alan bir genç kızın, halen annesi tarafından 

uyarılması ve annenin kızına güvenememesi sorun teĢkil etmektedir: 

 

 “–Anne gönlüm boş. Buna inan ve daha fazla üzmeyelim istersen birbirimizi. 

Benim için endişelenmeni istemiyorum. İnan bana, bir genç kızın hayata karşı nasıl 

durması gerektiğini öğrendim ve onu aklımın erdiği günden beri tekmil kurallarıyla 

yaşamaya çalıştım.”
86

 

 

O‟na Secde Yakışıyor romanının ana kahramanlarından biri olan Meryem, 

Hıristiyan dinini benimseyen bir genç kızdır. Aynı sokakta oturan Serdem‟in yakın 

bir arkadaĢıdır. Serdem ise kendi dininin inceliklerini bilen ve kurallarına göre 

yaĢayan bir Müslüman‟dır. Meryem, Serdem‟den dolayı Ġslam dinini araĢtırmaya 

baĢlar ve bir süre sonra da Müslüman olur. Fakat katı bir Hıristiyan olan annesinin 

bundan haberi yoktur. Nitekim Meryem, bir gece Ġslami usullere göre giyinik 

vaziyette iken annesine görünür. KarĢısında Müslümanlar gibi giyinen kızını gören 

anne, kızının Müslüman olduğunu öğrenince öfkelenir. Romanda, farklı dinlere 

mensup anne ile kızın yaĢadığı sorun anlatılmaktadır. Yazar, Hıristiyan olan bir genç 

kızın daha sonra Ġslam dinini benimsemesinden dolayı annesi ile yaĢadığı çatıĢmaya 

değinmiĢtir:  

 

“Öfkesi artmış annenin, sesini de bir perde daha yükseltmişti kızını 

cevaplarken: –Bir de aklınca beni mi sorguya çekiyorsun sen? Üzerindeki kıyafetler 

Müslüman kimliğinden başka şeyleri de mi temsil ediyor?”
87

 

 

3.1.2.3.  KardeĢler Arasında YaĢanan ÇatıĢmalar 

 

Aile içerisindeki çatıĢmalar, sadece anne/baba ile evlatları arasındaki 

çatıĢmalarla sınırlı değildir. Bunların yanı sıra ailede kardeĢler arasında da çatıĢmalar 

yaĢanabilmektedir. Anne babaların, evlatları arasında ayrımcılık yapmaları, kardeĢler 
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arasındaki olumlu ya da olumsuz rekabet anlayıĢı, büyük kardeĢin küçük kardeĢe 

baskıcı tutumu, kardeĢlerden biri ya da birkaçının sorumsuz davranıĢları gibi baĢlıca 

nedenler kardeĢler arasında çatıĢmalara sebep olabilmektedir. Yazar, birçok 

romanında ağabey kardeĢ iliĢkisinde, ağabeyi koruyucu olarak nitelemektedir. 

Ağabey, kardeĢlerinin sorunlarıyla mücadele içerisindedir. 

 

Dallar Meyveye Durdu romanının baĢkahramanı Burak, baba parasıyla 

gününü gün eden zevk ve eğlence uğruna hayatını heba eden bir gençtir. Burak, dini 

inançtan yoksun ve habersiz bir gençlik dönemi yaĢar. Bir süre sonra arkadaĢı 

Hakan‟ın aracılığıyla bir Hoca Efendi ile tanıĢır. Hoca Efendi‟nin sohbetlerinden 

sonra Burak, geçmiĢini sorgular ve hayatına yeni bir sayfa açar. Artık dini bir yaĢam 

sürer. Burak, aynı yaĢantıyı ailesinden de bekler. Özellikle kız kardeĢi Mukaddes‟in 

de kendisi gibi dinin yasaklarına uymasını ister. Uyarılara pek kulak asmayan 

Mukaddes, ağabeyi Burak‟ın sert tepkisine maruz kalır. Romanda yazar, dinde hoĢ 

karĢılanmayan kız ile erkek arasındaki mesafesiz iliĢki yüzünden ağabey kardeĢ 

arasında yaĢanan çatıĢmaya değinmiĢtir. Bunun farkına sonradan varan bir ağabeyin, 

kız kardeĢini de uyarmaya çalıĢması ve onu engellemesi bir çatıĢma ortamına neden 

olmaktadır: 

 

“İffet, Bahadır‟la çılgınlar gibi dans ediyor, Mukaddes bir başka delikanlının 

kollarındaydı. Kalabalığı, öfkeli hareketlerle yarıp, kız kardeşine yaklaştı. Kolundan 

hışımla kavrayıp kendisine doğru çekti. Salonun boşluğuna getirip suratına öldürücü 

parıltılarla baktı: –Git buradan, diye haykırdı. Bir mikrop yuvasından kurtul öteki 

mikrop yuvasında soluğunu genişlet.”
88

 

 

Kayıp Sabahlar romanının ana kahramanlarından biri olan Hale; kız kardeĢi 

Hilal‟in, Yasin‟e olan duygusal yakınlığını öğrendikten sonra sinirlenir. Çünkü 

Yasin, daha önceden Hale‟ye evlilik teklifinde bulunmuĢtur. Hale‟nin Yasin‟e karĢı 

boĢ olmadığı görülür. Bu durum iki kardeĢi karĢı karĢıya getirir. Yazar, aynı kiĢiye 

gönül vermiĢ iki kız kardeĢin yaĢadığı çatıĢmadan söz etmektedir: 
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“Hale öfke dolu dokunuşlarla ekrandaki fotoğrafı siliyor ve açmadan 

kapatıyordu bilgisayarı. Sert bir ikazı vardı kardeşini azarlarken: –Bir daha o resmi 

görmeyeceğim ekranında.”
89

 

 

Aşka Uyanmak romanında Faruk ile kız kardeĢi Sırma arasında ciddi bir 

münakaĢa yaĢanır. Sırma‟nın sorumsuz hareketleri, geç vakitlere kadar diskoteklerde 

erkek arkadaĢıyla beraber eğlenmesi, baĢına buyruk dilediği gibi eve girip çıkması, 

Faruk‟u son derece rahatsız eder. Nitekim Faruk, Hilal ile gittikleri bir diskotekte kız 

kardeĢinin yabancı bir erkekle sarmaĢ dolaĢ dans ettiğini görünce çok öfkelenir. Kız 

kardeĢine bir tokat attıktan sonra kolundan tutup eve getirir. Bu olaydan sonra iki 

kardeĢ arasında uzun süre devam eden bir çatıĢma meydana gelir. Yazar, bir 

ağabeyin, kız kardeĢini bulunduğu bataktan kurtarmak isterken onunla yaĢadığı 

çatıĢmaya değinmiĢtir. Zira ağabey, kız kardeĢini korumaya çalıĢmaktadır. Burada 

ağabeyin koruyucu rolü ön plana çıkmaktadır: 

 

“–Baba söyleyin oğlunuza artık kesinlikle karışmasın bana. Yoksa kaçar, ya 

da kendimi öldürürüm. İnanın yaparım bunu. Hiçbir vakit karışmayacak bana. (…) 

  –Nasıl dövdü elin içinde beni Kolumdan tutup, tıpkı pazardan satın aldığı bir 

esir gibi getirdi eve.”
90

 

 

Aynada Batan Güneş romanında Kerem ile ağabeyi Erdem arasında sürekli 

bir çatıĢma yaĢanır. Erdem menfaatlerini ön planda tutan bir kiĢiliğe sahip iken 

Kerem,  dürüst bir insan olma yolunda ilerler. Ġstanbul‟da üniversite okuyan Kerem‟i 

ziyarete gelen Erdem, Kerem‟in oturduğu evde içkili bir parti düzenler. Kerem, kendi 

evinde böyle bir partinin düzenlenmesine karĢı gelir ve gelen misafirleri evden 

kovar. Bu duruma çok sinirlenen Erdem, Kerem‟e saldırır ve Ģiddetli bir kavga 

oluĢur. Romanda; inancından taviz vermeyen, dürüst ve güvenilir bir kardeĢ ile 

menfaatleri uğruna her yolu kendine mubah gören, yalancı ve sahtekâr bir ağabey 

arasındaki çatıĢmalar anlatılmaktadır. Hep kendini ön planda tutmak isteyen bir 

ağabeyin, kardeĢinden nefret etmesi kardeĢler arasında sorun oluĢturmaktadır. Yazar, 

iyi ve kötü kardeĢe atıfta bulunarak iyilerin daima üstün olduklarını belirtmiĢtir:  
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“Erdem, Reyhan‟a yapılan harekete seyirci kalamadı. Sağ elini hışımla 

havaya2 kaldırıp kıyasıya bir tokadı Kerem‟in suratına indirdi... Kerem, iradesi felce 

uğramış genç, sabrını yitirmişti. Sağ bacağını Erdem‟in karın hizasına kaldırıp 

kuvvetli bir tekme indirmesi bir olmuştu. Ortalık bir anda karıştı. Erdem hınçla 

savrulan bir yumrukla yere yıkılırken, arkadaşlarından ikisi kollarını açıp düşmesini 

engelledi.”
91

 

  

Kin, haset ve nefret kardeĢi kardeĢe düĢman etmektedir. Öyle ki kardeĢin 

kardeĢi rahatlıkla bıçaklamaktan çekinmediği görülmektedir. Erdem, kardeĢi Kerem 

ile kavga ettiği esnada cebinden çıkardığı çakı ile kardeĢini yaraladığı gibi 

yaptığından da piĢmanlık duymaz: 

 

“Önce bir el havalandı. Sonra hücuma uğrayan bir can, önünden kaçmak 

için çırpındı ve ne yapsa sol kalçasına oturup kalan hançerin darbesini yemekten 

kendini kurtaramamıştı. İçi bulandı.. Bacağında sıcak sıcak bir yanma oldu. Başı 

değirmenler gibi döndü, gözleri birden karanlıklaştı.”
92

 

 

3.1.2.4.  Meslek Seçimine Yönelik Baskılardan Kaynaklanan ÇatıĢmalar 

  

Anne ve babalar, çocuklarının daha iyi bir eğitim ve parlak bir geleceğe sahip 

olabilmesi için meslek seçimine doğrudan ya da dolaylı olarak müdahale 

edebilmektedirler. “Sağlıklı bir meslek seçiminde genç birey, kendi istek ve 

yeteneklerini iyi değerlendirmeden, mesleklerle ilgili yeterince bilgi almadan 

kendisince doğru mesleği bulması çok zor olacaktır. Gençlerin bu önemli kararı 

verecekleri dönemde anne ve babalarına çok önemli iĢ düĢmektedir. Anne-baba 

çocuklarının ilgi ve yetenekleri doğrultusunda günümüz koĢullarında mesleklerin 

özelliklerini iyi analiz edip çocuklarının geleceklerine ıĢık tutmalılardır. Günümüzde 

aileler bu konuda çocuklarını çok iyi anlayamamakta ve genellikle yanlıĢ 
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yönlendirmelerde bulunmaktadırlar. Bu süreçte anne-baba çocuk üzerinde genelde 

baskı unsuru olarak ortaya çıkmaktadırlar.”
93

 

 

Afedersin Hayat romanında Ozan, kendisinin yerine üniversite tercihlerini 

yapan babasına tepki gösterir. Ozan, ilerde yaĢayacağı mesleği ve tercih edeceği 

okulu seçme hakkının kendisinde olduğunu düĢünerek babasından gizlice üniversite 

tercihlerini değiĢtirir. Romanda yazar, hayatı yaĢayacak olanın gençler olduklarını, 

dolayısıyla meslek seçiminde onların görüĢleri alınarak fikir üretilmesini ve son 

sözün gençlere bırakılmasını istemektedir. Neticede üniversiteyi okuyacak olan baba 

değil gencin kendisidir. Dolayısıyla seçimin gence bırakılması gerekmektedir: 

  

“-Üniversiteyi okuyacak bendim. Sevdiğim meslekler vardı sıralamak 

istediğim. Onun planını bile gönlünüze göre yapmışsınız. Kendime dönüp sormuştum 

daha önce.„Hayatı yaşayacak ben değil miydim yoksa?‟ diye.”
94

 

 

3.1.2.5.  Evin Terk Edilmesi 

 

Gençlik döneminde, çeĢitli nedenlerden dolayı gençlerin evi terk ettikleri 

görülmektedir. “Ergenlerin evden kaçması oldukça sıktır. Ergenin evden kaçmasının 

birçok nedeni vardır. Aileye ve ergene bağlı etkenler evden kaçma nedeni olabilir. 

Bu çocukların öykülerinde, sorunlu aile yapıları ve zor çocukluk öykülerine 

rastlamak olasıdır. Ailede sık kavgalar, ayrılıklar, ebeveynlerden birinde ruhsal 

hastalık ya da aĢırı alkol kullanma öyküsü ve aile içi fiziksel, cinsel sömürü öyküleri 

olabilir. Özellikle tanıdıkları, yakın çevreleri tarafından cinsel sömürüye uğrayan 

çocuklar, utanç, ĢaĢkınlık ve kızgınlık gibi duyguların hepsini birden yaĢamakta, tek 

kurtuluĢ yolu olarak sömürüye uğradığı yerden uzaklaĢmayı görmektedir. Bu Ģekilde 

aile içerisinde barınamayan çocuk, ailesinde bulamadığı güveni sokaklarda 

aramaktadır.”
95

 Aile içindeki çatıĢmalar, gençler üzerinde olumsuz etkiler 

bırakabilmektedir. Genç birey, anne ya da babası ile istenmeyen bir olay yaĢadığında 
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huzuru evin dıĢında arar, bu durum evin terk edilmesine sebep olur. Anne ile baba 

kavgası, anne/baba ile evlat kavgası, aile baskısı, genç kızları zoraki evlendirme gibi 

nedenler gençlerin evi terk etmesinin baĢlıca nedenleri olabilmektedir.  

 

Afedersin Hayat romanında Ozan, babasının yıllar önce gizliden yaptığı ikinci 

bir evliliğini öğrendikten sonra çok üzülür ve evden uzaklaĢmak ister. Romanda, 

babasının kendilerine yaptığı ihaneti yıllar sonra öğrenen bir gencin, artık babasıyla 

aynı evde yaĢamamak için evini ve yurdunu terk etmek istediği görülmektedir: 

 

“–Bir sevda yüzünden gittiğimi anlatmalısın anneme. Amerika‟daki o kız 

diyeceksin, çekip aldı onu aramızdan. Annemi çağırmalısın birazdan ve ona 

Amerika‟ya gidinceye kadar da yanınızda kalacağımı söylemelisin. Evet size gelmeli 

annem, benimle konuşmak için. Kardeşlerim de. Artık benim babamın da bulunduğu 

çatının altında işim olmamalı büyükbaba, anlıyor musun beni?”
96

 

  

Beyaz Atlı romanında, Göksu köyünün tanınmıĢ ağalarından biri olan Selman 

Ağa, kızı GülĢah‟ı zorla sevmediği bir adamla evlendirmek ister. Babasına karĢı 

gelmekten korkan GülĢah, evden kaçmanın yollarını arar. Fırsatını bulduğu bir 

vakitte yanına hizmetkârlarının oğlu olan Asaf‟ı da alarak evini ve köyünü terk eder. 

Yazar, zorla evlendirilmek istenen genç kızların durumuna değinmiĢtir. Genç kızların 

ya da erkeklerin mutlu bir yuva kurma hayallerine müdahale eden anne babaların, 

baskıcı bir tutumla evlatlarının gelecekleri olumsuz etkiledikleri görülmektedir. Bu 

baskı karĢısında genç ailesini ve evini terk etme ihtiyacı duymaktadır. Göksu 

köyünün tanınmıĢ ağalarından biri olan Selman Ağa, kızı GülĢah‟ı zorla sevmediği 

bir adamla evlendirmek isteyince genç kız evden kaçar: 

 

“Kaçtık! Rıfkı ile düğün hazırlıkları var evde amca. Ben o miskine hayatta 

varmam. Onun için de Asaf‟ı zorla razı edip kaçtım. Bizi birkaç gün burada sakla 

amca. Daha sonra nikâhımızı kıydır ve alıp başımızı gidelim buralardan Asaf‟la.”
97
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Boşluk romanın ana kahramanlarından biri olan Tuba, bir okulda öğretmenlik 

yapar. Önceleri baĢı açık bir Ģekilde dinine bağlı yaĢayan Tuba, sonrasında baĢını da 

örtmesi gerektiğini anlar. Tuba‟nın son hali ailesi ve akrabaları tarafından hoĢ 

karĢılanmaz. Bu yüzden hakaretlere ve fiziki müdahalelere maruz kalır. Tuba, 

inancına daha fazla el uzatılmaması için birkaç satırlık bir veda mektubuyla evini ve 

ailesini terk eder. Yazar, inancından ötürü baskı gören bir genç kızın evini terk 

ettiğine değinmiĢtir. Ġnancı gereği tesettüre bürünen bir genç kızın, kendilerini 

çağdaĢ olarak tanımlayan akrabaları tarafından Ģiddete maruz kaldığı için evini terk 

etmesi son derece üzüntü vericidir:  

 

“Ertesi gün, masanın üzerine dört satırlık bir yazı koyarak sır olup gitti… 

Mağdur olmamanız için gidiyorum, hakkınızı helal edin... Tuba”
98

 

 

Çiçekler Susayınca romanında Elif, anne ve baba ilgisinden yoksun büyüyen 

zengin bir genç kızdır. BaĢına buyruk yaĢayan bu genç kız, Ģehrin kabadayılarından 

olan Birli ile tesadüfen tanıĢır. Birli‟nin ikram ettiği ilaçlı birayı içen Elif, 

uyandığında tecavüze uğradığını anlar. YaĢadığı olayı ailesine anlatan Elif, babası 

tarafından evden kovulur. Romanda ilgisiz bir ailenin tek çocuğu olan bir genç kızın, 

kendisine duyduğu aĢırı güven ve serbestlik yüzünden yaĢadığı talihsizlikler 

anlatılmaktadır. Genç kız, henüz hayatının baharında iken baĢına gelen bir tecavüz 

olayı ile hayatına yeni bir sayfa açmak zorunda kalır. Hayat karĢısında zorluklara 

göğüs geren gençlerin dramı bu romanda anlatılmak istenmektedir. Yazar, romanda 

ailelerin sorumsuzlukları yüzünden hata yapan gençlerin yine aileleri tarafından 

cezalandırıldığı ve dıĢlandığı gerçeğini hatırlatmaktadır. Oysa gençlerin yaptıkları 

hataların büyük bir çoğunluğu anne ve babaların ilgisizliğinden dolayıdır. Bu yüzden 

anne ve babalar, evlatlarından önce kendilerini sorguya çekmelidirler: 

 

“Baba, gecenin sessizliğini yırtarcasına haykırdı. 

–Defol, Elif ölsün artık, defol. 

 Ve yine kapıdan bir gölge çıktı, o gölge yine karanlıklara karıştı. Bu defa 

onu takip eden yoktu.”
99
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Dallar Meyveye Durdu romanının baĢkahramanı Burak, eski yaĢamını 

tamamen geride bırakıp kendisine dini kurallar çerçevesinde yeni bir sayfa açar. 

Burak‟ın dini yaĢantısı, bu duruma alıĢık olmayan ailesini rahatsız eder. Fakat Burak, 

kendisini kurtardığı gibi ailesini kurtarmak niyetindedir. Bu yüzden dini bir yaĢam 

sürmeleri için onları da uyarır. Tüm uyarılarına rağmen anne, baba ve eĢinin evde 

içkili Noel kutlamalarında bulunmaları bardağı taĢıran son damladır. Burak, evini ve 

ailesini terk edip kendisi gibi düĢünen ve inançlı bir kadın olan babaannesinin yanına 

gider. Romanda yazar, dindar yaĢayan bir gencin, kendisiyle aynı fikirde olmayan 

ailesi ile yaĢadığı huzursuzluktan dolayı evi terk etmek zorunda kaldığından söz 

etmektedir. Bütün uyarılarına rağmen ailesini istemediği bir ortamda eğlenirken 

görmesi, gencin huzuru baĢka yerde aramasına sebep olmuĢtur. Bu yüzden yaĢadığı 

ortamı terk etmektedir: 

 

“–Ben de gidiyorum. Belki de gelmemek üzere bir gidiş bu.. Usulca, yönünü 

kapıdan yana çevirip, yorgun adımlar tazeledi.”
100

 

 

Kayıp Sabahlar romanının ana kahramanlarından biri olan Hale, Orhan 

Bey‟in Yelda ile Ġkiz olan kızıdır. O da diğer kardeĢleri gibi üniversite öğrencisidir. 

Hale, anne ve babasının zenginlik içerisinde kaybolmaları ve inançtan uzaklaĢmaları 

nedeniyle kendisini daha huzurlu hissedeceği ayrı bir eve taĢınır. Hale‟nin evi terk 

etmesine vesile olan bir diğer neden de ailesiyle yaĢadığı fikir uyuĢmazlığıdır. 

Romanda yazar, yine anne ve babaları ile anlaĢamayan gençlerin evlerini terk 

ettiklerinden söz etmektedir:  

 

“–Hale‟nin hayattaki duruşu bizlerden farklı. O bizlere nazaran daha farklı 

bir dünyanın insanı… Baba evini fikir uyuşmazlığı ve inançları doğrultusunda aynı 

çatının altında huzurlu yaşayamadığı mazeretiyle terk etti. Aynı görüşte olan iki kız 

arkadaşıyla birlikte kalıyor ayrı bir dairede.”
101
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Yine Kayıp Sabahlar romanında, Orhan Bey‟in genç kızları, ailenin büyüğü 

Hasan dedenin dıĢlandığı ve çocuklarının fikirlerine önem verilmediği için evden 

birer birer uzaklaĢırlar. Hale‟nin evi terk etmesinden sonra ikizi Yelda da evi terk 

eder. Evdeki aile içi çatıĢmalar, sorumsuz anne ve baba, disiplin ve maneviyat 

eksikliği gibi nedenler; gençlerin evi terk etmelerine zemin hazırlamaktadır: 

 

“Dedemin azarlanışına, itilip kakılışına gönlüm razı olmadı. Oturduğumuz 

evin aynı sokağında boş bir dairemiz daha var. Dedemi de yanıma aldım ve böylece 

biz de koptuk aileden...”
102

 

 

Kelebekler Gamsız Uçar romanının baĢkahramanı Haluk da anne ve 

babasından gerekli ilgi ve alakayı göremez. Haluk‟un fikirlerine önem verilmediği 

gibi sürekli de azar iĢitir. Ailesinin, Haluk‟u ısrarla kendi isteklerine göre 

yönlendirmeleri bardağı taĢıran son damladır.  Haluk daha önce de uzun süre yanında 

kaldığı Harun dedesinin yanına bir daha dönmemek üzere gider. Romanda yazar, aile 

içerisinde anlaĢılamayan, kendi fikirlerine önem verilmeyen gençlerin evden 

uzaklaĢtıklarına değinmiĢtir:  

 

“Benden anne ve baba şefkatini esirgediğiniz ve o duyarsız davranışlarınızı 

içime sindiremeyeceğim için buralardan gidiyorum. Ruhumu acımasız bir cenderenin 

içerisinde sıkıştıran bu mekândan uzaklaşmaktan başka çarem olmadığını 

düşündüğüm için veda giyindi kalbim. Elveda, özlemini duyacağım her şey ve anne 

baba şefkatini evladından esirgeyen sizler, elveda.”
103

 

 

3.1.2.6.  Annenin/Babanın Yokluğu  

 

“Anne baba kaybı, çocuklar için zorlu bir yaĢamı beraberinde getiren bir 

yaĢam olayıdır. Anne baba kaybı yaĢayan çocuklar pek çok sorunla karĢı karĢıya 

kalmaktadır. Anne baba kaybı yaĢayan çocuklar fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan 

zarar görmektedir. Bu sorunlar, çocukların tüm yaĢamlarını etkileyebilecek boyutlara 

ulaĢabilmektedir. Anne baba, çocuklar için güven ve destek sağlayan, bakan, büyüten 
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kiĢilerdir. Bu kiĢilerin kaybı durumunda çocuğun hayatı birçok açıdan 

etkilenmektedir.”
104

 Ailenin yapısı, kiĢilik geliĢiminde çok önemlidir. Bir ailede hem 

annenin hem de babanın ayrı ayrı önemi vardır. Anne, aileyi bir arada tutan Ģefkat ve 

sevgi temsili olarak görülmekte iken baba, aileyi koruyan güven ve güç simgesi 

olarak görülmektedir. “Ailede anne; hem ebeveynlerin hem de çocukların gözünde, 

yaĢamını çocuğuna adadığı ve çocuğunu karĢılık beklemeden sevdiği için fedakâr, 

kutsal ve vazgeçilmezdir. Aile bireyleri için anne, aileyi bir arada tutan kiĢidir. Tek 

ebeveyn olan anne ise, eĢi ile birlikte yaĢayan anneye kıyasla daha güçlü olması 

gereken; çocuğu için hayata tutunan ve sürekli mücadele içinde bulunan bir kiĢi 

olarak algılanmaktadır. Babalar ise, çocuk için güven ve gücün simgesidir ve tüm 

aile bireyleri tarafından evin reisi olarak aileyi korumaktan ve evin geçimini 

sağlamaktan sorumlu kiĢi olarak algılanmaktadır. Tek ebeveyn olan baba, eĢi ile 

birlikte yaĢayan babaya göre çocuğu ile daha fazla ilgilenen; ancak daha çok ev dıĢı 

iĢlerle özdeĢleĢtirildiği için özellikle çocuk bakımı ve ev iĢleri konusunda zorluk 

çeken bir kiĢi olarak görülmektedir.”
105

   

 

Beyaz Atlı romanının baĢkahramanı ġafak, çok küçük yaĢlarda annesinden 

yoksun olarak büyür. Annesinin vakti gelince kendisine verilmesini istediği mektup 

ġafak‟ı duygulandırır. Her ne kadar annesinin nerede olduğu bilinmese de onun 

hayatta olması ġafak‟ı umutlandırır. Romanda yazar, anne Ģefkatinden yoksun bir 

gencin, maddi durumu iyi olan bir ortamda yaĢamasına rağmen yaĢadığı hüzünden 

bahsetmektedir. Her ne kadar bir gencin maddi durumu iyi olsa da yaĢadığı anne 

yokluğu, onda derin bir acı bırakmaktadır. Annenin varlığından haberdar olup da 

nerede olduğunu bilememek kiĢiyi daha sıkıntılı bir hale sokmaktadır:  

 

 “„Ah oğul‟ demişti peşinden, „Seni dünya gözü ile görmeye o kadar susadım 

ki dudaklarım çatlak ve kalbim pare pare oldu susuzluğumdan. Annen Gülce‟ 

Dudaklarını dişlerinin arasına aldı hıçkıra hıçkıra ağlamamak için. Derin bir nefes 

aldı çürüyen ciğerlerine Şafak. Kalemini çıkarıp mektubun altına titrek ve panikteki 
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parmaklarıyla bir şeyler yazdı. O da arzuhalini kısaca işliyordu. Umutsuzluğuna bir 

mum yakmak için…”
106

 

  

Kayıp Sabahlar romanının baĢkahramanı Yasin de anne ve baba Ģefkatinden 

mahrum büyür. Küçük yaĢta annesini kaybedince dedesi tarafından büyütülür. Yasin, 

annesinin ölümünden sonra aile içerisindeki bazı sorunlardan dolayı babasından da 

ayrı yaĢamak zorunda kalır. Bu yüzden Yasin hem anne hem de baba yokluğu yaĢar. 

Yasin, parkta anne ve babasıyla oyun oynayan çocukları izlerken duygulanır. Bir 

annenin çocuğunun baĢını Ģefkatle okĢaması, bir babanın çocuğunun elinden tutup 

koĢturması, Yasin‟in yüreğindeki yaraya dokunur.  Romanda küçük yaĢlardan 

itibaren annesini kaybeden bir gencin yaĢadığı duygusal hüzün yazar tarafından 

anlatılmaktadır. Anne ve baba yokluğu, gençler üzerinde duygusal bir eksiklik 

bırakmıĢtır. YaĢanan hüzün, gençlik dönemindeki bir birey için büyük bir kayıp 

olarak anlatılmıĢtır: 

 

“Anne-baba sevgisine hasret yaşadığı yılların düğümleri sıklaşıyordu 

boğazında onların farkında olmadan... Anne ve baba koskocaman bir yitikti Yasin‟in 

hayatında. Yaşanmamış sevgilerin vurgunu buhurdanlaşarak taşıyordu 

gözlerinden...”
107

 

 

Yasin, annesinin ölümünden dolayı babasını ve üvey ağabeyi ġükrü‟yü 

sorumlu tutar. Aslında Yasin‟in annesinin ölümünden babasının kesinlikle ilgisi 

yoktur. Yasin‟in üvey ağabeyi ġükrü, kıskançlığından dolayı babasının ikinci eĢi 

olan yani Yasin‟in annesini gizlice öldürmüĢtür. Anne yokluğunu yaĢayan Yasin, 

hayatta olmasına rağmen baba yokluğunu da üvey kardeĢlerinden dolayı yaĢar:  

 

“Kendisine sürekli sorduğu ve çocukluk yıllarından hafızasına keskin 

çizgilerle kendisini kazıyan bir hikâyesi vardı. Sık sık soruyordu bunu kendisine, 

„Sahi baba neydi?‟ Benim hasretini çektiğim o kavramın yürekteki açılımı yıllar 

öncesi ilkokul bahçesinde bana babasını anlatan o çocuğun dediği gibi miydi? 
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Yaşamadım ki... Gözlerinde bulgur bulgurdu yaşlar… Hasret renginin uçukluğuna 

yansımıştı „ah‟ çekerken…”
108

 

 

Leyl Işıkları romanının ana kahramanlarından biri olan Harun, annesinin 

himayesinde babasız büyüyen bir gençtir. Baba eksikliği onun kalbinde büyük bir 

boĢluk oluĢturur. Babasının hayatta olduğunu bildiği için onu bulmak ve baba 

Ģefkatinden yoksun geçen yılların acısını çıkarmak niyetindedir. Harun‟un babası, 

sırf inançlı olarak hayatına yeni bir sayfa açtığı için annesi tarafından dıĢlanmıĢtır. 

Harun, kuzeni Bulut ile dertleĢirken babasının yokluğundan dolayı duyduğu acıyı 

dile getirir. Romanda yazar, dini kimliğinden dolayı eĢi tarafından dıĢlanan bir 

babanın evinden ayrılmak zorunda kaldığı ve bu nedenle evladını babasız bıraktığına 

değinmiĢtir. Her ne kadar babasız büyüse de bir genç, zaman ilerledikçe babasının 

neden aralarında olmadığını sorgulamakta ve onun özlemini yaĢamaktadır. Romanın 

ana kahramanlarından biri olan Harun, annesinin himayesinde babasız büyüyen bir 

gençtir. Hayatındaki baba eksiği onun kalbinde büyük bir boĢluk oluĢturmuĢtur: 

 

 “Ben onu hiç görmedim kuzen. Babalık nasıl şey, tatmadım. Onun şefkatini, 

hazzını, hatta tokadını tatmadım hayatımda. Sen „Baba‟ dedikçe, başkaları yanımda 

„Baba‟ dedikçe, binler defa ölüp dirildim. Söyler misin ne hakları vardı buna? 

Madem yürütemeyeceklerdi, niçin evlendiler ki? Çocuklar babasız ya da annesiz 

büyüyeceklerse, bu haksızlığın darasını çeker mi yürekleri? Ölçtüler mi bunu 

yaparlarken?”
109

 

 

Sitem romanının ana kahramanlarından biri olan Kemal, kendisi gibi aile 

yokluğu çeken Ferhat ve Kenan ile aynı gecekonduyu paylaĢır. Üçü de anne ve 

babadan yoksun gençlerdir. Ferhat‟ın annesi doğum sırasında ölmüĢ, babası ise 

dayıları tarafından öldürülmüĢtür. Kenan‟ın babası da annesini öldürdükten sonra 

kendisini öldürmüĢtür. Kemal‟in diğer arkadaĢlarından farkı ise anne ve babasının 

hayatta olmalarına rağmen ona sahip çıkmamalarıdır. Bu yüzden Kemal, hem 

annesine hem de babasına kin besler. Bir gün onları bulup mutlaka hesap soracağını 

da ifade eder. Romanda annesiz ve babasız büyümek zorunda kalan bir gencin, 
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ailesine karĢı beslediği öfke anlatılmaktadır. Yazar, yıllar önce anne ve babası 

tarafından terk edilen bir gencin onlara duyduğu kin ve nefretten bahsetmektedir. 

BoĢanan bir çiftin, sahiplenmek istemedikleri evladını ortada bıraktıkları 

görülmektedir. Bu durum evlat için son derece üzücü bir durumdur. Çünkü evlat bu 

olayı her hatırladığında anne ve babasından nefret edecektir. DüĢüncesiz ve 

sorumsuz ebeveynler yüzünden kimi gençlerin hayatları zorluklarla, yokluklarla ve 

sıkıntılarla geçmektedir:  

 

“–Ben diye başladı. Aranızda kini ölmeyecek, çilesi ömrümce sürüp gidecek 

en şanssız insanım. Keşke ben de sizin gibi hem anamı hem babamı kaybetmiş 

olsaydım. Belki yüreğimi burkan sancılar tükenir, her şeyi kısa zamanda unutur 

giderdim. Gel gör ki, benimki öyle cinsten değil. Yaşıyorlar…(…) Zengin olmak 

istiyorum. Mutlaka zengin olmak! Ne pahasına olursa olsun zengin olmak istiyorum. 

