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ÖNSÖZ

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı hayatımda bir tutku olarak başlamıştı, yaklaşık otuz yıl
önce. Tutkumun hobiye, hobimin akademik araştırma alanıma dönüşmesiyle birlikte bu alan
hayatımın merkezine oturdu. Çeviri ve telif olarak yazdığım, çevirdiğim kitapların sayısı elliyi
geçti; yanı sıra araştırma ve uygulama kitaplarım da iki elin parmaklarına ulaştı.
Benden bu kitabın yazılması istendiğinde önümde iki aylık bir zaman dilimi bile yoktu.
Gece gündüz çalışarak ortaya konan bu çalışma elbette kendi içinde eksikler içerecektir ama
var olan haliyle eşitlerinden ötede bir çalışma olarak özgünlüğünü de gösterecektir.
Kitap, sadece konular bağlamında örnekler ve bunların işlenmesinden daha çok, çocuk
kavramının en temel noktası olan tarihsel başlangıçlarını ele alıp, tüm kavramların çözümünü
yapıp, ondan sonra yola çıkan bir çalışma olarak gerçekleşmiştir.
Çocuk edebiyatı dediğimizde, çocuk ve çocukluk kavramlarını net olarak düşünce
dünyamızda tanımlamadan ve içselleştirmeden, yani hedef kitlemiz olan çocuğun bugüne
gelene kadar kavramsal ve yaşamsal olarak hangi evrelerden geçtiğini bilmeden, ona dönük
bir çalışmanın yapılması eksik olurdu ve biz bu çalışmamızda bunun tarihsel sürecini
olabildiğince ayrıntılarıyla paylaştık.
Çocuk Edebiyatı, kendiliğinden oluşan bir edebiyat alanı olmaktan daha çok tarihsel
sürecin gereksindiği bir dönemde İhtiyaç (hatta zorunluluk) olarak ortaya çıkmıştır. İşte bu
nedenle bu güne kadar geçirdiği süreç, aynı zorunluluğun yeni süreçlerde ortaya çıkışıyla
değişimlerini de beraberinde getirmiştir.
Başlangıçta sadece belli bir dönem çocukluğa seslenen bu edebiyat alanı, gelişmelerle
birlikte ve çocuk anlayışındaki değişimlerle birlikte, çocukluğun dört farklı evresine seslenen
ve farklı içeriklere sahip olan bir aşamaya gelmiştir. Okul öncesi çocuk, ilköğretim
(çocukluk), ergenlik ve gençlik edebiyatı bu hedef kitlesine seslenen alanlar olmuştur.
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Biz bu çalışmamızda bu dört alana seslenen türleri, örneklerini ve nasıl olmaları
gerektiğini sorgulamaya ve olabildiğince bu alanlara dönük metinlerdeki çocuk anlayışlarını
ve onların içerdiği olumlu ve olumsuz yanları ortaya koymaya çalıştık. Yapmaya çalıştığımız
mutlak bir yol göstericilik değil, sorgulama yöntemlerinin paylaşılması ve sorun alanlarını
belirlemekti.
Bu kitabın oluşumu tek kişilik bir yolculukla gerçekleşmedi. İki yüksek lisans öğrencim Enise
Eryılmaz ve Tuğçe Ören soruları ve sistematik düzenlemeyi gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi
arkadaşım Yeşim Tükel son okuma ve redaksiyonu yaptı. Onlara şükran borçluyum. Sevgili Eşim
Candan, son iki ay tüm kaprislerime katlandı; sağ olsun!
Çalışmamızda, büyük bir bütünü ortaya koyarken, aynı zamanda hepsine dönük çözümlerden
daha çok araştırma yöntemleri, bakış açıları paylaştık.
Bu kitap tüm çözümlerin bulunduğu bir çalışma değil ve bu iddiamız hiç olmadı; ancak bu
kitapla ve hedef kitleniz olan çocuk ve gence seslenirken ve onunla çalışma gerçekleştirirken, birlikte
bitmez bir yolculuğun ilk aşamasını yaşayacak ve kendiniz de yeni keşifler yapacaksınız. Bu keşif
tutkusunu, bu çalışmada bulup yolculuğu sürdürürseniz bizden daha mutlusu olmayacaktır.

Sevgilerimizle
Necdet Neydim
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1. ÇOCUK VE ÇOCUKLUK KAVRAMLARINA BAKIŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Genel ve Özel Anlamda “Çocuk” Kavramı
1.2. Tarihsel Süreçte Çocuğun Kıyafetleriyle Sosyal Yaşama Katılımı
1.3. Çocuğun Resim ve Tablolarda Yer Alma Süreci
1.4. Tarihsel Süreçte “Çocuk” Kavramındaki Değişimler

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocuk ve çocukluk dediğimizde aklımıza gelen ilk tanımlamalar nelerdir?
2. Çocuk kavramı hangi anlamlarla yüklüdür?
3. Genel ve özel anlamda çocuk kavramı ne anlama gelmektedir?
4. Çocuk figürü tarih boyunca resim ve tablolarda hep varolmuş mudur?
5. Çocuk ve çocukluk kavramları neden ayrı olarak düşünülüyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çocuk Kavramının Tanımı

Çocuğun genel ve özel Sosyal çevrede araştırma ve
anlamda hangi anlamlar bilimsel çerçevede araştırma,
taşıdığını kavrayabilmek.
ikisini karşılaştırma

Çocuk ve Giysi

16. yüzyıl’a kadar çocuğa Sosyal çevrede araştırma ve
özel bir giysi tasarımının bilimsel çerçevede araştırma,
olmadığı
ve
bunun ikisini karşılaştırma
nedenlerinin bilgisine sahip
olabilmek.

Çocuk
Figürünün Tarihsel süreç içinde çocuk
Resimlerde ve Tablolarda figürünün
resim
ve
Yer Alması
tablolarda ne şekilde yer Araştırarak/İnceleyerek
aldığını ve bir değer olarak /Gözlemleyerek/Sorgulayarak
algılanmaya
başlandığı
kavrayabilmek.
Çocuk
Kavramında 16. yüzyıl’ın sonlarından
Meydana Gelen Değişimler başlayarak
çocuk
kavramında meydana gelen
değişimi ve bu değişimin
çocukta
yansımalarını
saptayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar

•

Çocuk

•

Çocukluk

•

Erkek

•

Kız

•

Oğul

•

Evlat

•

Uşak

•

Genç

•

Kültür

•

Feodalite

•

Rönesans

•

Giysi

•

Çocuğun resmedilmesi
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Giriş

Çocukla ilgili bir çalışma yaparken asla vazgeçilmemesi gereken ilk iş “çocuk”
kavramını ele almak ve bu kavramın ne anlamlara geldiğini sorgulamaktır. Çocuğun kendi için
taşıdığı anlam, bizim için taşıdığı anlam ve toplum için taşıdığı anlamları tanımlamadan bir
çalışmayı başlatmak işe eksik başlamak olacaktır. Bu nedenle bu kavramı tüm yönleriyle
sorgulamak, tanımlamak süreç içinde karşımıza çıkacak sorunlarda karar verme gücümüzü
artıracaktır.
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1.1. Genel Anlam
Çocuğu tanımlamak istersek onun bir varlık olarak aklımızda yarattığı tanımları
düşünmemiz gerekir.
Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktığımızda “çocuk” kavramı şöyle açıklanmaktadır:
"Küçük yaştaki erkek veya kız, soy bakımından oğul veya kız, evlat, bebeklik ile erginlik
arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak, genç erkek, büyükler arasında
daha az yaşlı olan kişi; büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi
davranan kimse, belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse." Görüldüğü
üzere çok geniş bir tanımla karşılaşıyoruz. (TDK http://sozluk.gov.tr/)
Bu sözlük tanımından yola çıkarsak ilk tanımın bizim araştırmamıza uygun olduğunu
düşünebiliriz; ancak diğer tanımlara baktığımızda çocuk kavramın hangi anlamlarla yüklü
olduğunu ve bu anlamların tarihsel süreçte nasıl yerleştiğini düşünmek gerekir. “Küçük yaştaki
erkek veya kız, soy bakımından oğul veya kız, evlat, bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme
döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak,” tanımı bizim aradığımız tanımdır ama yine de tam
değildir. Çünkü bu kavram süreç içinde oldukça farklı anlamlar yüklenmiştir. “Genç erkek”
tanımına baktığımızda genellikle kızlar yakınlarında bulunan genç erkekler için çocuk tanımını
kullanırlar. Sosyal çevrede de bu tanım erkekler için kullanılır. Sosyal çevremize baktığımızda
çocuk tanımının yaşlı insanlar için de kullanıldığını görürüz. Aileden birinden söz ediliyordur.
Ya da bir grup, bir sülale, bir takım kendi içinden birinden söz ederken “bizim çocuk” tanımını
kullanır. Kimi zamanda bir işte beceriksizlik göstereni henüz hazır olmadığını vurgulamak için
“ daha çocuk” diye tanımlarlar. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre
çocuk 0-18 yaş arası insan yavrusu olarak tanımlanmıştır.

1.2. Özel Anlam
Çocukların, bizim artık içinde yer almayacağımız bir zamana gönderdiğimiz elçiler
olduğunu söyler, Postman. Her kültür ve toplum biyolojik açıdan kendini yenilemek zorundadır
(Postman: 1992. S.8). Bunu unutan bir kültür düşünmek olası değildir. Bu nedenle çocuk, bir
kültür için vazgeçilmez bir varlıktır.
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“Çocuk” dediğimizde genelde insanın 0-7 yaş arasındaki belli bir kategorisini
tanımlarız. Bu tanım özel olarak feodalitenin (tarım toplumu) çocuk anlayışıdır ve bu
kategorideki insan (yavrusu) bakıma, korunmaya, beslenmeye eğitilmeye ihtiyaç duyar.
“Çocuk” kavramı Rönesans ile kullanılmaya başlanmış bir kavramdır ve günümüz
açısından baktığımızda Rönesans’ın en büyük buluşlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Hatta
bu buluş Rönesans’ın en insanca olan buluşudur. (Postman:1992, s.8.)

1.3. Çocuk ve Giysi
0-2 yaş bebeklik dönemi dışında çocuklar için ayrı bir giysi tasarımı söz konusu
olmamıştır. Çocuklar dış dünyaya çıkmaya başladıkları andan itibaren yetişkin giysilerine
benzer giysiler giymişler ya da üstlerine bir entari (kız erkek fark etmiyor) geçirilerek sokağa
salınmıştır. Bu bağlamda bakıldığında çocukların giysili görüntüleri, küçük yetişkin görünümü
taşımaktadır. Bunun nedeni çocukların ayrı bir özne olarak ele alınmaması, görüntülerine özen
gösterecek bir durumun söz konusu olmaması, dönemine bakıldığında doğurulan çocuk
sayısının fazlalığı nedeniyle bu konunun ayrı bir özen gösterilecek alan olarak öne çıkamaması
olarak düşünülebilir. Zaten çocuktan beklenen bir an önce büyümesi ve yetişkinler dünyasına
katılmasıdır. Dönemsel açıdan bakıldığında 16. yüzyılın sonuna kadar çocuk zaten fark edilen
önemsenen bir varlık değildi, çünkü salgın hastalıklar, açlık, yoksulluk, savaşlar çocuğun
yaşama şansını oldukça azaltıyordu.

1.4. Çocuk ve Resim: Çocuğun Resimlerde ve Tablolarda Yer Alması
Çocuk, 16. yüzyılın sonuna kadar tablolarda yer almamıştır. Çocuğun resmedilmesi ve
tablolarda yer almaya başlaması ancak 16. yüzyıl sonlarında bazı soylu ailelerin çocuklarıyla
birlikte resmedilmesiyle tablolara girmiştir.
Tepeden tırnağa resmedilen aileler, naif, monoton ve tarzı olmayan eserlerde yer
almıştır. Tabloların sahipleri de modelleri gibi ya bilinmez ya da karanlıkta kalmıştır.
Burada 16. yüzyıldan 17. yüzyılın ortalarına kadar yaygın olan bir gelenek söz
konusudur. Çocuk aile portrelerinde, ebeveynlerinin yanında sergilenmektedir.
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16. yüzyılın sonuna denk gelen zamanlarda, çocukların yalnız resmedilmeye
başlandığını görürüz. Buna dönük örneklerden biri 1584’e, diğeri 1608’e aittir. Çocuk, kendi
yaşına özgü ‘elbise ve başlığıyla’ resmedilmiştir.
Çocuk artık yalnız ve kendi istekleriyle resmedilmeye başlanmış ve bu 17. yüzyılın bir
yeniliği olarak ortaya çıkmıştır. Bunun ardından herkes çocuklarının bir portresine sahip olmak
istemeye başlamıştır. Bu arzu ve çocuğa dönük bağlılık 17. yüzyılda oluşmuştur ve bir daha
bundan vazgeçilmeyecektir, ta ki 19. yüzyılda fotoğrafçılık, portrelerin pabucunu dama atana
kadar. Ama ortaya koyduğu duygu yine de aynı kalmıştır (Aries, Çocukluğun Tarihi, 101-105).
Çocuklara gösterilen bu ilgi demografik ilişkilerin ilerlemesi olarak görülebilir. 18.
yüzyılda aileler çocukların aşısına dikkat etmeye başlamışlar ve çiçek hastalığına karşı
önlemlerini geliştirmişlerdir. Sağlığın diğer alanlarında ve hijyen konusunda da duyarlılık
artmıştır. Çocuk ölümlerinde de bir gerileme kaydedilmiştir ve doğum kontrolünün bunda payı
büyüktür. Çocuk figürünün diğer adı da, Ortaçağ'da karşımıza çıkmayan ‘Putto’dur, yani
kanatlı küçük çıplak çocuk.
Ortaçağ’ın çocuğu, yani kutsal çocuk, ruhun alegorisi olan çocuk, ya da meleksi varlık
olan kanatlı küçük çocuk, ne 15. ne de 16. yüzyılda gerçek, tarihsel çocuk olarak görülmemiştir.
Dikkat çekici olan, kanatlı küçük çocuk motifi sanatının, çocuk portreleriyle aynı zamanda
çıkmış olması ve paralel gelişim göstermesidir. 15. ve 16. yüzyıldaki çocuk portreleri ya
bezlilerdir ya da kendi yaşlarına, maddi durumlarına göre kıyafet taşıyorlardır.
Çocuğa odaklanan bu yoğunlaşma özellikle Rubens’in aile portresinde fark
edilmektedir, anne elini çocuğun omzuna koymuştur ve baba da elini tutmaktadır.

1.5. Kavramda Meydana Gelen Değişimler
Bilimle, ulusal devletle ve dinsel özgürlükle birlikte “çocukluk”, sosyal bir yapı ve
psikolojik bir varlık olarak 16. yüzyılda ortaya konmuş ve günümüze değin gelişme
göstermiştir. Ancak okuma kültürünün yarattığı ve geliştirdiği “çocukluk”, günümüzde yazılı
ve görüntülü iletişim araçlarının, onu yok olmaya götürdüğü bir süreçle karşı karşıyadır.
Postman, Barbara Tuchman'a dayanarak Ortaçağ'da bütün yaş gruplarının bugün bizim
anladığımız anlamda çocuksu bir davranış içerisinde olduğunu belirtir. Çünkü o dönemin insanı
kendini sadece doğaya dönük bir yaşam biçimine uyum sağlayacak bir şekilde belirlemiş ve
sadece doğal gereksinmelerine göre dil geliştirmiştir. Feodal (toprağa bağlı yaşayan) insan
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günlük sorunlarının dışında bir dünyaya dönük kaygı oluşturmaz. Bu nedenle dil dağarcığı da
buna göredir. Çocuksu tanımı onun dil gelişimin 7 yaşla tamamlandığını göstermektedir ve 7
yaşını tamamlayan insan yavrusu da yetişkinler dünyasına kabul edilir. Yani feodal ilişkilerin
ve yaşam biçiminin çocuğu ve çocukluğu yetişkinler dünyasından henüz kesin çizgileriyle
ayırmamış olması çocuğun yetişkinler dünyasına girişini kolaylaştırır. Çocuk yedi yaşla birlikte
üretim ilişkilerine katıldığı gibi sosyal yaşamda da yetişkinler dünyasının içindedir artık.
Kısaca ifade edersek sözel iletişime dayanan bir dünyada çocukluk yedi yaşında sona
eriyordu. Çünkü o yaştaki çocuk, söyleneni anlamaya ve kendini ifade etmeye başlıyordu (bkz.
Postman 1992 s. 23-24 ). Dinlerde de bu konudaki bakış açısı pek farklı değildir.
Yedi yaşla çocukluktan çıkan insan, yetişkinler dünyasına katılıyor ve onun bir parçası
oluyor. Feodal ilişkilerin yoğun olduğu dönem ya da ortamlarda çocuk, yedi yaşından sonra
giysileri ve yaşama katılışıyla yetişkinlerden farklı değildir.
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Uygulamalar

1. Çocuk ile ilişkili olan kaynakları tarayarak çocuk kavramının tanımına ilişkin
daha fazla bilgi edininiz.
2. Sosyal çevrenizde kimlere çocuk tanımı yapıldığını gözlemleyiniz.
3. Tarihsel süreçte çocuk giysilerine ilişkin araştırma yapınız.
4. Tarihsel süreçte resmedilmiş çocuk tablolarını inceleyiniz.
5. Yukarıdaki metni doğrulayan deneyimleriniz varsa bunları gözden geçiriniz.
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Uygulama Soruları

1. Çocuk kavramı nasıl tanımlanmıştır?
2. Tarihsel süreçte çocuk giysileri nasıl tasarlanmıştır?
3. Çocuklar tablolarda nasıl temsil edilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitabın bu bölümünde çocuk ve çocukluk kavramları ele alınmıştır. Çocuk kavramı
genel anlamda “Küçük yaştaki erkek veya kız, soy bakımından oğul veya kız, evlat, bebeklik
ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak” şeklinde
tanımlanmıştır. Ayrıca sosyal çevrede bazen kızlar tarafından yakınlarında bulunan genç
erkekler için, bazen yaşlılar için veya bazen de beceriksizlik göstergesi olarak çocuk
kavramının kullanıldığından söz edilir. Çocuk kavramı özel anlamda ise insanın 0-7 yaş
arasındaki belli bir kategorisini tanımlamaktadır.
Çocuk ve giysi üst başlığı incelendiğinde, 0-2 yaş bebeklik dönemi dışında çocuğa özel
bir giysi tasarımı olmadığı vurgulanmıştır. Bunun nedeni ilgili dönemde çocuğun ayrı bir özne
olarak ele alınmaması, doğurulan çocuk sayısının fazlalığı nedeniyle bu konuya özen
gösterilmemesi olarak değerlendirilmiştir.
Çocuğun resmedilmesi ve tablolarda yer alması ise ilk olarak 16. yüzyıl sonlarına denk
gelmektedir. Başlangıçta sadece aile portrelerinde ebeveynlerinin yanında iken 16. yüzyıl
sonunda yalnız başına ve istediği gibi resmedilmeye başlamıştır. Çocuklara gösterilen bu ilgi
beraberinde demografik gelişimlere neden olmuştur. 18. yüzyılda aileler çocukların aşısına
dikkat etmeye başlamışlar ve çiçek hastalığına karşı önlemlerini geliştirmişlerdir. Hastalıklara
ve hijyen konularına eğilim artmış, çocuk ölümleri azalmıştır. Çocuk bir değer olarak
görülmeye başlanmıştır.
Son olarak 16. yüzyıl sonunda meydana gelen ve günümüze kadar gelişen çocukluk
kavramının yaşadığı değişim ele alınmıştır. Çocuk feodal dönemde ihtiyaç duyulan dil
gelişimini yedi yaşına kadar tamamlar; yedi yaşına girdiğinde hem üretim hem de sosyal
ilişkilerde yetişkin dünyasına dahil edilir. Ancak günümüzde, okuma kültürü ile beraber gelişen
“çocukluk”, yazılı ve görüntülü iletişim araçlarının tehdidi altındadır.
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Bölüm Soruları

1. Genel anlamda çocuk kavramını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
a) Genç erkek
b) Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi
c) Beceriksizlik göstergesi
d) Uşak
e) Hepsi

2. Özel anlamda çocuk kavramını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
a) Küçük yaştaki erkek veya kız
b) Soy bakımından oğul veya kız
c) Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız
d) Feodalite anlayışına göre 0-7 yaş arası insan
e) Hiçbiri

3. Tarihsel süreçte çocuğa özel bir giysi tasarımının olmamasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çocuğun ilgili dönemde ayrı bir özne olarak ele alınmaması
b) Ailelerin çocuklarını düşünmemesi
c) Kıyafete önem gösterilmemesi
d) Çocuk nüfusunun çok fazla olması
e) Hepsi

4. Çocukların tablo ve resimlerde yalnız başına ve istediği gibi resmedilmesi hangi dönemde
gerçekleşmiştir?
a) 15. yüzyıl başı
b) 15. yüzyıl sonu
c) 16. yüzyıl başı
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d) 16. yüzyıl sonu
e) 17. yüzyıl sonu

5. Aşağıda eksik olan parçayı tamamlayınız!
“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuk 0-18 yaş arası .......... olarak
tanımlanmıştır.”
a) İnsan kuzusu
b) İnsan yavrusu
c) Yetişkin
d) İnsan
e) Hiçbiri

6. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda çocuğa artan ilgiyle beraber gerçekleşen
gelişmelerden biridir?
a) 18. yüzyılda aileler çocukların aşısına dikkat etmeye başlamıştır
b) Çiçek hastalığına karşı önlemler geliştirilmiştir
c) Hastalıklara ve hijyen konularına eğilim artmıştır
d) Çocuk ölümleri azalmıştır
e) Hepsi

7. Çocuk kavramı ilk olarak hangi dönemde kullanılmıştır?
a) Antikçağ
b) Rönesans
c) Ortaçağ
d) 18. yüzyıl
e) 19. yüzyıl
8. Hangi dönemin anlayışına göre çocuk, dil gelişimini 7 yaşla tamamlar ve böylece
yetişkinler dünyasına kabul edilir?
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a) Feodalite
b) Romantizm
c) Modernite
d) Antikçağ
e) Yeniçağ

9. Kızlar genellikle yakınlarında bulunan “genç erkekler” için aşağıda yer alan hangi tanımı
kullanırlar?
a) Yetişkin
b) Çocuk
c) Küçük
d) Erkek
e) Sevgi yumağı

10. Tarihteki ilk çocuk figürlerinden biri olan “Putto” aşağıdakilerden hangi anlama gelir?
a) Meleksi varlık
b) Beceriksiz
c) Kanatlı küçük çıplak çocuk
d) Değerli bir varlık
e) Genç erkek

Cevaplar: 1)e; 2)d; 3)e; 4)d; 5)b; 6)e; 7)b; 8)a; 9)b; 10)c
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2. TARİHSEL SÜREÇTE ÇOCUĞA VE ÇOCUKLUĞA DÖNÜK
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Antikçağ ve Ortaçağ'da Çocuk ve Çocukluk
2.2. Türk Toplumunda Çocuğa Bakış Açısı
2.3. Modernite’de Çocuğun Yeri
2.4. 20. Yüzyılda Gelişen Yeni Çocuk ve Çocukluk Anlayışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocuk bugün bizim anladığımız anlama gelene kadar hangi aşamalardan geçmiştir?
2. Çocuğun tarihsel süreçte toplum ve aile içindeki yeri nedir?
3. Antikçağ, Ortaçağ ve Modernite'de çocuğa dönük bakış açısıları nelerdir?
4. Türk toplumunda çocuk nasıl konumlanmaktadır?
5. Yeni çocuk ve çocukluk anlayışı nedir?
6. Çocuk ve yazın ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Antikçağ ve Ortaçağ'da Çocuğun ve çocukluğun Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek
Çocuk ve Çocukluk
Antikçağ ve Ortaçağ'daki
anlamını kavrayabilmek.
Türk
Toplumunda Türk toplumunda çocuğa Okuyarak, sosyal çevrede ve
Çocuğun Yeri
saygı duyulduğunu ve değer bilimsel çerçevede araştırma ve
verildiğini anlayabilmek.
ikisini karşılaştırma
Modernite’yle
Birlikte Gelişen
sanayileşme
ve
Değişen
Toplum kentleşme sonucunda değişen
Yapısında Çocuk
toplum
yapısındaki
çocukların, yetişkin hayatına
girmeden önce “Okul”a
gitmeye başladıkları bilgisini
kavrayabilmek.

Okuyarak, sosyal çevrede ve
bilimsel çerçevede araştırma ve
ikisini karşılaştırma, gözlem,
sorgulama

Yeni Çocuk ve Çocukluk II. Dünya Savaşı sonrasında Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek
Anlayışı
değişen eğitim sisteminde, /Sorgulayarak
daha evrensel bir çocuk
anlayışına
gidildiğini
kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Çocuk

•

Çocukluk

•

Antikçağ

•

Ortaçağ

•

Dövülen Çocuklar

•

Kötü Çocuk

•

Değer

•

Saygınlık

•

Türk Toplumu

•

Modernite

•

Sömürgecilik

•

Sanayileşme

•

Kentleşme

•

Tarım Toplumu

•

Sanayi Toplumu

•

Rol Model

•

Okul

•

Eğitim

•

Evrensel çocuk anlayışı

•

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi

•

Bebeklik

•

Çocukluk

•

Ergenlik

•

Gençlik

•

Yazın

•

Masal
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Giriş
Tarihsel süreçte çocuk, bugün bizim anladığımız anlamdaki yerini alana kadar çok
sorunlar yaşamış ve her gelişim değişim dönemi öncelikle çocuğu etkilemiştir. Çocuk her
dönemde her koşulda korunmasız, savunmasız bir varlıktır ve bu nedenle insanlığın ona dönük
sorumluluklarının olması gerekir. Bu sorumluluk bilincinin oluşması ise yüzyıllar süren bir
deneyim biriktirmeyi gerektirmiştir.
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2.1.

Antikçağ

Antikçağ'da çocuk denildiğinde belli bir yaş ayrımının olmadığını biliyoruz. Ancak
burada çocuk ayrımı köle çocuklarının öldürülmesi konusunda ortaya çıkıyor. Bu konuda ahlaki
ve yasal bir sınırlama yok. O dönemde efendiler büyüyünce kenti yakacak diye köle çocuğu
öldürmek istiyorlar, ama bebek olduğu için vazgeçiyorlar. Çocuk, eğer yedi-sekiz yaşlarında
olsa onu öldürme hakkını kendilerinde göreceklerdi. Daha doğrusu öldürme konusunda var olan
haklarını doğru zamanda(!) kullanmak istiyorlar. Onları sınırlayan hiçbir yasa ya da karşı güç
yok aslında. (Aristo buna yasal sınırlama öneriyor.)
Çocukları eğitme ve onlara disiplin verme konusunu ele alırsak, L. D. Mause'ye
dayanarak 18. yüzyıldan önce doğan çocukların büyük bir yüzdesinin, günümüz terminolojisine
göre “dövülen çocuklar” olarak tanımlandığını görüyoruz. D. Mause, yüz nesil annenin pasif
anne olduğunu ve babaların çocuklarını anlama konusunda hiçbir çaba sarf etmediğini
belirtiyor. Platon da, Protogoras da itaatsiz çocukların tehditle veya sopayla doğru yola
getirilmesini öğütlüyor. Platon, çocukların farklı yeteneklere sahip olduklarını, bu nedenle
farklılıklarının dikkate alınarak eğitilmeleri gerektiğini savunmuştur.

2.2.

Ortaçağ

Ortaçağ'da çocuk, daha çok bir günah ürünü olarak ele alınmış ve günahtan arınmak için
çocukluktan çıkmak dayatılmıştır. O dönemin düşünür ve din adamları çocukluğu insanın en
iğrenç hali olarak tanımlamışlardır.
O döneme kadar çocuk, toplum içerisinde korku verici bir varlık, hatta bir günah ürünü
olarak ele alınmaktadır. Aziz Augustin'in şu sözleri bunu kanıtlar niteliktedir: “Günahla
tohumum atıldı, günahla annem beni karnında taşıdı o halde nerede ve ne zaman masum oldum
Sör?” Çocukların en büyük günahlarla suçlandıkları ve yetişkinlerin ölçülerine göre mahkum
edildikleri görülür bu dönemde. “Büyüdükçe ayıplarımızdan sıyrılıp kurtuluyoruz,” derken de
çocukluk aşağılanmakta ve çocuğun kendine özgü bir yanı, herhangi bir değeri olması bir yana,
aksine baştan bir mahkum edilmişlik ortaya konmaktadır. Bu durumda selamete kavuşmanın
tek yolu çocukluğa karşı mücadeledir. Yani olumsuz kokuşmuş bir yanın bertaraf edilmesidir.
Bu açıdan bakıldığında çocuk eğitimine nasıl yaklaşıldığı konusunda bir fikir de kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır.
“Kötünün –çünkü çocuk kötüdür– ıslahı kolay bir şey değildir. Çocukluk bir hayvanın
yaşamıdır” der Bossuet. S. F. Sales ise "Sadece doğuşumuzda değil, çocukluk
dönemimizde de akıldan, konuşma ve düşünme yeteneğinden yoksun hayvanlar
gibiyiz” yorumunu getirir. Berulle'e göre de “Çocukluk hali ölüm olayından sonra insan
doğasının en iğrenç ve aşağılık halidir” (bkz. Badinter, 1992: 41).
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2.3 . Türklerde Çocuk Kavramı
Türk tarihine baktığımızda, tarihsel süreç içerisinde çocuğa değer verildiği ve çocuğun
aile içinde belirli bir saygınlığa sahip olduğu görülür. Ünlü düşünür Gazali Ey Oğul, Keykavus
Kabusname, Erzurumlu İbrahım Hakkı ise Marifetname adlı eserlerinde ve İbn-i Sina da bazı
eserlerinde çocuğa ve çocukluğa bilimsel ve felsefı yönden yaklaşmışlardır.
Ayrıca Türklerin toprağa bağlı olmadan göçebe yaşadıkları döneme bakıldığında da
çocuğun bir değer olduğunu görürüz. Bunda ailenin mutlak yöneticisinin kadın olmasının
önemli bir rolü vardır. Dönemsel olarak anaerkil bir toplum olarak yaşayan Orta Asya
Türkler’inde çocuk ve kadın önemli bir değerdir ve kadın karar vericiler arasında önde yer alır.

2.4.

Modernite

16. yüzyılda başlayan sömürgecilikle birlikte toplumsal ve ekonomik ilişkilerde
değişimler görülür. Sanayileşme ve kentleşme gelişmeye başlar ve bu gelişim sosyal yapıda
değişimler yaratır. Artık tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmektedir ve yeni sistemin
kendine özgü insan talebi söz konusudur.
Kentleşmenin gelişimi feodal kültürün temelini oluşturan büyük aile yapısını ortadan
kaldırır ve çekirdek aile ortaya çıkar. Anne baba ve çocuktan oluşan bu çekirdek ailede her
birinin sahip olduğu rol modeller vardır ve herkes kendi rolünün gereklerini yerine getirmek
zorundadır. Baba fabrikada çalışacak ve evinin geçimini sağlayacaktır. Anne evde oturacak ve
çocuklara bakacak ve eşine hizmet edecektir. Bu Modernite ile kilisenin çatışması sonucu
varılan bir uzlaşmadır ve rol modeller bu şekilde belirlenmiştir.
Bu dönemde çocuk, sistemin ihtiyacı doğrultusunda artık farklı bir rol üstlenmek
zorundadır. Erkek çocuk, sanayinin ihtiyacı olan eleman olmak için artık doğrudan yetişkinler
dünyasına giremez. Sistem ona çok farklı bir dünya sunmuştur: Okul. Okul çocuğun yedi
yaşından itibaren gideceği yerdir ve çocuk okulda eğitim alacak ve sistemin ihtiyacı olan
eleman olarak yetişecektir. Bunun için onun önce okuma yazma öğrenmesi ve meslek edinmesi
gerekmektedir.
Kız çocuklar da aynı şekilde okula gönderilmiş ancak onlara biçilen rol model farklı
olduğu için eğitimleri de buna göre biçimlendirilmiştir.
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Çocuğa biçilen okuma süresi sekiz yıldır. Yedi yaşında başladığı okul yaşamı klasik
Modernite’nin biçtiği süre olarak 13 yaşında biter ve çocuk üretim ilişkilerine bu yaştan sonra
katılır. Bu yaş aynı zamanda yetişkinler dünyasına yeniden girebilme hakkının ortaya çıktığı
yaştır. Çocuğa sunulan çocukluk dünyası 7-14 yaş arasında yaşanılacaktır ve çocuk bu süreç
içinde yetişkinler dünyasına artık giremeyecektir. İki kuşak arasına bir duvar örülmüş ve okuma
kültürüyle aşılabileceği kuralı konmuştur.
Okul çocuğun erken yaşta üretime katılmasını engellemiş ve çocuğa göreceli olarak
daha özgür bir dünya sunmuştur. Önceleri sadece tarımsal ilişkilerle ve basit bedensel işlerle
sınırlı olan çocuğun yaşamı farklı bir disiplinle oluşan okul ve okuma kültürü zorunluluğu ile
değişmiştir.

2.5.

20. yüzyılda Yeni Çocuk ve Çocukluk Anlayışı

Bu süreç 20. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş ve bu süreçte çocuk anlayışında bir
değişim söz konusu olmamıştır.
2. Dünya Savaşı sonrası, özelikle Batı’daki eğitim sisteminde çocuğa bakış yeniden
sorgulanmış ve bu konuda daha evrensel bir çocuk anlayışına doğru gidilmiştir. Uzun süren
tartışmalar sonucu çocuk tanımı yeniden oluşturulmuş ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Beyannamesi'ne göre çocuk 0-18 yaş arası insan yavrusu olarak tanımlanmıştır. Bu yaş aralığı
elbette kendi içinde psikolojik ve sosyolojik aşamalara sahiptir. Bebeklik, çocukluk, ergenlik
ve gençlik artık bu sürecin evrelerini oluşturan kavramlar haline gelmiştir.
Antikçağ ve Ortaçağ'da yedi yaşla birlikte yetişkinler dünyasına katılan çocuğa dönük
bir yazın olmamıştır. Ancak sanayileşmenin başlamasıyla birlikte feodal ilişkiler de bozulmaya
başlamış, feodalitenin etkin olduğu dönemlerde aile içi ilişkileri ve işlevleri birbirine benzer
olan bireyler arasında görev farklılıkları ortaya çıkmıştır. Aydınlanma ve sanayileşmenin
başladığı 18. yüzyılla kadar ortak yazın olarak sözlü yazının temelini oluşturan masalların
önemli bir yer tuttuğu görülür. İlkel ve feodal toplumlarda masal, önemli bir eğitim aracı olarak
da kullanılmıştır. Ortaçağ’da çocuklar ve yetişkinler aynı oyunları oynar, aynı oyuncaklara
sahipken ve aynı masalları dinlerken, Aydınlanma dönemiyle birlikte bunlar ayrılmaya
başlamıştır. Bu ayrımın tohumları matbaanın icadıyla birlikte atılmıştır. Matbaa, yeni bir
dünyanın yaratılmasına ve bu yeni dünyada yetişkinliğin önem kazanmasına yol açmıştır.
Başlangıçta bu dünya çocukları tanımsız bırakmıştır. Çocuklar yetişkinler dünyasından
atılırken, onlara yaşayabilecekleri bir başka dünya sunulmuştur. İşte bu başka dünyaya
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“çocukluk” denmiştir. Bu tanımla birlikte çocuk, çocukluk dünyasından çıkıp, yetişkinler
dünyasına katılabilmek için belli süreçleri aşmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır.
Matbaanın icadıyla birlikte yazınsal gelişim artmış, tinsel ve bilimsel eserler yaygınlık
kazanmıştır. 16. yüzyılın sonuna doğru astronomi, anatomi ve fizik dalında eserler verilmiş ve
İncil çoğaltılmıştır. İşte bu dünya, yeni bir davranış biçimi ve yeni bir bilinç getirmiştir.
Bireysellik, kavramsal düşünme yeteneği, basılı sözün otoritesine inanç, açıklık tutkusu, akıl
Ortaçağ’da hakim olan belli bir anlayışa karşılık daha önem kazanmaya başlamıştır. Bu
dönemde okuma kültürü önem kazanmış ve çocuklar öncelenmeye başlanmıştır.
Ortaçağ'da ne gençler ne de yaşlılar okuyabiliyordu. Bu nedenle çocukluk gibi bir
kavramın düşünülmesi gerekmiyordu; çünkü herkes aynı bilgi dünyasının içindeydi ve hepsi
aynı toplumsal ve kültürel formasyonu paylaşıyordu. Matbaanın icadıyla birlikte yetişkinlik
ortaya çıktı ve çocuklar belli gelişim aşamalarından geçerek yetişkin olmaya zorlandı. Bunun
için önce okumayı öğrenmeleri gerekiyordu ve eğitime gereksinmeleri vardı. Bu nedenle
Avrupa uygarlığı okulu yeniden keşfetti.
Sanayileşmeyle birlikte Batı'da ortaya çıkan yeni sosyal ve ekonomik ilişkiler yeni bir
ahlak ve eğitim anlayışı gereksinmesini de getirmiştir. Bu anlayış burjuva ahlak anlayışıdır. Bu
yeni anlayışa karşı tepkiler de oluşmuştur. Rousseau'nun Emil adlı yapıtı bu tepkiyi ortaya
koyan, çocuklara dönük eğitim ve ahlak anlayışının temel taşını oluşturur. Rousseau bu
yapıtında “okumak çocukluğun kırbacıdır, çünkü kitaplar bize bilmediğimiz konularda da
konuşma yeteneği kazandırır” der.
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Uygulamalar

1. Bilimsel kitaplarda Antikçağ ve Ortaçağ dönemini araştırınız ve dönemi
çocukluk kavramı çerçevesinde sorgulayınız.
2. Tarih kitaplarında Türk toplumlarını inceleyiniz ve bu toplumda çocuğun
yerini araştırınız.
3. 16. yüzyılda başlayan sömürgecilikle birlikte toplumsal ve ekonomik
değişikliklerin çocuğa nasıl yansıdığı hakkında daha fazla bilgi edininiz.
4. Aile büyüklerinize okula gidip gitmediklerini sorunuz ve çocukluk
dönemlerinin hangi topluma benzerlik gösterdiğini sorgulayınız.
5. Günümüzde çocuğun hukuki anlamda ve sosyal olarak nasıl bir konuma sahip
olduğunu gözlemleyiniz ve sorgulayınız.
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Uygulama Soruları

1. Antikçağ ve Ortaçağ'da çocuğa bakış açısı nasıldır?
2. Türk toplumunda çocuğun yeri nedir?
3. Tarihsel süreçte okul kavramı hangi dönemde anlam kazanmaya başlamıştır?
4. Çocuk, tarih boyunca toplum içerisinde nasıl konumlandırılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitabın bu bölümünde Antikçağ, Ortaçağ, Modernite, 20. yüzyıl ve Türk toplumunda
çocuğun yeri ve çocukluğa bakış açısı ele alınmıştır. Tarihsel süreçte ekonomik ve toplumsal
değişimler çocuğa olan bakış açısını etkilemiştir. Antikçağ'da çocuk için bir yaş ayrımı
yapılmamaktaydı. Ancak köle çocukları ile çocuk ayrımı ortaya çıkmaktadır. Bu dönemdeki
çocuğu eğitim ve disiplin açısından değerlendirdiğimizde, L.D.Mause’ye göre 18. yüzyıldan
önce doğan çocukların büyük bir yüzdesinin, günümüz terminolojisine göre “dövülen çocuklar”
olarak tanımladığını görürüz. Ortaçağ'da, o dönemin düşünür ve din adamları çocukluğu insanın
en iğrenç hali olarak tanımlar ve çocuğa bir günah ürünü olarak bakılır. Çocuklar en büyük
günahla suçlanır ve yetişkinlerin ölçülerine göre mahkum edilirler. Eğitim açısından ise
“Kötünün –çünkü çocuk kötüdür– ıslahı kolay bir şey değildir” düşüncesi hakimdir. Türk
toplumlarının göçebe yaşadığı dönemde çocuğa değer verilmiştir, bunun en önemli etkeni
mutlak yöneticinin kadın olmasıdır. Çocuk, aile içerisinde belirli bir saygınlığa sahiptir.
Dönemsel olarak sömürgecilikle birlikte sanayileşme ve kentleşme meydana gelmiş, artık
büyük aile yapısı ortadan kalkarak çekirdek aile ortaya çıkmıştır. Yetişkinler dünyasına girmek
için çocuk, önce okula gitmek zorunda kalmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında çocuğa bakış
açısı yeniden sorgulanmış ve bu konuda daha evrensel çocuk anlayışına göre evrilmiştir. Bu
bağlamda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre, bebeklik, çocukluk,
ergenlik ve gençlik süreçlerinden oluşan çocuk 0-18 yaş arası insan yavrusu olarak
tanımlanmıştır. Antikçağ ve Ortaçağ'da çocuğa dönük bir yazın bulunmamaktadır. Matbaanın
icadıyla birlikte yazınsal gelişmeler artmış ve bir okuma yazma kültürü oluşmuştur.
Yetişkinliğin ön plana çıktığı bu dönemde, çocuklar belirli aşamalardan geçerek yetişkin
olmaya zorlanıyordu. Bunun için önce okumayı öğrenmeleri gerekiyordu ve eğitime
gereksinmeleri vardı; böylece okul yeniden keşfedildi.
Sonuç olarak çocuk her dönemde ve koşulda korunmasız, savunmasız bir varlıktır. Bu
nedenle insanlığın ona dönük sorumluluklarının olması gerekir. Fakat bu sorumluluk bilincinin
oluşması, yüzyıllar süren bir deneyim biriktirmeyi gerektirmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Eğitim ve disiplin bağlamında L.D. Mause’ye dayanarak 18. yüzyıldan önce doğan
çocukların büyük bir yüzdesi, günümüz terminolojisine göre nasıl tanımlanmıştır?
a) Dövülen Çocuklar
b) Sevilen Çocuklar
c) Ağlayan Çocuklar
d) Oynayan Çocuklar
e) Gülen Çocuklar

2. Antikçağ'da Platon, aşağıda yer alan düşüncelerin hangisini savunmuştur?
a) Köle çocuklar diğer çocuklardan ayrılarak öldürülmelidir.
b) 18. yüzyıldan önce doğan çocuklar “dövülen çocuklar” olarak tanımlanmaktadır.
c) Çocuklar farklı yeteneklere sahiptir ve bu farklılıklarına göre eğitilmelidir.
d) Anne ve baba pasiftir ve babalar çocukları anlama konusunda bir çaba sarf
etmemektedirler.
e) Hepsi

3. Ortaçağ'da çocuk nasıl ele alınmaktadır?
a) Sevap ürünü
b) Günah ürünü
c) Sevgi ürünü
d) Değerli bir ürün
e) Hiçbiri

4. Türk toplumunun çocuğa bakış açısı nedir?
a) Çocuk değerlidir
b) Çocuk bir günah ürünüdür
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c) Çocuk, insan doğasının en iğrenç halidir.
d) Çocuk kötüdür.
e) Hiçbiri

5. 16. yüzyılda başlayan sömürgecilikle birlikte toplumsal ve ekonomik ilişkiler ne yönde
değişmiştir?
a) Avcılık toplumu
b) Tarım toplumu
c) Sanayileşme ve kentleşme
d) Göçebe toplumu
e) Toprağa dayalı yaşam

6. Toplumsal ve ekonomik değişim sonucunda çekirdek aile yapısına geçildiği dönemde
hangi kavram ön plana çıkmaktadır?
a) Değersizlik
b) Kötü çocuk
c) Dövülen çocuk
d) Rol Model
e) Hiçbiri

7. Çocuklar için “okul” kavramı hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
a) Ortaçağ
b) Antikçağ
c) Modernite
d) 20. yüzyıl
e) Tarih öncesi dönem

8. Aşağıda yer alan cümlede eksik olan parçayı tamamlayınız.
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“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuk ………….. yaş
aralığındaki insan yavrusu olarak tanımlanmıştır.”
a) 0-7
b) 0-15
c) 7-18
d) 7-15
e) 0-18

9. Yeni çocukluk anlayışına göre çocukluk aşağıda yer alan hangi evreden oluşmamaktadır?
a) Bebeklik
b) Gençlik
c) Ergenlik
d) Çocukluk
e) Yetişkinlik

10. 18. yüzyıla kadar ortak yazın olarak sözlü yazının temelini aşağıdakilerden hangisi
oluşturmuştur?
a) Roman
b) Öykü
c) Şiir
d) Masal
e) Hepsi

Cevaplar: 1)a; 2) c; 3) b; 4)a; 5)c; 6)d; 7) c; 8)e; 9)e; 10)d
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3. ÇOCUK EDEBİYATININ ORTAYA ÇIKIŞI, DÜNYADAKİ
VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Çocuk Edebiyatının Oluşumunda Çocuğa Bakışta Yaşanan Değişimin Etkisi
3.2. Tarihsel Süreç İçerisinde Batı'da Çocuk Edebiyatının Gelişimi
3.3. Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Tarih boyunca çocuğa yönelik bir edebiyat var mıdır?
2. Tarihsel süreç içerisinde Batı'da çocuğa ve çocukluğa bakış nasıldır?
3. Çocuğun edebiyatta yer alma süreci nasıl gelişmiştir?
4. Batı'da çocuk edebiyatının gelişim süreci nasıl olmuştur?
5. Ülkemizde çocuk edebiyatı nasıl gelişmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Çocuk
Edebiyatının
Oluşumunda
Çocuk
Anlayışında Meydana Gelen
Değişimin Etkisi

Tarihsel süreç içerisinde Okuyarak/Araştırarak/
meydana gelen ekonomik,
sosyal
ve
bilimsel İnceleyerek Sorgulayarak
gelişmelerle çocuğa bakıştaki
değişimin, çocuk edebiyatı
oluşumuna
etkisini
kavrayabilmek.

Çocuk
Edebiyatının 18.-20. yüzyıl arasında Batı'da Okuyarak/Araştırarak
Tarihsel Gelişimi
çocuk edebiyatında yaşanan
gelişmeleri anlayabilmek.
Türkiye'de Çocuk Edebiyatı

Türkiye’de
çocuk Okuyarak/Araştırarak
edebiyatında
Tanzimat,
Meşrutiyet, Cumhuriyet ve
1960’tan günümüze kadar
yaşanan
gelişimi
saptayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Çocuk Edebiyatı

•

Çocuk

•

Çocukluk

•

Aydınlanma

•

Modernleşme

•

Sanayileşme

•

Modern İnsan

•

18. ve 19. yüzyıl Çocuk Edebiyatı

•

Klasikler

•

Çocuk Edebiyatında Çocuk Figürleri

•

Buyurgan Didaktik Çocuk Edebiyatı

•

Eşitlikçi Çocuk Edebiyatı

•

Tanzimat Dönemi

•

Meşrutiyet Dönemi

•

Cumhuriyet Dönemi

•

Günümüz Türk Çocuk Edebiyatı
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Giriş
Modern anlamda bir çocuk edebiyatı Batı’da 18. yüzyılda, bizde ise 19. yüzyılın ikinci
yarısında başlamıştır. Çünkü sanayileşme, kentleşme ve uluslaşma süreçleri çocuğa bakışta
değişimler yaratmış ve bu süreç, bu edebiyat alanını gerekli kılmıştır. O nedenle ülkemizde
Meşrutiyet'ten önce çağdaş anlamda bir çocuk edebiyatından söz etmek pek olanaklı değildir.
Meşrutiyet döneminde, modernleşme eğilimlerinin artması, modern anlamda eğitime daha fazla
önem verilmesi, doğal olarak çocuk edebiyatı gereksinmesini de yaratmıştır.
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3.1. Dünya Çocuk Edebiyatı Tarihine Genel Bir Bakış
Bugün bizim anladığımız anlamdaki modern çocuk edebiyatı 18. yüzyılın ikinci
yarısında Batı'da başlamıştır. Kentleşme, Aydınlanma, sanayileşme ve ulus devletlerin ortaya
çıkışı yeni bir toplum yapısını gerekli kılmış ve bu yapıyı oluşturmak için yeni bir eğitim sistemi
ve bunu destekleyecek bir edebiyat oluşturulmaya çalışılmıştır. 18. yüzyıl edebiyat dizgesi
içerisinde çocuk edebiyatının varlığından söz edilemez. Var olan bu boşluk önce genel edebiyat
dizgesindeki çocuğa göreleştirilebilecek metinlerden yararlanılarak doldurulmaya çalışılmış ve
sonrasında çocuk edebiyatının oluşumu sağlanmıştır. Genel edebiyat alanından çocuk
edebiyatına uyarlanan (indirgenen) ilk metinlerden bazıları Daniel Defoe'nun Robinson
Cruseau'su, Cervantes'in Don Kişot'u, Jonathan Swift'in Gulliver'in Gezileri'dir. Daha sonraki
süreçte masallar, destanlar, çocuğa göreleştirilmiş ve çocuğun yararlanmasına sunulmuştur.
18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan çocuk edebiyatı 19. yüzyılda önemli gelişme
göstermiş ve bu yüzyıl, günümüzde klasikler diye adlandırdığımız çocuk ve gençlik kitaplarının
yazıldığı dönem olmuştur.
19. yüzyılda çocuk ve gençlik edebiyatı, saygın bir edebiyat alanı olarak gelişme
göstermesinin yanında, ideolojik ve dinsel yönelimlerin de ilgi alanı olmuştur. Kendi
ideolojilerine uygun insan tipini yaratmak için bu alandan yararlanma yoluna giden söz konusu
yönelimler, 20. yüzyılın ortalarına kadar etkinliklerini sürdürmüşlerdir. Bu eğilimlerin en
dikkat çekici yanı ise aşırı öğretici (didaktik) kitapların burada kendine yer bulmuş olmasıdır.
2. Dünya Savaşı, aşırı didaktik ve tek tip insan yaratmaya dönük eğilimlerin zirve
yaptığı; ama aynı zamanda bu anlayışın çöküşünün de yaşandığı dönem olmuştur. Tek tip insan
yaratmak, Batı'nın başına dert açmış ve savaş tüm kıtayı yerle bir etmiştir. 2. Dünya Savaşı'nın
ardından eğitim ve edebiyat sistemi sorgulanmış, sonuçta çocuk gerçekliğine ve eşitliğine
dayanan bir edebiyat anlayışının geliştirilmesinin daha doğru olacağına karar verilmiştir.
Özellikle Batı çocuk edebiyatı kadın erkek eşitliğinin öne çıktığı, çocuğa kendi gerçekliği
içinde önem veren bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Bu, aynı zamanda eleştirel okuma
kültürünün geliştiği bir süreç olmuştur. Eleştirel okuma, metni okur karşısında eşit konuma
getirmiş ve okura metni sorgulama olanağı ve hakkı tanımıştır.
Günümüzde çocuk edebiyatı alanında klasikler hala etkinliğini ve saygınlığını korurken,
yeni anlayışlar da dönemsel gelişimler doğrultusunda bu alanda yerlerini almışlardır.
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3.2. Çocuk Edebiyatının Oluşumunda Çocuğa Bakışta Meydana
Gelen Değişimin Etkisi
Çocuk edebiyatının oluşumu, konuyla ilgili anlayışların değişmesi sonucunda
gerçekleşmiştir. Bu nedenle ona dönük anlayışların tarihsel süreç bağlamında bilinmesi gerekir.