Beni sokaklara terk eden insanların karşısına çıkıp haykırmalıyım.”
110

 

 

 3.1.2.7.  Evlilik Hayatında YaĢanan ÇatıĢmalar 

 

Ġnsan hayatının en önemli dönüm noktalarından biri de evliliktir. Bu dönemde 

hayatlarını birleĢtirme kararı veren çiftler için yeni bir hayat baĢlamaktadır. Evlilik 

hayatı boyunca çiftler arasında bazı problemler yaĢanabilmektedir. Sürekli çatıĢmalar 

yaĢanması bir süre sonra çiftler arasındaki yakınlığı, bağlılığı ve güveni 

yitirebilmektedir. Bu da boĢanmaları daha kolay hale getirebilmektedir. “Ailenin 

sağlam temeller üzerine inĢa edilmesi, toplumsal görevini ve iĢlevini yerine 

getirebilmesi; aile içi iliĢkilerin temelinde olan eĢler arası iletiĢimin düzeyine 

bağlıdır. Evliliğe yüklenen anlam ve maneviyat bu iletiĢimin kalitesini etkiler. 

Evlilikte yaĢanan değerler, eĢleri birbirine bağlar ve sevgi duygusunu besler. YanlıĢ 

etkileĢim veya yetersiz iletiĢim, aile içi sorunlara yol açan nedenlerin baĢında 

gelmektedir.”
111

 EĢler arasındaki yetersiz veya hatalı iletiĢim, kültür, inanç, mezhep 

ve diğer politik görüĢ farklılıkları gibi ana konular yeni evli çiftler arasında 

çatıĢmalara neden olabilmektedir. “Bilindiği gibi evlenecek kiĢilerin ortak yönlerinin 
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çok olması evlilikte baĢarı Ģansını arttırmaktadır. Din, ırk, eğitim, yaĢ ve sosyal 

değerler açısından önemli ölçüde yakınlık ve benzerlikler olan kiĢilerin meydana 

getirdiği evliliklerde anlaĢmazlıklar minimum seviyeye inmektedir. Ayrıca bu tür 

evliliklerde ortaya çıkabilecek sorunların çözümü, geçici ve objektif bir yaklaĢımla 

çok daha kolay olacaktır.”
112

 

 Boşluk romanında; Dr. Cihan, ani bir karar ile çocukluk arkadaĢı ve aynı 

zamanda da düĢmanı Ġsmet‟in kuzeni olan Ebru ile evlenir. YaĢadığı olaylardan ötürü 

büyük bir boĢlukta olan Cihan‟ın evliliği eĢini mutlu edemez. Cihan, eĢinin bazı 

hareketlerini uygun bulmadığı gibi onu yabancılara karĢı da kıskanır. Bu durum 

Ebru‟nun hoĢuna gitmez. Mutlu olmadığını, eĢi tarafından kıskanıldığını ve rahatça 

hareket edemediğini gerekçe göstererek Cihan‟a boĢanma davası açar. Birkaç yıl evli 

kaldıktan sonra genç çift, boĢanmak zorunda kalır. Yazar, evliliğin mukaddes bir 

değer olduğunu, bir oyun olmadığını gençlere anlatmaya çalıĢmaktadır. Gerek 

madden gerek manen olsun birbirlerine denk olmayan gençlerin aynı çatı altında 

mutlu olamadığı anlatılmaktadır: 

“ „Kıskanç‟ diyordu... „plajlarda denize girmeme müsaade etmiyor. Gece 

kulüplerine, dansa ve caza götürmüyor. Beni amcamın oğlundan kıskandı. 

Düşünebiliyor musunuz? Amcamın oğlundan... Aynı suçtan mahkûm. O gün beni de 

dövdü. Artık bir arada yaşamamıza imkan yok.”
113

  

Dallar Meyveye Durdu romanında Burak, eski günlerini geride bırakıp dindar 

bir birey olarak yaĢar. Burak, kendisi gibi eĢinin de eski yaĢantısını bırakıp dindar bir 

kimliğe bürünmesini istediği için ona sık sık uyarılarda bulunur. Burak, eĢi Ġffet‟ten 

eskiden yaptıkları kızlı-erkekli lüks partilerden ve içki âlemlerinden uzak durmasını 

ister ve ona Ġslam‟ı benimseyen bir yolda birlikte yürümeyi teklif eder. Fakat Ġffet, 

eĢinin düĢüncelerine Ģiddetle karĢı çıkar. Romanında yazar, dini değerlere göre 

yaĢayan bir kocanın dini küçümseyen karısı ile yaĢadığı çatıĢmayı ele almıĢtır. Zira 

aynı düĢünceye sahip olmayan eĢlerin evliliklerinde huzur olmadığı anlatılmaktadır:  
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“–Desem ki, İslam‟ı bütünüyle benimsedim. Onun kurallarını hayatımıza 

uygulayıp, Allah‟a giden yollarda fazilet ve sadakat yarışına birlikte çıkalım, var 

mısın?”
114

  

Romanda, kendisine yapılan halisane teklifi alaylı bir Ģekilde karĢılayan Ġffet, 

kendisini çağdaĢ bir insan olarak tanımlar. Burak, eĢinden ümidini kestiği için onu 

boĢar. Yazar, Evli genç çiftler arasında yaĢanan fikir uyuĢmazlığının, birlikteliğe son 

verecek kadar önemli olduğuna değinmiĢtir:  

“–Sen çağdaşlaştığın insanlara layıksın. Onlarla baş başa kal. Seni terk 

ediyorum. Benden boş ol diye mırıldandı. Üç talakta boş ol. Müslüman başkasının, 

kolları arasında gördüğüne, namusum diye bakmaz. Seninle yollarımız ayrıldı 

artık.”
115

 

 

Kayıp Sabahlar romanında, uzun bir bekleyiĢten sonra mutlu bir yuva kuran 

Yasin ve Hale çifti, geçmiĢte yaĢanmıĢ bir olayın bedelini öderler. Hale‟nin babası 

Orhan Bey, Yasin‟in üvey ağabeyi ġükrünün yakın bir arkadaĢıdır. Vaktiyle Yasin‟in 

annesini öldürmek isteyen ġükrü, bu iĢi arkadaĢı Orhan Bey‟in yardımıyla 

gerçekleĢtirir. GeçmiĢteki bu çirkin olaylardan habersiz olan iki genç mutlu bir yuva 

kurmuĢlardır. Yasin, annesinin ölümünde kayınbabasının da parmağının olduğunu 

öğrenince kahrolur. Bir tarafta çok sevdiği eĢi, bir tarafta annesinin katili olan eĢinin 

babası olunca ne yapacağına karar veremez. Romanında yazar, geçmiĢte yapılan bir 

hatanın bedelini çocuklarına ödeten ailelere değinmiĢtir. Zira mutlu bir evlilik hayatı 

yaĢayan bir genç, eĢinin ailesinden dolayı yuvasında bazı sorunlarla karĢılaĢması 

üzüntü vericidir. Her ne kadar genç çift arasında bir sorun olmasa da ailelerden 

kaynaklı sorunlar, gençlerin evlilik hayatına yansımıĢtır: 

 

“Nasıl söyleyecekti ona bunu ya da daha fenası annesini öldüren bir adamın 

kızı ile nasıl paylaşacaktı hayatı. Hale ile göz göze geldiğinde, ona dokunduğunda o 

adam, yani babası gelecekti aklına.”
116
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Kendimi Unutup Sana Ağladım romanında yeni evli „Kutup ile Dildar „çiftini 

çekemeyen Ezgi, geçmiĢte Kutup ile yaĢadıklarını yalanlarla süsleyerek Dildar‟a 

anlatır. Bu durum eĢler arsında huzursuzluğa neden olur. Romanda yazar, küçük bir 

meselenin yeni evli gençler arasında büyütülüp evliliği zedelemeye kadar 

ciddileĢtiğinden söz etmektedir. BaĢkalarının söylemleriyle hareket ederek kurulu 

yuvaların dağıtılmaması gerektiği, genç çiftlere hatırlatılmaya çalıĢılmaktadır. Çünkü 

insanlar karĢılıklı konuĢarak gerçekleri kavrayabilecek ve sorunları çözebilecek güce 

sahiptirler:  

 

“Evin tavanını sarsan, duvarlara şamar gibi inen bir haykırışı vardı 

Dildar‟ın. Son sözler bardağı taşırmış ve aralarındaki bütün bağların kopuşunu 

başlatmaya yetip artmıştı: –Onunla yattığını bile söyledi Ezgi!!!”
117

 

 

EĢinden böyle ağır bir söz beklemeyen Kutup, öfkesinden dolayı Dildar‟a bir 

tokat atar:  

 

“Dildar, tokadın şiddetiyle uzanıp kaldığı kanepenin üzerinde boğucu 

hıçkırıkların incitişlerindeydi. Ellerini yüzüne kapamış, görmek istemiyordu 

Kutup‟u... Ne yaptıysa Dildar‟ın gönlünü alamamıştı Kutup. Onarılması güç bir onur 

ezikliği yaşıyordu Dildar.”
118

  

 

Leyl Işıkları romanında Bulut ile eĢi Bengisu birbirlerini severek evlenen 

mutlu bir çifttir. Bulut‟un zamanla değiĢen hayatına inancın emir ve yasakları 

eklenince, Bengisu bu yeni hayatı benimsemekte oldukça zorlanır. Çünkü bu yeni 

hayat tarzında içki, kumar ve dans yoktur. Eski alıĢkanlıklarını terk edemeyeceğini 

anlayan Bengisu, Bulut‟un bütün uyarılarına rağmen tekrar barlara gider. Üstelik 

hamile olmasına rağmen bunları yapmaktan çekinmez. Bu durumdan son derece 

rahatsız olan Bulut, gece eĢini bardan zoraki çıkarıp evine götürür. Bengisu, 

özgürlüğünün kısıtlandığını ve arkadaĢlarının arasından zorla götürülmesini 

hazmedemez. Böylece yeni evli genç çiftin arsında bir uyuĢmazlık oluĢur. Romanda 

yazar, evlilik hayatının bir takım sorumluluklar getirdiğine değinmiĢtir. Henüz 
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gençlik döneminin baĢında iken evlenip yuva kurmak, eski alıĢkanlıkların bir kısmını 

terk etmek gençlere zor gelmektedir. En ufak bir sorunda boĢanmayı adet edinen 

gençler de yazar tarafından eleĢtirilmektedir. Çünkü boĢanmanın kolay verilen bir 

karar olmaması gerektiği vurgulanır. Romanın baĢkahramanı Bulut, eĢi Bengisu‟dan 

bazı fedakârlıklar istemekte ve onun eski alıĢanlıklarından vazgeçmesini 

istemektedir: 

 

“ –Sendeki bu inat devam ederse, bil ki yollarımız şimdiden ayrılır. 

Esef doluydu Bulut‟un bakışları: 

–O kadar kolay mı sence böyle bir karara varmak? 

 –Kolay! Ben elime geçen hayatı harcamak, sınırlamak, susturmak değil, onu 

yaşamak istiyorum.”
119

 

 

 

3.1.3.  YALNIZLIK 

 

Ġnsan sosyal bir varlıktır, hayatını devam ettirdiği sürece çevresindeki her 

olay onu doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Ġnsanlar; konuĢarak, karĢılıklı fikir 

alıĢveriĢinde bulunarak ve iletiĢim kurarak anlaĢabilmektedir. Fakat bazen iletiĢim 

kurmanın çok zor olduğu durumlar da olabilmektedir. Duygularını, sıkıntılarını, 

sorunlarını, isteklerini v.b taleplerini aktaramayan birey, yalnızlığa bürünebilir. 

Adeta yalnızlığı arkadaĢ edinir ve aradığını onda bulmaya çalıĢır. Yalnızlık, yaĢamın 

bir parçasıdır. Herkes için ortak bir durum olsa da kiĢiden kiĢiye değiĢiklik gösterir. 

“Yalnızlık, nedenine ve belirtilerine göre değiĢik isimlerle tanımlanır. Derin 

yalnızlık, depresyonun eĢlik ettiği bir durumken sosyal ya da iliĢkisel yalnızlık 

bireyin kendini bir topluma, gruba ait hissedememesi ve yaĢadığı toplumda kendini 

yabancı hissetmesi olarak tarif edilir. Yine duygusal yalnızlık, normal ortamlarda 

ruhsal beklentilere karĢılık bulamayan ve yakın özel iliĢkilerden yoksun, olanlar için 

kullanılırken, gizli yalnızlık dıĢarı yansıtılmayan ama içsel üzüntülerle 

yorumlanabilen bir yalnızlık türü olarak bilinir.”
120

 Yalnızlık, sadece yalnız yaĢamak 
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ve yalnız kalmak değildir. KiĢinin kendisini yalnız hissetmesi, duygularını karĢı 

tarafa aktaramaması da birer yalnızlıktır.  

 

Yalnızlık, gençlik döneminde karĢılaĢılan önemli bir sorundur. “Ergenlik 

döneminde ortaya çıkan hızlı değiĢimler, temel bağlanma figürleri olan anne-

babadan ayrılık ve yabancılaĢma duygusu, artan özgürlük duygusu ve kimlik 

oluĢturma çabası bu dönemde yalnızlığın artmasına katkıda bulunan bir dizi 

geliĢimsel faktör olarak rapor edilmektedir. GeliĢimsel faktörlerin yanı sıra sosyal 

faktörler de ergenlik döneminde yalnızlığın artmasında etkili olabilmektedir.”
121

 

Yeni bir arayıĢ içerisinde olan genç, kimsenin kendisini anlamadığını düĢünerek 

yalnızlaĢabildiği gibi duygusal yönü henüz tam olarak geliĢmeyen ergenlik çağındaki 

bireyler yalnızlık hissine kapılabilmektedirler. 

 

Ahmed Günbay Yıldız; Benim Çiçeklerim Ateşte Açar, Çiçekler Susayınca, 

Kelebekler Gamsız Uçar, Kendimi Unutup Sana Ağladım ve Aşka Uyanmak 

romanlarında gençlerin yaĢadığı yalnızlık sorununa değinmiĢtir.  

 

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında,  üniversite öğrencisi bir genç kız 

olan GülĢah, kendisini çok yalnız hisseder. Öyle ki bu yalnızlığını gidermek için 

kendisinden beklenilmeyen Ģeyler yapar. GülĢah, üniversiteden hocası olan Bilal 

Hoca‟ya âĢık olur, ona bu duygularını anlatırken ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu 

dile getirir. Bu aĢkın aslında ne kadar çocukça bir duygu olduğunun farkında 

değildir. Çünkü Bilal Hoca, evli ve eĢine bağlı bir adamdır. Roman, genç bir kızın 

baĢından geçen olaylardan söz etmektedir. Küçücük bir hatanın bir genç kızın 

hayatında nelere mal olduğu anlatılarak, genç kızlara önemli mesajlar verilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Yazar, yalnızlık hissine bürünen bir gencin, hayatındaki çoğu Ģeyden 

umudunu yitirdiğini anlatmaya çalıĢmıĢtır. Dolayısıyla yalnızlık, kiĢiye sonradan 

piĢman olacağı Ģeyler yaptırabilmektedir. Çünkü sığınacak bir liman arayan genç, her 

Ģeyini feda etmeye hazırdır: 
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“–Okunmamış, kütüphanenin raflarında unutulmuşluğa terk edilmiş, tozlu bir 

kitap kadar şansız ve yalnızım... Hırpalanmış, itilmiş, hayata küskün, ilgi bekleyen 

bir yüreğim var size karşı.... Ne olur, anlayın beni hocam. Aksi halde, hayatıma 

kendi ellerimle son vermekten mada, başka hiçbir çarem yok. İnanın çok acı 

çekmekteyim”
122

 

 

Çiçekler Susayınca romanında, küçük yaĢlardan itibaren kimsesiz kalan 

Yadigâr, anne ve babasından ayrı bir Ģekilde Hasan Dede adında bir ihtiyar 

tarafından büyütülür. Hasan Dede öldükten sonra artık tutunacak tek bir dalı bile 

kalmayan Yadigâr, cezaevinden tahliye olacağı gün yakın arkadaĢı Dursun‟a 

yalnızlığını ağlayarak anlatır. Yazar, küçük yaĢlardan itibaren yalnız yaĢamak 

zorunda kalan bir gencin yaĢadığı duygulardan söz etmektedir. Tutunacak bir dalı 

olmayan ve bu yüzden çok sıkıntı yaĢayan genç, bu acıyı her daim yüreğinde 

yaĢamaktadır:  

 

“–Bu peş peşe ziyan olan işkence yüklü yıllar, beni çektikçe sökülen bir 

çoraba benzetti Dursun Ağabey. Ne zaman kimsesizliğimi ve terk edilmişliğimi 

hatırlasam, ilmeği kaçık çorap gibi çektikçe, içten içe sökülesim gelir. Sen hiç 

sebepsiz akan gözyaşlarına şahit oldun mu?”
123

 

  

Kelebekler Gamsız Uçar romanının baĢkahramanı Haluk, çalıĢan bir anne ve 

babanın çocuğu olduğu için çoğu vakit yalnızdır. Babasının iĢten dolayı sabah çıkıp 

akĢam geç vakitlerde eve dönmesi, annesinin de arkadaĢlarıyla vakit geçiren eğlence 

meraklısı bir kadın olması, Haluk‟u yalnızlığa iter. Bu durum onun hırçın ve sıkıntılı 

bir birey olmasına neden olur. Yazar, çocuklarına yeterince ilgi göstermeyen, onları 

iĢlerinden daha önemsiz gören anne ve babalardan yakınmaktadır. Dolayısıyla 

ailesinden gerekli ilgi ve alakayı göremeyen genç, yalnız ve mutsuz olmaktadır: 

 

“Baba, kendini zenginlik hırsına kaptırmış, yoğun bir çalışma hayatının 

akışına girmiştir. Sabahları erkenden çıktığı evine, geç vakitlerde dönüyordu. Anne 

ise eğlence müptelası bir kadındı. Komşularıyla bir araya gelip eğlence geceleri 
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düzenliyor, annelik sorumluluğunu bir kenara bırakıyordu beklediği ve hakkı olan 

ilgiyi, yaşadığı yuvada bulamıyor oluşu, bitmek tükenmek bilmeyen aşırı ilgisizlik, 

Haluk‟u her geçen gün biraz daha hırçınlaştırıyor, sıkıntılarını daha da 

artırıyordu.”
124

   

 

Anne ve babasından yeterli ilgiyi göremeyen genç, kendisini yalnız 

hissetmektedir. Dolayısıyla bu yalnızlık gencin sosyal çevresini de olumsuz yönde 

etkilemektedir. Genç, anlaĢabildiği ve dertleĢebildiği bir ortamda olmak istemektedir. 

Bu ortam aile ortamının dıĢında olabilmektedir:  

“Babasıyla, annesiyle, okul arkadaşlarıyla hatta mahalledeki gençlerle 

iletişimi oldukça kötüydü. Ruhunu yaralayan bir yalnızlığın içerisindeydi. 

Oturdukları mahallede ve okuduğu okuldaki arkadaşlarının çoğu ona mesafeli 

yaklaşıyordu. Hayatla ve insanlarla uzlaşmak için çabalıyordu aslında, fakat 

çabaları yetersiz kalıyordu.”
125

   

 

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanının baĢkahramanı Kutup, üniversite 

mezunu bir gençtir. Aynı mahalleden arkadaĢı olan Dildar‟a gönlünü kaptırır. Çoğu 

kez Dildar‟a evlenme tekliflerinde bulunmuĢsa da Dildar, onun samimiyetine 

güvenmeyerek tekliflerini reddeder. Kutup, mutlu bir yuva kurmak için çaba gösterir. 

Kutup‟un Dildar‟a yakınlık kurmaması, Dildar‟ın ona karĢı mesafeli davranması ve 

bunların yanı sıra Kutup‟un bir takım ailevi sorunlar yaĢaması yalnızlığını tetikler. 

Romanda yazar, bir gencin yaĢadığı gönül macerasındaki baĢarısızlığı ve ailevi bir 

takım sorunlardan dolayı yalnızlık hissine kapıldığına değinmiĢtir. Hem aile 

içerisinde anlaĢılmadığını ve destek olunmadığını bilmek hem de aĢk yolunda 

baĢarısız olmak kiĢiyi kendi iç âlemine sürükleyerek yalnızlaĢtırmıĢtır: 

 

“Kutup, her gün biraz bir değişik yüzünü gösteren hayatla yüzleşmeye 

başlamıştı... Artık tek başına yaşamak zorunda kaldığı evinin, sinirlerini alt üst eden 
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sessizliğinde boğulacak gibi oluyor ve defterine sarılıyordu sık sık ... Yalnızlık, onu 

günlük tutmaya ve defteriyle sırdaş olmaya mecbur kılıyordu.”
126

 

 

Aşka Uyanmak romanının baĢkahramanı Faruk, bir takım sıkıntılar yaĢar. 

Ġçindeki boĢluğun peĢine düĢerek o boĢluğun nedenlerini sorgulayan Faruk, zamanla 

eski alıĢkanlıklarına son vermeye karar verir. Faruk‟un gece eğlencelerine 

gitmemesi, evlerde yapılan içkili partilere katılmaması ve ailesinin bazı 

davranıĢlarını eleĢtirmesi çevresi tarafından hoĢ karĢılanmaz. Çevresindekiler onun 

ruhi bir bunalımda olduğunu düĢünürler. Bu yüzden Faruk yalnız kalır. Çünkü onu 

anlayabilecek, ona yardımcı olabilecek, düĢüncelerine ortak olabilecek ya da yol 

gösterecek kimse yoktur. Romanda, düĢüncesini ailesine ve kendisine yakın 

hissettiklerine anlatamayan bir gencin yaĢadığı sıkıntı anlatılmaktadır. Bu sıkıntı 

gencin yalnızlığa çekilmesine neden olmaktadır: 

 

“Faruk son günlerinde iyice sıkılmıştır. Muzdarip bir gönlü vardı. Arada bir 

dertleştiği Hilal de gelmiyordu artık. Kelimenin tam anlamıyla etrafından tecrit 

edilmiş, yalnızlığa bırakılmış bir insandı. Hadiseler zincirinin halkaları peş peşe 

kopmuş, yorgun düşürmüştü onu.”
127

 

 

 

3.1.4.  DEPRESYON VE HĠÇLĠK DUYGUSU 

 

Depresyon, çağımızda en sık rastlanan psikolojik sorunlardan biridir. 

Özellikle gençlik dönemini derinden etkileyen bir sorundur. Depresyon; “ümitsizlik, 

karamsarlık, yetersizlik, kendine güvensizlik, çaresizlik, değersizlik duygusu, 

önemsiz nedenlerden dolayı kendini suçlama, sosyal yaĢamdan çekilme, iĢtahsızlık 

veya aĢırı yemek yeme, uykusuzluk veya aĢırı uyku, psikomotor motor heyecan veya 

yavaĢlık, yoğunlaĢma yetersizliği, unutkanlık, kararsızlık, neĢesizlik, halsizlik, baĢ 

ağrısı gibi fiziksel Ģikâyetler, normalde hoĢlandığı etkinliklere veya genelde yaĢama 

karĢı ilgisizlik (çocuklarda ve ergenlerde ayrıca huzursuzluk ve can sıkıntısı) zevk 
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alamama, aĢırı durumlarda ölüm ve intihar düĢünceleri v.b ile tanımlanan ve 

belirlenebilir bir olaya bağlı olarak ortaya çıkan ruhsal bir çöküntü halidir.”
128

 

  

 Gençliğin yaĢadığı bunalımlar hiçliğin veya depresyonun birer belirtileridir. 

Genç, yaĢadıklarından dolayı sıkıntılı bir süreç geçirir. Onu anlayabilecek çok az 

insan olduğunu düĢünür. Dolayısıyla yeterince anlaĢılmadığını düĢünerek iç 

aleminde sıkıntı yaĢar. “Ergenlikteki depresyon daha çok kısa süreli ve belirli 

durumlara bağlı olarak görülmektedir. Kısa süreli depresyonlarda ergenler 

üzüntülüdür, anlaĢılmadıklarını düĢünürler, ama günlük hayatlarını devam 

ettirebilirler. Bu ruhsal karamsarlık kendiliğinden ortadan kalkacağı için müdahale 

gerekmemektedir. Gerçek depresyonda ergende kendini değersiz bulma, kendini 

suçlama, üzüntülü ve ümitsiz olma, intiharı düĢünme, öfke ve hırçınlık gösterme gibi 

belirtiler görülür.”
129

 Genç bir arayıĢ içerisindedir. Sıkıntılı ve stresli günler 

geçirebilmektedir. Hayattan zevk alamadığı gibi kendisini de yeryüzünde baĢıboĢ ve 

çaresiz gibi hissedebilmektedir. Dolayısıyla genç, bir boĢluğun içerisinde yer 

almaktadır. Bu boĢluk kiĢide depresyon, hiçlik duygusunun oluĢmasına; kendisini 

faydasız, verimsiz ve pasif görmesine neden olabilmektedir.  

 

Ahmed Günbay Yıldız; Boşluk, Kelebekler Gamsız Uçar, O‟na Secde 

Yakışıyor, Orada da Yıldızlar Kayar mı? ve Aşka Uyanmak romanlarında gençlik 

çağında yaĢanan iç huzursuzluk, ruhsal bunalımlar, boĢluk, çaresizlik gibi faktörlerin 

yol açtığı depresyon ve hiçlik duygusundan söz etmiĢtir. 

 

Boşluk romanının baĢkahramanı Doktor Cihan, henüz lise öğrencisiyken 

inanç yolunda kendisine bir yol belirler. Elinden geldiğince ibadetlerini yerine 

getirir. Babası Sedat Bey, Cihan‟ın inançlı bir birey olduğunu fark ettiğinde ona çok 

kızar. Nitekim babası, dini inancın çağ dıĢı bir gelenek olduğunu ifade eder. Bu 

yüzden Cihan‟ı dinden soğutmak için çok uğraĢır. Uzun bir zamandan sonra Cihan, 

babasının istediği tarzda bir insan olur; fakat bu inançsız tarz, Cihan‟ı büyük bir 

boĢluğa sürükler. Bu yüzden içindeki boĢluğu anlatırken bu boĢluğa sebep olan 
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babasına sitem eder. Romanda, birçok imkâna sahip olmasına rağmen hayattan tat 

alamayan bir gencin yaĢadığı huzursuzluk ve hayatındaki boĢluk anlatılmaktadır. 

Kendisine yön bulamayan genç, hiçlik duygusu yaĢamaktadır. Babası tarafından 

yönlendirilmeye mecbur bırakılan bu gencin, kendi iradesi ile yaĢamını 

sürdüremediği için gün geçtikçe huzursuzlaĢtığı ve dolayısıyla bu sıkıntılı halinin 

sebebi olan babasına sitem ettiği görülmektedir. Yazar, anne ve babaların çocukları 

üzerinde kurdukları baskılardan dolayı oluĢan sıkıntılara değinmiĢtir: 

 

“Beni bir boşluğun ortasına itip bıraktınız, şimdi eski kafama da 

kavuşamıyorum... O emsalsiz insanın izini bile kayıp ettim, bir bulabilsem... Belki 

içimdeki boşluğu doldurur, kemiklerimi eriten acıları unuturdum. Sadece şunu 

anlamaya başladım, gençliğimin katili oldunuz baba.”
130

 

 

BoĢluk, depresyon, hiçlik ve ruhsal bunalım gibi durumlar kiĢiyi çaresiz 

bırakmaktadır. KiĢi, Ġçindeki boĢluğu ve yaĢadığı ruhsal bunalımları telafi etmek için 

bir arayıĢ içerisine girmektedir:  

 

“Sıkıntılarla doluyum Vedat Ağabey, anlatacak gibi değil. Korkunç 

düşüncelerin deryasında, sanki son çırpınışlarımı vermekteyim... Gördüğün bu adam, 

öz benliğini beden çukurundan yitirmiş birisi. Daha doğrusu, kendisini tahlilden aciz 

bir insan... Sen böyle bir hastalık bilir, reçete yazar mısın? Şayet kendinde bu türeyi 

görebildiysen, devam et. Hastayım ben, hasta… Tabiri caizse, ruhen hasta bir 

insanım…”
131

 

 

 Yazar Boşluk romanında,  Avrupa‟nın tanınmıĢ Ruh Doktoru Carl Young‟ın 

iman ile ilgili bir sözünü hatırlatarak, depresyon geçiren gençlerin inançla 

sıkıntılarından kurtulabileceklerini ima etmektedir. Ayrıca bunalımdan kurtulmanın 

inançla gerçekleĢeceğini, inancın olmadığı yerde boĢluğun ve depresyonun meydana 

çıkabildiğini örneklerle anlatmıĢtır: 
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“Otuz senedir doktorum. Dünyanın her tarafından bana gelen hastaların 

hastalıklarının sebebi, insanların zayıflığı ve akidelerinin sarsıntılı olmasıdır. Ve 

bunlar imana dönmedikçe şifa bulamazlar.”
132

 

 

Kelebekler Gamsız Uçar romanının baĢkahramanı Haluk, baskıcı bir ailenin 

çocuğu olduğu için kendisinden beklenilenlerin dıĢına çıkamayan bir bireydir. Evden 

okula, okuldan eve gidip gelen, çevresiyle alakadar olmayan bir birey olması istenir. 

Bu durum ister istemez Haluk‟u mutsuz ve huzursuz eder. Özellikle en 

yakınındakileri olan anne ve babasının onu anlayamaması, önemli bir soruna neden 

olur. Haluk, bu sebeple adını veremediği bir ruh hali olan hiçlik sorununu yaĢar. 

Romanda yazar, aile baskısına maruz kalan bir gencin yaĢadığı bunalımı 

anlatmaktadır. Henüz gençliğinin baharını yaĢayan birey; özgür olmak ve rahat 

yaĢayarak hayatı keĢfetmek istemektedir. Eğer gencin bu hakları kısıtlanırsa, birey 

kendi iç âleminde bunalıma girebilmektedir: 

 

“Arkadaşları ile arasındaki farkı hissettikçe, inanılmaz buhranlara giriyordu. 

Başında kavak yelleri esiyordu. Zeki bir delikanlıydı ve aslında her şeyin 

bilincindeydi. Yaşadığı maddi manevi güçlükler ve hürriyetinin kısıtlanması daha da 

bunaltıyordu onu. Geleceğe dair, kaygı dolu bir his vardı içinde. Ruhunda tufanlar 

oluşturan ve adını henüz netleştiremediği duygularının çalkantısını yaşıyordu son 

günlerde.”
133

  

 

O‟na Secde Yakışıyor romanının baĢkahramanı Saltık Buğra; kendinden 

emin, yiğit, cesur ve güçlü bir delikanlıdır. Bulunduğu semtte hatırı sayılır bir adam 

olan Ulvi Bey‟in oğludur. Saltık Buğra niĢanlısı Sanem‟in, yörenin serserisi olarak 

bilinen Fırıldak Nuri tarafından kaçırılıp öldürülmesinden son derece etkilenir. 

ġimdiye kadar ölümden korkmayan delikanlı, gittikçe ölümden korkmaya baĢar. 

Saltık Buğra, bu duyguyu kimseyle paylaĢmayarak, kendi içinde yaĢar. Ölmekten ya 

da öldürülmekten değil, ölümden sonra bir hayatın olmadığına inanması onu 

korkutur. Bu düĢünceler Saltık Buğra‟da bir ruhi bunalım oluĢturur. 
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 Yazar, ölüm korkusunun inancı zayıf bir birey üzerinde oluĢturduğu 

bunalımdan söz etmektedir. Çünkü ölümden sonra ne olacağını bilemeyen birinin, 

ölümü her hatırladığında huzursuz olabilmektedir:  

 

 “–Beni bunaltan ve buhranlara sürükleyen bir şey var ki ben ne yaptıysam 

dehşetini beynimden silip atamadım. 

 –Yine o aynı hikâye mi? 

 –Evet, aynı hikâye. Ölüp, yok olup gitmek... Bunu kendime bir anlatabilsem, 

belki de hayatım düzene girecek.” 
134

 

 

Orada da Yıldızlar Kayar mı? romanının baĢkahramanı Leyla, üniversiteyi 

yeni bitirmiĢ zengin bir aile çocuğudur. Her istediği yerine getirilen bir kızdır. Leyla, 

son zamanlarda kendi iç dünyasında bir takım sıkıntılar yaĢar. Bu sıkıntılar Leyla‟nın 

da adını koyamadığı sıkıntılardır. Leyla, üniversiteden arkadaĢı olan Çağrı ile 

tesadüfen karĢılaĢtıktan sonra yakınlık kurmaya baĢlar. Çağrı, inançlı bir gençtir ve 

aynı zamanda araĢtırmacı bir kiĢiliğe sahiptir. Leyla, bir süre Çağrı ile yazıĢmaya 

baĢlar. Bu yazılar Leyla‟yı etkiler. Bir gün Çağrı‟dan gelen yazılar aniden kesilir. 

Leyla, büyük bir üzüntü yaĢar. Çağrı‟nın ölüm haberi de kendisine verilince ağır bir 

bunalıma girer. Çağrı‟nın her Ģey güzel gidiyorken bir anda yok oluĢu genç kızın 

hayatta karĢılaĢtığı ilk yenilgidir. Çünkü istediği her Ģeyi elde etmeğe alıĢıktır. 

Bundan dolayı yaĢanan hadise Leyla‟yı derinden etkileyerek bunalıma sokar. 