3.2.1. Çocuk Anlayışı
Tarihsel süreç içerisinde meydana gelen ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmeler
toplumsal anlayışlarda da değişimler yaratmıştır. Bu değişimler sonucu olarak çocuğa bakışta
farklılıklar ortaya çıkmıştır. Toplumsal açıdan bilinen tarih olan Antikçağ’dan bu yana çocuğun
toplum içerisindeki yeri ve önemi değişimlere uğramıştır. Ekonomik ve toplumsal gelişmelere
koşut biçimde çocuk, değer olarak algılanmaya başlanmış; ancak bu algılama, sürece bağlı
olarak farklı anlamlar yüklenmiştir. Çocuk, feodal kültürde soyu devam ettirecek bir varlık
olarak görülürken, Aydınlanma'nın bir sonucu olan ulus devletlerin ortaya çıkışının ardından
ülkenin geleceğini sürdürecek varlık olarak algılanmıştır. Buna bağlı olarak modernleşme
sürecinde Batı'nın çocuğa bakışındaki temel anlayışlarda değişimler meydana gelmiştir.

3.2.2. Çocuğun Edebiyattaki Yeri
Çocuğun bir değer olarak algılanmayışının bir başka kanıtı da 18. yüzyılın ikinci
yarısına kadar ona edebiyatta önemli bir yer verilmemesidir. Çocuk, genel olarak edebiyatta
sıkıcı, dikkati çekmeye değmeyen bir nesne konumundadır. La Fontaine bile çocuktan
küçümsemeyle söz eder. Çocuk ancak toplumsal hayatta değer kazandıktan sonra edebiyatta da
bir değer kazanabilmiştir. Yüzyıllar süren bir süreçte çocuğun kendisinden koparılmasına ve
ölümüne kayıtsız kalan anne babalar, bu sevgiyi ancak 19. yüzyılda keşfedebilmişlerdir. Ama
o zamana kadar ölen çocuklarının cenazesine bile katılma zahmetine katlanmamışlardır
(Badinter, 1992:66).
Kız ve erkek çocuklara yaklaşımlarda da farklılıklar vardır. Kız çocuklar karşılığında
hiçbir şey kazanamayacakları, üstelik evlendirmek için drahoma ödemek zorunda oldukları bir
yük olarak görülüyordu. Yeterli para bulunamadığı için evlendirilemeyen kız çocuğunun yeri
ya manastır ya da hizmetçilikti. Erkek çocuklar içinde de büyük olan değerliydi ve miras
bütünüyle ona bırakılırdı. Küçük erkek kardeşler ya orduya yazılır, ya ağabeyinin hizmetine
girer ya da biraz eğitimleri varsa rahip olabilirlerdi.
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18. yüzyılın ortalarına kadar kadınların gereğinden fazla eğitim almalarına çoğunlukla
karşı çıkılmıştı. Molier ve Fenelon'dan başlayıp, Montaigne'den Rousseau'ya kadar aydınların
hepsi kadına doğal anne ve ev kadını işlevi verdiler. Ve bilginin, kadını en kutsal görevlerinden
uzaklaştırıp, onu bozacağını söylediler. Aydınlanma çağının başlarında Fenelon daha katı
kısıtlamalar getirmiştir. Fenelon, kızların bilimsel merakını cinsel suçla eşdeğerli tutabilmiştir.
Kızların biraz matematik ve dinsel bilgiler ve ancak gerekli görüldüğünde biraz da Latince ve
tarih öğrenmesine izin vermiştir. Erkeklere tanınan eğitim özgürlüğü, kadınlara ancak uzun
mücadeleler sonunda tanınmıştır.
16. ve 17. yüzyıllarda çocukların eğitiminde yatılı okullar önemli bir yer tutar. 17.
yüzyılda kızlar ve erkekler için okullar çoğalmış, küçük genç kızlar için manastırlar açılmıştır.
Burjuvazi, bilgiyi sosyal yükselme için bir araç gibi görür; çünkü ancak bilgi sayesinde yüksek
memuriyetler elde etmek mümkündür. Ailenin çocuğa verdiği önem, aynı zamanda ailenin
kendisine gösterdiği yeni ilginin bir işareti sayılır. Bu, çocukların ailelerine iftihar kaynağı
olmasını sağlayan yeni bir gururun ifadesidir. Bir başka açıdan bu ezeli narsisizmlerinin başka
bir tatmin biçimi olamaz mı?
Manastıra eğitime gönderilen genç kız eve döndüğünde, ailenin tek düşündüğü şey, onu
bir an önce evlendirip, ondan kurtulmaktı. Başlangıçta sütanneye gönderilerek uzaklaştırılan
çocuk, buluğ çağında da yatılı okula yollanarak uzak tutulmakta ve geri döndüğünde ise anne
baba sevgisini tanımadan evlendirilmektedir. Çocuğun anne sevgisiyle yetişmesini savunan
Rousseau bile, beş çocuğunu terk etmiştir. Ancak 1760'tan sonra çocukların anneleriyle
olmaları gerektiğini söyleyen yayınlar artar ve çocuklar anne sevgisiyle tanışmaya başlarlar. Bu
tarihten sonra çocukların sağ kalması ve sevgiyle büyümesi sürecine girilir. Çocuklar artık
gelecekte kendilerinden bir şeyler beklenen varlıklardır.
İşte bu dönemden sonra çocuk, varlıkların en değerlisi olmaya başlamış; onun sağlığı,
eğitimi doğumundan itibaren aile tarafından önemsenir olmuştur. Hatta daha önceleri duyarsız
davranan baba bile, bu sürece katılmaya başlamıştır. Yatılı okullar kötü karşılanır olmuş,
çocuklarını başlarından atan anne babalar eleştirilmiştir. Çocuklarını sevmemek, artık
açıklanamaz bir suç haline gelmiştir.
Bütün bunların oluşumunda ulus devletlerin ortaya çıkması ve bu devletlerin kendi
geleceklerini sürdürebilmek için yeni kuşaklara gereksinme duyması da etkili olmuştur.
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3.2.3. Çocuğun Edebiyatta Yer Alışı
Tekrar edebiyata dönecek olursak, Antikçağ'da ve Ortaçağ'da yedi yaşla birlikte
yetişkinler dünyasına katılan çocuğa dönük bir edebiyat olmamıştır. Ancak sanayileşmenin
başlamasıyla birlikte feodal ilişkiler de bozulmaya yüz tutmuş; feodalitenin etkin olduğu
dönemlerde aile içi ilişkileri ve işlevleri birbirine benzer olan bireyler arasında görev
farklılıkları ortaya çıkmıştır. Aydınlanma ve sanayileşmenin başladığı 18. yüzyıla kadar ortak
edebiyat olarak sözlü yazının temelini oluşturan masalların önemli bir yer tuttuğu görülür. İlkel
ve feodal toplumlarda masal, önemli bir eğitim aracı ve bilgi kaynağı olarak da kullanılmıştır.
Ortaçağ'da çocuklar ve yetişkinler aynı oyunları oynarken, aynı oyuncaklara sahipken ve aynı
masalları dinlerken, Aydınlanma dönemiyle birlikte bunlar ayrılmaya başlamıştır. Bu ayrımın
tohumları matbaanın icadıyla birlikte atılmıştır. Matbaa, yeni bir dünyanın yaratılmasına ve bu
yeni dünyada yetişkinliğin önem kazanmasına yol açmıştır. Başlangıçta bu dünya, çocukları
tanımsız bırakmıştır. Çocuklar yetişkinler dünyasından atılırken, onlara yaşayabilecekleri başka
bir dünya sunulmuştur. İşte bu başka dünyaya “çocukluk” denmiştir. Bu tanımla birlikte çocuk,
çocukluk dünyasından çıkıp, yetişkinler dünyasına katılabilmek için belli süreçleri aşmak
zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Matbaanın icadı üzerine yetişkinlik kavramı ortaya
çıkmış ve çocuklar belli gelişim aşamalarından geçerek yetişkin olmaya zorlanmışlardır. Ancak
yetişkin olabilmek için önce okumayı öğrenmeleri gerekiyordu ve eğitime gereksinmeleri vardı.
Bu nedenle edebiyat bir araç olarak kullanıldı.

3.3. Tarihsel Süreçte Çocuk Edebiyatı
Çocuk edebiyatını tarihsel süreçte ele alırken ilk örneklerin görüldüğü 18. yüzyıldan
başlayıp gelişmelerin sürdüğü 19. ve 20. yüzyılları ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir.

3.3.1. 18. Yüzyıl Çocuk Edebiyatı
Yukarda da vurguladığımız gibi çocuk edebiyatı, kendiliğinden gelişen bir alan
olmamıştır. Bu alan bir gereksinme olarak ortaya çıkmış ve alandaki ürün boşluğu yetişkin
edebiyatının çocuğa göreleştirilmesi (uyarlama ve indirgeme) yoluyla giderilmeye çalışılmıştır.
1719 yılında yayımlanan, cesaretle ve tekniğe hükmederek dünyaya egemen olunabileceğini ve
insana duyulan inancı vurgulayan Daniel Defoe'nun Robinson Cruseau romanı ve 1726 yılında
yayımlanan, kısır mücadeleler ve hoşgörüsüzlüğün getirdiği deneyimleri, insan hırsının
boşluğunu, sonunda geriye umutsuzluk ve yalnızlığın kaldığını ortaya koyan Jouatlıan Swift'in
Gulliver romanı çocuk edebiyatının başlangıç kitapları olarak algılanabilir. Çocuk edebiyatının
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bu iki kitapla başlaması Batı'daki Aydınlanma sürecinin yansıması olarak algılanabilir. Bu
dönemde Ezop Masalları, Cervantes 'in Don Kişot'u, Charles Perrault'ın 1654'den itibaren
derleyip yazdığı Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedi, Külkedisi gibi yapıtların
yanında çocuğu okuma gereksinmesini karşılayan başka kitap ve dergiler basılmıştır. Daniel
Defoe, Robinson Cruseau (1719)'nun dışında Robinson Cruseau'nun Yeni Serüvenleri (1719),
Robinson Cruseau'nun Yaşamı ve Olağanüstü Serüvenleri Boyunca Ciddi Düşünceleri (1720)
isimli kitaplarını yayımlamıştır.

3.3.2. 19. Yüzyıl Çocuk Edebiyatı
19. yüzyıl, Aydınlanma ve sanayileşmenin yanında sömürgeciliğin de geliştiği ve buna
bağlı olarak bilimsel gelişmenin hızlandığı bir yüzyıldır. Bilimsel gelişmeyi ve ona yönelimi
güçlendirecek metinlerin başında Jules Verne'in yazdığı romanlar gelir. Bu romanlar,
çocukların düş dünyasını geliştirmesinin yanı sıra, onları bilime yönlendiren yapıtlardır:
Balonla Beş Hafta (1863), Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864), Aya Yolculuk (1865), Kaptan
Grant'ın Çocukları (1867-1868), Seksen Günde Devri Alem (1872), Denizler Altında 20 000
Fersah (1873), lki Yıl Okul Tatili (1886-1887) Verne'in kitapları çocuğu bilime yönlendirme
işlevini yerine getirirken Carlo Collodi'nin Pinokyo'su (1881) Aydınlanma 'nın eğitim anlayışını
fantastik bir kurgu olarak çocuğun dünyasına sokar. Pinokyo, salt yalan söyleyen bir çocuğun
cezalandırıldığı bir metin değildir. Metinde anlatılan 6 yaşlarındaki tahtadan yapılmış kuklanın
14 yaşında insana dönüşmesi süreci Aydınlanma'nın insana tanıdığı eğitim sürecine karşılık
gelir. Johanna Spyri Heidi'de (1880) kentleşme sürecine karşı çıkar ve doğaya dönüp dine
sığınmayı öne çıkarır. 19. yüzyıl çocuk ve gençlik edebiyatında modernleşme, sanayileşme,
ulus devlet süreçlerine katkı yapan metinler yazıldığı gibi bu sürece karşı çıkan ve romantik bir
isyan ortaya koyan metinler de vardır. Dönemin kitapları incelenirken bu anlayışların varlığını
göz önüne almak gerekir.

3.3.3. 20. Yüzyıl Çocuk Edebiyatı
20. yüzyıl çocuk edebiyatını iki bölümde ele almak gerekir. Birinci bölüm 2. Dünya
Savaşı'na (1945) kadar olan dönem, ikinci bölüm ise savaş sonrası dönemdir. Ancak ikinci
dönem, savaşın ardından hemen başlamamış; 1960'lara kadar süren sorgulama ve
hesaplaşmaların sonunda ortaya çıkmıştır.
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3.3.3.1. Savaş Öncesi Çocuk Edebiyatı
20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan iki dünya savaşı çocuk ve gençlik edebiyatını
etkilemiştir. 19. yüzyılda genel edebiyatı etkileyen sömürgecilik anlayışı, modernleşme, ulus
devlet oluşumları etkenlerin başta gelenleridir. Bu süreçler edebiyata macera (Robinson
Cruseau, Tom Sawyer), korku (Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll ve Mr. Hyde), masal
(Andersen Masalları), dinsellik (Eleanor Porter: Pollyanna), felsefe (Carla Collodi: Pinokyo),
insan ilişkileri (Enid Mary Blyton: Afacan Beşler, Gizli Yediler) olarak yansımıştır. Aynı
sürecin 20. yüzyılda da sürdüğü görülür.
Enid Mary Blyton'ın Afacan Beşler, Gizli Yediler ve Yaramaz Kızlar gibi serileri
yanında Lewis Carrol'un Alis Harikalar Diyarında, R. Louis Stevenson'un Define Adası, Dr.
Jekyll ve Mr. Hyde'ı, Mark Twain'in Tom Sawyer'ı, Frances Burnett'nin Küçük Prensesi, Ferenc
Molnar'ın yeniden çocuğa göreleştirilen Ezop Masalları, Andersen Masalları, Grimm
Masalları bu dönemi yansıtan kitaplardan bazılarıdır.
2. Dünya Savaşı çocuk edebiyatında da büyük değişimlere yol açmıştır. Çocuk
gerçekliği değişmiş, bu gerçeklik edebiyata yansımıştır. Savaş sonrası yalnız ve sokakta kalan
çocuklar annesizlik, babasızlık ya da kimsesizlik gibi sorunlarıyla edebiyata yansımış ve bu
sorunları yaşayan çocuklar metnin öznesi konumuna gelmişlerdir. Ayrıca eğitim anlayışı da bu
yapıtlarda sorgulanmaya başlamıştır. Michael Ende, Erich Kaestner, Peter Haertling bu
sorunları edebiyata taşıyan Alman yazarlardır. Astrid Lindgren, Pippi Uzunçorap adlı yapıtında
bu soruna mizahi açıdan değinmiştir. Buna değinen en önemli yapıtların başında Exuperry'nin
Küçük Prens'i gelir. Exuperry, kitabında hem dünya savaşını eleştirir hem de savaşa neden olan
insanın iç çöküşünü sorgular.
İran'lı yazar Samet Behrengi çocuk edebiyatına toplumsal sorunları yerleştirirken;
Fransız yazar Rene Goscinny Pıtırcık dizisinde çocuğun sosyal çevresine keskin bir ironiyle
yaklaşır.
M. Louisa Alcot (Küçük Kadınlar), Marsel Ayme, Alexander Dumas, Viktor Hugo, Jack
London, Hector Malot, Ferenc Molnar, R. A. Montgomery, Edward Packard, Charles Perrault,
Charles Dickens, R.Louise Stevenson dönemin önde gelen yazarlarından bazılarıdır.
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3.4. 2. Dünya Savaşı sonrası Batı'da l960'lı Yıllarda Çocuk ve Gençlik
Edebiyatında Meydana Gelen Anlayış Değişimleri
Dünya savaşı sonrası toplumlar savaşın nedenlerini sorguladıklarında savaşı
kolaylaştıran unsurlardan birini eğitim sistemi ve çocuğa dönük edebiyat olduğunu düşünürler
ve uzun tartışmalardan sonra eğitim ve edebiyat yeniden ele alınır.
Aynı dönemlerde Batı'da 68 öğrenci hareketleri sonucu çocuk edebiyatı ve eğitim
sistemi yeniden ele alınmış ve çocuk edebiyatında iyi kitap kavramı sorgulanmaya başlanmıştır.
1967'de yazdığı bir yazıda Doderer, Almanya'da son zamanlarda “iyi kitap” kavramı konusunda
sıkıntıların arttığını vurgulamaktadır. Doderer'e göre bu dönemde çocuk edebiyatı konusunda
yeni bir tepki süreci oluşmakta ve çocuk edebiyatıyla ilgili temel dönüşümler ortaya
çıkmaktadır. Aslında o zamana kadar hiç sorgulanmayan edebiyatın eğitim amaçlı kullanımı
uzlaşması reddedilmektedir. Bu uzlaşmanın ortadan kalkmasındaki neden, bu konuda var olan
anlayışların içeriğinde bazı düzeltmeler yapılmasının ötesinde, ilkesel yeni kararların alınması,
iyi kitap kavramı ve onun edebiyat eğitimi açısından kapsamının değiştirilmesi noktasındaydı.
İyi kitap kavramı sorgulandığında, gerçekte bu kavramın yeterince belirsiz olduğu, bir takım
genel görüşlerle yüklü olduğu ortaya çıkar.
Bunu içeren yapıtların sanat yapıtları olmadığı, yalnızca iyi olarak tanımlanabileceği
belirlenmiştir. Belli bir norma uygun, ideal iyi kitabın gerçekte olmadığı, hiç var olmadığı,
bunun bir hayal olduğu vurgulanırken, ahlaki ve eğitici okuma kitaplarının üretilebileceği ve
bunların çocuklara yaşamsal destek sağlayacağını düşünmenin sabit fikirli insanların kurdukları
bir düşten öteye geçemeyeceği söylenmiştir.
1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren çocuk ve gençlik edebiyatı kavramı içerisinde
eleştirel yeni bir düşünce harekete geçer ve bu düşünce iyi kitabı sorgulama sürecini başlatır.
Bu tepki sürecinin öncülüğünü yapan ve biçimlendiren 1968 muhalif öğrenci hareketidir. 68
hareketi, temelde var olan eğitim politikasına karşı çıkar. Eğitim politikasına dönük eleştiri,
aynı zamanda yazın eleştirisiyle de politik ve sosyolojik düzlemde bir kesişme noktası
oluşturur; bu süreçte yeni yönelimler, çocuk ve gençlik edebiyatının da ele alınmasını sağlar ve
çocuk edebiyatı kuramında bu edebiyatı politik, sosyolojik ve işlevsel açıdan çözümleyen bir
edebiyat kavramı oluşmaya başlar.
İyi kitap kavramına karşı koyma hareketi 50'li ve 60'lı yıllarda başlar. 60'ların ikinci
yarısında var olan çatışmalar daha da belirgin bir biçimde öne çıkar. Ancak bu dönemde
47

çelişkilerdeki farklar görmezden gelinir, ortaya konan sorular geçiştirilir; durumu kurtarıcı
çözümler uygulamaya konur. Muhalif hareket, karşı koyuşunu sürdürürken, alternatif olarak
dayanabileceği metinleri yeterince sunamaz. Bu nedenle bu karşı koyuş, yalnızca eleştiri
bağlamında sürer. Ancak daha sonra Erich Kaestner, Lisa Tedzner, Kurt Held gibi yazarlar bu
görüşün ilk dayanaklarını oluşturur.
Başlangıçta antiotoriter olarak tanımlanan bu muhalif hareket yanlış anlamalara da
neden olur. Çünkü, o dönemde kavram tam anlamıyla açıklığa kavuşturulmuş değildir.
Antiemperyalist, antikapitalist gibi sosyalist ve proleter yönelimlere açık olduğu için yayıncılar
ve kitapçıların tepkisini çeker. Bu nedenlerden dolayı antiotoriter kavramının kullanılmaması
konusunda ortak bir payda oluşur. Bütün bu gelişmeler, sosyalleşme aracı olarak kabul edilen
çocuk ve gençlik edebiyatının, özgürleştirici ve bilinci geliştirici olarak talep edilmesini gerekli
kılar. Bu konuda öncülük yapan yazarların başında Almanya'da Peter Haertling ve Christine
Nöstlinger gelir. İngiltere'de Roald Dahi, İsveç'te Astrid Lindgren, Fransa'da Gosscinny bu
anlayışın öncüleri sayılabilir.
Bu görüş çocuğun farklı olduğunu, yetişkinlerin çocuğa yetişkin gibi değil, ona uygun
davranması gerektiğini vurgular. Burada önemli olan çocuğun eşitliğinin ve gerçekliğinin
kavranmasıdır. 60'lı yıllarda ortaya çıkan temel görüşteki bu değişimler çocuk edebiyatının
daha da ciddiye alınmasını sağlamıştır. Eşitlik kavramı anlamını bulmuş ve çocuk edebiyatında
yazınsal estetikten, toplumsal meselelere ve iletişim yönlendirici pozisyonlara kadar
tartışmalara neden olmuştur ve günümüzde yazınsal estetik eleştirisi yerine içerik eleştirisini
ön plana çıkarmıştır.
1950'lere kadar Batı çocuk ve gençlik edebiyatındaki temel anlayış, çocuğun idealize
edilen bir figürle özdeşleşmesi ve farkında olmaksızın rolünü benimsemesi üzerine kuruluyken,
özellikle savaş sonrası yeniden sorgulanan eğitim sistemi ve edebiyat anlayışı çocuk
edebiyatının da sorgulanmasını getirmiş ve çocuk edebiyatında yoğun bir öğreticilikten
(didaktizmden) vazgeçilmiştir. Çocuk edebiyatı, çocuk gerçekliğine saygıyla yaklaşır, çocuğu
edebiyatın nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi durumuna getirirken; bu edebiyatın içine toplumsal
eleştiriler rahatlıkla girmeye başlamıştır.
Bu anlayış değişimi başlatanlar 2. Dünya Savaşı sonrası yazarlarıdır. Michael Ende,
Erich Kaestner, Roald Dahl, Peter Haertling, Christine Nöstlinger, Astrid Lindgren bu sürecin
öncüleridir.
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Erich Kaestner, çocuk gerçekliğini edebiyata taşıyan ilk yazarlardan biridir. Alman
çocuk ve gençlik edebiyatındaki değişim, arayışlarında bu değişime dayanak oluşturan bir
yazardır. Kaestner, çocuğa dönük bakışında onu, çok önemli bir değer olarak algılar. Çocuğa
sunduğu dünya, yetişkinlerden soyutlanmış; ancak gerçekçi ve akılcı bir temelde oluşur.
Şiirlerinde sosyal eleştirilerin yanı sıra, çocuğa bakışını görmek olanaklıdır.
Roald Dahl'ın kitapları toplumsal eleştirilerle doludur. Dahl bu eleştirilerini ortaya
koyarken kimi zaman açık, kimi zaman kara mizah yüklüdür; kimi zaman da olayları ve
kahramanlarını karikatürize eder. Dahl'ın kitaplarında da çocuk bir değer olarak naif biçimde
yerini alır.
68 kuşağının önemli temsilcilerinden biri olan Christine Nöstlinger de çocuk
edebiyatında önemli yeri olan bir yazardır. 68 hareketinin etkisi bağlamında çocuk ve gençlik
edebiyatına yeni bakış açısı getirmiştir. Kitaplarında orta halli ailelerin çocuklarının yaşamını
gerçekçi bir biçimde yansıtan Nöstlinger, aile ve eğitim kurumlarına yönelik eleştirilerini
yapıtlarında belirgin bir biçimde ortaya koymuştur. Hitler faşizmini yoğun olarak yaşayan
Yazarlardan biri olan Michael Ende yaşadığı kent Münih'in bombalanmasına da tanık olmuştur.
Bütün bu güçlükleri yaşayan Ende daha yaşanır bir dünyanın arayışı içinde olur. Romanlarıyla,
öyküleriyle ve şiirleriyle böyle bir dünyanın yaratılması çabasını gösterir.
Günümüz Alman Çocuk Edebiyatında önemli bir yeri olan Janosch da çocuk
gerçekliğini edebiyata taşıyan bir yazardır.
18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan çocuk edebiyatı geleneği, süreç içinde tüm
dünyayı etkilemiş, Güney Amerika ülkelerinden Uzakdoğu'ya kadar tüm ülkelerde edebiyat
alanının içinde yer almıştır. Çocuk edebiyatı artık salt Avrupa'ya özgü bir gelenek olmaktan
çıkmış; dünyanın hemen tüm kültürleri bu edebiyat alanında yer almıştır. Bu aynı zamanda
çocukların kültürler arası ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bir ortam yaratmış, iletişimi
kolaylaştırmıştır. Çocuk edebiyatı, dilsel, estetik, düşünsel, kültürel gelişmeleri sağlayan bir
alan olmasının yanında kültürel bir köprü oluşturmasıyla da anlam kazanmıştır.

3.5. Türkiye'de Çocuk Edebiyatı
1) Tanzimat Dönemi Türk Çocuk Edebiyatı
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2) Meşrutiyet Dönemi Türk Çocuk Edebiyatı
3) Cumhuriyet Dönemi Türk Çocuk Edebiyatı
4) 1960'tan Günümüze Türk Çocuk Edebiyatı

3.5.1 Tanzimat Dönemi Türk Çocuk Edebiyatı
Bizde, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar çocuk edebiyatına dönük çalışmalar
görülmemektedir. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de çocuklar uzun süre tekerleme, bilmece,
masal ve efsane gibi ortak halk edebiyatı ürünlerinden beslenmişlerdir. Bizde çocuğa seslenen
ilk yapıt, Nabi'nin (1642-1712) Tanzimat'tan önce yazdığı Hayriye adlı mesnevisi ile 1837
yılında Mısır'da yayınlanan Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiyye isimli nasihatler kitabıdır. Nabi ve
Vehbi oğullarına yaşam ve toplum anlayışıyla ilgili öğütler verir.
Ancak Batılılaşma çabalarının başladığı Tanzimat döneminde çocuğa dönük bakış
açıları da bu anlayış doğrultusunda değişmeye başlar. Bu dönemdeki çocuğa bakışı en belirgin
bir biçimde yayınlanan çocuk edebiyatı dergilerinde görmek mümkündür.
1869 yılında yayımlanan Mümeyyiz dergisinde, o dönemin çocuğa bakış açısını yansıtan
ilginç örnekleri yer alır. Bu örnekleri okurken günümüze bakıp zamanın durduğu duygusuna da
kapılabilirsiniz.
Aşağıda yer alan çocuklara sesleniş metni bunun en tipik örneklerinden biri sayılabilir:
ÇOCUKLAR
Cümlenizin babalarından daha şefkatli ve merhametli olan Padişahımız
Efendimizin niyet-i halisaneleri bizi cahillikten kurtarmaktır. Bunun için mahalle ve rüştiye
mekteplerinin ıslahını ve kızlar için yeniden rüştiye mektepleri açılmasını ferman
buyurdular ve hoca efendilerin lazım gelen şeyleri okuyup belleyip sizi dahi okutmaları
için ayrıca mektep açtılar. Bu emir ve ferman üzerine mahalle mekteplerinde bulunan erkek
ve kız çocukları ayrıldı ve kız rüştiyesi açıldı ve içinizden iyi okuyan kızlar rüştiyeye alındı.
Bunları söylemekten muradımız Padişahımızın bizi alim olmamız için ne kadar hizmet ve
inayet buyurmakta olduklarını size bildirip buna karşı çalışmanız lazım geldiğini nasihat
yolunda beyan etmektir.
Çocuklar artık mahalle aralarında ceviz oynamak zamanları geçti. Okuyup
yazmalı, adam olmalı. Bir kere sair millet çocuklarına bakınız da insaf ediniz. Sekiz yaşında
ve mahalle mektebinde bulunan bir Hıristiyan çocuğu dünya kaç kıtadır ve biz hangi
parçasındayız ve başka kıtalarda hangi devlet ve milletler vardır hiç olmazsa bir parça bilir
ve bakkala gidip ev için lazım gelen şeyleri alır ve rakkam ile hesab eder. Sonra bir başka
mektebe çıkıp gider kendi lisanından başka birkaç dil daha öğrenir. Azıcık büyüyünce
söylediği sözü bilir ve bilmediğini öğrenir. Bizim çocuklarımızın içinde dünya kaç kıtadır
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ve belki dünya nedir bilmeyenler var. Bunlar birkaç adamın yanına çıksalar Van kedisi gibi
vahşi vahşi dururlar, söylenen lakırdıyı anlamazlar ve bir şey sorulsa cevabını vermezler.
Bu fena şeyler sizin akılsızlığınız değildir. Herkes tasdik eder ki siz akıl ve fikir ve idrak
ve sür'ati intikalce her milletin çocuklarından muhtarsınız, lakin hani o sizin mektebe
istemiye istemiye gitmeniz ve okuyup yazmaya çalışmamanız ve vaktinizi bir takım
oyunlarla geçirmeniz ve birbirinize fena sözler söylemeniz yok mu sizi bu hallere koyan
işte odur çocuklar. Çalışın yukarda söylediğimiz şeylerin hepsini Padişahımız efendimiz
sayesinde mekteplerde okuyacaksınız ve çalışırsanız büyük adam olacaksınız. Işte bu
gazeteyi mücerrei sizin için çıkardık. Hem cuma günleri çıkaracağız ki öyle bir tatil gününü
haylazlıkla geçirmeyiniz. Gazete okuyup kötü şeyler nedir iyi şeyler ne gibi şeylerdir
öğrenesiniz. Ümit ederiz ki devletin hizmeti ve bizim gayretimiz zay olmaz (inşallah-ı
Teala).
Sıtkı

(Aktaran I. Kür Türkiye'de Çocuk Dergileri 1869-1928)

Bu yazıya dönük olarak bir çocuğun gönderdiği mektup ve ona verilen cevap da aynı
ilginçliktedir:
...Lakin şurasını bilmek isterim ki acaba bu mekteplerde çocuklar bir kabahat ettiği
veya dersini öğrenmediği halde hocaları bizimkiler gibi kızılcık değneğiyle rast geldiği
yerlerine urarak öldürürcesine döverler mi? Hadi Avrupa'yı bir yana bırakalım acaba ilmü marifetleri bize misal gösterilen hıristiyan sübyan mekteplerinde böyle midir? Zan etmem
ki böyle olsun. Işte bunlar dayaklı mı tahsil ediyorlar? Bir de bizim mektepten kaçmamız
takbih ediliyor. Bu halde mektepten kaçmaz da ne yapılır? Hocanın urduğu yerde gül biter
itikad-ı batılı buna karşı durabilir mi?
Bir Çocuk

Derginin verdiği yanıt ise şöyledir:
Aferin efendi. Artık sana efendi demeli. Vakıa söylediğin hep doğrudur. Lakin şu
kadarki mektepler hakkında olan ıslahat Avrupa mekteplerini taklit değildir. Kanun-u
hikmete tevfiktir. Acaib dayak hala kalkmadı mı? geçenlerde dayak patırdısının Maarif
Nezaret-i Celilesi'nden men' buyrulduğunu işitmiştik teşekkür eylemiştik. Eğer hocaların
azmatine dokunup falaka değneğini kaldırmyorlarsa artık değnekle çocuk terbiye edecek
hocaların mektepten kaldırılması lazım gelir…

Yine aynı derginin 11. sayısında kızlara seslenilmektedir:
KIZ ÇOCUKLARINA NASİHAT
Küçük hanımlar bu gazetenin vazifesi yalnız erkek çocuklara hizmet değil sizin de
terbiyeniz için bazı şeyler yazmaktır. Cenab-ı Allah erkeklere ihsan buyurduğu akıl ve fikri
kadınlara dahi vermiş olduğundan kadınların dahi erkekler gibi ilim sahibesi ve terbiyeli
olmaları ve hüner ve marifetli bulunmaları lazımdır. Evvelleri okumak ve yazmak
öğrenirlerse fena yollara saparlar deyu kız çocukları yalnız namaz surelerini belletirler ve
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daha ziyade okutmayıp yazı dahi yazdırmazlardı. Bu mütalaaya pek de yolsuz denilemez
ise de sütü temiz olan ve namuslu baba ve anaların terbiyesini gören kız çocuklar okumak
yazmak bilmekle büyüyünce öyle fena yollara sapmazlar ve belki ırz ve namuslarını
okumak yazmak bilmeyen kadınlardan daha ziyade gözedirler itikadındayız. Hususiyle şu
asır öyle bir asırdır ki erkek olsun kadın olsun okumak yazmak bilmeyen ve terbiyeli
olmayanlara adam nazarıyla bakılmaz. Doğrusu da budur.

Yukarda aktarılan yazılar dönemin çocuğa ve eğitime bakışını açıkça yansıtmaktadır.
Çocuklara kitap okumaları, kendilerini geliştirmeleri ve başka milletlerin çocuklarından geri
kalmamaları öğütlenmiştir. Bu dönemde bilgi, disiplin, eğitim övülmüş, çocuğa dayak atılması
eleştirilmiştir. Daha önemlisi kız çocukların okutulması teşvik edilmiştir.
Tanzimat döneminde önem kazanan bu çocuk ve eğitim anlayışının topluma bütünüyle
hakim olduğunu söylemek olanaksızdır. Bir aydın hareketi olarak başlayan ve kimi zaman
yönetim tarafından destek gören bu anlayış; kimi zaman da yönetimin ve toplumun tepkileriyle
karşılaşmıştır. Tanzimat döneminin bu Aydınlanma anlayışı Cumhuriyet döneminde de devlet
politikasına dönüştürülerek sürdürülmüştür.
Tanzimat Döneminde başlayan bu Batılılaşma çabaları, çocuğa ve çocuk edebiyatına
dönük yeni bakış açıları da kazandırmıştır. Batı'daki Aydınlanma hareketi, çocuğa kendi bakış
açısıyla yaklaşırken ve kendi felsefesine dönük bir çocuk edebiyatı yaratırken Tanzimat da
benzer bir yol izler. Robinson Crusoe ve Gulliver'in, çocuk edebiyatı alanında çevrilen ilk
romanlar olması, Batı'daki Aydınlanma sürecinin çeviri yoluyla bize yansıtılması; Jules
Verne'in kitaplarının çevrilmesi de çocuğu bilime yöneltme çabası olarak düşünülebilir. Kısaca
bu dönemde, bizim çocuk edebiyatımız olmadığı için çeviri çocuk edebiyatı önemli bir yer
tutmaktadır. Bu dönemde çevrilen diğer çocuk kitapları şunlardır: Jules Verne'in Gizli Ada
(1869), Seksen Günde Devrialem (1889), İki Sene Mektep Tatili (1891), Merkezi Arza Seyahat
(1885), Beş Hafta Balon ile Seyahat (1888) adlı kitapları ile La Fontaine Masalları ( Bkz.
Neydim, 2003).

3.5.2 Cumhuriyet Dönemi Türk Çocuk Edebiyatı
Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde yerli çocuk edebiyatının gelişmesinden söz
etmek oldukça zordur. Bu dönemde merkez konumda olan daha çok çeviri çocuk edebiyatıdır.
Bu dönemlerde edebiyattaki bu boşluk çeviri yoluyla doldurulmuştur. Ancak burada bir
konunun altını çizmek çok önemlidir. Bu dönemlerin önde gelen çevirmenleri sonraki dönemin
önde gelen yazarları olmuşlardır. Ahmet İhsan Tokgöz, Ali İhsan Elöve, Tevfik Fikret buna
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dönük önemli örneklerdir. Çocuk edebiyatına çeviriyle giren bu yazarlar daha sonra çocuk
edebiyatının öncü yazarları olarak edebiyat dizgesinde yerlerini almışlardır.
“Bizde Tanzimat'tan bu yana oluşturulmaya çalışılan çocuk edebiyatında çeviri, merkez
konumunu hep korumuştur. Klasiklerin sürekli olarak yeniden gündeme geldiği, yeni tür ve
bakış açılarının yeterli izlenmediği çocuk edebiyatında, yerli çocuk edebiyatı güçlü bir şekilde
gelişememiş ve çevirinin egemenliğinde kalmış ve klasiklerin üstünlüğüyle sürmüştür.
Tanzimat'la başlayan çeviri çocuk edebiyatında, Batı’da yayımlanan bütün klasikler
Aydınlanma’nın ürünü olarak algılanmış ve bu kitaplar, bize Aydınlanma’nın ürünü olarak
yansıtılmıştır” (Neydim, 2000).
Nimet Rakım Çalapala, Cahit Uçuk Oğuz Tansel çocuklar için yazdıkları kitaplarıyla,
Naki Tezel, Eflatun Cem Güney, Pertev Naili Boratav yaptıkları masal derlemeleriyle
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu alandaki boşlukları doldurmaya çalışmışlardır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kitaplar çoğunlukla ulus bilinci yaratmak için
hazırlanmıştır. Bu bağlamda yayımlanmış çok sayıda kahramanlık öyküsü bulunmaktadır.

3.5.3. l960'lardan Günümüze Türk Çocuk Edebiyatı
1960'lı yıllarda, çocuk edebiyatında iki ayrı akım kendini göstermeye başlar. Sol çocuk
edebiyatı ve tüketim toplumu yaratmaya dönük çocuk edebiyatı akımları görünür olmaya
başlarlar. Yanısıra apolitik olarak tanımlanan yazarlar da eserleriyle çocuk edebiyatında
yerlerini alırlar. Bunların en başta geleni Kemalettin Tuğcu’dur. Tuğcu, acıma duygusunu
kışkırtan bir yazar olarak eleştirilmiş ancak döneminde en çok okunan yazarların başında
gelmiştir. Edebiyat estetiği açısından çok saygın bir yerde olmasa da Tuğcu, okuma kültürünün
gelişmesine en çok katkı yapan yazarların başında gelmiştir. (Erdal Öz bir söyleşimizde
Tuğcu’nun kitaplarının matbaadan çuvalla sipariş edildiğini aktarmıştı. Ayrıca Tuğcu, kitapları
gazete bayilerinde satılan ilk yazarlarımızdandır.)
70’li yıllarda Fazıl Hüsnü Dağlarca, Aziz Nesin, Abbas Cılga, Mehmet Güler, Mehmet
Seyda, Gülten Dayıoğlu, Rıfat Ilgaz, Nezihe Meriç, Hakkı Özkan, Kemal Bilbaşar, Muzaffer
İzgü, Sulhi Dölek, Çetin Öner farklı bakış açılarıyla çocuğa yazarlar.
Bu dönemde bankalar da dergiler yoluyla çocuk edebiyatına katkı yapmaya çalışmışlar,
ancak bu süreç edebiyat ve kültüre dönük çabalardan daha çok reklama dönük metinlerle
anlamını yitirmiştir. Bunların içinde niteliğini en fazla koruyan dergi Doğan Kardeş olmuştur.
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1980'li yıllarda, toplumsal yaşamda önemli değişimler olur. Muhafazakar yayınevleri
kamusal alana çıkar ve kendi yayınlarıyla edebiyat dizgesine katılırlar (Bkz. Neydim, 2003).
80 yılların bir başka önemli özelliği tüketim toplumuna geçişin başladığı yıllar oluşudur.
Tüketim toplumuna geçişin çocuk açısından en temel özelliklerinden biri çocuğun ve elbette
kadının tüketim nesnesi olarak keşfi ve bu süreçte onların olmaları nedeniyle kendilerini bir
değer olarak algılamaları ve tüketmeleri yolunda yapılan özneleştirme çabalarıdır. Bunun
edebiyat açısından olumlu yanı, çocuğun da dolaylı olarak edebiyatın öznesi olma yolunda
gelişim göstermesidir ve artık çocuk için yazılan ve çevrilen kitaplar onu kendi gerçekliği içinde
ele almak zorunda kalmıştır. Batı'da farklı şekilde yaşanan bu süreç bizde bu şekilde
gerçekleşmiştir.
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Uygulamalar

1. Bilimsel kaynakları tarayarak çocuğa bakışta meydana gelen değişimlere ve
çocuk edebiyatında çocuğun yer alış sürecine ilişkin bilgi edininiz.
2. Çocuk

edebiyatındaki

ilk

örnekleri

inceleyiniz

ve

sorgulayarak

karşılaştırınız.
3. İlk çeviri çocuk edebiyatı örneklerini araştırınız, güncel çevirileri ile
değerlendiriniz, farklılıkları nedenleriyle birlikte sorgulayınız.
4. Tanzimat döneminde yayımlanmış dergilerden çocuklara yazılmış örnekleri
inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Tarihsel süreç içirisinde çocuğa bakıştaki değişimler nelerdir?
2. Batı'da çocuk edebiyatının gelişim süreci nasıl gerçekleşmiştir?
3. Türkiye’de çocuk edebiyatı nasıl gelişmiştir?
4. İlk çeviri çocuk edebiyatı eserleri hangileridir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Tarihsel süreç içerisinde meydana gelen ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmeler çocuğa
bakış açısında farklılıklar yaratmış ve çocuk bir değer olarak görülmeye başlanmıştır. Çocuk,
feodal kültürde soyu devam ettirecek bir varlık olarak görülürken, Aydınlanma sonucunda ulus
devletlerin ortaya çıkışıyla ülkenin geleceğini sürdürecek varlık olarak algılanmıştır. Çocuk
ancak toplumsal hayatta değer kazandıktan sonra edebiyatta da bir değer kazanabilmiştir.
Ortaçağ'da çocuklar ve yetişkinler aynı oyunları oynarken, aynı oyuncaklara sahipken, aynı
masalları dinlerken, Aydınlanma dönemiyle birlikte bunlar ayrılmaya başlamıştır. Matbaanın
icadı yetişkinliğin önem kazanmasına yol açmıştır. Çocuklar yetişkinler dünyasından atılırken,
onlara yaşayabilecekleri başka bir dünya sunulmuştur ve bu dünyaya “çocukluk” denmiştir. Bu
tanımla birlikte çocuk, çocukluk dünyasından çıkıp, yetişkinler dünyasına katılabilmek için
belli süreçleri aşmak zorunda kalmıştır. Bundan böyle çocukların yetişkin olabilmek için önce
okumayı öğrenmeleri gerekecektir ve eğitime ihtiyaçları vardır. Bu nedenle edebiyat bir araç
olarak kullanılmıştır.
Modern anlamdaki çocuk edebiyatı 18. yüzyılın ikinci yarısında Batı'da başlamıştır. 18.
yüzyıl edebiyat dizgesi içerisinde çocuk edebiyatının varlığı söz konusu değildir. Var olan bu
boşluk genel edebiyat dizgesindeki çocuğa göreleştirilebilecek metinlerden yararlanılarak
doldurulmaya çalışılmış ve sonrasında çocuk edebiyatının oluşumu sağlanmıştır. 19. yüzyılda
günümüzde klasikler diye adlandırdığımız çocuk ve gençlik kitapları yazılmıştır. Yine bu
dönemde ideolojik ve dinsel metinler, kendi ideolojilerine uygun insan tipini yaratmak için bu
alandan yararlanma yoluna gidenler tarafından 20. yüzyılın ortalarına kadar etkinliklerini
sürdürmüşlerdir. 2. Dünya Savaşı aşırı didaktik ve tek tip insan yaratmaya dönük eğilimlerin
en tepe noktasını oluşturan dönemdir. Savaşın ardından eğitim ve edebiyat sistemi sorgulanmış,
çocuk gerçekliğine ve eşitliğine dayanan bir edebiyat anlayışının geliştirilmesinin daha doğru
olacağına karar verilmiştir. Çocuk edebiyatı çocuk gerçekliğine saygıyla yaklaşır; çocuğu
edebiyatın nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi durumuna getirir, böylelikle bu edebiyatın içine
toplumsal eleştiriler de rahatlıkla girmeye başlamıştır.
Türkiye’de çocuk edebiyatı ise 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar görülmemiştir. Tüm
dünyada olduğu gibi bizde de tekerleme, bilmece, masal ve efsane gibi ortak halk edebiyatı
ürünlerinden faydalanılmıştır. Tanzimat döneminde başlayan Batılılaşma çabaları, çocuğa ve
çocuk edebiyatına dönük yeni bakış açıları da kazandırmıştır. Batı'daki Aydınlanma hareketi,
çocuğa kendi bakış açısıyla yaklaşırken ve kendi felsefesine dönük bir çocuk edebiyatı
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yaratırken Tanzimat da benzer bir yol izler. Bu dönemde Batı'daki Aydınlanma süreci çeviri
yoluyla bize yansıtılmaya çalışılmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde yerli çocuk
edebiyatının gelişmesi söz konusu değildir. Bu dönemde merkez konumda çeviri çocuk
edebiyatı vardır. Fakat bu dönemlerin önde gelen çevirmenleri sonraki dönemin önde gelen
yazarları olmuşlardır. Çocuk edebiyatına çeviriyle giren bu yazarlar daha sonra çocuk
edebiyatının öncü yazarları olmuşlardır. 1960’lı yıllarda sol çocuk edebiyatı ve tüketim
toplumu yaratmaya dönük çocuk edebiyatı akımları görünür olmaya başlar. 70’li yıllarda
bankalar, dergiler yoluyla çocuk edebiyatına katkı yapmaya çalışmışlar, ancak bu süreç
edebiyat ve kültüre dönük çabalardan daha çok reklama dönük metinlerle anlamını yitirmiştir.
80’li yıllarda ise muhafazakar yayınevleri kendi yayınlarıyla edebiyat dizgesi içinde yer almaya
başlar. Ayrıca bu dönemde tüketim toplumuna geçişle birlikte çocuk dolaylı olarak edebiyatın
öznesi olma yolunda gelişim göstermiştir. Çocuk için yazılan ve çevrilen kitaplar onu kendi
gerçekliği içinde ele almak zorunda kalmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Çocuk edebiyatı hangi gelişmeleri sağlayan bir alan olarak tanımlanmaktadır?
a) Dilsel
b) Estetik
c) Düşünsel
d) Kültürel
e) Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi 1960'lı yıllardan sonra çocuk edebiyatının temel anlayışını
oluşturmaya başlamıştır?
a) Çocuk, edebiyatın öznesidir.
b) Çocuk edebiyatı ideal figür yaratmak içindir.
c) Mizah çocuğa göre değildir.
d) Çocuk edebiyatı sorgulanmaz bir edebiyattır.
e) Çocuk edebiyatı yoktur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Antikçağ ve Ortaçağ'daki çocuk anlayışını yansıtmaz?
a) Çocuk bir değerdir
b) Çocuk kurtulunması gereken bir varlıktır.
c) Çocuk günah ürünüdür
d) Çocuk hastalıkları tedavi edilmez
e) Çocukluk yedi yaşında biter

4. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl çocuk edebiyatında yer almaz?
a) Robinson Cruseau
b) Don Kişot
c) Gulliver'in Gezileri
d) Uyuyan Güzel
e) Küçük Prens
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5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi 19. yüzyıl çocuk edebiyatında bilim kurgu romanlarının
öncülüğünü yapmıştır?
a) Carlo Collodi
b) Charles Dickens
c) Johanna Spry
d) Hovard Pyle
e) Jules Verne

6. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında dünya çocuk edebiyatını
etkileyen temel anlayışı göstermez?
a) Çocuk eğitilmesi gereken bir varlıktır.
b) Kız ve erkek çocukların rolleri farklıdır.
c) Çocuk eğitim dönemi 7-14 yaş arasındadır.
d) Çocuğa kendi gerçekliğine göre davranmak gerekir.
e) Çocuğu bilime yöneltmek gerekir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat'tan önce çocuğa seslenen ilk yapıt olarak kabul
edilmektedir?
a) Tevfik Fikret'in yazdığı “Şermin” adlı şiir
b) Nabi'nin yazdığı Hayriye adlı mesnevi
c) İbrahim Alaaddin Gövsa'nın Çocuk Şiirleri adlı yapıtı
d) Şinasi'nin “Eşek ile Tilki” adlı manzum öyküsü.
e) Ali Ulvi Elöve'nin Çocuklarımıza Neşideler adlı yapıtı

8. Türkiye'de çocuk edebiyatı ulusal düzeyde gerçek anlamıyla ne zaman ele alınmıştır?
a) Servet-i Fünun döneminde
b) Tanzimat döneminde
c) Meşrutiyet döneminde
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d) Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda
e) 2. Dünya Savaşı'ndan sonra

9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında çocuk edebiyatına katkıda bulunan
yazardan biri değildir?
a) Nimet Rakım Çalapala
b) Cahit Uçuk Oğuz Tansel
c) Eflatun Cem Güney
d) Pertev Naili Boratav
e) Namık Kemal

10. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Tanzimat döneminde yerli çocuk edebiyatı gelişmiştir.
b) 1960’lı yıllarda sol çocuk edebiyatı akımı görünür olmaya başlar.
c) 70’li yıllarda bankalar, dergiler yoluyla çocuk edebiyatına katkı yapmaya
çalışmışlardır.
d) 80’li yıllarda ise muhafazakar yayınevleri kendi yayınlarıyla edebiyat dizgesi içinde
yer almaya başlar.
e) 80’li yıllarda çocuk edebiyatın öznesi olmaya başlamıştır.

Cevaplar: 1)e; 2)a; 3)a; 4)e; 5)e; 6)d; 7)b; 8)e; 9)e; 10)a
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4. ÇOCUK EDEBİYATINDA İLK ÜRÜNLER VE ELEŞTİREL
AÇIDAN BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Çocuk Edebiyatı Elanında Yayımlanmış Önemli Yapıtlardaki Kahramanlarının
Yeri
4.2. Çeviri Çocuk Edebiyatı Alanındaki Yapıtların Yerli Çocuk Edebiyatına Katkısı
4.3. Çocuk Edebiyatı Alanında Yayımlanmış Yapıtların Çözümlenmesi
4.4. Yerli Çocuk Edebiyatından Örnekler ve Kemalettin Tunca
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocuk edebiyatı alanında yayımlanmış yapıtların çocuk açısından önemi nedir?
2. Çocuk edebiyatında yazılmış olan yapıtlar, yayımlandığı dönemin özelliklerini taşır mı?
3. Çeviri çocuk edebiyatının yerli çocuk edebiyatına katkısı nedir?
4. Çocuk kitaplarında verilen mesajlar salt çocuklara yönelik midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği

veya

geliştirileceği
Çeviri

Çocuk

Küçük Lord, Küçük Prenses,

Edebiyatı

Pinokyo, Pollyanna, Küçük

Yapıtlarının

Hafiyeler ve Heidi gibi

Çözümlenmesi

metinlerin

Okuyarak/Araştırarak/

çözümlemesinden

yola

İnceleyerek/

çıkarak yapıtların, dönemsel

Çözümleyerek/

anlayışları temsil ettiğini ve

Sorgulayarak

kahramanların
idealize

bu

figür

yansıtılmaya

yönde
olarak

çalışıldığını

kavrayabilmek.
Yerli

Çocuk

Edebiyatı

Çeviri çocuk edebiyatının

Okuyarak/Araştırarak/

yerli çocuk edebiyatına olan

İnceleyerek/

etkisini kavrayabilmek.

Çözümleyerek/
Sorgulayarak

Çocuk
Yapıtları

Edebiyatı

Çocuk edebiyatı alanında

Okuyarak/Araştırarak/İnce

yayımlanmış yapıtların ve

leyerek

bu

Sorgulayarak

yapıtlarda

yer

alan

Çözümleyerek/

mesajlarının salt çocuklara
yönelik

olmadığını

kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Çocuk Edebiyatı

•

Çeviri Çocuk Edebiyatı

•

Yerli Çocuk Edebiyatı

•

Küçük Lord

•

Küçük Prenses

•

Pinokyo

•

Heidi

•

Pollyanna

•

Küçük Hafiyeler

•

87 Oğuz

•

Rakım Çalapala

•

Kemalettin Tuğcu

•

İdealize Figür

•

Çocuk figürü

•

Burjuva

•

Tanzimat

•

Romantizm

•

Aydınlanma

•

Feodalite

•

Soyluluk

•

Özgürlük

•

İyimserlik

•

Doğa
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Giriş
Çocuk edebiyatı dizgesine baktığımızda ilk kitapların önemli bir kısmının çeviri kitaplar
olduğu görülür. Çevrilen kitaplara bakıldığında Batı'nın yaşadığı gelişim sürecinin biraz geç de
olsa bizde de yaşandığını görmek mümkündür. Batı'da 1719 yılında yayımlanan, cesaretle ve
tekniğe hükmederek dünyaya egemen olunabileceğini ve insana duyulan inancı vurgulayan
Daniel Defoe'nin Robinson Crusoe romanı bizde 1864 yılında Ahmet Lütfi çevirisiyle Hikayei Robinson adıyla yayımanır. 1726 yılında yayımlanan, kısır mücadeleler ve hoşgörüsüzlüğün
getirdiği deneyimleri, insan hırsının boşluğunu, sonunda geriye umutsuzluk ve yalnızlığın
kaldığını ortaya koyan Jonathan Swift'in Gulliver romanı da 1872 yılında Mahmud Nedim
tarafından çevrilir ve Gulliver Nam Müellifin Seyahatnamesi adıyla yayımlanır. Çeviri çocuk
edebiyatının (ÇÇE) bu iki kitapla başlaması Batı'daki Aydınlanma sürecinin çeviri yoluyla bize
yansıması olarak algılanabilir. Bu dönemde Jules Verne'nin kitapları da yayımlanır. Gizli Ada
(1869) , Seksen Günde Devrialem (1889) Iki Sene Mektep Tatili (1891) Ahmet Ihsan Tokgöz
çevirileridir. Merkezi Arza Seyahat (1885), Beş Hafta Balon ile Seyahat (1888) Mehmet Emin
tarafından çevrilmiştir. Bu dönemde ayrıca Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Ahmet Mithat
Efendi'nin La Fontaine ya da başka şair ve yazarlardan şiir ve düzyazı biçiminde çevirdiği fabl
türünde kısa hikayeler ve uyarlamalar vardır (Aktaran Koz 1993). Avrupa kültürüne ve
sanayileşmesine ve Aydınlanma sürecine artan ilginin somut belirtileri olan bu eserlerin
yayımlanması, toplumda yeni bir kültürün oluşturulması ve bu kültürle yetişmiş kuşakların
yaratılması çabasıdır.
Metis Çeviri Dergisi’nde yapılan bir kaynakça çalışmasından yola çıkarak ÇÇE’ndan
en çok hangi yazar ve eserlerin çevrildiğini ortaya koymuştum. Yakın dönemi incelerken
sağlıklı bir sonuca varabilmek için bu çalışma önemli verileri içermektedir (krş. 1991 Bahar
sayısı, Neydim).
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Son kırk yılda en çok çevrilen yazarlar: Aesopus (Masallar), Andersen (Masallar),
Frances Burnett (Küçük Lord, Küçük Prenses), Lewis Carrol (Alis Harikalar Diyarında), Carlo
Collodi (Pinokyo), Daniel Defoe (Robinson Cruseau), Grimm Kardeşler (Masallar), Johanna
Spyri (Heidi), R.Luise Stevenson (Define Adası), Jonathan Swift (Guliver), Mark Twain, Jules
Verne (tüm kitapları), La Fontaine (Fabllar) Charles Perrault (masalları), Eleanor H. Porter,
Antoine de Saint Exupery (Küçük Prens), Rudyard Kipling , Hektor Malot (Gizli Yediler dizisi),
Erich Kaestner (tüm kitapları).
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4.1. İlk çevrilen kitaplara dönük eleştirel yaklaşımlar
4.1.1 Burjuvazinin Aristokrasiye Üstünlüğü: Küçük Lord (1886)
Kitap örneklerime idealize erkek çocuk figürünün en belirgin örneklerinden birini
oluşturan ve çocuk edebiyatının akla ilk gelen yapıtlarından olan Küçük Lord ile başlamak
istiyorum. Küçük Lord idealize çocuk figürü çizerken son derece açık ve telkinci bir tutum
izliyor. Bunu olay örgüsünde kolaylıkla görüyoruz.
Soylu bir aileden gelen roman kahramanı Cedric, babasız büyümek zorunda kalan bir
çocuktur. Bir lord olan Cedric'in dedesi, kendisi karşı çıktığı halde bir Amerikalı kadınla
evlenen babasını evlatlıktan reddetmiştir. Karı koca Amerika'ya yerleşmişler, Cedric dünyaya
gelmiş, ancak bir süre sonra baba ölmüştür. Anne, babanın yasını tutarken büyük bir özveriyle
oğlunu yetiştirmeye çalışır. Oğul Cedric çok güzel bir çocuktur. Sarı saçlı uzun kirpikli, iri
kahverengi gözlü, müthiş sevimlidir. Herkese gülümser ve herkesin kalbini kazanır. Çocuk aynı
zamanda çok akıllıdır. Kısa zamanda okuyup yazmayı öğrenir ve eline hemen büyüklerin
okuduğu kitapları alır.
Sonunda Cedric okuyup yazmasını da öğrendi. Geceleri ocak başında masallar, gazeteler,
ancak yetişkinlerin anlayabileceği kitaplar okuyordu.

İdealize erkek çocuk figüründe akıllılık, güzellik ön plana alınıyor ve çocuğun yetişkinler
dünyasına atlaması isteniyor. Okuma yazmayı öğrenir öğrenmez bu akıllı çocuk ancak
yetişkinlerin anlayabileceği kitapları (hemen) eline alıveriyor.
Annesinin eski sabahlığından yapılan kadife siyah pantolon Cedric'e öylesine yakışmıştır ki,
Mary öve öve bitiremez.
Damarlarında soylu bir kan taşıdığı nasıl da belli oluyor. Başı hep dimdik. Saçları altın gibi
pırıl pırıl. Her haliyle küçük bir lorda benziyor.

Erkek çocuk aynı zamanda giysileriyle de yetişkinler dünyasına atlatılıyor. Antikçağ ve
Ortaçağ'da çocuk ve yetişkin giysileri arasında bir fark yoktur. Çocuğun ayrı bir yere konduğu
Aydınlanma döneminin ardından, Antikçağ ve Ortaçağ’da yedi yaşla katıldığı yetişkinler
dünyasına çocuk, artık birçok engeli aştıktan sonra doğrudan girebilmektedir. Cedric de bu
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engellerin en önemlisi olan okuma ve yazmayı öğrenmiş ve yetişkinler dünyasına girmeye hak
kazanmıştır. Bu hak giysileriyle de pekiştirilmektedir.
Çocuk utangaç, pısırık biri değildi. Fakat saygısız, şımarık davranışı da yoktu.
- Oğlunuz çok ağırbaşlı bir çocuk.
- Çoğu zaman öyledir. Her şeyi çabucak öğrenir. Büyükler gibi uzun cümlelerle
konuşmasını sever. Fakat sırası gelince çocuk oyunlarına da bayılır. O zaman iyice
çocuklaşır.

İdeal erkek çocuk utangaç, pısırık ve de asla korkak olmaz. Ama saygısız ve şımarık da olmaz.
Çocuklaşma hakkını ara sıra elde eder. Oyun oynamak, arada bir elde ettiği haktır. (Belki de)
bir geri dönüştür onun için.
İdeal çocuk olan Cedric, lord olarak yetiştirilmek üzere İngiltere’ye çağrıldığında hiç
karşı koymaz. Hatta annesinden ayrılmasına bile tepki göstermez. Bütün bunları büyük bir
olgunlukla karşılar. Sevgisiz ve duygusuz olan büyükbabasına sevecenlikle yaklaşır.
Cedric, acımasızlığıyla ünlü büyükbabada bile sevgi duygularının yeşermesini sağlar.
Büyükbabasının adına kullandığı gücü ve parayı hep iyi şeylere kullanır ve çevresinde yarattığı
sevgiyle egemenliğe doğru adım adım ilerler.
Bu arada anne, oğlundan ayrılmayı sabırla karşılamış, o da soylu tavırlarıyla çevrenin
sevgi ve ilgisini kazanmayı bilmiştir. Üstelik bu soylulukta kan bağı yoktur.
Soyluluğun kan bağıyla değil, davranışlarla kazanılacağını göstererek burjuva dünya
görüşünün aristokrasiye olan üstünlüğünü vurgular. Ancak bunu elde edebilmek için kendini
çevresinde bulunan yoksullara adaması ve özel hayatından vazgeçmesi gerekmiştir.
Cedric girdiği her yarışta kazanır, ancak hiç zaferini kutlamaz, aksine yenilen arkadaşını
teselli eder. Ayrıca Cedric'in yaşıtı kız arkadaşı yoktur. Kızlara ilgi gösterirken bile kendinden
büyük bilgili ve soylu kıza ilgi gösterir. Ne de olsa yaşıtı kızlardan daha akıllı ve bilgilidir
çünkü.
Cedric kontluğa doğru ilerlerken birden kötü bir kadın çıkar ortaya, masal cadılarını
anımsatan bir kadın. Bu kadın kendi oğlunun kont olduğunu savlar. Ancak Cedric'in daha önce
sıkıntıdan kurtardığı dostları vardır. Onlar şişeden kurtarılan cin gibi sahiplerini kurtarmak
üzere harekete geçerler ve cadı ortadan kaldırılır. Artık Cedric'in ve fedakâr annesinin çektiği
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sıkıntılar sona erer ve Cedric hem annesine hem de kontluğa kavuşur. Üstelik acımasız
büyükbaba sevgi dolu insancıl biri olup çıkıverir.
Bu süreç erkek çocuğun egemenliğe giden yolda sıkıntılara katlanması gerektiğini
katlanan sıkıntıların ödülünün egemenlik olduğunu gösteriyor. Erkek çocuklar yetişkinler
dünyasına atlamak için okuma yazmayı çabuk öğrenmeli çocukluk dönemi olabildiğince kısa
bir zamanda atlanmalıdır. Oyun onların zaaflarını gösteren bir araçtır. Bu nedenle çocuk
olduklarını kanıtlayan oyundan uzak durmak onların büyüdüğünün de göstergesidir. Soyluluk
kan bağında değil davranışlardadır. Her ne kadar Cedric kan bağıyla da soylu ise de onu
gerçekten soylu yapan davranışlarıdır. Bu da bize burjuvazinin aristokrasiye olan üstünlüğünü
göstermektedir.

4.1.2 Küçük Prenses (1888)
Yine Frances Burnett’in çok baskı yapmasının yanında çizgi filmiyle de geniş kitlelere
ulaşmış bir diğer kitabında idealize kız figürüne ilginç bir örnek bulmak olanaklıdır. Küçük
Lord adlı romanında idealize erkek çocuk figürü çizen Burnett, bu kez idealize kız çocuk figürü
çizmektedir.
Roman kahramanı Sara'nın annesi ölmüştür. Bir önceki roman olan Küçük Lord'da da
Cedric'in babası ölmüştü. Yazar bu şekilde kız ve erkek kahramanların önünde onlara asıl
idealize örnek oluşturacak ve özdeşleşebilecekleri anne ve baba figürlerini ortadan kaldırmakta
ve kendisine, onlara daha özgür biçim verme olanağını yaratmaktadır. Eğer anne ve babaları
olsaydı o zaman onlarla özdeşleştirmek zorunda kalacak ve asıl mesajını verememiş olacaktı.
Sara, yüzbaşı olan babasıyla bir süre Hindistan'da yaşar ve sonra eğitimini tamamlamak
üzere İngiltere’ye gelir. Yedi yaşındadır ve çok akıllıdır. Almanca, İngilizce ve Fransızcayı çok
iyi konuşur ve okur.
Oysa Sara Creve sadece yedisindeydi. Ama Sara sürekli hayal kuran, düşünen bir çocuktu.
Hep büyüklerle ve onların dünyasıyla ilgilenirdi. Ayrıca küçük kıza sanki çok ama çok
uzun bir süre yaşamış gibi geliyordu.

Kitabın daha başında çizilen bu figürle Sara'nın yetişkinler dünyasına atlatıldığını görüyoruz.
Okuma-yazma öğrenir öğrenmez büyüklerin okuduğu kitapları ve gazeteleri eline alan Küçük
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Lord gibi Sara da yetişkinler dünyasına geçivermiştir. Üstelik kendini çok uzun bir süre yaşamış
hissetmekle çocukluğu da bir çırpıda atlanıvermiştir.
Annesi, Sara'yı dünyaya getirirken ölmüştü. Çocuk onu tanımamış, anne özlemi de
duymamıştı.

Pamuk Prenses'in annesi de onu dünyaya getirirken ölür. Ancak Sara şanslıdır, hiç
değilse üvey annesi yoktur. Ama anne sevgisinden yoksundur ve yazar onun anne özlemi
duymadığını söylemekle bir yönünü yok etmiş gibidir. Üvey anne figürünü de Sara'nın
yerleştirildiği yatılı okulun müdiresi Bayan Minchin tamamlar.
Sara'nın kaldığı yatılı okuldaki doğal çocuk özellikleri taşıyan Ermengarde ise Sara'ya
hayran edilerek edilginleştiriliyor. Ayrıca Ermengarde'nin oldukça kültürlü olan babası onun
üzerinde büyük bir kimlik baskısı oluşturuyor.
Bayan St. John'un asıl derdi son derece akıllı bir babasının olmasıydı. Bazen bu durum
kıza korkunç bir felaketmiş gibi geliyordu. Babası yedi sekiz dil biliyordu ve evde binlerce cilt
kitap vardı. Bunları da adeta ezberlemişti. Böyle bir baba kızının hiç olmazsa ders kitaplarında
yazılı olan şeyleri bilmesini isterdi tabii. Tarih kitaplarındaki olayları hatırlamasını, Fransızca
ödevini kolaylıkla yapmasını da. İşte Ermengarde St. John'un babası da, kendi çocuğunun hiçbir
konuda kendisini gösteremeyen, durgun zekâlı bir yaratık olmasına akıl erdiremiyordu.
Ermengarde'nin doğal gelişim hakkı, baskın bir figür çizen babası tarafından
engelleniyor ve böylece bu çocuk figürü bir yana itilmiş oluyor. Oysa Ermengarde korkuları,
sevgi arayışı, oyuna duyduğu istekle olağan bir çocuk figürü çiziyor.
Sara figürüne alçakgönüllülük ve eli açıklık da ekleniyor. Sara'nın hiçbir zaman
üstünlük taslamadığı doğruydu. Her şeyini cömertlikle başkalarıyla paylaşan, iyi niyetli bir
çocuktu. On, on iki yaşındaki büyük öğrencilerin aşağı gördükleri ve yanlarından
uzaklaştırdıkları küçük öğrencilere çok iyi davranıyordu. Okulun en çok kıskanılan kızı olduğu
halde çok iyi yürekliydi. Küçüklerden biri düşüp dizlerini acıtacak olsa hemen yardıma
koşuyordu. Onu ayağa kaldırıyor, okşuyor, cebindeki şeker gibi şeyleri canı yanan küçüğe
veriyordu. Kendisinden küçükleri asla itip kakmıyor, aşağı görmüyordu.
İdeal kız figüründe alçakgönüllülük, yardımseverlik, eli açıklık, küçükleri koruma,
sevecen yaklaşma da önemli özelliklerden. Sara yedi yaşında olmasına karşın tüm bu özellikleri
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de kendinde taşıyor. Ayrıca hizmetçi kız Becky'i hor görmemesi ve onu mutlu etmeye çalışması
da kendini beğenmiş olmadığını kanıtlıyor.
Sara kanının başına çıktığını ve kulaklarının uğuldadığını hissetti. Ama kendisini tuttu. Bir
prenses böyle öfkeye kapılmazdı. Elini indirdi ve bir saniye öylece hareketsiz kaldı.
Konuşmaya başladığında sesi sakin ve güvenliydi.

İdeal çocuk ne kadar öfkelenirse öfkelensin asla öfkesini belli etmez. Bu onun için hiç iyi
görüntü sağlamaz. Öfkesini yenebilmek ve sakin ve emin tepki göstermek güçlülüğün
simgesidir.
Bayan Minchin paradan söz ettiği zaman Sara ondan nefret ediyordu. Oysa insanın
büyüklerinden nefret etmesi saygısızlıktı.

Sara, zengin olmasına karşın para hırsı olmayan bir çocuktur. Ayrıca büyüklere – ne denli yanlış
şeyler yapsalar da – saygılı davranması gerektiğinin bilincinde.
Bunun yanında Sara, acılara da dayanıklı olduğunu gösterir, tıpkı Küçük Lord gibi. Cedric de
annesinden ayrılmasına, kontluğun elden gitmesine hiç tepki göstermemiştir. Sara da babasının
iflas edip öldüğünü duyunca hiç tepki göstermez.
Olanları söyleyince durup o iri gözleriyle bana baktı. Gözleri gittikçe büyüdü ve rengi
soldu. Sözlerimi bitirince bir kaç saniye öyle hareketsiz kaldı. Sonra çenesi titremeye
başladı. Sonunda dönüp odadan çıktı. Koşa koşa yukarı gitti.
Çok ender olarak ağlardı. Yine ağlamadı. Emilly'i kucağına alarak başını onun yanağına dayadı.
Hiç sesini çıkarmadan, öyle hareketsiz oturdu.

İdeal çocuk öfkelenmez, acılara büyük bir özveriyle karşı koyar, ne denli acı çekse de ağlamaz,
güçlüdür.
Sara kimseden bir şey beklemiyordu. Yanında rahatsız olan kızlarla arkadaşlık etmek
istemeyecek kadar gururluydu.

Kendisini aşağılayan insanlara karşı gururludur. Onların acımasızlığına direnir. Onurundan hiç
ödün vermez.
Sara , “Sen benden çok daha iyi kalplisin” diye mırıldandı. “Ben seninle yeniden dost
olmaya çalışmayacak kadar kibirliydim. Bak görüyor musun, bu olaylar benim hiç de iyi
bir çocuk olmadığımı ortaya koydu. Böyle olacağından korkuyordum zaten. Belki de...”
alnını kırıştırdı, “Tüm sıkıntılar bu yüzden insanın karşısına çıkıyor.”
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Sara aynı zamanda özeleştiri yapabilen bir çocuktur. Ancak bu özeleştiride kadercilik
vardır, kendini aşağılama vardır. Ama bu aşağılama, kendini kendi kafasında abartılı bir yere
oturttuğu içindir.
Ve sonunda Sara ağlar:
“Sen sadece bir bebeksin,” diyerek ağlıyordu. “ Sadece bir bebek. Bir bebeksin! Hiçbir
şeye aldırmıyorsun. İçin saman dolu. Hiçbir zaman kalbin olmadı. Hiçbir şey
duygulanmanı sağlayamaz. Sadece bebeksin.”

Fantezi dünyasında bir işlevi olan bebeği gerçek hayatta işlevsiz kalınca tepki gösterir ve
kendisinin de canlı ve tepkileri olan bir varlık olduğunu anımsar. Ağlamak onu gerçeğe
dönüşüdür, kısa bir süre olsa bile. Ardından yine düşlerine sığınır.
Ben paçavralar içinde bir prensesim. Altından dokunmuş giysiler içindeyken insanın
prenses olması çok kolay. Ama böyle benim durumumda prenses olabilmek çok daha
büyük bir başarıdır.

Düş dünyası onun savunma mekanizmasıdır. Ama edilgen bir savunma mekanizması.
“Ben bir prensesim,” diyordu. “Ben bir prensesim, her şeyimi halkımla paylaşmam gerekir.
Tahtından atılan yoksul kalan prensesler bile, her şeylerini kendilerinden daha kötü
durumdakilerle paylaşırlar.”

Aç bir çocuk gördüğünde gösterdiği tepkidir bu. Oysa kendisi de açtır. Bir yüzbaşı kızı
olan Sara'nın kendisini bütünüyle prenses hissetmesinin ruhsal açıdan ne denli doğru olduğunu
düşünmek gerekir.
Burjuva düşüncesinin soylulukta karşı çıktığı şey toplumsal-töresel konumun kan
bağıyla geçmesidir. Davranışlarıyla soylu olan Sara da, bu yüzden prensesliğe layık
görülmüştür. Zorlama da olsa bu görüş, dönemine göre ileri düşünceyi göstermektedir. Ve
Sara'nın kaderci bekleyişi sonunda ödüllendirilir. Babası iflas etmemiştir. Bir yanlış anlama
olmuştur. Sara her zamanki gibi zengindir, hatta zenginliği daha da artmıştır. Nihayet beklenen
kurtarıcı gelir ve Sara hep mutlu süreceği düşünülen bir hayata başlar.
Bu mutlu sonla, çizilen idealize kız figürüne zafer kazandırılmış olur. Bu zafer aynı
zamanda burjuva dünya görüşünün çizdiği idealize figürün aristokrasiye zaferidir ve
soyluluğun kan bağıyla olmadığının bir kanıtıdır.
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Küçük Lord ve Küçük Prenses Aydınlanma'nın ve burjuva dünya görüşünün katı
idealize yansımalarıydı. Şimdi ele alacağım kitap olan Pinokyo'da idealize figüre olabildiğince
özgür bir süreç tanınmaktadır. Her ne kadar idealize figüre ulaşılmak isteniyorsa da bu süreçte
çocuğa hata yapma hakkı ve çocukluğunu yaşama hakkı tanınmaktadır.

4.1.3. Aydınlanma Dünya Görüşünün İdealize Erkek Çocuk
Figüründe Yansıması ve Çocuğa Tanınan Eğitim Süreci: Pinokyo (1883)
İlk kez 1883 yılında yayınlanan Collodi’nin Pinokyo'su çok yönlü motifleri ve
gelenekleri, gerçekle gerçek dışı arasında gidip gelen bir biçimde tek bir kapta birleştirilmiş bir
kitaptır. Bu şekilde masalın temel elemanları olan iyi yürekli bir peri, dönüşümler, harika
ülkeler ve fablın elemanları olan insan gibi davranan hayvanlar bu kitapta yer almıştır. Aynı
zamanda çağını eleştiren bölümlere de rastlanır. Masalsı elemanların kullanılmasına karşın,
halk masallarına karşı bir muhalefet göze çarpar. Bir zamanlar diye başlamasına rağmen,
masallara alışkın olan çocukları uyarır ve içinde kral, kraliçe, prens ve prenses olmayan, tersine
ateş yakmakta kullanılan tahtadan yapılmış bir kuklanın olduğu gerçeğe götürür (Krş. Doderer
1969).
Evvel zaman içinde.
Küçük okuyucularım bir ağızdan, “bir kral vardı!” diye bağıracaklar. Hayır, çocuklar bir
yanlışlık yapıyorsunuz, vaktiyle bir tahta parçası vardı. Üstelik en iyi türden değildi,
yalnızca rasgele bir tahta parçasıydı. Hani kışları sobalar ve şöminelerdeki ateşi yakıp
odaları ısıtmak için kullanılan türden yani.

Yazar bu şekilde masal ögelerinin cazibesiyle çocukları kitaba çekerken, onların
gerçeklerden kopmamasını sağlamak için epik bir yöntemle anlatıcı olarak devreye girmiş ve
gerçek dünyayla bağlantılarını sağlamıştır.
Collodi Pinokyo'yu anlatırken 8 yaşlarındaki bir erkek çocuğun tanımlamasını yapar.
On dört yaşına kadar sürecek bir eğitim sürecinin güçlüklerini hem çocuk, hem eğitimci, hem
anne-baba, hem de toplum açısından vurgulamaya çalışır.
Oyun ülkesinde çocukların en büyüğü on dört yaşındaydı, en küçüğü ise henüz sekizine
basmamıştı.

Collodi çocuğa belli ahlaki değerleri ve idealize özellikleri vermeye çalışırken ona aynı
zamanda süre de tanır. Yaptığı tüm hatalara karşın pişmanlık noktasında anne figürü yüklenen
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iyi kalpli perinin ortaya çıkması, yazarın bu noktadaki hoşgörüsünü de vurgulamaktadır. Yazar
ahlaki vicdanı bazı hayvanları konuşturarak seslendirir. Ve bu hayvanlara bilgelik de yükler.
Konuşan çekirge, evden kaçıp gitmeye kalkan Pinokyo'ya yüzyıldan fazla yaşamışlığın
getirdiği bilgelikle şöyle seslenir:
Anne ve babalarına karşı gelen ve evden kaçan çocuklara yazıklar olsun. Onlar bu dünyada
hiçbir işe yaramazlar. Hem eninde sonunda çok pişman olurlar.

Buna karşılık Pinokyo şöyle karşılık verir:
Burada kalacak olursam beni okula yollayacaklar. Bir yolunu bulacaklar ve sevgi ya da
şiddetten yararlanarak bana ders çalıştıracaklar.

Burada çocuğa eğitimde uygulanan sevgi ya da şiddet kozunun çocuk tarafından
alımlanması vurgulanır. Aslında çocuk o dönemde en çok oyuna eğilimlidir. Çocuğun böyle bir
isteği kendi ağzından farklı söylettirilerek eleştirilir.
Dünyadaki bütün sanatlar içinde bana en ilginç gelen sadece biri var. Yiyip içmek, uyumak,
kendimi eğlendirmek ve sabahtan akşama dek başıboş bir yaşam sürmek.

Başıboş sözcüğünde eleştiri gizlidir. Buna karşılık yazar çekirgeyi konuşturarak, eleştirisini
güçlendirir.
“Sözünü ettiğin sanatı izleyenlerin hepsi de genellikle sonunda kendilerini ya hastane, ya
da hapishanede bulur,” der.

Ama çocuğun oyun tutkusu daha baskındır. Bu tutku ahlaki vicdanı bastıracak denli
yoğun olduğu için Pinokyo çekirgeyi öldürür. Ancak bu davranışı açlıkla karşı kaşıya
bırakılarak cezalandırılır. Bu cezayla Pinokyo bir süreliğine iyiye yönlendirilir. Ancak bu iyiye
yönleniş, gerçek hayatın içerisinde onu yoldan çıkartacak birçok engelle doludur. Tiyatro
oyununa gitmek için alfabesini satan Pinokyo'nun duyduğu azaba acıyan oyuncunun kendisine
verdiği beş altını babasına götürürken karşısına çıkan Topal Tilki ve Kör Kedi bu engellerden
ilkidir. Tilkiyle kedi herkese güvenilmeyeceğini gösteren iki semboldür, kitapta. Pinokyo'ya
“Biz kandırmaca ülkesine gidiyoruz,” derken dolandırıcılıkları sembolize edilir. Pinokyo
onların peşine takılarak yine hata yapmıştır. Ve bunun cezasını bir ağaca asılı kalarak öder.
Ama iyi kalpli peri gelir, onu kurtarır. Çünkü Pinokyo çok pişmandır.
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Yazar kötülerin yanında toplum içerisinde belli bir konuma gelmiş kişileri de eleştirir.
Hasta yatan Pinokyo'yu tedaviye gelen doktorlar görevlerini yapacak yerde sadece konuşurlar.
Kendini dolandıran tilkiyle kediyi şikâyet eden Pinokyo'yu hapse atan yargıç da bunun bir başka
örneğidir. Bir başka kentin imparatoru o ülkeyi fethedip, bütün suçluların özgürlüğe
kavuşturulması emrini verdiğinde, Pinokyo'yla gardiyan arasında geçen konuşma çok ilginçtir.
Böylece hapishane boşaldı. Pinokyo gardiyana, “Diğerleri çıkıp gittiğine göre,” dedi. “Ben
de giderim. Buradan çıkmak istiyorum.”
Gardiyan dudak büktü. “Oh, yok. Olamaz! Çünkü sen onların sınıfından değilsin.”
“Anlayamadım.”
Gardiyan, “Sen onlar gibi suçlu değilsin,” diye karşılık verdi. “Onun için seni
salıveremem.”
Pinokyo dayanamadı. “Özür dilerim ama ben de onlar gibi suçluyum.”
Gardiyan, “Öyleyse,” dedi, “Buradan çıkmak istemekte çok haklısın.” Başından kasketini
çıkararak saygıyla eğilip Pinokyo'yu selamladı ve sonra hapishane kapısını açarak onu
salıverdi.

Yaşadığı dönemde ünlü bir politikacı ve gazeteci olan yazarın, dönemine ve toplumun
ahlakına dönük eleştiri saklıdır, bu konuşmada. Suçluların ödüllendirildiği, ama günlük hayatın
sorunlarıyla uğraşan güçsüz, küçük adamın ezildiği bir toplum yapısına dönük eleştiri vardır,
bu cümlelerde (Krş. Doderer 1969).
Yazar kısa yoldan köşeyi dönme tutkusunu, emeği ön plana alarak eleştirir. Altınlarını
ekerek altın ağacı çıkacağına inanan ve elindekilerden de olan papağan yapar bu eleştiriyi. İşte
bunlara papağan güler ve şöyle der:
Çünkü sen paranın fasulye ya da kabak gibi ekilip büyüyeceğine ve toplanacağına inanacak
kadar aptalsın. Ya ellerinle, ya da kafanla çalışıp para kazanabilirsin ancak.

Yazar toplum içinde kötülerle yapılan işbirlikçiliğinden de söz eder. Çiftçinin köpeği
Melampo'nun tavukları çalmak için sansarla yaptığı işbirliği bunun en güzel örneğidir.
Sansarlar kümesten tavuk ve yumurta çalmaya geldiklerinde, köpeğin ses çıkarmaması
karşılığı, ona soyulmuş piliç verirler. Kılıfına uydurulmuş rüşvetin en güzel örneği de budur.
Collodi, şımarık bir tüketicilik ve burnu büyüklüğün cezasını açlıkla verir. O güne dek
yemek seçen ve her şeyi yemeyen Pinokyo, güvercinin sırtında babasını aramak üzere uzun bir
yolculuğa çıkar ve bir süre sonra acıkır. Önünde yiyebileceği sadece kuşyemi vardır. Çok aç
olduğu için kuşyemini yer bitirir.
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“Yeşil kuşyeminin bu kadar lezzetli olduğunu hiç bilmiyordum,” dedi Pinokyo. Güvercin
gülümsedi. “Dünyayı öğreniyorsun oğlum. Gerçekten açsan ve yiyecek bir şey de yoksa
yeşil kuşyemi bile sana lezzetli gelir. Dünyada açlık kadar iyi bir aşçı daha bulunamaz.”

Pinokyo (aslında) yetişkinler dünyasına girme korkusunu da içinde taşıyan bir çocuktur.
Tanımadığı bir adaya çıktığında kendi kendine söyledikleri bunu anlatır.
Pinokyo kendi kendine, “keşke bu adanın adını bilseydim,” dedi. “Burada doğru dürüst
insanların yaşadıklarından emin olsaydım. Yani küçük erkek çocukları, boynundan ağaca
asmayan iyi insanlar! Fakat ortada böyle şeyleri sorabileceğim kimse yok. Acaba burada
kimler yaşıyor? Belki de burası boş bir yerdir. Belki hiç kimse yok.”
Dilenmenin ve yardım istemenin utandırıcı bir şey olduğunu bilen Pinokyo, yine de bunu
yapar, ama geldiği arılar köyünde kimse ona emeksiz bir şey vermez. Arılar emeğin
sembolüdür ve emeksiz kazancın olmayacağı düşüncesinin en büyük savunucusudurlar.
Çalışmayı onursuzluk sayan Pinokyo'ya bir arı “Çok açsan kendi gururundan bir kaç dilim
kesip yersin oğlum,” der.

Çalışmaktan kaçışın çelişkisini yaşayan çocuğu bu dünyanın içine çekebilmenin yöntemini de
verir, yazar. Burada iyi kalpli periyi devreye sokar ve iyi kalpli peri, çocuğu cezbedecek ödüller
koyarak onu çalışmanın içine çeker. Ve ardından onu yetişkinler dünyasının içine götürecek,
yani çocukluktan çıkartacak bir hedef koyar.
“Hep bir kukla olmaktan bezdim! Diğer insanlar gibi benim de bir erkek olma zamanım
geldi artık!” dedi Pinokyo.
Peri sakindi. “Bu olanaksız değil. Eğer bunu hakedersen sen de bir insan olabilirsin.”
Pinokyo çoşkuyla, “Gerçek mi?” diye sordu. “İnsanlığı hakedebilmek için ne
yapmalıyım?”
“Çok kolay!”
“Kolay mı?”
“Tabii. İşe iyi bir çocuk olmakla başlayabilirsin.”

Hedefle birlikte yöntem de belirlenmiştir. İyi bir çocuk olmak, büyüklerin sözünü
dinlemek, çalışkan olmak, doğru söylemek ve okula gitmek. Ardından bir meslek, sanat ya da
iş seçmek. Seçme özgürlüğü çocuğa verilmiştir. Yetişkinler dünyasına girebilmek için çocuğa
yüklenen ödevlerdir bunlar. Böylece idealize figür çizilmiş olmaktadır.
Ama çocukluktan çıkış henüz gerçekleşmeyecektir. İç dünyasında onu cezbeden oyun
oynama tutkusu onu oyun ülkesine götürür. Ama Aydınlanma anlayışı oyuna karşıdır. Pinokyo
oyun ülkesinden bir eşek kılığında çıkar. Acılar çeker. Çalışmak istemeyen çocuk, zorla
çalıştırılan bir eşek kılığındadır artık. Üstelik istemediği bir işte. Böylece sonunun ne olacağı
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da vurgulanır. Yine de yazar burada toplumsal hoşgörünün var olmasını vurgulayarak, yine
periyi devreye sokar ve onu eşeklikten kurtarır.
Yazar kitapta kaderciliğe karşı çıkmakta ve aklı vurgulamaktadır. Toplumdaki
kaderciliğe ve onları buna yönlendiren politikacılara eleştiri de saklıdır. Pinokyo'nun,
köpekbalığı tarafından birlikte yutulduğu orkinosla olan konuşması bunu anlatır.
“Kaderimize razı olacağız. Köpekbalığının bizi sindirmesini bekleyeceğiz,” dedi orkinos.
Pinokyo, “Ben sindirilmeyi istemiyorum!” diye bağırdıktan sonra ağlamaya başladı.
Orkinos içini çekti. “Sindirilmeyi ben de istemiyorum tabii. Fakat kendimi teselli edecek
kadar akıllıyım. Orkinos olarak doğduğuma göre, diyorum. Zeytinyağında ölmektense suda
ölmek daha onurludur! İşte bu şekilde duruma dayanabiliyorum.”
Pinokyo haykırdı. “Ne saçma söz!”
Orkinos balığı, “bu benim fikrim,” diye karşılık verdi. “Bizim politikacı orkinosların da
söylediği gibi düşüncelere saygı göstermek gerekir.”

Kitap iyilerin ödüllendirildiği, kötülerin ise cezalandırıldığı masalsı bir haktanırlıkla
sona erer. Topal numarası yapan tilki ve kör numarası yapan kedi, gerçekten kör ve topal
olurlar. Pinokyo da bir sabah uyandığında kendini gerçek bir erkek çocuk olarak bulur. Ama
kukla ortadan yok olmamıştır. Bir iskemlenin üzerinde durur. Kuklayla sembolize edilen
çocuğun iç dünyasıdır. Böylece yazar aslında kuklayla çocuğun iç dünyasını tanımlamış ve
eğitim sürecinden geçirerek yetişkinler dünyasına girmesini sağlamıştır.

4.1.4. Çocuk Saflığına Yüklenen İdealize Figür ve Misyonerlik:
Pollyanna
Aşırı iyimser idealize bir çocuk figürünün çizildiği Pollyanna kitabı da çocuk klasikleri
arasına girmiş, filmleri ve çizgi filmleri yapılarak geniş kitlelere ulaşmıştır. Pollyanna aşırı
iyimser idealize çocuk figürüyle dünya çocuk yazınında önemli bir yere sahiptir.
Rahip olan babasıyla Hindistan'da yaşamakta olan Pollyanna'nın annesi ölmüştür.
Babasıyla olan yaşamı yoksulluk içinde geçmektedir ama babası ona bütün güçlüklere karşı
iyimser bir bakışla bakmayı ve onlara direnmeyi öğretmiştir. Günün birinde babası da ölür ve
onu teyzesinin yanına gönderirler.
Pollyanna'nın teyzesi Bayan Polly kırk yaşlarında, büyük bir konakta yalnız yaşayan bir
kadındır. Annesi, babası ve kardeşleri ölmüştür. Babasından kalan servetin getirdiği zenginliğe
rağmen içine kapanık, katı kurallarla sarılı bir yaşam sürmektedir. Çevresine karşı acımasız,
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duygusallığın ötesinde kuralcı bir görev anlayışıyla yaklaşmaktadır. Bu nedenle Pollyanna'nın
gelişini de hiç hoş karşılamamış, hatta Pollyanna'nın varlığını gereksiz bile bulmuştur.
Nancy, ablam aptallığı yüzünden evlenip, insanlarla dolu olan bu dünyaya gereksiz
çocuklar getiren bir kadındır, onun için bu çocuklarla ilgilenmek bana düşmez. Ama biraz
önce de söylediğim gibi görevimi bildiğimi sanıyorum.

Teyzenin insanlara, evliliğe ve çocuklara bakışındaki katılığın yansımasıdır bu sözler.
Ablasının sevgi evliliği yapmış olması bile, onun Pollyanna'ya olumlu bakmasını sağlamaz.
Aslında onun bu denli içine kapanmasına ve kurallara sığınmasına neden olan yitirilmiş bir
sevgidir.
Pollyanna tiplemesinde ise, her türlü olumsuzluğa mutlak bir iyimserlikle bakma vardır.
Burada rahip tiplemesiyle karşımıza çıkan Pollyanna'nın babası dini sembolize etmektedir.
Kötülük ve iyiliğin Tanrı'dan geldiği inancına dayanarak, onlara sabır ve iyimserlikle
katlanmak, toplumsal bir davranışın dinsel yansımasını oluşturmaktadır.
Pollyanna babasıyla yaşarken, onlara gönderilen bir yardım sandığından koltuk
değnekleri çıkar. Oysa Pollyanna oyuncak bebek beklemektedir. Babası koltuk değneklerinin
çıkmasına sevinmesini söyler, çünkü onlara ihtiyacı yoktur. Kaderine razı olarak mutlu olmaya
çalışmanın bir yöntemidir bu. Yaşamın akışını değiştirmeye çalışmaksızın, bu akışın içinde
yakalanan güzelliklerle doyuma ulaşmak, ya da olmayan güzellikleri olmuş sayabilmektir bu
yöntem.
Teyzesinin evinde ise, teyzesi ona “Bana babandan söz etmeni istemiyorum,” der.
Pollyanna, teyzesinin bu sözlerine çocuksu bir tepki gösterecekken frenlenir ve iyimser figürü
ön plana çıkar.
Pollyanna konuşmadan teyzesinin arkasından yürüdü. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Ama
başını cesaretle havaya kaldırmıştı.
Küçük kız “babamdan söz etmemi istememesi bir bakıma beni hoşnut kılmalı,” diye
düşünüyordu. “Böylesi benim için iyi olur belki. Sanırım teyzem de bunun için babamdan
söz etmemi istemedi.”

Teyzesinin iyi niyetine inanma vardır burada ya da bu inanç ona zorla yüklenir. Hatta bu
zorlamada suçluluk duygusu da kullanılır.
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Pollyanna başını salladı. “Ama ben kötü bir insanım. Gerçekten çok kötüyüm,” diye
hıçkırdı. “Tanrıyla meleklerin babama benden daha çok gereksinimleri olduğunu bir türlü
kafama sokamıyorum.”

Sıkıntıları iyimserlikle karşılamada teyzenin onu tavan arasındaki bir odaya atması da
vardır. Teyze böyle yapmakla hem çocuğun yaramazlık yapıp, değerli eşyalarına zarar
vermesini önleyecek, hem de küçük yaşta maddi şeylerden gurur duymasını önlemiş olacaktı.
Buna karşılık Pollyanna, o odaya atılmasına iyimserlikle bakmış, hiç değilse çillerini göreceği
bir aynanın olmamasına sevinmiştir. Üstelik tavan arasında yıldızları seyredebileceği bir
pencere vardır.
Pollyanna'nın yetişkinler dünyasına geçmesi, burjuva kültürünün temel değerlerini aldıktan
sonra olacaktır. Bayan Polly'nin ona çizdiği günlük program bu süreci ortaya koyar.
Her sabah dokuzda bana yarım saat kitap okuyacaksın. Bundan önce odanı toplayacaksın.
Çarşamba ve cumartesi sabahları saat dokuz buçukta Nancy'le mutfağa gidip, yemek
pişirmesini öğreneceksin. Böylece geri kalan zamanda da benimle dikiş dikeceksin.
Öğleden sonra müzik için boş zamanın olacak. Sana hemen bir müzik öğretmeni
bulacağım.

Burjuva kültürünün kadına biçtiği rol budur. Kitap okumalı, iyi yemek yapmalı, iyi dikiş
dikmeli ve bir enstrümanı çalmayı bilmelidir. Ancak Pollyanna'nın karşı çıkmasında
Romantizm’in burjuva kültürünün dayatılmasına isyanını çocukça da olsa sezinlemek
olanaklıdır.
Ama Polly Teyze, siz bana yaşamak için hiç zaman bırakmadınız. Ben yaşamaktan söz
ediyorum. İstediğiniz şeyleri yapabilmekten. Bahçede oynamak, kendi kendime kitap
okumak, tepelere tırmanmak. Ben buna yaşamak derim Polly Teyze. Yalnızca soluk almak
yaşamak demek değildir.

Ama burjuva kültürü çocuğa az da olsa oyun hakkı tanır. Ancak bu kurallara dayalı bir görev
anlayışının küçük bir ayrıntısı gibidir.
Sana oynamak için de yeterli bir zaman bırakılacak kuşkusuz. Ama iyi bir şekilde
yetiştirilmen için görevimi yaparken sen de üstüne düşeni yapmalısın. Böylece gösterdiğim
özen ve verdiğim bilgiler boşa gitmemeli.

Yaşamı yalnızca bir görev olarak algılayan teyzeye karşı Pollyanna mücadele etmeye çalışır.
Acaba bu görev denilen şeyden hoşnut olmanızın bir yolu yok mu?
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Ancak bu mücadele daha başında yenilgiyle biter. Ve Pollyanna çok uzun sürecek sıkıntılı bir
dönemi omuzlamak zorundadır. İşte çocuğa yüklenen ağır sorumluluk burada başlar.
Küçük kız sıcak tavan arasındaki tahta iskemleye oturdu. Artık onun önünde yalnızca görev
olan tatsız bir yaşam uzanıyordu.

Bundan sonraki süreçte Pollyanna'nın çocuk görüntüsünde olabildiğince bilge bir
yetişkinin kimliği ortaya çıkar. Çocuksu görüntü sanki bir aldatmaca gibidir. Doğal hayatın
içerisinde “Bu kadarı da olmaz” diyebileceğimiz iyimserlikler çıkar karşımıza. Pollyanna,
çevresine sürekli mutluluk dağıtır. Adından memnun olmayan hizmetçi kız Nancy'ye adını
sevdirir. Kimseyle konuşmayan ve kendisine oldukça kaba davranan Bay Harrington'u insan
içine çeker. Ve yine hasta bir kadın olan, her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlayan Bayan
Snow'a da hayat verir. Yoksul bir çocuğa ev bulur. Bununla da kalmayıp yaşadığı kasabada
herkese mutluluk ve iyimserlik dağıtır.
Çocuk figürüne gizlenmiş bir misyonerlikle görevlendirme vardır bu davranışlarda. Bu
misyonerlikte burjuva kültürünün toplumda ortaya çıkardığı bunalımları aşma görevi de
yüklüdür. Kimi zaman örtülü, kimi zaman da belirgin bir biçimde dinin sorunlara çözüm getirici
etkisi vurgulanır. Zaman zaman da Romantizm’in Aydınlanma’ ya duyduğu tepkiden de
yararlanılır. Pollyanna'nın, teyzesinin Doktor Chilton ile evlenmesini sağlaması, Bayan Snow'u
iyileştirmesi, Bay Harrington'u yaşama döndürmesi Romantizm’ in çocuk saflığını kullanarak
zafer kazanması gibi yansır. Pollyanna'nın sakatlandığında insanca duygularla isyan etmesi,
okuyucuda rahatlama sağlamak içindir. Aynı rahatlama Pollyanna iyileştirilerek de sağlanır.
Sonuç olarak, kahramanının çocuk olması bir kitabın salt çocuk kitabı olduğunu
göstermez. Kitapta verilen mesajlar salt çocuklara yönelik değildir. Bu kitapta da Pollyanna
tiplemesi kullanılarak çocuklara, dolaylı olarak da büyüklere idealize bir insan figürü mesajı
verilmeye çalışılmıştır. Bu mesajlar farklı biçimlerde de olsa Türk filmlerinde de yer almıştır.
Nubar Terziyan'ların, Adile Naşit'lerin, Hulusi Kentmen'lerin ve küçük bir yığın oyuncunun yer
aldığı mutluluk filmlerini az mı seyrettik. Ayakları yere basmasa da az mı mutlu olduk. Gerçek
dışılığını bilsek de böyle kitaplara ve filmlere sanırım gereksinme duyuyoruz ve
“Pollyannacılık oynamak” deyimi de toplumdaki yerini bulmuş oluyor.
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4.1.5. İdealize Erkek Çocuk Figüründen Gerçekçi Çocuk Figürüne:
Küçük Hafiyeler
Erich Kaestner'in bu romanı idealize erkek çocuk figüründen gerçekçi çocuk figürüne
geçişi gösterir. Macera romanının heyecanlı akışı ve çekiciliği kullanılarak gerçekçi çocuk
figürü çizilmeye çalışılmıştır.
Kaestner bu romanda babası ölmüş ve kuaförlük yaparak geçimini sağlayan annesiyle
yaşayan bir çocuğu anlatır. Çocuğu gerçek hayatın içine koyarken, yine de onu idealize
etmekten kendini alıkoyamaz. Emil'in annesi çok güç şartlar altında para kazanmaktadır.
Emil'in okul giderlerini ve evin geçimini sağlamak zorundadır. Emil de annesinin yaptıklarının
bilincindedir. O da ona yardımcı olmak için elinden geleni yapar. Yemek pişirir, yerleri siler.
Emil'in annesini üzmemek için iyi bir çocuk olmaya çabalamasına gülmezsiniz
herhalde. Evet, Emil annesini çok severdi. Başkalarının çocuklarından hiçbir bakımdan geri
kalmaması için, annesinin ne çok özveride bulunduğunu da bilirdi. Karşılık olarak, Emil de
elinden geleni yapardı: Derslerine olanca gücüyle çalışır, sınavlarda kimseden kopya çekmeye
falan kalkışmaz, okuldan hiç kaçmazdı. Bunların bir tekini yapacak olsa annesinin yüzüne nasıl
bakabilirdi? Emil onu üzecek davranışlardan kaçardı.
Ama anlattıklarıma bakıp da Emil'i muhallebi çocuğu sanmayın sakın. Hiç öyle değildir.
Yazar Emil'i böylesine idealize ettikten sonra onu çocuk gerçekliğine geri döndürür. Emil'in
yetişkinler dünyasına atlamasını istemez. Bu onun gözünde hiç hoş bir durum değildir.
Hele o büyümüş de küçülmüş, o çokbilmiş sevimsiz çocuklardan biri hiç değildir, Emil
Tişbayn. İyi bir çocuk olmak için gerçekten çok çaba harcaması gerekir. Hani bazı kişiler
için tatlı yememek, ya da sinemaya gitmemek nasıl zorsa, Emil için de uslu olabilmek o
kadar zordur.

Yazar bu noktada okuyucusunu rahatlatır. Çocuk, ne Küçük Lord gibi doğuştan
mükemmeldir, ne de Küçük Prenses gibi düş dünyasında yaşar ve ne de Pollyanna gibi
inanılmaz iyimserdir. Evet, bir idealize figür çizilir, ancak çocuğa Pinokyo'da olduğu gibi
zaman tanınır. Bu, belli bir süreçte olması gereken olumlu bir idealize figürdür. Başta sunulan
mutlak mükemmel değildir. Emil de mükemmel bir çocuk değildir, bir yığın yaramazlıkları
olan bir çocuktur. Çarşıdaki heykelin burnunu boyamış ve yüzüne bıyık çizmiştir. Tam o sırada
komiser ortaya çıkmış, çocuklar kaçmışlardır. Emil suçluluk duygusu içindedir. Ama bu
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suçluluk duygusu, onun düşlerinde Komiser Yeşke ile yaptığı konuşmada muhbirlik yapmasına
neden olmaz.
“Arşidük'ün yüzünü tebeşirle kim boyadı?”
“Ben,” dedi Emil cılız bir sesle.
“Peki, sana yardım edenler kimlerdi?”
“Söylemem.” Bu kez güçlü çıkmıştı sesi.
“Söylemem” derken güçlü çıkartılan sesle yazar Emil'e kimlik kazandırır. Ardından bu
konuda anneyi destek güç olarak kullanır.
“Ama Yeşke benimle birlikte olan çocukların adlarını istiyor benden. Ben de
söylemiyorum.”
“Aferini” dedi annesi. “Hiçbir zaman arkadaşlarını ele vermemelisin.”