Romanda, bir genç kızın yaĢadığı ruhsal bunalımlar anlatılmaktadır. Her Ģeyi elde 

etmeye alıĢtırılmıĢ bir gençliğin, elde edemediği bir Ģeyle karĢılaĢınca ne kadar zor 

bir duruma düĢtüğü ve adeta bir depresyon yaĢadığı anlatılmaktadır. Yazar, hayatı 

boyunca sıkıntı ve yokluk görmemiĢ gençlerin, bu durumla karĢılaĢınca nasıl bir 

çöküntü yaĢadıklarını, ardından da depresyona girdiklerini hatırlatmaktadır: 

 

“Hazin bir sonu yaşamıştı Leyla ve aldığı o haberle bayılmıştı o gün… 

Doktor, ilaç derken taze bir bunalımı daha deme koymuştu yüreği…”
135
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Yazar, çağın gençlerinde sıkça rastlanan „istediğini elde edememe‟ 

rahatsızlığından söz etmiĢtir. Dolayısıyla istediğini elde edemeyen gençler, 

depresyona girebilmektedirler:  

 

“Doktor ilaç yazmıştı Leyla‟nın sakinleşmesi için: –Çok hafif bir bunalımdı 

adı rahatsızlığının… Arzularının yerine gelmeyişinin şoku, diyordu babasına… 

Çağımızda gençlerde sık rastlanılan bir rahatsızlık.”
136

  

 

Orada da Yıldızlar Kayar mı? romanında Leyla‟nın ölüm düĢüncesi kafasını 

karıĢtırır. Çağrı‟nın bir kaza sonucu öldüğü haberi, Leyla‟nın ölüm korkusunu 

pekiĢtirir. Leyla; ölüm korkusunun, toprağa karıĢıp yok olmanın kendisini 

bunalttığını ve korkuttuğunu emekli bir doktor olan Servet Bey‟e anlatır. Romanda 

yazar, bir kez daha ölüm korkusunun ruhi bunalıma neden olduğundan ve çağımız 

gençlerinin ölümü düĢünerek depresyona girdiklerinden söz etmektedir: 

 

“–Ruhsal sıkıntılarım var hocam. İlaç kullanmaktayım bunun için. (…) –

Ölüm korkusu hocam! Toprağa karışıp yok olmak, kayıplara karışmak duygusu 

çıldırtıyor aklıma düştükçe beni. Kimseye söyleyemiyorum bunu alay ederler diye 

dışa vuramıyorum… Sık sık kâbuslarla uyanıyorum. Unutmak istedikçe aklıma 

düşüyor, unutamıyorum ne yapsam.”
137

 

 

Aşka Uyanmak romanında Faruk, adını koyamadığı bir boĢluğun içine düĢer. 

Maddi imkânları geniĢ olan bir ailede yaĢamasına rağmen kafasındaki düĢünceler 

onu huzursuz eder. Faruk, bir kimlik arayıĢındadır ama nasıl bir kimlik aradığını 

kendisi de bilemez. Tam olarak ne yapacağını, boĢluktan nasıl kurtulacağını 

bilemediği için de bunalım yaĢar. Onu rahatsız eden boĢluğun Ģöhret olduğunu 

düĢünerek bir anda herkesin tanıdığı bir adam olmak ister. Yazar romanda, elinde 

birçok imkânı olmasına rağmen anlam verilemeyen bir boĢluğa kapılan gençlerden 

söz etmektedir. Gençlerin, kendilerini rahatız eden bunalımın nedenlerini 

araĢtırmaları son derece önemlidir. Fakat onlara bu konuda yol gösterecek, yardım 
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edecek birilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca gençlerin makam ve mevki ile iç 

huzura kavuĢamayacakları da vurgulanmaktadır:  

 

“Ürpertici bir boşluk, dairesini her geçen gün biraz daha genişletiyor 

dünyasında ve mesafeler gözlerinde inanılmaz bir şekilde büyüyor, tıpkı bir ejderha 

olup hayallerini içip tüketiyor, sıkıntıları güç yetmez oluyordu bu yüzden. Bir 

solukta, belli bir hedefe varmak, şöhret olmak, isim yapmak, merdivenin ilk 

basamağına dokunmadan tepesine çıkıp, işte tam orada sırçadan bir saray kurup 

oturmak ve dünyayı hep oradan seyretmek istiyordu.”
138

  

 

 

3.1.5.  AġK / KARġI CĠNSLE ARKADAġLIK 

 

AĢk ya da bir diğer adıyla yakın iliĢki, bir insanın diğerine duyduğu duygusal 

hissi belirtmek için kullanılmaktadır. AĢk; yakınlık, bağlanma, güven, saygı ve sevgi 

gibi duyguları meydana çıkaran önemli bir belirtidir.
139

 AĢk, yoğun bir sevgiden 

kaynaklanmaktadır. Zamanla bu aĢırı sevgi, kiĢide bağımlılık derecesine gelmektedir. 

Özellikle ergenlik ve gençlik çağının en etkileyici meselesi aĢktır. Çünkü duygusal 

yönü ĢekillenmemiĢ birey için aĢk, karmaĢık bir hal içerisindedir. Genç, kendisi için 

vazgeçilmesi mümkün olmayan ve hayatta en değer verdiği kiĢinin âĢık olduğu kiĢi 

olduğunu düĢünebilir. Oysa yaĢ ilerledikçe, fikirler değiĢmekte, vazgeçmenin 

mümkün olmadığı her Ģey vazgeçilebilmektedir. “ÂĢık olmak gençliğin en olağan 

durumlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bazı insanların tabiatları gereği bu 

insanlık halini çok yoğun olarak bazılarının da sathi olarak yaĢadıkları 

araĢtırmacılarca kabul edilmektedir. Tarih boyunca karĢı cinse gösterdiği aĢkına 

karĢılık bulamadığı için intihar eden insanlarla karĢılaĢmak mümkündür.”
140

 

Dolayısıyla gençlik için aĢk, aklın devreden çıkıp duygunun hâkim olduğu bir 

serüven haline dönüĢebilmektedir.  Burada önemli olan sorun, gençlerin aĢk 

konusunda karĢı cinsle zoraki arkadaĢlık ya da duygusal bağ kurmak için 
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diretmeleridir. Tek taraflı aĢk ya da arkadaĢlık eğilimi olumsuz neticelenince kiĢi, 

kabullenmediği için sorun haline dönüĢmektedir. Oysa gençlik çağında arkadaĢlık 

kuramama sorunu olağan bir durumdur. “Gençler çoğu kez kendi cinsinden arkadaĢ 

bulmak sorunu yanında, karĢı cinsten arkadaĢ bulmak ve iliĢki kurmak sorunuyla 

karĢı karĢıya kalırlar.”
141

  

 

Ahmed Günbay Yıldız; Afedersin Hayat, Benim Çiçeklerim Ateşte Açar, 

Beyaz Atlı, Dallar Meyveye Durdu, Kayıp Sabahlar, Kelebekler Gamsız Uçar, 

Kendimi Unutup Sana Ağladım, Leyl Işıkları, O‟na Secde Yakışıyor, Orada da 

Yıldızlar Kayar mı?, Sitem, Aşka Uyanmak ve Aynada Batan Güneş romanlarında 

gençlerin aĢk ve karĢı cinsle olan sorunlarına değinmiĢtir. Onun romanlarındaki aĢk; 

lekesiz, saf ve sadedir. Yazar, gençlerin aĢkı yaĢarken, inançlarına, ailelerine ve 

kiĢiliklerine ters düĢecek her türlü davranıĢtan uzak durarak yaĢamalarını 

istemektedir.  

 

Afedersin Hayat romanında Ozan, kendisiyle aynı okulda olan Melisa ile 

yakın arkadaĢlık kurar. Bu arkadaĢlık zamanla sevdaya dönüĢür. Fakat Hıristiyan bir 

kız olan Melisa, dinine bağlı, Müslüman bir genç olan Ozan ile inanç engeline takılır. 

Hem din hem de kültür farklılığı yaĢayan bu gençlerin ortak bir paydada buluĢmaları 

gerekir. Yazar, farklı inanç ve kültüre sahip olan gençlerin âĢık olabileceği ve 

evlenebileceğinden söz etmekte; fakat bunun için belli Ģartları taĢımak gerektiğine 

değinmektedir. Ġslam inancında hak din olarak kabul edilen bir dine mensup bayan 

ile Müslüman bir erkeğin evliliğinde herhangi bir engelin olmadığı yazar tarafından 

da belirtilmiĢtir. Yazar‟ın üzerinde sıkça durduğu ve gençlere anlatmak istediği en 

önemli konu, aĢkın içerisine günahın karıĢmamasıdır. KarĢı cinsle arkadaĢlık yapan 

gençlerin inanç kurallarını gözeterek yaĢamalarını istemektedir: 

 

“(…) Hislerimizle oynamaya başladık gibi. Sevdaya dönüştü arkadaşlıklar. 

Hiç düşündün mü? Oysa uçurumlar var aramızda. İnanç farklılığı, milliyet farklılığı 

Oysa hep uzaklarda ve uç mesafelerdeyiz birbirimize. Bunları bile bile...”
142
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Yazar, aynı yaratıcıya inanan farklı dinlere mensup bireylerin aĢk ve 

evliliklerine herhangi bir engelin oluĢmayacağını belirtmektedir. AĢkı, kullarının 

kalbine yerleĢtiren yaratıcının, belli sınırlar çerçevesinde buna müsaade ettiği ifade 

edilmektedir:  

 

“–İnancı yüreklerimize koyan Allah, aşkı da yarattı. Gönüllere kendi sevgisini 

dolduran Yaratıcı, haddi aşmamak şartıyla, yani günaha girmemek kaydıyla sevgiyi 

de koydu... Her insanda olduğu gibi benim de bir gönlüm var ve seni görür görmez 

oraya bir cemre düştü...”
143

  

 

Birbirlerine saf ve samimi bir duyguyla âĢık olan gençlerin helal ve haramı 

gözeterek, Ģehvetten uzak, masum bir aĢkı arzulamak gerektiği yazar tarafından 

hatırlatılmaktadır. Mukaddes bir değer olan aĢkın leke sürülmeden korunması 

gereken bir duygu olduğu anlatılmaktadır: 

 

“Benim yaşadığım toplumlarda belki o arzuları evlilik öncesi gerçekleştirmek 

isteyenler vardır. Bunu hiç çekinmeden yaşamışlardır da bazıları. Bilmeni istiyorum 

ki, ben ve duygularım inanılmaz farlıyız bu hususlarda. (…) Aşk, arzuları eyleme 

geçirmeden, duyguların masumiyetinde el değmedik bir şekilde bakir kalabilmesi. 

Masumiyetini yitirmemiş bakışların, şirinleşmesidir aşk...”
144

  

  

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında Senem ile mahalleye sonradan 

taĢınan Hikmet adlı genç arasında istenmeyen olaylar yaĢanır. Hikmet, bir kez Senem 

ile karĢılaĢıp göz göze geldikten sonra tek taraflı aĢk yaĢar. Senem‟den çok etkilenen 

Hikmet, sürekli Senem‟i takip eder ve yolunu kesip kendisiyle arkadaĢ olmak için 

diretir. Olaylardan habersiz olan Senem, Hikmet‟in bu tavırları karĢısında son derece 

rahatsız olur. Senem, hiç tanımadığı bir erkek ile göz göze geldiği ve bu davranıĢın 

karĢı tarafın dikkatini çektiği için kendisini suçlar. Yazar romanda, genç bir kızın 

tanımadığı bir delikanlı ile göz göze gelip bir süre bakıĢtığı için o delikanlı tarafından 

sürekli rahatsız edilerek bir bedel ödemek zorunda bırakıldığını anlatmaktadır. Genç 
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kızların hal ve hareketlerine daha çok dikkat etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 

Tek taraflı bir aĢk, karĢı cinsin karĢılık vermemesiyle sorun haline dönüĢtüğü 

görülmektedir. AĢkta zorlamanın fayda vermeyeceği anlatılmaktadır:  

 

“–Bırak şimdi ders vermeyi. Hoşuma gittin… O bizi çarpıştıran tesadüfün 

ardından çok derin baktın gözlerimin içine teslim aldın yüreğimi. O bakış, o büyülü 

pırıltıların gönlüme inişi, esirin etti beni… O kadar etkili bakmasaydın, cesaret 

edemezdim bunları söylemek için…”
145

 

 

Yine Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanının genç kız kahramanlarından 

biri olan GülĢen, Senem ile aynı üniversitede ve aynı sınıfta eğitim gören bir gençtir. 

Ayrıca Senem‟in en yakın arkadaĢıdır. GülĢen, üniversitede hocaları olan Bilal 

Hoca‟ya âĢık olur. Bilal Hoca, yaĢça kendisinden büyük ve üstelik evli bir insandır.  

Ama GülĢen bütün bunlara rağmen, fırsatını bulduğu bir gün hocasının odasına 

giderek ona âĢık olduğunu söyler. Romanda gençlik çağının önemli bir sorunu olan 

kendisinden yaĢça büyük birisine tek taraflı âĢık olma eğilimi görülmektedir. Yazar, 

gençlik çağında tecrübesizliğin verdiği duygularla kendinden yaĢça büyük birisine 

âĢık olup piĢmanlık yaĢayan bireylere değinmiĢtir. Gençler, farkında olmadan bazen 

aĢkın sınırlarını zorlar, sonradan doğacak sorunları hesaba katmadan kendilerinden 

yaĢça büyük insanlara hayranlık duyabilir veya tek taraflı aĢk besleyebilirler. Bu aĢk 

gençlik hevesi olduğu için çoğu kez geçici bir durum olarak kalır: 

 

“Islak gözlerden yansıyan keskin bakışlar, parçalanarak düşüyordu 

hedefine… Hıçkırıkları derinleşti, gözlerindeki pınarlar biraz daha açtı musluklarını. 

Genç kız, kendisini rahatlatacak kelimeleri sıralıyordu şimdi: –Ben, size aşığım 

hocam!...”
146

 

 

Beyaz Atlı romanında, bir genç kız için aĢkın önemi ve ne anlama geldiği 

anlatılır. Yazar, annenin dilinden aĢkın mahrem bir konu olduğunu, bedensel bir arzu 

olmadığını ve tertemiz bir yuvanın özeti olduğunu ifade etmiĢtir. Ayrıca yazar, 
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AĢk‟ın günümüzde gençler arasında bedensel bir arzu haline dönüĢmesinden de 

yakınmaktadır. Asıl aĢk “sonsuzluğun sahibine” utançsız bir sayfa sunabilmektir: 

  

“Sahi, aşk neydi? Arkadaşım bakışlarımdaki dalgınlığı sezip, „Sen âşıksın‟ 

dedi. Anneme, „Aşk sence nedir?‟ diye sordum. „Yoksa sen ona âşık mısın‟ dedi. Bir 

sürü nasihat ekledi ardından gözlerimin içine bakıp. „Genç kız hicap gülüdür kızım. 

Kendisini gerdek gecesine taşıyan, beyaz üzerine lekenin gölgesi bile düşmeyen 

tertemiz bir sayfa. Yuvalar temiz sayfaların birleşmesiyle başlar ve ebede atılan 

adımların onurlu hikâyeleri yazılır o sayfalara.”
147

 

  

Dallar Meyveye Durdu romanında; Burak ile Bahadır‟ın Hicret adındaki kıza 

âĢık oldukları ve bu aĢk için kıyasıya bir rekabete girdikleri görülür. Zamanla bu 

rekabet düĢmanlığa dönüĢür. Öyle ki Bahadır, Burak‟ı öldürmeyi planlayacak kadar 

gözünü karartır. Romanda, aĢkın gençler üzerindeki tesiri dile getirilmiĢtir. Yazar, 

uzun yıllar arkadaĢ olan iki gencin aynı kıza âĢık olup ölümüne bir rekabete 

kapılacak kadar ileri gittiklerini anlatmıĢtır. AĢkın; kin ve nefrete dönüĢmesi son 

derece yanlıĢtır:  

 

 “İkisi de Hicret‟e âşık. Birinin eline fırsat geçse, mutlaka diğerini 

uçurumların kucağına terk eder. “
148

 

 

Kayıp Sabahlar romanının ana kahramanlarından biri olan Taner; aynı 

üniversite okuyan Yasin ve Asuman ile yakın arkadaĢtır. Taner, Asuman‟a karĢı tek 

taraflı bir aĢk yaĢar. YaĢadığı tek taraflı aĢkı karĢı cinse anlatamamanın sıkıntısını 

çeker. Yazar, bir kez daha aĢkın gençler üzerindeki etkisinden söz etmiĢtir. AĢk, 

gençlik dönemini yaĢayan her bireyin baĢına gelebilecek bir durumdur; fakat burada 

yazarın üzerinde durduğu ve gençlere vermeye çalıĢtığı iki önemli mesaj vardır: 

Birincisi aĢkın bir gönül meselesi olduğu ve zorla güzelliğin fayda vermediğidir. 

Ġkincisi ise aĢkın inanç esasları göz önünde tutularak günahsızca yaĢanmasıdır: 
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“Henüz açılmadık birbirimize sorun bu. Sadece bir talebe geleneğinde kaldı 

arkadaşlıklarımız. Platonik, lisana dökülmemiş bir duygu yoğunluğu benimkisi. 

Fırsatını bulur bulmaz ona evlilik teklifinde bulunmayı düşünüyorum.”
149

 

 

Kayıp Sabahlar romanında Yasin, Hale‟ye duygularını gayet nazikçe 

açıklamaya çalıĢır. Yasin, bir demek çiçeğin içerisine bıraktığı notla aĢkını karĢı 

cinse ifade eder. Yazar, gençler arasındaki aĢkın edeple ve nezaketle ifade edilmesini 

istemektedir. Duyguların karĢı cinsi rahatsız etmeden aktarılması gerektiği 

vurgulanmaktadır: 

  

“Zamana yenik düştü yalnızlığa veda etmek arzusunda olan yüreğim. 

Duygularımın ve zaaflarımın da sırrı çözüldü sizi tanıdığım ilk günden beri. İş işten 

çoktan geçti. Gönlüme söz dinletemiyor ve bilinmek istiyorum. Bir yol arkadaşı 

arayışındaki gönlüm, şayet sen de teklifimi onaylarsan, mezuniyetten hemen sonra 

helal zeminlerde ve ebedi bir yol arkadaşlığı buluşmak umuduyla diyor...”
150

 

 

Kayıp Sabahlar romanında, bir mafya babası olan Duvar Osman‟ın yeğeni 

Ayvaz da gönlünü Hale‟ye kaptırır. Hayatında sadece bir defa Hale‟yi gören Ayvaz, 

onunla evlenmek istediğini bildirir. Ġnancının gereği gibi yaĢayan ve gönül iĢlerine 

harcayacak vakti olmayan Hale, bu durumdan rahatsız olur. Ayvaz‟ın bir daha 

karĢısına çıkmamasını ve kendince hayaller kurmamasını kibar bir dille söyler. 

Ayvaz, reddedildiği için çok bozulur. Ayvaz‟ın tek taraflı aĢkı, öfke ve kine dönüĢür. 

Romanda yazar, gençler arasında sıkça rastlanan tek taraflı ve zoraki aĢklardan söz 

etmektedir. KarĢı cinsle birlikte olma isteği güzellikle olmadığı zaman zorla kendini 

kabul ettirme düĢüncesine dönüĢmektedir. AĢkın bir gönül meselesi olduğu ve kız-

erkek her ikisinin de rıza göstermesi gerektiği romanda vurgulanmaktadır: 

 

“–Olmayacak işlerle hülyalarını süsleyenler, çoğunlukla sonuçların çilesini 

hüsranlarıyla öderler... Siz de kendinizi üzmek istemiyorsanız bir daha karşıma 

çıkmamaya bakın. (…) Ayvaz bunları hak etmediği kanaatindeydi Hale‟nin peşinden 
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bakarken… Boğuk bir öfkesi vardı mırıldanırken: –Duvar Osman‟ın „evladım‟ dediği 

yeğenine reddiye ha? Görüşürüz küçük hanım… Bu inat sen istedin diye asla 

durmaz…”
151

   

  

Kayıp Sabahlar romanında, Göç Holding‟in sahibi Orhan Bey‟in kızlarından 

biri olan Yelda, maddi durumu iyi olmayan Murat ile evlenmek ister. Orhan Bey, 

Murat‟ın kendi Ģirketinde çaycı bir babanın evladı olduğu gerekçesiyle bu evliliğe 

karĢı çıkar. Romanda, zengin kız ile fakir oğlanın aĢkı anlatılır. Zengin kızın babası, 

kızının evlenmek istediği kiĢinin fakir biri olduğunu öğrenince karĢı çıkar. Yazar, 

mutluluğun zenginlikle ölçülemeyeceği fikrini gençlere hatırlatmaya çalıĢmaktadır:  

 

“Hayallerim birisini getirdi gözlerimin önüne ve bana haykırdı o an. „Bu 

delikanlıdan iyi bir hayat arkadaşı olur sana.‟ dedi... O sesin peşine düştü o 

haykırışın ardından gönül dünyam. Ben aşk nedir bilmez, gülerdim zamanlı zamansız 

söylenen o söze... (…) –Gönül verdiğimde sorun yok. Sorun, ailemin onu 

kabullenebilmesinde...”
152

 

  

Yazar, Kayıp Sabahlar romanında yazar, aĢkın tarifini yaparken „hayat 

arkadaĢını aramak‟ diye ifade etmektedir. Yani aĢkın gönül eğlendirmek değil, 

evlilikle sürdürmek olduğunu açıklamaktadır: 

 

“–Aşk, aşk ya işte. İnsanın arzuladığı, öyle ki onunla bütünleşmek istediği, 

ondan hiç ayrılmak istemediği karşı cinsten olan... Hayat arkadaşım diye aradığın ve 

sonra bulduğuna inandığın yitik...”
153

 

 

 Yine Kayıp Sabahlar romanında yazar, aĢkın bir bedensel arzu olmadığını, 

aksine evliliğe giden yolda önemli bir basamak olduğunu gençlere anlatmaya 

çalıĢmaktadır. Özellikle genç kızların aĢk konusunda dikkatli olmaları ve aĢkın belli 

kurallara göre yaĢanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kurallar inanç çerçevesi 
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göz önünde tutularak uygulanmalıdır. Çünkü aĢk, inancın müsaade ettiği Ģekilde 

yaĢanmazsa bazı hatalara sebep olur ki bu hataların telafisi yoktur: 

 

“–Kızlarda hicap duygusu hiç solmamalı Hilal. Sen hoşuna giden bir erkeği 

keşfettiğini ve fırsatını bulur bulmaz ona çıkma teklif edeceğini, o erkeğe âşık 

olduğunu ve daha birçok şey anlatıyorsun, hicabı ve inancı zedeleyen. Adressiz bir 

yoldur anladığım o hikâyenden. Evlenecek bir kız, yitiğini ve hayatının parçası 

olmasını istediği hayat arkadaşını senin dediğin gibi ararsa çoğunlukla 

yanılgılarının tutsağı olur. Hayatın yaz boz tahtası olmadığını, zamanın hatadan 

öncesine dönüşünün olmadığını lisanla söyler. ”
154

  

 

Kelebekler Gamsız Uçar romanında, Harun Hoca‟nın yakın komĢusu Nesrin 

Hanım, Haluk‟a geçmiĢte âĢık olduğu ve dedesinin razı olmadığı bir adamla 

evlendiğini anlatırken, gençlik hevesiyle düĢtüğü aĢk yolunun nasıl son bulduğunu 

anlatır. Büyüklerinin sözünü umursamadığı için yaĢadığı piĢmanlığın aynısını 

Haluk‟un da yaĢamaması için öğüt verir. Yazar, âĢık olup evlenmek isteyen gençlerin 

kendi kendilerine karar vermeden önce aile büyüklerinin de onayını almaları 

gerektiğini anlatmaktadır. Evlilik kararında aile büyüklerinin rızasının alınması 

faydalı olacaktır. Ne var ki gençlik çağında, aĢkın gözü kör etmesiyle yapılan yanlıĢ 

tercihler sonrasında piĢmanlığa neden olabilmektedir: 

 

“Envai çeşit güller diktim, bütün değerlerimi uğruna feda ettiğim aşk denilen 

o bahçeye ben. Özenle gözüm gibi baktım. Renk renk desen desen açtılar. Katmer 

katmerdi o bahçenin gülleri bir zamanlar. Başka fidanlar da dikmiştim güllerin 

arasına. Bülbüller yuva kuracaklardı dallarına ve güllerin sabaha karşı açılmasını 

bekleyeceklerdi. Ancak ne yaptıysam olmadı. Bütün hülyalarımı boşa çıkardı adını 

aşk bahçesi koyduğum o vefasız kişi. Duygularımla birlikte soldu bahçemdeki 

güller.”
155

 

  

Kelebekler Gamsız Uçar romanının genç kızlarından biri olan Zuhal, 

Haluk‟un Harun dedesini ziyarete gelen öğrencilerden biridir. Zuhal ile Haluk aynı 
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mahallede otururlar. Zuhal, Harun Hoca‟yı ziyarete geldiği bir vakit Haluk‟u görür 

ve gönlünü ona kaptırır. Zuhal, internetten bir mail göndererek Haluk ile tanıĢmak ve 

görüĢmek istediğini belirtir. Fakat bu istek Haluk‟un inancı gereği uygun olmayan 

bir istektir. Haluk, kendisiyle yakın arkadaĢlık kurmak isteyen genç kıza aĢkın 

mahrem bir konu olduğunu anlatarak nasihatte bulunur. Romanda yazar, bir kez daha 

kız ile erkek arkadaĢlığının inanç çatısı altında yaĢanması gerektiğini savunmuĢtur. 

Çünkü inanç, belirli Ģartlarda bu birlikteliğe izin vermektedir:  

 

“ „Bir kız ve bir erkek arkadaş olamaz‟ der benim dedem. Ayrıca, inancımız 

da bizlerden ahlaki kuralların erdemini kuşanarak yaşamamızı ister. „Kuralsız ve 

mesafesiz kız erkek arkadaşlıklarında, ara yere duyguların gölge oyunları girer, sen 

ölçüleri asla kaçırma, maveralara yönlendirmelisin düşüncelerini‟ der dedem.”
156

 

  

Kelebekler Gamsız Uçar romanında, Voyvoda lakaplı Caner‟in Müge‟ye olan 

tek taraflı aĢkı görülür. Caner, Müge‟ye âĢık olduğunu ve kendisiyle tanıĢmak 

istediğini söyler. Bu durum Müge‟yi rahatsız eder. Genç kız, Caner‟in kendisini 

rahatsız etmemesini söylese de Caner, söylenenleri duymazlıktan gelir. Voyvoda 

Caner, bu aĢktan vazgeçmeyeceğini ve eğer aĢkına karĢılık bulamazsa Müge‟nin 

belalısı olacağını dile getirir. Yazar romanda, yine gençler arasında sıkça rastlanan 

zoraki sevdalardan söz etmiĢtir. Bu sevda tek taraflı olup karĢı tarafın istememesine 

rağmen diretilen bir gençlik sevdasıdır: 

 

“Ben de Bakan kızı falan dinlemem. Şayet bu yürek birini sevmişse, kolay 

kolay vazgeçmez. Duygularıma karşılık vermezsen; yemin ederim ki yeryüzünde tek 

belalın ben olurum. İyisi mi güzellikle olsun.” 
157

  

 

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanının baĢkahramanı Kutup, aynı 

mahallede çocukluk arkadaĢı olan Dildar‟a âĢık olur ve onunla evlenmek ister. Dildar 

mahallenin en güzel kızıdır. Ayrıca dinine bağlı, edepli ve ağır baĢlı bir genç kızdır. 

Henüz kız ile erkek arkadaĢlığı arasındaki mesafenin ne ölçüde olacağını bilmeyen 

Kutup, sokakta kız arkadaĢıyla beraber yürüyen Dildar‟a eĢlik etme teklifinde 
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bulunur. Bu davranıĢı tasvip etmeyen Dildar, Kutup‟a olumsuz bir yanıt verir. 

Sevdiği hatta evlenmeyi düĢündüğü kızdan böyle bir tepki beklemeyen Kutup‟un 

gururu incinir. Romanda yazar, kız ile erkek arasındaki iliĢkinin önemine 

değinmiĢtir. Gençlerin toplum içindeki hal ve hareketlerine, özellikle karĢı cinsle 

münasebetlerine dikkat etmeleri gerektiği anlatılmaktadır: 

  

“Gece kabus gibi çökmüştü şehrin üstüne. Odasına çekilmişti Kutup... 

Anlaşılan gururunu çok incitmişti günün olayı... Peş peşe dumanlıyordu sigarasını. 

Odanın içi, dışarıdaki sisin ruha boğuntu veren kâbusundan daha beter bir 

görünümdeydi. Dumanların arkasında kalan başı efkarlıydı. (…) Duyguları sürekli 

değişim içinde olan delikanlının düşünceleri, üstesinden gelemediği kargaşaların 

yeriydi.”
158

 

  

Leyl Işıkları romanında; zengin aile çocuklarının kendi aralarında kurdukları 

bir grubun içerisinde yer alan Bulut, Ömür ve Sırma adlı gençlerin arasında yaĢanan 

„âĢık, sevgili ve rakip‟ iliĢkisi görülür. Ġki samimi arkadaĢ olan Bulut ve Ömür, 

Sırma‟ya aynı gün ardı ardına evlenme teklifinde bulunurlar. Aynı gün ikisinden de 

teklif alan Sırma, gurura kapılır. Aslında Sırma‟nın gönlü Bulut‟tan yanadır; fakat 

ortamı biraz heyecanlandırmak için Bulut ile Ömür‟ü yarıĢtırmayı düĢünür. Romanda 

yazar, aynı kıza gönül vermiĢ iki genç erkeğin kötü mücadelesinden söz etmektedir. 

Gençlik döneminde sıkça karĢılaĢılan bir durum da âĢıklar arasında yaĢanan 

rekabettir. Bir kıza birden fazla erkek, bir erkeğe de birden fazla kız gönül verdiği 

zaman rekabet kaçınılmaz hale gelmektedir; fakat bu rekabet bazen kötü sonuçlar 

doğurabilmektedir. Çünkü rekabet; zamanla kıskançlık, kin ve düĢmanlık gibi kötü 

düĢünce ve fiillere dönüĢebilmektedir: 

 

“Bulut, siyah dalgalı saçlarını itinalı tarayan, o esmer tenli, uzun boylu 

delikanlı son günlerde hüzün doluydu... Sırma‟ya gönül vermişti... Farkında olmadan 

dalıyor, ısrarlı bakışları, duygularının en mahrem şifresini açıyordu Sırma‟ya... İşin 

tuhafı en sadık arkadaşı ve kadim dostu Ömür‟ün de ilgi alanına girmişti Sırma. İki 
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arkadaş da birbirlerinden habersizce yakın takibe almışlardı genç kızı… 

Birbirlerinin yaklaşımını sezemeyecek kadar fehimsizlerdi ikisi de…”
159

 

 

O‟na Secde Yakışıyor romanında, Fırıldak Nuri olarak bilinen genç, 

teyzesinin kızı Sanem‟e âĢık olur. Oysa Sanem, Saltık Buğra ile niĢanlıdır. Fırıldak 

Nuri, bunu bilmesine rağmen annesini, teyzesinin evine görücü olarak gönderir. 

Sanem, niĢanlı olduğu için de Fırıldak Nuri‟ye olumsuz cevap yollar. Fırıldak Nuri, 

kendisini reddeden Sanem‟e çok sinirlenir. Romanda da tek taraflı aĢk yaĢayan bir 

gencin karĢılık bulamayınca zor kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. Bu genç, 

aĢkına karĢılık vermesi için karĢı cinsi tehdit etmektedir. Yazar, gençlik çağında 

yaĢanan aĢk kıskançlığının nelere yol açabileceği üzerinde durmuĢtur. Tek taraflı bir 

sevda uğruna ölmeyi ve öldürmeyi göze alabilecek kadar kontrolünü kaybetmiĢ bir 

genç karakterden söz edilmiĢtir. Romanda, Fırıldak Nuri olarak bilinen genç, 

teyzesinin kızı Sanem‟e âĢık olmuĢtur. Bu aĢk; kin ve nefrete dönüĢmüĢtür: 

 

 “Önemsenmediği için kin doluydu, Saltık Buğra‟ya ve Sanem‟e... Yüreğinde 

yerleşip kalan ve günden güne hayallerini bile ona gerçekmiş gibi yaşatan sevda 

tutsağı delikanlı, her şeyi hiç tartışmasız bir akılla göze almıştı.”
160

 

 

 Orada da Yıldızlar Kayar mı? romanında yer alan Güven adlı genç, Leyla‟nın 

çocukluk arkadaĢıdır. Birlikte aynı mahallede büyümüĢ ve aynı okullarda eğitim 

görmüĢlerdir. Güven, anne ve babasını Leyla‟nın evine görücü olarak gönderir. Fakat 

gönlü baĢkasında olan Leyla, onu bir kardeĢ gibi görür ve kendisine yapılan teklifi 

reddeder. Güven, umudunu yitirmemiĢ olsa da karĢılık bulamamanın hüznünü yaĢar. 