Yazarın çizdiği bu Emil figüründe çocuk, suçunu söylemekle dürüst, arkadaşlarını ele
vermemekle onurlu davranmıştır. Anne de çocuğunun hatasına hoşgörü göstermiş ve ayrıca
arkadaşlarını ele vermemesi konusunda destek vermekle olumlu bir tip çizmiştir.
Emil'in güç koşullarda ağlamamak gibi olağanüstü bir özelliği yoktur. Ne annesinden
kopartıldığında hiç tepki göstermeyen Küçük Lord gibi, ne de babası ölüp tüm serveti yok
olduğunda her şeyi benimseyiveren Küçük Prenses gibi değildir. Annesinin, Berlin'deki
anneannesine götürmek üzere verdiği para cebinden çalınınca ağlar.
Ancak öyle sulu gözlü çocuklardan değildi. Daha birkaç gün önce, sokaktaki lamba
direğine öyle bir toslamıştı ki, neredeyse direk yıkılacaktı. Morluk hala alnındaydı. O
zaman bile ağlamamıştı Emil.

Yazar Emil'in ağlamasını savunur. Ağlamanın insanı aşağılayan bir yönü yoktur, yeter ki
sulu göz olunmasın. “Ağlamak insanca bir duygudur. Erkekler de ağlar,” diyebilmektedir. Ve
yazar Emil'i paranın çalındığı noktada kaderci ve edilgen bir konuma sokmaz. Emil ağlar,
üzülür, ama sonunda kendini toplar ve sorununu çözmenin yollarını arar.
Yazar Emil'i büyük kentin sorunları ve gerçekleriyle karşı karşıya getirir. Kentleşmeyi,
kent kültürünü ve yabancılaşmayı koyar karşısına.
Birden kendini çok yalnız ve ufak hissetti Emil. Bu koskocaman, kalabalık ve uğultulu
kentte minicik bir noktaydı sanki. Kimse onunla ilgilenmiyordu. Neden parasız olduğu,
nereye gidiyor olduğunu bile bilmeyişi umurlarında değildi. O anda Berlin'de tam dört
milyon insan yaşıyordu ve içlerinden biri bile Emil Tişbayn'a aldırmıyordu.
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Dört milyon insan ve birinin bile aldırmadığı Emil. Kent kültürünün getirdiği bireysel
gelişmenin, aynı zamanda yabancılaşmayı da getirdiğinin bir eleştirisidir bu.
Büyük kentler böyledir işte. Kimse kimsenin sorunlarıyla ilgilenmez. Çünkü vakitleri
ve sabırları yoktur. Sorunlarınızı anlatsanız bile, incelik olsun diye dinler görünür ve yalnızca
çok üzüldüklerini söylerler. Oysa o anda içlerinden, “Bana ne senin sıkıntılarından? Benim
kendime yetecek kadar derdim var zaten,” diyorlardır çoğunlukla.
Büyük kentlere göç olgusunun yaşandığı günümüzde kent kültürüyle feodal kültürün
çatışması da yaşanmaktadır aynı zamanda. Kent kültürünün getirdiği yabancılaşmayı aşabilmek
için insanlar belli yerleşim bölgelerinde toplanıp bir arada sorunları aşma çabasındadırlar.
Ancak yine de kent kültürünün zorlaması sonucu müziğiyle ve yaşam biçimiyle büyük
çelişkiler ve iç bunalımlar da yaşanmaktadır.
Yazar yetişkinlerin yabancılaşması olgusunu, çocukların iletişimiyle bozar. Çünkü
çocuk kültürlerarası bir varlıktır ve en kolay uyum sağlama becerisi çocukta vardır. Kasaba
kültüründe yetişmiş bir yetişkinle kent kültüründe yetişmiş bir yetişkin arasındaki aşılamayan
sorunlar çocuklar arasında kolayca aşılabilir. Kasaba kültüründen gelen Emil çocuklarla tanışır.
Bu çocuklar genellikle küçük burjuva çocuklarıdır. Emil'e göre daha fazla özgürlük elde
etmişlerdir.
“Berlinli ana babalar da ne kadar anlayışlı!” dedi Emil.
“Hepsi öyle değildir ama, inan.”
“Ama genellikle anlayışlıdırlar," diye onu yanıtladı Profesör. “Çoğu, bize güvendikleri
sürece onları üzmeyeceğimizi bilirler. Örneğin ben babama kötü ya da tehlikeli işlere
karışmayacağıma söz verdim. Bu sözümü tuttuğum sürece, dilediğimi yapmakta özgürüm.
Babam çok kafa dengidir.”

Yukardaki konuşmayla yazar, özgürlüğün sorumlulukla koşutluğunu da vurgular. Çocuk
sorumluluğunu yerine getirdiği sürece özgürdür.
Babam der ki: “Ben yanıbaşında duruyor olsam nasıl davranacaksan öyle davranmalısın
tehlikeli durumlarda. Şimdi burada olsa yine aynı şeyleri söylerdi.”

“Kendi aklını kullan” ilkesinin (Kant) başka türlü anlatımıdır bu. Akıl özgürlüğün yaratıcısıdır.
Bu arada Emil kasabadaki geleneksel yaşam ile kent kültüründe yetişmiş çocukların özgürlüğü
arasında bocalar. Kendini savunma zorunluluğu hisseder. Onun özgürlüğünün kısıtlı oluşu
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annesine karşı duyduğu sorumluluktandır. Üstelik bundan hoşlanmaktadır. Bu onun
savunmasıdır. Ama bunlara karşın hiç de ana kuzusu değildir. Öyle düşünen herkesi bir vuruşta
yere serecek kadar güçlüdür.
Yazar edilgen olamayan bir kız figürü de çizer. Emil'in kuzeni Pony'dir bu figür. Pony
bisikletine atlayıp evden tek başına uzaklara gidebilmektedir. Üstelik korkusuzca erkeklerin
arasına girer. Ama erkek çocukların şaşkınlığı ve suskunluğu, bunun yanında bir kızın
karşısında yüzlerinin kızarması toplumsal kabulün güçlüklerini belirtir. Ancak yazar Pony'e
etken bir rol verirken, onu yine de toplumda var olan figürün pek fazla dışına taşırmaz. Pony
çocuklara taze çörek ve çay getirir. Kadına yine mutfak görevi verilmiştir. Ama hiç değilse
sokağa çıkma özgürlüğü vardır ve erkeklerle kendini eşit hissetmektedir.

4.1.6. Romantizm’in ve Dinin Burjuva Dünya Görüşüne Tepkisi ve
Doğaya Dönüş: Heidi (1880)
İlk kez 1880 yılında yayımlanan bu roman kentleşmeye, burjuva dünya görüşüne,
yabancılaşmaya dinsel bir başkaldırı, tanrısal doğaya dönüş çağrısıdır. Eğitimini rahiplerden
alan roman yazarı Johanna Spyri romanlarında dinsel çözümü önermiş, mutluluğun onda
olduğunu, doğa içinde tanrı ile yakınlaşmayı savunmuştur (krş. Doderer 1969).
Anne ve babasını bebekken kaybeden beş yaşındaki Heidi önce teyzesi tarafından
büyütülür, ancak daha sonra teyzesi onu büyükbabasının yanına bırakıp gider. Büyükbaba Alp
dağları üzerindeki bir kulübede yalnız yaşamaktadır. İnsanlarla iletişimini kesmiştir. Bu
yalnızlıkta gençlik yıllarında yapılan hatalar saklıdır. Büyükbaba büyük hatalar yapmış ve
ailenin parçalanmasına neden olmuştur. Bu yüzden insanlardan ve Tanrı'dan uzak bir yaşam
sürmektedir. Kulübede hiçbir lüks yoktur. Saman yatak, tahta iskemleler ve gaz lambası. Ancak
Heidi bu koşullardan mutluluk duyar, çünkü burada özgürdür ve doğanın ona sunduğu
özgürlükleri çocukça bir keyifle yaşamaya çalışmaktadır. Oysa önceki yaşamı özgürlükten
yoksun geçmiştir.
Heidi sürekli yaşlı kadının gözünün önünde olmak için daima evde kalmak zorundaydı.
Oysa o hep dışarı çıkıp, koşup oynamayı hayal ediyordu.
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Çocuğun doğa ve oyun oynama tutkusunu vurgulayan bu cümleler, onun mutluluğunu
sağlayan şeyin oyun oynama özgürlüğü olduğunu anlatıyor. Doğayla baş başa yaşayan çocuk
ruhsal ve bedensel sağlığını da daha kolay elde etmiş oluyor.
Geçmişteki yaşam biçimiyle toplumla ters düşen büyükbaba, onunla iletişimini kesmiş
ve yalnız bir yaşamı seçmiştir. Toplumla olan tek iletişimi mal alış verişidir. Var olan sisteme
ve eğitim biçimine karşıdır ve sürekli çatışma içindedir.
“Onu okula yollamaya niyetim yok!”
“Peki, ne olacak bu kız?”
“Keçiler ve kuşlarla özgürce büyüyecek ve mutlu olacak.”
“Ama o bir kuş veya keçi değil. Küçük bir kız. Bu dostlardan kötü bir şey öğrenmez belki
ama okumayı- yazmayı da öğrenmesi gerekli.”

Heidi'nin okuması gerektiğini söyleyen rahiptir. Çocuğun yetişkinler dünyasına
geçebilmesi için okuma-yazmayı öğrenmesi gerektiğini söyler. Bu din adamı yetişkinler
dünyasından kaçan Büyükbaba'nın da oraya dönmesini sağlamaya çalışır. Uzlaşmayı
sağlamaya çalışan kişi din adamıdır ve araç da dindir.
Heidi'yi büyükbabasının yanında bırakan teyzesi, bir süre sonra onu almaya gelir. Şehre
zengin bir ailenin yanına götürecektir. Kentli bir görünümde olan Teyze'ye, kentin
bunalımlarını çok yoğun yaşamış ve çok şeyini bu nedenle yitirmiş olan büyükbaba şöyle der:
Onu al ve şımart. Bir daha benim yanıma getirme! Onu senin gibi tüylü şapkalarla ve yerleri
süpüren giysilerle görmek istemiyorum. Ya da benimle senin gibi konuştuğunu duymayı
da.

Ve Heidi kente götürülür. Onu, yaşamını katı kuralların içine yıkmış olan ve kuralları
bozulduğunda büyük panik yaşayan, evin kâhyası Bayan Rottenmeier karşılar. Aslında
Rottenmeier kitapta bir yan figür olarak kullanılmış ve bu figüre kent yaşamının kuralcılığının
iticiliği yüklenmiştir. Romanın süreci içerisinde bu figür kendiliğinden yok olur.
Rottenmeier'in Heidi'ye ilk tepkisi adını değiştirmektir. Adı kent kültürüne ya da Bayan
Rottenmeier'in kafasındaki figüre uymamaktadır. Ardından kent kültürünün oluşturduğu
kuralcı yaşam biçimine uygun kuralların öğretilmesi gelir, Heidi'nin hiçbir zaman uyum
sağlayamayacağı. Asıl önemlisi Heidi'nin kente geldiğinde yaşadıklarıdır.
Heidi bir pencereden diğerine koşuyor, kafesteki bir kuş gibi çırpınıyordu. Dışarıya bir
bakabilseydi, emindi ki bir tutam ot görebilecekti. Ya da en azından dışarıya çıkıp, arka
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kapıyı bulup bahçeye çıkmalıydı. Ön kapıdan girerken taştan başka bir şey görememişti
çünkü.

Doğadan ve özgür yaşamdan kopartılışın anlatımıdır bu. Duygularını özgürce
yaşayabildiği doğadan alınıp taş yığınlarından oluşan kente getirilmiş ve kurallar içinde bir bir
yaşamı sürdürme zorunluluğunda kalan bir çocuğun tepkisidir.
Yazar bu tepkiyle kent yaşamına olan tepkisini de ortaya koyar. Yazarın tercihi doğaya
ve Tanrı'ya dönük bir yaşamdır. Ve bu yaşamın zenginlik içinde olması da düşünülmemektedir.
Yazar zenginliğe tepki duyar. Zenginlik anlatılırken hiç abartılmaz ve hiçbir şekilde albenisi
olduğu vurgulanmaz. Böyle bir şeyin söz konusu olduğu durumda doğanın güzelliği ön plana
alınır.
“Yaşamında hiç böyle güzel bir evde oturdun mu? Böyle yumuşak bir yatağın oldu mu?
Böyle lezzetli yemekler yedin mi?”
Artık bu kadarı da Heidi için fazlaydı doğrusu. Başladı ağlamaya ve bir yandan da saymaya,
“Ben eve gitmek istiyorum. Çünkü kar tanesi ağlıyordur, nine beni özlüyordur. Ve ben
burada güneşin dağlara iyi geceler dileyişini göremiyorum. Şahin buraya gelse bile kentin
gürültüsünden onun sesini duyamam. Burada her yer taş duvar. Oysa dağlara tırmanmak
ne güzeldir.”

İşte bu noktada bize yöneltilen soru, çocuğun gereksindiği şey kentin ortasında lüks
koşulları olan bir evde, güzel yataklarda yatmak, nefis yemekler yemek mi, yoksa ruhsal doyum
ve özgürlüğü yaşadığı doğanın içinde mi olması gerektiğidir.
Yazar buna doğaya dönük tercihiyle yanıt vermektedir. Burjuva kültürünün getirdiği
kurallar yerine, doğa içinde ve doğal bir yaşam yeğlenmektedir.
Ve kent kültürü içinde kimlik bulamamış ve arayış içinde olan Heidi'ye çözüm bilgelik
simgesi olarak sunulan büyükanneden gelir. Büyükanne dine dönük çözümün bir köprüsü
gibidir.
Eğer bir sorunumuz varsa ve bunu kimseye açamıyorsak, Tanrıya anlatıp, ondan yardım
istemek en iyi çaredir. O bize daima yardım eder. Beni anlıyor musun? Her gece yatağında
Tanrı'ya yakar.

Ortaya çıkan bunalımlara karşı çözüm dine sığınmaktır. Bu aynı zamanda kent
kültürüne bir karşı çıkıştır. Din, topluma uyum sağlamada da bir köprü işlevini de görür.
Büyükbabanın toplumla uyumunu sağlayan büyükanne ve rahiptir, yani dindir.
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Kentten ve kent kültüründen kaçışın bir başka örneği de Doktor'dur. Kentteki
yalnızlığından kurtulmak ve sıcak dostluklar kurmak isteyen Doktor, köye yerleşmeye karar
verir. Doktora en yakın ilgiyi gösteren kişi yine rahiptir.
Clara'nın doğaya geldiğinde kısa bir süre içinde iyileşmesi de tanrısal doğanın gücünü
yansıtır.
Spyri bu kitabıyla, kent kültürünün getirdiği yabancılaşmayı ortadan kaldırmaya,
bozulan insanlar arası ilişkileri yeniden bir düzenleme çabasındadır. Onun ortaya koyduğu
düzende zenginliğin, katı kuralların hiç yeri yoktur. Mutluluk tanrısal doğada ve dindedir. Din
insanlar arası ilişkileri uyumlu bir hale getirmek için en iyi yöntemdir. Ve yazar bu yöntemini
uygulamak için Heidi figürünü idealize ederek okuyucuya sunmuştur. Heidi figüründeki ilginç
nokta onun bir misyoner olarak sunulması yerine doğal güçler yüklenerek okuyucunun
karşısına çıkartılması ve böylece itici yönünün ortadan kaldırılmasıdır. Bu şekilde Pollyanna'
da karşımıza çıkan çocuğa yüklenen aşırı iyimserlik ve katı misyonerlik figürü Heidi'de
kullanılmamış ve Heidi doğal çocuk özellikleriyle çekiciliğini korumuştur.

4.2.Tanzimat’la Başlayan Çeviri Çocuk Edebiyatı
Tanzimat’tan bu yana oluşturulmaya çalışılan çocuk edebiyatında, çeviri merkez
konumunu sürekli korumuştur. Klasiklerin sürekli olarak yeniden gündeme geldiği ve yeni tür
ve bakış açılarının yeterli izlenmediği çocuk edebiyatında yerli çocuk edebiyatı güçlü bir
şekilde gelişememiş ve çevirinin egemenliğinde kalmış ve klasiklerin üstünlüğüyle sürmüştür.
Tanzimat’la başlayan çeviri çocuk edebiyatı Batı'da yayımlanan bütün klasikleri
Aydınlanma'nın ürünü olarak algılamış ve bu kitaplar Aydınlanma’nın ürünü olarak bize
yansıtılmıştır. Aslında Aydınlanma döneminde yayınlanmasına karşın buna karşı olan ve
değişik

dünya

görüşlerini

yansıtan

kitaplar

aynı

dünya

görüşü

içinde

alınıp

değerlendirilmişlerdir ya da belli dünya görüşünün verilmesinde aynı amaç doğrultusunda
kullanılmışlardır. Bu idealize çocuk figürünün yaratılması amacıdır. Burjuva dünya görüşünü
yansıtan, buna karşı olan Romantizm’in tepkilerini yansıtan, ayrıca yine Aydınlanma'ya,
burjuva dünya görüşüne ve kentleşmeye karşı olan ve içinde dinsel görüşleri, tepkileri yansıtan
kitaplar aynı kapta ele alınmışlardır. Bu aynı kapta ele alınmada yaratılmak istenen idealize
figürün önemli bir yeri vardır.
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Yerli yazınımıza baktığımızda ise farklı dünya görüşlerinde de olsa aynı idealize figürün
değişik tiplemelerini görmek olanaklıdır. Bu farklı dünya görüşlerinde figür aynı olmasına
karşılık değişen yalnızca renkler olmuştur. Son otuz yılda Batı'da idealize çocuk figüründen
vazgeçilmiş ve çocuğun gerçekliğine dayalı, eşitlikçi bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Bu edebiyat
çeviri yoluyla bize yansımışsa da yerli yazınımızda bu tür örnekleri sıkça görmek henüz
mümkün değildir. Ele aldığım çocuk kitapları belli süreçte Batı'da çocuk edebiyatındaki
gelişmeyi yansıttığı gibi idealize çocuk figürünün değişimini de ortaya koymaktadır. Kapalı bir
dünyada çocuğa idealize figürü vermek belki de olanaklıdır. Ama iletişimin bu denli geliştiği
ve görsel medyanın çocukluğu ortadan kaldıracak denli yaşamımızın içine girdiği ve yetişkin,
çocuk ayrımı gözetmeksizin her şeyi evimizin içine soktuğu bu dönemde çocuğa kapalı ve katı
figürleri benimsetmenin olanaksızlığının görülmesi gerekir. Belli bir yaşa kadar belki de
mümkün olabilecek bu idealize figür, sosyal yaşamın içine girdiğinde parçalanacak ve
bunalımlara yol açabilecektir. Bununla kastedilen çocuğa olumlu ideallerin verilmemesi
değildir. Ancak çocuğun kendi gerçekliğinin anlaşılması ve onun eşitliğinin kabul edilmesi,
yani adam yerine konması gerekmektedir. Böylece prototip bir insan figürü yaratmak yerine
özgür düşünen, yorumlayan, kendini özgürce ifade edebilen insanlar yaratmak olanaklıdır.
Çocukların hala keyifle okudukları Küçük Lord kitabındaki idealize çocuk figürünü
yaratmak olası mıdır? Böyle bir figür günümüz toplumunda ne kadar ayakta kalabilir. Beş
yaşındaki bir çocuk annesinden zorla ayırıldığında hiç ağlayıp tepinmez mi? Küçük Prenses
romanındaki idealize figür Sara Crewe tiplemesi günümüz toplumunda ne denli gerçektir.
Collodi Pinokyo'ya hiç değilse on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkı tanımıştır.
Döneminin toplum yapısını eleştirmiş ve çocuğu fantastik bir biçimde toplumun eksiklerine
karşı uyarmıştır. Spyri Pollyanna'yı yalnızca idealize bir figür olarak sunmamış, aynı zamanda
bu figürden misyoner olarak yararlanmıştır. Pedagogların bile “Böyle bir figür çocukta
küçüklük duygusu yaratır” (bkz. Yörükoğlu 1985) dediği Pollyanna figürü çocuk
kitaplarımızda hala yerini korumaktadır. Heidi doğaya dönüşün ve doğa içinde özgür
gelişmenin, kentlileşmeye karşı çıkışın ve doğaya dönüp tanrıya sığınmanın mutluğun yolu
olduğunu anlatan idealize bir figürdür. Ancak çocuğa doğa özgürlüğü vermesi, çocuğu mutlu
edebilecek en önemli şeyin doğa olduğunu vurgulaması dikkate değerdir. Kaestner, Emil
tiplemesine idealize figür vermiş, ama bu figürü gerçekdışı bir biçimde çizmemiştir. Çocuğun
gerçekliğine olabildiğince yaklaşarak bu tipin ayaklarının yere basmasını sağlamıştır.
Nöstlinger fabrikasyon bir erkek çocuk yaratarak idealize figürü alaya almış ve onu çocuk
gerçeklerini yakaladığı anda gerçek bir çocuk olarak karşımıza çıkarmıştır. Fabrikasyon çocuk
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idealize figürün yıkılmasıdır. Prototip insan yaratmanın yanlışlığı vurgulanmaktadır. Yazar
ayrıca prototip idealize anne-baba figürünün ne denli iğreti olduğunu gösterir bize. Dahl ise
olağanüstü bir çocuk yaratarak idealize figürü kara mizah örneği olarak karşımıza koyar.
Toplumda önem verilen ideal aile yapısının komikliğini, yapmacıklığı gösterir.
Toparlarsak idealize kız figürlerine örnek olarak Sara Crewe, Pollyanna ve Heidi ele
alınmıştır. Bu figürlerde Sara Crewe ve Pollyanna katı bir figür olarak karşımıza çıkarken
Heidi'ye doğaya dönüş özgürlüğü verilmiş ancak toplumsal özgürlüğü sınırlı kalmıştır.
İdealize erkek figürlerine örnek olarak Küçük Lord, Pinokyo ve Emil ele alınmıştır.
Küçük Lord, katı idealize figür örneği çizmiş, Pinokyo ise belli bir yaşa kadar hata yapma hakkı
elde eden bir figürle karşımıza çıkmıştır. Emil idealize figür olmasına karşın çocuk gerçekliğine
daha yakın tip çizmiştir.
Olabildiğince tarihsel süreç içerisinde ele aldığım bu kitaplarda Batı'da idealize figürün
geçirdiği değişimler yansıtıldığı gibi çeviri yoluyla bizim yazınımıza geliş süreçleri
gösterilmeye çalışılmıştır.
Batı'da yaşanmış ve yaşanmaktayken benzer süreçlerden geçen, toplumsal yapısında
hızlı değişimler yaşayan ülkemizde hala klasiklerin egemen olması düşündürücüdür ve
klasiklerdeki dünya görüşünde takılı kalmak ise gelişimi görmezden gelmektir. Dönemlerine
göre oldukça ileri olan, ele aldığım kitapların yazınımızda olması hoştur ve gereklidir. Ancak
toplumun gelişim sürecine koşut telif ya da çeviri eserlerin verilmesi de gerekmektedir.

4.3. Yerli Çocuk Edebiyatından İlk Örnekler
4.3.1. Rakım Çalapala - 87 Oğuz
Oğuz 4. sınıf öğrencisidir. Yaramaz olmasına rağmen tarihe meraklı, şiiri seven sosyal
bir çocuktur.
Oğuz dönemin idealize olarak çizilen erkek çocuklarını oldukça yoğun biçimde temsil
eden bir çocuktur. Evdeki hali bile tanımlanırken “Oğuz’un annesi Hanife Hanım, sabah
uykusundan bir zil sesi ile uyandı, kapıya koştu, kimse yok. Sesin Oğuz’un odasından geldiğini
anlayınca yukarı çıktı. Oğuz mışıl mışıl uyuyordu, uyandırdı. Oğuz hemen yataktan fırladı ve
çantasını hazırlamaya başladı, çünkü artık okul başlıyordu. Yaramazlığı ile ün yapmış oğlunun
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okul için böyle sorumluluk bilinci içinde hareket etmesi, Hanife Hanım’ı hayrete düşürmüştü.
Ama ne olursa olsun her türlü yaramazlığına rağmen, Oğuz hiçbir zaman okulunu ihmal
etmemişti.”
Burada betimlenen çocuk her şeye rağmen görev ve sorumluluklarını bilen ve kendisini
böyle ideal biçimde sistematize eden bir çocuktur.
Artık okula başlamıştı. Dördüncü sınıfa gidiyordu. Kalabalık sokaklardan geçerek okulun
bahçesine geldi. Hemen herkes hep bir ağızdan “Oooo 87 Oğuz!” diyerek etrafını
çevirdiler. Oğuz’u tanımayan öğrenci yoktu. Fakat özellikle kızlarla hiç geçinemez, her
fırsatta onlara karşı muziplikler yapardı.

Oğuz’un ergenliğe geçiş tanımları yapılırken bir erkek kutsallaşması yapıldığını görmek
mümkündür. Kızları kızdıran ve onlarla eğlenen bir çocuk söz konusudur. Aslına bakarsanız
Oğuz’un kafasında kızların olmadığını göstermek için yapılan bir tanımlamadır bu.
Ve Mektep Başladı: Nezihe öğretmen hemen dersleri başlatmıştı. Çocuklar en çok tarihe
ilgi duyuyorlardı. Oğuz dersleri can kulağı ile dinliyor, öğretmenin sorduğu her soruya
önce cevap veriyordu.

Burada özellikle vurgulanmaya çalışılan şeyin çocuğun tarih bilincinin ne denli önemli
olduğudur. Oğuz tüm yaramazlıklarına rağmen bu bilinci önceleyen bir çocuk olarak
betimlenir.
Üç Gün Sonra: Oğuz’da defter, kitap hak getire. Ancak öğretmen hep sorular sorduğu,
Oğuz da iyi dinlediği için dersleri iyi oluyordu. Yaramazlık ise aynı şekilde devam
ediyordu.

Oğuz’un bu şekilde betimlenmesi, bir yandan çocuğa çocuk olma özgürlüğü tanımak olarak
tanımlanabilir ancak bu özgürlük önemli bir disiplinle sınırlanmıştır. Dersi ciddi olarak
dinleme.
On Beş Gün Sonra: Sınıfta kırk sekiz öğrenci vardı. Bir de nazlı büyütülmüş, el bebek gül
bebek Selim isimli bir çocuk geldi, etti kırk dokuz. Annesi, Nezihe öğretmene rica üstüne
rica ediyordu.
Genç öğretmen, yeni öğrenci Selim’in annesi ayrıldıktan sonra, kendi kendine şunları
düşünüyordu: “Ne yaparsın, ana kalbi, böyle söylemek lâzım... Halbuki bir çocuğa, başka
bir çocuktan daha çok önem vermek olur mu hiç? Okul çocukların dünyasıdır. Orası onu
kendine uydurur. Böyle üstüne üflene üflene büyütülen bir çocuk; yarın zayıf, pısırık bir
adam olacaktır. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti’ni yükseltmek için atılgan, cesur, çelik
vücutlu ve çelik kafalı gençler lâzım!
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Çocuk edebiyatının Batı’da da bizde de ortaya çıkışının en önemli nedenlerinden biri ulus
devletin gereksindiği insan tipini yaratmaktır. Bu metinde de bu düşünceyi açık biçimde
görmek mümkündür. Bu süreç çocuğun kendi gerçek dünyasına geçene kadar devam etmiştir.
Yeni Bir Arkadaş: 351 Selim:
Nezihe Hanım, arkasında ürkek ürkek duran Selim’le beraber sınıfa girdi. Nezihe Hanım
Selim’i arkadaşlarına tanıttı ve nereye oturtacağını düşünmeye başladı. Nihayet, Oğuz’un
yanında karar kıldı. Varlığın, itinanın ve büyük bir sevginin meydana çıkardığı incecik
boyunlu, bembeyaz yüzlü, çekingen fakat çok kibar giyimli çocuğu aldı… Yoksulluğun,
ihmalin ve kırbaç gibi bir hayatın meydana çıkardığı yanaklarından kan fışkıran, sert
bakışlı, dik sesli, fakat pantolonu dört yamalı ve suratı çamurlu çocuğun yanına oturttu.
Derste olsun, bahçede olsun öğrencilerin yeni ilgi odağı Selim’di. Öğretmen tahtaya
kaldırmış, bazı sorular sormuştu. Selim’in bilemediği soruların hepsini, Oğuz biliyordu.

Burada ideal çocuk, sağlıklı, güçlü ve akıllı olarak betimlenirken, Selim'de yansıtılan
çocuk ana kuzusu tiplemesi şeklindedir ve çok da onaylanmaz.
Öğle Yemeği: Okulda öğle yemeğinde bütün öğrencilerin ufacık paketlerine
baktığınızda toplam şu dört çeşit yiyeceği görürsünüz:
Peynir, zeytin, yumurta, helva. Bugün öğle yemeğinde de hep bunlar vardı. Ama o da ne?
Bir hizmetçi kız gelmiş. Kız önce Selim’in oturacağı yerin altına bir bez serdi. Selim’in
boynunda peşkir, elinde çatal. Önünde francala ve dört tane ağız ağza dolu tas!

Burada Cumhuriyet dönemi çocuk edebiyatında sınıfsallığın da onaylanmadığını ve bunun
yansımalarının ciddi şekilde metinlerde eleştirildiğini, hatta alaya alınarak aşağılandığını
görürüz. Dönemim yazarları kitaplarında buna özen göstermişlerdir. Bunu daha sonra yazdığı
metinlerde en çok Kemalettin Tuğcu sürdürmüştür.
Fatin’in elinde bulunan top, Oğuz kapmaya çalıştığı için birden fırlayıp, su birikintisine
düşerek oradan geçmekte olan Selim’in üzerine çamurlu suları sıçratmış, güzelim elbiseleri
çamur deryası olmuştu.

Çok uzun yıllar çocuklar okula önlükleriyle gitmiştir. Her ne kadar tek tipleştirme olarak
eleştirilse de önlük çocukların sınıf farklarını ortadan kaldıran bir giysi türüydü ve uzun yıllar
toplumun, çocuklar üzerinden narsist yaklaşımlarını önlemiştir. Önlüklerin kalkması da
toplumda belli bir olgunluğun olduğu duygusunu yaratmaktadır.
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Bir gün Cumhuriyet Bayramı gezisi için Taksim Meydanı’na gideceklerdi. Öğretmen
tembihlediği için, herkes cicili bicili gelmişti. Bir tek Oğuz aynı. Öğretmen, aldı elini
yüzünü yıkadı. Elbiselerini fırçaladı, sağını solunu düzeltti. Oğuz rahatsız olmuştu ama
biraz da adama benzemişti.
Tramvaya binip Taksim’e geldiler. Hayranlıkla Atatürk ve yanındakilere bakıyor,
birbirlerine “Bak Atatürk, bak yanındaki İsmet Paşa, bak Fevzi Paşa!” diye gösteriyorlardı.
Birdenbire herkes durdu; çünkü Oğuz heykelin üstüne tırmanmış ve marş söylüyordu. Marş
bitince, öğrenciler, öğretmen, bütün halk Oğuz’u alkışladılar. Nezihe Öğretmen çok
duygulanmış ve çok gururlanmıştı….

Oğuz hem tarih bilgi ve bilinci hem de onu görselleştirebilecek (marş söyleme) yeteneğiyle öne
çıkan bir figür olarak görünüyor.
Havalar bozmuş, mevsim kışa dönmüştü. Oğuz yine aynı tabanı delik ayakkabılar, sağı solu
yırtık pantolon ve ceketle okula gelip gidiyordu.
Bir gün öğretmen onları Sultanahmet’e müzeye götüreceğini, ancak bedava tramvay
olmadığı için yürüyerek gidip geleceklerini söyledi. Selim’in annesi bunu duyunca, gelip
Nezihe öğretmenle konuşmaya çalıştı. Nezihe Öğretmen: “Sizin Selim, bizim Selim yok…
Biz burada çocukları sadece okutmuyoruz… İnsan yapıyoruz. Okul bir insan fabrikasıdır.
Oranın mühendislerine biraz da güvenmelisiniz.” Selim’in annesine, gitmekten başka bir
yol kalmamıştı, Son bir kez dönüp, “Selim’in babası tramvay paralarını ödemek istiyor.”
dedi. Öğretmen “Öğrencilere sorayım.” deyip, sordu. Hep bir ağızdan “Yürüyeceğiz!”
dediler.

Bu bölüm özellikle temel anlayışı çok net özetliyor. Ulus devletin gereksindiği çocuk öğretmen
eliyle gerçekleşecektir ve burada öğretmen kendi yetkilerini özellikle vurgulamaktadır.
Oğuz’da da bayağı değişmeler başlamıştı. Artık, üstüne başına özen gösteriyordu. Bu
arada, her gün Selim’e ders çalıştırıyordu. Selim’in annesi bu durumdan çok hoşnuttu.
Selim’e saygıyla karışık bir sevgi besliyordu.
Oğuz’un bu yardımları boşa gitmemiş, Selim derslerinde epeyce ilerlemişti. Sene sonunda
sınıflarını geçtiler. Karneler dağıtıldığında öğretmenleri çok güzel bir konuşma yaptı ve
sınıf birincisini de açıkladı: 87 Oğuz…
Sevinç içinde önce Selim’in evine, sonra da Oğuz’un evine koştular, herkes çok
sevinmişti…

Oğuz aynı Pinokyo’da olduğu gibi sürecin sonunda ideal çocuk olarak ortaya çıkar. Eğitim
tamamlanmış ve olgunlaşma gerçekleşmiştir.
Oğuz, sonraki süreçte benzerlerine örnek olacak bir tip olmuştur. Daha sonraki
dönemlerde yazılan çocuk kitaplarında bu tipleme aşağı yukarı hep aynı şekilde çizilmiştir.
Bunda çocuklara yazan kişilerin öğretmen kökenli olması ve onlara (çocuklara) yoğun bir
didaktizmle yaklaşması rol oynamıştır.
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4.3.2. Kemalettin Tuğcu ve Edebiyatı
60’lı yıllarda bir yazar o güne kadar yetişkin edebiyatının yanında çocuklar için de yazan
yazarların aksine doğrudan çocuklar için yazmaya başlar. Bu yazar Kemalettin Tuğcu’dur.
Kitapları, Türkiye’nin her yanında çok satar.

4.3.2.1. Kemalettin Tuğcu’da Çocuk Kavramı
İlk kitabı 1955 yılında yayınlanan Tuğcu, çocuğa nasıl bakıyor, söylediklerinde ve
yazdıklarında nasıl bir çocukluk kavramı var?
“Çocuk gayet saf ve temiz ruha sahip olarak doğuyor; yardımlaşmak, acımak, sevmek,
masum heyecanlar duymak onu çok etkiliyor. Çocuğu sonradan bozan çevredir,” diyor Tuğcu.
Bu şekilde tanımladığı çocuğu, kitaplarında da bulmak mümkün. Kahramanlarının hemen tümü
çocuk saflığını ve ruhunu taşırlar. Köprüaltı çocuğu, yoksul ve aç da olsa saf, temiz ve dürüsttür.
Romanlarında acıma duygusu yoğun bir şekilde işlenir. Bir romanında yaşlı bir eskici ve küçük
kızda yoğunlaşan bu duygu bir başka romanında hafızasına kaybeden savaş gazisi olur.
Kiminde babası ölmüş ve yoksul düşmüş bir çocuk olurken; kiminde özürlü çocuklar olarak
karşımıza çıkar. Acınan çocuk ya üvey anne elinde sıkıntı çeker ya da bağnaz kafalı bir babanın
elinde. Ama bir şey yapar Tuğcu; kahramanlarının onurunu hep korur. Çevrenin onları
bozmasına izin vermez.
Rousseau çocuğu tanımlarken onu vahşi bir çiçeğe benzetir: “Çocuğun doğallığı, sevinci
ve saflığı yüceltilmesi gereken özelliklerindendir. Eğitim çocuğa organik ve doğal gelişimini
bozmayacak şekilde verilmelidir. Yetişkindeki kusurların nedeni hatalı eğitimden kaynaklanır,”
der. Benzer bir tavrı sergilemeye çalışan Tuğcu da çocuğu bu şekilde eğitmek için çabalar.
Tuğcu’nun eğitim anlayışında ilginç noktalar bulmak mümkün. Çocuğa daha bir eşitlikçi
yaklaşan yazar bazı romanlarında var olan eğitim anlayışını eleştirir. Öğretmenlerinin çocuğu
anlamadığını vurgular. Çocuğun anlaşılması ve dinlenmesi gerektiğini vurgulaması onun
çocuğa farklı yaklaşan yönlerinden biridir.
Tuğcu, çocuk kahramanlarının tümünü okuma kültürü edinerek toplum içinde bir yer
kazandırır. Özellikle erkek çocuklar üzerinde yoğunlaşan bu çaba kız çocuklara çok fazla dönük
değildir. Kız çocuklarda da savunulan okuma kültürü onların iyi birer anne ve eş olmalarını
sağlamak içindir. Bu tavır da bize hiç yabancı olmayan bir tavırdır. Genel olarak baktığımızda
Aydınlanma döneminin romantik anlayışını yansıtır.
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4.3.2.2. Gelenek, Kültür ve Eğitime Bakış
“İnançlarına ve eskiye bağlı bir insanım. Değişikliği ve sürprizleri hiç sevmem,” der
Kemalettin Tuğcu. Kitaplarında genel olarak eski İstanbul yaşantısını anlatır. Gelenekler aile
biçimleri ve ilişkileri, o dönemin izlerini taşır. Çocuk kahramanlarının çoğu eskiden bir konakta
yaşamış ve sonra yoksul düşmüş çocuklar ya da yaşlılardır. İşte burada Tuğcu’ya arabesk
edebiyat yapıyor eleştirisine bir yanıt vermek gerekiyor. Arabesk kültürde kent kültürüne uyum
sağlamamış bir ara kültür savunması vardır. Yalnızca yoksul edebiyatı yapmayı arabesk diye
tanımlamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Tuğcu ara kültür savunması yapmaz. Onun yaptığı
belki de Osmanlı burjuva yaşamı diyebileceğimiz bir kültür savunmasıdır. Yazar gelenekleri
savunurken, bağnaz bir tavırla mutlak itaat yanlısı olmamıştır. Çocuğa, yanlışın karşısında
babasına bile direnme hakkı vermiştir (Bizim Kuşak).
Yazar aynı direnme ve eleştiri hakkını eğitim sistemine karşı da kullanır. Burada şöyle
bir saptama yapmanın yararlı olacağı kanısındayım. Tuğcu, sakat olduğu için okula gitmemiş
ve okuma-yazmayı kendi çabalarıyla öğrenmiş ve geliştirmiştir. Bunun ona, eğitim sisteminin
içine girmeden, dışarıdan nesnel bakma olanağı vermiş olduğunu düşünebiliriz. Tuğcu, eğitim
sisteminin eleştirisini yapar; çocukların anlaşılması ve onlara güvenilmesi gerektiği
kitaplarında vurgulanan önemli noktalardandır.
Kitaplarındaki günlük yaşamın yansımasına gelince, bu kitaplarda olabildiğince kendi
doğallığı içinde yansımıştır. Tipler her yerde rastlayabileceğimiz doğal tiplerdir ve bu nedenle
çocuk algılamakta hiç zorluk çekmez. Toplumsal tiplemelerinde ise, üç kategoride ele alabiliriz:
Köylü, kasabalı ve kentli. Sınıfsal ayrımlar Tuğcu’nun kitaplarında yer almaz. Köylü üretendir
ancak cahil ve edilgendir de. Yanlışlıklar karşısında tepkisiz bir kitledir. Kentli
modernleşmenin sembolüdür. Ama modernleşmenin yabancılaşmayı da getireceğini düşünen
yazar bu duruma karşı çıkar. Modernleşme karşısında gelenekseli savunur. Kasabalı ise, köylü
ve kentli arasına sıkışmış tüketici ve bağnaz bir kitledir (Satılan Çocuk).

4.3.2.3. Çocuk Edebiyatına Bakış
Yerli çocuk edebiyatına bakışında iyimser değildir. “Bizde çocuk edebiyatı diye bir şey
yok. Yapmamışlar. Bir zamanlar Çocuk Bahçesi diye bir dergi çıkmıştı. Sonra Talebe Defteri
çıktı” (Yayın Dünyasına Açılan Pencere, Ocak 1988) diyen yazar, Tanzimat Dönemi’nin önde
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gelen çocuk dergilerine tanık olmuştur. Ancak çocuk edebiyatının yeterince ele alınmadığını
görür ve okuma kültürünün yeterince yaygın olmadığını da bilir. “Kırk yıl önce aile reislerinin
çoğunun evine gazete bile girmezdi. Gazeteyi dairede veya kahvede okurlardı. Çocuğun roman
değil, mecmua alacak parası yoktu” (Doğan Kardeş, 26 Ocak 1976) derken toplumsal bir
gerçeğin altını çizer. İşte Kemalettin Tuğcu bu şekilde tanımladığı çocuğa yoksulluğun, yamalı
giyinmenin kötü olmadığını, kötü olanın tembellik ve ahlaksızlık olduğunu, çocuğun kendi
gerçekliği içerisinde acıma duygularını da kullanarak öğretmeye çalışmıştır.

4.3.2.4. Çeviri Çocuk Edebiyatına Bakışı ve Batı Edebiyatının Onun
Üzerindeki Etkileri
Kendi çabalarıyla Fransızca öğrenmiş olan yazar, çocuk kitapları çevirisi de yapar.
Çırak Uçman, Dünya Hava Yarışı, İzci Korkut, Araba ile Dünya Gezisi isimli kitapları çevirir
(Maya 1979, Sayı 7). Çırak Uçman ve İzci Korkut'un uyarlama olduğunu düşünüyorum. Yazar
yedi yaşındayken Gulliver Seyahatnamesi, Don Kişot, İki Sene Mektep Tatili'ni okur. Daha
sonra okuduğu kitap Çocuk Kalbi'dir. Bu kitabın onu etkilediğini söyler (Aktaran Olcay Yazıcı
Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987, Gökyüzü Yayınları).
Ayrıca onu etkileyen, beğendiği kitaplar arasında Küçük Lord romanının olduğunu
söylüyor (Yayın Dünyasına Açılan Pencere, Ocak 1988). Burada ilginç bir saptama yapmak
istiyorum: Küçük Lord yoksul bir yaşam süren, babası ölmüş bir çocuktur ve Lord torunudur.
Sıkıntılı geçen çocukluğuna rağmen onurlu, okuma kültürünü almış ve soylu davranışlarıyla
çevresinde çok sevilen bir çocuktur. Sabırla davranarak sonunda dedesinin servetini yönetme
hakkını elde eder. Tuğcu’nun kitaplarında da benzer motifleri görmek bu durumda hiç de
şaşırtıcı olmasa gerek.

4.3.2.5.Masallara ve Cinselliğe Bakış
Günümüzde masallar genel çocuk edebiyatı gibi algılanıyor. Sözlü edebiyatın temelini
oluşturan masalların çocuk edebiyatı gibi algılanması bazen ona karşı bir tepkinin oluşmasına
neden oluyor. Bu tepkilerin en önemlilerinden biri masallardaki cinselliktir. ‘Çocukluk
Dönemi’nin tanınmadığı zamanlarda ortak edebiyat olarak kabul edilen ve büyük küçük ayrımı
olmaksızın ortak dinlenen masallar 17. ve 18. yüzyıllarda derlenirken, Hıristiyan ahlakı ve
Aydınlanma süzgecinden geçirilerek yeniden yazılmıştır. Ancak Doğu Masalları – ki en
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önemlisi Binbir Gece Masalları’dır – cinselliği yoğun olarak içerirler. Bu nedenle çocuklara
dönük olarak kabul edilmez. Tuğcu süzgeçten geçirilen masalları bile müstehcen olarak
tanımlayarak cinselliğe bakışını ortaya koyar. “Avrupa’dan ne alınmışsa hepsinde aşk vardır.
Pamuk Prenses’de olduğu gibi; gelir öper ve prenses canlanır... Ötekilerde de hep aşk vardır.
Hatta Külkedisi’nde bile...” (Yayın Dünyasına Pencere, Ocak 1988).
Bunları söyleyen yazarın kitaplarında da cinsellik ya da aşka ilişkin bölümler bulmak
olanaksızdır. Yazar bundan hep sakınmıştır. Ayrıca masalın temel öğesi olan fantastiği ise hiç
kullanmamıştır. Burada iki yönden ele alacağım Pasifik’te Bir Türk Genci romanının
kahramanları olan bir kız ve bir erkek çocuğu, batan gemilerinin ardından Pasifik’teki bir adada
yaşamak zorunda kalırlar. Çocuklar büyürler ve uzun zamandır içlerinde sakladıkları ve hiç
belli etmedikleri sevgiyi birbirlerine söyleyerek evlenirler. Kız 18, erkek 22 yaşındadır. İkinci
olarak şuna değinmek istiyorum; bu roman Robinson Cruseau’ya sanki bir tepki romanıdır.
Robinson adaya yalnız çıkarken Can, Sevim’le birlikte çıkar. Robinson doğayla mücadele
ederken Can’ın elinde her türlü malzeme hatta beslenmesi için koyunları ve savunması için
köpekleri bile vardır. Adada bile temel aile koşulları sağlanır. Bu ailenin biri kız biri erkek iki
çocukları olur. Macera kurgusu içinde bile ana mesajlarını verir yazar. Ve okuyucusu olan
çocuk böylece hiç zorlanmadan macera yaşamış olur.
Tuğcu ve Politika
“Benim siyasetle ilgim yok.” diyen yazar kendi geleneksel çizgisi içerisinde tavrını
sürdürmüş, bu nedenle hem sağ, hem de sol kesimden yoğun eleştiriler almıştır. Ama “Ben
bunlara aldırmadım” diyerek çizgisinden sapmadığını da vurgulamıştır. Gerçekten de
kitaplarına baktığımızda konularında ve tiplemelerinde süreç içerisinde bir değişme meydana
gelmemiştir. Oysa Tanzimat, I. Dünya Savaşı, Bağımsızlık Savaşı, Cumhuriyet’in kuruluşu,
Çok Partili Dönem’e geçiş, 60 İhtilali, 68 Öğrenci Hareketi, ideolojik ayrışmalar ve 12 Mart
dönemi gibi tarihsel süreçte çok önemli dönemeç noktalarını yaşamış olan yazar bu süreç
içerisinde kendi muhafazakar aydınlanmacılığına sadık bir çizgi sürdürmüştür. Romanlarında
her şeyin ötesinde günlük yaşamı ve günlük yaşayan insanları kendi doğallığı içinde yansıtarak
her görüşten insanın kendini bulabileceği bir ortam yaratmıştır. İşte bu nedenle olumlu ve
olumsuz tepkilere baktığımızda, hem sağdan, hem de soldan tepki alan yazara, aynı zamanda
hem sağ hem sol aydınların sahip çıktığını görürüz.
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4.3.3.6.Yazınsallık Açısından Değerlendirme
Tuğcu, söylediklerinden yola çıkarsak hiçbir zaman yazınsallık iddiasında
bulunmamıştır. Ama “Çocuk romanları üzerine benim kadar emek vermiş bir Türk yazar
olduğunu bilmiyorum...” derken de, başka bir gerçeğin altını çizmiştir. Metinlerine
baktığımızda kurgu, tümce bozukluğu gibi yanlışlarla karşılaşmak olasıdır. “Benim yazı
yazmam biraz gariptir. Makineye kağıdı koyarım. Bir kelime yazarım. İkinci kelimenin ne
olacağını bilmem. Beni etkileyen konu kendiliğinden makineye akar sanki. Yazdığımı bir daha
okumam. Tashih yapmaya tahammülüm yoktur” diyen yazar metinlerinin işlenmemiş olduğunu
da kabul eder. Bu bize edebiyatın genel bir sorununu da göstermektedir: Yayın
kuruluşlarımızda güçlü bir editörlük kurumunun olmaması. Eğer güçlü bir editörlük kurumu
olsaydı Tuğcu’nun eserleri de denetimden geçecek, basılmadan eleştirilecek ve belki de gerekli
yerleri düzeltilecek, bu şekilde yazınsal açıdan daha güçlü eserler ortaya çıkabilecekti.
Değindiğim bu nedenlerden dolayı Tuğcu’nun eserlerini estetik açıdan değerlendirmenin pek
doğru olmayacağı kanısındayım.
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Uygulamalar

1. Günümüzde hala severek okunan çocuk kitaplarını bu bölümdeki
çözümlemelerden yola çıkarak tekrar okuyunuz, günümüzdeki geçerliliğini
sorgulayınız.
2. Kemalettin Tuğcu hakkında daha fazla bilgi edininiz.
3. Yerli çocuk edebiyatındaki yapıtları araştırınız ve metinleri çözümleyiniz,
vermek istenilen mesajları sorgulayınız.
4. Günümüzde çocuk edebiyatı yapıtının nasıl şekillenmesi gerektiğini
tartışınız.
5. Çeviri Çocuk Edebiyatı'na ilişkin akademik kaynaklar okuyarak bilgilerinizi
pekiştiriniz.
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Uygulama Soruları

1. Yazıldığı dönemin özelliklerini taşıyan çocuk edebiyatı alanındaki yapıtlar,
günümüzde geçerliliğini koruyor mu?
2. Bu tür eserleri çocuklara okutmanın olumlu ve olumsuz yönleri ne olabilir?
3. Günümüze uygun bir çocuk edebiyatı yapıtı nasıl kurgulanmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tanzimat’tan bu yana oluşturulmaya çalışılan çocuk edebiyatında, çeviri merkez
konumunu sürekli korumuştur. Klasiklerin sürekli olarak yeniden gündeme geldiği ve yeni tür
ve bakış açılarının yeterli izlenmediği çocuk edebiyatında yerli çocuk edebiyatı güçlü bir
şekilde gelişememiş ve çevirinin egemenliğinde kalmış ve klasiklerin üstünlüğüyle sürmüştür.
Bu bölümde öncelikle idealize erkek figürü olarak soyluluğun kan bağıyla değil,
davranışlarla kazanılacağını göstererek burjuva dünya görüşünü temsil eden Küçük Lord
yapıtın çözümlemesi yapılmıştır. Devamında ise idealize kız figürü olarak karışımıza Küçük
Prenses çıkmaktadır. Her ikisinde de okuma-yazma öğrendikten sonra çocukluktan çıkıp
yetişkinler dünyasına geçiş yapılmaktadır. Lord gibi Sara da davranışlarıyla soylu olarak
prensesliğe layık görülmüştür. İdealize figür olarak ele alınan çocuk, öfkelense bile öfkesini
belli etmez, her zaman iyimser, yardımsever ve sevecendir. Dönemsel olarak Küçük Lord ve
Küçük Prenses Aydınlanma'nın ve burjuva dünya görüşünün katı idealize yansımalarıdır.
“Evvel zaman içerisinde..” diye başlayan Pinokyo kitabında ise bir masalı anımsatma durumu
söz konusu olsa da prens-prenses, kral-kraliçe hikayede yer almayarak dönemsel olarak
farklılık yaratmaktadır. Böylece epik masalsı anlatı, okurun Pinokyo’yu içselleştirilmesini
sağlamaktadır. Diğerlerinden farklı olarak kahramana, daha özgür bir süreç tanımlanarak bu
süreçte hata yapma hakkı tanınmıştır. Genelinde çocuğa tanınan eğitim sürecine ve toplumun
ahlakına dönük eleştiri içermektedir. Çocuk saflığına yüklenen idealize figür olan Pollyanna,
aşırı iyimser idealize çocuk figürüyle karşımıza çıkmaktadır. Yazar, bu aşırı iyimserliği
suçluluk duygusuyla ortaya çıkartır. Burjuva kültürünün kadına biçtiği rol budur: Kitap
okumalı, iyi yemek yapmalı, iyi dikiş dikmeli ve bir enstrümanı çalmayı bilmelidir. İdealize
erkek çocuk figüründen gerçekçi çocuk figürüne, Küçük Hafiyeler ile geçiş yapılmıştır. Annesi,
diğer çocuklardan eksiği olmaması için elinden geleni yapar ve buna karşılık olarak Emil,
annesini üzecek davranışlardan kaçınır. Emil ne Küçük Lord gibi doğuştan mükemmeldir, ne
de Küçük Prenses gibi düş dünyasında yaşar ve ne de Pollyanna gibi inanılmaz iyimserdir. Bir
idealize figür çizilir, ancak çocuğa Pinokyo'da olduğu gibi zaman tanınır. Başta sunulan mutlak
mükemmel değildir. Emil de mükemmel bir çocuk değildir, bir yığın yaramazlıkları olan bir
çocuktur. Çocuk sorumluluğunu yerine getirdiği sürece özgürdür. Romantizm’in ve dinin
burjuva dünya görüşüne tepkisi ve doğaya dönüşü temsil eden Heidi ise, çocuğun gereksindiği
şey kentin ortasında lüks koşulları olan bir evde, güzel yataklarda yatmak, nefis yemekler
yemek mi, yoksa ruhsal doyum ve özgürlüğü yaşadığı doğanın içinde mi olması gerektiği
konusunu ortaya koymaktadır. Yazar, mutluluğun doğada ve dinde aranması gerektiği
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düşüncesini ortaya koyar. Din insanlar arası ilişkileri uyumlu bir hale getirmek için en iyi
yöntemdir. Ve yazar bu yöntemini uygulamak için Heidi figürünü idealize ederek okuyucuya
sunmuştur.
Yerli çocuk edebiyatından ilk örneklerden biri olan 87 Oğuz, yaramaz olmasına rağmen
tarihe meraklı, şiiri seven sosyal bir çocuğu tanımlar. Kemallettin Tuğcu, çoğunlukla çocuk
edebiyatına dönük eserler veren, ender yazarlarımızdan biridir. Yalnızca bu yönüyle bile önem
taşımaktadır. Kaldı ki, kitapları otuz binin üzerinde basmış, Türkiye’nin her yanında okunmuş,
her kuşaktan ve her görüşten insanı etkilemiştir. Onu reddedenlerin bile kitaplarını okumuş
olması ve etkilenmesi dikkate değerdir.
Sonuç olarak, kahramanının çocuk olması bir kitabın salt çocuk kitabı olduğunu
göstermez. Kitapta verilen mesajlar salt çocuklara yönelik değildir. Çocuk edebiyatının Batı’da
da bizde de ortaya çıkışının en önemli nedenlerinden biri ulus devletin gereksindiği insan tipini
yaratmaktır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi son 40 yıl içinde çocuk edebiyatına yapıtları çokça çevrilen
yazarlardan biri değildir?
a) Jonathan Swift
b) Norton Juster
c) Daniel Defoe
d) Erich Kaestner
e) Lewis Carrol

2. Küçük Lord, aşağıda yer alan ifadelerden hangisini temsil etmektedir?
a) Aydınlanma dünya görüşünün idealize erkek çocuk figürü
b) Çocuk saflığına yüklenen idealize figür
c) Burjuvazinin Aristokrasiye üstünlüğü yansıtan idealize erkek çocuk figürü
d) İdealize erkek çocuk figüründen şekillenen gerçekçi çocuk figürü
e) Hepsi

3. Romantizm’in ve dinin burjuva dünya görüşüne tepkisi ve doğaya dönüşü temsil eden yapıt
hangisidir?
a) Pollyanna
b) Pamuk Prenses
c) Küçük Prenses
d) Heidi
e) Küçük Hafiyeler
4. Küçük Lord ve Küçük Prenses yapıtlarında konu edilen soyluluğa nasıl ulaşılmaktadır?
a) Kan bağıyla
b) Davranışlarla
c) Ağlamayla
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d) Dış görünümle
e) Hiçbiri
5. Genel olarak çocuğa tanınan eğitim sürecine ve toplumun ahlakına dönük eleştiri içeren
yapıt hangisidir?
a) Heidi
b) Küçük Hafiyeler
c) Robin Hood
d) 87 Oğuz
e) Pinokyo

6. Aşağıdakilerden hangisi yerli çocuk edebiyatının ilk örnek yapıtlarındandır?
a) 87 Oğuz
b) Don Kişot
c) Köprüaltı çocuğu
d) Serçekuş
e) Hepsi
7. Doğrudan çocuklar için yazmaya başlayan Kemallettin Tuğcu’ya göre çocuk tanımında yer
almayan kavramlar hangisidir?
a) Saf ve temiz ruhlu
b) Yardımlaşma
c) Acıma
d) Sevme
e) İtici
8. Türk toplumunda çeviri çocuk edebiyatı ne zaman başlamıştır?
a) Tanzimat Dönemi
b) Meşrutiyet Dönemi
c) Cumhuriyet Dönemi
d) 1960’lar sonrası
e) Hiçbiri
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9. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Yerli çocuk edebiyatından ilk örneklerden biri olan 87 Oğuz’dur.
b) Kemallettin Tuğcu, çoğunlukla çocuk edebiyatına dönük eserler vermiştir.
c) Çocuk edebiyatı ulus devletin gereksindiği insan tipini yaratmak için ortaya
çıkmıştır.
d) Kahramanı çocuk olan her kitap çocuğa göredir.
e) Hiçbiri

10. Aşağıdakilerden hangisi Heidi yapıtının çözümlemesinden çıkarabilecek yargılardan biri
değildir?
a) Romantizm’in ve dinin burjuva dünya görüşüne tepkisidir
b) Doğaya dönüşü temsil etmektedir
c) Kentin ortasında lüks koşulları olan bir evin gereksinime işaret eder
d) Ruhsal doyum ve özgürlük doğadadır mesajını verir
e) Mutluluk doğada ve dindedir mesajı verir

Cevaplar: 1)b; 2)c; 3)d; 4)b; 5)e; 6)a; 7)e; 8)a; 9)d; 10)c
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5. ÇOCUK EDEBİYATININ ÇOCUĞUN DİLSELLEŞME VE
SOSYALLEŞMESİNDEKİ İŞLEVİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Çocuğun Kitapla İlk Buluşma Süreci
5.2. Kitap Okuma Süreci ve Kitabın Çocuk Üzerindeki Etkileri
5.3. Okul Öncesi Çocuğa Göre Kitap Seçimi
5.4. Okul Öncesi Dönemi Çocuk Kitaplarına En Çok Gereksinim Duyulan Alanlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Okul öncesi çocuk nasıl bir varlıktır?
2. Çocuklar kitaplarla ne zaman bir araya gelmeye başlar?
3. Çocukların ilk kitapları hangi özelliklere sahip olmalıdır?
4. Okul öncesi çocuk kitapları seçerken nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çocuğun
Buluşması

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kitapla Çocukların kitaplarla 1-2 yaş Sosyal çevrede araştırarak,
aralığında temas etmeye gözlemleyerek, deneyimleyerek,
başladığının
bilgisini bilimsel çerçevede okuyarak
öğrenebilmek.

Kitap Okuma Süreci ve Kitap
okuma
Etkileri
çocuğa
kavrayabilmek.

sürecinin Sosyal çevrede araştırarak,
etkilerini gözlemleyerek, deneyimleyerek,
bilimsel çerçevede okuyarak

Okul Öncesi Çocuğa Kitap Okul öncesi çocuğa kitap Sosyal çevrede deneyimleyerek,
Seçme
seçerken, temel ölçütleri araştırarak, bilimsel çerçevede
belirleyebilmek
ve
bu okuyarak
ölçütleri mutlaklaştırmadan
yer, durum ve hedef kitlesine
göre yenilenmesi gerektiğinin
bilincini kavrayabilmek.
Okul Öncesi Dönem Çocuk Okul öncesi dönem çocuk Okuyarak/Araştırarak/
Kitaplarına Gereksinim
kitaplarına en çok ana İnceleyerek /Gözlemleyerek
sınıflarında, anaokullarında,
ailelerde ve kütüphanelerde
gereksinim
duyulduğunu
kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Okul öncesi çocuk

•

Okul öncesi çocuk kitapları

•

Okuma süreci

•

Dilselleştirme

•

Anlama

•

Tanımlama

•

Sorgulama

•

Eleştiri

•

Değerlendirme

•

Sosyalleşme

•

Kitap seçme

•

Okuma alışkanlığı

•

Okuma kültürü

•

Anaokulları

•

Ana sınıfları

•

Aile

•

Kütüphaneler

•

Deneyim

•

Gözlem

•

Sözcük dağarcığı

•

Kitlesel okuma
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Giriş

Çocuk, bilmek isteyen bir varlıktır. Bu nedenle sürekli çevresini gözleyerek her olaya,
nesneye, varlığa dönük sorular sormaktadır. Özellikle 2 yaşını aşmış çocuklarda bunu doğal
olarak yaşarız. Çocuk anlama ve kavrama ufkunu genişlettikçe yaşama alanını da genişletmeye
çalışacaktır. Bu da onun dış dünyaya dönük deneyim ve gözlem taleplerini çoğaltacaktır.
Çocuğun talepleri sağlıklı bir şekilde doyurulduğu takdirde daha önceki bölümlerde aşamalı bir
şekilde ele aldığımız süreç onun sosyalleşmesini, dilsel ve düşünsel gücünün artmasını
sağlayacak ve bu, onun kendisini bir özne olarak duyumsamasında, tanımlamasında ve ortaya
koymasında önemli bir işlevi yerine getirmiş olacaktır.
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5.1. Kitapla Buluşma
Çocuk, kitapla erken dönemde bir araya gelebilir. 1-2 yaş aralığında kitapla bir araya
gelen çocuktan elbette estetik çıkarım yapması beklenemez. Bu dönemde çocuk, kitapla fiziksel
temas sağlayacak ve onu tutmak, ısırmak, yırtmak dahil her türlü eylemi gerçekleştirmesi
doğası gereği olacaktır. Bu yaşlardaki çocukların eline geçen her şeyi ağzına götürmesi
olağandır. Bu nedenle çocuğa verilecek kitaplar, tam bir kitap değil, kitabımsı özellikler
taşıyan, çocuğun hem görsel hem de fiziksel bağ kurabileceği bir biçimde hazırlanan kitaplar
olmalıdır. Bu nedenle, sağlıklı (ısırıldığında çocuğa zarar verici kimyasallar içermeyen),
yırtılmayan, kopmayan (çocuk parçaları yutabilir) özellikler taşıyan maddelerden yapılan (çoğu
zaman ahşap tercih edilebiliyor ya da kimyasal salınımı yapmayan plastik) kitaplarla
buluşturmak çocuğun kitapla iletişimini başlatabilir. Söz konusu kitapların öykülerden daha
çok görseli önde olmalıdır ve çocuk renklerin ve nesnelerin varlığını duyumsayabilmelidir. Bu
kitaplar, hayvanların, eşyaların görüntüsünde olup, kimi zaman kumaş, kimi zaman ahşap, kimi
zaman da kitabın üç boyutlu olmasını sağlayan sert kartondan olabilmektedir.
Kitaplar aracılığıyla çocuk henüz ulaşamadığı, göremediği, ya da görüp de yeniden eline
almak istediği nesnelere dokunabilecek ve düş gücünü artırabilecektir. Bu, aynı zamanda
çocuğun sözcük dağarcığının artmaya başladığı süreci de hazırlayacaktır. 1-2 yaş aralığındaki
çocuklar için hazırlanan kitaplar söz değil görsellik içermelidir. Çocuğun gelişim süreci arttıkça
sözlü değil ama görselliğin öyküsel biçimde oluşturulması sağlanabilir. Bu da çocuğun
ebeveynleriyle, ya da bir yetişkinle birlikte kitap okuma eylemlerinin (böylece daha uzun süreli
olacaktır) başlamasının yolunu açacaktır. Burada temel amaç çocuğun okuma kültürüyle
buluşması değildir. Bunu ilk amaç edinmek doğru bir yöntem olmaz. Okuma kültürüyle
buluşmak için onunla sağlıklı iletişim kurmak gerekir. Okuma kültürü amaç değil araçtır.
Okumak yaşamı tanımak, algılamak, kavramak ve içselleştirmektir. Bunu gerçekleştirdiğiniz
zaman, okuma kültürü kendiliğinden gerçekleşecektir, yani artık bir zorunluluk değil bir
doğallık oluşacaktır. Olması gereken de budur.

5.2. Okuma Süreci ve Çocuğa Dönük Etkileri
Okuma sürecinde çocukta meydana gelecek değişim öncelikle metnin onda farkındalık
yaratabilmesidir. Çevresinin, olayların farkına varan çocuk, bu farkındalığı kendi yaşam
deneyimleriyle (belleğindeki başka bilgilerle) karşılaştırmaya çalışacak ve bu onda kendi duygu
ve düşüncelerini dilselleştirme gereksinimi yaratacaktır. Dilselleştirme öncelikle anlamayı,
tanımlamayı, sorgulamayı ve değerlendirmeyi gerekli kılar. Bunun ötesi sorunun üstesinden
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gelmedir, yani çocuk sorunla ilgili bir sonuca varmış ve metinsel bağlamda deneyimlediğini
içselleştirmiştir. Bunun sonucunda ortaya çıkan süreç çocuğun kendi metnini oluşturmasıdır.
İşte burada en önemli aşama çocuğun kendi metnini oluşturması için yetişkinin ona kendi
düşüncelerini dayatıp kendi metnini söylemesini sağlamak değil çocuğun (eksik, yanlış, hatalı
bile olsa) kendi metniyle ortaya çıkmasına imkan sağlamasıdır. Bu onun özgüvenini
geliştirecek ve çocuk hem sözcük dağarcığını hem de anlatım yeteneğini çoğaltacak ve
geliştirecektir.

5.3. Çocukla Birlikte Kitap Okuma
Çocuğun kendini bir özne olarak duyumsamasında yetişkin ve çocuğun birlikte kitap
okuma seansları oldukça etkilidir. Anne, baba, dede, abla, abi, teyze gibi aile içinden; öğretmen,
anlatıcı gibi aile dışından kişilerle birlikte kitap okuma çocuğun en çok sevdiği anlardandır.
Bunların içinde çocuğu en çok keyiflendiren ailede en sevdiği kişilerin ona kitap okumasıdır.
Çocuk özellikle yatmadan önce kitap okunmasından çok hoşlanır. Birlikte yatağa uzanmak,
çocuğun sizin göğsünüze başını dayaması, vücudunuza yayılarak yaslanması onun yetişkine
verdiği en can alıcı mesajdır. Çocuğun orada asıl beklediği sadece kitap okunması değildir.
Çocuk yetişkine yaslanarak onu bütünüyle kendine ait saymaya başlar. Yetişkine verdiği mesaj
“sen artık bu okuma sürecinde sadece bana aitsin”dir. Ona yaslanarak kalp sesini, bedensel
sıcaklığını kendine almış, ayrıca okuma başladığında ise onun sesini kendine ait saymaya
başlamıştır. Çocuğun en büyük iktidarıdır bu okuma süreci. Çoğu zaman yetişkinler şöyle bir
durumla karşılaşabilirler: Çocuk, belki de yüz kez okunan bir kitap getirmiştir, okunması için.
Bazen yetişkinler okuma sürecinde sıkılıp okumayı hızlandırmak için metinde atlamalar
yapmaya kalkarlar. İşte o zaman çocuk “Hayır o öyle değildi!” diye tepki gösterir. Yetişkin de
bu durumda “madem biliyorsun, niye okutuyorsun?” diye tepki gösterir. İşte buradaki asıl
gerçek yukarda anlatmaya çalıştığımız durumdur. Çocuk yetişkinin kendine ait olmasını onun
sıcaklığı duymayı, kalp atışlarını hissetmeyi, onunla konuşarak sesinin de ona ait olmasını
istemektedir. Çocuğun belki de yetişkinle teke tek ilişki kurduğu ender anlardandır bu anlar.
Bazı yetişkinler salt okuma kültürü gelişsin diye masal anlatan oyuncaklar alırlar. Çocuğa
bundan daha kötü “benden uzak dur” mesajı verilemez. Sorun okuma kültürü değildir,
olmamalıdır. Çünkü böyle bir okuma kültürü mekanik, ruhsuz, anlamsızdır. Edebiyat, insandır,
hayattır. Ona dokunmadığınızda ne estetik ne de yazınsal bir gelişme gösterirsiniz. Aslolan
çocuğun hayat ve insana dokunmasıdır ve bu da ancak bu duyguların hesapsız yaşanmasıyla
olur. Zaten çocuk, sevildiğini, sıcaklığı, sahip çıkıldığını hissettiğinde kaygılarından arınacak
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ve rahat bir uykuya dalacaktır. İşte o anda o çocuğun yüzünü seyretmek belki de betimlenecek
en güzel an olacaktır. Bunu yetişkinlerin sağlıklı bir şekilde içselleştirmesinde yarar vardır.

5.4. Okul Öncesi Çocuğa Kitap Seçme
Okul öncesi çocuğa kitap seçmek günümüz gerçeğine baktığınızda hem çok kolaylaşmış
hem de çok zorlaşmıştır. İnternet üzerinden satış yapan kuruluşların sayfalarını incelediğinizde
ortalama olarak piyasada bu alana dönük 10.000 kitabın varlığından söz edebiliriz. Bu rakam
oldukça sevindirici bir rakamdır. Ancak niceliğin, niteliği beraberinde getirmediği de bir
gerçektir. Bu kitapların tümünü nitelikli saymak alana saygın emekler veren yazar çizer ve
yayıncılara haksızlık olacaktır. Bu durumda en temel ölçütleri belirlemek ve ölçütleri
mutlaklaştırmadan yerine ve durumuna ve de hedef kitlesine göre yenileştirerek kitap seçimini
gerçekleştirmeliyiz. Bu kitaplara dönük eleştiri ve sorgulama yöntemi konusuna bir sonraki
bölümde değineceğiz.

5.5. Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarına En Çok Gereksinme
Duyulan Alanlar
1- Anaokulları
2- Ana sınıfları
3- Aile (Çocuğun evi)
4- Kütüphaneler
Anaokullarında çocuğa kitap seçme ve okuma konusunda okul öğretmelerinin ciddi
sorumluluğu vardır. Buradaki okuma uygulaması genel olarak kitlesel bir okumadır. Öğretmen
seçtiği kitapları çocuklara okuyacaktır. Okuma, çocukların belli bir dinleme düzenine göre
yapılır. Bu düzensizlik içeren bir düzen de olabilir. Çocuklar rahat edecekleri bir şekilde okuma
mekanına yayılırlar ve diledikleri biçimde (oturarak, yatarak, duvara yaslanarak)
dinleyebilirler. “Sıraya geçin!”, “Düzgün oturun!”, “Beni dikkatli dinleyin!” “Gözünüz
kulağınız bende olsun!” gibi anlamsız komutlar bu dönem çocuğu için hiç de olumlu deneyim
oluşturmaz. Anlatıcı ya da okuma eylemini gerçekleştiren kişi (öğretmen)
a. Metne hakim olmalıdır. Ne anlattığını, kime anlattığını, nerede anlattığını bilmelidir
b. Konunun çocuğa göre olduğundan emin olmalıdır
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c. Metnin ortak hedef kitlesine göre olduğundan emin olmalıdır
d. Okuma ve dinleme konusunda çocukları hazırlamış olmalıdır
e. Anlatım dili, ses tonu, okuma biçimi çocuklarla iletişim kuracak niteliklere sahip
olmalıdır.
f. Okuyucu, metni dramatize ederken çocuğu metinden uzaklaştırmamalı ama salt
metnin iktidarında bırakmamalıdır.
g. Metnin okunma sürecinde çocuğun merak duygusu kışkırtılmalı ve onun sorularıyla
metinle kurduğu ilişki saptanmalıdır.
h. Bunu gerçekleştirmek için öğretmen de sorularıyla yönlendirici olabilir ama
belirleyici olmamalıdır.
i. Çocuğun kendini ifade etmesine izin verilmeli ve bunun kitlesel bağlamda eşit
biçimde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
j. Dilselleşme metin üzerinden gerçekleşirse bu, onun kişilik oluşumuna olumlu yönde
etkileyecektir.
Anaokullarında çocukların kendi seçtikleri kitabı okuyabilecekleri mekanı sunmaları
olumlu bir gelişme yaratır. Çocuk, zaman zaman sevdiği bir kitapla dostluk geliştirmek için bu
mekana gidebilir ve okuma eylemini gerçekleştirir. Çocukların seçme, okuma, eleştirme ve
reddetme özgürlüğü asla ellerinden alınmamalıdır.
Anasınıflarında okuma eylemi çocuğun okul öncesi en yakın dönemi yaşıyor olması
nedeniyle daha yoğun ve daha eylemli geçecektir. Çocuklar (hele günümüzdeki) sosyal
medyanın da etkisi ve katkısıyla (olumlu ve olumsuz) entelektüel açıdan oldukça yoğun bir
bilgi birikimiyle gelmiş olacaklardır. Her ne kadar okuma yazma bilmeseler de (çoğu öğrenerek
geliyor yazık ki) görsel ve işitsel açıdan donanımlı gelmektedirler. Bu çocuklarla iletişim kuran
öğretmen, onları bilmezler olarak tanımlamak yerine ne bildiklerini öğrenmeye çalışarak
iletişim sürecini başlatmalıdır. Okuma eyleminin anaokullarına benzer şekilde yürümesinde bir
sakınca yoktur. Öğretmen sınıfın yoğunluğu ve bilgi düzeyine göre kendi seçimini belirlemekle
yükümlüdür.
Ailede okuma süreci yukarda ayrıntılı olarak değinildiği için burada sadece kitap
seçimine değinmek gerekir. Çocuk tekil olarak anne babayla kitap okuduğunda sadece okuma
eylemi gerçekleşmez. Bu süreçte, eğer anne ya da baba metin üzerinden doğru soruları
sorabilirse, çocuğun metin bağlamında hayata nasıl baktığını, kaygılarını, korkularını
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öğrenebilir. Okuma sadece metnin okunarak tamamlanması değildir, aynı zamanda metin
üzerinden iletişim ve çocuğu anlamaktır.
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Uygulamalar

1. Yakın çevrenizde bulunan okul öncesi çocuklarla birlikte kitap okuyunuz,
okuma sürecinde deneyimlediklerinizi ve gözlemlerinizi sorgulayınız.
2. Okul öncesi kitapları inceleyiniz ve özelliklerini saptayınız. Yetişkin
kitaplarından ayrılan noktaları değerlendiriniz.
3. Okul öncesi bir çocuğa kitap seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini
sorgulayınız.
4. En çok hangi alanlarda okul öncesi kitapların kullanıldığını araştırınız.
5. Çevrenizde okul öncesi kitap satın alan ebeveynlere kitap seçimi konusunda
nelere dikkat ettiklerini gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Okul öncesi kitaplar hangi özelliklere sahiptir?
2. Okul öncesi çocuğa kitap seçerken nelere dikkat edilmelidir?
3. Okul öncesi kitaplara hangi alanlarda ihtiyaç vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitabın bu bölümünde okul öncesi çocukların kitaplarla buluşması, iletişimi ve bu
sürecin gelişimini ele alınmıştır. Çocuklar kitaplarla erken yaşta bir araya gelebilirler. 1-2 yaş
aralığında çocuk, kitapla fiziksel temas sağlayacak ve onu tutmak, ısırmak, yırtmak dahil her
türlü eylemi gerçekleştirecektir. Bu nedenle çocuğa verilecek kitaplar, çocuğun hem görsel hem
de fiziksel bağ kurabileceği bir biçimde hazırlanan kitaplar olmalıdır. Çocuk için sağlıklı,
yırtılmayan, kopmayan özellikler taşıyan maddelerden yapılan kitaplar tercih edilebilir. Bu
kitaplar, hayvanların, eşyaların görüntüsünde olup, kumaş, ahşap, kitabın üç boyutlu olmasını
sağlayan sert kartondan olabilmektedir. 1-2 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan kitaplar
söz değil görsellik içermelidir. Çocuğun gelişim süreci arttıkça görselliğin öyküsel biçimde
oluşturulması sağlanabilir. Burada temel amaç okuma alışkanlığından çok, yaşamı tanımak,
algılamak, kavramak ve içselleştirmektir.
Okuma sürecinde öncelikle metin çocukta farkındalık yaratabilmelidir. Çevresinin ve
olayların farkına varan çocuk, bu farkındalığı kendi yaşam deneyimleriyle karşılaştırmaya
çalışacak ve bu onda kendi duygu ve düşüncelerini dilselleştirme gereksinimi yaratacaktır.
Daha sonra çocuk metinsel bağlamda deneyimlediğini içselleştirir ve kendi metniyle ortaya
çıkar. Bu noktada aileler çocuğa eksik, yanlış, hatalı bile olsa imkan sağlamalıdır. Ayrıca
çocuğun kendini bir özne olarak duyumsamasında yetişkin ve çocuğun birlikte kitap okuması
oldukça etkilidir. Okul öncesi çocuklara kitap seçmek önemli bir husustur. Kitap seçiminde
temel ölçütleri belirlemeli ve ölçütleri mutlaklaştırmadan yerine ve durumuna ve de hedef
kitlesine göre yenileştirerek hareket edilmelidir.
Son olarak okul öncesi dönem çocuk kitaplarına en çok gereksinim duyulan alanlar
anaokulları, ana sınıfları, aile ve kütüphanelerdir. Anaokullarında çocuğa kitap seçme ve okuma
konusunda okul öğretmelerine ciddi sorumluluk düşmektedir. Ana sınıflarında okuma eylemi
çocuğun okul öncesi en yakın dönemi yaşıyor olması nedeniyle daha yoğun ve daha eylemli
geçecektir. Öğretmen sınıfın yoğunluğu ve bilgi düzeyine göre nasıl bir okuma eylemi
gerçekleştireceğine karar vermekle yükümlüdür. Ailede ise, çocuk anne veya babayla kitap
okuduğu süreçte eğer anne ya da baba metin üzerinden doğru soruları sorabilirse çocuğun metin
bağlamında hayata nasıl baktığını, kaygılarını, korkularını öğrenebilir. Okuma sadece metin
okumak değil, metin üzerinden çocukla iletişim kurmaktır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocuğun sahip olduğu özelliklerdendir?
a) Bilmek isteyen bir varlıktır
b) Sürekli çevresini gözleyerek her olaya, nesneye, varlığa dönük sorular sorar
c) Anlama ve kavrama ufkunu genişlettikçe yaşama alanını da genişletir
d) Dış dünyaya dönük deneyim ve gözlem talepleri artar
e) Hepsi
2. Okul öncesi çocuk nasıl bir varlık olarak tanımlanmaktadır?
a) Ağlayan
b) Sevilen
c) Bilmek isteyen
d) Gülen
e) Hiçbiri
3. 1-2 yaş aralığında kitapla bir araya gelen çocuğun davranışları hangi yönde gerçekleşmez?
a) Okumak
b) Isırmak
c) Yırtmak
d) Ağzına götürmek
e) Tutmak
4.

Anaokullarında

öğretmen/anlatıcı

kitap

okurken

aşağıdakilerden

hangisini

gerçekleştirmez?
a) Anlatım dili, ses tonu, okuma biçimi yetişkinlerle iletişim kuracak niteliklere sahip
olmalıdır
b) Metne hakim olmalıdır. Ne anlattığını, kime anlattığını, nerede anlattığını bilmelidir
c) Konunun çocuğa göre olduğundan emin olmalıdır
d) Metnin ortak hedef kitlesine göre olduğundan emin olmalıdır
e) Okuma ve dinleme konusunda çocukları hazırlamış olmalıdır
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5. Çocukların kitaplarla ilgili hangi özgürlükleri kısıtlanmamalıdır?
a) Seçme
b) Eleştirme
c) Okuma
d) Reddetme
e) Hepsi
6. Yetişkin ve çocuğun birlikte kitap okuması çocuk üzerindeki etkisi nedir?
a) Kendisini nesne olarak hisseder
b) Kendisini mutsuz hisseder
c) Kendisini özne olarak hisseder
d) Kendisini değersiz hisseder
e) Hiçbiri
7. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun duygu ve düşüncelerini dilselleştirmede gereksinim
duyduğu aşamalardan değildir?
a) Anlama
b) Tanımlama
c) Sorgulama
d) Hayal etme
e) Değerlendirmeyi
8. Özellikle 1-2 yaş aralığındaki çocuk kitapları aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip
olmalıdır?
a) Sağlıklı
b) Yırtılmayan
c) Kopmayan
d) Görseli fazla
e) Hepsi
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9. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocuğa kitap seçmede yer almaması gereken ölçüttür?
a) Yer
b) Durum
c) Hedef kitle
d) Cinsiyet
e) Yaş

10. Okul öncesi dönem çocuk kitaplarına en çok gereksinme duyulan alanlardandır?
a) Aile (Çocuğun evi)
b) Anaokulları
c) Ana sınıfları
d) Kütüphaneler
e) Hepsi

Cevaplar: 1)e; 2)c; 3)a; 4)a; 5)e; 6)c; 7)d; 8)e; 9)d; 10) e
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6. OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞA DÖNÜK HAZIRLANAN
KİTAPLAR VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1 Okul Öncesi Çocuğun Gereksinim Duyduğu Kitaplar
6.2 Okul Öncesi Çocuk Kitaplarının Sınıflandırılması
6.3 Okul Öncesi Çocuk Kitaplarının İşlevsel Alanlarına Göre Ayrılması
6.4 Okul Öncesi Çocuk Kitapları ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocuk hangi kitaplara gereksinim duymaktadır?
2. Çocuk kitapları nasıl sınıflandırılmaktadır ve işlevsel alanları nedir?
3. Çocuk kitaplarının özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Gereksinim
Kitaplar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Duyulan Çocuğun gelişim sürecinde Okuyarak/Sosyal çevrede ve
gereksinim duyduğu kitapları bilimsel çerçevede araştırma ve
saptayabilmek.
ikisini
karşılaştırma/Gözlem/Sorgulama

Kitap Sınıflandırması

Çocuk kitaplarına ilişkin
özellikleri
tanımlayıp
kitapları
sınıflandırma
becerisini kazanmak.

Okuyarak/Sosyal çevrede ve
bilimsel çerçevede araştırma ve
ikisini
karşılaştırma/Gözlem/Sorgulama

Kitabın İşlevselliği

Her şeyi merak eden çocuk Okuyarak/Sosyal çevrede ve
için işlev alanını yerine getire bilimsel çerçevede araştırma ve
kitapları seçebilmek.
ikisini
karşılaştırma/Gözlem/Sorgulama
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Anahtar Kavramlar

•

Okul Öncesi

•

Çocuk

•

Soru Sorma

•

Araştırma

•

Keşfetme

•

Tanımlama

•

Kitap Sınıflandırması

•

İşlevsel Alan

•

Merak

•

Kitap Özellikleri

•

Bilgilendirici Kitaplar

•

İçselleştirici Kitaplar

•

Sosyalleşme

•

İletişim
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Giriş
Bir önceki bölümde kitabın ve okumanın çocuğun hayatındaki önemine değinmiştik.
Okuma eyleminin çocuğu hayata yaklaştırdığını, onun hayata dokunmasını sağladığını, yetişkin
ve çocuk arasındaki iletişimi artırdığını, çocuğun sorularına dönük yanıtlar bulduğunu ve en
önemlisi bu sürecin sonunda çocuğun dilselleşmeye başladığını ve bu sayede özneleşen bir
varlığa dönüştüğünü söylemiştik. Bütün bunları sağlamak için hazırlanan kitapların çocuğa
hangi çerçevede destek olduğunu onun okuma sürecinde hangi alanlara dönük dilsel ve kültürel
katkı sağladığını ve bu kitapların fiziksel, görsel estetik, dilsel estetik, içerik, düşünsel
sorumluluk, çocuğa yaklaşım açısından hangi özelliklere sahip olması gerektiğini birlikte
düşünelim.
Bir önceki bölümde şuna da değinmiştik: Piyasada 10.000 civarında okul öncesi çocuk
kitabı olduğundan söz ettik. Bu sayı elbette sevindirici bir rakamdır ama aynı zamanda
kaygılandırıcıdır, çünkü nicelik beraberinde niteliği taşımaz. Bu durumda nitelikli kitapları
bulmak ve bu süreci gerçekleştirmek içinde ölçütlerimizin olması gerekecek. Edebiyatı
köşeleyen ölçütlerin olması elbette doğru değildir; ama çocuk alanına geldiğimizde ve çocuğa
görelik söz konusu olduğunda daha dikkatli ve ayrıntıları özellikle denetleyen, sorgulayan bir
yöntemin olması gerekir. Bunu kolaylaştırmanın en işlevsel yolu kitapların kendi içinde
sınıflandırılması ve işlev alanlarına göre ayrılmasıdır.
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6.1. Bilgilendirici Kitaplar
Bilgilendirici kitaplar, soru sormaya, araştırmaya, keşfetmeye ve tanımlamaya başlayan
çocuğun en çok gereksindiği kitaplardır. “Çocuk neyi bilmek ister?” diye bir soru
sorduğumuzda en basit haliyle sokağa çıktığında (diyelim anne ve babasıyla yürüyerek parka
gidiyor) bu yürüyüş esnasında karşısına çıkan ve ona ilginç gelen her şey soru nesnesidir.
Çocuğun bıkmadan usanmadan sorduğu bir soru vardır: “Anne bu ne?”, Baba bu ne?” ve
ardından gelen kocaman bir soru da şudur: “Niye?” Ve yetişkinin en önemli görevi onun
sorularına ikna edici yanıtlar vermesidir. Peki, yetişkin her şeyi bilir mi? Elbette bilemez.
Burada verilecek en güzel cevap “Bilmiyorum ama senin araştırırım,” olmalıdır. Çocuk
önemsendiğinin farkında olmalıdır. Çünkü o önemlidir.

6.1.1. Çevreyi ve Hayatın Akışını Tanıtıcı ve İçselleştirici Kitaplar
Liane Schneider Kitapları
Elif, Babaannesiyle Dedesini Ziyaret Ediyor, Elif Krep Yapıyor, Elif ve Bit Alarmı, Minik Elif
Anaokuluna Başlıyor, Elif Futbol Oynuyor, Elif Ata Binmeyi Öğreniyor, Elif Diş Bakımını
Öğreniyor, Elif Anaokulunda Yatıya Kalıyor, Elif Hastanede, Elif Uçağa Biniyor, Elif Kayak
Yapmayı Öğreniyor, Elif Çiftlikte, Elif Yüzme Öğreniyor, Elif Kurabiye Yapıyor, Minik Elif’in
Tuvalet Eğitimi, Elif ile Kedisi Mırnav, Elif Pikniğe Gidiyor, Elif Asla Yabancılarla Gitmez,
Elif Deniz’de Yatıya Kalıyor, Elif’in İlk Harçlığı, Elif Tatile Gidiyor, Elif Hayvanat Bahçesinde,
Elif’in Kostüm Partisi, Elif’in, Dişi Sallanıyor, Elif’in Yıl Sonu Gösterisi, Elif ve En Sevdiği
Midilli, Elif Hastalandı, Elif Annesine Yardım Ediyor, Elif Alışverişe Gidiyor, Elif Dağ
Gezisinde, Elif Kuaförde, Elif Bisiklete Binmeyi Öğreniyor, Elif Diş Doktoruna Gidiyor, Elif
Kampa Gidiyor, Elif Müzisyen, Elif Denizde, Elif Doktora Gidiyor, Elif Okula Başlıyor, Elif
Pizza Yapıyor, Elif’in Bahar Bayramı, Elif’in Doğum Günü
Christian Tielmann Kitapları
Çağlar Tatilde, Çağlar’ın Bahçesi, Çağlar Hastanede, Çağlar Hayır Demeyi Öğreniyor,
Çağlar Büyükannesiyle Büyükbabasını Ziyaret Ediyor, Çağlar Yüzme Öğreniyor, Çağlar’ın Kış
Macerası, Minik Çağlar Anaokuluna Başlıyor, Çağlar Okula Başlıyor, Çağlar Bisiklet Sürmeyi
Öğreniyor, Çağlar Misafirliğe Gidiyor, Çağlar Makarna Pişiriyor, Çağlar Doktorda, Çağlar
Bitlendi, Çağlar Dünya Şampiyonu, Çağlar Korsan Gemisi Yapıyor, Çağlar Tavşan İstiyor,
Çağlar’ın Süt Dişi, Çağlar Tanımadığı İnsanlarla Bir Yere Gitmez, Çağlar Yeni Arkadaşlar
Ediniyor
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6.1.2.Canlıları Kendine Özgülükleriyle Tanıtıcı Kitaplar

Frederick – Leo Lionni
Tüm fareler kış için hazırlık yapar, harıl harıl çalışırken Frederick bir kenarda öylece
durur. Ancak Frederick diğerlerinden farklıdır. Dünyaya başka türlü bakar, başka türlü algılar.
Diğerleri ilk başta ne yaptığını kavrayamazlar ama onun da sırası gelecektir. Frederik’in içinde
yaşadığı dünyaya katkısı başkalarınınkine benzemez, ama en az onlarınki kadar önemlidir.
Tüm insanlar aynı olmazlar, aynı şeyleri yapmazlar. Her bir kişinin işlevi ve katkısı
farklıdır ve değerlidir.
Kuyruksuz – Can Göknil
Kuyruksuz, davetli olduğu halde kınalı kuşun doğum gününe gidemez, çünkü kuyruğu
olmadığı için utanmaktadır. Sonunda kendine bir kuyruk edinmeye karar verir. Bir solucan da
kuyruk olmayı kabul eder. Yolda giderken kuyruğu düşer düşmesine ama partideki herkes
kendilerine hiç benzemeyen bu kuştan etkilenince de o ana dek boşu boşuna üzüldüğünün
farkına varır, Kuyruksuz.
Farklılığın

güzel

olabileceğini,

bunun

kuracağımız

ilişkilerde

bir

engel

oluşturmayacağını gösteren Kuyruksuz hem öyküsü hem de resimleriyle her yaştan okurun
okuyabileceği müthiş bir kitaptır.

6.1.3.Nesneleri Tanıtıcı Kitaplar
Bu türde çok fazla örnekle karşılaşmak mümkündür. Burada önemli olan bu tür
kitaplarda kitabın fiziksel kalitesidir. Resim ile metnin uyumu önemlidir.
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6.2.Sosyalleşme Sürecine Katkı Yapacak Kitaplar
6.2.1.Aile İlişkisi (İletişim)

Tartışsak da Barışırız – Dagmar Geisler
Çocuklar tartışma anlarının tanıklarıdır. Onları bu tanıklığın yıkıcı etkilerinden
korumalıyız. Bu kitap, iyi yönetilmiş tartışma örnekleriyle çocuğa sağlıklı iletişim yollarını
göstermektedir. Kitapta Dagmar Geisler’in her zamanki içten ve de mizâhi anlatımı yine dikkat
çekmektedir.
Fips Olanları Anlayamıyor – Jeanette Randerath
Küçük yavru köpek Fips, hayatında olup bitenleri artık anlayamamaktadır. Bazen öfkeyle
annesine havlamakta, bazen de babasının ardı sıra kulakları sarkık ve ayaklarını sürüyerek
üzgün üzgün yürümektedir. Ama ne yaparsa yapsın, annesi ve babasının arasında kalıyormuş
duygusundan kendini bir türlü kurtaramaz. Çünkü anne ve babası ayrılmıştır. Ve Fips ikisini de
çok seviyordur. Neyse ki ihtiyar Bruno vardır. Bruno, Fips'in duygularını çok iyi anlamakta ve
durumunu kavrayabilmesi için ona yardımcı olmaktadır. 4 yaş ve üstünü hedefleyen ve anne
babaları ayrılan çocukları ayrılık sürecinde ve sonrasında destekleyen içtenlikli bir kitaptır.
Kitabın sonunda Stuttgart Çocuk Koruma Merkezi'nin de bir sonsözü yer almaktadır.

6.2.2.Arkadaş İlişkisi (İletişim)

Köstebek Kuki – Betül Sayın
Köstebek Kuki eğlenmeyi sever ancak eğlence anlayışı arkadaşlarınınkine pek
benzemez. Onun eğlenmek için yaptığı şakalar başkalarını üzer. Arkadaşı olan Tarla Faresi bile
onu engelleyemez. Ne zaman ki kimse artık onunla birlikte olmak istemez o zaman Köstebek
Kuki herkesi ne kadar üzdüğünün farkına varır ve kendini affettirmenin yollarını arar.
Köstebek Kuki, davranışlarımızla etrafımızdakileri kırabileceğimizi, üzebileceğimizi ve
bunun sonucunda yalnız kalabileceğimizi göstermesinin yanı sıra özür dilemenin, affetmenin
önemini de anlatıyor.
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6.2.3.Hayvan Sevgisi ve Dostluk

Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün – Philip C. Stead
Bir hayvanat bahçesinde çalışan Amos ne kadar işi olursa olsun hayvan dostlarına hep
zaman ayırır. Bir gün soğuk algınlığı nedeniyle işe gidemeyince bu kez dostları onunla
ilgilenecektir. Metin ve illüstrasyonların birbiriyle uyumu kusursuz olan kitapta dostluk, şefkat
ve sevecenlik temaları öne çıkmaktadır.

6.2.4.Okuma Sevgisi

Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı – Rocio Bonilla
Lukas’ın tek hayali uçmaktır. Büyük, küçük, kuştüyünden, kâğıttan, kartondan… bir
sürü kanat yapmayı dener. Uçmanın başka yolları olduğunu söyleyen annesi, ona doğum
gününde bir kitap armağan eder ve Lukas’ın yaşamı değişmeye başlar. Bahçedeki kitap dağı
yükseldikçe yükselir. Kitap Lukas’ın kitaplarla yükseğe çok yükseğe çıkmasını imgesel olarak
başka bir anlama bağlıyor. Lukas artık uçmak istediği her yere kitaplarla gidecektir.

6.2.5.Dayanışma ve Başkalarının Kimliğine Saygı (Oyun Kültürüyle
Birlikte)

Farklı Ama Aynı – Feridun Oral
Yeni doğan oğlak ön bacakları tutmadığı için diğer oğlak arkadaşları gibi dağlarda,
teperlerde koşamamaktadır. Bir gün çoban bir ağacın dallarından yürüyemeyen oğlak için bir
çeşit bisiklet yapar. Artık oğlak, sürüsüyle birlikte her yere gidebilecektir.
Kimi zaman iyi niyetle, kimi zaman da nasıl davranacağını bilemeyenler kendilerinden
farklı olana sanki onlar yokmuş gibi davranabiliyor. Bunun nezaketli olduğunu varsayıyorlar,
ancak onların kendilerini dışlanmış hissedebileceklerini düşünmüyorlar.
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Feridun Oral’ın kitabının farkı da tam da bu noktada saklı. Ön bacakları güçsüz olan
oğlak doğduğu andan itibaren kabul görüyor. Ne çoban ne de arkadaşları tarafından dışlanıyor
çünkü küçük oğlak farklı ama aynı aslında. Birlikte koşup dağlara tırmanamasalar da sürünün
bir parçası. Üstelik aldığı pratik bir destekle, daha sonradan, onların yapabildiği her şeyi
yapmaya da başlıyor.
Bulut Kuş – Bai Bing ve Yu Rong
Bir papağan iki çocukla arkadaş olur. Ama bir süre sonra her ne kadar çocuklar onu
mutlu etmek için ellerinden geleni yapsalar da kendini bir türlü iyi hissetmez. Çocuklar ona
güzel, geniş ve büyük bir kafes alırlar ama o diğer kuşlar gibi değildir. Özgür olmak ister.
Öykünün teması özgürlük. Özgür yaşamak herkesin hakkı, ancak hava kadar doğal
kabul edilen bu hakkın değeri ancak kaybedildiğinde anlaşılıyor. Kim olursa olsun özgürlüğünü
yitirdiğinde buradaki kuş gibi “şarkılarını”, daha doğrusu “düşlerini ve neşelerini”
kaybedebiliyor.
Güçlü bir tema olması ve yalın bir dil kullanılması, metni etkileyici bir hale getiriyor;
ancak bir faktör daha var ki en az tema kadar güçlü ve etkileyici: İllüstrasyonlar. Çinli tasarımcı
ve illüstratör Yu Rong, desenlerin yanı sıra geleneksel Çin kâğıt kesme tekniğini kullanmış.
Söz konusu teknik, metin ve desenlerle birlikte inanılmaz bir uyumla kullanılmış, kitaba farklı
bir boyut katmış.
Oliver – Birgitta Sif
Kendini farklı hisseden Oliver’in zengin bir hayal gücü vardır. Arkadaşları olan
kuklalarla, dolgu hayvanlarla ve diğer oyuncaklarla serüvenden serüvene koşar. Bazı şeyleri
tek başına yapmak zorundadır ama hiç sıkılmaz. Bir gün uçup giden topun ardından koştuğunda
ise kendi gibi farklı bir arkadaş bulacaktır.
Oliver, herkes gibi olmamayı anlatıyor.
Ormanda Uyuyan Ay – Nicoletta Costa
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Ormanda gece olup da Ay ortalarda görünmeyince ormandaki herkes onu uyandırmaya
çalışır. Ancak hiçbir şey işe yaramaz. En sonunda çok okuyan ve sorunlara çözümler üreten
Pino’ya gitmeye karar verirler. Pino bir prens olmasa da Ay’ı bir öpücükle uyandırabileceğini
düşünür.
Kitabın hem yazarı hem de çizeri olan Nicoletta Costa, herkesin kafa kafaya vererek bir
sorunu çözmeye çalıştıkları bu öyküyü kendi has üslubuyla resimlemiş ve çocuklara görsel bir
sunmuş.

6.2.6.Yaşam Alanında Sorumluluk Üstlenmek

6.2.6.1. Kendi bedenine ve kimliğine sahip çıkmayı öğrenmek

Bedenim Bana Ait – Pro Familia
Kitap, diyalog ve konu üzerine düşünme önerilerinde bulunup sorun hakkında
düşünmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kitapta cinsel istismara ilişkin doğrudan
anlatımlar yoktur. Daha ziyade, çocukların kendi kendilerinin nasıl tavır alacaklarını ve
başkalarına karşı nasıl davranacaklarını öğrenebilecekleri gündelik hayattan durumlar
tanımlanmaktadır. Çocukların ihtiyaç duyduğu şey, hoşlarına gitmeyen dokunma ve
yakınlaşmaların farkına varıp bunları engellemeleri ve bu türden davranışlara karşı kendilerini
savunmalarını olanaklı kılan özgüvendir. Nahoş ve istenmeyen bir durumla karşılaştıklarında
belli bir sınır koymayı ve “Hayır” demeyi de öğrenmeleri gerekmektedir.

6.2.7.Yaşam Alanına Sahip Çıkıcı (Temizlik ve Düzen) Sorumluluk
Üstlenmek

6.2.7.1.Hayatın İçinde Karşılaşacağı Gerçeklikler ya da Aklına
Takılan Sorular
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Ben Kaybolmam Ki – Dagmar Geisler:
“Kaybolursam ya da yolumu şaşırırsam yabancılardan yardım almalı mıyım?
Tanımadığım insanlara inanmalı mıyım? Kime güvenebilirim?” Hem aileler hem de çocuklar
için kaybolma düşüncesi, tam bir kâbustur. Çocuklar bir kaybolma durumunda ne
yapacaklarını, kimlerden yardım isteyebileceklerini çoğu kez bilmezler. Aileler, mizâhi bir dille
kaleme alınmış bu kitabı çocuklarıyla okurken, olumsuz bir durumu eğitsel bir oyuna
dönüştürebilirler.
Ben Herkesle Gitmem Ki – Dagmar Geisler:
Çocuk tacizlerinin genellikle çocuğun yakın çevresi tarafından gerçekleştirildiği bilinir.
Üstelik tacizcinin kim olduğu asla tahmin edilemez. Bu nedenle çocuğun yanında ebeveyni
olmadan kiminle gidebileceği konusu çok önemlidir. Önceden yapılacak bir bilinçlendirme ile
çocuğun hangi durumda kiminle gideceğini öğrenmesi gerekir. Üstelik çocuğun ''güven
duygusu'' nu incitmeden ''tanıdık kişiler'' e çocuğun dikkatini çeken, mizah öğesi ihmal
edilmemiş okumalar yapılmalıdır.