Romanda yazar, aĢkını dile getiren bir gencin karĢı cinsten aldığı olumsuz yanıttan 

dolayı yaĢadığı hüznü anlatmaktadır. Genç, aĢkına karĢılık bulamadığı zaman 

mahcubiyet yaĢayabilmekte ve kendi içine kapanabilmektedir:  

 

 “Güven alamadığı sonucun rahatsızlığı içindeydi… Annesi ve babasının 

dünür gidişi sonucu, utanmış bir daha Leylaların evlerine bile uğrayamamıştı… 

Aradan günler geçmesine rağmen Leyla‟yı hiç görememişti… Çocukluk yıllarını 
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düşlüyor, okul hatıralarını hayal ediyor, liseli yıllardaki gizemli günlerini düşledikçe 

umutlarını biraz daha besliyordu.”
161

  

 

Sitem romanının baĢkahramanı Ferhat, fiziği güzel bir delikanlıdır. Bu yüzden 

etrafındaki kızların ilgisini çeker. Aynı liseden sınıf arkadaĢı olan Ceyda da 

Ferhat‟tan etkilenen ve ona âĢık olan kızlardan biridir. Ceyda, bu aĢkı tek baĢına 

yaĢar. Oysa Ferhat, kendisini izleyen bir bakıĢ yakalasa hayâ eder ve bulunduğu 

ortamdan uzaklaĢır. Ceyda, aĢkına karĢılık vermeyen Ferhat‟a iftira eder. Yazar 

romanda, “asrın bir tip tedavisiz hastalığı” olarak ifade ettiği tek taraflı aĢka karĢılık 

bulamayınca kıskançlığa ve iftiraya sarılan gençlerden Ģikâyet etmektedir: 

 

“Evet, Ceyda adlı bir kız, Ferhat‟a deli gibi âşıktı. Daha doğrusu, asrın bir 

tip tedavisiz hastalığına tutulmuştu… Ferhat‟ı seviyordu. Ona tek yönlü bir sevda ile 

bağlanmıştı… Sınıftaki, hatta okuldaki bütün talebeler, bu tipik aşkın 

farkındaydılar… Ya Ferhat… Ne zaman ısrarlı bir bakışa hedef olsa… Utanır, 

sıkılır, kafasını önüne yıkıp, orayı çabucak terk eder, kaçardı…”
162

  

 

Yine Sitem romanında, Ferhat‟a âĢık olan Esma adlı genç kız, yaĢadığı hüznü 

bir mektupta dile getirir. Esma, Ferhat‟ı büyüten ve ona emek harcayan Ġbrahim 

Bey‟in kızıdır. Henüz on altı yaĢında olan genç kızın bu davranıĢı Ferhat‟ın hoĢuna 

gitmez.  Bu romanda da tek taraflı aĢkın gençler arasındaki sıkıntısı dile getirilmiĢtir: 

 

“Seni, tarifsiz ve sınırsız olarak seviyorum. Tek taraflı aşkın acısını, 

yüreğimde baş bağlamaz yaralar açıp bıraktı. Artık gülmeyi unuttum, ağlıyorum. 

Hep senin için. Senden uzaklarda oluşum, sana sahip olamayışım için ağlıyorum. Ne 

olursun beni cevapsız bırakma, seni seviyorum de. Okuduğun şu satırların üzerine 

döktüğüm gözyaşlarımı unutma!”
163

 

 

 Sitem romanında, Ferhat‟ın çalıĢtığı Ģirketin genç ve dul patronu olan Suna 

Hanım, Ferhat‟tan etkilendiğini ve onunla evlenmek istediğini belirtir.  Genç, güzel 
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ve zengin bir bayan olduğunu söyleyen Suna Hanım, kendisini reddedilmeyecek bir 

bayan olarak tanıtır. Yazar romanda, gençlere aĢk ve evlilik ile ilgili bazı 

nasihatlerde bulunmaktadır. Evlilik kararı verilirken karĢı cinsin güzelliğine ya da 

zenginliğine değil inanç, edep ve hayâ gibi konuların göz önünde tutulması gerektiği 

vurgulanmıĢtır:  

 

“Hayatta böyle bir fırsatı elinden kaçırabilecek insan düşünülemez. Güzelim, 

herkes bana hayran. Zenginim her imkan benimle beraber. Kaldır o utangaç 

gözlerini de, yüzüme bak. O zaman hayır diyemeyeceksin. Cazibeme kapılıp, beni 

taparcasına seveceksin.”
164

 

 

Aşka Uyanmak romanında Faruk, Leyla adındaki genç kıza âĢıktır. Leyla, 

Faruk‟un kendisine âĢık olduğunu bilmesine rağmen sürekli bahaneler uydurarak 

ondan uzak durmaya çalıĢır. Faruk, yaĢadığı boĢluğun sebebinin Leyla olduğunu 

düĢünür. O yüzden Leyla için Ģiirler yazar ve onun adını taĢıyan bir roman kaleme 

alır. Faruk, her fırsatta Leyla‟ya olan duygularını dile getirse de ondan tam olarak 

olumlu bir cevap alamamanın sıkıntısını yaĢar. Bu romanda da yazar, aĢkın gençler 

üzerindeki etkisinden söz etmiĢtir. Ġçindeki boĢluğu aĢk ile doldurmayı düĢünen 

genç, yoğun bir çaba içerisine girmektedir: 

 

“–Kederli, zor günler yaşıyorum. Anlaşılmaz derecede bir arayışın 

anaforunda gönlüm. Bitirmek üzere olduğum romanın adını bile „Leyla‟ koydum. 

Şiirlerim hep Leyla üstüne. Şöhreti bile senin adınla yakalamak istiyorum. Anla beni, 

sadece bir olumlu kelime, bir „evet‟ bekliyorum senden.”
165

  

 

Aynada Batan Güneş romanında, Kerem ile Reyhan arasında yaĢanan aĢk 

engeli anlatılır. Kerem, Reyhan ile evlenmeyi düĢündüğü sırada inançlı bir birey 

olma yolunu tercih eder. Bu yolda Reyhan‟ın da kendisiyle aynı düĢüncede olmasını 

ister. Fakat Reyhan bu yaĢantıyı kabul etmez. Bu durum Kerem‟in Reyhan‟dan 

uzaklaĢmasına neden olur. Böylece Reyhan, Kerem‟i kaybetmenin ıstırabını yaĢar. 

Romanda, sevdiği insan ile onun benimsediği inancı arasında kalan bir gencin 
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yaĢadığı ikilem anlatılmaktadır. Yazar, aĢkın sadece aynı duyguların değil aynı 

düĢüncelerin de paylaĢıldığı ve benimsendiği bir kavram olduğunu anlatmaktadır. Ġki 

zıt fikrin aynı gönülde yer bulması sıkıntılara neden olabilmektedir: 

 

“–Kerem‟i deliler gibi sevmeye başlamıştı. İşe bu yüzden uzun zamandır 

gönlü dünyalara sığmaz olup çıkmıştı. Duyguları hayalleri ve hatta düşünceleri 

sorumsuzdu… Mantıksız arzularının akışına kapılmış, hayatını derin bir 

umursamazlık içinde, zamanın deli rüzgârının önüne salıvermişti. Şimdi üzgündü… 

Beklenmedik anda kırılan duyguları onu çetin bir iç kargaşasına itmişti.”
166

  

 

 

3.1.6.  ERGENLĠK SORUNLARI 

 

Sözlükte; “Cinsel organların fizyolojik geliĢmesiyle baĢlayan, büluğa 

ermiĢlikle yetiĢkinlik arasındaki dönem; yeni yetmelik, ergenlik çağı”
167

 gibi 

anlamlara gelmektedir. Gençlik çağına doğru giden bir dönemin baĢlangıcı olarak 

kabul edilebilir. Ergenlik yaĢı kiĢilere göre değiĢebildiği gibi “genel olarak kızlar için 

12-21, erkekler için ise 13-22 yaĢ arası olarak kabul edilir.” Bu çağın bireylerinde 

duygular ve düĢünceler henüz tam olarak ĢekillenmemiĢtir. “Ergenlik dönemi 

bireyin, gerek kendisi ile ilgili gerekse kiĢiler arası iliĢkilerinde birçok değiĢimi 

yaĢadığı bir dönemdir. Bu dönemde, birey kendinde meydana gelen fiziksel, biliĢsel 

ve psikososyal değiĢiklere uyum sağlamaya çalıĢırken diğer yandan da toplumun 

ergene yönelik değiĢen beklentilerini karĢılamaya çalıĢır. Bunu gerçekleĢtirirken, 

birey kendini diğerlerinden farklılaĢtırarak, kendi deneyimlerine dayalı bir kimlik 

geliĢtirmeye çalıĢır.”
168

 Bu yüzden ergenlik çağındaki gençler hassas bir dönemden 

geçtikleri için iyi analiz edilmesi gerekir. Özellikle anne ve babaların titizlikle 

üzerlerine düĢen ebeveynlik görevlerini yerine getirmeleri faydalı olacaktır. 
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Ahmed Günbay Yıldız; Kelebekler Gamsız Uçar romanında gençlik çağının 

ilk evresi olan ergenlik döneminin oluĢturduğu sorunlara değinmiĢtir. 

 

Yazar, Kelebekler Gamsız Uçar romanında Haluk, henüz on altı yaĢında toy 

bir delikanlıdır. Hassas bir dönem yaĢar. Son günlerde etrafındaki Ģeylere ilgi duyar. 

EriĢkinliğe yeni yeni adım atmasından dolayı hırçın bir mizaca sahiptir. Dolayısıyla 

bunu çevresine de yansıtır. Romanda, ergenlik çağının gençliğe yeni adım atmıĢ 

bireyin üzerinde oluĢturduğu baskıdan söz edilmektedir. Ergenlik döneminde bireyin 

hassas bir yapıya sahip olduğu, tedirgin olduğu ve hayatı anlamaya çalıĢtığı 

vurgulanmaktadır. Böyle bir durumda gençlere yardımcı olunmalıdır. Anne ve 

babaların yol gösterici rollerinde titiz olmaları gerekmektedir: 

 

“Henüz on altı yaşındaydı Haluk. Hassas bir çiçek gibi tedirgindi ve yaşadığı 

şehre karşı alıngandı. Duyguları yine kâşifliğe soyunmuştu. Yüreğinde bulamadığı 

her şeye karşı yoğun ilgi duymaya başlamıştı. Yeni karşılaştığı her tavra, ilk kez 

duyduğu her kelimeye, hayata dair farklı duruşları olan ilgisi derin ve ilginçti son 

günlerde. Buluğ fırtınası yaşıyordu beyni. Her şeye eleştirel bakıyor, bu da 

hırçınlığını daha da arttırıyordu.”
169

 

 

  

 3.1.7.  EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YAġAMINDA KARġILAġILAN 

SORUNLAR  

 

Ġnsan hayatının en önemli anlarından biri de eğitim ve öğretimin yaĢandığı 

okulda geçmektedir. Okul ile tanıĢan bireyin hayatına yeni tecrübeler girer. KiĢinin 

sosyalleĢmesi açısından okul son derece faydalıdır. Yakın arkadaĢlıklar, öğretmen ile 

öğrenci arasındaki bağlar ve ilk aĢklar bu dönemi eğlenceli kılmaktadır. Fakat bu 

süre zarfında kiĢi bazı sorunlarla karĢılaĢabilmektedir. AĢk, Ģiddet, inanç, madde 

bağımlılığı, ergenlik v.b sorunlar gençlerin eğitim ve öğretim yaĢamlarında 

karĢılaĢabilecekleri baĢlıca sorunlardır. Bu sorunların en önemlisi okulda yaĢanan 

Ģiddet olaylarıdır. Gençler arasında yaĢanan kıskançlıklar okullarda Ģiddeti 
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körükleyen önemli bir nedendir. Metin PiĢkin‟in, 1154 ilköğretim öğrencisi üzerinde 

yaptığı bir araĢtırmaya göre; “öğrencilerin en fazla sınıf arkadaĢlarının zorbaca söz 

ve eylemlerine uğradıkları (%52), en fazla tek bir erkek öğrencinin (%54), ikinci 

sırada ise bir grup erkek öğrencinin zorbalığına uğradıklarını (%35) göstermektedir. 

Öğrenciler zorbalığa en fazla teneffüslerde (%77) ve dersler bittikten sonra (%41) 

uğradıklarını, zorbalığa uğrayanların uğradıkları bu söz ve eylemleri en fazla sınıf 

arkadaĢlarıyla (%44) paylaĢtıklarını, öğretmenlerine söyleyenlerin oranının (%37) 

okul rehber öğretmenine (%17) söyleyenlerin oranından çok daha yüksek olduğu”
170

 

görülmektedir. Buradan da anlaĢılacağı üzere okullarda öğrenciler arasında yaĢanan 

Ģiddet olaylarının önemsenmesi gereken bir sorun olduğu anlaĢılmaktadır.  

 

Eğitim ve Öğretim yaĢamında gençlerin karĢılaĢtığı bir diğer önemli sorun da 

üniversitelerdeki baĢörtü sorunudur. Yakın zamana kadar Türkiye‟de üniversite 

öğrencilerine yönelik “başörtüsü/türban” yasağı uygulanmaktaydı. Özellikle 

üniversite eğimi gören kız öğrenciler için büyük bir sorun oluĢturmaktaydı. Genç 

kızların inançları gereği taktıkları örtü, onların eğitim hayatlarına engel olduğu, bu 

engele daha fazla katlanamayan kimi gençlerin okuldan uzaklaĢtırıldıkları, 

kimilerinin eğimlerine son vermek durumunda kalmaları, kimilerinin de uyarı ve 

kınama cezası aldıkları bilinmektedir. “1998 yılında baĢörtüsü yasağına uymayan 

öğrencilerden üç bine yakını okuldan uzaklaĢtırılmıĢ, birçoklarına ise uyarı ve 

kınama cezası verilmiĢtir. 1999 yılında yasak, açık öğretim fakülteleri ve ilahiyat 

fakülteleri öğrencilerini de içine alırken, Kıbrıs üniversitelerinde de baĢörtü 

yasaklanmıĢtır. 2000 ve 2001 yılına gelindiğinde ise imam Hatip liseleri de dâhil, 

Türkiye‟nin tüm devlet ve özel üniversiteleri yasağı uygulamıĢtır.”
171

 12 Eylül 2010 

yılında yapılan referandumda kabul edilen maddelerden biri de Türkiye‟de üniversite 

okuyan öğrencilerin kıyafetlerinden taviz vermeden eğitimlerine devam 

edebilmesidir. Akabinde aynı yıl Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı (YÖK) 

tarafından yapılan açıklamada üniversitelerde baĢörtü sorunun kalmadığı 

belirtilmiĢtir. “1982 Anayasa‟sının bazı maddelerinde değiĢiklik öngören paketin 12 
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Eylül 2010 yılında yapılan referandumla kabul edilerek Türkiye‟nin gündemine daha 

baĢka demokratik reformları içeren değiĢikliklerin yapılması konusu da girmiĢtir. 

Bunlardan biri de baĢörtülü öğrencilerin kıyafetlerinden taviz vermeden ve yurtdıĢına 

gitmeden Türkiye‟deki üniversitelerde eğitim alabilmeleri konusudur. (…) YÖK 

BaĢkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan‟ın Kasım 2010‟da yaptığı açıklamaya göre 1-2 

üniversite dıĢında üniversitelerde baĢörtü meselesi kalmamıĢtır.”
172

  

 

Ahmed Günbay Yıldız, gençlerin eğitim ve öğretim yaĢamlarında 

karĢılaĢtıkları sorunları; aĢk, Ģiddet, inanç ve siyasi olaylar üzerinden ele almıĢtır. 

Yazar; Afedersin Hayat,  Benim Çiçeklerim Ateşte Açar ve Sitem romanlarında 

gençlerin okul hayatında karĢılaĢtıkları sorunları ele almıĢtır. 

 

Afedersin Hayat romanında, Ozan ile aynı sınıfta okuyan Ġlkay arasında bir 

rekabet olduğu görülür. Bu rekabet bir süre sonra zorbalığa ve Ģiddete dönüĢür. Ozan 

ile Melisa arasındaki yakın arkadaĢlık Ġlkay‟ı son derece rahatsız eder. Çünkü Ġlkay, 

Melisa‟ya âĢıktır. Bu yüzden her fırsatta Ozan‟a sataĢmaya ve onu bir gölge gibi 

takip etmeye çalıĢır. Melisa‟ya olan platonik aĢkına karĢılık bulamayan Ġlkay, çareyi 

Ģiddette arar. Ozan‟ı arkadan vurduğu bir tekme ile yere düĢürür. Yerde acılar içinde, 

üstünü baĢını düzelten Ozan, yine de olayın iç yüzünü sınıf öğretmenine 

anlatmayarak, kendisinin yere düĢtüğünü soğukkanlı bir eda ile ifade eder. Yazar 

romanda, bir lisede okuyan iki genç arasında yaĢanan Ģiddete değinmiĢtir. 

Gençlerden biri kıskançlık yüzünden rakip olarak gördüğü diğer gence okulda 

zorbalık yapmaya çalıĢmaktadır: 

 

“Sınıf öğretmenleri kaygısını gidermek için soruyordu: –Neler oluyor 

burada? Ozan paçasını indirdi eğilip, tozlarını silmeye başlamıştı üzerinin. 

Soğukkanlı bir eda ile bakıyordu öğretmenin gözlerine: –Ayağım takıldı ve 

düştüm.”
173
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Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında, üniversite öğrencisi GülĢen, Bilal 

Hoca‟ya âĢık olur.  Hatta bu aĢkın evlilik planlarını bile kurar. AĢkı bir macera, 

evliliği de bir heves olarak gören GülĢen, kendince bir takım hayaller kurar. Bilal 

Hoca evli, eĢine bağlı bir insandır. Henüz gençlik baharını yaĢayan GülĢen, bir 

yuvayı yıkmak, bir gönlü derbeder etmek pahasına Ģantaj yoluyla hocasının 

kendisiyle evlenmesini baĢarır. Fakat bu zoraki evlilikten mutlu olamaz. Romanda; 

duygusal yönü tam olarak geliĢmemiĢ bir genç kızın, gençlik döneminin cesaretiyle 

kendisinden beklenilmeyen bir davranıĢ sergilediği görülmektedir. Gençlik hevesiyle 

sonunu düĢünmeden verilen kimi kararların sıkıntı doğuracağı anlatılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Yazar, okul hayatında öğretmen ile öğrenci arasında yaĢanan bir olayın 

yol açtığı sıkıntılardan söz etmektedir. Genç bir kız öğrenci üniversite hocasına âĢık 

olmuĢtur. Üstelik hoca, evli ve mutlu bir hayat sürmektedir. Genç kız hem kendisinin 

hem de hocasının hayatını mahvedeceğini bile bile düĢüncelerinden 

vazgeçmemektedir: 

 

“– Hocam ne olur biraz anlamaya çalışın beni. Ben size kötülük etmek değil, 

iyilik etmek için çırpınan biriyim. Sizden bir parça olmak, size bir nefes kadar yakın 

olarak, hizmet etmek, yardımcı olmak istiyorum. Bunun günah neresinde ha? 

İslam‟da birden fazla evliliğe müsaade var… Boşanın demedim ki size. Duvarları 

beyaz badanalı küçük bir ev, birkaç sade eşya ve arada bir uğrayacağınız evlilik 

bu.”
174

 

 

 Yazar, Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında, üniversite öğrencisi olan 

Senem, GülĢen ve onlar gibi birkaç öğrenci baĢörtülü oldukları için imtihana 

alınmazlar. Sırf inançları yüzünden eğitim hayatında böyle bir problemle karĢı 

karĢıya kalmanın hüznünü yaĢarlar. Romanda; bir dönemin en büyük sorunu olan 

baĢörtüsü sorununu, dönemin üniversite öğrencilerine yönelik yapılan haksızlıkları, 

genç kızların baĢlarındaki örtü yüzünden yaĢadıkları ayrımcılıkları da sert bir dille 

eleĢtirmiĢtir. Gençlerin dini inançları gereği üniversitelerde yaĢadıkları mağduriyet, 

büyük bir sorun olarak ele alınmıĢtır:  
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“Dönem imtihanlarına başörtülü talebeleri almıyorlardı... Binanın kapıları 

kendileri için açılmayan, sadece beş öğrenci vardı... Senem, Gülşen ve üç kız 

öğrencinin daha meselesi olmuştu başörtüsü.”
175

 

 

Sitem romanında yazar, üniversite hayatında yaĢanan siyasi olayların 

öğrencilere ve derslere yansıtılması sorununu da anlatmaktadır. Bir kısım öğrencinin 

kendi kafalarına göre dersi bölmeleri ve insanları kendi faaliyetlerine eĢlik etmelerini 

zorunlu kılmaları, eğitim hayatında yaĢanan önemli bir sorundur: 

 

“–Bizi ders görmekten mahrum etmeye, hiçbir zihniyetin hakkı yoktur. Bu 

hareket toplumun ve fertlerin hürriyetini çiğnemenin en çirkin örneğidir.”
176

 

  

 

 3.1.8.  AHLAKĠ DEĞERLER VE KĠġĠLĠK SORUNLARI 

 

Ahlaki değerler, topluma faydalı ve toplum için önemli olduğuna inanılan 

ilkelerdir. “Ahlak, insanın ruhunda yerleĢen meleke ve alıĢkanlıklardır. Bu meleke 

ve alıĢkanlıklar kendi isteğimizle fiil ve davranıĢlarımızı meydana getirir.”
177

 Dürüst 

olmak, affedici olmak, hoĢgörülü davranmak, sevmek ve hayatın her alanına saygı 

duymak ahlaki değerlerden bazılarıdır. Bu ahlaki değerler aynı zamanda kiĢiliğe yön 

veren, topluma karĢı sorumluluk bilincini yükleyen hal ve hareketlerdir. “Ahlak 

insanlar arası iliĢkilerde uyulması beklenilen kuralları ve yapılması gereken görevleri 

belirtir. Bu bakımdan en baĢta bir ahlak türü olarak „birey ahlakı‟ndan söz etmek 

gerekir. Birey ahlakında toplum üyelerinden beklenilen iyi davranıĢ kalıpları ve 

toplum içerisinde uyulması beklenilen kurallar önem taĢır.”
178

 Birey ahlakının yanı 

sıra aile ve toplum ahlakı da çok önemlidir. Ailede uyulması gereken kurallar ve 

üstlenen sorumluluklar aile ahlakı çerçevesinde düĢünülebilir. Toplum ahlakı daha 

genel bir yapıyı kapsamaktadır. Toplum yaĢamına iliĢkin ahlak kuralları olarak ifade 
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edilen değer yargıları, davranıĢ kuralları, örf ve adetler toplum ahlakını Ģekillendiren 

önemli kavramlardır.
179

 KiĢilik ise, “Bütün bedensel özelliklerin, içgüdülerin, 

dürtülerin, eğilimlerin, kazanılmıĢ deneyimlerin, bir insanın çevresine uyum 

sağlamak amacıyla yaptığı davranıĢların ve bireysel farklılıklara dayanan duyguların, 

düĢüncelerin, becerilerin, yeteneklerin, alıĢkanlıkların oluĢturduğu iĢlevsel bir 

bütündür.”
180

 Ġnsanların birlikte yaĢamak zorunda olduğu ortamlarda, en önemli 

sorumluluk topluma, çevreye ve bireye zarar vermemektir. Ġnsanların malına ya da 

canına kastetmek, kin tutmak, nefret ve kıskançlık beslemek, saygı ve sevgiden uzak 

olmak, aĢırı ve zararlı bir Ģekilde benlik (narsist) duyguları sergilemek gibi toplumu 

rahatsız eden davranıĢlar hem ahlaki değerleri zedelemekte hem de kiĢilik sorunlarını 

beraberinde getirmektedir. Yazar, bir romanında “Ahlâk, toplumların kural dıĢı 

çirkinliklere tuttuğu perhizdir.”
181

 sözüyle ahlâkın ne olduğunu kısa bir cümle ile 

ifade etmiĢtir. 

Ahmed Günbay Yıldız, romanlarında gençlik çağındaki bireylerde görülen 

ahlaki değerlerin yitimine ve kiĢilik bozukluluklarına çokça değinmiĢtir. Yazar; 

Afedersin Hayat, Benim Çiçeklerim Ateşte Açar, Beyaz Atlı, Boşluk, Dallar Meyveye 

Durdu, Kayıp Sabahlar, Kelebekler Gamsız Uçar, Kendimi Unutup Sana Ağladım, 

Leyl Işıkları, O‟na Secde Yakışıyor ve Sitem romanlarında bu konuya geniĢ yer 

vermiĢtir. 

 

Afedersin Hayat romanında, Ozan ile Melisa arasındaki yakınlığı 

kabullenemeyen Ġlkay, Melisa‟ya duyduğu platonik aĢkı yüzünden Ozan‟ı düĢman 

ilan eder. Gittikçe daha da anlayıĢsız hale gelen Ġlkay‟ın kıskançlık, saygısızlık ve 

hoĢgörüsüzlük gibi bir takım ahlak ve kiĢilik sorunlarının olduğu görülür. Yazar 

romanda, gençlik çağında yaĢanan kıskançlığın giderek nefrete dönüĢmesiyle ortaya 

çıkan ahlaki değerlerin yitimi ve kiĢilik sorununa değinmiĢtir. Gençler arasında 

birtakım nedenlerden dolayı çekiĢmeler olması tabii karĢılanabilir. Fakat çekiĢmeler 

bir süre sonra kin ve nefrete dönüĢürse önemli bir sorun teĢkil etmektedir:  
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“İlkay, tek idealin peşindeydi bu günlerde. Melisa ile duygu beraberliği 

kurabilmek. Melisa‟ya kaptırmıştı gönlünü. Ozan‟ı bu yüzden düşman ilan etmişti 

kendisine... İkisinin arkadaşlık anlayışları ve beraberlikleri yıkıyordu hayallerini... 

Melisa‟yla, duygu iklimlerindeki müşfik, şeffaf yaklaşımlarda olduğu gibi değil, 

gücüyle, yüreğine korku salarak arkadaş olmak istiyordu...”
182

  

  

Afedersin Hayat romanında; Ġlkay, kalbinin gücüyle elde edemediği sevdayı 

kaba kuvvet kullanarak kazanacağını, böylece rakibini saf dıĢı bırakacağını zanneder. 

Üstelik yaptığı ahlaksızlıktan da gurur duyar. Bir kiĢilik sorunu olan “kıskançlık”, 

beraberinde istenmeyen olaylara yol açabilmektedir. Kendini daha üstün, daha güçlü 

görme eğilimi, kıskançlığın yol açabileceği bazı durumlardır: 

 

“İlk işi etrafına aldırmaksızın yürümekte olan ikiliye iyice sokulup, Ozan‟ın 

ayağına sert bir çelme takmak olmuştu... Melisa şaşkındı. Ozan, beklemediği bu 

çelmeyle dengesini yitirmiş, yüzükoyun uzanmıştı yere...”
183

 

 

Yine Afedersin Hayat romanında; halka açık yerlerde insanlara aldırıĢ 

etmeden ahlaksızca davranıĢlar sergileyen bazı gençler görülür. Ġnsanların dıĢarıda 

hayâ ve edep konularına önem vermeden toplum içerisinde rahatça hareket etmeleri 

hayvanlara benzetilir. Bazı gençlerin nefsi arzularını giderirken hayvanlar gibi 

toplumu önemsememeleri büyük bir ahlaksızlık olarak anlatılır. Romanda, gençler 

arasında giderek yaygınlaĢan bir takım ahlaksızlıklar, sert bir dille eleĢtirilmiĢtir. 

Yazar; sokakta, parkta veya insanların bulunduğu ortamlarda, toplumu rahatsız 

edecek hal ve hareketlerin, özellikle mahrem olan cinselliğin umumi yerlerde basite 

alınmasının ahlaki anlayıĢımıza ters olduğunu ifade etmiĢtir: 

 

“Horozlar, kediler, köpekler, eşekler ve atlar ve diğerleri. Onlar cilveleşirken 

yani nefsi arzularını giderirken, etrafındaki insanları umursamıyorlar ve hiç aldırış 

etmiyorlar. Sence de insanlar onları umursamayıp cadde ve sokaklarda herkesin 

arasında mı yapmalılar onlar gibi?”
184
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Yazar Afedersin Hayat romanında; gençler arasında gittikçe bozulan ahlaki 

değerlerin basite alınmaması gerektiğini, genç kız ve erkeklerin namus kavramına 

değer vermelerini vurgulamakta ve günümüz gençlerine bu konuda öğüt vermeye 

çalıĢmaktadır: 

 

“Ahlakın sütunları yıkılmamalı kolay. Hicap perdeleri, şehvet için 

yırtılmamalı sokakların ortasında. Genç kızların, delikanlıların ve bütün insanlığın 

ar damarı çatlatılmamalı gözler önünde.”
185

 

 

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında, Hikmet adlı genç, Senem‟i zorla 

kendisine âĢık ettirmeye çalıĢır. Hikmet‟in, Senem‟i sürekli takibe alıp, olur olmaz 

yerlerde karĢısına çıkarak onu rahatsız etmesi bir kiĢilik sorunudur. Romanda yazar, 

tek taraflı aĢk yaĢayan gençlerin karĢı cinsin rızasını dikkate almadan kendisine 

zoraki âĢık ettirmeye çalıĢmalarının ahlaken etik olmadığından söz etmektedir. 

Bireyin her Ģeyden önce karĢısındakine saygı duyması ahlaki değerlerin bir 

parçasıdır. Saygı yerine hırs ve öfkeye kapılmak, istenmeyen sonuçlar 

doğurabilmektedir.  Böyle bir durumda genç bir erkeğin kendince aĢk yaĢaması ve 

karĢı cinsi rahatsız ederek üstelemesi bir kiĢilik sorunudur. Bu tarz davranıĢlar, 

ahlâki değerlerle örtüĢmemektedir: 

 

“-Ne olur uzaklaş yanımdan. Ben gönül oyunlarını hiç bilmem. Anla işte, zor 

durumdayım şu an. Çekil git ve bir daha çıkma yoluma. Penceremize bakma... Öyle 

seviyesiz işmarlarla durma karşımızda... (…) –Zorla güzellik olur mu hiç… Defolup 

gitsene artık.”
186

 

 

Beyaz Atlı romanının genç kız kahramanlarından biri olan GülĢah, sevmediği 

bir insanla evlendirilmeye çalıĢılınca, hizmetkârlarının çocuğu olan Asaf‟ın kendisini 

kaçırmasını ister. Aksi takdirde kendisine iftira atacağını belirterek tehdit eder. Yazar 

romanda, iftira etmenin ne kadar çirkin bir davranıĢ olduğunu gençlere hatırlatmaya 

                                                           
185

 Afedersin Hayat, s. 42-43 
186

 Ahmed Günbay Yıldız, Benim Çiçeklerim Ateşte Açar, TimaĢ Yayınları, 24. Baskı, Ġstanbul 2011, 

s. 26 



90 
 

çalıĢmıĢtır. Ġftira, ahlaken çirkin bir davranıĢ olduğu gibi aynı zamanda ciddi bir 

kiĢilik sorunudur. Ayrıca iftira, toplum arasında kötü sonuçlar doğurabilen felaketler 

zincirinin baĢlangıcı da olabilmektedir. Ahlâk anlayıĢından ve kiĢilik değerlerinden 

yoksun bir insan, iftirayı bir silah olarak kullanmaktan çekinmemektedir:  

 

“„Bu evin ekmeğini yedim. İhanet derler, babama anneme kardeşime dahası 

bana da yazık olur.‟ Israrlıydı Gülşah: „Ben diyeceğimi dedim. Bana saldırdı, beni 

kirletti desem asıl o zaman yazık olur, budala.‟”
187

  

 

Boşluk romanında, Cihan ile aynı mahalleden arkadaĢ olan Ġsmet arasında 

yıllar önce istenmeyen bazı tatsız olaylar yaĢanır. YaĢanan olaylardan sonra sürekli 

intikam arzusuyla hayata tutunan Ġsmet‟in kiĢilik sorunlarının olduğu görülür. 

Romanda yazar, kin besleyen bir gencin gittikçe takıntı haline getirdiği intikamının 

oluĢturduğu kiĢilik sorunundan söz etmektedir. Ġntikam düĢüncesi, bireyin gözünü 

kararttığı için engellenemeyen bir sorun haline dönüĢmüĢtür:  

 

“Çok geçmez anlarsın. Durum çok iyi, intikamım acı olacak. Hatta sen 

üzülmeyesin diye çocuğu da kaçıracağız. Bu bizim için suç değil, çok şeyler olacak 

Ebru. Çok...”
188

 

 

Dallar Meyveye Durdu romanında, hem Burak hem de Bahadır‟ın Hicret‟e 

âĢık olduğu ve bu yüzden bir rekabet yaĢadıkları görülür. Hicret‟in Burak‟ı tercih 

etmesi ve onunla evlenmesi Bahadır‟ı çılgına çevirir. Bahadır‟ın bu yüzden Burak‟ı 

öldürmeye teĢebbüs edecek kadar ileri gitmesi ciddi bir kiĢilik sorunudur. Romanda, 

yine tek taraflı bir aĢkın karĢılık bulamamasından dolayı kin ve nefrete dönüĢerek bir 

kiĢilik sorunu haline geldiği dile getirilmektedir:  

 

“Gözleri kin, çehresi öfke doluydu. Tabancalı elini taksinin açık camından 

dışarı çıkartıp, yolun sağından dünyadan habersizce yürüyen Burak‟a nişan aldı. 