6.2.8.Doğum, Kardeş ve Paylaşmanın Ona Anlatılması

Jülyet’e Kardeş Geliyor-Sylvie Louis
Jülyet'in kardeşi doğduğundan beri hiçbir şey hayal ettiği gibi gitmiyordu. Kardeşi hiç
durmadan ağlıyordu. Özellikle geceleri! Üstelik oyun oynamayı bile bilmiyordu. Sadece meme
emiyor, uyuyor ve altını kirletiyordu… Bütün bunlar yetmezmiş gibi, annesiyle babasının gözü
kulağı ondaydı. Jülyet büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. Keşke kardeşi olacağına, eve yavru
köpek alsalardı! Annesiyle babası Jülyet'le ilgilenmek için neredeyse hiç vakit bulamıyordu.
Belki de onu eskisi kadar sevmiyorlardı. Yoksa Jülyet'in pabucu dama mı atılmıştı?

6.2.9.Ölümün Ona Anlatılması

Ördek Ölüm ve Lale – Wolf Erlbruch
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Bir çocuk kitabı için ölüm; ağır bir konu gibi gelebilir. Peki doğum-ölüm gibi yaşamın
gerçeği olan konuları çocukları kitaplarla anlatamayacaksak nasıl anlatacağız? Özellikle de
ölüm gibi soğuk bir konu bir çocuğa kırmadan dökmeden nasıl anlatılır? Ördek, Ölüm ve Lale
bu konuda destek alınabilecek bir kitap. Çocukların kafasında farklı çelişkiler yaratmadan basit
bir dille ölümün doğum kadar doğal karşılanması gerektiği naif bir hikayeyle verilmiş.
Ördek, bir gün onu birisinin takip ettiğini fark eder ve Ölümle tanışır. Ölüm, oldukça
soğukkanlı bir şekilde kendini tanıtır ve Ördekle arkadaş olurlar. Haftalarca birlikte vakit
geçirirler ve birbirlerinden pek çok şey öğrenirler. Kitabın sonunda beklenen olur; ördek ölür.

6.2.10.Hastalığın ve Yaşlanmanın Ona Anlatılması

Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü – Martin Baltscheit
“Bir keresinde, bir tilkinin bilmesi gereken her şeyi bilen bir tilki vardı. Her şeyi bilen
uzun yaşar, diye düşünürdü bu tilki ve macera dolu uzun bir hayat yaşadı. Ama sonra bir tilki
olduğunu unutmaya başladı.” Almanya'nın en iyi çocuk kitapları illüstratörlerinden sayılan
Martin Baltscheit, 2011 yılında Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülü'ne layık görülen
Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü'nde, bir zamanlar avucunun içi gibi bildiği dünyada artık
yolunu şaşırmış olan ve hayatla başa çıkamayan yaşlı tilkinin hikâyesini büyük bir içtenlikle ve
mizahi bir dille anlatıyor. Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşaması üzerine zekice ve
olağanüstü bir öykü.

6.2.11.Çocuğa Dönük Felsefi Metinler

Çocuk hayatı sürekli sorgulayan bir varlıktır, bu nedenle onun hayata dönük gelişim
sürecinde anlamaya çalıştığı soyut kavramlara dönük onun yorulmadan sevgiyle iletişim
kuracağı anlatımlar paylaşılmalıdır.
Çocuklara ancak onların hayata dönük sorularına yanıt vermek üzere ve onların
dilselleşmesini, kendilerini daha güçlü ifade etmesini sağlayacak düzeyde metinlerle buluşması
sağlanmalıdır. Ona ağır bir dille seslenen, anlama ufkunu daraltan metinler elenmeli ve özellikle
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çeviri metinlerin çocuk gerçekliğine uygun çevirilerine yönelinmelidir. Çocuğun sorularına
doyurucu yanıt veremeyecek yetişkinin bu tür metinleri okumaya kalktığında karşısına çıkacak
soru ve sorunların bilincinde olması ve ona göre karar vermesi gerekir.

6.3.Engelli Çocuklara Dönük Kitaplar
6.3.1.Sesli Kitaplar

Bu kitaplar öncelikle körler için hazırlanmış kitaplardır ve birçok kütüphanemizde
bulunmaktadır. Ayrıca bu konuda piyasaya dönük ürünlerin de fazlasıyla çoğaldığını belirtmek
gerek. Bu ürünlerde en çok çocuğa görelik ve hedef kitlesinin duygularını incitmeyecek
metinleri bulmak önemlidir.

6.3.2.İşaret Diliyle Hazırlanmış Görsel Kitaplar

Artık bu çocuklara dönük görsel kitaplar internette var. İlgili öğretmenler ve anne babalar
internette bu tür ürünleri bulabilirler. Bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değil ama bu
konuda resmi sivil toplum kuruluşlarının çok güzel çalışmalar yaptığından söz edebiliriz.

6.3.3.Körler İçin Kiril Alfabesiyle Hazırlanmış Kitaplar

Yine bu bağlamda hazırlanan kitaplar mevcuttur ama çocukların edebiyatla buluşması
destekleyen, kolaylaştıran kitapların yeterince olduğundan söz edemeyiz. Daha gidilecek
yolumuz vardır.

6.4.Görsel ve Metin Bağlamında Farklılık Gösteren Kitaplar
Okul öncesi çocuğa kitap seçerken onun yaşının ve algılama gerçekliğinin farkında
olunmalıdır. Bu bağlamda süreç içinde farklı gelişim gösteren kitaplar seçmek önemlidir.
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6.4.1.Sadece Görsel Metinle Oluşturulmuş Kitaplar

Hem dünya çocuk edebiyatında hem de ülkemizdeki edebiyat alanında artık çoğalmaya
başlayan bir okul öncesi kitap türüdür ve çocuğun görsel estetik gelişimi ve görselden yola
çıkarak dilselleşmesi ve kendisinin öykü oluşturabilmesi, duygularını ifade etmesi ve görselin
tüm olanaklarını (renk, çizgi, hareket) kullanması ve aynı zamanda görselin güzelliğini ve
inceliğini yakalaması çok önemlidir.

6.4.2.Az Yazılı ama Görsel Öyküsü Önde Olan Kitaplar

Bu, hem okuyucuyu hem de çocuğu metin oluşturma konusunda rahatlatıcı ve yol
gösterici bir işlev görür. Yine de öykü görseldedir ve çizere düşen rol çok daha fazladır. Ama
görsel metni oluşturan aynı zamanda yazarın düş gücü ve öyküsüdür. Bu konuda yazan ve
çizenin aynı olduğu kitapların daha nitelikli olabileceğini vurgulamak gerekir. Ama tersi olan
durumlar da mevcuttur.

6.4.3.Yazı ve Metnin Dengelenmeye Başladığı Kitaplar

Çocuğun yaş ve bilinç olarak gelişimine bağlı olarak ve okuma yeteneğinin gelişmesini
göz önüne alarak oluşturulan kitaplardır. Burada artık bütünsel bir öykü mevcut olacaktır ve bu
öykü hem dil hem anlatım (kurgu, biçim ve biçem) açısından bir yazarın sesini çocuğa taşımaya
başlayacaktır. Çocuk o ritimden (yazarın anlatımı) hoşlanacak ya da reddedecektir.

6.4.4.Metin ve Çocuk İlişkisi
Okul öncesi çocukla iletişim kuracak kitap, öncelikle öğretmen rolü üstlenen bir kitap
kesinlikle olmamalıdır. Kitap çocukla iletişim ve dostluk kurmayı becerebilmeli, okuyucu ve
çocuk kitap üzerinden de kendi aralarında iletişim gerçekleştirebilmelidirler.

6.4.5.Görsel Metin ve Çocuk İlişkisi

Okul öncesi çocuk hem renklerin hem de çizgilerin dünyasını keşfetmekten çok
hoşlanır. Çocuğun bu keyfini destekleyecek bir görsel metnin oluşturulması ve çocuğun keşif
yolculuğu yapabileceği sadelikte ama yoğunlukta bir çalışma gerçekleştirilmelidir.
144

6.4.6.Yazılı Metin ve Görsel Metin İlişkisi

Okul öncesi çocuk edebiyatı kitaplarında yazılı metin ve görsel metin uyumu çok
önemlidir. Bu tür kitapları resimleyen (illüstratör) kişilerin salt bir resim oluşturmanın ötesinde
görev ve işlevleri vardır. Bu konuda okura yönelik en kolaylaştırıcı yöntem yazılı metni
kapattığında görsel metnin kendi içinde öyküyü sürdürüp sürdüremediğini incelemesidir.
Görsel metin öykü oluşturabiliyorsa o zaman en işlevsel çalışma gerçekleşmiştir. Bunun üstüne
illüstratör estetik bir kurgu da eklemişse o zaman gerçekten sanatsal bir ürünle karşı
karşıyasınız demektir.

6.5.Sürecin Belirleyenleri ve Sorumlulukları
Okul öncesi çocuğa kitap hazırlama süreci oldukça karmaşıktır. Öncelikle asimetrik bir
ilişki söz konusudur. Yetişkin yazar, yetişkin çizer, yetişkin satın alır ama çocuk okur. Kitabın
hazırlanma sürecinde yazar, çizer önceliklidir, çünkü onlar süreci başlatandır. Kitabın,
kitaplaşma sürecini belirleyen, hem metin, hem de görsel açıdan editördür. Ardından
tasarımcısı, pazarlamacısı, alıcı olarak ebeveyn, başka yetişkinler, kütüphaneciler, öğretmenler
gibi farklı hedef kitleleridir. Bütün bu süreçten geçen kitap çocuğa gelir. İşte bu süreçte tüm
bileşenler çocuğa karşı sorumludurlar. Onların hiçbirinin hata yapma hakkı yoktur. Hayatta
kendisine “afedersin hata yaptım, gel düzeltelim” denilemeyecek en öncelikli varlık çocuktur.
Bu nedenle bu alanda yapılacak çalışmaların hiçbiri çocuğun duygu, düşünce dünyasını incitme
hakkına sahip değildir, olamaz. Özetle çocuk yetişkinin nesnesi değil hayatın öznesidir.
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Uygulamalar

1. Yukarıda edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak okul öncesi çocuk kitaplarını
inceleyerek işlevsel alanına göre sınıflandırma yapınız.
2. Okul öncesi çocuklar için yayımlanan kitapları inceleyerek yazılı metin ve
görsel metin ilişkisini analiz ediniz.
3. Öğrenmeye meraklı olan okul öncesi çocukların gereksinim duyabileceği
kitapları araştırarak merak edilen konuya göre piyasadaki mevcut kitapları
araştırınız.
4. Engelli çocuklara dönük bilimsel kaynaklara başvurarak daha fazla bilgi
edininiz ve gereksinim duydukları kitapları saptayınız.
5. Okul öncesi çocuklar için bölümde değinilen kitapları edininiz ve eleştirel
okuyunuz. Sınıflandırma için özelliklerini saptayınız.
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Uygulama Soruları

1. Okul öncesi çocuk kitaplarında yazılı metin ve görsel metin ilişkisi nedir?
2. Çocuk kitapları nasıl sınıflandırılmaktadır?
3. Çocuk hangi kitaplara gereksinim duymaktadır?
4. Engelli çocuklara dönük kitapları diğer çocuk kitaplarından ayıran özellikleri
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birçok çocuk kitabı arasından nitelikli olanları bulabilmek için bazı ölçütlerimizin
olması gerekir. Edebiyatı köşeleyen ölçütlerin olması elbette doğru değildir; ama çocuk alanına
geldiğimizde ve çocuğa görelik söz konusu olduğunda daha dikkatli ve ayrıntıları özellikle
denetleyen, sorgulayan bir yöntemin olması gerekir. Bunu kolaylaştırmanın en işlevsel yolu
kitapların kendi içinde sınıflandırılması ve işlev alanlarına göre ayrılmasıdır.
Bilgilendirici kitaplar soru sormaya, araştırmaya, keşfetmeye ve tanımlamaya başlayan
çocuğun en çok gereksindiği kitaplardır. Çocuk merak eder ve soru sorar. Çocuğun tüm sorduğu
sorular cevaplandırılmalıdır, bu çocuğa kendisinin önemsendiğini hissettirir. Bilgilendirici
kitaplar arasında, çevreyi ve hayatın akışını tanıtıcı ve içselleştirici kitaplar (Liane Schneider
Kitapları, Christian Tielmann Kitapları), canlıları kendine özgülükleriyle tanıtıcı kitaplar
(Frederick – Leo Lionni, Kuyruksuz – Can Göknil) ve nesneleri tanıtıcı kitaplar yer almaktadır.
Sosyalleşme sürecine katkı yapan kitaplar ise aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır;
Aile ilişkisi bağlamında iletişim (Barışırız – Dagmar Geisler; Fips Olanları
Anlayamıyor – Jeanette Randerath), arkadaş ilişkisi bağlamında iletişim (Köstebek Kuki – Betül
Sayın), hayvan sevgisi ve dostluk (Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün – Philip C. Stead), okuma
sevgisi (Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı – Rocio Bonilla), dayanışma ve başkalarının kimliğine
saygı (oyun kültürüyle birlikte) (Farklı Ama Aynı – Feridun Oral; Bulut Kuş – Bai Bing ve Yu
Rong; Oliver – Birgitta Sif; Ormanda Uyuyan Ay – Nicoletta Costa), yaşam alanında
sorumluluk üstlenmek, kendi bedenine ve kimliğine sahip çıkmayı öğrenmek (Bedenim Bana
Ait – Pro Familia), yaşam alanına sahip çıkıcı (Temizlik ve Düzen) sorumluluk üstlenmek,
hayatın içinde karşılaşacağı gerçeklikler ya da aklına takılan sorular (Ben Kaybolmam Ki –
Dagmar Geisler; Ben Herkesle Gitmem Ki – Dagmar Geisler), doğum, kardeş ve paylaşmanın
ona anlatılması (Jülyet’e Kardeş Geliyor-Sylvie Louis), ölümün ona anlatılması (Ördek Ölüm
ve Lale – Wolf Erlbruch), hastalığın ve yaşlanmanın ona anlatılması (Belleğini Yitiren Tilkinin
Öyküsü – Martin Baltscheit), çocuğa dönük felsefi metinler.
Ve bölümün sonunda engelli çocuklara dönük kitaplar incelenerek çocuk kitaplarında
metin ve görsel, çocuk ve metin gibi kitap özellikleri anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi “Çevreyi ve Hayatın Akışını Tanıtıcı ve İçselleştirici Kitaplar”
arasında yer almaktadır?
a) Elif Ata Binmeyi Öğreniyor
b) Elif Alışverişe Gidiyor
c) Çağlar’ın Kış Macerası
d) Çağlar Bisiklet Sürmeyi Öğreniyor
e) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi canlıları kendine özgülükleriyle tanıtıcı kitaplarından birisidir?
a) Frederick – Leo Lionni
b) Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı – Rocio Bonilla
c) Farklı Ama Aynı – Feridun Oral
d) Ormanda Uyuyan Ay – Birgitta Sif
e) Bedenim Bana Ait – Pro Familia
3. Aşağıdakilerden hangisi dayanışma ve başkalarının kimliğine saygı duyan kitaplar arasında
değildir?
a) Farklı Ama Aynı – Feridun Oral
b) Bulut Kuş – Bai Bing ve Yu Rong
c) Oliver – Birgitta Sif
d) Ormanda Uyuyan Ay – Nicoletta Costa
e) Elif Alışverişe Gidiyor

4. Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü hangi sınıflandırmada yer alan bir kitap örneğidir?
a) Kendi bedenine ve kimliğine sahip çıkmayı öğrenmek
b) Hayatın içinde karşılaşacağı gerçeklikler ya da aklına takılan sorular
c) Hastalığın ve yaşlanmanın ona anlatılması
d) Doğum, kardeş ve paylaşmanın ona anlatılması
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e) Ölümün ona anlatılması
5. Çocuk için kitap seçiminde “asimetrik bir ilişki söz konusudur” ifadesinden ne
anlaşılmaktadır?
a) Çocuk yazar, çocuk çizer, çocuk okur.
b) Yetişkin yazar, yetişkin çizer, yetişkin satın alır ama çocuk okur.
c) Yetişkin yazar, çocuk çizer, çocuk satın alır ama yetişkin okur.
d) Yetişkin yazar, yetişkin çizer, çocuk satın alır ama yetişkin okur.
e) Hepsi
6. Aşağıda yer alan boşluğa uygun gelen kavramı seçiniz!
“Çocuk yetişkinin …….. değil hayatın …...”
a) Öznesi – Nesnesidir
b) Minyatürü- Kuklası
c) Nesnesi – Öznesidir
d) Kuklası-Minyatürü
e) Oyuncağı-Kuklası
7. Özellikle çocuk kitaplarında sıkça karşımıza çıkan “illüstratör” kimdir?
a) Yazar
b) Okur
c) Satın Alıcı
d) Resimleyen
e) Hiçbiri
8. Aşağıdakilerden hangisi engelli çocuklara dönük hazırlanan kitaplardan birisidir?
a) Sesli Kitaplar
b) Macera Kitapları
c) Bilim Kitapları
d) Eğitim Kitapları
e) Anlatı Kitapları
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9. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlayan kitap
sınıflandırılmalardan biri değildir?
a) Aile ilişkisi
b) Metin ve çocuk ilişkisi
c) Arkadaş ilişkisi
d) Hayvan sevgisi ve dostluk
e) Dayanışma ve başkalarının kimliğine saygı

10. Aşağıdakilerden hangisi dayanışma ve başkalarının kimliğine saygı duymayı konu edinmiş
okul öncesi kitaplar arasında yer almaktadır?
a) Farklı Ama Aynı – Feridun Oral
b) Bulut Kuş – Bai Bing ve Yu Rong
c) Oliver – Birgitta Sif
d) Ormanda Uyuyan Ay – Nicoletta Costa
e) Hepsi

Cevaplar: 1)e; 2)a; 3)e; 4)c; 5)b; 6)c; 7)d; 8)a; 9)b; 10)e
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7. ÇOCUKLUĞUN İKİNCİ DÖNEMİ: OKUL VE BU DÖNEME
DÖNÜK EDEBİYAT

157

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Okulun Ortaya Çıkışı ve Bu Döneme Dönük Edebiyatın Oluşumu
7.2. Çocuğun Edebiyatta Özneliği
7.3. Türkçe Ders Kitaplarında Seçilen Metinlerin Öğreticilik Adına Vazgeçilen
Yazınsallığı
7.4. Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Okul kavramı ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?
2. Okulun ortaya çıkışı edebiyatı nasıl etkilemiştir?
3. Türkçe ders kitabında yer alan metinler hangi özellikleri barındırır?
4. Çocuğun edebiyatta özne olarak yer alması hangi dönemde gerçekleşir?
5. Çocuk edebiyatını kimler denetlemelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Okulun Ortaya Çıkışı ve Bu Okulların ortaya çıktığı Araştırarak/İnceleyerek
Döneme Dönük Edebiyatın dönemde bu döneme yönelik /Gözlemleyerek/Sorgulayarak
Oluşumu
edebiyat oluştuğu bilgisini
kavrayabilmek.
Çocuğun
Özneliği

Edebiyatta

20.
yüzyılın
ikinci Araştırarak/İnceleyerek
yarısından sonra çocuk ve /Gözlemleyerek/Sorgulayarak
gençlik
edebiyatında
çocuğun artık edebiyatın
nesnesi değil öznesi olduğu
bilgisini algılayabilmek.

Türkçe Ders Kitaplarında
Seçilen
Metinlerin
Öğreticilik
Adına
Vazgeçilen Yazınsallığı

Buyurgan bir didaktizmden Sosyal çevrede araştırma ve
yerine çocuğu anlayan, onun bilimsel çerçevede araştırma,
dili olabilecek ve onu ikisini karşılaştırma
dilselleştirecek
metinleri
oluşturan, çocuğu kendi
gerçekliği içinde ele alan
edebiyat
kurgulamanıın
gerekliliğini algılayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Okul

•

Sosyalleşme

•

Eğitim

•

Kültürel donanım

•

Meslek edinme

•

Edebiyat

•

Bilgi

•

Okuma kültürü

•

Okuma yeteneği

•

Okur

•

Estetik

•

Alımlama

•

Değerlendirme

•

Tarihsel tanıklık

•

Öğretmen

•

Çocuk Hakları Sözleşmesi

•

Öğreticilik

•

Tüketim kitlesi

•

Çocuk gerçekliği

•

Çocuk edebiyatı

•

Psikolog

•

Pedagog
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Giriş
Çocukluğun tarihsel sürecinden bahsederken özellikle 16. yüzyılın sonlarında başlayan
süreçte çocuğun bir değer olarak algılanması sonucu ona dönük yaklaşımların değiştiğini
görürüz. Ancak bu değişimin o kadar hızlı gerçekleştiğini söylemek çok mümkün değildir.
Çocuk, uzun bir zaman süren yolculukta büyük badireler atlattıktan sonra henüz tam olmasa da
bugünkü değerine ulaşmıştır. Çocuğun bir değer olduğunu gösteren en önemli mekân okuldur
ve bu süreçte çocuk, sosyalleşme, eğitim, kültürel donanım ve meslek edinmeyi
gerçekleştirecektir. Ama bütün bunların bütünleyicisi ve çocuğa özne olma bilincini,
insanlaşma erdemini oluşturan alan ise edebiyattır ve edebiyat ona hayatı taşıyan en önemli
alandır.
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7.1. Okulun Ortaya Çıkışı ve Bu Döneme Dönük Edebiyatın Oluşumu
18. yüzyıl sonlarında okulun yeniden keşfi söz konusudur. Okulun yeniden keşfi aynı
zamanda bilginin toplumsallaşmasını sağlamış ve bilgi, okuma kültürü edinmiş, meslek sahibi
olmuş çocuğun toplumsal yaşama farklı bir üreten olarak katılmasına neden olmuştur.
18. yüzyıldan başlayarak çocuğa dönük eğitimde de farklı anlayışların varlığından söz
edebiliriz. Dönemsel bağlamda bakıldığında aşırı didaktik, tek tipleştirici ve cinsiyet ayrımını
içeren bir eğitim anlayışı var olmuş, bu anlayış ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yerini
daha eşitlikçi bir anlayışa bırakmaya başlamıştır.
19. yüzyılın sonlarına kadar kadının bilimsel bilgiye ulaşması yasaklanmış, ulaşanlar
ise aşağılanmış ve hatta cezalandırılmıştır. Buna dönük çocuk ve çocukluk anlayışlarını önceki
bölümlerde ayrıntılı değindiğimiz için bu bölümde hatırlatıcı bir tekrardan sonra okul, yani
okuma yeteneğinin başladığı ve çocuğun artık bir okur olarak edebiyat dünyasına girdiği ve
edebiyat üzerinden hayata dokunduğu bir dönemin oluşum ve gelişimini ele almak gerekiyor.
18. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar süren edebiyat anlayışı ve
ürünlerine önceki bölümlerde değinmiştik. 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya değişimin
nedenleri üzerinde de kısaca durmuştuk. Eğitimin ve edebiyat anlayışının aşırı didaktik ve tek
tipleştirici, cinsiyet ayrımcılığını destekleyen yönünü de vurgulamıştık. Elbette ki bu dönemde
yayımlanan ve günümüzde klasikler olarak tanımlanan bu kitapların bu yönleri nasıl önemliyse
aynı zamanda edebiyat estetik değerler ve dönemsel tanıklıklar içermesi yönünden de önem
taşıyan yönleri vardır ve bu nedenle altını çizerek vurgulamak istediğimiz asıl konu, kitapların
okunamazlığı değil okunurken kendi gerçekliği içinde alımlanması ve değerlendirilmesi
gerektiği yönündedir. Bu nedenle tarihsel tanıklık açısından okumak ve bu bağlamda
değerlendirip sorgulamak başka bir şeydir, bu kitapları hala okunmazsa okumayan eksiktir
mantığı içerisinde bakmak başka bir şeydir. Günümüz gelişimine baktığımızda artık özellikle
çocuk ve gençlik edebiyatı alanında oldukça güçlü, edebiyat estetik değer taşıyan ve okurunu
daha bir özne sayan edebiyat ürünleri vardır ve çoğalmaktadır.
Edebiyat öğretici değil, yazar da öğretmen değildir (Hiçbir çocuk çantasına öğretmenini
koyup eve gitmek istemez).
Öğretmenlerle yaptığım bir seminerde onlara “Öğretmeninizi çantaya koyup eve gitmek
ister misiniz?” diye sorduğumda hemen hepsi “Hayır istemeyiz!” dediler. Bu, öğretmenin
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sevilmediğini göstermez ama yerinin okul olması ve orada kalması gerektiğini onlar da
bilmektedir. Çocuklar da kendine öğretmenlik yapacak bir kitabı eve götürmek istemezler.
Kitap çocuk için bir arkadaş, macera yaşayacağı bir cangıl, keşifler yapacağı uzay,
insanları tanıyacağı bir dünyadır. Çocuk, kitaplarla düşünmeyi, düşüncesini dillendirmeyi, dış
dünyayı ve dolayısıyla kendini keşfetmeyi ve tanımlamayı, bu tanımlamayla hayatın içinde bir
özne olduğunu fark etmeyi ve bu farkındalıkla kendini daha güçlü bir duruma taşımayı
gerçekleştirir.

7.2. Çocuğun Edebiyatta Özneliği
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra çocuk ve gençlik edebiyatında ortaya çıkan
gelişmede en önemli olanı çocuğun artık edebiyatın nesnesi değil öznesi olmasıdır. Bu aynı
zamanda eğitim sistemini de etkileyen bir paradigma değişimidir. 60’lı yılların ikinci yarısında
başlayan eğitim ve edebiyat sisteminin sorgulanması daha önce de vurguladığımız gibi çocuğa
yaklaşımı değiştirmiştir. Bu değişimin gerçekleşmesinde 1959 yılında Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin imzalanması da ayrıca etkin olmuştur. Bu sayede devletlerin de çocuğa bakışı
değişmiştir. Türkiye de bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasındadır.
Çocuk edebiyatının son otuz yıllık gelişim sürecine baktığımızda yukarda değindiğimiz
çocuk gerçekliğinin edebiyata yansıdığını görmekteyiz. Ancak bu süreç gerçekleşirken çocuğa
dönük başka bir gelişim de yaşanmıştır. Çocuğu tüketim nesnesi olarak gören bazı anlayışlar
onun tüketime yönelmesi için ona farklı kimlikler dayatma eğilimine girmişler ve bunu oldukça
gerçekleştirmişlerdir. Yeniliklerin ortaya çıkması yeni anlayışların varlığı gelişim sürecinin bir
gerçeğidir ve reddedilmezdir ama çocuğun kendi kimliğinden vazgeçmesini örtülü bir biçimde
dayatan kitapların reddedilmekten daha çok, sorgulanıp kendi anlamlarına kavuşmasını
sağlamak da önemli bir reddedilmezliktir.

7.3. Türkçe Ders Kitaplarında Seçilen Metinlerin Öğreticilik Adına
Vazgeçilen Yazınsallığı
Ders içinde kullanılmak için yazılmış çocuk edebiyatı alanında tanımlanmış bir kitap,
bu alanda değerler sistemine uygunluğu ile ilgili bir övgüyle tanıtılıyor. Şöyle bir alana dönüp
baktığınızda birbirine öylesine benzer kitaplarla karşılaşıyorsunuz ki öğreticiliğin zirvelerinde
dolaşan bu kitaplar aslına baktığınızda hayatın gerçekleriyle hiç de örtüşmeyen bir gerçek
dışılığın temsilcisi gibi duruyorlar. Hatta bazen özgün metnin sırf bu öğreticilik kaygısıyla
yeniden müdahale edilmiş halleriyle karşılaşıyoruz ve gerçek metin ile burada temsil eden
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metnin arasındaki büyük fark çoğu zaman öykünülen değer algısına tam tersi bir gönderme
yapmış oluyor, metni ve içeriğini değersizleştiriyor.
Yazar ve yayıncıların eğitim sisteminin bu talebini yerine getirirken tek tip çocuk
figürleri çizmeleri ve bu çocuğu (kız ve erkek) ideal bir figür olarak betimlemeleri ve hele
günümüz çocuğunun gerçeğiyle hiç örtüşmeyen anlatımlar oluşturmaları salt edebiyata değil,
asıl çocuğa dönük olumsuzluklara yol açıyor.
Bu durumda buyurgan bir didaktizmden daha çok çocuğu anlayan, onun dili olabilecek
ve onu dilselleştirecek metinleri oluşturmak, çocuğa kendi gerçekliği içinde değer vermek
nitelikli bir edebiyat yaratmak için önemli.
‘Hiçbir şey, çocuk kitabının okul ile sınırlandırılmış amaçlara göre kurgulanması ve en
küçük özelliğine kadar düzenlenmiş bir okuma ve öğrenme sürecinin kalıplarına sokulması
kadar zararlı değildir. Öte yandan öğretmen de, çok az noktada kendisinin (bir öğretmen olarak)
belirlediği (ya da onun için belirlenmiş) bu amaca sadık kalmaktadır. Çünkü hedef kitlesi onun
aktarmaya çalıştığı anlam ve değerlerle çok önceden tanışmış ve kendi yargılarını oluşturmuş
olabilmektedirler. Bu durumda öğretmen yeni bir kurgu yapmak zorunda kalabilir. Şu bir
gerçektir ki, öğrenilmesi gerekenler biçimsel anlamda ne kadar somut, anlam yüklü ve gerçekçi
olursa, içerik o kadar uzun süre hatırlanacak ve içselleştirilecektir.

7.3.1. 80 sonrasında Çocuğun Merkez Konuma Yükselmesi
80 sonrasında toplumda çocuk yeniden merkez konuma yükselmiştir. Ancak bu
yükselmeye, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında çocuğun, toplumsal bir değer olarak
algılanmasına eşdeğerli bir anlam yüklemek mümkün değildir. Burada çocuk, toplumsal bir
merkez olmaktan daha çok, ailenin merkezi olmaya başlar ve bunun yanında çocuğun büyük
bir tüketim kitlesi olarak keşfi önemli rol oynar. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi televizyon
kanallarının çoğalması çocuğu da ayrı bir kitle olarak ele almayı beraberinde getirmiş ancak bu
araçlar çocuğu tüketici bir kitle olarak görmüştür.
Çocuğun tüketici olarak görülmesi ve bu bağlamda ona seslenilmesi onun kendini bir
değer olarak algılaması sonucunu da beraberinde getirmiştir. Giysilerden başlayıp oyuncaklara
uzanan bu tüketim eylemi sonuçta edebiyata da yansımıştır. Çocuk, edebiyata yansıyan bu
tüketici olma hakkını okur olarak geleneksel anlayışın dışında kullanma sürecine girmiştir.
Bütünüyle yaygın olmasa da çocuk artık kendi okuyacağı kitabı seçme hakkını kullanmak
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istemekte ve kullanmaktadır. Son yıllarda özel okulların büyük çoğunluğunda kitap fuarları
düzenlenmekte, yazarlar ve kitaplar birebir çocukla karşı karşıya gelmektedirler. Çocuk, kitabı
eline almakta ve seçim hakkını kullanmaktadır. Seçme kültürü ve bilgisine henüz yeterince
sahip olmasa da bu süreç onun deneysel olarak gelişmesini de sağlayacaktır.
Çocuğun seçme hakkını kullandığını ortaya koyan başka göstergeler de vardır:
Kendileriyle görüştüğüm birçok edebiyat öğretmeni çocuklara önerdikleri kitapları onlara
okutamadıklarından yakınmaktadır. Bu, her ne kadar bir karşı koyma olarak algılansa da,
çocukların önerilen kitaplardan keyif almadıklarını belirtmeleri, onların seçme hakkını
kullandıklarını göstermektedir.
Son üç yılda yirminin üzerinde okulda çocuklarla yaptığım söyleşilerde çocukların
büyük çoğunluğu kendi gerçekliğini anlatan öykü, şiir ve romanlardan çok hoşlandıklarını
belirtmişlerdir. Öykü ya da şiirin okunuşundan sonra beğenisini “beni anlatmış“ diyerek
belirten çocuklar, dolaylı biçimde çocuk gerçekliğinin edebiyata yansımasını da talep eder
durumdadır. Bunun yanında macera kitapları da çocukları en çok çeken kitaplar arasındadır.
Yayımlanan macera kitaplarında çocuk, kendi kimliğini açıkça yansıtabilen figürler
çizmektedir.

7.4. Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler
Türk Çocuk Edebiyatı olarak baktığımızda bu edebiyat alanının oldukça olumlu
gelişmeler gösterdiğini ve çocuğun, çocuk gerçekliğinin eserlere çok daha fazla yansıdığını
görmek mümkündür. Bu alanda ürün veren yayınevlerini sayısı artmış ve yayınlanan kitap
sayısı da çok yüksek rakamlara ulaşmıştır. Çocuk edebiyatı alanında internet üzerinde
yaptığınız araştırmada bile 25.000'den fazla kitabın okura sunulması gerçeği ile karşı karşıya
kalırsınız. Bu daha önce de vurguladığımız gibi hem olumlu hem de olumsuz yönler içerir.
Öncelikle nicelik niteliği beraberinde getirmez. Bu durumda yapılacak en önemli şey eleştiri
kültürünü geliştirmek ve bu alana dönük asgari ölçütler belirlemektir ama ölçüt belirlemek çoğu
zaman kullanan tarafından kötüye yorumlanmakta ve zaman zaman nitelikli kitaplar niteliksiz
yorumlarla değer kaybetmektedir. Bu durumda ölçütlerin her zaman sorgulanması ve
edebiyatın mutlak anlamda köşelenebileceği duygu ve düşüncesinden kurtulunması
gerekmektedir. Okur elbette okuyacağı kitabı kendi estetik duygularıyla belirler, bunda daha
başka faktörler de rol oynar ama bu sadece öznel durumdur genellenemez. Yani bir kitabı
beğenmekle ya da beğenmemekle başlayan süreç sosyal alanda zorunluluk olamaz. Ölçüt,
denilen şey okurun değil akademik çevrenin belirlediği bir süreç olmalıdır.
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Psikologlar Niye Edebiyatı Denetlesin ki?
Altı çizilerek vurgulanacak bir başka konu da edebiyatın denetleyeni, psikolog ya da
pedagog değildir. Edebiyat bazen en sağlıklı dediğiniz metnin okurda travma yaratabileceği
durumları da içerir. Bu nedenle edebiyat bilgi ve bilinci olmayan, bu konuda eğitim (edebiyat
bilim) almayan birinin çocuğun ruh sağlığını bahane ederek denetleyici rolünü üstlenmesi söz
konusu olmamalıdır. Edebiyatın en büyük denetleyicisi eleştiridir. Eleştiri kurum ve kültürünü
geliştirerek bu sorunu aşmak mümkündür. Bunun eğitimini alanlar da kökeni ne olursa olsun
bunu gerçekleştirebilirler.
Bu konuda aşağıda yazarlarla ilgili birkaç örnek vermeye çalışacağım. Bir yazarla ilgili
bilgi sahibi olmak için onun tek kitabını okumak yetmez. Birkaç kitabıyla onu keşfeder ve
anlamlandırırsınız. Vereceğim örnekler de bu yönde olacaktır. Örneklerim tavsiye anlamı
taşımıyorlar. Sadece bu alanda yaptığım araştırma sonucunda yazar ve kitap ile ilgili bir
değerlendirme, bir bakış açısı ortaya koymak amacım. Alanda var olan tüm kitaplara değinmek
mümkün olmadığına göre, onlara bakış yolculuğu yapmak daha işlevseldi ve öyle yaptım.

7.4.1. Zeynep Cemali ve Çocuk Edebiyatı Eserleri
Zeynep Cemali ve Edebiyat Dili
Cemali’nin kitaplarını elinize aldığınızda ilk karşılaşacağınız şey, dilindeki doğallıktır.
Zorlama bir dilcilik kaygısı görmezsiniz onda. Ama bundan onun özensiz yazdığını çıkarmayın
sakın, yanılırsınız. Dil doğal, yapmacıksız, iletişime açık hatta hemen bunu gerçekleştiren bir
yapıdadır ve bu yapı sizi günlük yaşamın gerçeklerine götüren içten bir dost gibi karşınıza çıkar.
Gerçekliğin samimi köprüsü gibidir onu dili.
Öyküyü öykü yapan onun kısalığı, damıtılmışlığı, çarpıcı başlangıcı, konunun
sürükleyiciliği ve şaşırtıcı bir sona ulaştırabilmesidir.
Cemali'nin öyküleri bir film kamerasının konuya objektifini odaklaması gibi başlar.
Hemen içine çeker, kurguya hiç yabancılık çekmez ve içine girersiniz. Beklediğiniz bir sona
ulaşsanız da anlatımın getirdiği sürprizler sizi şaşırtır.
Cemali ve Kitaplarındaki Sosyal Çevre
Öncelikle bilinen çok tanıdık bir çevreden söz eder. Köşe başındaki bir börekçi,
sahildeki balıkçı, bir kafeterya, bir kuyumcu; özetle esnaf çevresini anlatır. Bilineni önce
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yabancı, sonra inanılmaz derecede tanıdık yapar. Onun bu önce yabancılaştırma sonra
tanıdıklaştırma efektleri okuru metnin içine çeker ve hiç yabancı olmayan- ama bizim tanımakta
zorluk çektiğimiz ya da tanımaya çok açık olmadığımız insanı –ki bu insan çocuğa hiç yabancı
değildir– okurken bu tanıdıkla karşılaşmanın hazzını yaşar, bize yeniden tanıdık hale getirir.
Yani bilmediğimiz bilineni tanıdık yapar.
Cemali “küçük insanı” anlatır kitaplarında. Abartısız doğal insanı. Az önce söylediğim
sosyal çevrenin insanıdır o. Ve öylesine doğal ve sevecendir ki Cemali’nin kahramanları bu
sosyal çevrenin içinde korkusuzca dolanırlar. Bu yönüyle baktığınızda Cemali çocuğa
dokunulur, yaşanabilir bir ütopya sunar. Ama anlayan için dünyanın ta kendisidir o.
Cemali, “küçük insan” olarak tanımladığım esnaf kültürünü çok iyi bilir, onun
örgütlenme biçimini, kendi arasındaki dayanışmasını, hatta köken olarak ta Ahi Evran’a uzanan
güçlü bir “Anadolu Geleneği”nin yansımalarını metinlerinin derinliklerinde bulursunuz.
Onun metinlerinde çoğu yazarın söylemeye çok cesaret edemeyeceği figürler ve
gelenekler yine yabancılık ve tanıdıklık efekti kullanılarak karşımıza çıkar. Dini bayramları
anlatır bize. Bir kurban bayramı dede torun ilişkisi üzerinden yansır. Ardından alıp götürür cami
imamıyla sıcak bir muhabbet yaşatır. Hangisi bize yabancıdır ki? Ama az önce söylediğim gibi
önce onları yabancı sonra tümden tanıdık yapar.
İşte bu özelliği modernin içinde gelenekseli, gelenekselin içinde moderni eriterek
yansır. Bu özellik öylesine iç içedir ki moderni yaşarken aynı zaman ve mekânda geleneksel
vardır ve biz onu zaten bize aşina olduğu için fark etmeden özümseriz. Aynı şey modern için
geçerlidir. Geleneksel moderni öylesine içine sindirmiştir ki kimi zaman, zamana uymak için
kendinden vazgeçiverir. Uyumludur. Özverilidir. Bu aynı zamanda onun gücüdür.

Çılgın Babam
Zeynep Cemali Çılgın Babam kitabında kendi çocukluk ve genç kızlık döneminde
ailesiyle, ama özellikle babasıyla yaşadıklarını ve babasının yaşamındaki önemli yerini
paylaşır. Yazarın bebekliğinden başlayarak genç kızlığına uzanan bir çizgide, baba-kız
ilişkisinin bir kızın yaşamında ne denli önemli olduğunu da gösteren anılar demetidir.
Zeynep’in babası İstanbul Kapalıçarşı’da dükkânı olan bir esnaftır. Çevresinde sevilen ve
sayılan biri olan baba, kızı Zeynep’le özellikle ilgilenmekte ve onun oyun zannettiği bir takım
168

yaşam deneyimleriyle kızını hayata hazırlamaktadır. Yemek yemesinden başlayan ve birlikte
alışverişe uzanan çizgide baba, kızının hem kendisini önemli hissetmesini sağlamakta, hem de
insan ilişkilerine hazırlamaktadır.
Yaşadığı ekonomik zorluklara karşın babasının insanlara ve yaşama bakışı, Zeynep’e
yoğun bir yaşam birikiminin aktarılmasıdır. Zeynep bunları babasının yanında, ama onun ders
vericiliğinde değil, onunla paylaşılan yaşam içinde öğrenir. Zeynep, babası tarafından hep
önemsenmiş, sevgiyle sarılmış ve bu sayede yaşam direncine sahip bir birey olmanın
mutluluğunu yaşamıştır.
Zeynep Cemali, romanında kendi babasını anlatırken, otoriter değil eşitlikçi, talep eden
değil paylaşımcı, geleneklerini sürdürürken bile modern olmayı beceren bir baba tipi çizer.
İstanbul kentinde doğmuş, kentliliği içine sindirmiş, ama bunun yanında geleneklerini de
sürdürmeyi becerebilmiş sevgi dolu bir babanın sıcaklığına ve onun anısına saygı amacıyla
yazılmış bir roman durur karşımızda. Cemali, baba figürünü aktarırken, bu figürün yapmacık
olmamasına dikkat eder. İnandırıcı bir baba figürüyle karşılaşır okur.
Bu baba figürü, kızıyla kurduğu ilişkide onun kişilik gelişimine olumlu etki edecek ve
bir birey olmasını sağlayacak davranışları öne çıkartır. İlişkide öne çıkartılan davranışlar
kızının kendine bağımlı bir varlık olmasından daha çok, onun, kendi başına ayakta durmasını
sağlayacak deneyimleri yaşatmak olarak yansır. Bu da, birey olmanın ön koşulu olan karar
verebilme yeteneğini, kendine saygıyı ve güveni geliştirir.
... Babam annemin söylediği gibi üşütük müydü, bilmem. Bana göre cin gibi, usta bir oyun
kurucuydu. Onun oyun hamuru da, topacı da, yoyosu da bendim. Mıncıklanırken,
döndürülürken, avucunun içinde sağa sola atılırken, hep şen kahkahalar atardım.
Annemin ağzıma tıkıştırdığı sebze çorbasını püskürtür, oysa babamın uzattığı kaşığı yalar
yutardım. Beni uyutmakta da üstüne yoktu onun. Hamsiyle uskumrunun koca yunusu
bulmak için yaptıkları yolculuğu dinlerken daldığım düşlerde okyanusları aşardım.
Babam alışverişe giderken beni omzuna alırdı. Manavın önüne geldiğimizde, başını hafifçe
yukarı kaldırıp sorardı: “Ne dersiniz, cem; iki kilo ıspanak yeter mi?” Kasaba girdiğimizde
beni omzundan indirir, “Bizim Ece’nin canı külbastı çekmiş. Uygun bir şeyler hazırlayıver,
ustam,” derdi. Kendimi gerçek bir ece gibi hisseder, tahtımdan egemenliğim altındaki
ağaçlara, kedilere, uçan kuşlara ve insanlara kurumla bakar, keyifle emziğimi emerdim.
Luk lukluk...

[...]
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Dört yaşıma geldiğimde artık güreş tutuyorduk. Anneannemse bu hâlimize ifrit
olurdu. “Çocuğun kolunu bacağını çıkaracak ayol! Bu adam deli!” diye söylenmesine
aldırmazdık. Babam beni altın beşikte sallayıp, bal kaymakla beslese bile yine de ona
yaranamazdı. Bunu ikimiz de biliyorduk.
Sevilen ve seven bir kızdım ben. Oysa, son günlerde çevremdeki herkes fena hâlde
canımı sıkmaya başlamıştı. Hepsi de emziğime takmıştı kafayı. Koca kız olmuşum, o
ağzımdaki yakışmıyormuş, falan filan. Bu konuda sesi çıkmayan yalnızca babamdı. Asıl
planı, sinsi sinsi onun yaptığını bilemezdim elbette!
Sıcak bir yaz günüydü. Babam ve ben, Kurbağalıdere'den sandalla çıkmış, Moda
Plajı'nın önüne gelmiştik. Babam paslı çapayı salar salmaz hemen denize atladı. Onun
suyun yüzüne çıkmasını beklerken, emziğimi ağzımdan çekip, mayomun içine tıkıştırdım.
Sandalın kenarına oturup, ayaklarımı suya sarkıttım. Babam görünür görünmez de kendimi
suya bıraktım. Daldım çıktım; ayaklarımı çırptığım için oluşan köpükleri seyredip,
kahkahalar attım; plajın tahta iskelesinden babamın kollarına atladım...
Güneş tepeye vardığında, eve dönüyorduk. Ellerim babamın kollarında, soluğu
ensemde, onunla eğilip kalkarak kürek çekiyordum. Caddebostan kıyısındaki Sadık'ın
kahvesine yaklaşmak üzereydik.
“Yakında tavşana benzeyeceksin,” dedi babam. “Dişlerin dudaklarından dışarı
fırlayacak.” Bu da nereden çıktı, diye düşünerek, emziğimi ağzımın içinde bir tur
döndürdüm. Hayvanat bahçesinde gördüğüm gri-beyaz ve alacalı renklerdeki tavşanları
anımsadım. Dişlerim birbirlerine kenetlendi. Eve gidene kadar ağzımın içindeki lastikle
oynayıp düşündüm.
Yaz günleri mutfağımızın bahçeye açılan kapısı hiç kapanmazdı. Hızla içeri
daldığımı gören annem kaygıyla sordu. “Ne oldu?”
Babam ona yanıt verirken, ben çoktan annemlerin odasına varmıştım. Tuvalet
masasının önündeki pufa çıkıp, ağzımdaki emziği çektim. Yüzümü iyice aynaya
yapıştırdım. Tavşanlar hep gözümün önündeydi. Yanaklarımı içeri çekerek, dudaklarımı
büzdüm ve tıpkı onlar gibi oynattım bir süre.
Büzülmüş dudaklarımdan fırlayacağını öğrendiğim kazma dişlerimi düşlerken,
babamı gördüm. Kapıda dikilmiş gülümsüyordu. Onu fark ettiğimi görünce, yanıma gelip
beni kucağına aldı. Pufa oturduktan sonra beni de dizine oturttu.
“Biliyorum, emziğinden ayrılmak sana zor gelecek.” Elleri saçlarımda
geziniyordu. “Sen de biliyorsun, onu sonsuza dek ememezsin. Bir gün fırlatıp çöpe
atacaksın.” Çenemden tutarak başımı kaldırdı ve gözlerimin içine baktı. “Oysa, onu
denizkızına armağan edebilirsin,” dedi.
Denizkızı!... Emziğimi, düşlerimin bir numaralı arkadaşına armağan etmek!...
Boynumu büktüm, "Bu olanaksız,” dedim. “O, deniz dibi mağarasında yaşıyor.”
“Olsun,” diye yanıtladı babam. “Sen karar verirsen, söz veriyorum; deniz dibi
mağarasının kapısına kadar gideriz.” Kuşkuyla baktım babama. "Buralarda deniz dibi
mağarası yok,” dedim.
[...]

Ballı Çörek Kafeteryası’nda anne bütün güzellikleriyle yaşanan aşklarla anlatılır.
Anlatılır anlatılmasına ama anne daha öykünün başında ölmüştür.
Ve artık baba kızına kalmıştır. Yaşanan aşk tanımsızdır.
Ve siz böylesine bir tutkuyu izlerken sizi hiç de fark ettirmeden hani o söylediğimiz
önce yabancı sonra tanıdık yapılan bir gelenekselin içlerine savruluverirsiniz. Kendinizi bir
camide hikmetler ortaya koyduğu inanılan bir imamın insani sorunlarıyla baş başa kalırsınız.
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Ve bu sahneler size hiç yabancı ve sorunlu gelmez. Sorun asıl anlatabilme sorunudur, bunun
tanıklığını yaparsınız.
“Kaku Kite, Tako Tike, Mano Maki”
“İki güvercin elektrik tellerinden havalanıp pencerenin kenarına kondular. Biri diğerine
'birazdan başlarlar', dedi.” Cemali öykülerine hep böyle doğrudan başlıyor. Öyküye girerken
fazla bir yolculuk yapmıyorsunuz. Olay karşınızda duruyor, hatta siz onun içinde duruyorsunuz.
Bu öyküde evin içinde yaşanan kardeş kavgalarına tanık oluyorsunuz. Aynı dili konuşmayı
beceremeyen kardeşlerin birbirilerinin dillerini öğrenene kadar yaşanan gerilim anlatılıyor.
Ortak bir diliniz yoksa elbette anlaşma olmaz.
İki güvercin birbirlerine bakarak başlarını salladılar.
“Anlaşıyorlar”, dedi biri.
“Anlaşıyorlar”, dedi diğeri.
Ve yukarıdaki küçük beyaz buluta doğru kanat açtılar.

Ben, Çınar Ağacı ve Pufböreği
Kanımca bu kitaba en değerli anlamı katan sözler aşağıda. Cemali yaşamın
damıtılmışlığıyla konuşuyor burada. Çınarın en üst dalına tırmanmak yaşam yolculuğunun da
en zirvesine tırmanmak anlamında. Bilgeliğe varış ama aynı zamanda veda.
“Benim yaşımdakiler için yaşam, ulu bir çınarın tepelerine tırmanmakla geçer. Yıllar öyle
deneyimler kazandırmıştır ki, nereye basacağını iyi bilirsin. Yine iyi bilirsin ki, en tepedeki
dala vardığında bir kuş gelip seni kanatlarına alacak, çok uzaklara götürecektir. Tüm
sevdiklerini bulutların arasından izlerken, geride bırakabildiğin yalnızca içten gülümsemen
olacaktır.”