Gözünü kırpmadan, tetiğin üzerine parmağını kinle çöktü.”
189
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 Kayıp Sabahlar romanında, Denge Holding‟in sahibi olan Duvar Osman‟ın 

yeğeni Uğur‟un kendi kafasında kurguladığı aĢkın nefrete dönüĢmesi anlatılır. Uğur, 

Asuman‟a yaptığı evlilik teklifine olumsuz cevap almasına rağmen zorla Asuman‟la 

duygusal bir yakınlık kurmak ister. Aradığı karĢılığı bulamayan Uğur, isteklerini 

kaba kuvvet kullanarak çözeceğini zanneder. Asuman‟ın Taner‟le gezip dolaĢması 

Uğur‟u daha da kızdırır. Bu yüzden yanına aldığı iki adamıyla birlikte Taner‟e 

saldırır ve adamlarından biri Taner‟i bıçaklar. Uğur, aĢırı kıskançlığın yol açtığı bir 

kiĢilik sorunu yaĢar. Bu romanda da zorla güzelliği elde etmeye çalıĢan gençlerden 

söz edilmiĢtir. Gençlik aĢkı, karĢılık bulamayınca, zorla veya kaba kuvvetle diretmek 

büyük bir sorundur. Yazar, daha önceki romanlarında belirttiği gibi bu romanda da 

gençlere çözüm yolunun güzellikle olması gerektiğini öğütlemektedir: 

 

“Uğur‟un sert bir el hareketiyle Taner‟i iteleyişi sözün sonu kavganın 

başlangıcının habercisiydi. Asuman şaşkındı... Ziya cebinden çıkardığı sustalının 

düğmesine dokunmadan önce Taner ilk yumruğunu çoktan indirmişti bile Uğur‟un 

suratına...(…) Uğur yerde debelenirken Zafer, Taner‟in kalçasına saplıyordu 

sustalısını.”
190

 

 

Kelebekler Gamsız Uçar romanında Haluk, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen 

mahallenin haylaz gençlerinden olan Demir Yumruk lakaplı HaĢmet‟le bir 

münakaĢaya girer. HaĢmet sevdiği kızın Haluk ile ilgilenmesini bahane ederek 

onunla kavga etmek ister. Haluk, “kavga etmek istemediğini” özellikle belirtse de 

HaĢmet‟ten yakasını bir türlü kurtaramaz. Yazar romanda, Ģiddete meyilli gençlerin 

toplumda oluĢturduğu rahatsızlıktan söz etmektedir. ġiddet ve zorbalıkla çözüm 

arayan ve yaptıklarından gurur duyan bir kiĢide önemli bir kiĢilik sorunu vardır. 

Çünkü bütün olumlu yaklaĢımlara rağmen ısrarla kavga etmeyi tercih etmek bir 

kiĢilik sorunudur: 
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“–İstesen de istemesen de söz verdim arkadaşlarıma, kusura bakma birader, 

bu dayağı mutlaka yiyeceksin.”
191

    

 

Yine Kelebekler Gamsız Uçar romanında mahalleye yeni taĢınan Müge, 

kendisini görür görmez sürekli rahatsız eden Voyvoda lakaplı Caner ile yaĢadığı 

sıkıntı anlatılır. Müge‟yi ilk görüĢte beğenen Caner, onu ne pahasına olursa olsun 

elde etmeye çalıĢır. Müge durumdan rahatsız olur. Caner‟e sözlü olduğunu, kendisini 

rahatsız etmemesi gerektiğini ve bu yaptığının ahlaki olmadığını dile getirir. Fakat 

Caner söylenenlerin hiçbirini dikkate almaz. O, bildiği gibi hareket etmeyi tercih 

eder. Romanda bir kez daha ahlaki değerlerle örtüĢmeyen bir gençlik düĢüncesine 

rastlanılmaktadır. Zoraki sevda peĢine düĢen bir gencin, karĢı tarafın ısrarına rağmen 

düĢüncelerinden vazgeçmediği aksine direttiği görülmektedir: 

  

“–Güzellikle çekil yolumdan ve sakın bir daha bu nezaketsizliği tekrarlamaya 

kalkma. Ahlaki değil bu yaptığın. Ben sözlüyüm. Aniden gerilmişti Caner. Hiç 

beklemiyordu bu cevabı: –Nişan değil, nikâh değil. Hepsi bir sözden ibaretse, 

dönülmeyecek yol değil söylediğin. Genç kız bozulmuştu duyduklarına. Onu hiç 

umursamadan, sert bir ikazın notasındaydı tepkisi: –Bak, ben Voyvoda falan 

dinlemem, şimdi çek arabanı ve defolup git başımdan.”
192

 

 

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanında yazar, gençliğin bozulan ahlaki 

değerlerini dile getirmiĢtir. Gençlik döneminde, erkek ile kız arkadaĢlığı arasındaki 

mesafenin dengede tutulması gerektiği vurgulanmaktadır. Aksi halde geçmiĢte 

yapılan hataların gelecekte kiĢinin karĢısına bir sorun olarak çıkabileceği 

hatırlatılmaktadır. Yazar, bir erkeğin evlenmeden önce birçok kızla flört etmesini 

eleĢtirmektedir. Ona göre; bir erkeğin sonradan evlenmeyeceği bir kızla yakın 

arkadaĢlık kurup, gönül eğlendirmesi ahlaki değildir. Çünkü gönül eğlendirilen bir 

kız ilerde baĢka birinin eĢi olabileceği için yapılan davranıĢ etik değildir: 
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“Mukaddeslerimiz ve ahlaki değerlerimiz konusunda çok duyarsız hale 

geldik. Hayatı kirleterek yaşıyoruz. Hele söz konusu olan, hayatını kirletmekse, bunu 

düşünmeye bile değer bulmuyoruz.”
193

 

 

Leyl Işıkları romanında, Sırma adlı genç kız, aynı gruptan arkadaĢ oldukları 

Bulut ve Ömür‟den duygusal bir teklif alır. Ġki arkadaĢ arasında bir seçim yapmak 

zorunda kalan Sırma, ilginç bir fikir oraya atar. Sırma‟nın iki arkadaĢın kavga 

etmesini ve kavgayı kazananın teklifini kabul edeceğini söylemesi bir kiĢilik 

sorunudur. Yazar romanda, macera arayan gençlerin sınırları zorlayarak Ģiddeti ve 

vahĢeti sıradanlaĢtırdıklarından söz etmektedir. KiĢinin kendi egosunu tatmin etmesi 

için iki arkadaĢı birbirine düĢürmesi, onları kavga etmeye zorlaması bir kiĢilik 

sorunudur. Üstelik ahlaken de doğru değildir:  

 

“–Uzatma, mesele kapanmıştır benim açımdan. Hem çok klasik ve bayat bir 

numara seçmişsin kendine. Bizim örfümüzün kitabında böylesi yazmaz. Tercihin, 

doğal bir hakkındı… Şu anda ben teklifimi geçersiz sayıyorum ve bu anlamsızlığın 

artık kapanmasını istiyorum. (…) –Yanlış kulvarda koşmaktasın. O yolun sonu 

belirsiz. İki arkadaşın birbirini dövüp incitmesi sadece vahşet olarak kalır 

fotoğrafların karelerinde.”
194

 

 

O‟na Secde Yakışıyor romanının ana kahramanlarından biri olan Fırıldak 

Nuri, toplumun ahlâk anlayıĢından tamamen yoksun, kafasının estiği gibi hareket 

eden ve menfaatlerinin peĢinden koĢan bir gençtir. Ġnsanları kandırmaktan ve onlarla 

alay etmekten son derece keyif alan bir kiĢiliği vardır. Bu yüzden çevresi tarafından 

“Fırıldak” lakabını almıĢtır. Yaptıkları Ģeyler toplumun son derece rahatsız olduğu 

Ģeylerdir. Romanda yazar; gençlik çağını esir almıĢ dolandırıcılık, yalan, hile, 

sahtekârlık v.b toplumu rahatsız eden olaylara dikkatleri çekmiĢtir. Çünkü bu tür 

alıĢkanlıklar toplum arasında ciddi sorunlara yol açabilen ahlak ve kiĢilik 

sorunlarıdır. Bazı gençlerin bu alıĢkanlıkları huy edindikleri ve yaptıklarından dolayı 

keyif aldıkları görülmektedir:  
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“Nuri, neyi isterse onu yaşamayı deneyen, toplumun kurallarını ve ahlak 

anlayışını hiçe sayan, duygularının rengine göre rol alabilen ilginç bir oyuncuydu 

hayatın... Ne affı ne de hoşgörüyü önemseyen bir gönlün sahibiydi. Menfaatine 

dokunulduğunda, her kim olursa olsun adı kara defterinden silinmezdi bir daha...”
195

 

 

Sitem romanının ana kahramanlarından biri olan Kemal de kıskançlık hissine 

kapılır. Ferhat ile Kenan‟ın arkadaĢlığı Kema‟i aĢırı derecede rahatsız eder. Bu 

yüzden Kemal, Ferhat‟tan kurtulmak için kafasından kötü Ģeyler geçirir. Bu romanda 

da yazar, gençlik çağında yaĢanan kıskançlığın yol açtığı kiĢilik sorunundan 

bahsetmektedir. Kıskançlık, önemli bir kiĢilik sorunudur. Bu sorun kiĢiyi kendine 

veya baĢkalarına zarar verme eğilimlerine yönlendirebilmektedir: 

 

“Son günlerde Kemal deliye dönmüştü… Ferhat‟ı ölesiye kıskanıyordu. 

Daracık evin içerisinde yalnız kalmıştı. Artık Kenan kendisiyle kahveye gelmiyor, 

aşık atmıyordu. Yerden topladıkları sigara izmaritine bile paydos etmişti. (…) Kemal 

taşacak kadar dolmuştu.  Kafasını kötü düşüncelerin harmanı yaptı. Ferhat engelini 

nasıl aşacaktı? Düşündü, düşündü… Aklından kötü kötü şeyler geçiyordu…”
196

 

 

  

3.1.9.  ĠNTĠHAR 

 

“Ġntihar, bir insanın kendince önemli olan bir sorunun dayattığı güçlükler 

karĢısında, çözümü kendi canına kıyarak gerçekleĢtirdiği bir eylem biçimidir.”
197

 

Çoğu kez intihar, baĢka türlü baĢarılamayan hareketi ve değiĢikliği sağlayabilecek bir 

eylem olarak da düĢünülebilir. Birey elde edemediği bir Ģey için intihar etmeyi 

çözüm yolu olarak görebilmektedir. Bazı insanlar intiharı bir kurtuluĢ yolu olarak 

görmekte, bazıları da kendi düĢüncelerini kabullendirmek için intiharı bir koz olarak 

kullanmayı denemektedirler. KarĢısındakileri kendi canına kıymakla tehdit eden kiĢi 

böylece isteklerinin gerçekleĢmesini kolaylaĢtırmaktadır. Ġntihar, son zamanlarda 

gençler arasında çokça karĢılaĢılan bir sorun haline gelmiĢtir. Ahmed Günbay Yıldız, 
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intiharı; “korkaklığın, kiĢilik edinememiĢ, zayıf iradeli insanların, aĢağılık 

duygusunun dıĢ dünyalarına olan hazin yansımaları... Güçsüz ve zayıf iradeli 

insanların kolayca baĢvurabilecekleri kurtuluĢun adı”
198

 olarak ifade etmiĢtir. 

Toplum arasındaki iĢsizlik kaygısı, umutsuz ve tek taraflı aĢklar, depresyon, istediği 

bir konumu elde edemeyeceğine inanma ve yeryüzünde faydasız olarak hissedilme 

duyguları gibi durumlar gençler arasında intihar olaylarına neden olabilmektedir. 

Ġntihar, bedeli ağır olan bir gençlik sorunudur. Özellikle gençlik çağında dikkate 

alınması gereken bir sorundur. Nitekim TÜĠK (Türkiye Ġstatistik Kurumu) 2015 

verilerine göre; intihar edenlerin büyük bir çoğunluğunu gençler oluĢturmaktadır. 

“Ġntihar eden kiĢiler yaĢ grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında intihar edenlerin 

%34,3‟ünü 15-29 yaĢ grubundakiler oluĢturdu. Ġntihar eden kiĢiler cinsiyete göre 

incelendiğinde, intihar eden kadınlarda en yüksek oran %18 ile 15-29 yaĢ grubunda 

bulunurken, erkeklerde ise bu oranın en yüksek %12,8 ile 24-30 yaĢ grubunda 

olduğu görüldü. Ġntihar eden erkeklerin %33,3‟ünün, kadınların ise %46‟sının 30 

yaĢından küçük olduğu görüldü.”
199

 

 

Türk romanının ilk örneklerinden itibaren çeĢitli nedenlerden dolayı „intihar 

olgusu‟nun sıkça yer aldığı görülmektedir.
200

 Romanlarda ele alınan önemli 

konuların baĢında karakterlerin intihar düĢüncesi ve giriĢimidir. Ahmed Günbay 

Yıldız; romanlarında intihar konusunu ele alırken gençlerin intihar düĢünceleri ve 

intihar teĢebbüsleri üzerinde önemle durmuĢtur. Nitekim intihar eyleminin en önemli 

aĢamaları düĢünmek ve giriĢim olduğu söylenebilir. Ġntihar düĢüncesinin nedenleri, 

gençlik dönemi bireylerinin yaĢadığı ruh hallerini sergilediği için son derece 

önemlidir. “intihar düĢüncelerine eĢlik eden duygular korku, umutsuzluk ve yalnızlık 

duygularıdır. Ġntihar düĢüncesi bilinç dıĢı bir çatıĢmanın ve ruhsal dengesizliğin 

habercisidir. Ġntihar düĢüncesi birdenbire ya da yavaĢ yavaĢ ortaya çıkar. Ġlk evrede 

kiĢi kendisini öldürmeyi (gizli intihar) düĢünür.”
201
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Türk romanlarında intihar giriĢiminin de geniĢ yer aldığı görülmektedir. 

Özellikle gençlik döneminde intihar giriĢimlerinin daha fazla olduğu, gençlerin 

sorunlarıyla baĢ etmek yerine intihara teĢebbüs ederek kendilerince çözüm buldukları 

romanlarda karĢılaĢılan durumlardır. Ġntihara teĢebbüs etmenin nedenleri arasında 

aile, çevre ve eğitim hayatında yaĢanan sıkıntılar ön planda yer alarak dikkat 

çekmektedir. “Ergenlik dönemine gelen birey, geçiĢ aĢamasında yaĢadığı sorunları 

intihar giriĢimiyle çözümlemeye çalıĢır. Aile ve toplumda yaĢadığı baskılar, iĢ ve 

öğrenim hayatındaki baĢarısızlıklar, kavuĢamadığı aĢklar, sevdiği insanların kaybı 

onu intihar giriĢimine sevk eder.”
202

 

 

Ġntihara teĢebbüs etmenin altında yatan nedenlere bakıldığı zaman; karĢılıksız 

aĢk, zorla evlendirilme, tecavüz, aile ya da çevre baskısı, ölümü tatma arzusu, 

bunalım, terk edilme gibi nedenler yazar tarafından romanlarda dile getirilmiĢtir. 

Özellikle zorla evlendirilmek istenen genç kızların intiharı bir kurtuluĢ yolu olarak 

gördükleri söylenebilir. Zira günümüzde halen zorla evlendirilmeye çalıĢılan genç 

kızların bir süre sonra intihar ettiklerine rastlamak mümkündür. “Adıyaman‟ın 

GölbaĢı Ġlçesi‟nde, 3 ay önce imam nikahıyla evlendirilen 15 yaĢındaki Yeter A., av 

tüfeğiyle intihar etti.”
203

 

 

Ahmed Günbay Yıldız; Aşka Uyanmak, Benim Çiçeklerim Ateşte açar, Beyaz 

Atlı, Çiçekler Susayınca, Kendimi Unutup Sana Ağladım, Leyl Işıkları, Orada da 

Yıldızlar Kayar mı? romanlarında gençlik çağında yaĢanan intihar sorununa 

değinmiĢtir. 

 

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında üniversite öğrencisi olan GülĢen, 

Bilal Hoca‟nın kendisiyle evlenmemesi durumunda tek çaresinin bir not bırakarak 

intihar etmek olduğunu dile getirir. Aslında genç kızın bu fikri; bir tehdittir ve 

karĢısındakini zor durumda bırakacak kadar da etkili bir silahtır. Romanda 

„kendinden yaĢça büyük ve evli olan birine âĢık olma‟ isteğinin yerine gelmesi için 

intiharı göze alan bir gençlikten bahsedilmektedir. Yazar, gençlik döneminde 

yaĢanan bu durumun anlık bir heves olduğunu ve her iki taraf için de huzursuzluğa 
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yol açacağını vurgulamaktadır. Ġntiharı bir Ģantaj olarak kullanmak ve arzularını 

yerine getirmek için ölümü göze almak çirkin bir davranıĢtır: 

 

“–Tek çarem kaldı şimdi. İnanın onu da hiç düşünmeden yaparım.  

–Neymiş o? 

–Nurullah Hoca‟ya ve bazı arkadaşlarıma sizinle ilgili, dilediğim şekilde 

yazılmış bir mektup bırakırım. Sonunda da intihar ederim.”
204

 

 

Beyaz Atlı romanında babası tarafından baĢka biriyle zorla evlendirilmeye 

çalıĢılan Nergis‟in intihar ettiği görülür. Yazar romanda, zorla evlendirilen genç 

kızların intihar ederek hayatlarına son verdiklerine değinmiĢtir. Anne ve babaların, 

evlatlarını kendi çıkarları için evlendirmeleri yapılan büyük yanlıĢlardan biridir. 

Üstelik para için evladını istemediği biriyle evlendiren bir babanın nelere sebep 

olduğu vurgulanmaktadır. Yazar, evlilik gibi önemli bir karar alınırken gençlerin 

rızası dâhilinde olması gerektiği savunmaktadır:  

 

“Zor aşkı susturdu bey, Nergis‟in babasını da para. Yaşı on yediydi. „Yok‟ 

demesi umursanmadı, feryadına kulak asan olmadı garibanın. Baba imzasıyla kıyıldı 

nikâhları Selim‟le. On beş tüketti evliliğinde. Nergis‟i kendisini asmış olarak 

buldular evin ahırında.”
205

 

 

 Çiçekler Susayınca romanında, evden kovulan ve gidecek yeri olmayan bir 

gencin intiharı kurtuluĢ yolu olarak düĢünmesi anlatılır. GeçmiĢte yaptığı bir hata 

yüzünden babası tarafından evden kovulan Elif, kalacak bir yeri olmadığı ve 

yaĢadıklarını zihninden atamadığı için intihar etmeyi düĢünür. Yazar, gençlik 

çağında herkesin hata yapabileceğini ve önemli olanın hatalarından ders çıkarmak 

olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca hayatın sorunlarına intihar ile karĢılık vermenin 

çözüm olmadığını da gençlere hatırlatmaktadır: 

 

“–Bu kadar kara kara ne düşünüyorsun kızım? Beklemediği soru ile irkilip 

yanında başkasının bulunduğunu daha yeni fark etmişti. Gözlerini aniden sabit 
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noktadan çekip yanında oturan kadına baktı. Hiçbir şey düşünmeden, kadının 

sorusuna kısa bir cevap verdi: –İntihar etmeyi.”
206

 

 

Keriman Teyze, Elif‟in intihar etmek istediğini duyunca onu fikrinden 

vazgeçirmeye çalıĢır. Kendinsin genç olduğunu ve intiharın bir çözüm olamadığını 

söyler. Yazar, gençlere hayatın sıkıntıları karĢısında ümitsizliğe kapılmamalarını 

tavsiye ederek onları cesaretlendirmektedir: 

  

“–Sizi bu kararı almaya zorlayan meseleyi bilmiyorum. Şurası muhakkak ki 

daha çok genç ve tecrübesiz birine benziyorsunuz. Yüzünüzde ümitsizliğe 

kapılmışlığın çizgileri var. Bu kadar karamsarlık doğru değil. Halinizdeki 

fevkaladeliği görerek yanınıza oturdum. Kar yağmadık kış, hâl görmedik baş 

olmaz.”
207

 

  

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanının ana kahramanlarından biri olan 

Yeliz, geçmiĢte Kutup ile duygusal bir bağ kurar; fakat daha sonra ayrılır. Yeliz, 

yıllar sonra Kutup‟un ağabeyi Hikmet ile evlendikten sonra geçmiĢini unutamadığı 

için psikolojik sorunlar yaĢar. Bu durum onu intihara sürükler. Romanda, geçmiĢte 

yapılan bir hata yüzünden çevre baskısına dayanamayan bir gencin intihar ettiğinden 

söz edilmektedir. Yazar, gençlik çağında hem erkeğin hem de kızın bir sorumluluk 

üstlendiğini ve bu yüzden kız erkek arkadaĢlığında dikkatli olmaları gerektiğini 

vurgulamaktadır. Aksi halde küçük bir hatanın gelecekte sorun teĢkil edeceği 

belirtilmektedir: 

 

“–Bak oğlum, sana bir sorum var. Kendini suçlamadan doğruları 

söylemelisin bana. Yeliz intihardan önce yazdığı mektubunda her şeyi anlatmış. 

„Sadece kardeşinle parmaklarımıza arkadaşların zoruyla taktığımız söz yüzüğü ve 

aramızda sadece masum sayılabilecek konuşmaların azabı üzerimde dağlaştı ve artık 

taşıyamıyorum, bizlere bu hayat anlayışını armağan edenler utansın…‟ demiş”
208
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Leyl Işıkları romanında, bir grup gencin eğlencede sınır tanımadıklarına ve 

artık eğlenecek baĢka maceralar peĢinden koĢtuklarına rastlanılır. Hepsi de zengin 

aile çocukları olan bu gençler, atık tadacakları çok fazla eğlencenin kalmadığını 

düĢünürler. Kendilerince anlaĢarak ölümün de tadını almak isterler. Bengisu, Gizem 

ve Orhan bu kararı alan gençlerdir. Bengisu aralarına yeni katılan Bulut‟a böyle bir 

fikirlerinin olduğunu söyler. Kararı saçma bulan Bulut, bunun bir cinayet olduğunu 

ve bu düĢünceden vazgeçilmesi gerektiğini anlatır. Romanda yazar, gençlik çağında 

yaĢanan ölüm merakına değinmiĢtir. Hayatta hemen hemen her çılgınlığı deneyen 

bazı gençlerin ölümü de denemek istedikleri görülmektedir. Yazar, gençlik çağında 

düĢünülen bu çılgınlığı tasvip etmemekte ve gençlere yaĢamın güzelliğini 

hatırlatmaktadır:  

 

“–Birlikte aldığımız bir karardı bu daha doğrusu. Ertelenmiş bir yeminimiz 

vardı bizim.  İşte onun için beni ve bir bakıma seni de bağlıyor. Tam beş gün sonra 

her şey bitecek. Aşk, eğlence ve daha fenası, hayat. Bir veda yazısı bırakıp 

arkamızdan!..”
209

 

 

Leyl Işıkları romanında yazar, kendi hayatını bir hiç uğruna feda etmenin 

„eğlence‟ olarak düĢünüldüğü gençlik zihniyetini kınamaktadır. Bengisu‟nun 

“hayatta her şeyi denedik, bir de ölümü deneyelim”
210

 sözü gençliğin içine düĢtüğü 

tatminsizliği gözler önüne sermektedir.  

 

Orada da Yıldızlar Kayar mı? romanında Leyla, büyük bir tutku ile 

bağlandığı arkadaĢı Çağrı‟nın ölüm haberini alınca bir takım bunalımlar yaĢar. Leyla, 

yaĢadığı bunalımlardan ötürü intihar etmeyi düĢünse de buna cesaret edemez. Yazar 

romanda, karĢılaĢılan küçük bir sorunda ölümü bir çözüm olarak düĢünen gençlerden 

yakınmaktadır. Sorunların üstesinden gelmek yerine intihar ederek kurtulmayı 

düĢünen gençler, çağın hastalığını yaĢamaktadırlar. Yazar, ayrıca gençlere hayatın 

kurallarını doğru yaĢayarak kaçınılmaz bir gerçek olan ölüme hazırlanmayı ve 

ölümden korkmamayı da tavsiye etmektedir. Bir gün herkesin mutlaka öleceği; fakat 
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ölümün intihar ile değil hayatın kuralları dâhilinde olması gerektiği 

vurgulanmaktadır: 

 

“İleri boyutlarda olmadığını hissediyorum. Lakin karamsarlıklarımın verdiği 

paradoks belirtilerini sezmekteyim düşüncelerimde. Başkalarına verdiğin tepkilerden 

anlıyorum bunu… İçimdeki karamsarlığı bitirebilmek için ölmeyi bile denedim, 

cesaret edemedim. Daha da sıklaştı sıkıntılarım…”
211

 

 

Aşka Uyanmak romanında; Sırma, erkek arkadaĢı Suat‟tan hamile olduğunu 

öğrenince durumu Suat ile paylaĢır. Fakat Suat, Sırma‟yı baĢından def etmenin 

planlarını yapar. Evliliğin kendisine göre bir iĢ olmadığını ve o çocuğun da babası 

olmadığını söyleyerek Sırma‟yı terk eder. YaĢadıklarına çok üzülen Sırma, bir ĢiĢe 

ilacın hepsini içerek intihar etmeye kalkıĢır. Romanda yazar, nikâhsız bir iliĢkiden 

hamile kalıp sonrasında da terk edilen bir genç kızın, intiharı bir kurtuluĢ olarak 

görmesini eleĢtirir. Yazar, sorumsuz ve ilgisiz anne babalardan da Ģikâyet etmektedir. 

Zira evlatlarını gözetim altında tutmamanın kötü sonuçlar doğurabileceği 

görülmektedir:  

 

“–Sırma ile ilgili. İlaç içmiş, bizim koruma, bahçıvan, annen ve komşulardan 

kadınlar götürmüş hastaneye. Şimdi, durumu gayet iyiymiş. Midesini yıkamışlar ve 

odasına almışlar. (…) –Her gün çıktığı bir genç varmış, hamilelik durumu da söz 

konusu. Kabullenmemiş delikanlı. Sırma da hakaretleri sindiremeyip eve dönmüş ve 

olanlar olmuş.”
212

 

 

 

3.1.10.  CĠNSELLĠK 

 

Çocukluktan gençliğe geçiĢ döneminde birey, ergenlik çağına geçiĢ 

yapmaktadır. Ergenlik dönemi, bireyin vücut değiĢiminin yanı sıra ruhsal ve 

duygusal olarak da bireyde büyük değiĢikliklere sebep olur. Gencin cinsel kimliğini 

keĢfetmeye çalıĢırken edindiği bilgiler, hayatında kalıcı izler bırakabilmektedir. 
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Çünkü bu dönem gençler için zor bir dönemdir. “Cinsellik, gelecekteki yaĢamı da 

etkileyebilen, ergenlik çağının önemli sağlık konularındandır ve fiziksel, ruhsal ve 

toplumsal iyilik halinin önemli bir elemanıdır. Cinsel davranıĢ çeĢitlilik gösterir ve 

birçok etkenin karmaĢık iliĢkisiyle belirlenir. KiĢinin baĢkalarıyla olan iliĢkilerinden, 

yaĢam koĢullarından ve içinde yaĢadığı kültürden etkilenir.”
213

  

 

Cinselliğin, bireyin yaĢamında büyümenin doğal bir parçası olarak yer aldığı 

unutulmamalıdır. Toplumda daha çok mahrem olarak değerlendirilen, dile getirilmesi 

yeterince kolay olmayan cinsellik; aslında üzerinde durulması gereken ve gençlerin 

yardımına en çok ihtiyaç duydukları önemli konulardan biridir. Ahmed Günbay 

Yıldız, romanlarında dile getirdiği cinsellik konusuna daha çok Ġslami açıdan 

yaklaĢmaktadır. Dinin emir ve yasaklarını göz önünde bulundurularak gerçekleĢen 

birlikteliklerin daha sağlıklı olacağı kanaatindedir. Özellikle kız-erkek arkadaĢlığının 

belirli sınırlar çerçevesinde, helal-haram bilincinde sürdürülmesinin gerekliliğini 

savunmuĢtur. Nikâhsız birlikteliklerin yanlıĢ olduğu ve neticesinin kötü sonuçlar 

doğurabileceği yazarın belirttiği önemli konulardandır. Yazar, kadının çok değerli bir 

varlık olduğunu ve bu değerli varlık ile birlikte olacak kiĢinin de yalnızca evleneceği 

kiĢi olması gerektiğini vurgulamıĢtır. Yazar‟a göre; hem kadın hem de erkek, 

mahrem sınırlarını iyi belirlemeli ve Ġslami usullere uygun olarak onu korumalıdır.  

 

 Ahmed Günbay Yıldız, Afedersin Hayat romanında evliliği; “Günaha 

girmeden yaĢamak için baĢvurulması gereken bir müessese”
214

 olarak tanımlamıĢtır. 

Böylece kız-erkek iliĢkisinde dini boyut göz önünde tutularak gençlerin helal yolu 

tercih etmeleri hedeflenmektedir. Yani yazar, harama girilmeden devam ettirilen kız-

erkek arkadaĢlığının, maddi imkânlar yetiyorsa evlilik ile taçlandırılmasının daha 

faydalı olacağı kanaatindedir. Aksi halde gençler için cinselliğin bir sorun 

oluĢturacağı belirtilmektedir. 

 

Ahmed Günbay Yıldız; Afedersin Hayat, Benim Çiçeklerim Ateşte Açar, 

Beyaz Atlı, Çiçekler Susayınca, Kayıp Sabahlar, Kelebekler Gamsız Uçar, Kendimi 
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Unutup Sana Ağladım, Aşka Uyanmak, Aynada Batan Güneş romanlarında gençlik 

çağında yaĢanan cinselliğe dikkatleri çekmiĢtir. Yazar, gençlik çağının önemli 

sorunları olan kız-erkek arasındaki iliĢkinin nasıl olması gerektiğini, genç kızların 

sahip olduğu iffetin önemini, namus kavramını ve yine gençlik çağında yaĢanan 

tecavüz, taciz gibi kötü olayları geniĢ bir Ģekilde ele almıĢtır. 

 

Afedersin Hayat romanında, Hicran ailesinden uzak bir yerde üniversite 

eğitimi görür. Üniversiteye gitmeden önce Hicran‟ın babası, ona gideceği yerde nasıl 

davranması gerektiği hakkında nasihat verir. Babasının, kızına verdiği davranıĢ 

öğütleri, günümüz gençlerine verilebilecek en önemli öğütlerden biridir. Bu öğüt, 

bayanı cinsel bir nesne olarak gören kötü düĢünceli kiĢilere karĢı ahlaki bir kalkandır. 

Romanda yazar, genç kızların yaĢayıĢlarının örnek olması gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Kızların hal ve hareketleri, Ģehvet tutkunu erkeklerin kötü düĢüncelerine kilit 

vurmalıdır: 

  

“–Öyle bir hayat yaşayacaksın ki kızım, bütün şehvet sarası tutmuş insanlara, 

öğreteceksin her kuşun etinin yenmeyeceğini. Ve yarınlara sen taşıyacaksın ahlakın 

hayat için en kutsal sermayesi oluşunun mesajlarını… Azabını vicdanında 

taşıyabileceğin hiçbir arzuyu yaşamayışındır soyluluğun. ”
215

 

 

 Yine Afedersin Hayat romanında, aynı üniversitede eğitim gören Can ve 

Dilek, birliktelikleri boyunca günaha girmemek için kendi ailelerinden gizlice dini 

nikâh kıyarlar. Dilek, bu durumu gayet rahat bir Ģekilde yakın arkadaĢı Hicran ile 

paylaĢır. Ġlerde kafalar uyuĢmazsa bu nikâhın yok sayılabileceğini ve nikâh öncesine 

küçük bir cerrahi operasyonla yeniden dönülebileceğini de ilave eder. Cinselliğin 

dini boyutunu kendilerince uygulayan bu gençler, neticeyi düĢünmeden hareket 

etmenin bedelini kavrayamazlar. Romanda dini kuralları kendi yaĢamlarına göre 

Ģekillendiren bir takım gençlerin, “sözde” günaha girmemek için kendilerince dini 

fetvalar vermeleri yazar tarafından eleĢtirilmektedir. Nikâhın bir sözleĢme olduğunun 

ve bu sözleĢmenin de duyurmak olduğunun farkında olmayan gençlerin, ilerde ne tür 

sorunlarla karĢılaĢacaklarını düĢünmeden hareket etmeleri büyük bir hatadır. Dini 

                                                           
215

 Afedersin Hayat, s. 118 



103 
 

nikâhı çok basite alan, nikâh hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan ve nikâhın 

ciddiyetini kavrayamayan bir gençlik kitlesi yazarın üzerinde durduğu önemli bir 

konudur:  

 

“–Ya kızım dinlesene beni. Üniversite devam ettikçe geçici bir nikâh bu. 

Sonunda isterlerse nikâh öncesine dönebiliyormuş her şey. Küçük bir doktor 

operasyonu... Senin anlayacağın daha öncesi tarafların anlaşmalı yaptığı bir nikâh 

akti bu.”
216

  

 

Yazar; ailelerden gizli yapılan dini nikâhların doğru olmadığını, her Ģeyden 

önemlisi kiĢinin kendisine ve ilerde baĢka biriyle evlenecekse ona yapabileceği 

saygısızlık olacağını anlatmaktadır. Üstelik dini nikâhın çıkar amaçlı kullanılmasının 

da yanlıĢ olduğu belirtilmiĢtir: 

 

 “–Bu bir kızın kendisine saygısızlığı olmalı her şeyden önce. Dahası inancına 

ve yeni izdivaç için söz verdiği erkeğe saygısız yaşamayı göze almak. Ömür boyu 

eşine, çocuklarına ve kendisine karşı bitmeyen bir vicdan azabı içinde yaşamak. 

Yalancılık, basitlik bu Dilek. Hatta cinayet... Anlatmak istediğim yasaklanmış bir 

„muta‟ nikâhının yortuları yeryüzünde.”
217

 

 

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanının baĢkahramanı Senem‟in iffet 

konusunda henüz ĢekillenmemiĢ düĢünceleri vardır. Ona göre iffet çok da önemli bir 

konu değildir. Cemile Hanım, Senem‟e iffetin ne olduğunu anlattıktan sonra 

Senem‟in iffet hakkındaki düĢünceleri değiĢir. Romanda yazar, birçok genç kızı 

yakından ilgilendiren iffet (bekâret) konusunu ele almıĢtır. Ġffet; “Cinsel konularda 

ahlak kurallarına bağlılık, namus”
218

 gibi anlamlara gelmekte ve genç kızlar 

açısından önemli bir cinsel sorun teĢkil etmektedir. Yazar, genç kızların namus 

konusunda bilinçli olmaları ve onu korumaları gerektiğini ifade etmektedir: 
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“Evet, iffet „Bekâret‟ Yaratıcı‟nın ilahi mührünü, imzasını taşıyan ve gerdek 

gecesi sahibine sunulan, kutsal bir mektuptur. Sahibi okuduktan sonra da, özellik 

taşıyan, en değerli hazine olarak kadının sakladığı bir emanet. Neslin temizliği, 

soyun asaleti ve şerefi, ahlâkın en güçlü sütunu bu. O çöktü mü toplumlar 

çöker...”
219

  

 

Beyaz Atlı romanında, Göksu köyünün tanınmıĢ ağalarından olan Selman 

Ağa‟nın oğlu Dilaver, kız kardeĢi GülĢah‟ın, Asaf tarafından kaçırılıp namusunun 

kirletildiğini düĢünür. Dilaver, aynı Ģeyi Asaf‟ın kız kardeĢine yaparak intikam 

almak ister. Evde kimsenin olmadığı bir vakitte Asaf‟ın kız kardeĢi papatya‟ya 

tecavüz eder. Bu durum Papatya‟nın hayatını alt üst eder. Romanda yazar, genç 

kızlara yönelik yapılan cinsel saldırılara dikkat çekmiĢtir. Toplumda çok çirkin bir 

davranıĢ olan tecavüz olayının genç kızların üzerinde oluĢturduğu etki 

vurgulanmaktadır. Tecavüze uğrayan genç kızların psikolojik sorunlarla karĢı karĢıya 

kalarak, ömür boyu unutamadıkları bir olayın sancısını yaĢamaktadırlar:  

 

“Papatya, Dilaver‟in varlığını hissettiğinde toparlandı, korkulu baktı 

gözlerine. Elindeki bezi bırakıp korkulu bakışlarla pencereden baktı. Dilaver‟in 

kendisine yaklaşışı ürpertti bedenini, soluğunu zor indirdi ciğerlerine. Acı bir çığlık 

başlattı gücünün yettiğince, ancak yarıda kesildi çığlık, çünkü elini Papatya‟nın 

ağzına kapamıştı Dilaver…”
220

 

 

Çiçekler Susayınca romanında; güzelliğiyle övünen kibirli ve gösteriĢli bir 

genç kız olan Elif, mahallenin meĢhur kabadayısı olan Birli ile tanıĢır. Birli, Elif‟e 

ikram ettiği içkinin içine ilaç atıp genç kıza tecavüz eder. Elif, bu olaydan sonra 

büyük bir sarsıntı yaĢar. Romanda yazar, özellikle genç kızların dikkat etmesi 

gereken bazı kurallara hatırlatmada bulunmuĢtur. Kız-erkek arasındaki mesafenin 

ayarlanamaması, doğabilecek sorunların temelini oluĢturmaktadır. Yazar, gençlik 

hevesine kapılıp sorumluluk bilincinden uzaklaĢan gençlerin bedeli ağır olan bazı 

sorunlar yaĢadıklarına değinmiĢtir: 
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“O, yarım uykulu gözlerini açtığında, hıçkırıklarını tutamadı. Birli‟nin 

dudaklarından teselli için dökülen sözler, yaralı kalbine diken gibi batıp kalbini 

kanattı... Gözbebeklerinde kaynaşan nefret pırıltıları, nemlenmişti. Hiç beklemediği 

bir anda, benliğini saran işkence, atmosferi içinde nefes alamıyor, boğulacakmış gibi 

çırpınıyordu... Hani bir insan, ümitsizlikler denizinde nefes alabilmek için çırpınır 

ya, işte öyle...”
221

  

 

Kayıp sabahlar romanında, Yelda ile evlenmek isteyen Murat, onu anlatırken 

yetiĢtirilme tarzına ve ahlakına duyduğu memnuniyeti ifade etmiĢtir. Yazar, birçok 

romanında olduğu gibi yine gençler arasındaki kız-erkek arkadaĢlıklarına 

değinmiĢtir. Özellikle kız ve erkek arasında bir mesafenin olması ve bu mesafenin 

korunması gerektiği ifade edilmiĢtir: 

 

“Güler Hanım. Yelda çok güzel; istenilmeyecek, beğenilmeyecek birisi değil. 

Ben onun ahlak yapısına da hayran birisiyim üstelik. Dedesi ona kız-erkek 

arkadaşlıklarındaki mesafeli duruşları anlattığı için o bu çağın hafifliklerinden uzak 

özlenilen bir modeli gibiydi hayatın.”
222

 

 

 Kelebekler Gamsız Uçar romanında; Haluk‟un dedesi Harun Hoca, topluma 

faydalı bir genç yetiĢtirmek adına torunu Haluk‟a nasıl bir yol çizmesi gerektiğini 

anlatır. Haluk, dedesinden aldığı öğütleri yaĢantısına uygulayan bir gençtir. 

Dolayısıyla karĢı cinsle arasındaki mesafeyi koruyarak hareket eder. Haluk‟un bu 

düĢüncesi arkadaĢı Zuhal‟ı ĢaĢırtır.  Çünkü Zuhal, Haluk‟tan daha yakın bir ilgi ve 

beraberlik bekler. Oysa Haluk, cinselliği inanç kurallarına göre yaĢar. Yazar 

romanda, genç bir kızın iffetli olması kadar genç bir erkeğin de iffetli olması 

gerektiğini dile getirmiĢtir. Bir genç kız nasıl ki hal ve hareketlerine dikkat etmesi 

gerekiyorsa bir genç erkek de aynı Ģekilde dikkat etmeli ve kendi namusunu 

korumalıdır. Ayrıca kız-erkek arkadaĢlığının inanç ekseninde Ģekillenmesi gerektiği 

de vurgulanmıĢtır: 
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“Dedem, „inancımızın yapılandırdığı bir kimliğin olmalı‟ der her zaman. 

„Kişi el değmedik duygularının hazzını düğün gecesinde bulmalı‟ diye öğütler beni. 

Genç kızın iffet anlayışının dokunulmazlığını, delikanlıların da kuşanması gerektiğini 

anlatır konuşmalarında.”
223

 

 

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanının ana kahramanlarından olan Dildar, 

genç kızların örnek alması gereken bir model olarak aktarılır. Dildar, annesinden 

aldığı sağlam bir terbiye ile iffetinin bilince yaĢayan bir genç kızdır. Dildar‟ın 

annesinden aldığı öğütler, ona evleninceye kadar temiz ve iffetli bir genç kız 

olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Yazar romanda, bir kez daha gençlik 

döneminin önemli bir konusu olan “iffet” konusunu dile getirmektedir. Ġffet ve 

namus kavramları özellikle genç kızların sahip olduğu bir hazinedir. Genç kızların bu 

hazineyi ilerde evlenince eĢlerine sunacakları bir emanet olarak korumaları gerektiği 

vurgulanmıĢtır:  

 

“Öyle onurlu ve temiz bir hayat yaşa ki sütüm ve verdiğim emekler sana helal 

olsun... Bir kızın ömür boyu unutmaması gereken en önemli çizgi, iffet gülünü 

soldurmadan yaşamasıdır. Genç bir kızın yahut iffetli bir kadının en kutsal hazinesi, 

çehresinde açan ve ömür boyu solmayan hicap çiçekleridir. Hiç kimsenin gönül 

eğlencesi ve zevklerinin oyuncağı olmamak için yaşamalısın... Bütün hazlarını ve 

arzularını, her genç kızın hayallerini süsleyen o kutsal beraberlik için saklı tutmayı 

başararak yaşamalısın. Genç kızın, çeyizine kazandırabileceği en mükemmel hazine 

hiçbir zaman değer biçilemez olan iffet ve namus anlayışıdır...”
224

 

 

Aşka Uyanmak romanında; evli bir bayan olan Betül, kocasının arkadaĢı 

Hakan ile uygunsuz bir vaziyette iken Faruk‟a yakalanır. Faruk, Betül‟ün 

edepsizliğini Bilal‟a anlattığında Betül‟ün yaptığı açıklama ĢaĢırtıcıdır. Betül, 

kocasına kendilerinin çağdaĢ olduklarını ve dolayısıyla bu durumun normal olduğunu 

ifade eder. Yazar, bir kez daha namus kavramının önemine dikkat çekmektedir. 

Kendilerini çağdaĢ olarak gösteren bir takım gençlerin namus kavramını hiçe 

saydıkları ve namussuzluğu, edepsizliği normal bir durum olarak düĢünmeleri yazar 
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tarafından eleĢtirilmektedir. Evli bir kadının baĢka bir erkeğin kollarında eğlenmesi 

ve onunla öpüĢmesi, çağdaĢlığı meĢru kılan bir davranıĢ olmadığı anlatılmaktadır: 

 

“–Yabandan bir erkekle, çamların altında dudak dudağa öpüşürlerken, 

uygunsuz olarak yakaladım onları! (…) –Kocacığım söylesene ona, biz çağdaş 

insanlarız. Hoşuma gitti öpüştük. Bunda kötü olan ne var ha? ”
225

 

 

Aynada Batan Güneş romanında  “Çifteturna köyünün ahlaksız gençleri” 

olarak tabir edilen Yavuz ve YaĢar “asrın yüksek mektebinde talebe olan gençlerdir.” 

Bu iki genç, tenha bir yerde savunmasızca yürüyen Seher ile görümcesi Münevver‟e 

tecavüz etmek isterler. Yavuz, namus meselesi olduğu için kızların kimseye 

söyleyemeyeceklerini belirterek arkadaĢı YaĢar‟ı cesaretlendirir. Onları uzaktan 

gizlice izleyen Kerem, bu çirkin olaya teĢebbüs ettiklerini görünce duruma müdahale 

ederek ikisini de döver. Bu romanda da yazar, gençlik döneminde yaĢanan tecavüz 

ve taciz olaylarına değinmiĢtir. Erkeklerin gücünü kullanarak yalnız ve savunmasız 

kızları hedef alıp tecavüze yeltenmelerini çok çirkin bir davranıĢ olarak belirtir: 

 

“Gelin görümce iki namlunun arasına sıkışmış ceylanlar gibiydiler… 

Tehlikeyi sezdiler ama neye yarar. Çekingen adımlarla ürkek bakışlarla yolları ölçe 

ölçe yürüdüler. Yürüdüler ama az sonra ortalık çirkin bir manzaraya yataklık etti. 

Yaşar ve Yavuz yaba gibi ellerini gelin ve görümcenin bellerinden dolayıp, boşta 

kalan elleri ses vermesin diye ağızlarına kapak yapmışlardı.”
226

 

 

 

3.1.11.  ĠġSĠZLĠK 

 

 ĠĢsizlik, gençlik döneminin en büyük sorunlarından biridir. Gittikçe bu sorun 

daha da büyümektedir. Kaliteli, yetiĢkin, tecrübeli, güvenilir ve eğitim seviyesi daha 

yüksel elemanların tercih edilmesi; iĢsizliğin artmasına yol açan baĢlıca 

nedenlerdendir. Genç nüfusun fazla olması da gençler arasında alternatif 
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oluĢturacağından dolayı iĢsizliği tetiklemektedir. Genç nüfusun yoğun olduğu 

ülkelerde, iĢsizlik sorunu ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyine göre değiĢmektedir. 

Ülkemizde son zamanlarda iĢsizlik sorununun azaltılması için yapılan çalıĢmalar hız 

kazanmıĢ olsa da halen ciddi bir sorun olarak önem arz etmektedir. Türkiye Ġstatistik 

Kurumu (TÜĠK) verilerine göre; “Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaĢtakilerde 

iĢsiz sayısı 2015 yılı Ağustos dönemine göre 114 bin kiĢi artarak 3 milyon 58 bin kiĢi 

oldu. ĠĢsizlik oranı ise değiĢim göstermeyerek %10,1 seviyesinde gerçekleĢti. 15-24 

yaĢ grubunu içeren genç iĢsizlik oranı 0,6 puanlık azalıĢ ile %18,3 olurken, 15-24 yaĢ 

grubunda bu oran değiĢim göstermeyerek %10,3 olarak gerçekleĢmiĢtir.”
227

  

 

Ahmed Günbay Yıldız; Çiçekler Susayınca ve Kendimi Unutup Sana 

Ağladım romanlarında iĢsiz gençlerin yaĢadığı sorunları dile getirmiĢtir. 

 

Çiçekler Susayınca romanında, cezaevinden yeni çıkan Dursun ve Yadigâr 

adlı iki gencin iĢ bulmak için verdikleri mücadele anlatılır. Ġki arkadaĢ, cezaevinden 

çıkar çıkmaz dürüstçe çalıĢacaklarına dair birbirlerine söz verdikten sonra günlerce iĢ 

ararlar. Dursun, Yüksek Kimya Mühendisi alanında üniversite mezunu olmasına 

rağmen iĢ bulamamanın sıkıntısını yaĢar. Her ikisinin de sabıkalı olması, iĢverenler 

tarafından pek hoĢ karĢılanmaz. Bu yüzden nereye gitseler kendilerine uygun iĢ 

olmadığı söylenir. Bu durum iki arkadaĢı umutsuzluğa sürükler. Yazar romanda, 

gençlik çağında yaĢanan iĢsizliğin gençlere ne denli acı ve üzüntü yaĢattığını ifade 

etmektedir. Genç yaĢına rağmen iĢ bulamamanın kiĢiler üzerinde oluĢturduğu baskı 

çok ağırdır. Yazar, bu baskıya rağmen gençlerin kötü yollara bulaĢmadan mücadele 

etmelerini ve umutlarını kaybetmemelerini öğütlemektedir: 

  

“Hapisten çıkalı üç gün olduğu halde, bütün çabalarına rağmen 

çalışabilecekleri iyi veya kötü hiçbir iş bulamamışlardı. Zaman zaman o saf ve 

iyimser düşüncelerinin yerini, sefalet ve açlık korkusu almaya başlamıştı. Ceplerinde 

bir ekmek parası bile kalmamıştı. Başvurdukları iş yerlerinden alınan cevaplar „Size 

göre işimiz yok‟ olmuştu. Resmi iş yerlerinin ve şirketlerinin işe adam alırken 

doğruluk vesikası isteyecekleri de malumları idi. Serbest iş yapabilecek sermayeleri 
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de yoktu. Bu imkânsızlıkların sıralanışı onları kahretmişti. Sanki kalplerine birer 

hançer saplansa, bir damla kanları akmayacaktı.”
228

 

 

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanında; Ezgi adlı genç kız, bir Ģirkette 

sekreterlik yapar. ĠĢe girdiğinde kendisine lüks bir daire, özel Ģoförü olan bir araba ve 

iĢ yerinde güzel bir makam odası tahsis edilir. Ezgi adeta lüks içerisinde yaĢar. 

Zamanla çalıĢtığı Ģirketin patronu, Ezgi‟yi iĢten kovar. ĠĢten kovulan Ezgi, evinden 

ve arabasından da olur. Bir zamanlar havasından geçilmeyen genç kız, artık iĢ sorunu 

yaĢar. Tanıdığı birkaç Ģirkete gidip iĢ arasa da bulamaz. Yazar romanda, iĢsiz bir 

gencin durumundan ve iĢsizliğin kiĢide oluĢturduğu sefaletten söz etmiĢtir. ĠĢsizliğin 

hem madden hem de manen sıkıntı oluĢturduğu anlatılmaktadır. Romanda, Ezgi adlı 

genç kız‟ın yaĢadığı iĢ sorunu anlatılmaktadır: 

 

“Ezgi işsizdi ve maddi sıkıntılar içindeydi... Aradığı işi bir türlü bulamıyor 

oluşu, ona sefilleri oynamaya başlayacağının sinyallerini vermeye başlamıştı... (…) 

Eskisi gibi havalı değildi, ayakları yere basalı çok olmuştu anlaşılan.”
229

 

 

 

3.1.12.  YOKSULLUK 

 

Yoksulluk, TDK sözlüğüne göre; “yoksul olma durumu, yoksunluk, 

variyetsizlik, sefillik, sefalet, fakirlik” gibi anlamlara gelmektedir.
230

 Maddi 

imkânların yetersiz olması ya da geçimin yeterince sağlanamaması, yoksulluk 

tanımlarını özetlemektedir. Yoksulluk oranı, tüm insanları ilgilendiren bir olgu 

olduğu için ülkelerin geliĢim ve tüketim düzeylerine göre değiĢebilmektedir. TÜĠK 

2014 yılı verilerine göre ülkemizde her geçen yıl yoksulluk oranı azalmakla birlikte 

en son, “Satın alma gücü paritesine göre 4,3 dolar sınırında yoksulluk oranı %1,62 

olmuĢtur”
231
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 Yoksulluk sorunu, genç bireyler açısından dikkate değer bir sorun teĢkil 

etmektedir. Genç yaĢta yoksul bir yaĢam koĢuluyla karĢılaĢmak, geleceğe dair 

hedefleri olan gençlerin önünde engel oluĢturmaktadır. Maddi imkânların 

sınırlılıkları, gençleri eğitimden yoksun edebileceği gibi erken yaĢta çalıĢma hayatına 

ya da istenmeyen evliliklere sürükleyebilmektedir. Genç kızların yoksulluktan dolayı 

ailelerine daha fazla yük olmamak için evlenmek zorunda kalmaları, gençliğin 

çaresizliğini göstermektedir. Yoksulluk, gençleri bununla sınırlı tutmamaktadır. 

Nihayetinde hırsızlık, gasp ya da cinayet gibi kötü olayların da yoksulluktan 

kaynaklanabileceği söylenebilir. BahçeĢehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal 

AraĢtırmalar Merkezi‟nin (BETAM) araĢtırma sonuçlarına göre: “44 ülkeden 

toplanan veriler ıĢığında, 18-22 yaĢ aralığındaki gençlerin %66‟sı küresel yoksulluğu 

insanlığın çözmesi gereken sorunların en baĢında görüyor.”
232

 

 

Ahmed Günbay Yıldız; Afedersin Hayat, Çiçekler Susayınca ve Sitem 

romanlarında gençlik çağında yaĢanan yoksulluk sorununa değinmiĢtir.  

 

Afedersin Hayat romanında, inĢaat bekçisi olan Veli Ağa‟nın, kızını maddi 

imkânı yetersiz olduğu için okutamadığı görülür. Romanda yazar, yoksul bir genç 

kızın maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitimine devam edemediği ve ailesinin 

geçimine katkı sağlamak için iĢ aradığını ifade etmiĢtir. Gençlik çağında yoksul bir 

ailede yetiĢen bir gencin kendisini ve ailesini bulunduğu durumdan kurtarmak için 

hayallerini bir kenara bırakarak fedakârlık etmeye mecbur olduğu görülmektedir:  

 

“– Harç dediler, masraf dediler.  Yetmez ki Bey. Üstesinden gelemeyiz deyip 

vazgeçtik. Hem diyelim ki tuttursa; neresi, bilinmez ki? Kalacak yer, para, dahası 

Bey, bize ancak yeter aldığımız da.”
233

  

 

Afedersin Hayat romanında; Veli Ağa, patronu Akif Bey‟den kızı için iĢ ister. 

Akif Bey, evli olmasına rağmen GülĢen‟in kendisine ikinci eĢ olması karĢılığında 

Veli Ağa‟ya yardımcı olacağını söyler. Yoklukla mücadele eden aile çaresizce Akif 
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Bey‟in teklifini kabul eder. Yazar, yoksulluğun oluĢturduğu çaresizliğe 

değinmektedir. Öyle ki bu çaresizlik, gelecek hayalleri kuran bir gencin önüne büyük 

bir set kurmuĢtur: 

 

“-Gülşen‟e de sor. İstanbul‟a vardığımda şantiyeyi arayıp vereceğiniz cevabı 

almak istiyorum. İş aramayı, maddi sıkıntıları bir yana bırakıp, refah içinde yaşamak 

istiyorsanız, işte size bulunmaz bir fırsat.”
234

 

 

Çiçekler Susayınca romanında; cezaevinden yeni çıkan Yadigâr, akĢama 

kadar hamallık yapabilmek için iĢ arar; fakat bir türlü bulamaz. Yadigâr, günlerce 

yiyecek bir lokma bulamadığı için periĢandır. Sonunda yokluğun ve açlığın verdiği 

çaresizlikle kendisinden beklenmeyen bir harekete kalkıĢır. Girdiği bir fırından 

ekmek çalıp kaçmaya baĢlar. Yazar romanda, yoksulluğun kiĢiyi kötü emellere sevk 

ettiğinden bahsetmiĢtir. Açlık ve sefalet, kiĢiyi hırsızlık etmeye mecbur 

bırakmaktadır: 

 

“Elindeki ekmeği kapacaklarmış gibi, ağzına götürüp hırsla ısırdı... Gücünün 

yettiği nispette kaçtı. Hem ekmeği ısırıyor, hem de sık sık arkasına bakarak 

kaçıyordu.”
235

  

 

Yazar, Çiçekler Susayınca romanında, bir gencin yokluktan dolayı suça 

bulaĢmasını tüm insanlığa mal etmiĢtir. Gençlik çağındaki bir bireyin yokluk 

yüzünden hırsızlık yapması toplumun bir ayıbı olarak görülmektedir. Çünkü 

toplumun sahip çıkmadığı gençlerin kötü yollara baĢvurabilecekleri mümkündür: 

 

“–Vurun, inletinceye kadar vurun, dedi. Allah şahidim olsun ki, elimi bile 

kaldırmayacağım… Cesaretle, kuvvetle vurun… Benim yaptığım bu yüz kızartıcı işte, 

hepinizin, bütün insanların hissesi var, anlıyor musunuz, bütün insanların, diye 

inledi…”
236
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 Sitem romanında, anne ve babasını yitiren Ferhat ve kız kardeĢi Bahar‟ın 

yokluk yüzünden ayrı bir hayat yaĢamak zorunda kaldıkları görülür. Bahar, babasının 

asker arkadaĢının himayesine verilir. Ferhat ise ne yapacağını ve nereye gideceğini 

bilemez. Gidecek yeri ve parası olmayan Ferhat, kız kardeĢi Bahar‟a veda edip 

ayrılır. Nitekim parasızlık, ağabey ve kardeĢi birbirinden ayırır. Romanda yazar, 

yoksulluk yüzünden ayrı yaĢamak zorunda kalan iki kardeĢin dramından söz 

etmektedir. Yoksulluk, kiĢiyi büyük bir çaresizlik içerisinde bırakmaktadır. Bu 

çaresizliğin en önemli kısmı kendilerinden baĢka akrabaları olmayan iki kardeĢin 

birbirlerinden ayrılmak zorunda kalmalarıdır: 

  

 “Bahar, ateşli ateşli sordu:  

–Ağabey, çok paramız var mı?  

Elini ceplerine sokup boş çıkardı:  

–Olsaydı ne yapardın?  

–Ben de seninle gelirdim.  

–Babamı parası için öldürdüler. Artık hiç paramız kalmadı, malımız da…”
237

  

 

 

3.1.13.  ĠNANÇ / ĠNANÇSIZLIK 

 

Ġnanç; TDK sözlüğünde dini bir terim olarak “Tanrı‟ya, bir dine inanma, 

akide, iman, itikat” gibi anlamlarla ifade edilmiĢtir. “Sözlükte, „bir kiĢiyi söylediği 

sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile 

benimsemek, karĢısındakine güven vermek, güvenlikte olmak, Ģüpheye yer 

vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak‟ anlamlarına gelmektedir. Terim 

olarak ise, Hz. Peygamber‟i, Allah Teâlâ‟dan getirdiği kesin olarak bilinen 

hükümlerde (zarûrât-ı dîniyye) tasdik etmek, onun haber verdiği Ģeyleri tereddütsüz 

kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak demektir.”
238
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Ġnanmak, her Ģeyden önce bir yaratıcının varlığını kabul edip bunu dil ile 

söyleyip kalp ile de onaylamaktır. Bu bağlamda kalpten bir samimiyetle dünya ve 

ahiret mutluluğu için Allah‟ın emir ve yasaklarına uymak inancın bir gereğidir. 

“Yaratıcı ile yaratılan, yaratılanla yaratılanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen 

nizam olarak da tanımlanan din; dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarıdır.”
239

 

Ġnanmak ya da inkâr etmek, herkesin kendi hür iradesiyle verebileceği bir karardır. 

Ġslam dininin kutsal kitabı Kur‟an-ı Kerim‟de “dinde zorlamanın olmadığı açıkça 

belirtilmiĢtir.”
240

 

 

Geleceğin emin adımları olarak görülen gençlerin sergiledikleri her hareket 

toplum tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu yüzden gençlerin sahip olduğu ya 

da olacağı inanç bilgisi bir nevi toplumun da refah ve huzuru için önemlidir. Zira 

inancın vermeye çalıĢtığı en önemli mesajlardan biri de “ iyiliği emretmek ve 

kötülüğü men etmektir.”
241

 Ġyilik ve kötülük kavramlarının farkında olan bir nesil 

faydalı olacağından dolayı toplumun takdirini kazanabilmektedir. Bundan dolayı 

Ahmed Günbay Yıldız, birçok romanında gençlerin inanç sorunlarını ele almıĢtır. 

Yazar, inançlı bir gençlik yetiĢtirmenin önemine vurgu yaparak inanç ve Allah‟a 

teslimiyetin huzur vereceğini ve gençlik dönemindeki bunalımlara çözüm olacağını 

dile getirmiĢtir. Gençlerin kendi dinlerini yeterince idrak edememelerinden yakınan 

yazar, romanlarında inançsızlığın yol açabileceği sorunlara değinmiĢtir. Ayrıca zayıf 

bir inanca sahip olmanın da birçok sorun doğurduğu anlatılmıĢtır. Ġnançsızlık, 

kötülüğe daha kolay adım atılmasını sağlayabilir. Bundan dolayıdır ki Ġslam dini, 

gençler için çok zararlı olan alkol, uyuĢturucu, fuhuĢ, kumar ve intihar gibi zararlı 

eylemleri yasak kılmıĢtır.   

 

Ahmed Günbay Yıldız; Afedersin Hayat, Benim Çiçeklerim Ateşte Açar, 

Boşluk, Çiçekler Susayınca, Dallar Meyveye Durdu, Leyl Işıkları, O‟na Secde 

Yakışıyor, Orada da Yıldızlar Kayar mı?, Aşka Uyanmak, Aynada Batan Güneş 

romanlarında gençlik döneminde yaĢanan inanç sorunlarına geniĢ yer vermiĢ ve bu 

konunun gençler üzerindeki öneminden sıkça bahsetmiĢtir.    
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Afedersin Hayat romanında, Ozan ve Melisa‟nın birbirlerini sevdikleri ve 

ilerde evlenmek istedikleri; fakat Ozan‟ın Müslüman, Melisa‟nın ise Hıristiyan 

olmasından dolayı yaĢanan sorun anlatılır. Yazar romanda, farklı inançlara mensup 

iki gencin arasındaki aĢkın dini boyutunu ele alarak dinler arasındaki yakınlıktan söz 

etmiĢtir. Yazar, Ġslamiyet ile Hıristiyan dinlerinin aslında zannedildiği gibi birbirine 

çok uzak olmadıklarını ifade ederek bu dinlere mensup kiĢilerin birlikteliklerine 

engel olabilecek bir durumun olmadığını anlatmaktadır: 

 

“–Belki de daha derin bir yapılanışı vardır benim kalbimde. Bu korkacak bir 

şey değil bence. Ben de yüreğimi senin de inandığını söylediğin aynı Allah‟a açtım. 

O herkesin yaratıcısıdır Melisa. Birleşen yolların anlamını taşır inançlar… 

–Beni asıl korkutan da o ya. Senin de manevi değerlerinin alternatif kabul 

etmez boyutlarda oluşu. Ben İncil‟e, sense Kur‟an‟a inanmaktasın Ozan. Ben İsa 

Peygamber‟e inanıyorum, sen Muhammedi‟sin. Aramızdaki bu uçurumlar 

korkutmakta beni...”
242

 

  

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında, üniversite öğrencisi Senem‟in, 

Bilal Hoca‟ya gösterdiği yazılarında inanç konusundaki zayıflığı göze çarpar. Bilal 

Hoca, genç öğrencisine inanç hakkında bazı hatırlatmalarda bulunarak yazının bile 

inanç ekseninde yazılması gerektiğini söyler. Bu hatırlatmalar, Senem‟in zihninde 

yeterince ĢekillenmemiĢ inanç ve iman kavramlarının Ģekillenmesini sağlar. Yazar 

romanda, insanın yaratılıĢından ötürü inanma hissi duyduğunu ve inançsızlığın 

hâkim olduğu bir bedenin boĢlukta olacağını ifade etmiĢtir. Ayrıca gençlik çağındaki 

bireylere inancın bir gereksinim olduğunu, hayatta her Ģeyin inancın kurallarına göre 

Ģekillenmesi gerektiğini, buna edebiyatın da dâhil olduğunu hatırlatmaya 

çalıĢmaktadır. ġimdiki neslin bu konuda bilinçli olması gerektiği de vurgulanmıĢtır: 

 

“–Sizce hayatta her şey inanç için mi olmalı. Hatta edebiyat bile?... –Evet. 

Çünkü din sevgidir. Haklara riayettir… Gönüllerin birleştiği ilahi pınardan, katıksız 

olarak içebilmektir… İnsan iman demektir... Allah inancı ortadan kaldırırsa, bütün 
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mukaddesler iflas eder... Hiçbir doğru değer kalmaz yeryüzünde... İnsan yaratılış 

itibariyle bağlanmak zorundadır... Aksi takdirde kendisini nihayetsiz bir boşlukta 

hissederek çırpınır ve gider... Dil, din, tarih ve edebiyatını inkar eden Allah‟ı 

tanımayan nesil, söyler misin bana, hangi daldan tutunacak?...”
243

  

 

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanının baĢkahramanı Senem, bir din 

adamının kızı olmasına rağmen zorlamalarla yapılan dini baskılar yüzünden dine 

soğuduğu görülür. Dinin gereği gibi anlatılmadığından yakınan genç kız, bu yüzden 

yaĢadığı maneviyatsızlığını düĢünür. Yazar, inancın zorlamayla olmaması 

gerektiğini, zorla kabul ettirilmeye çalıĢılan bir inancın hiçbir faydasının 

olmayacağını anlatmaktadır. Özellikle henüz tam olarak kiĢiliği oturmamıĢ gençlere 

yönelik ailevi ve çevresel baskıların gençlerin üzerinde olumsuz etkiler 

bırakabileceği vurgulanmaktadır. KiĢinin gönülden benimsemediği inanç, 

inançsızlıktan farksızdır. Bu yüzden inancın usulüne uygun ve nezaketle anlatılması 

gerekmektedir: 

 

“Çocukluk yıllarında peygamberlerin kıssalarını dinlemişti, sık sık. Hatta 

Kur‟an Kursuna gitmiş, sureler ezberlemişti… Gönlüne indirememişti maneviyatı... 

Hatta zorlamalar karşısında yaptığı için düşmanı bile olmuştu dinin... Oysa gereği 

anlatılıp ikna edilerek işlenseydi konular?..”
244

 

 

 Yine Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanının baĢkahramanı Senem, eski 

düĢünce ve yaĢantısını geride bırakıp hayatına yeni bir sayfa açar. Bir zamanlar 

istediği gibi giyinip kuĢanan genç kız, artık inancın emirlerine göre giyinir; fakat bu 

durum dönemin üniversitelerinde yasaktır. Ġnancı gereği yeni bir kimliğe bürünen 

Senem, ilk gününde Bilal Hocası‟nın övgüsünü kazanır. Bilal Hoca, ona inanç 

yükünün ağır olduğundan, onu taĢıyabilmenin zorluğundan ve ilerde karĢılaĢacağı 

engellerden bahseder. Her ne olursa olsun Senem‟in zorluklar karĢısında dik durması 

gerektiğini tembihler. Yazar, gençlerin bir zamanlar inançlarından dolayı 

dıĢlandıkları için eğitim hayatlarına son vermek zorunda kaldıklarını; zorluklara 

rağmen eğitim hayatlarına devam edenlerin ise birçok hakaret ve haksızlığa 
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uğratıldıklarını dile getirmiĢtir. Ġnançlı bir Ģekilde yaĢamanın medeniyetsizlikle, 

gericilikle, yobazlıkla suçlandığı bir dönemin olduğu ve bu zihniyetin halen var 

olabileceği ima edilmektedir. Yazar, her ne olursa olsun gençlerin inançlarından 

taviz vermemeleri ve bu uğurda mücadele göstermeleri gerektiğini hatırlatmaktadır: 

 

 “Yarın senden inandığın dava, kalıbına girdiğin kimlik için, taviz isteyenler 

olacak... Hatta şu çatısı altında bulunduğun üniversitenin kapıları kapatılacak 

yüzüne, belki içeriye alınmayacaksın. Sırf inancının gereği, üzerinde kıyafet olarak 

taşıdığın için... İnsan hakları, senin için işitilmeyecek, çünkü sen Müslümansın... 

Açıklığa, müstehcenliğe ve inançlara hakarete meydan okuyacaksın...”
245

  

 

 Boşluk romanının genç kız karakterlerinden biri olan Tuba, Cihan‟ın 

kuzenidir. Tuba, inançlı bir insan olduğu için inancın emirlerini yerine getirmeye 

çalıĢır. Bu nedenle de giyim kuĢamını değiĢtirir. Tuba‟nın Ġslami kıyafetlerini gören 

Cihan, öfkelenir. Cihan, Ġslami örtünmeyi çağ dıĢı bir hareket olarak görür. Romanda 

yazar, inancın bir gericilik ve medeniyetsizlik olarak algılanmasını eleĢtirmiĢtir. 