7.4.2. Sevim Ak ve Çocuk Edebiyatı
Çocuk çoğu zaman hayatı bizden çok farklı bir biçimde algılar. Bizim gerçekliğimiz,
çocuğun gerçekliğiyle örtüşmez. Çocuğun çevresindeki nesneyi tanımlaması onu yaşamında
anlamlandırması bizlerinkinden farklıdır. Çocuk çevresini ve çevresindeki nesneleri algılayıp
kavrarken sosyalleşme sürecini de yaşar. Bu süreci ne denli özgür yaşarsa – gelebilecek
eleştirilere karşı hemen belirteyim, başıboş değil – kimliği o denli güçlü oluşur. Özgürce
oluşmuş bir kimlikle, dayatılmış kimliğin farkını hemen yakınımızda ya da kendi içimizde –
dürüst bir hesaplaşmayla – görmemiz hiç de şaşırtıcı değildir. İşte bu nedenle eğer didaktik
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yaklaşılacaksa bile çocuğun kimliğini tanıyan ve onun özgürce gelişmesini sağlayacak bir
didaktizm yeğlenmelidir.
1985 yılından bu yana yalnızca çocuklar için yazan Sevim Ak çocuğun bu gerçekliğini
tanıma tavrını, öncelikle içindeki çocuğa saygı gereği, ilkeli bir biçimde bugüne dek
sürdürmüştür (Bundan böyle de aynı ilkeli tavrı sürdüreceğini umuyorum).
Kısa öyküler yazar Sevim Ak. Okuyup hemencecik tüketiverirsiniz. Ama öyküden
başınızı kaldırdığınızda yüreğinizde bıraktığı tat uzun süre saklı kalır. İlk kitabı Uçurtmam
Bulut Şimdi'ye adını veren öyküde uçurtmasını elinden kaçıran çocuk onun bir bulut olduğuna
inanır. Artık kaybolan bütün nesneler gökyüzünde bir buluttur onun için. Hatta daha da öteye
giderek ölen dedesini de gökyüzünde bir bulutla özdeşleştirmiştir. Ama çocuk gerçekliği
sonunda yetişkin gerçekliğine çarpar ve baba, bulutların su buharı olduğunu söyleyiverir. Peki,
o zaman dedesi nerededir? Su buharının dedesinin olması gereken yerde işi nedir? Çokbilmiş
yetişkinler çocuğun düşlerine, fantazilerine müdahale ederek onun yaşamla kurduğu bağı
koparıvermiştir.
İkinci kitabı Karşı Pencere “Bir Duvar Ressamı” öyküsüyle başlar. Simitçi bir çocuğun
duvarları boyama düşünü anlatır. Bir oyundur bu, onun için. Simitleri satıp para kazanmak
gerçeğin görüntüsü olsa bile o, bu gerçeği duvarları dilediği gibi boyayarak düş içinde bir oyuna
dönüştürür. Yaşam oyun demektir. “Martı Ben Olsam” öyküsünde çocuk martılara çok ilgi
gösteren teyzesine martı olmak istediğini söyler: “Teyzem ne çok değişmişti! Bütün güzellikleri
martıda buluyor, beni hiç düşünmüyordu.” Onun istediği martıya gösterilen ilginin kendine de
gösterilmesidir. Çocuk sevgiyi bencilce talep eder. Önemli olan yetişkinlerin onu paylaştırmayı
bilmesidir. Yine bir başka çocuk gerçeği ama yetişkinlerin anlamadığı bir gerçek: “Karşı
Pencere” öyküsünde mahalledeki bütün anne ve babaların çalışkanlığı nedeniyle örnek
gösterdikleri bir çocuk vardır. Bu çocuk sokaklarda oynamaz. Okuldan sonra eve kapanıp ders
çalışır. Notları çok iyidir. Ama bu çocuğun gece olunca kedilerle kurduğu bir dünya vardır,
komşuların civcivlerini çalıp onları deney hayvanı olarak kullanır. Ayrıca geceleri eline aldığı
dürbünüyle komşu evleri gözler. Acaba örnek gösterilen böyle bir çocuk bu aileler için ne kadar
örnek olabilir, gerçekleri bilmiş olsalar? Aslına bakarsanız bu çocuk da kendine farklı bir dünya
kurmuştur ve yetişkinlerden saklı bir dünyadır bu.
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Hobileri fobi haline getirmekte usta olan yetişkinlere seslenen bir öykü “Canım İsterse.”
Bu öyküde çocuğa müzik dersleri aldırılır. Ders alınca da her şeyin mükemmel olması gerekir.
Oysa çocuğun derdi sevdiği notalar arasında dolaşmaktır.
Mandolinimi istediğim zaman çalacağım, dedim. Çalmış olmak için çalmıyorum ki!
Sevdiğim için çalıyorum... Öğretmenimin yanında böylesine içten çalamazdım. Bir yığın
hata yaptığımı söyler, beni huzursuz ederdi.

Çocuğun bu sözlerine annenin verdiği karşılık anlayıştan yoksundur:
Elbette hatalarını söyleyecek. Yoksa doğruyu nasıl öğrenirsin?

Oysa çocuk kendi gerçekliğini anneden çok daha güzel anlatır:
Doğru olup olmaması önemli değil ki! Canımın ne istediği önemli. Do sesini
sevmiyorsam hiç do çalmam. Sol perdesine parmağım yetişmiyor mu? Hiç dert değil
benim için, hemen önündeki perdeye basarım çünkü. Sus işareti hızımı mı kesiyor?
Susmam ben de...

Ama anne yine anlamaz. Anlaması gereken kendi söylediklerinde saklıdır:
Anlaşıldı, anlaşıldı. Öğrenmek değil derdin. Mandolini oyuncak sanıyorsun.

İşte önemli olan hobinin bir oyun olduğudur, keyifli ve sınırları çizilmemiş bir oyun.
“Pembe kuşa ne oldu?” öyküsünde çocuk, gökkuşağını ve gökyüzünden gelen sesi
paylaşabileceği birini arar; ancak ona kimse inanmaz. Göğsünde taşıdığı pembe kuşunu
gökyüzüne salar. Kuş, ona gökyüzünden haber getirecektir. Günlerce beklenen kuş geri
dönmez. Ama başka bir şey olur. Aynı sesleri duyan bir arkadaş bulur. İşte ondan sonra ne
kuştan ne de gökkuşağından hiç söz edilmez artık. Aranan duygularını paylaşabileceği bir
dosttur.
Çocuğa kitabı sevdirmek için neler yapmayız neler! “İnsan okur! Okumazsa
maymundan farkı olmaz!” deriz. Oysa bu öyküde kitaba giden yol sevgi taşlarıyla döşenmiş.
Aslına bakarsanız kitaba götürmek amaçlanmamış bile. Ama bir bakmışsınız karşınıza bir kitap
çıkıyor, tüm gizleri ve sevimliliğiyle. “Eski Bir Çin Kuklası” bu öykünün adı. Çocuk bir
antikacı dükkânında gördüğü Çin kuklasına sahip olmak ister; ancak antikacı onu satmaz, ama
dilediği zaman gelip görebileceğini söyler. Çocuk her gün antikacının önünden geçer, kuklayı
görmek için. Kukla onun uğuru olmuştur. Ama bir gün gene antikacıya uğradığında kuklayı
göremez. Antikacı kuklayı satmamıştır. Kukla kaybolmuştur. Üstelik hırsız girdiğine dair bir
belirti de yoktur. Çocuk yıllarca kuklanın özlemini yüreğinde taşır, ta ki bir gün bir kitapçıda
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kitaplara bakarken duyduğu bir sese kadar. Bir kitap ona seslenmektedir. Kitabı eline aldığında
onun kayıp kuklanın öyküsü olduğunu görür.
Toto ve Şemsiyesi kitabında Toto adındaki çocuğun maceraları anlatılır. Ama bir bölüm
var ki söz etmeden geçmek haksızlık olur kanısındayım. Toto, Mimi adındaki kızı sevmektedir.
Mimi de onu seviyordur, ama sevdiğini söylemek işine gelmez. Onu sevdiğini söylemesi
gerektiğini belirten Selo'ya “Ne yani söyleseydim de benimle daha mı az ilgilenseydi?” diyen
Mimi, “Seni seviyorum” yazılı kâğıdı bir şişeye koyarak denize atar. Toto ise düzelmesi için
dişlerine

takılan

metal

plakalar

yüzünden

Mimi'den

kaçmaktadır.

Mimi'nin

onu

beğenmeyeceğini düşünür. Bu arada Selo da Mimi'ye umutsuz bir aşkla tutkundur. “Toto çarpık
dişlerin Mimi'nin umurunda bile değil. O seni seviyor... Ah Mimi diye ekledi sonra. Keşke Toto
kadar beni de sevsen [...] Selo'nun bu sözleri kimi zaman yetişkinlerin de yaşadığı özlemleri
anlatır. Ama onlar çocuklar kadar gerçekçi midir acaba?”
Kuşlar Kralı Nikola da kuş olup uçmaya çalışan çocuk kuşların özgürce girip çıktığı bir
evde kuşları tanır ve onların dostluğunu kazanıp kendine zengin bir krallık kurar. Aynı kitaptaki
“Bisikletli Postacı” öyküsü ise, çocukluk düşlerinin hiçbir zaman peşimizi bırakmadığını,
postacının mızıka çalarken aldığı hazda ve özlemlerini çocuklarla paylaşmasında görürüz.
Penguenler Flüt Çalamaz fantastik kısa öykülerin toplandığı bir kitap. Sevgi, özgürlük
ve ulaşılmaz düşleri yanı başımıza getiren yaşanır kılan öykülerle dolu bir kitap.
Puf, Puf Puf, Cuf, Cuf Cuf ve Cino fantastik bir roman. Bir çiftlikte dünyaya gelen kaz
tekdüze bir yaşam sürerken televizyonda gördüğü bir sanatçıya âşık olur ve çiftlikten kaçarak
onun yaşadığı kente gelir. Amacı ona yakın olmak ve onunla birlikte programlara çıkmaktır.
En büyük düşü de ünlü olmak ve kalıcı bir isme sahip olmaktır. Ancak bu amaca ulaşmak hiç
de kolay değildir. Yol uzun ve yorucudur. Sevgileri ve sevdiklerini yitirmeden bunu başarmak
kolay değildir. Ama sevgi ve emek her güçlüğün üstesinden gelmeyi sağlar. Ancak bir şey daha
vardır. Ulaşılmaza ulaşmak yolun sonu değildir. Oradan da devam eden yollar vardır. Yaşam
ancak yeniden üretildikçe vardır.
Sevim Ak son kitabı Babamın Gözleri Kedi Gözleri'nde farklı bir yazı denemesine
girişir. Kitap öykü kitabı değildir. Küçük bir kızın günlüğüdür. Çocuk, bilmediği ve bir türlü
de kendisine anlatılmayan bir nedenle babasından ayrı düşmüştür. Babasını düşlerinde
yaşatmaya çalışırken onu yeniden keşfeder ve babasını gerçekten tanımaya başlar. Hobileri
yüzünden evi birbirine katan, eve gelen misafirlere karşı utandırdığı düşünülen bir babadan
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kurtulunca neler düşünürsünüz. İlk önce bir oh! dersiniz ve artık utanmadan misafirleri kabul
edebilirsiniz.
Şimdi rahatız. Ivır zıvır, babamla beraber eski evde kaldı. Yeni evimiz bu yüzden çok temiz
ve düzenli gözüküyor. Artık annem de ben de, eve arkadaşlarımı hiç sıkılmadan
çağırabileceğiz. Çünkü bizim ev de tıpkı onlarınki gibi oldu.

Ancak bu rahatlama, bir süre sonra yerini özleme bırakır. Babasına ait küçük bir diyot
parçasını bulduğunda onu yastığının altına koyup uyuyacak kadar özlem doludur. Özlemle
birlikte babasına duyduğu sevgiyi keşfeder ilkin. Ve babasının ona duyduğu sevgiyi sorgular.
Emeğin sevgi yüklü olduğunu anneannesinden öğrenen çocuk büyük bir emekle şişirdiği, sevgi
yüklediği balonları babasına salar.
Anneler babalara niye gereksinme duyar ki? Salçayı açabiliyorsa, otomatik sigortayı
kendi tamir edebiliyorsa babanın gereği mi vardır. Ama ya çocuk, “Bana hala gereklisin, baba”
diyen çocuk babasına niye gereksinme duyar?
Babanın varlığını yaşatmak ilkin onun özlemini paylaşarak mümkündür. Babasız bir
başka arkadaşıyla paylaşır derdini. Ama ondan bir şey öğrenir. Babasının yüzünü unutmamayı.
Unutursa babası aklından silinecektir. Babanın resmi pencere kenarına yerleşir. Artık yüzünü
hiç unutmayacaktır. Yine de özlem dayanılmazdır. Bir arkadaşı kedisini kaybetmiştir ve
ağlamaktadır.
Nerdeyse bir ay oluyor ben de babamı kaybettim. Bunu söylemedim Bilge'ye Kollarımı
Bilge'nin boynuna doladım. Gözyaşlarım onun gözyaşlarına karıştı. Ağlamak hiç de
sanıldığı kadar kötü bir şey. Ağladıkça yüreğini sıkıştıran karamsar duygular gözyaşlarıyla
dışarı akar. Böylece yüreğin ferahlar, rahatlarsın.

Çocuklar resim yaparken kendi duygu dünyalarındaki gerçekleri aktarırlar. Ama
yetişkinler bunu bir türlü anlamazlar. Derste yaptıkları sevgi konulu bir resimde pencere
kenarında oturan kedinin gözlerini çizer, Çünkü baba, gözlerini kedi gözlerine benzetir.
Öğretmen bunu bilmez elbette ve resmi arkadaşının gözlerine benzetir.
Sonunda babadan bir mektup gelir ve mektuplarla haberleşme başlar. Bu mektuplar
babanın bir başka yönünü keşfetme sürecini başlatır. Babanın kişiliği:
Benim babam, arkadaşlarımın babaları gibi kahvelerde vakit tüketen ve sigara üstüne
sigara tüttüren babalardan değilmiş meğerse. Üretmekten hoşlanan, yaratıcılığını her
fırsatta kullanmaktan zevk alan, çok tatlı bir babam varmış.
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Baba bir şeyi daha öğretmiştir kızına: Sahip olduğu bir canlının özgürlüğünü yok etmemek
gerektiğini.
Kedi senin diye özgürlüğünü kısıtlamaya kalkma. Sadece koru ve besle onu. Bırak
dilediği gibi yaşasın.

“Eski odamda sandalyelerin, masanın, kitaplığın da bir ruhu vardı sanki... Yeni eşyalarım
benimle hiç konuşmuyorlar” derken de kendi yarattığı eşyaların onun kimliğinin bir yansıması
olduğunu anlatır.
Çocuklar yaşamla ilgili bazı gerçekleri yetişkinlerin hiç ummadığı bir olgunlukla
kavrayabilirler. Yeter ki yetişkinler onları önemsesinler. Aslında bu kızın babası da, annesinin
boşanmak istemesi nedeniyle ondan ayrı kalmıştır. Küçük kız rahatlamıştır. Nedeni öğrenmiştir
hiç değilse.
Annemle babam boşanıyor! Bu sözü duyduğum an gözlerimden sağanak halinde
gözyaşlarının dökülmesini beklerdim. Ama öyle olmadı. Kafamdaki sıkıcı sorulara yanıt
bulduğum için sevindim bile.
Ne güzel artık iki evim olacak!

Ama bir şeyden emin olmak önemlidir:
Çok uzakta bile olsa babam benim en yakınımdır. Beni karşılıksız ve tertemiz bir sevgiyle
sever. Annem de. Onların beni sevdiğini bilmek, bu koskoca dünyada yalnız olmadığını
bilmektir.

Ancak daha da önemlisi umuttur:
Sevgi varsa eğer, kaybettiğimizi sandıklarımız bir gün mutlaka geri döner!

Medya çağı olarak tanımladığımız günümüzde yetişkinlerle çocukların dünyalarını kesin
çizgilerle ayırmak sanırım artık olanaksızlaştı. Onlara farklı bir dünya sunmaya çabalarken,
onların bizim hayatımızın tam ortasında durduklarının farkında olamayabiliyoruz. İşte bu
nedenle çocuk kitaplarının hem yetişkinlere hem de çocuklara seslenmesi ortak bir dilin
yaratılması gerekli diye düşünüyorum. Kitaplardaki iki perspektiflilik anlamayı ve anlaşılmayı
kolaylaştıracak ve kitaplar buyurgan bir didaktizmden kurtulmuş olarak yaşamı daha bir
anlaşılır kılacaklardır. Sevim Ak'ın kitaplarında göze çarpan bu özellik onun okur kitlesini
çocuklardan yetişkinlere uzanan geniş bir alana yayabilecektir.
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Yukarda tanıtmaya çalıştığım kitaplarla Sevim Ak'ın yazarlık portresini de çizmeye
çalıştım. Çocuğa yumuşak, içten ve eşitlikçi yaklaşan yazar onun kendi iç gerçekliğini
yansıtırken kimi zaman çocuklar adına “anla beni” dercesine yetişkinlere de mesajlar veriyor
ve yaşamı sevgi, emek ve düşlerin de yer aldığı özgürlük alanı olarak tanımlıyor.

7.5. Çeviri Çocuk Edebiyatı
7.5. 1 Kitap kurdu (!) Matilda 1988
Roald Dahl'ın kara mizah yüklü bu kitabında eğitimden aile sistemine uzanan eleştiri
gizlidir. Abartılı tiplemeleriyle aileyi, eğitim sistemini alaya alır. Yine abartılı olarak çizdiği
çocuk tipinde ve onun aracılığı ile yarattığı mucizelerde çözümün ne denli basit olduğunu bize
göstermeye çalışır. Çocuğa mucizevi güçler yüklerken bile onun normal koşullar sağlandığında
doğal çocuk özelliklerine geri döneceğini ve mutlu olabileceğini anlatır.
Matilda, dört yaşında bir kız çocuğudur ve kelimenin tam anlamıyla bir kitap kurdudur.
Ama kitapların dünyasına girebilmek için birçok engeli aşması gerekmektedir. Çünkü
yaptıkları, çevresi, özellikle ailesi tarafından “normaldışı” görülmektedir.
Matilda'nın erkek kardeşi gayet “normal” bir çocuktur, ama yukarıda da belirttiğim gibi
kız kardeş, insanın gözlerini yuvasından fırlatabilecek bir kızdır. Bir buçuk yaşındayken
konuşması kusursuzdur ve birçok yetişkin kadar kelime bilmektedir. Anne ve babası buna alkış
tutacakları yerde, ona “gürültücü geveze” derler ve sert bir biçimde küçük bir kızın
görülebileceğini, ama sesinin duyulmaması gerektiğini söylerler. Matilda üç yaşına geldiğinde,
evde sağda solda duran gazeteleri ve dergileri inceleyerek okumayı kendi kendine öğrenir. Dört
yaşına geldiğinde, hızlı ve iyi okuyabildiği için doğal olarak kitapların peşine düşer. Bu
olağanüstü çocuk evde yemek kitabından başka bir kitap bulamaz. Kitap almasını istediği
babası ise, kitapları yalan dolu olarak niteler ve televizyonla yetinmesini söyler. Ama Matilda
hemen pes edecek bir çocuk değildir. Çözümü kasabanın kütüphanesine gitmekte bulur. Ve
kütüphanede Charles Dickens, Charlotte Bronte, Jane Austen, Thomas Hardy, Rudyard
Kipling, H. G. Wels, Ernest Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck ve diğer yazarların
kitaplarını okur. Hatta bununla da yetinmez eve de kitap götürür.
Matilda tiplemesini bu denli abartılı çizilmesinde kara bir mizah gizlidir. Bu abartıda
aile ve eğitim kurumlarına eleştiri vardır. Günümüz toplumunda çoğu kişiye olağan gelebilecek
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bir ailesi vardır Matilda'nın. Babası araba galerisi sahibidir, kullanılmış araba alır ve satar. Bu
arabaları satmadan önce, onları daha pahalıya satabilmek için her türlü sahtekârlığı yapar.
Babanın iddiasına göre bu onun iş zekâsını göstermektedir. Arabaların kilometre göstergesini
siler, düşük kilometrede göstererek fiyatını artırır Şanzımana talaş doldurur, böylece bir süre
dişlilerin bozuk olduğu anlaşılmaz. Satın alanlar, arabanın bozuk olduğunu anladığında iş işten
geçmiş olur.
Babanın bu yaptıklarını anne ve oğul desteklemektedir. Oğul, daha sonra işin başına
geçecektir ve babanın becerilerini öğrendikçe hem baba hem de oğul mutlu olur. Anne de bu
işten hoşnuttur, çünkü bu sayede hayat standartlarını koruyabilmekte ve diledikleri gibi
yaşayabilmektedirler. İki katlı, bahçe içinde bir evleri vardır. Üst katta üç yatak odası, alt katta
bir yemek odası ve mutfağı olan bir evdir bu ve yaşamları, babanın iyi kazandığının
göstergesidir. Tek sıkıntıları Matilda'dır. Onu kendilerine bir yük gibi görürler, çünkü Matilda
onlara uyum sağlayan bir çocuk değildir.
Anne ve babasından bu şekilde nefret etmesinin yanlış olduğunu biliyordu, ancak buna
direnmenin çok zor olduğunu da hissediyordu. Bir şey daha. Öyle olmadığını bildiği halde
sürekli olarak cahil ve aptal olduğunun söylenmesi ağırına gidiyordu. Öfkesi içten içe
kabardı ve o gece yatağına yatınca bir karar aldı. Babasının ya da annesinin kendine her
kötü davranışında, şu ya da bu şekilde buna karşılık verecekti. Kazanacağı bir iki küçük
başarı, onların aptallıklarına hoşgörü ile bakmasına yardımcı olacak ve aklını kaçırmasını
önleyecekti. Kara listenin başında babası yer alıyordu.

Ve Matilda, kendisini sürekli aşağılayan babasından intikamını alır. Şapkasına sürdüğü
süper yapışkan sayesinde babası bir süre şapkayı kafasından çıkaramaz ve sonunda saçlarından
olur. Baskı ve umursamazlığa karşı iç rahatlatıcı bir zaferdir bu.
Yazarın edilgen tiplemesine örnek de Matilda'nın annesidir. Bunu söylediği şu
cümleden net olarak çıkarmak mümkündür:

Bir erkeği işten eve dönüşünde gergin yapan birçok şey vardır ve duyarlı bir kadın fırtınanın
belirtilerini fark eder, yatışıncaya kadar kocasını rahat bırakır.

Aile içinde anne edilgen tüketici kadın figürünü oluşturur. Sorunlardan korkma ve
kaçma onun özelliğidir. Temel işlevi yemek pişirme, aptalca TV programlarına ortak olma, içi
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boş konularda bir yığın laf etme, sokağa çıkma özgürlüğünü kumar oynamaya gitmekte
kullanmaktır. Bunu öylesine benimsemiştir ki, Matilda'nın kitap okuması hakkında konuşmak
isteyen öğretmene şöyle der:
Okumaktan benzi solmuş kızlardan hoşlanmam. Bir kız çocuğu kendisini çekici kılma
konusunda kafa yormalı ki, ilerde iyi bir koca bulabilsin. Görünüm kitaplardan daha
önemlidir.

Bunun yanında babanın da tepkisi ve çizdiği figür farklı değildir. Ancak o elindeki para
gücüyle egemendir. Masallardaki yakışıklı ve güçlü prensin aksine gücünü çağın silahı paradan
alır. Fare suratı, cılız vücuduyla hiç de bir prens görünümünde değildir. Matilda'nın süper
yapıştırıcıyla kafasına yapıştırdığı şapka başında zorunlu olarak yatağa giren kocası hakkında
Bayan Wormwood'un düşünceleri şöyledir:
[...].daha sonra üzerinde mor çizgili pijamaları ve başında tepesi basık şapkası olduğu
halde yatak odasında dolaşan sıska, küçük kocasına bakınca, onun ne kadar aptal
göründüğünü düşündü. Bir kadının düşlerinde yeri olmayan erkek, diye söylendi kendi
kendine.

Ekonomik gücünü kullanamadığı noktada erkeğin görünümünü anlatır bu düşünceler.
Yalnızca ekonomik bağımlılığın neden olduğu bu zoraki ilişkiler sevgisizliğin sembolü
gibidirler. Bu erkek tiplemesi aynı zamanda pısırık ve korkaktır. İlginç olan, kadınlar bunun
farkındadır, ama ortaya koymak işlerine gelmez.
“Korkarım erkekler kendi sandıkları kadar akıllı değiller,” dedi. “Bunu büyüyünce sen
de göreceksin kızım.”

Annesinin Matilda'ya söyledikleridir bunlar. Acaba kocasının akılsızlığının farkında
olan anne niçin babadan korkmaktadır? O eve sinirli geldiğinde niye sıvışır? Anne de toplumun
kendine verdiği görevlerin dışına taşmaktan mı korkmaktadır, yoksa sorumluluktan kaçmak
işine mi gelmektedir?
Yazar okul müdiresi tiplemesiyle yine alaycı bir abartıda bulunmuş, ama bu tür insanlara
yaşamımızın belli bir anında rastlayabileceğimizi vurgulayarak bu tipin yere basmasını
sağlamıştır.
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Başöğretmen bayan Truchchbull, tümüyle farklı bir olaydı. O öğrencileri olduğu gibi
öğretmenleri de korkutan dev bir terör makinası, korkunç despot bir canavardı. Etrafı bir
tehdit halesi ile çevriliydi ve yaklaştığı zaman kızgın bir demir çubuk gibi tehlikeli bir ısı
saçıyordu.
Ve bir grup çocuk yanlışlıkla yoluna çıkarsa bir tank gibi onların arasına dalar, küçükler
sağa sola kaçışmak zorunda kalırdı. Çok şükür ki bu dünyada onun gibi insanlara fazla
rastlamıyoruz. Ama bu tür insanlar var ve hayatımızın belli bir anında bunlardan en az
biri ile karşılaşabiliriz.

Bayan Truchchbull aynı zamanda Bayan Honey'in (Matilda'nın öğretmeni) hem teyzesi
hem de üvey annesidir. Bayan Honey'in annesi o henüz küçükken ölmüş, babası da teyzesini
getirip onunla evlenmiştir. Bunu yapmakla kızına da kendisine de iyilik ettiğini düşünmüştür.
Ne de olsa erkekler tek başlarına bir evi çekip çeviremezler. Üstelik kızın bir anneye ihtiyacı
vardır, onun da bir eşe. En ideali teyzesidir. Ama bu teyze, korkunç bir üvey annedir. Küçük
kıza çok acımasız davranır. Baba olanların farkında bile değildir. Olanların farkında bile
olmayan baba, Bayan T. tarafından öldürülür ve ölüme intihar süsü verilir. Bayan T. her şeyi
ele geçirmiştir. Üstelik Bayan H. in hayatı da onun ellerindedir. Artık onun hayatına Bayan T.
hükmeder.
Öğretmen Bayan Honey, diğer tiplemelerin aksine doğal, sevgi dolu, yaşamı insan
sevgisiyle yakalamaya çalışan, idealleri olan bir tiptir, ancak eli kolu bağlıdır. Ne ekonomik
gücü vardır ne de sosyal gücünü yeterince kullanabilir. Bayan T. de sembolize edilen egemen
güçler onu engeller.
İşte bu noktada bir mucize gereklidir. Mucize de Matilda'nın gözlerindedir. Matilda
gözlerinde büyük bir güç oluşturabilmekte ve onu kullanarak her şeyi hareket ettirebilmektedir.
Ve bayan T.'nin sınıfa geldiği bir gün tebeşiri hareket ettirir ve tahtaya Bayan H.'in babasının
ruhu gelmiş gibi onun adına Bayan T.'ye emirler verir. Ve Bayan T. yenilir. Yazar burada
böylesine abartılı güçlerin nasıl kolay alt edilebileceğini anlatır.
Toplumda idealize edilen figürler de birer birer yıkılırlar. Babanın sahtekârlığı anlaşılır.
Tutuklanmak üzeredir. Baba, anne ve erkek kardeş kaçış hazırlıkları yapmaktadır. Matilda
öğretmeniyle kalmak ister ve kalır da. Anne ve babası, arabadan bir yükün eksilmesine
sevinmişlerdir bile.
Tüketim toplumlarındaki yabancılaşmanın en tipik örneğidir bu kitap. Abartılı
tiplemeleriyle yazar bu toplumu alaya almaktadır. Baskıcı eğitim, kültürden uzak ebeveynler,
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kitaplara gömülen Matilda tiplemesiyle eleştirilir. Matilda aslında bir kitap kurdu değil tüketim
toplumlarındaki yabancılaşmanın çarpıcı bir örneğidir.

7.5.2. Pippi Uzunçorap – Astrid Lindgren
Türkiye’de Astrid Lindgren deyince ilk akla gelen kitaptır, Pippi Uzunçorap. Fantastik
çocuk kitapları arasında klasik olmuş çağdaş bir kitaptır. Çocuğa kendi başına bağımsız bir
dünya kurabilen ve bu dünya içinde onu özgürleştiren bir yapıdadır bu kitap.
Pippi’nin annesi o daha küçükken ölmüştür. Dokuz yaşına kadar babasıyla denizlerde
yaşayan Pippi, babasını bir adanın krallığında bırakır ve kente gelip, kentin ucunda bulunan
bahçeli bir eve yerleşir. Pippi yetişkinler dünyasına aykırı gelebilecek tüm özelliklere sahiptir.
Evde yalnız başına yaşar; balkonda at besler; okula gitmez ama okul düzenini alt üst edecek
eğitim sisteminin tüm komik yönlerini ortaya koyar. Ayrıca yalnız başına yaşayan bir kız olarak
kadın özgürlüğünü de temsil eder.

7.5.3. Bitmeyecek Öykü – Michael Ende
Michael Ende’nin Bitmeyecek Öykü (Die Unendliche Geschichte) isimli fantastik çocuk
kitabında içe dönük, beceriksiz, kendinden ve toplumdan kaçan bir çocuğun öyküsünden söz
edilir Kitapta şişko, çirkin, pısırık, geçimsiz ve sevimsiz bir çocuk olan Bastian Balthasar
Bux’un çelişkilerle dolu yaşamı anlatılır. Annesi öldüğü için babasıyla birlikte sıkıntı içinde
yaşar; okulda başarısızdır, arkadaşları tarafından dışlanmıştır.
Uyumsuz olduğu kadar mutsuz da olan Bastian, günün birinde okuldan kaçar. Bir sahaf
dükkânından çaldığı Bitmeyecek Öykü adlı kitabı, okulun tavan arasına gizlenerek okumaya
başlar. Bastian’ın okuduğu kitapta Fantazya adlı düş ülkesinden söz edilmekte ve bu ülke,
kendisini saran hiçlik hastalığı yüzünden günden güne yok olmaktadır. Hiçlik hastalığı düş
gücünün kötüye kullanılması, düşleri çıkar uğruna harcamak ve yalan söylemek demektir.
Böylece yalan söyleyen insanlar bilmeden bu ülkeye ihanet etmektedirler. Bu ülkeyi kurtarmak
için bir dünyalı çocuğun bu ülkenin hükümdarı olan Çocuk İmparatoriçe’ye yeni bir isim
vermesi gerekmektedir. Böylece yaratıcı olarak kullanılmaya başlanacak olan düş gücü işlerlik
kazanacaktır. Michael Ende, burada gerçeğin sorgulanmasında gerçeklerden çok düş gücü ve
sanatın ne denli önem taşıdığına gönderme yapıyor.
Kitabın genel fantastik kurgusu içinde, düş gücüne bu kadar önemli yer verilmesiyle
çocuk ve düş dünyası arasındaki önemli bağa işaret edilmektedir. Kitapta anlatılan olaylar
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şaşırtıcı bir biçimde Bastian’ın gerçek yaşamına işaret ederler. Şaşkınlığı giderek artan Bastian,
başta bütün bu anlatılanlara inanamaz. Bu arada da kendini kitaba iyice kaptırmaktan
alıkoyamaz. Çocuk İmparatoriçe’ye yeni bir isimle seslenmenin bir zorunluluk olduğunu anlar;
bu ismi kendisi de bilir, ama seslenme yürekliliğini gösteremez. Bastian’ın okuduğu kitabın
içindeki olaylar giderek hızlanır, hızlandıkça da gerilim büsbütün artar. Sonunda, Çocuk
İmparatoriçe’nin büsbütün tehlikeye girdiği bir anda Bastian’ın yapacak bir şeyi yoktur artık.
Elinde olmadan “Geliyorum Ayçocuk” diye seslenir. İşte o an olağanüstü şeyler olmaya başlar.
Bastian bir anda kendini öykünün kurmaca yapısı içinde buluverir. Artık geri dönüşü olmayan
bir yola girmiş, Fantazya’nın kurtulabilmesi için yapması gereken en önemli şey olan yürekli
olmayı başarmıştır. Kitap, düş kurmanın insan yaşamında ne denli önemli bir yer tuttuğunu
göstermesinin yanı sıra, Bastian’ın bir düş kahramanına isim vermesiyle, onun bir anda
canlanmasına dikkat çekiyor.
Michael Ende kitabında, toplumsal pasiflik içine itilmiş, kendi kendinin farkında bile
olmayan bir çocuğu, gerçek yaşamda asla gerçekleştiremeyeceği bir serüvenin içine itmiştir.
Aslında romanın başkişisi olan Bastian, uyumsuz ve edilgen kişiliğiyle hem çevresindekilerden
hem de kendinden kaçmaktadır. Bir anda kitabın içine düşmesiyle onun bu kaçışı somut bir
boyut kazanırken, bir yandan da insanın böyle düşsel kaçışlara gereksinimi olduğu
vurgulanıyor. Ne var ki bu kaçış onu çevresinden soyutlamak için değil, kendine güven
kazanması ve sosyalleşme sürecinin yeniden başlayabilmesi için önemli bir neden oluşturur.
Fantazya’yı kurtarmak için binbir güçlüğe göğüs germek zorunda kalan Bastian,
sonunda Çocuk İmparatoriçe’ye ulaşır ve bu ülkenin kurtarılması içim ilk koşulu yerine getirir.
Bastian gerçek yaşamında gösteremediği yürekliliği, atılımları, dostluğu, savaşımı bu ülkede
göstererek kendini kanıtlamıştır. Zorlu bir sınavdan daha geçen Bastian sonunda gerçek
yaşamına geri döner. Artık babasıyla da, arkadaşlarıyla da uyumludur. En önemlisi içi buruk
bile olsa kendisiyle de barışıktır.
Yazar, düş gücünden yoksun olarak yaşamanın insanı bir yandan nasıl kendi
gerçeklerine yabancılaştırdığına işaret ederken, bir yandan da düş gücünün kötüye
kullanılmasıyla insanın yalancı ve çıkarcı bir dünyada giderek yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalacağına gönderme yapar. Öte yandan, Bastian’ın kendini gerçekleştirememesini
kullanarak okurlarını bireysel bir özeleştiriye tanık eder. Çünkü düş gücünden yoksun, salt
gerçeklerin belirlediği sınırlar içindeki yaşam, kendimizi, kendimiz hakkındaki gerçekleri
görmemizi engellemektedir.
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Oluştuğu dönemde birçok dile çevrilerek bütün dünyada yankılar uyandıran Bitmeyecek
Öykü, içindeki kaçış, seyahat, toplumdışı olma gibi birçok konuyu da içeriyor. Kitabın eleştirisi
bireysel edilgenliğe yönelik. Kitapta Bastian’ın okuldan, evden, toplumdan, arkadaşlarından
kaçışı; kitabın kendi kurgusu içinde somut, okur olarak bizler için soyut bir araç niteliği taşır.
Bu anlamda kaçış bir sığınma, bir ara çözüm, insanın kendisi ve çevresi konusunda
bilgilendirme işlevini üstlenen bir özelliktedir.

7.5.4. Toplumsal Eleştiri ve Çocuklar: Momo
Ende, Momo isimli romanında çocukları kimi zaman aşıyor görünse de hem çocuklara
hem de yetişkinlere dönük iki perspektifli bir anlatımın içine giriyor. Yetişkinlerin ve
çocukların ayrı alımlamalarda bulunabileceği bu kitap tüketim toplumlarındaki değer
yitimlerine değinirken teknolojinin insan hayatına bu denli egemen olduğu günümüzde insani
değerlerin sıcak ve yaratıcı yanını öne çıkartıyor. Ende, toplumda ortaya çıkan yabancılaşmayı
vurgularken, buna keskin eleştiriler de yöneltiyor.
Romanın kahramanı Momo kimsesiz, yoksul garip özellikler taşıyan bir kız çocuğudur.
Kimi zaman yaşlı bir bilge kimi zaman saflığı ve doğallığıyla tam bir çocuktur.
Çevresindekilerle mutlu olmayı bilir. Onlarla konuşur; dertlerini dinler. Momoyla birlikte
olmak insana iç huzuru verir; aslında bakarsanız iç huzuru veren böyle bir insanla birlikte
olabilmenin getirdiği duygudur. Dahası birbirine zaman ayırmak, dinlemek ve onu yani
karşıdakini önemli kılmaktır. Ende için zaman da oldukça önemlidir. Oysa gerçek yaşamda
bütün bunlar tersine yaşanır. Kent yaşamın sıkıntıları, iş koşulları, paranın asıl değer oluşu,
insanı kendi değerlerinden uzaklaştırmıştır. Kent halkının mutlu yaşamıyla başlayan roman
günün birinde kente duman adamların gelmesiyle başlayan olumsuzlukları yansıtmasıyla
devam eder. Duman adamlar kent halkını kandırmış işten arta kalan zamanlarında çalışmaya
yöneltmiştir. Onların vaadine kent halkı bu çalışmaları sonucu zamandan tasarruf etmiş
olacaklar ve günü gelince bu tasarruflarını faiziyle geri alacaklardır. Böylece başlayan çalışma
hırsı kent halkının daha önceki bütün doğal özelliklerinin, sevecenliklerinin yitip gitmesine
neden olmuş ve daha çok üreten ve daha çok tüketen bu insanlar insani tüm değerleri unutup
gitmişlerdir.
Fantastik kurgunun ardına baktığımızda duman adamlar tüketim toplumlarındaki temel
ilişkileri ve değerleri bütün açıklığıyla yansıtan birer sembol durumundadır.
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Uygulamalar

1. Bilimsel kaynakları tarayarak okulun ortaya çıktığı dönem hakkında daha fazla
bilgi toplayınız. Bu dönemde edebiyatın oluşum sürecini araştırınız.
2. Tarih içinde çocuğa verilen haklar üzerine araştırma yapınız. Bu hakların çocuk
edebiyatına yansımalarını sorgulayınız.
3. Türkçe ders kitaplarını inceleyiniz, kitaplarda yer alan metinlerin yazınsallığını
değerlendiriniz.
4. Türk çocuk edebiyatından örnekleri inceleyiniz. Herhangi bir yazarın farklı
kitaplarını detaylı okuyarak yazarı anlamaya çalışınız.
5. Edebiyat ve kitabın çocuk gerçekliğindeki konumunu sosyal çevrenizde
gözlemleyeme çalışınız. Çocukların kitaplardan beklentilerini inceleyerek
sorgulayınız.
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Uygulama Soruları

1. Okulun ortaya çıktığı dönemde edebiyatın oluşum süreci nasıl gerçekleşmiştir?
2. Çocuğun edebiyatta özne olarak yer alma süreci nasıl gelişmiştir?
3. Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler günümüz çocuk gerçekliğinde hangi
özellikleri barındırmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
18. yüzyıl sonlarında okulun yeniden keşfi, bilginin toplumsallaşmasını sağlamış,
okuma kültürü edinmiş, meslek sahibi olmuş çocuğun toplumsal yaşama farklı bir üreten olarak
katılmasını sağlar. Önceki bölümlerde çocuk ve çocukluk anlayışlarını ayrıntılı değindiğimiz
için bu bölümde okul, yani okuma yeteneğinin başladığı ve çocuğun artık bir okur olarak
edebiyat dünyasına girdiği ve edebiyat üzerinden hayata dokunduğu bir dönemin oluşum ve
gelişimi ele alınmaktadır.
Bu bölümde asıl ele alınan konu kitapların okunamazlığı değil okunurken kendi
gerçekliği içinde alımlanması ve değerlendirilmesi gerektiğidir. Günümüzde özellikle çocuk ve
gençlik edebiyatı alanında oldukça güçlü, estetik değer taşıyan ve okurunu daha bir özne sayan
edebiyat ürünleri vardır ve çoğalmaktadır. Kitap çocuk için bir arkadaş, macera yaşayacağı bir
cangıl, keşifler yapacağı uzay, insanları tanıyacağı bir dünyadır. Çocuk, kitaplarla düşünmeyi,
düşüncesini dillendirmeyi, dış dünyayı ve dolayısıyla kendini keşfetmeyi ve tanımlamayı, bu
tanımlamayla hayatın içinde bir özne olduğunu fark etmeyi ve bu farkındalıkla kendini daha
güçlü bir duruma taşımayı gerçekleştirir.
Ancak, derste kullanılmak için yazılmış çocuk edebiyatı alanında tanımlanmış bir kitap,
“bu alanda değerler sistemine uygunluğu” ile övgü almaktadır. Bu alandaki kitaplara baktığımız
zaman öğreticilik kaygısıyla hayatın gerçekleriyle hiç de örtüşmeyen bir gerçek dışılığın
temsilcisi olduğunu görebiliriz. Yazar ve yayıncıların eğitim sisteminin taleplerini yerine
getirirken çocuğun gerçeğiyle hiç örtüşmeyen anlatımlar oluşturmaları salt edebiyata değil, asıl
çocuğa dönük olumsuzluklara yol açıyor. Burada buyurgan bir didaktizmden daha çok çocuğu
anlayan, onun dili olabilecek ve onu dilselleştirecek metinleri oluşturmak, çocuğu kendi
gerçekliği içinde ele alacak nitelikli bir edebiyat yaratmak daha önemlidir.
80 sonrasında toplumda çocuk yeniden merkez konuma yükselmiştir. Ancak burada
çocuk ailenin merkezi olmaya başlar ve bunun yanında çocuğun büyük bir tüketim kitlesi olarak
keşfi söz konusudur. Çocuğun tüketici olarak görülmesi ve bu bağlamda ona seslenilmesi onun
kendini bir değer olarak algılaması sonucunu da beraberinde getirmiştir. Giysilerden başlayıp;
oyuncaklara uzanan bu tüketim eylemi edebiyata da yansımıştır. Çocuk, edebiyata yansıyan bu
tüketici olma hakkını okur olarak geleneksel anlayışın dışında kullanmaya başlamıştır. Çocuk
kitabı seçme hakkını kullanmıştır. Seçme kültürü ve bilgisine henüz yeterince sahip olmasa da
bu süreç onun deneysel olarak gelişmesini de sağlayacaktır. Çocuklar genelde kendi
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gerçekliğini anlatan öykü, şiir ve romanlardan çok hoşlandıkları belirtir. Macera kitapları da
onlar için oldukça ilgi çekicidir.
Türk Çocuk Edebiyatı olarak baktığımızda bu edebiyat alanının oldukça olumlu
gelişmeler gösterdiğini ve çocuğun, çocuk gerçekliğinin eserlere çok daha fazla yansıdığını
görmek mümkündür. Bu alanda yayın veren yayınevi ve kitapların sayısı oldukça artmıştır.
Ancak nicelik niteliği beraberinde getirmez. Bu durumda yapılacak en önemli şey eleştiri
kültürünü geliştirmek ve bu alana dönük asgari ölçütler belirlemektir. Bu ölçütlerin her zaman
sorgulanması ve edebiyatın mutlak anlamda köşelenebileceği duygu ve düşüncesinden
kurtulunması gerekmektedir. Okur elbette okuyacağı kitabı kendi estetik duygularıyla belirler.
Ölçüt denilen şey okurun değil akademik çevrenin belirlediği bir süreç olmalıdır.
Önemli bir başka konu da şudur: Edebiyatın denetleyeni psikolog ya da pedagog
değildir. Edebiyatın en büyük denetleyicisi eleştiridir. Eleştiri kurum ve kültürünü geliştirerek
bu sorunu aşmak mümkündür. Bunun eğitimini alanlar da kökeni ne olursa olsun bunu
gerçekleştirebilirler.
Tüm bu aktarılanlar ışığında bölümün son kısmında ise bazı yazarlara ait kitaplar
anlatılmıştır. Buradaki amaç yapılan çalışmalar sonucunda yazar ve kitap ile ilgili bir
değerlendirme, bir bakış açısı ortaya koymaktır. Bunlar Zeynep Cemali, Sevim Ak, Roald Dahl,
Erich Kaestner, Astrid Lindgren, Michael Ende ve bazı eserleri olarak sıralanabilir.
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Bölüm Soruları
1. Okul kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
a) 19. yüzyıl
b) 20. yüzyıl
c) 18. yüzyıl
d) 17. yüzyıl
e) Hiçbiri

2. Okul sürecinde çocuk aşağıdaki yetilerden hangisini kazanır?
a) Sosyalleşme
b) Eğitim
c) Kültürel donanım
d) Meslek edinme
e) Hepsi

3.

Edebiyatın en büyük denetçisi kimdir?
a) Pedagog
b) Psikolog
c) Doktor
d) Eleştiri
e) Hepsi

4. Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi öykünün özelliklerdendir?
a) Çarpıcı başlangıç
b) Sürekleyici konu
c) Şaşırtıcı son
d) Kısa olması
e) Hepsi
5. Ağağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Yazar ve yayıncılar kitaplarda tek tip çocuk figürleri çizmelidir
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b) Çocuk edebiyatı metinleri çocuk gerçekliğini yansıtmalıdır
c) Buyurgan bir didaktizim çocuk edebiyatında yer almamalıdır
d) Çocuğu anlayan ve onu dilselleştirebilecek metinler hazırlanmalıdır
e) Çocuk edebiyatın öznesi konumunda olmalıdır

6. Aşağıdakilerden hangisi 80 sonrası çocuğun merkez konuma yerleşmesiyle oluşan
gelişmelerden değildir?
a) Çocuk ailenin merkezi olmaya başlar
b) Çocuk toplumsal bir merkez olmaya başlar
c) Çocuk tüketim kitlesi olarak keşfedilmiştir
d) Kitle iletişim araçları çocuğu tüketici kitlesi olarak görmüştür
e) Çocuk kitap seçme hakkına sahip olmuştur

7. Aşağıdakilerden hangisi Zeynep Cemali yazarına ait kitaplardan birisidir?
a) Çılgın Babam
b) Uçurtmam Bulut Şimdi
c) Mahalle Sineması
d) Karşı Pencere
e) Hiçbiri

8. Zeynep Cemali çocuk edebiyatı eserlerinde nasıl bir dil kullanmaktadır?
a) Doğal
b) Yapmacık
c) İletişime kapalı
d) Zorlayıcı
e) Akıcı olmayan

9. Aşağıdakilerden hangisi Sevim Ak’ın eserlerinden değildir?
a) Eski Bir Çin Kuklası
b) Toto ve Şemsiyesi
c) Penguenler Flüt Çalamaz
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d) Kuşlar Kralı Nikola
e) Ben Çınar Ağacı ve Puf Böreği
10. Pippi Uzunçorap kitabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerdne hangisi yanlıştır?
a) Fantastik çocuk kitapları arasında klasik olmuş çağdaş bir kitaptır
b) Çocuğa bağımsız bir dünya kurabilen ve bu dünyaa onu özgürleştiren bir yapıdadır
c) Kitabın yazarı Michael Ende’dir
d) Pippi yetişkinler dünyasına yakırı gelebilecek tüm özelliklere sahiptir
e) Pippi yalnız başına yaşayan bir kız olarak kadın özgürlüğünü temsil eder

Cevaplar: 1)c; 2)e; 3)d; 4)e; 5)a; 6)b; 7)a; 8)a; 9)e; 10)c

190

Kaynakça
Ak, Sevim: Uçurtmam Bulut Şimdi, Can Yayınları, İstanbul 2019
Ak, Sevim: Karşı Pencere, Can Yayınları, İstanbul 2019
Ak, Sevim: Toto ve Şemsiyesi, Can Yayınları, İstanbul 2019
Ak, Sevim: Penguenler Flüt Çalamaz, Can Yayınları, İstanbul 2019
Ak, Sevim: Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Can Yayınları, İstanbul 2019
Cemali, Zeynep: Çılgın Babam, Günışığı Kitaplığı, İstanbul 2004
Cemali, Zeynep: Ballı Çörek Kafeteryası, Günışığı Kitaplığı, İstanbul 2005
Cemali, Zeynep: Ben, Çınar Ağacı ve Pufböreği, Günışığı Kitaplığı, İstanbul 1991
Dahl, Roald: Matilda, Can Yayınları, İstanbul 2019
Ende, Michael: Bitmeyecek Öykü, Çev.: Saadet Özkal, Ren Yayınevi, İstanbul 1986
Ende, Michael: Momo, Çev.:Leman Çalışkan, Kaynak Yayınları, İstanbul 1984
Lindgren, Astrid: Pippi Uzunçorap Cincin Adasında, Çev.:Samiye Öz, Can Yayınları,
İstanbul 1998
Lindgren, Astrid: Pippi Uuzunçorap Issız Köşkte, Çev.: Samiye Öz, Can Yayınları, İstanbul
1998
Lindgren Astrid: Pippi Uzunçorap Korsan, Çev.: Samiye Öz, Can Yayınları İstanbul 1998
Neydim, Necdet: Çocuk ve Edebiyat, Bu Yayınevi, İstanbul 2000
Neydim, Necdet: 80 Sonrası Paradigma Değişimi Açısından Çeviri Çocuk Edebiyatı, Bu
Yayınevi, İstanbul 2002

191

8. ÇOCUK EDEBİYATINDA METİN TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Masal, Destan ve Mitoloji Türlerinin Özel Anlamı ve Tanımı
8.2. Roman, Öykü ve Şiir Türlerinin Özel Anlamı ve Tanımı
8.3. Çocuk Edebiyatındaki Metin Türlerinin Tarihsel Süreçteki Oluşumu, Gelişimi
ve Geçirdiği Evreleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Masal, destan, mitoloji, roman, öykü ve şiir metin türleri ne zaman oluşmaya
başlamıştır ve özellikleri nelerdir?
2. Her bir metin türünü nasıl tanımlamak gerekir?
3. Bu metin türleri tarihsel süreçte hangi evreleri geçirmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Masal, Destan, Mitoloji,
Roman, Öykü ve Şiir Metin
Türlerinin Özel Anlamı ve
Tanımı

Masal, destan, mitoloji, Okuyarak/Araştırarak
roman, öykü ve şiir metin
türlerinin özel anlamı ve
tanımını kavrayabilmek.