Ġnancın, medeniyetin önünde bir engel olarak görülmesi son derece yanlıĢtır. Üstelik 

inançlı insanlara yapılan saygısızlığın kabul edilebilir bir yanının olmadığı da yazar 

tarafından izah edilmiĢtir:  

 

“ „Tuba bu halin ne?‟ 

Titreşen bir ses cevap oldu: 

„Tesettür?‟ 

„Neye yarar bu?‟ 

„Demet demet açılan gülün kokusu başkaları içindir.‟ 

Cihan‟ın suratı kızılcık çıkarmış gibi benek benek olmuştu... 

„Alay mı ediyorsun sen?‟ diye bağırdı. „Biz Avrupa medeniyetine ulaşmış bir 

aileyiz.  Nasıl yaparsın bunu?‟ ”
246

 

   

 Boşluk romanının baĢkahramanı Cihan, önceleri inançlı bir genç olduğu için 

babasından azar iĢitir. Babası Sedat Bey, kendilerini çağdaĢ bir aile olarak tanımlar. 
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Sedat Bey, oğlunu daha iyi bir eğitim alması için yurtdıĢına gönderir. Cihan, 

yurtdıĢından döndükten sonra tamamen inanca karĢı olan bir düĢünce yapısına sahip 

olur. Fakat bu durum Cihan‟ı bir boĢluğa sürükler. Cihan, yaĢadığı boĢluğun 

nedenini arkadaĢı Vedat‟a danıĢır. Cihan‟ın inanç hakkında bilgisiz olduğu ve bu 

konuda kendisinin tatmin edilmesini istediği görülür. Yazar romanda, insanları var 

eden ve kâinatı idare eden bir yaratıcının varlığından söz ederek, yaratıcıyı inkâr 

eden gençlere öğüt vermektedir. Gençlik döneminde yaĢanan inançsızlığın kiĢide 

oluĢturduğu boĢluktan da söz eden yazar, manen hasta ve bunalımda olan kiĢilerin 

kurtuluĢunu inanca bağlamaktadır. 

 

“Vedat Ağabey, kızmazsan içimdeki boşluğun sebeplerini tartışalım. 

Felsefenle felsefemi demek istiyorum. Biliyorum, eskiden olduğu gibi, yine „inan‟ 

diye başlayacaksın... Kime? Her ömrün sonunda yatan boşluğa mı?”
247

 

 

Boşluk romanında, Cihan‟ın varlığından Ģüphe ettiği yaratıcıyı, Vedat 

tarafından ayrıntılı olarak ispat edilir. Cihan, artık bir yaratıcının varlığına inandığını 

ve kâinatın sahipsiz olmadığını dile getirerek yaĢadığı inanç sorununu gidermenin 

heyecanını yaĢar. Yazar; yeryüzünde hiçbir Ģeyin tesadüfü olmadığını ve her Ģeyi 

yaratan bir kuvvet olduğunu, bu kuvvetin de Allah olduğunu anlatmaktadır. Yazar, 

kiĢideki boĢluğun ve ümitsizliğin sebebi olarak da inançsızlığı iĢaret etmektedir:  

 

“ „Vedat Ağabey‟ diye inledi. „Beni zehirleyen kafalar insanlığından utansın. 

Seni dinledikten sonra, rahatlar gibi oldum... Öz babam beni namaz kılarken görüp 

„gerici‟ diye haykırdı... Ve aydın insan olmam için Avrupa‟ya gönderdi. İşte aydın 

bir insanın manzarası, bu. (…) „İnandım.‟ dedi. „Allah var. Bu kâinat sahipsiz değil. 

Kurulup bırakılmış. Bu düzeni tesadüfe bırakmayacağım.‟ ”
248

 

 

Yazar, Boşluk romanının sonlarına doğru, inançsız yetiĢen gençliğin 

memlekete faydalı olamayacağını dile getirmektedir. Gençlere ilmi terbiye ile dini 

terbiyenin birlikte verilmesi gerektiğini anlatmaktadır. Böylece gençliğin her türlü 

fitne karĢısında sağlam bir kale gibi durabileceği belirtilmektedir. Ġnançsız gençliğin 
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kandırılmaya daha müsait olduğu, bu yüzden inancın gençlik döneminde ne kadar 

önem taĢıdığı da yazar tarafından vurgulanmaktadır: 

  

“Eğer din bağı ile birlikte ilmi bir terbiye usulü denense, milliyet, vatan 

fikrini, makbul karakterler kursaydı, yıkılan temellerin yerine bir yenisi yapılsaydı, 

gençlik sarp bir kale olur, bütün fitnelerden benliğini korurdu... Ne yazık ki bazı 

gençler inançsız oldukları için, memlekete hizmet yolunda, hainlerle aynı safta 

bulunduklarının farkında bile değillerdir...”
249

  

 

Çiçekler Susayınca romanının baĢkahramanı Elif, yıllarca inançtan uzak bir 

hayat sürer. Ġnanç hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ibadetin huzur ve 

mutluluğunu yaĢar. O‟nu yıllarca huzursuz eden boĢluğun inançsızlık olduğunu fark 

eder. Bu romanda da yazar, inançsızlığın meydana getirdiği huzursuzluğa değinerek 

gençlerin inançla huzura kavuĢacağından söz etmektedir. Manevi boĢluğun inançla 

giderileceği vurgulanmaktadır: 

 

“Gece, Elif‟i bir hayli yormuştu. Uzayan karanlıkların arkasından, Ezan-ı 

Muhammediye, sabahı müjdeledi. Ve ilk defa içine sığmayan bir heyecanla, Rabbinin 

huzuruna çıkıp, secdeye kapandı. Namazın arkasından dilekler için ellerini açtığında 

gönlünde kendisini yıllardır hissettiren boşluk sanki nurlarla doluydu... Geçmiş 

geleceğe tecrübe aynası olmaktan daha başka hiçbir şeye yaramazdı... Hatırlayıp 

böyle yâd etti...”
250

 

 

Dallar Meyveye Durdu romanının genç kız karakterlerinden biri olan Hicret, 

modern ve zengin bir aileye sahiptir. Ne ailesinden ne de çevresinden dini bir eğitim 

almadığı için inanç sorunlarıyla karĢı karĢıya kalır. Eğitim hayatına Amerika‟da 

devam eden Hicret, Hıristiyan bir kız olan Meri ile tanıĢır. Meri kendi dini olan 

Hıristiyanlığı çok iyi yaĢarken Hicret Müslüman bir kız olmasına rağmen onun gibi 

donanımlı değildir. ĠĢte bu düĢünce Hicret‟i rahatsız eder. Yazar romanda, Ġslam 

dinini benimseyip de o din hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan gençleri 

eleĢtirmektedir. Nüfus cüzdanlarındaki din bölümünde yazan “Ġslam” ibaresinin ne 
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anlama geldiği ve kendi dinini bilememenin tuhaf bir durum olduğu yazar tarafından 

dile getirilmiĢtir:  

 

“Derinleşen bir düşünce yeni dünya ile eski dünyasının arasındaki, 

kıyaslamayı yapıyordu. Hayatta inanç dünyasındaki yerini alamamanın çilesini 

çekmekteydi. Daha doğrusu bir tercih arifesinde bulunuyordu. Hıristiyanlığın nahoş 

yanlarını eleştirirken, nüfus cüzdanındaki “İslam” kelimesine dikkatlerini çekmişti. 

Bu konunun derinliklerine aklı ermediği için onu şimdilik bir köşeye bırakmayı 

uygun bulmuştu.”
251

 

 

Dallar Meyveye Durdu romanının baĢkahramanı Burak, dinden habersizce 

yaĢayan bir aileye sahiptir. Burak‟ın anne ve babası her ne kadar inançlı olduklarını 

söyleseler de onların dini yaĢantıları çok zayıftır bu durum Burak ve kız kardeĢi 

Mukaddes‟in yaĢam tarzını da etkiler.  Burak, arkadaĢı Hakan vasıtasıyla bir Hoca 

Efendi‟ye gider. Orada din kavramının varlığını tartıĢır. Din hakkında bilgi sahibi 

olmaya çalıĢır. Yazar, hayatta birçok istediğini elde eden, lüks içinde yetiĢen 

gençlerin inançtan habersizce yaĢadıklarından yakınmaktadır. Gençlik çağındaki 

bireylere inancı anlatmak için yoğun bir çaba sarf etmenin gerekliliği 

vurgulanmaktadır:  

 

“Hakan beni içki almak için geldiğim caddeden alıp, buraya kadar getirdi. 

Ben noksanı olan bir kimse değil, dinden uzak yaşayan bir gencim. (…) –Sahiden din 

diye bir mevhum var mı? Yoksa bu terim insanları bazı arzularından çekip 

gönüllerine yasak korkusu vererek yeryüzünün bir denge oyunu mu bu?”
252

    

 

Dallar Meyveye Durdu romanında yazar, ebeveynlerin sorumluluklarını 

yerine getirmeden yetiĢtirdikleri nesillerin; imansız, Kur‟an‟sız ve acımasız olarak 

yetiĢtiklerini de ifade etmiĢtir. Burada ailenin çocuğa vereceği dini eğitimin önemi 

vurgulanmıĢtır:  
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“Kendilerine karşı ana babaları vazifesini yapmamış bir nesil, elbette, 

sonunda, kendi iradeleri ile yine çokları kendilerini aşamamış, devrin bütün aldatıcı 

çehresine kapılıp, fesat ve fitnenin üstesinden gelemediği için perişan, derbeder ve 

huzursuz olmuş. Böyle yetişen bir nesil, elbette karşımıza imansız, Kur‟an‟sız ve 

acımasız olarak çıkacaktır.”
253

  

 

Yine Dallar Meyveye Durdu romanında Burak‟ın Hoca Efendi ile yaptığı 

sohbetlerde inanç hakkındaki düĢüncelerinin değiĢtiği görülür. Burak, bir yaratıcının 

olduğuna ve kâinatı idare ettiğine ikna olur. Romanda yazar, hiçbir Ģeyin baĢıboĢ 

olmadığını, her Ģeyin bir yöneticisi olduğu gibi kâinatın da bir yöneticisi olduğunu 

anlatarak gençleri inanç hakkında bilgilendirmektedir:  

 

“Hiçbir tesadüf koskoca bir nizamı saat gibi yapıp kurabilir mi? Yine o 

tesadüf eseri olan nizam, saat gibi işler, ibresi hiç şaşmadan, ezelden başlayıp ebede 

kadar ayarını muhafaza edip, zamanı milim saptırmadan gösterebilir mi?(…) 

–Yazıklar olsun bana, diye inledi. Ben daha bende olanı bilmezken meğer 

beni ben yapan Yaratıcıya isyanla doluymuşum. (…) 

 –Hayır hayır Allah (C.C.) var ve bu dünya sadece bir imtihan salonudur... 

Ben yaradanın koyduğu kanuna uyarak yaşamalıyım.”
254

 

 

Leyl Işıkları romanının baĢkahramanı Bulut, birçok imkâna sahip olmasına 

rağmen içinde bir eksiklik hisseder ve o eksikliğin ne olduğunu aramaya baĢlar.  

Bulut, arayıp da bulamadığı Ģeyin önce aĢk ya da evlilik olduğunu düĢünür. Fakat 

Bengisu ile evlenmesine rağmen hayatındaki boĢluğun ne aĢk ne de evlilik olduğunu 

anlar. Bulut‟un ruh hali ailesini de endiĢelendirir. Babası, Bulut‟un psikolojisinin 

bozulduğunu düĢünerek ünlü bir psikiyatri doktoru olan Prof. Dr. Mümtaz Ok ile 

irtibata geçer ve doktor ile oğlunu görüĢtürür. Bulut, doktora hayatın anlamsızlık 

ifade ettiğini ve henüz bulamadığı bir yitiğinden söz eder. Romanda, birçok Ģeyi elde 

etmeyi baĢaran bir gençliğin yine de içinde bir boĢluk olduğu ve bu boĢluğun da 

inanç olduğu anlatılmıĢtır. Yazar, inanç boĢluğunun her insanda var olduğunu, bazı 
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insanların bu boĢluğun üzerini örttüğünü ve bazılarının da arayıp bulduğunu ifade 

etmiĢtir: 

 

“–Hayat sık sık anlamsızlık ifade etmekte. Bir yitik var henüz bulamadığım. 

Sanki onu bulamadıkça, adını koyamadıkça, hayat, anlamını yitirmekte 

düşüncelerimde...”
255

  

 

Bulut, psikiyatri doktoru Mümtaz Ok ile yaptığı görüĢmede yaĢadığı çağın 

dinle bir ilgisi olmadığını ve dinin çağdıĢı bir sığınak olduğunu dile getirir:  

 

“–Ha, evet! Bu çağda dinle ne işimiz var bizim doktor?(…)  

–Doktor, ben çağdaş bir insanım, neden arayayım ki böylesine çağların 

arkasında kalmış bir sığınağı?”
256

 

 

Yazar, çağdaĢ olmanın dinden uzak olmayı gerektirmediğini ifade ederek 

medeniyetin bol olduğu batı ülkelerinin bile inancı reddetmediklerini ve inançla 

yaĢadıklarını anlatmaktadır: 

 

“–Sen medeni, aydın, çağdaşım derken, medeni dediğimiz batının 

yönelişlerinden bile habersizsin delikanlı. Onların hayatında din var; üstelik din 

onlar için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır sonuçta… Su kadar, hava kadar, ekmek kadar 

ihtiyaç. Hatta hayatın manası…”
257

 

 

Yine Leyl Işıkları romanında yazar, inanç hakkında bilgi sahibi olmayan ve 

olmak da istemeyen gençleri eleĢtirmektedir. Bazı gençlerin inancı çağdığı bir 

gelenek olarak düĢündükleri görülmektedir. Aslında bu gençler, inancın hayatlarına 

bir takım kısıtlamalar getireceğini bildikleri için inanca yanaĢmamayı tercih 

etmektedirler. Nitekim inanç, helal ve haram kavramlarıyla belli sınırlar çizmiĢtir. 

Yazar, bu sınırın insanlığa fayda vermesi için konulduğunu belirtmeye çalıĢmaktadır. 
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Üstelik inancın zararlı olduğu için yasakladığı Ģeylerin bilimsel olarak da zararlı 

olduğu anlatılmaktadır:  

 

 –Şahsen ben, öyle çağların gerisinde kalmış bir görüşü ne incelemek ne de 

öğrenmek isterim. 

 –Neden?  

 –O, bildiğim kadarıyla insanı sınırlıyor. İçki, kumar, ahlaki kurlar, derken 

sevişmek, dans, caz, açık giyinmek, haram, helal kavramlarıyla hayatı anlamsız, 

yaşanmaz bir hale getirmekte. 

 –Bunların hangisi kötü sence? İçki, kumar ve fuhuş adına, ahlak kuralların 

çöküşü adına, bilim de aynı şeyleri söylemekte.”
258

 

  

O‟na Secde Yakışıyor romanının baĢkahramanı Saltık Buğra, bulunduğu 

yörenin yiğit delikanlılarından biridir. Ne kimseden korkar ne de kimsenin buyruğu 

altına girer. Saltık Buğra, inanç kavramını ölüm korkusunu hafifletmek için 

uydurulmuĢ bir safsata olarak algılar. Saltık Buğra‟nın her ne kadar inancı ölümle 

bağdaĢtırsa da inancı olmadığı için ölümden korktuğu görülür. Yazar romanda, 

inancın bir gereksinim olduğunu, ölüm ve ölümden sonrasının inançlı bireylere korku 

vermediğini gençlere hatırlatmaya çalıĢmaktadır. KiĢi hayatta ne kadar cesur olursa 

olsun ölüm karĢısında çaresizdir. Bundan dolayı inanç ile ölüm arasındaki iliĢki 

yazar tarafından anlatılmıĢtır: 

 

“–Sizin sözünü ettiğiniz inanç, ölüm korkusunu hafifletebilmek için 

uydurulmuş, aslı esası olmayan safsatalardan ibaret. Öyle günahtı ahretti, diye 

kendinizi kandırarak, rahatlamayı seçmeyin... İnsan isterse yüreklice kendisini ölüme 

de alıştırabilir. Nasılsa hiç kimse kalmamış dünyaya gelenlerden. O zaman ben de 

kendimce yaşar ve tıpkı benden öncekilerin de yaptıkları gibi çekip giderim sonuçta. 

Bu yüzden gururumu yakarışlara alıştırmadım...”
259

 

 

O‟na Secde Yakışıyor romanında Saltık Buğra bir süre amcasının evinde 

kalmak zorunda kalır. Saltık Buğra, amcasının kızı Serdem‟i dindar yaĢantısından 
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dolayı eleĢtirir. Saltık Buğra‟ya göre çağdaĢ insanların dinle alakalarının olmaması 

gerekir. Romanda, inançlı bireylere saygı duyulması gerektiği anlatılmaktadır. Aynı 

ortamlarda farklı düĢüncelere sahip bireylerin inançlarını rahatlıkla yaĢayabilmeleri 

gerektiği de yazar tarafından savunulmaktadır:  

 

“– Amca! 

–Yine neyi merak ettin yeğen? 

–Serdem çok değişmiş görmeyeli… 

–Mesela ne gibi bir değişiklik bu? 

–En son gördüğümde böyle değildi. Mesela kapanmış, abdest, namaz… 

Tutucu bir sofi olup çıkmış… 

–Onun inancının gereği de oymuş demek ki. 

–İnanç mı? Ne yalan söyleyeyim inanamıyorum gördüklerime. Böylesine 

çağdaş bir evde de, inanılır gibi değil doğrusu.”
260

 

 

O‟na Secde Yakışıyor romanında, genç delikanlı Saltık Buğra‟nın ölüm 

düĢüncesinden dolayı sıkıntı yaĢadığı görülür. Bu durumu fark eden Senem, ölümü 

inanç çerçevesinde ele alarak anlatır. Saltık Buğra, Serdem vasıtasıyla kafasını 

meĢgul eden sorunlardan kurtulduğu gibi inanca olan düĢüncelerini de değiĢtirir. 

Yazar, gençlik çağında bir bunalım oluĢturan ölüm korkusu, ölümden sonrası ve 

yeniden diriliĢ konularına değinmiĢtir. Ölümün bir son olmadığı, baĢka bir âleme 

geçiĢin sağlandığı bir araç olduğu anlatılmıĢtır. Ölüm korkusunu maneviyatla 

iliĢkilendiren yazar, zayıf bir inancın ölüm korkusuna neden olduğunu anlatmaktadır: 

  

“Çekirdeğin toprağın bağrını delip filizlerini gün yüzüne çıkararak hayat 

solumaya başlayışını düşünsene… İşte bu serüven bana çok önemli bir hadiseyi 

hatırlatır. İnsan topraktan yaratılmıştı ve sonunda yine tıpkı çekirdekte olduğu gibi 

toprağa düşecek ve toprak insan için yeni baştan, ana rahmi olabilme özelliğini 

üstlenecekti.”
261
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O‟na Secde Yakışıyor romanında Hıristiyan bir genç olan Meryem‟in zamanla 

Ġslam dinini benimsediği; fakat bu durumu annesinden gizlemek zorunda kaldığı 

görülür. Meryem, Serdem‟in yakın arkadaĢıdır. Serdem‟in farklı bir dine mensup 

olan Meryem‟e ilgi göstermesi, ona Ġslamiyet‟in güzelliklerinden söz etmesi 

Meryem‟i etkiler. O da tıpkı Saltık Buğra gibi Serdem‟in Ġslam dini hakkındaki 

fikirlerini öğrenerek yaĢamına yeni sayfa açar. Yazar, Ġslam dininin tüm insanlığı 

kuĢattığı ve hoĢgörü ile davrandığı için benimsenmesinin kolay olduğuna 

değinmiĢtir: 

  

“Yeni yönelişinde kafası oldukça karışık ve duyguları ürkekti. Annesinden 

habersiz gizli bir din yaşamaya başlamıştı. Namaz kılıyor, odasına saklayarak 

okuduğu kitaplardan sureler ezberleyip namaz kılıyordu.”
262

 

 

Orada da Yıldızlar Kayar mı? romanının baĢkahramanı Leyla, Ģoförü 

Behlül‟ün namaz kıldığını öğrenince, dini ve dindar insanları aĢağılar. O, dindar 

insanların cahil insanlar arasından çıktığını ve aydın insanların din ile herhangi bir 

bağının olamayacağını belirtir. Yazar, inancın bazı gençlere göre cahillik veya 

gericilik olarak algılanmasından yakınmaktadır. Yazar, bu algının bilgisizlikten 

kaynaklandığını, inancın aslında ne olduğunu öğrendikten sonra bir gereksinim 

olduğunun farkına varıldığını ifade etmektedir: 

 

 “–Şaşırmadım dindar oluşuna. 

–Neden? 

–Çünkü dindar olanların çoğu cahil insanların arasından çıkıyor. 

–Ya aydınlar, onlar inanmıyorlar mı? 

–Gerçek aydınların öyle şeylere hiçbir ihtiyaçları yok demek ki…”
263

 

 

Orada da Yıldızlar Kayar mı? romanında, Leyla‟nın Çağrı ile tanıĢtıktan 

sonra inanç hakkındaki düĢüncelerinin kısmen değiĢtiği görülür. Çağrı‟nın aniden 

ortadan kaybolması, Leyla‟yı yeniden bir inanç boĢluğuna iter. Leyla yaĢadığı 

huzursuzluğu emekli bir doktor olan Servet Bey‟e anlatır. Dahası ölümden 
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korktuğunu da ifade eder. Genç kızı dikkatlice dinleyen Servet Bey, “bu neslin 

hastalığının çoğunun, inançsızlıktan geçmekte” olduğunu dile getirir. Yazar, bir kez 

daha inançsızlık veya zayıf inancın kiĢide oluĢturacağı iç huzursuzluğa 

değinmektedir. Ġnanç hakkında yeterli bilgiye sahip olamayan birinin sürekli bir 

boĢluk yaĢayacağı vurgulanmaktadır: 

 

“–Hocam, çağdaş, elit, aydın kavramlarının karşısında „Gericilik‟ ifadesiyle 

duran bir kavramdı daha önceleri din benim anlayışımda. Ateisttim bir zamanlar 

ben… O, kendisiyle tanıştım dediğim çocuk inançlıydı. Rahatlamış özüme 

dönmüştüm onunla tanıştıktan sonra bir anlamda. Onun çizgisine paralel bir çizgi de 

ben çekmiştim yaşadığım hayat için. Dedim ya şimdi o yok ve zihnimdeki boşluklar 

canavarlaştı yine.”
264

 

 

Aşka Uyanmak romanının genç karakterlerinden biri olan Hilal, kendi 

inancını sorgulamaktan kaçınır. Genç kız, inancın ölümü hatırlatmasından dolayı 

kiĢiyi huzursuz ettiği için ateist olduğunu belirtir. Romanda yazar, gençlik çağında 

yaĢanan inanç korkusundan söz etmektedir. Ġnancı düĢündükçe üstesinden 

gelinemeyen bir korku olarak gören gençlerin, çözümü inançsızlıkla giderdikleri 

eleĢtirilmektedir. Yazar, inancın tam olarak anlaĢılması ile kiĢinin huzura 

kavuĢacağını belirtmektedir:  

 

“Dünya sadece doğum yenilemesi ile ölüm eksiltmesi arasında sürüp giden 

bir muamma mı sadece? Yaşadığımız hayatla ne yapmalıyız? Hiç düşündün mü sen? 

Soluğu daraldı yüzü kırıştı: 

 –Yo, hayır. Ben inançsızım, ateistim. Yaşarım ve giderim, düşünmem ötesini. 

Düşündükçe acı var, korku var o sırların arkasında. İnsanı eskiten, köhneleştiren, 

sonra toprağın arasına katan acımasız gerçeklerle, kısacık ömrümü hiç etmek 

istemiyorum anlıyor musun?”
265

 

 

Aşka Uyanmak romanının baĢkahramanı Faruk da manevi bir huzursuzluk 

yaĢar. Faruk, adını koyamadığı bu manevi eksikliğin peĢine düĢer. Aradığı Ģeyin 
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makam, Ģöhret ya da macera olabileceğini düĢünür.  Ne aradığını bir türlü bulamayan 

Faruk, çevresi tarafından sorunlu bir genç olarak nitelendirilir. Faruk, sonunda 

kendisiyle aynı mahallede oturan ve bir mafya babası olan Kurt Ġlyas sayesinde bir 

Hoca Efendi ile görüĢür. Hoca Efendi ile görüĢtükten sonra arayıp da bulamadığı 

Ģeyin aslında inanç olduğunu anlar. Yazar, yine inancın, kiĢide bir boĢluk 

oluĢturduğunu ve bu boĢluğun doldurulmadığı sürece iç huzursuzluğa neden 

olduğunu gençlere hatırlatmaya çalıĢmaktadır. Öyle ki makam, Ģöhret, macera ve 

zenginlikle doldurulamayan boĢluğun inançla dolabildiği anlatılmaktadır: 

 

“–Macerada, şöhret olmakta, zenginlikte, makamda aradığım sırrı buldum 

nihayet. Tırmanmak istediğim zirve, onların hiçbirisinde de değilmiş meğer. Hiç ilgi 

alanımda olmayan bir kavramla ulaştım ona. (…)  

–Din, inanç ve onun kurallarını rehber edinerek yaşamakmış. Manevi bir 

açlıkmış içimde dolmak bilmeyen o boşluk.”
266

 

 

Aynada Batan Güneş romanının baĢkahramanı Kerem de uzun bir süre 

hayatındaki inanç eksikliğini tamamlamak için uğraĢ verir. Küçükken köydeki camii 

hocasının yanına gidip din hakkında bilgi sahibi olmak istemesi, daha sonra dini 

kitaplar okuyarak kendini geliĢtirmek istemesi bu çabalardan birkaçıdır. Kerem, 

inançlı olmasına rağmen gereği gibi yaĢayamamanın sıkıntısını çeker. Fakat bu 

konuda ona yol gösterecek kimsesi yoktur. Kerem, üniversiteden arkadaĢı olan Sedat 

ile birlikte geçmiĢe bir çizgi atıp hayata yeni bir sayfa açacaklarına dair sözleĢir. Ġki 

arkadaĢ bundan sonra inanç kuralları ekseninde bir yaĢam süreceklerini belirtirler. 

Yazar, gençlere inançla Ģekillenen bir hayat sürmelerini öğütlemektedir. GeçmiĢi bir 

kenara bırakıp geleceğe inanç kurallarıyla yön vererek hayatı güzelleĢtirmek 

gerektiği ve ne olursa olsun inançtan taviz verilmemesi vurgulanmaktadır.: 

 

 “Bugün maneviyatın en şifalı ilaç olduğunu duyarak, bilerek ve âlemlerin 

sahibinin huzurunda durup, secde ederek idrak etmeye çalıştım. Ona teslim oldum. 

Bu duruş bu teslimiyet bundan, böyle en acımasız silahlarla en azgın fırtınalarla ve 

dehşet saçan ateşlerle, hatta milyonlarca karşı davranışın baskısı, tehdidi altında 
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bile olsa, beni o kapıdan koparamaz.  Arkadaşının gözlerine içine bakarken tedirgin 

bir tavırla sordu. 

Kerem, omuzlarına çöküp kalmış, binlerce kilo ağırlığındaki yükü atmış 

gibiydi. Sedat‟ın yüzüne bakarken gözlerinin içine güldü: 

–Ben de diye mırıldandı. Bu can bu gövdede kaldıkça…”
267

 

 

Aynada Batan Güneş romanının genç karakterlerinden biri olan Reyhan da 

dindarlığın çağ gerisi bir anlayıĢ olduğunu belirtir. Kerem, evlenmeyi düĢündüğü 

Reyhan‟ın dindar bir kimliğe bürünmesini ister. Fakat Reyhan, Ġslami giyim tarzını 

herkesin alay edeceği bir model olarak düĢünür. Yazar, bu romanda da inancın 

çağdıĢı olduğu ve aydın insanların inançtan uzak durmaları gerektiği düĢüncesini 

eleĢtirilmiĢtir. Kendilerini aydın olarak tanıtan gençlerin, inanç kavramını 

reddetmeleri ĢaĢırtıcıdır. Oysa hem aydın hem de inançlı olmanın mümkün olduğu 

belirtilir: 

 

“–O çağların gerisinde bırakılmış dünyayı ve böylesine asılsız, hayali bir 

dünyanın nizamına teslim olup, herkesin alay edeceği bir modele girmemi benden 

nasıl istiyorsun? Biz aydın kafalı insanlarız… Ben senin düşüncelerinin tam aksine 

ikimizi, modern dünyaların bile kıskanacağı biçimde medeniyetin doruk noktasına 

tırmanmış bir çift olarak, hayal ederdim…”
268

 

 

 

3.1.14.  NARSĠSĠZM (BENLĠK ALGISI) 

 

Gençlik çağının içinde barındırdığı önemli bir sorun da “Narsisizm” 

sorunudur. TDK sözlüğüne göre; Narsisizm, “kiĢinin kendi bedensel ve ruhsal 

benliğine karĢı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsistlik”
269

 gibi anlamlara 

gelmektedir. Narsist insan, karĢısındaki insanların duygularını anlamaktan uzak 

durmayı tercih ederek kendi menfaatlerine göre hareket eder. O, benliğin hazzını 

yaĢamak için diğer insanların kendisini yüceltmesini ister. Kıskanç, bencil, sadece 
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kendini düĢünen, kendi kiĢiliğini üstün gören, kendisini daha önemli zanneden 

gençlik; istediğini elde etmek için her türlü yola baĢvurabilir. Tehdit ve Ģantaj bu 

yollardan bazılarıdır. “Ġnsanlar, dünya giderek daha çok rekabetçi bir yer olduğu için 

narsist olmaya gereksinim duyduklarını söylerken, kısmen haklılar: Amerikan 

toplumunda rekabet ve statü düĢkünlüğü artmıĢ durumda. Üst sınıflara yükselmek 

için tırnaklarınızla kazıyarak çabalamak ya da yoksulluk içinde debelenmeyi göze 

almak zorunda olduğunuza dair giderek büyüyen bir anlayıĢ var.”
270

 Bu nedenlerden 

dolayı kiĢi narsist yani egoist bir düĢünce ile kendisini daima üstün tutmayı ve 

dikkatleri üzerinde toplamayı amaçlar. Gençlik ve ergenlik çağında sıkça görülen 

narsisizm önemli bir sorun teĢkil etmektedir.  

 

Mine Ġzgi, narsist kiĢilerde bulunan özellikleri Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 

 

Dinlemezler: Her şeyi bildiklerine inanırlar. Narsist bir kişi, eğer bir 

kurumun üst yöneticisi konumundaysa yönetim toplantılarında, bir ya da iki ast 

elemanla yapılan toplantılarda hep o konuşur, diğerleri dinler. 

 

Empati Kurmazlar: Narsistlerde empati, yani başkalarının ne hissettiğini 

anlama yeteneği gelişmemiştir. Son derece merkezci düşünürler. 

 

Kendilerini her şeyden çok severler: Kendini beğenmiş kişiler; başarılarını, 

yeteneklerini anlatırlar. Kendilerini farklı ve özel bir kişi olarak algılarlar. 

Kendilerini her şeyden çok severler.  

 

Eleştiriye kapalıdırlar: Dostça eleştiriden bile rahatsız olur ve eleştirenleri 

düşman kabul ederler.  

 

Vefasızlık ve nankörlük onlarda normaldir: Kullandıkları kişiyle işleri bitince 

ona sırtlarını döner, vefasızca davranırlar. Vefasızlık ve nankörlük, kendini 

beğenmişlere göre normal davranışlardır. 
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İnsanlara değer vermezler: Her muvaffakiyet onların eseridir. Her türlü 

başarı, onun öngörüsü, zekâsı, oluşturduğu stratejisi, güç ve kararlılığı sayesinde 

kazanılmıştır. 

 

Zenginlik, başarı, güç, ihtiras ararlar: Devamlı takdir edilme, itibar görme, 

iltifat arayıp durma çabasındadırlar. Övgü, kendini beğenmişlerin besinidir.  

 

Amaçları hayran kitlesi oluşturmaktır: Kendini beğenmiş kişiler, muhatap 

aldığı kişiyi kendilerine hayran etmeye çalışır.  

 

Hem kıskanır, hem de kıskanıldığını düşünler: Başkalarını kıskanır, 

başkalarının da kendilerini kıskandığına inanırlar. 

 

Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını kullanırlar. Son 

derece menfaatçidirler.
271

 

 

Ahmed Günbay Yıldız; Benim Çiçeklerim Ateşte Açar, Boşluk, Çiçekler 

Susayınca, Kendimi Unutup Sana Ağladım, Sitem ve Aynada Batan Güneş 

romanlarında gençlik döneminde yaĢanan kıskançlık, kin, kendini beğenme, kendini 

üstün görme, kibirlenme, ideali uğruna her türlü kötülüğü göze alma gibi narsist 

düĢüncelere değinmiĢtir. 

 

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında, üniversite öğrencisi olan GülĢen ile 

Senem arasındaki çekiĢme anlatılır. GülĢen, en yakın arkadaĢı olan Senem‟i 

kıskandığı için kendisinin Senem‟den daha yetenekli olduğunu belirtir. GülĢen‟in, 

yazı yazma yeteneğinin zayıf olmasına rağmen ilerde çok ünlü bir yazar olacağını 

söylemesi narsisizm belirtisidir. Yazar romanda, gençlik döneminde yaĢanan 

kıskançlığa değinmiĢtir. Kıskançlığın kiĢiyi kine ve kendisini baĢkasından üstün 

görme eğilimine sevk ederek benlik duygusunu harekete geçirdiği anlatılmaktadır. 

Kıskançlık, ciddi bir narsist eğilimdir. Narsist kiĢi, kendisinde olmayan bir özelliğin 
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baĢkasında olmasını hazmedemeyebilir. Dolayısıyla kiĢi, arzuladığı Ģeyi elde etmek 

için çaba gösterir ve bunu baĢaramadığında da kıskançlık hırsına kapılır: 

 

“–Bir gün, dünyaca meşhur bir romancı olduğumu görüp şaşıracaksın. 

Gazeteciler, televizyoncular, sık sık röportaj için çalacaklar kapımı. Boy boy 

resimlerim çarpacak gözlerine... Ekranlarda insanlara seslenişimden sen de 

faydalanacaksın... Ben o vakitlerde bile, yazdıklarımı sana okuyacak ve onları zevkle 

tartışacağım seninle.”
272

 

 

Benim Çiçeklerim Ateşte Açar romanında GülĢen, Senem‟in yaptığı gibi 

roman denemeleri yazmaya baĢlar ve o denemeleri Bilal Hoca‟ya gösterir. Bilal 

Hoca, ona bu konuda yetenekli olmadığını söylemesine rağmen o, arkadaĢına Bilal 

Hoca‟nın takdirini kazandığını söyler. Narsist insanlar, kendilerini rakiplerinden 

üstün görürler. Öyle ki bu uğurda yalan söylemekten asla rahatsız olmazlar. 

Kendisini önemli ve üstün gören birey, yalanı bir koz olarak kullanmaktan çekinmez: 

 

“–Güzelsin tamam, buna hiçbir diyeceğim yok. Fakat şu bir gerçek ki onu 

kıskanıyorsun. O kapandı diye, sen de kapandın. Bunu hiç benimsemediğin halde 

yaptın… O roman denemelerine başladı, sen de aynı işi yapmak için soyundun. O, 

Bilal Hoca‟ya bir şeyler danışıyor, peşinden gölgesi gibi yapışmış sen de aralarına 

giriyorsun. Yalan mı bütün bunlar?... Bir de, en yakın arkadaş olarak tanınıyorsun… 

Alındı, onun da neşesi söndü: 

 –Hiç de değil. Bir kere ben ondan daha güzel yazıyorum. Bilal Hoca çok 

meşhur bir yazar olabileceğimi söyledi bana.”
273

 

 

Boşluk romanında, Avrupa‟da tıp tahsilini tamamlayıp yurda dönen Cihan, bir 

otelde birkaç gün konaklamak arzusundadır. Cihan, otelde aynı zamanda köylülerin 

de kaldığını öğrenince resepsiyonda görevli ile tartıĢır ve iliĢkisini keser. Cihan, 

kendisini köylü ve fakir insanlardan üstün tuttuğu için otelden ayrılır. Yazar 

romanda, kendisini normal insanlardan daha medeni olarak gören narsist bir 

gençlikten söz etmektedir. Yazar, narsist bir bireyin, kendisini fakir bir insandan 
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daha üstün görmesini sert bir dille eleĢtirmiĢtir. Üstünlüğün kılık ve kıyafetle 

ölçülemeyeceği anlatılmaktadır. Narsist kiĢi, kendisinden statü olarak aĢağıda olan 

insanlarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsızlık duymaktadır. Egosu yüksek bir 

narsist, kendi köpeğini bile fakir insanlardan üstün görmektedir: 

  

“„Lütfen hesabımı kesiniz.‟  

„Aman beyefendiciğim, yanılmıyorsam iki günlük hesap ödemiştiniz.‟  

„Evet, ama şimdi vazgeçtim.‟  

„Memur hayrete düşmüştü. Cihan‟ın yedeğinde duran Tomi‟ye sonra da 

Cihan‟a dikkatle baktı...‟ 

„Giden köylüler için mi?‟ 

„Öyle olursa yanlış mı olur? Ben burayı lüks ve kibar bir otel olarak 

gördüğüm için geldim. Köylülerin ve fakirlerin de kendilerine göre kalabilecekleri 

oteller olmalı...‟”
274

 

 

Çiçekler Susayınca romanının baĢkahramanı Elif; kendi güzelliğini, çirkin 

olarak tabir ettiği insanlara karĢı bir üstünlük olarak görür. Kendinden çok emin ve 

havalı bir kız olan Elif, diğer insanlardan güzel olduğunu ima eder. Elif, sokakta 

kibirle yürür ve kendi güzelliğinden söz edildikçe de Ģımarır. Romanda yazar, 

gençlik döneminde güzelliği ve gençliği ile övünerek kendisini üstün gören gençleri 

eleĢtirmektedir. Yazar, gençliğin ve güzelliğin bir gün son bulacağını, bu yüzden 

övünülmemesi gerektiğini, gençlik çağındaki bireylere hatırlatmaya çalıĢmaktadır. 

Kendini çok güzel görmek ve etrafındaki insanların kendisine hayranlıkla bakmasını 

istemek, narsist bir düĢünce örneğidir: 

 

“On sekizine yeni girmişti… Sarıya dönük saçları bukle bukle, omuzlarına 

dökülmüş… Gülümsedikçe yüzünde gamzeler, meydana geliyordu. Çimen yeşili 

gözlerinde hayat dolu kıvılcımlar kaynaşan, dalında yeni yeni filizlenen, bahar kadar 

taze bir kız… Herkes ona güzel dedikçe şımarmıştı… Güzel olmasına güzeldi, ama 

Allah‟ın kendisine verdiği bu güzelliği, kendisinden çirkin olanlara karşı bir üstünlük 
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sayıyordu. Oysa Allah isteseydi çirkini ondan daha güzel ve onu da çirkin 

yaratabilirdi. Hem güzelliği taşıyabilmek, herkesin kârı mı? 

Öyle kibirle, nazla yürüyordu ki ayaklarının altına serilen yollar dile gelse, 

şikâyetçi olurdu.”
275

 

 

Kendimi Unutup Sana Ağladım romanında, kısa bir süre içerisinde güzel ve 

havalı bir iĢe sahip olan Ezgi adındaki genç kızın gösteriĢ merakı anlatılır. Ezgi; lüks, 

makam ve mevki içerisinde bir yaĢam sürer. Ġçindeki bulunduğu gösteriĢli hayat onu 

gururun zirvesine taĢır. Ne var ki bir zamanlar egosu yüksek olan genç kız, bir anda 

her Ģeyi kaybeder. Yazar bu romanda da yine narsisizmin bir parçası olan kendini 

üstün görmeyi ve insanlara tepeden bakmayı eleĢtirerek bu kibrin geçiciliğinden söz 

etmektedir: 

 

“Şık giyinmişti. Köpeği yine yanındaydı... Kendisine sonradan kazandırdığı 

kibriyle Kutup‟a yaklaşırken, bakışlarındaki mağrurlukta, karşısındakileri hafife 

alışının esintileri okunuyordu...”
276

 

 

Sitem romanının baĢkahramanı Ferhat, kendisi gibi kimsesiz olan Kemal ve 

Kenan‟ın yanına yerleĢtirilir. Ferhat‟ın yalarına gelmesi Kemal‟i pek memnun etmez. 

Kemal, kendisinden baĢka kimseyi düĢünmeyen, menfaatlerini ön planda tutan bir 

gençtir. Ayrıca Ferhat‟ın Kenan ile samimi sohbeti de Kemal‟i kıskandırır. Kemal‟in 

kıskançlığı zamanla kin ve nefrete dönüĢür. Yazar romanda, gençlik döneminde 

yaĢanan bencilliği ele alarak bencilliğin zamanla kine dönüĢtüğünden söz etmektedir. 

Çünkü bencillik; kıskançlık, kin ve nefret gibi kötü düĢüncelerin doğmasına sebep 

olabilmektedir:  

 

“Kemal kıskanç ruhlu bir çocuktu. Temelini egoizm harcının meydana 

getirdiği bir ruha sahipti. Ferhat‟a hoyrat baktı. Sebebi oldukça basitti. „Neden 

kendisinden önce Kenan‟a sormuştu?‟ Bu hissiyatın verdiği hırçınlık ve yüzünde 

dalgalanan kin çizgileri, karanlığın içinde kendisini gösterdi.”
277
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Aynada Batan Güneş romanının genç karakterlerinden biri olan Sinem, 

Kerem ile aynı iĢ yerinde çalıĢır. Sinem, güzelliğiyle erkeklerin daima ilgisini çeken 

bir bayandır. Kerem‟in diğer erkeklerin aksine ona yüz vermemesine son derece 

bozulur. Sinem, kendini üstün gören ve dilediğini yaptıramadığında çılgına dönen 

gençliğin tipik bir örneğini oluĢturur. Romanda, benliğin kiĢide oluĢturduğu çılgınlığı 

dile getirilmiĢtir. Yazar, egonun tatmin olmadığı zamanlarda her türlü felaketi göze 

alabilecek kadar bencil olmayı eleĢtirmektedir:  

 

“Gönlü maceralar denizinde yüzen bir kızdı… Bir arzusunun yerine gelmeyişi 

halinde büsbütün dünyanın bir nefeste batışına göz yumabilen, egoizm mektebinde 

okutulmuş neslin, tipik modeli, Kerem‟in kara gülmez çehresinin derinliklerinde, 

bütün insanlığın felaketine inleyen yüreğin sahibi olduğunu, nereden 

bilebilirdi…?”
278

 

 

 

3.1.15.  KÜLTÜREL YOZLAġMA 

 

YozlaĢma ya da yozlaĢmak sözlükte; “özündeki iyi nitelikleri birtakım dıĢ 

etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaĢmak, özünden uzaklaĢmak, bozulmak, 

dejenere olmak, tereddi etmek”
279

 gibi anlamlara gelmektedir. YozlaĢma, birçok 

alanda görülebilmektedir. Bunların en önemlileri; dil, kültür, gelenek ve göreneklerin 

yozlaĢmasıdır. “Bir topluluğu özgün kılan tüm değerleri, kültürü, tarihi, gelenekleri, 

kullandığı dili, yaĢam tarzı, folklorik (halkbilimsel) birikimleri gibi o toplumun 

kendine özgü ürettiği her Ģey kendisine yabancı kültürlerin etkisiyle veya kendini 

yenileyememesi ve ifade edememesi sonucunda toplumun üyelerine yabancılaĢırsa 

yozlaĢma ortaya çıkmaktadır.”
280

 Bir toplumda kültür önemli bir unsurdur. Kültürün 

yabancılaĢtırılmaya çalıĢılması gelecek adına endiĢe vericidir. “Tarihsel, toplumsal 

geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 

yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 
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çevresine egemenliğin ölçüsünü gösteren araçların bütünü”
281

 olarak tanımlanan 

kültürün değiĢmesi ve yabancılaĢması gelecek nesiller adına önemli bir sorun teĢkil 

etmektedir. BaĢka bir ifadeyle kültür; “Bir topluma, ulusa ya da uluslar topluluğuna 

özgü düĢünce, davranıĢ ve sanat yapıtlarının tümüdür.”
282

 Bir ulusun düĢünce, 

davranıĢ ve sanat yapıtlarını değiĢtirmesi ve baĢka bir ulusun kültürünü benimsemesi 

kültürel yozlaĢmadır. Günümüz gençliğinin en büyük sorunlarından biri de kültürel 

yozlaĢmadır. Bir milletin en önemlisi kesimi olan gençlik kitlesinin kültürel 

değerlerini unutması, aslını yitirmesi, farklı kültürlere özenti duyması toplumun 

geleceği adına büyük bir sorundur. Kültürel yozlaĢma, bir milletin kendine özgü 

kültürünü değiĢtirerek yok edebilmektedir. Bir toplumda kültürel değerlerin 

yozlaĢması, o toplumun dilini, dinini, örfünü ve ahlaki değerlerini yok edebilir. 

Çünkü kültür, bir toplumu ayakta tutan önemli bir unsurdur. Ahmed Günbay 

Yıldız‟ın üzerinde dikkatle durduğu mesele, gençlerin kendi kültürlerini tanımak 

yerine medeniyetin merkezi olarak gördükleri Avrupa kültürüne özenmeleridir. Bu 

durum kendi kültür ve medeniyetini unutmaya yüz tutan bir gençlik yetiĢtirmektedir. 

Elbette ki Avrupa‟nın ya da baĢka bir milletin faydalı yönlerinin taklit edilmesinde 

yarar vardır. Fakat bunu yaparken kendi kimliğini ve özünü korumak gerekmektedir.  

 

Ahmed Günbay Yıldız; Dallar Meyveye Durdu ve Kelebekler Gamsız Uçar 

romanlarında kendi kültüründen uzaklaĢıp, özellikle batı medeniyetine özenen 

gençlik kitlesini eleĢtirmektedir. Yazar, batı kültürünün benimsenerek ahlaki 

değerlerin, dinin ve geleneklerin yozlaĢtırılmasından yakındığı için romanlarında bu 

konu üzerinde durmuĢtur. Özellikle özenti hevesi içinde olan genç kesimin 

yozlaĢmaya meyilli olduğu görülmektedir. 

  

Dallar Meyveye Durdu romanında, zengin aile çocukları olan Burak, Bahadır, 

Hicret gibi gençlerin kapıldıkları rehavetle adeta paranın bolluğu içerisinde 

yozlaĢmakta olduklarını görülür. Maceraperest düĢünceye sahip bu gençler; zenginlik 

ve bolluk içerisinde rahatça yaĢamalarına rağmen sürekli bir rekabetin 

içerisindedirler. Çoğu kendi özünden tamamen uzaklaĢıp yabancı oldukları bir hayatı 
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yaĢama arzusundadırlar. Romanda, zenginliğin gölgesinde her istediğini elde etmeyi 

alıĢkanlık haline getiren bir takım gençlerin maceranın doruklarına eriĢmek için 

kendi kültürlerinden uzaklaĢtıkları ve bozulmaya doğru gittikleri yazar tarafından 

eleĢtirilmektedir. Anne ve babalarının kendileri yaĢayamadıkları bir hayatı 

evlatlarının yaĢamalarını istemeleri gençlerin yozlaĢmasını kolaylaĢtırmaktadır. Baba 

parasıyla yetiĢip, yokluğun ne olduğunu bilmeyen bir zihniyetin araba yarıĢları 

eĢliğinde eğlendikleri ve yarıĢın sonunda kazananın kaybedenin arabasına sahip 

olduğu bir uygulama, gençlik eliyle yozlaĢtırılan bir kültürel yozlaĢmadır: 

 

 “Yarışı kaybeden taraf, arabasının kontak anahtarını kazanan yarışçıya 

kayıtsız, şartsız teslim edecekti. Sıralı park edilen on altı arabanın sağ kanadında 

Burak‟ın, sol kanadında Bahadır‟ın arabası çizgiyi noktalamış gibi park edilmişti. 

Arabaların hepsinin de park lambaları açık bırakılmış, arazi farların 

gözbebeklerinden yansıyan ışıklarla aydınlanmıştı. Meydan çağın macera hisleriyle 

yoğrulmuş gençleriyle doluydu. İç âlemlerindeki taşkınlıklar, gecenin iniltili 

sessizliklerine keskin pırıltılar halinde dökülüyordu.”
283

 

 

Yazar, Dallar Meyveye Durdu romanında, yirminci asırda yetiĢen neslin 

eskiye nazaran değiĢtiğinden söz etmektedir. YozlaĢan gençliği, bunalımlar 

içerisinde yaĢayan nesil olarak tanımlayan yazar, tatmin olamayan bir gençlik 

kitlesine değinmiĢtir. Çılgın maceralar, düĢüncesiz düellolar, sebepsiz intiharlar gibi 

gençler arasında sıkça rastlanan olaylar yaĢadığımız çağın vahĢet tablosunu gözler 

önüne sermektedir. Ayrıca yozlaĢan gençliğin topluma vereceği rahatsızlıklara ve 

oluĢturacağı olumsuz örneklere de romanda değinilmiĢtir:  

 

“Yeryüzünde yine eşine zor rastlanır macera oyununun sahneleri kurulmuştu. 

Artık, yirminci asır çoğunlukla kin ve garaz soluyan insanların çağıydı. Bunalımlar 

çağının nesli, çılgınlıklar yarışında, intiharlar, düellolar ve insanın kanını 

damarlarında dondururcasına vahşet sahneleri kuran anarşik olaylarla arzın 

üzerinde nefes kesercesine acımasızdı. (…) Mahalle delikanlılarının macera fışkıran 

yapısı, sokakların kan kokan havası, yüzlerden sıyrılıp inen hayâ perdesi ve yirminci 

                                                           
283

 Dallar Meyveye Durdu, s. 22 



136 
 

asrın ahlâkın kınayan ahlâksız kuralları, insanca yaşayabilmenin oyununu 

bozmuştu.”
284

  

  

Yine Dallar Meyveye Durdu romanın genç kız karakterlerinden biri olan 

Mukaddes‟in baba parasıyla evin her köĢesine bir heykel yerleĢtirmesi de kültürel bir 

yozlaĢmadır. Mukaddes‟in bu savurganlığı Hicret‟in tepkisine yol açar. Hicret, bir 

hiç uğruna harcanan paraların daha faydalı iĢlerde kullanılabileceğine değinerek 

Mukaddes‟i uyarsa da dikkate alınmaz. Romanda, gençlerin baba parasıyla hunharca 

para harcayarak gereksiz özentilere kapılmaları eleĢtirilmiĢtir. Zenginlik hevesiyle 

evleri heykellerle doldurmanın ciddi bir kültürel yozlaĢma olduğu yazar tarafından 

dile getirilmektedir. Gençler arasında çok fazla önemsenen ve putlaĢtırılan bu 

heykeller, yozlaĢan bir neslin göstergesidir: 

 

“–Bence, bu kadar israfa çok yazık olmuş. Şu odanın içindeki heykel ve 

fotoğraflara verilen paralarla, üç beş talebe okutup, yetimleri giydirip, doyursaydın, 

çok sevaba girerdin. Dudak büküp, sigarasını dumanladı: 

–Babamın kazancı bunlar…”
285

 

 

Kelebekler Gamsız Uçar romanının baĢkahramanı Haluk da yozlaĢan bir 

gençlik modelini sergiler. Annesi ve babası tarafından değiĢtirilmek istenen Haluk, 

sonunda kendi kültüründe olmayan davranıĢlar sergileyerek ailesinin istediği bir 

tarza bürünür. Haluk saç uzatmak, küpe takmak, yırtık pantolon giymek gibi 

davranıĢlarda bulunarak yozlaĢır. Yazar romanda, moda veya tarz adı altında bazı 

genç erkeklerin baĢka kültürlerden edindikleri; saç uzatmak, kulak deldirip küpe 

takmak ve yırtık pantolon giymek gibi kültürümüze sonradan giren hareketleri 

eleĢtirmektedir. Üstelik bu kültürel yozlaĢmanın bazı anne ve babalar tarafından 

takdirle karĢılanması ve çocuklarını bu yöne teĢvik etmeleri de yazar tarafından 

eleĢtirilmektedir:  

 

“Eskiyle benzeşmeyen fırtınalı günler yaşıyordu Haluk. Saçlarını uzatmış, 

kulaklarını deldirip küpe taktırmıştı. Okuldan döner dönmez, diz kısmını özellikle 

                                                           
284

 Dallar Meyveye Durdu, s. 49-50 
285

 Dallar Meyveye Durdu, s. 209 



137 
 

yırttığı kot pantolonunu özellikle giyiyor, odasına kapanıp müzik setinin sesini 

sonuna kadar açıp ortalığı velveleye veren, çılgın pop parçalarla binayı ayağa 

kaldırıyor, kat komşularını bile çileden hareketlerde bulunuyordu.”
286
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SONUÇ 

 

Genel olarak gençlik, bir toplumun sağlıklı kesimini oluĢturmaktadır. Çünkü 

gençlik, insanın dinç ve verimli olduğu zaman dilimini göstermektedir. Dolayısıyla 

gençlik, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Gençlerin topluma 

kazandırılması, iĢ gücünden veya beyin gücünden faydalanılması son derece 

önemlidir. Gençlerin topluma daha fazla katkı sağlamalarını kolaylaĢtırmak için 

öncelikle gençliği bataklığa sürükleyen kötü alıĢkanlıkları, ruhsal sorunları ve 

psikolojik bunalımları ortadan kaldırmak ya da azaltmak için çaba göstermek gerekir. 

Bu çabayı gösteren ve gençlik döneminin en çok okunan yazarlarından biri olan 

Ahmed Günbay Yıldız; eserlerinde toplumu bilinçlendirerek gençlere yol gösterici 

olmuĢtur. Yazar, toplumun önemli bir kesimini oluĢturan gençler üzerinde özellikle 

durmuĢ, gençlik çağının önemine dikkat çekmiĢtir. O, toplumun geleceğinin 

gençlerin omuzlarında olduğunu özellikle vurgulamıĢtır. Yazar; dilini, dinini ve 

kültürünü iyi bilen bir gençliği yetiĢtirmenin gayretindedir. 

 

Yazarın eserlerinde en çok değindiği kavramlar "inanç ve ahlak" 

kavramlarıdır. Hemen hemen bütün eserlerinde bu iki kavrama rastlamak 

mümkündür. 1970'li yıllara kadar Türk edebiyatında inanç kavramının ciddi bir 

Ģekilde yer almaması, yazar tarafından en çok eleĢtirilen konulardan biridir. 70‟li 

yıllarda özellikle Türk romanında inanç konusu yavaĢ yavaĢ yer bulmuĢtur. Yazarın 

Hekimoğlu Ġsmail ile uzun süre yaĢadığı dostluğu ve fikir alıĢveriĢi onun edebi 

hayatını zenginleĢtirmiĢtir. 1967 yılında ilk kez yayınlanan ve dönemin ilk Ġslami 

romanı olan "Minyeli Abdullah", Ahmed Günbay Yıldız ve onunla aynı görüĢte olan 

arkadaĢlarına bir yol açmıĢtır. Yazar, 1968 yılında yayınladığı ilk romanından 

bugüne değin bütün romanlarında maneviyat ve ahlak çizgisinden ĢaĢmamıĢtır.  

 

Ġncelediğimiz romanlarda yazarın üzerinde en çok durduğu kavram inançtır. 

Gençliği huzursuz eden, boĢluğa sürükleyen, psikolojik sorunlara iten en önemli 

sebebin inançsızlık olduğu ifade edilir. Bu yüzden yazar, gençlik çağına inanç 

penceresinden bakmaktadır. Ġnancın kötülüklere karĢı kiĢiye güç verdiği ve korkuyu 

giderdiği belirtilir. Yazar, gençlerin doğru istikamette ilerlemelerinin en önemli 
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Ģartını din kavramını bilmelerine ve dini boyutta bir yaĢam sürmelerine bağlar. 

Romanlarda inançlı gençlerin diğer sıradan gençlere göre bir adım önde oldukları 

ifade edilir. Çünkü yazar, inançla yaĢayan gençlerin namuslu, dürüst, güvenilir ve 

vefalı olduklarını belirtir. Ġyi bir insan olmak, iyiliği emretmek, kötülüğe engel 

olmak, kötülükten sakınmak gibi davranıĢların inançla kazanıldığı eserlerde görülür. 

Dolayısıyla inançlı gençlerin topluma faydalı olduğu ifade edilir. 

 

Yazar, gençlik döneminde dini hayatın kiĢinin ruh sağlığına önemli katkılarda 

bulunduğuna değinir. Gençliğin hayatından inancın çıkartılması ruhsal bunalımlar, 

boĢluk, korku, çaresizlik, güçsüzlük gibi sorunların doğmasına sebep olmaktadır. 

 

ÇalıĢmamızda üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri de gençlik 

çağında yaĢanan ahlaki değerler ve kiĢilik sorunlarıdır. Ahlak, topluma fayda sağlar 

ve bireyi çevresine karĢı sorumlu kılar. Bir arada yaĢayan insanların arasındaki her 

davranıĢ ahlaki değerler kavramının bir parçasıdır. Dolayısıyla yazar, topluma 

faydalı, çevresine saygılı bir gençlik yetiĢtirmenin gayesinde olmuĢtur. Gençlerin 

toplumun her kesimine saygı, sevgi ve hoĢgörüyle yaklaĢması gerektiği vurgulanır. 

Ġnsanlara zarar veren değil, fayda veren bir gençliğin yetiĢtirilmesi arzulanır. Ahlaki 

değerlerle örtüĢmeyen kıskançlık, kin, nefret, öfke, yalan, hile, iftira gibi kötü 

alıĢkanlıklardan gençleri uzak tutmanın önemi vurgulanır. Yazar, ahlaki değerler 

konusunu, gençlik çağındaki bireyleri yanlıĢ ve çirkin iĢlerden uzak tutmak için ele 

almıĢtır. Gençlerin toplumsal görevlerini “saygı” çerçevesinde yerine getirmeleri, 

sosyal hayatın önemli bir parçasıdır. Çünkü saygı hayatın her alanında gerekli olan 

büyük bir erdemdir. Bu manada ahlaki değerlerin önemli bir maddesi olan saygı, 

gençliği etkileyen, toplum nezdinde ona itibar kazandıran bir etkendir. 

 

Ġncelediğimiz romanlarda yazarın özellikle üzerinde durduğu cinsellik sorunu 

da dikkate değer bir konudur. Ahmed Günbay Yıldız, kız ile erkek arasındaki 

iliĢkinin Ġslami anlayıĢ çerçevesinde olmasından yanadır. Ġslam dini, kız ile erkek 

iliĢkisine bir takım kurallar koymuĢtur. Bu kurallar içerisinde yetiĢkin bir kızın ve 

erkeğin karĢı cinsle münasebetinin ne Ģekilde olacağı yer almaktadır.  Yazar, bu 

iliĢkide dinin kurallarını ölçü almıĢtır. Yazar, gençleri dinde günaha sokacak 
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davranıĢlardan uzak tutar. Aksi halde toplumun nazarında hoĢ karĢılanmayan 

durumların doğabileceğini, bunun da topluma zarar vereceğini belirtir. Yazar, 

özellikle genç kızların cinsellik konusunda çok dikkatli olmalarını tavsiye eder. 

Nitekim Ġslam dininin kadına verdiği önem onu daha dikkatli olmaya 

yönlendirmektedir. Çünkü kadın, insan neslinin devamı için önemlidir. Dolayısıyla 

yazarın da bu manada sıkça belirttiği “iffet” konusu, cinselliğin önemli bir baĢlığıdır.  

 

Yazar, eserlerinde, genç kızlığın (bekâretin) önemi, iffet ve namus 

kavramlarının önemi, kız-erkek arasındaki iliĢkinin boyutu, cinsel saldırı, taciz ve 

tecavüzün oluĢturduğu sorunları cinsellik bağlamında ele alır. YaĢadığımız toplumda 

iffet ve namus kavramlarının önemi vurgulanır. Gençlerin bu konuda bilinçli 

olmaları gerektiği anlatılır. Bu konunun gençler arasında yeterince dikkate 

alınmaması ilerde doğabilecek sıkıntılara neden olabileceği hatırlatılır. Dolayısıyla 

yazar, cinsellik konusuna da dini açıdan yaklaĢmıĢ, genç kız ve erkek arasındaki 

iliĢkinin dini kurallar çerçevesinde yaĢanmasını ifade etmiĢtir.  

 

Aile içi sorunlar da Ahmed Günbay Yıldız'ın romanlarında geniĢ yer tutar. 

Bireye eğitimin ilk verildiği ve kiĢinin zamanını en çok geçirdiği yer olan aile, 

gençlik çağının en önemli mekânlarından biridir. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamında 

yetiĢen gençlerin, sağlıklı bir nesil olarak yetiĢtiği söylenebilir. Yazar, bu bağlamda 

anne ve babalara çok iĢ düĢtüğünü belirterek gençleri anlayan, yönlendiren ve onlara 

örnek olan ebeveynlerin olması gerektiğini savunur. Burada anne/baba/kardeĢ ile 

genç arasında yaĢanan çatıĢmalar, annenin/babanın yokluğu, evin terk edilmesi, 

evlilik hayatında yaĢanan çatıĢmalar, ailevi baskılar gibi sorunların nelere yol 

açabileceği roman kahramanları üzerinden anlatılır. 

 

Yazar, romanlarında gençliği zehirleyen alkol ve uyuĢturucu maddelerin 

zararlarına değinerek bu alıĢkanlıkların dini boyutunu ele almıĢtır. Nitekim Ġslam 

dini kiĢinin akli dengesini uyuĢturan maddeleri yasaklamıĢtır. Yazar, alkolün bir 

sığınak olarak görülmesini de eleĢtirerek yaĢanan sorunların alkol ile 

giderilemeyeceğini belirtmiĢtir. Ayrıca bar, pavyon, diskotek gibi alkol tüketilen 

mekânların da gençliği esir almasından yakınmıĢtır. Bu tür mekânların dinen birer 
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günah yuvaları oldukları vurgulanmıĢtır. Yazar, uyuĢturucu ve alkolün etkisiyle 

yaĢanan üzücü olaylardan gençlerin ders çıkarmaları gerektiğini ifade etmiĢtir. 

 

Yazarın romanlarında değindiği yalnızlık sorunu, gençlerin sıkıntılarıyla baĢ 

baĢa kaldığı, etrafında onları anlayabilecek birilerinin olmamasından kaynaklanır. 

Kendisini yalnız hisseden genç, hayata olumsuz yaklaĢır. Yazar, anne-babaların, 

çocuklarıyla yeterince ilgilenmediklerini ve bunun gençlerde yalnızlığa neden 

olduğunu vurgular. Genç, etrafında kendisini anlayabileceği, sıkıntısını 

paylaĢabileceği birini bulamadığı için yalnızlığa düĢmektedir.  

 

Depresyon ve hiçlik duygusu da gençleri etkileyen sorunlardır. Bu sorunların 

temelinde de inanç eksikliği ya da inanç yokluğu yatmaktadır. Ġç huzursuzluğun 

nedenini bulamayan gençlerin yaĢadığı çaresizlik romanlarda ifade edilir. Dolayısıyla 

yazar, depresyonun maneviyatla ortadan kalkacağını belirtir.  

 

Ahmed Günbay Yıldız'ın romanlarında en çok değindiği konulardan biri de 

karĢılıksız aĢk sorunudur. Gençlik çağında yaĢanan aĢkın kimi zaman geçici bir 

heves kimi zaman da kalıcı bir inat haline dönüĢmesi anlatılır. AĢkın erkek ya da kız 

açısından tek taraflı yaĢanması önemli bir sorundur. Çünkü genç, aĢkına karĢılık 

bulamadığı zaman duygularına kin ve nefreti ekleyebilir. Kin ve nefret Ģiddete 

dönüĢmekte ve istenmeyen sorunlar doğurmaktadır. Yazar, aĢkın iki tarafın da rızası 

ölçüsünde olması gerektiğini savunur. Gençlik çağında yaĢanan tek taraflı aĢkların 

inatla diretilmesinin yararlı olmayacağı belirtilir. Bu konuda karĢı cinse saygı 

duyulması gerekmektedir. Yazar; gençlerden, temiz duygularla beslenen bir aĢk ve 

bu aĢkın da günahsız bir birliktelikle yürütülmesini ister.  

 

Yazar, gençlerin eğitim ve öğretim yaĢamlarında karĢılaĢtıkları sorunları, 

eğitim ve öğretim kurumları çerçevesinde ele alır. Lise ve üniversitede gençleri zor 

duruma sokan sorunlar ifade edilir. Lise yıllarında gençler arasındaki çekiĢmeler, 

kıskançlıklar, Ģiddet gibi sorunlar ele alınırken üniversitede bir dönemin yasakları 

arasında yer alan türban konusu romanlarda iĢlenir. Yazar, kız öğrencilerin türban 
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nedeniyle yaĢadıkları zorlukları romanlarına taĢıyarak dönemin yasakçı zihniyetini 

eleĢtirir. 

 

Yazar, gençlik çağında yaĢanan intihar sorununu; aĢk, zorla evlendirilme, 

yalnızlık, dıĢlanma, nikâhsız birliktelikler, merak ve bunalım gibi nedenlere bağlar. 

Bazı gençlerin intiharı bir çözüm olarak gördüklerini eleĢtirilir.  

 

ĠĢsizlik ve yoksulluk da Ahmed Günbay Yıldız'ın romanlarında iĢlediği 

gençlik sorunlarındandır. Yazar, romanlarındaki iĢsiz ve yoksul karakterleri kötülüğe 

sevk etmez. Onlara sabrı ve direnmeyi öğütler. O, gençlere yoklukla mücadele 

etmenin ve azimle çalıĢmanın neticesinde baĢarılı olunacağını belirtir.  

 

Ahmed Günbay yıldız, romanlarında kendini beğenen ve kendini daha üstün 

gören gençleri narsisizm baĢlığı altında ifade eder. Yazarın bu konuda verdiği mesaj; 

narsisizmin hırs ve kinle beslenerek kiĢiyi baĢarısızlığa götürdüğüdür. Bu sebeple 

romanlardaki narsist insanların daima kaybettiği görülür.  

 

Yazar, romanlarında kültürel yozlaĢmaya da atıfta bulunarak gençlerin kendi 

kültürlerinden uzaklaĢtığını belirtir. BaĢka kültürleri benimseyerek yozlaĢan bireyler, 

gelecek nesiller adına endiĢe vericidir. Yazar; gençlerin kendi gelenek, görenek ve 

kültürlerini yaĢamalarından yanadır.  

 

Yazarın çok az değindiği ergenlik sorunu da gençlik çağında dikkat edilmesi 

gereken bir konudur. Henüz tam olarak kiĢiliği oturmamıĢ bireyin anlamak ve 

anlaĢılmak telaĢında olduğu görülür. Bu konuda anne-babaların sabırlı ve yardımcı 

olmaları gerekir. 
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