Masal, Destan, Mitoloji, Masal, destan, mitoloji, Okuyarak/Araştırarak
Roman, Öykü ve Şiir Metin roman, öykü ve şiir metin
Türlerinin Gelişimi
türlerinin tarihsel süreçteki
oluşumu,
gelişimi
ve
geçirdiği evreler hakkında
bilgi sahibi olmak.
Masal, Destan, Mitoloji, Masal, destan, mitoloji, Okuyarak/Araştırarak
Roman, Öykü ve Şiir Metin roman, öykü ve şiir metin
Türlerinin Özellikleri
türlerinin
özelliklerini
kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Masal

•

Grimm Masalları

•

Hansel ve Gretel

•

Sindirella

•

Binbir Gece Masalları

•

Destan

•

Mitoloji

•

Yunan Mitolojisi

•

Roman

•

Kahraman

•

Öykü

•

Şiir

•

Anlatı Türleri

•

Gençlik Edebiyatı

•

Cinsellik

•

Düş

•

Biçem ve biçim

•

Söylem

•

Mekân

•

Konu

•

Dil
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Giriş
Çocuk edebiyatında metin türlerini ana başlıklar olarak masal-destan-mitoloji, roman,
öykü ve şiir olarak tanımlayabiliriz. Denemeyi de bu türlerin arasına koysak da, bu türün çocuk
değil gençlik edebiyatı alanına girmesi daha sağlıklı olur düşüncesindeyiz.
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8.1. Masal, Destan ve Mitoloji
Masal destan ve mitoloji türünün çocuğa göreliği ve göreleştirilmesi konusunu bir
sonraki bölümde ayrıntılı olarak değineceğiz. Bu nedenle bu bölümde bu türün özel anlamını,
tanımını, tarihsel süreçteki oluşumunu, gelişimini ve geçirdiği evreleri anlatmaya çalışacağız.
Çağlar boyunca önemli bir eğlence ve eğitim aracı olan masallar, farklı yorumlarla da
olsa günümüze kadar gelmiş ve etkilerini sürdürebilmiştir. İyi ve kötünün kesin ayrımları;
iyinin zaferi, kötünün alt edilmesi bilinçaltı eğitiminde önemli bir rol oynamıştır.
Masallar dinleyenleri muhteşem dünyasıyla büyüleyip kahramanlarıyla özdeşleştirerek,
yeryüzünün ötesinde, yıldızların arasında dolaştırırlar. Yeterince iyi, cesur ve iyi yürekli
olurlarsa, bütün hayvanların, bitkilerin, doğaüstü yaratıkların kendilerine yardım edeceğini
öğretirler. Ve daha önemlisi korkularını kendi kendine yok etmeyi; gerçek dünyanın insanın
sandığı kadar korku dolu olmadığını düşündürürler. İnsanda daha iyi bir dünyanın mümkün
olabileceği inancını da sağlarlar. Yaşamı sürdürme cesareti, günlük üzüntülerden uzaklaşma,
dahası ruhsal rehabilitasyon yaratırlar. Kahramanlarla özdeşleşerek insanın oturduğu yerden
tüm sorunları çözebilmesi olanağını da sağlarlar.
Masallarda iyi-kötü, mutlu-mutsuz, güzel-çirkin arasındaki keskin ayrım dinleyendeki
düşünce zorlamasını da ortadan kaldırır. Cadıların karşısında iyilik perileri, üvey annenin
karşısında prens ya da yedi cüceler ortaya çıkıverir. Ya da bir sihirli lambanın gücüyle bütün
zorluklar aşılıverir. Masallar düşlerde bile olsa, sınıf atlayıvermenin önemli aracıdırlar. Bir
köylünün oğlu (Keloğlan) kahramanlıklar göstererek prensesle evlenip, kendini sarayda, hatta
tahtta bile bulabilir. Ama prensesi alabilmenin en temel koşulu kahramanlık, kötülüğün
üstesinden gelmektir. Masallar yüzyıllardan bu yana ataerkil sistemi sürdürmenin en temel aracı
olarak kullanılagelmiştir. Ataerkil sistem kadınları edilgen konuma sokmuş, etken olmaya
çalışan kadınları ise, ya üvey anne figürü ile ya da amazon kadını tiplemesiyle aşağılamıştır.
Kadınların erkeklere boyun eğmesinin yerinde olduğu, aksi takdirde cezalandırılacakları
vurgulanmıştır. Erkekler yeterince uysal olan kadınları korumaya hazır birer kahramandırlar.
Masallar aynı zamanda var olan düzenin savunuculuğunu da üstlenirler. Masallarda var
olan düzen değil, ancak yöneticiler değiştirilirler. Değişen padişah değil kötü vezirlerdir.
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Masallarda kadına edilgen bir şekilde kurtarıcısını bekleme rolü verilmiştir. Bu edilgen
bekleyiş, başlangıçta bir cinsel erginliğe ulaşma sürecidir. Bu süreç, kimi zaman ocak başında
(Külkedisi), kimi zaman da uyuyarak (Uyuyan Güzel) geçer. Ödül de prensin evlenme teklifidir.
Daha sonraki süreç ise yaşamsal olgunluğa ulaşma sürecidir. Kadın, çektiği sıkıntıları kendi
ailesiyle bile paylaşma hakkına sahip değildir. Sabırla mutlu olacağı günü beklemek
zorundadır. Kötülüklere karşı sesini çıkarmadan beklemek onun görevidir. Ama masallar bu
süreç içerisinde kadının sabrını ödüllendirmiş, o süreçte kadına doğaüstü güçler vermiştir.
Masallarda cinsellik de örtülü biçimde kendine yer bulur. Batı masallarında Hıristiyan
ahlakının süzgecinden geçmiş bir cinsellik anlayışı, Doğu Masalları'nda da İslamiyet'in
süzgecinden geçmiş izlenimi bırakır. Kadın sabırla kendisini prense (Uyuyan Güzel) ya da
avcıya saklar. Onun dışında cinsel istek günahtır. Adem, Havva yüzünden cennetten
kovulmamış mıdır? Türk masallarında kadının hamile kalmak için elma yemesi, bu yasak
meyvenin cinselliği çağrıştırması değil de nedir? Bu durum aynı zamanda erkeklere, kadınlara
olan zaaflarını frenlemeleri gerektiğini anlatır. Adem, Havva'ya olan zaafı yüzünden
yasaklanan meyveyi, yani cinsel ilişki meyvesini yemiş ve cennetten kovulmuştur. Cinsel
ilişkiye girmek çıplaklığın fark edilmesi ve utanç demektir.
Bu tür dinsel ahlak süzgecinden geçmiş masalları Batı masallarında görmek
mümkündür. Dinsel ahlak anlayışıyla birlikte Aydınlanma döneminin ahlak anlayışı, derlenen
masalların bu anlayış doğrultusunda müdahaleye uğradıktan sonra yayımlandıklarını
göstermektedir. (Grimm Masalları buna en tipik örnektir.)
Ancak ahlak süzgecinden geçmemiş, doğallığını korumuş bu tip masallara Doğu'da
daha çok rastlarız. Binbir Gece Masalları, bu tür masalların başında gelen en tipik örnektir.
Binbir Gece Masalları'nda cinsellik bütün doğallığıyla yansıtılmıştır.
Masal dünyasında erkekler ve kadınlar olmak üzere iki ayrı dünya vardır. Erkek
çocuklar farkında olmaksızın kendi rollerini benimserler. Kız çocuklar bastırma duygusuyla
kendi sırlarını unuturlar. Erkek çocuklar bağımsız olmak üzere eğitilirken, kız çocuklara her
şeyi erkeklerden beklemeleri öğretilir. Böylece erkeklerin sağladığı başarı kız çocukların da
başarısı olur. Erkeğin ödülü prensesle evlenmekken, kız çocuğun en büyük arzusu başarılı bir
adamla beraber olmaktır. Ve masallar bu davranışa arka çıkar. Başarılı olan kız çocukları
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ödüllendirilmez bile. Gretel cadıyı fırına ittikten sonra herhangi bir ödül almamıştır. Davranışı
Hansel'in evin yolunu bulmadaki becerisinden daha fazla önemsenmemiştir.
Erkek çocuklar kendilerine biçilen rolden bir başkasını asla benimsemezler. Silahlara
sahip olmak, araştırma gezileri yapmak, maceralar yaşamak onların görevidir. Yaptıkları
hatalar kadınlarınki kadar önemsenmez. Ve cezaları onlarınki kadar ağır değildir. Toplumun
onlara verdiği yer ve masalların savunduğu da budur. Aksi durum toplum dışı kalmaktır ve sonu
psikiyatristte biter.
Oysa bir zamanlar kadın ateşin koruyucusu ve ocağı tüttüren olarak çok önemli bir
konumdaydı. Ocak, gerçek sıcaklığı, samimiyetin ve hayatın bir simgesiydi. Ateş küle
dönüştüğünde kadınların gerçek hayata hâkim oldukları varsayılırdı. Ve erkeklere avlanma,
evin dışındaki işleri görme buyruğu verenler de kadınlardı. Erkeklerin dış dünyaya egemen
olmasıyla başlayan süreç, bir zamanlar üstünlüğün ve kudretin kaynağı olan ocağı bir
hapishaneye çevirivermiştir. Sindirella evinde çile çeken kadınların sembolü ya da rahat
günlerini özleyen çalışan kadının özlemidir sanki. Bu tip kadın, kendini tatlı itaatkâr, pasif bir
eş olarak görmek isteyen kadındır. Bu kadınlar ev dışına çıkmaktan ve bağımsız olmaktan
korkarlar. Masallarla büyüyen bir kız ataerkil sistemdeki rolünün gereklerini hiç bir direnç
göstermeksizin kabul etmeyi farkına varmaksızın öğrenmektedir.
Günlük hayatımıza baktığımızda bize masalları anlatanın çoğunlukla ninelerimiz
olduğu bir gerçektir. Bu da toplumsal yapıyı ve gelenekleri koruyan ve kuşaklara aktaran en
önemli aracının kadın olduğunu gösterir. Çocukluktan başlayarak ninenin anlattığı masallar
erkek ve kız çocuğun toplumsal rolünü biçimlendirir.
Masalların Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan Doğu'ya benzer figürleri ve olayları anlatıyor
olması, masalın toprağa bağlı yaşayan feodal insanın ortak sorunlarını yansıtır. Bu, masalın
kaynağının Doğu ya da Batı olmasının ötesinde feodal insanın yaşamında olduğunu
göstermektedir. Coğrafi koşullara ve o bölgedeki geleneksel değerlere bağlı olarak farklı
figürler ortaya çıksa da, temeldeki sorunlar aynıdır.
Masalın bir başka önemli yanı doğaya ve doğaüstü olaylara karşı direnme gücü
vermesidir. Bilinçaltı korkuları yenmede masallar önemli bir işlevi yerine getirirler. Bu nedenle
masallardaki canavarlar, devler ve bunlara karşı verilen mücadele, bu mücadeledeki şiddet,
insanın iç korkularını bastırma, direnç kazanmasını sağlayıcıdır. Bu nedenle masallarda var
olan şiddeti yaşamın içindeki şiddetle özdeşleştirmek ve kimi zaman bu nedenle masallara karşı
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çıkmak, masalı düz bir mantıkla okumak demektir. Tarihsel masallarla onun bugünkü uzantısı
olan fantastik romanlar ve sinemadaki uzantısı olan bilimkurgu filmleri salt şiddet yönüyle ele
almak bu konuda metinlerin art alanına bakamamak demektir.
Günümüze baktığımızda masalların görsel ya da yazınsal bütün ürünlerde kendisine bir
yer bulduğunu görürüz. Fantastik kitapların tümünde, fantastik filmlerde ve pembe dizilerde
masalların etkisini görmemek olanaksızdır. Figürleriyle iyi-kötü, güzel-çirkin, keskin ayrımıyla
masallar buralarda hep vardır. Bu da bize masalların tarihsel süreç içerisinde toplumsal
damıtılmışlığından gelen gücünü ortaya koyar.
Genel olarak masal araştırması yapıldığında masalın düş ürünü olduğu, gerçek dışılık
içerdiği, olağanüstü kişi, olay ve mekânlarla donatıldığı kısa ve çoğunun anonim (anlatıcısı belli
olmayan) olduğu şeklinde açıklamayla karşılaşılır. Masalı kendine özgülüğünü veren özellikler
onu halkın yaratmış olması, kuşaktan kuşağa aktarılması çoğunun insanın ya da olağanüstü
varlıkların yaşadıklarının tanıklığını yapmasıdır.
Ne var ki, masal, bu tanımlamanın çok ötesinde anlamlara sahiptir. Onu düş ürünü
olarak tanımladığımızda hayata dokunan ve masalın örtülü anlamına saklanan birçok şeyi
görmezden geliriz. Oysa masal bize gerçeği gerçeküstü ögelerle anlatır. Üstelik bunları
yaparken dinleyiciye hiçbir zaman metni sorgulama olanağı vermez ve metnin iletisi olduğu
gibi içselleştirilir.
Binlerce yıllık geçmişi olan masalın zaman ötesinden bugüne hiç yıpranmadan gelmesi
elbette onun hem metinsel hem kurgusal, hem içeriksel ve hem de dilsel olağanüstü özellikler
taşıması nedeniyledir.
Hatta masalların oluşturuldukları dönemin yönetim şeklinin pekiştirilmesi ve
yaptırımlarının desteklenmesi için kullanılmış olduğunu da sosyopolitik incelemelerde görmek
mümkündür. Masalları oluşturan insanları çevreleyen sosyal antropolojik öğeler onların
oluşumunda etken olmuştur ve insanlar bu yolla geleceğin yetişkinlerine temel yaşam fikirlerini
aktarmışlardır. Masallarda yer alan temel anlatı “iyi”nin “kötü”ye karşı olan zaferini
vurgulamış, insanlar gerçek hayatta bulamadıkları “iyi”nin üstün geldiği savaşı masallarda
yaşayarak kendilerini rehabilite etmişlerdir.
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8.1.1. Masal ve Mitin Ortak ya da Ayrışık Yönleri

Düşte arzunun gerçekleşmesi olayı çoğu kez gizlenmiştir; oysa masalda arzu genelde açıkça
ifade edilir.
Düşler, büyük ölçüde, boşalamamış iç baskıların, kişiyi kuşatan, kişinin çözümünü
bilmediği ve düşün de çözüm bulamadığı sorunların bir sonucudur. Masalsa bunun tam tersini
yapar: Bütün baskıların nasıl boşalacağını gösterir ve sorunlara çözüm yolu önermekle kalmaz,
“mutlu” bir çözüm bulacağına ilişkin söz de verir.
Düşlerimizde olup bitenleri denetleyemeyiz. İçimizdeki sansür düzeneği neyi
düşleyebileceğimizi belirlese de, bu tür bir denetim bilinçdışı düzeyde meydana gelir. Diğer
yandan masal daha çok, bilinçli ve bilinçdışı ortak bir içeriğin sonucudur; ama bu içerik, tek bir
kişinin zihni tarafından biçimlendirilmez de, insanın evrensel sorunları ve arzulanabilir
çözümler konusunda birçok kişinin uzlaşmasıyla biçimlendirilir.
Bir düş bir mite dönüşmedikçe masallar kadar sürekli bir ilgi uyandıramaz. Mitler ve
masallar, eşzamanlı olarak hem bilinçli hem bilinçdışı zihnimize, hem zihnin üç yönüne –ilkel
benlik, benlik ve üst benliğe– hem de benlik ideallerine olan gereksinimimize seslenir. Bu da
onları çok etkili kılar; masalın içeriğinde içsel ve ruhbilimsel olgular simgesel bir biçimde
cisimleşir.
Mit’in ilettiği ana duygu şudur: Bu olay kesinlikle tektir; başka bir insanın başına
gelmez ve başka bir yerde olamaz; bu tür olaylar göz alıcı, korku vericidir; senin benim gibi
sıradan ölülerin başına gelemez. Bunun nedeni, olayın büyülü olması değil, büyülü bir olay
olarak betimlenmesidir. Buna karşılık, masallarda yer alan olaylar çoğu kez sıradışı ve
neredeyse olanaksız olsa da, senin, benim ya da komşunun ormanda gezintiye çıktığında başına
gelebilecek türden, sıradan bir olay gibi sunulur her zaman. En olağandışı karşılaşmalar bile
masalda raslantısal, gündelik bir şeymiş gibi anlatılır.
Mit’in sonu neredeyse her zaman trajiktir, masalınkiyse her zaman mutlu.
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Mit kötümser, masal ise iyimserdir. Masal, kendini gerçekleştirmeyi başarma
savaşımının neleri içerdiğini çocuğa simgesel bir biçimde gösteren düş malzemeleri sunar ve
mutlu bir son konusunda güvence verir. Mit kahramanları ise, üst benliğin gelişimi için
kusursuz imgeler sunar, ama bu imgelerin içerdikleri istekler öylesine aşırıdır ki bunlar,
kişiliğini tamamlamak için verdiği acemi uğraşılarında çocuğun cesaretini kırar. Mit’in
“insanüstü” boyutlardaki kahramanı, cennette ölümsüz bir yaşama geçmek için dönüşüme
uğrarken, masalın ana kişisi bundan sonra hep yeryüzünde, bizlerin arasında mutlu yaşamaya
devam eder.
Masal kahramanı ne gibi garip olaylar yaşarsa yaşasın, bu olaylar mit kahramanında
olduğu gibi onu insanüstü kılmaz. Bu gerçek insanlık, içeriği ne olursa olsun masalın, çocuğa,
gerçekleştirilmesi gereken ödevlerin, umutlarının ve korkularının düşsel süslemeleri ve
abartıları olduğunu gösterir. Her mit belli bir kahramanın öyküsüdür. Mitlerde kahramanlarının
adlarının yanı sıra, annelerinin ve mitteki diğer önemli kişilerin de adları verilir. Oysa masal
sıradan insanı, bize çok benzeyen kişileri anlatılır ve başkahramanlardan “kız” ya da “en küçük
kardeş” diye bahsedilir. Ad kullanıldığı zaman da bunların özel ad olmadığı, genel ya da
betimleyici ad olduğu açıktır. Bu, masallarda başka hiç kimsenin adı olmamasıyla bir kez daha
vurgulanır.
Mitler genelde, ilkel benliğin dürttüğü eylemlerle ve benliğin nefsini koruyan
arzularıyla çatışma içinde olan üst benliğin isteklerini içerir. Mitlerde tanrıların temsil ettiği üst
benliğin bizden istiyor göründüğü şeyleri asla tam olarak yerine getiremeyiz. Üst benliği tatmin
etmeye çalıştıkça istekleri o denli amansızlaşır.
Mitler, üst benliğin taleplerine dayanarak çalışan ideal bir kişiliği yansıtır; masallarsa,
ilkel benliğin arzularına uygun doyum sağlayan bir benlik bütünlemesi gösterir. Bu farklılık da,
mitlerin sürekli kötümserliği ve masalların temel iyimserliği arasındaki karşıtlığı açıklar.

8.1.2. Destan

Destan dediğimizde bir yazınsal tür olarak bir kahramanın maceralarının anlatıldığı,
olağanüstülükler içeren, kendine özgü anlatı ritmi (hece sayısı ve uyak) olan şiir akla gelir. Ama
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bu şiirde anlatıcı alışılagelen şiir anlayışının dışında (kendinden söz etmez) bu olağanüstü olayı
anlatır ve öne çıkan şair değil olay örgüsüdür.
İlk çağlardan anlatılagelen ve yazıya geçmiş destanlardan Eski Yunan destanı İlyada,
Odissea, Sümer destanı Gılgamış, Hint destanı Ramayana ve Mahabbata’yı örnek olarak
verebiliriz.
Türk destanlarından da örnek verecek olursak, Ergenekon, Manas, Göç destanı gibi
destanlardan söz edebiliriz.
Bir destanın varlığından söz edebilmek için o destanın yaşandığı toplumun yaşadıklarını
olağanüstülüklerle bezediği bir dönem, insanların kendi sözlü anlatılarını oluşturduğu bir sözlü
kültür (Feodalite), mitsel tanıklıklar ve bu tanıklıkların kuşaktan kuşağa anlatıldığı bir
geleneğin varlığı gereklidir. Bütün bunların toplandığı yer ise anlatıcı yani olay örgüsünü
anlatan ozandır. Ozanın kurgulamadığı, şiirselleştirmediği metin destan olarak tanımlanmaz.
Destanlar kimi zaman başka toplumların, kültürlerin destanlarından ödünçlenebilir. Bu,
anlatıcının kendi toplumunu yeniden kurgulamak için yaptığı bir eylem de olabilir. Tarihsel
sürece baktığımızda bunun örneklerini görmek mümkündür.

8.1.3. Mitoloji

Mitoloji sözcüğünü araştırdığımızda, “Bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar,
kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu
efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar
bütünüdür” şeklinde genel bir açıklamayla karşılaşırız. Temel olarak mitolojiler efsanevi
olayların anlatılarıdır.
Mitolojide tanrılar, onların kahramanlıkları ve doğaüstü varlıklar anlatılır. Mitolojinin
yaşanmış ve unutulmuş olaylar bütünü olduğunu söyleyebiliriz; bilinçaltı ve hayal gücüne
dayanır.
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Mısır Mitolojisi: Eski Mısır tarihi boyunca devlet birçok tanrı değiştirmiştir. Öyle ki her
köyde farklı bir tanrıya inanılmıştır. Bazen bu tanrılardan birisinin ismi değiştirilip farklı
köylerde bu tanrıya tapmaya başlamışlardır. Mısır tarihindeki en ünlü tanrılar Osiris, karısı İsis
ve oğulları Horus’tur.
Mısırlılar, Osiris’in öldükten sonra dirileceğine inanıyorlardı. Bu nedenle insanlarında
öldükten sonra dirileceğine inanırlar ve mezarlarını görkemli bir şekilde inşa ederlerdi. Büyük
piramitler güçlü kralları için yaptıkları mezarlardır. Mısırlılar, öldükten sonra dirilişe
inandıkları için her mezarın içine yiyecek, ev eşyası, giysi ve çeşitli araç-gereçler koyarlardı.
Kralların mezarına ise bunların yanı sıra dirildikten sonra onların hizmetini görmeleri için
küçük heykelcikler koyarlardı.
Roma Mitolojisi: Romalılar doğadaki ve evdeki her şeyde yaşayan bir kutsal ruh
olduğuna inanırlardı. Örnek vermek gerekirse tarımın her evresini bir tanrı inşa etmekteydi. Bir
tanrı toprağın sürülmesinden, bir tanrı ekimden diğer bir tanrı ise hasattan sorumluydu. Her evi
de bir tanrının koruduğuna inanırlardı.
Romalılar, Yunanlılar ile karşılaştıktan sonra tanrılarına insan özellikleri vermeye
başlamışlardır.
Yunan Mitolojisi: En önemli tanrısı Zeus’tur. Dünyayı ve gökleri onun yönettiğine
inanılırdı. Zeus’un erkek kardeşi Hades ölülerin dünyası olan yeraltını ve diğer kardeşi
Poseidon ise denizi yönetmekteydi.
Zeus, Hera ile evliydi ve çocuklarının her birinin ayrı bir tanrı görevi vardı.
Apollon: Güneş Tanrısı
Artemis: Ay Tanrıçası
Athena: Savaş ve Akıl Tanrıçası
Afrodit: Güzellik Tanrıçası
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Ares: Savaş Tanrısı
Dionysos: Şarap Tanrısı
Hermes: Tanrıların Habercisi idi.
Eski Yunanlılar tanrıların, insanların davranışlarını yönettiklerine inanırlardı. Ayrıca
tanrıların sık sık normal insanlarla ilişki kurduklarına ve bazı ünlü kahramanların bir tanrı ve
bir ölümlüden doğduğuna inanılırdı.
Masal, destan ve mitolojiden bu denli ayrıntılı söz etmemiz çocuk edebiyatı alanında
çok tartışılan alanlar olması nedeniyledir. Bir sonraki bölümde bu türlerin çocuğa göreliği
üzerine tartışacağız ve bu bağlamda farklı bir yaklaşımdan söz edeceğiz.

8.2.Roman
Roman yetişkin edebiyatında da 18. yüzyıldan sonra gelişmeye başlamış bir tür olduğu
için onu Modernite’nin ürünü olarak algılamak ve buna bağlı olarak tanımlamak gerektiğini
düşünüyorum. Roman aynı zamanda birey olma süreciyle paralellik taşır.
En basit haliyle tanımlarsak roman kurmaca bir anlatıdır. Kurmaca anlatı olan romanın
gerçekleştirenleri nelerdir? Romanın bütüncül yapısını oluşturan elemanları vardır. Bunların
her biri romanın oluşumunda ayrı bir işlev yüklenir. Her öge kendi ritmi ve melodisiyle romanın
sesini var eder. Bu ses bütünü anlatıyı estetik bir bütüne taşır ve metin gerçekleşir.
Romanın önemli vazgeçilmezlerinden biri de anlatıcının biçimi ve biçemidir. Romana
kimlik ve aitlik kazandıran şey biçim ve biçemdir. Onlar olmadığı zaman ortada bir anlatı olsa
da bunu roman olarak tanımlamak olası değildir, çünkü estetiği oluşturan unsurlardan biri
eksildi mi roman kimliğini yitirir.
Roman elbette bir şey anlatır. Ve bu anlatı olay, olay örgüsüne dayanır. Anlatıcı bunu
kurgular.
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8.2.1.Romanda zaman

Anlatıcı metninde olay ve olguları ya yoğunlaştırılmış bir zaman dilimde anlatır ya da
onu kendi belirlediği bir zaman dilimine/dilimlerine taşır ve orada yeni bir evren yaratarak
oluşturur. Romanın iç koşullarını belirleyen anlatıcıdır. Bunu yaparken deneyimleriyle birlikte
gözlemlerini ve araştırmalarını da katarak yeni bir evreni gerçekleştirir. Anlatıcı, yaşadığı ya
da düşlediği dünyayı tanımlarken o dünyanın insanları, onları anlattığı okurları, sosyopsikolojik durum ve yapıyı bu harmanın içinde bulundurur.

8.2.2.Romanda Konu

Tüm bunları yaparken işte o harmanın oluştuğu evrende yaşananlardan hareketle
romanın konusu da ortaya çıkacaktır. Konu insan, hayvan, nesne olabilir. Ama anlatıcının
konusu yaşayan bir dünyadır, anlatılan ne olursa olsun. Romanda konu tüm düzlemlerde (kendi
gerçeği içinde) aynı bakış açısıyla ele alınır.

8.2.3.Romanda Mekan

Romanın önemli bileşenlerinden biri de mekandır. Anlatılan olay/olaylar belli bir yerde
geçer ve mekân kendi gerçeğine göre anlam kazanır ve değişik özellikler gösterir.
Romanı bütünleyenleri yeniden toparlarsak, olayların yaşandığı çevre, kahramanları
belirlemek, toplumu tanımlamak, olay örgüsünü belirlemek, biçim ve biçemi içselleştirmektir.

8.2.4.Roman Kahramanları

Romanı oluşturan en önemli varlık insandır. Romanda insandan doğrudan söz edilmese
bile asıl değinilenin, anlatılanın, tanımlananın insan olduğunu anlamak hiç de zor değildir.
Romanın oluşumunu tetikleyen şey de insandır. Konumuz bağlamında baktığımızda çocuk
edebiyatı alanından yazılmış her roman sonunda çocuğu anlatacaktır, anlatmalıdır.
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8.2.5.Romanda söylem

Bir edebiyat eseri elbette hayatla ilgili bir şey anlatmak için yazılır. Anlatıcının hayatla
ilgili kaygıları, korkuları, umutları, düşleri, kabusları, ütopyası, düş kırıkları ve buna bağlı
distopyası elbette olacaktır ve bu hayata bir anlam katacaktır, seslenecektir. Bu seslenişte bir
bakış açısının varlığı vazgeçilmezdir. Bakış açısı, hayata dönük bir söylemi olmayan anlatıcı
ve metin anlamsızdır. Ortada elbette okunan entegre edemediği dünya görüşünü, didaktik ve
slogansal bir biçimde söylemeye başlamışsa o durumda metin kendini yok etme sürecine girer.
Yazınsal metin söyleyeceklerini estetik bir kurgu ve dille yansıtır.

8.3.Öykü
Her kısa anlatı bir yanıyla öyküsel anlam taşısa da öykünün kendine özgülüğünü mekan
ve zaman aynılığı belirler.
Konu: Hikâyede ele alınan, üzerinde durulan düşünce, durum veya sorun metnin
konusunu oluşturur. Konu, somut bir durumu veya sorunu ifade eder.
Öyküde zaman romana göre çok daha daraltılmış bir zamandır. En azından öykünün
yaşandığı ana mekanda geçen süre oldukça kısıtlı ve belirli bir süredir.
Mekana gelince, öykünün mekanı değişmezdir. Olaylar belli bir mekanda geçer ve orada
yaşananlardır aslolan. O mekanda ve zaman diliminde başka mekan ve zaman atıflar yapılsa da
olay örgüsü oralarda daha çok dolaşıyor gibi görünse de öyküyü oluşturan ana eksen zaman ve
mekanın birlikteliğidir.
Öykünün dili ve anlatımı –romanla karşılaştırdığımızda– daha yoğun ve hızlıdır. Olaylar
daha damıtılmış, daha hızlı ve daha estetiktir. Öykü hata kabul etmez ve öyküde tökezlenilen
yer varsa okumanın da bittiği yerdir.
Anlatıcının biçem ve biçimi öyküye çok daha fazla yansır, çünkü anlatıcı metnini en
yoğun ve hızlı haliyle kurgulamış ve okurla çok yoğun bir iletişime geçmiştir. Bu iletişim okuru
kısa sürede zaman ve mekan değişikliğine götürerek onu etkiler ve onda yeni düşünceler yaratır.
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8.4.Şiir
Çocuk edebiyatında şiir dendiğinde hemen ders kitaplarında yer alan şiirler gelir akla.
Oysa yetişkin şiirini ders kitaplarına sığdırmak mümkün değildir. Peki, çocuğa dönük yazılan
şiirlerin durumu nedir? İçinde çocuk geçen her şiir çocuk şiiri midir acaba? Yetişkine çocuğu
anlatan şiirle çocuğun doğrudan kendisiyle iletişim kuran şiir farklı olabilir mi? Olmalı mı?
Şiiri tanımlarken onu belli kalıpların içine sokmak ona yapılacak en büyük haksızlıktır.
Şiir, dili, ritmi, melodisi, anlam yoğunluğu, özgür anlatımı, imgeleri, biçimi ve biçemi ile
yukarda anlattığımız diğer metin türlerinden çok daha farklıdır; ama bir o kadar da onlarla bir
bütündür. Şiir bir romanı, masalı, destanı, öyküyü, mitolojiyi içerebilir ama onlar şiiri içeremez.
Bu nedenle şiir metinler içinde en güçlü olanıdır.
Çocuk şiirlerine gelince bu alan yeni gündeme gelen ve tartışılan bir alan olarak
karşımızda durmaktadır. Araştırmacıların birçoğu özellikle şiir konusunda değerlendirme
yaparken çocuğu içeren şiirlerin çocuğa göre olabileceğini söyleyebiliyorlar. Nasıl ki her
kahramanı çocuk olan roman ya da öykü çocuğa göre olamazsa, çocuğu anlatan her şiir çocuğa
göre olmayabilir.
Şiirde çocuğa görelik dediğimizde öncelikle çocuğun şiirde aradığı ve kulağını okşayan
bir melodinin varlığıdır. Çocuk bu melodiyi keşfettiğinde şiirle iletişim kurmaya başlar. İkinci
aşama şiirin çocuğun gerçeğine seslenmesidir. Şiir kendine özgülüğü içinde zaten bir iktidardır
ayrıca iktidar olmayı talep edip çocuğa egemenlik kurmaya kalkmamalıdır. Şiir çocukla
söyleşebilmeli, onu anladığını anlatabilmeli ve çocuğun sesi olduğunu söyleyebilmelidir.
Çocuk şiirde imgelerden hoşlanmaz. İmge yüklü bir şiiri çocuk şiiri diye kamusal alana
çıkarmak belki yetişkinler dünyasının hoşuna gidebilir; bu durumda yetişkinler kendi aralarında
yaşayacakları bir övgüler cenneti kurmuş olurlar, ama bu cennetin dışında onları anlamayan
çocuklar olacaktır, oysa aslolan çocuklar olmalıdır.
Bu konudaki ayrıntıları gelecek bölümde örnekleriyle anlatmaya çalışacağız.
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Uygulamalar

1. Edebiyat alanında anlatı türleri hakkında daha fazla bilgi edininiz.
2. Anlatı türlerinin özelliklerini tanımlayarak hedef kitlesini saptayınız.
3. Çocukluğunuzdan itibaren büyükleriniz size hangi anlatı türleriyle nasıl bir ileti
aktarılmaya çalıştıklarını sorgulayınız.
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Uygulama Soruları

1. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı'nda ne tür anlatı türleri vardır ve özellikleri
nelerdir?
2. Anlatı türleri olan masal, destan, mitoloji, roman, öykü ve şiir ne zaman
oluşmuştur ve hedef kitlesi kimdir?
3. Anlatı türleri ile çocuklara ne aktarılmaya çalışılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde metin türleri olan masal, destan, mitoloji, roman, öykü ve şiirin özel anlamı,
tanımı, tarihsel süreçteki oluşumu, gelişimi ve geçirdiği evreler anlatılmaya çalışılmıştır.
Masallar, insanlara daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceği inancını sağlayarak yaşamı
sürdürme cesareti verir ve devamında ruhsal rehabilitasyon sağlar. Masallarda iyi ve kötü,
mutlu ve mutsuz, güzel ve çirkin ayrımlarının yapılmasını kolaylaştırır ve masallar tarih
boyunca ataerkil sistemi sürdürmenin en temel aracı olarak kabul görmüştür. Bu bağlamda
kadınların erkeklere boyun eğmesinin yerinde olduğu, aksi takdirde cezalandırılacakları
vurgulanırken erkeklerin yeterince uysal olan kadınları korumaya hazır birer kahraman olduğu
mesajını vermektedir. Doğu ve Batı masallarında temsil edilen coğrafi koşullar ve geleneksel
değerler birbirinden farklı olsa da temeldeki sorunlar aynıdır. Masallar, bilinçaltı korkuları
yenmede önemli bir işlevi yerine getirirler. Genel olarak masal araştırması yapıldığında masalın
düş ürünü olduğu, gerçekdışılık içerdiği, olağanüstü kişi, olay ve mekanlarla donatıldığı, kısa
ve çoğunun anonim (anlatıcısı belli olmayan) olduğu şeklinde bir açıklamayla karşılaşılır.
Bunun ötesinde onu düş ürünü olarak tanımladığımızda hayata dokunan ve masalın örtülü
anlamına saklanan birçok şeyi görmezden geliriz. Oysa masal bize gerçeği gerçek üstü ögelerle
anlatır. Üstelik bunları yaparken dinleyiciye hiçbir zaman metni sorgulama olanağı vermez ve
metnin iletisi olduğu gibi içselleştirilir. Çalışmanın devamında masal ve mitin ortak veya
ayrışık yönleri de ele alınmıştır.
Destan dediğimizde bir yazınsal tür olarak bir kahramanın maceralarının anlatıldığı,
olağanüstülükler içeren, kendine özgü anlatı ritmi (hece sayısı ve uyak) olan şiir akla gelir.
Mitoloji ise temel olarak efsanevi olayların anlatılarıdır. Mitolojide tanrılar, kahramanlıkları ve
doğaüstü varlıklar anlatılır. Mitolojinin yaşanmış ve unutulmuş olaylar bütünü olduğunu
söyleyebiliriz; bilinçaltı ve hayal gücüne dayanır. Roman metin türü ise modenitenin ürünü
olarak algılanır ve birey olma süreciyle paralellik taşır. Özetleyecek olursak roman, kurmaca
bir anlatıdır. Romana kimlik ve aitlik kazandıran biçem ve biçim haricinde bütüncül yapısını
oluşturan elemanlar bulunmaktadır: Zaman, konu, mekan, kahramanlar ve söylem.
Çalışmanın sonunda öykü ve şiir metin türleri ayrıntılı olarak ele alınmış ve
özelliklerinden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangi metin türü yüzyıllardır ataerkil sistemi sürdürmenin en temel aracı
olarak görülmekteydi?
a) Roman
b) Masal
c) Destan
d) Öykü
e) Şiir
2. Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği ekleyiniz!
“Masal bize gerçeği ……....... öğelerle anlatır.”
a) Samimi
b) Yalan
c) Gerçeküstü
d) Sahte
e) Hiçbiri
3. Aşağıda yer alan hangi seçenek “düş”lerin özelliklerindendir?
a) Boşalamamış iç baskı
b) Kişiyi kuşatır
c) Çözümünü bilmez
d) Çözümünü bulamaz
e) Hepsi
4. Aşağıdakilerden hangisi mit ve masalın ortak yönlerindendir?
a) Olup bitenleri denetleyemeyiz
b) Bilinçli ve bilinçdışı gereksinimlere seslenir
c) Sadece bilinçdışı gerçekleşir
d) Kişi çözümünü bilmez
e) Hiçbiri
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5. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlardan beri anlatılagelen ve yazıya geçmiş destanlardan
birisidir?
a) İlyada
b) Göç
c) Manas
d) Ergenekon
e) Hiçbiri
6.

“Hermes” hangi kültüre ait mitolojide karşımıza çıkmaktadır?
a) Roma Mitolojisi
b) Mısır Mitolojisi
c) Çin Mitolojisi
d) Yunan Mitolojisi
e) Hepsi

7. Aşağıdaki metin türlerinden hangisi Modernite’nin bir ürünü olarak algılanmalıdır?
a) Öykü
b) Roman
c) Masal
d) Mitoloji
e) Destan
8. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün bütüncül yapısını oluşturan unsurlardandır?
a) Zaman
b) Konu
c) Mekan
d) Kahraman
e) Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatında yer alan metin türlerinden biridir?
a) Anı
b) Masal
c) Günlük
d) Makale
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e) Deneme
10. Roman türünün söyleminde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer alır?
a) Kaygı
b) Korku
c) Umut
d) Ütopya
e) Hepsi

Cevaplar: 1) b; 2)c; 3)e; 4) e; 5) a; 6) d; 7) b; 8)e; 9)b; 10) e
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9. MASAL VE MİTOLOJİNİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİ

218

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Masalın ve Mitolojinin Çocuğa Göreliği
9.2. Masalların Sosyo-psikolojik Çözümlemeleri
9.3. Anti Masal Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Masalların ve mitolojilerin hedef kitlesi çocuklar mıdır?
2. Masallar alt metinde ne tür mesajlar verir, bunlar nasıl çözümlenmesi gerekir?
3. Anti Masal nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Masalın ve Mitolojinin Masal ve Mitolojinin çocuğa Okuyarak/Araştırarak/
Çocuğa Göreliği
göreliğini sorgulayabilmek.
Sorgulayarak
Masal Çözümlemeleri

Bu bölüme ele alınan Pamuk Okuyarak/Araştırarak/
Prenses, Hansel ve Gretel, Sorgulayarak
Keloğlan ve Ali Cengiz
Oyunu, Elma Masalı ve
Gurbet
Muradı
Olmaz
masallarının sosyopsikolojik
açıdan
çözümlemelerini
yaparak aktarılmak istenilen
mesajları saptayabilmek.

Anti Masal

Anti
masal
kavramının Okuyarak/Araştırarak/
anlamını kavrayabilmek.
Sorgulayarak
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Anahtar Kavramlar

•

Masal

•

Mitoloji

•

Çocuğa Görelik

•

Anti Masal

•

Pamuk Prenses

•

Hansel ve Gretel

•

Keloğlan ve Ali Cengiz Oyunu

•

Elma Masalı

•

Gurbet Muradı Olmaz

•

Masal Çözümlemesi

•

Alt Metin

•

Anne Figürü

•

Baba Figürü
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Giriş
Masal ve mitolojinin çocuğa göreliği konusunda tartışmalar hep süregelmiştir. Oysa bu
konuda net bir görüşün ortaya çıktığını ve bu türlerin özgün hallerinin(klasik masallar ve
mitolojik metinler) çocuğa göre olmadığı konusunda ortak bir düşüncenin oluştuğunu
söyleyebiliriz. Yine de bu alanların geleneği sürdürmek anlayışının arkasına sığınarak
ticarileştiğini söylemek mümkündür. Bu kadar yoğun bir edebiyat yayıncılığının varlığına
karşın hala sözlü edebiyat anlayışını sürdürüp masal anlatıcıları üretmek yazılı edebiyatın temel
anlayışını da engelleyici bir durum yaratmaktadır.
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9.1.Masalın Çocuğa Göreliği
Masal, ortaya çıktığı dönem açısından bakarsanız toprağa bağlı yaşayan insanın kendi
korkularını,

kaygılarını,

umutlarını,

umutsuzluklarını,

yaşadıklarını,

buna

bağlı

hesaplaşmalarını, iyi ve kötü arasındaki kavgayla örtüştürüp iyinin zaferiyle kendini rehabilite
ettiği metin türüdür. Anlatıldığı dönem açısından bakıldığında masal hiçbir biçimde çocuk
hedef kitlesi alınarak anlatılmamıştır. Feodalite çocuğu bir özne olarak kabul etmemiştir ki ona
dönük bir masalı olsun. Masalların anlatıldığı dönemde çocuğun masalın karşısındaki yeri
dinleyiciler arasına sıkışıp kulak misafiri olmaktır. Zaten çocuk o dönemde yedi yaşında
yetişkinler dünyasına alınıyordu.

9.1.1. Hansel ve Gretel Masalının Sosyopsikolojik Söylem
Çözümlemesi, Anne Baba Figürlerine Alt Metin Açısından Yaklaşım

Hansel ve Gretel masalına baktığımızda herkesin yeterince ekmek bulabildiği, yani
herkesin karnını doyurabildiği bir aileden söz edilmediğini anlarız. Çocuklarına onların ihtiyacı
olan tek bir şeyi bile veremeyen bir anne ve baba söz konusudur. Öyle ki artık sevme
yeteneklerini bile yitirmişlerdir.
Baba başlangıçta buna pek inanmak istemese de bunu duyumsayan ilk annedir. Anne
verme yeteneğinin sonuna gelmiştir ve daha fazla vermesi kendini yok etmek anlamını
taşıyacaktır. Aslına bakarsanız alma umudunun kalmadığı yerde verme yeteneğinin sınıra
gelmesi de kendi içinde bir gerçekliği ortaya koyar. Bazı anne babalar için bu, kabullenilmesi
zor bir durumdur, çünkü bunu bastıran kültür, gelenek ve yasalar olabilir.
Çocukların gereksinmeleri bitmek bilmez. Ancak bu bitip tükenmeyen taleplere
ebeveynler karşılık vermeye çalışırlar ve kaynağı bilinmeyen (!) bu güç ayrıca onların kendi
gereksinmelerini geriye atmanın direncini de verir.
Hansel ve Gretel’in annesi gerçekçidir ve bu gerçekçilik, onun, yaşamın karşısında
duruşunu da değiştirir. Artık dayanma süreçlerinin sonuna gelmişlerdir; bu durumda
çocuklarını ormanın derinliklerine gönderip onların geri dönülemez bir biçimde evden
uzaklaştırılmalarına karar verir.
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Anne artık çocuklar yüzünden açlık çekmeyecektir. Bu açlık imgesi çok yönlü anlamlar
taşır. Yetişkinler dünyasına geri dönüş, eşiyle yalnız kalmak, kendine ait olmayı istemek,
yaptığı işi kesintiye uğramadan sürdürebilmek demektir bu.
Çocuklarla olan ilişkiye baktığımızda, doğumundan itibaren çocuğa odaklı bir yaşamın
söz konusu olduğunu biliriz. O (çocuk) yaşamımızın bir parçasıdır ve her eylemi aslında tepki
göstermeyi gerektirir. Ağlamasına, gülmesine, acıkmasına, sıkılmasına; yani yaşama gösterdiği
her tepkiye biz de tepki gösteririz. İçgüdüsel olarak bildiğimiz bu davranışlar, yavrunun hayatta
kalma savaşına anne ve babanın gösterdiği tepkiyle özdeştir.
Ancak tüm bunlar sosyal hayatın bir parçası olan ebeveyn enerji, emek ve vazgeçmeleri
de gerektirir ve açık söylemek gerekirse oldukça yorucudur.
Oysa bir başka yandan baktığınızda, tüm bu süreçlerde bıkmadan yakınmadan bakımını
üstlendiğiniz çocuk zaman içinde gittikçe sizden uzaklaşacaktır. Bunu kendi deneyimlerinizden
de bilirsiniz. Çocuk büyüdükçe yaşamı kendi deneyimlemek isteyecektir ve bu da sizden
uzaklaşmayı getirecektir. Dahası ve daha önemlisi yavrunuzu, sizin yaşama hazırlamanız
gerekmektedir. Çocuğun yaşama karşı duyduğu korkuları, endişeleri ortadan kaldırmak ve onun
deneyimleme sürecinde özgüvenini geliştirmek de ebeveynin görevi değil midir? Çocuğun
ebeveynin yanında güvenli, korunaklı, sürekli bir gözetim altında olması elbette bir dönem için
ebeveyne rahatlık verecektir; ama yaşamın gerçekliğini ve onunla karşılaşmayı hangi cihaz
engelleyebilmiş ki? Üstelik o zaman bununla karşılaşmak şimdikinden daha mı kolay olacaktır?
Peki, bu süreçte karar vermeyi kim üstlenir? Kim daha kolay karar verebilir? Kim bu süreçte
daha güçlü izleyici olabilir?
Masala baktığımızda, anne radikal karar vermede babadan daha güçlü duruyor. Peki, bu
radikallik aynı zamanda bir acımasızlık mı içeriyor, yoksa annenin çocukla olan ilişkisinde
başka deneyimler de bunu kolaylaştırıyor mu?
Babaya baktığımızda çocuklarına dönük bir güvensizliğin yansımasını buluruz
davranışlarında. Ormanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanabilecekleri, kendi başlarının
çaresine bakamayacakları, kaybolabilecekleri endişesini paylaşır anneyle.
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Bu ilişki ve paylaşım sürecine baktığımızda annenin sanki “üvey anne” görünümüne
büründüğü duygusuna kapılırız. Baba bu denli endişeleri paylaşırken annenin bunlara direnç
göstermesi onu tanımlama zorluklarını da beraberinde getirir.
Çocukların ilk başta durumu anlayıp (Hansel konuşmaları duymuştur) ormana
götürülmelerine karşı hazırlıklı olmaları aslında evden ayrılmama, eve bağımlılık duygularını
çok net yansıtır. Tüm yokluk ve yoksunluğa karşın ev onlar için kolay ayrılamayacakları bir
cennettir,

evden

ayrılmayı

aslında

istemezler

ve

eve

bağımlı

hissederler

Tüm

reddedilmişliklerine rağmen anne onlar için yine de vazgeçilmez konumunu korumaktadır..
Annenin (kadının) ateşin koruyucusu olduğu dönemden başlayarak dokunulmaz (kutsal)
koruyucu (tanrısal) oluşu, onu elbette vazgeçilmez kılıyor.
İkinci kez evden uzaklaştırılmaları, anneden kopuş kadar, yeniden anneye yaklaşmayı
da simgeler. Bu özellikle Hansel için geçerlidir (Oidipus). Yolda karşılarına çıkan pasta ev ve
onun büyük bir hazla yenilebilir olması, yeniden bir koruyucu anne karşılaşması olabilir. Pasta
evin tehlikeli olabileceği kuşkusu bile onun yenmesine engel olamaz. Çocuklar bu tatlı evi
yerken yine anne cennetine döndükleri duygusunu yaşarlar. Anne yine onlara dönmüş; ama bu
kez kendi bencilliklerini yaşamayı öne çıkarmıştır.
Cadı (anne) burada kurban edici rolündedir. Çocuklara cenneti sunmuş ama karşılığında
onları hapsetmiştir. Üstelik artık Hansel’i her şeyiyle yemek istemektedir. Kendimi feda
ediyorsam feda edilmeyi de hak ederler düşüncesinin dışavurumudur bu. İyi bakım (Hansel,
kafeste çok iyi bakılır) özgürlükten vazgeçmektir. Oysa anne başta onlara kendi başlarının
çaresine bakma seçeneğini sunmuştur. Ama özellikle Hansel, anne cennetine dönmeyi tercih
etmiştir. Bu koşullarla metne baktığımızda cadının (anne) davranışı intikamcı bir tavırdır.
“Kendimi feda ettim; sen de kendini feda edeceksin!” anlayışıdır. Ayrıca cadı, Hansel’i
kimseyle paylaşmaz, onu sadece kendine ister. Bu paylaşmak istememe duygusu onu yiyerek
(kendi içine hapsetme) başkalarına bırakmama şeklinde yansır.
Hansel ve Gretel ormana (orman hayatı simgeler) gittiklerinde yollarını şaşırmış ve
kaybolmuşlardır. Bu onların içsel büyümelerini henüz gerçekleştiremediğini gösterir; ancak
pasta eve gelişleri anne özleminin sembolik olarak yansımasıdır. Yani kaybolabiliriz ama
annemiz yine bizi bulur ve cennetini sunar (!)
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İşte burada özellikle altını çizerek düşünmemiz gereken nokta, çocuklara sunduğumuz
cennetin, kendimizden onlar için vazgeçtiğimiz kadar; çocukların da bizim için kendilerinden
vazgeçme beklentisini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardığıdır. Bu, özellikle bu masal bağlamında,
anne oğul arasındaki ilişkiyi ve beklentileri de ortaya koyar.
Hansel kilitlenmişliği (kafestedir) içselleştirmişken, ilginç ve özellikle üzerinde
düşünülmesi gereken bir şekilde Gretel bunu kabullenmemiş ve kurtuluş yolları aramıştır. Ve
yine çok ilginç bir biçimde masalların birçoğunda erkek kurtarıcı varken –ki bu masalda da
başlarda Hansel bu rolü üstlenir görünür– bu masalda Gretel (çok görünür kılınmasa da)
kurtarıcıdır. Hem de bir erkeğin kurtarıcısı. Ayrıca Gretel cadıyı (anne) fırına iterken ona dönük
bağımlılığından da kendini kurtarmıştır. Cadının fırına itilmesi imgesel olarak onu (anneyi)
hayatlarından çıkarmıştır artık.
Masalın ana figürlerine baktığımızda ilk başta yaşadığımız izlenimler bizi yanıltır. Önde
gördüğümüz resim çoğu zaman korkutucudur, ürkütücüdür. Cadının fırına itilmesi tahammülü
zor bir şiddet gösterisidir eğer metni gerçek göndermeleriyle anlamadıysanız. Anne çok kötü
bir annedir, hatta vahşi bir üvey annedir eğer çocuklarınızdan bazı kopuş sahnelerinizi ve o
onlardaki karşılıklı duyguları unutuverdiyseniz. Oysa her figürün üstlendiği rollere
derinlemesine baktığımızda hayatın içinden eşdeğerlerini bulabilmemiz hiç de zor değildir.
Çocuğunuzu sütten kestiğinizde, “Hadi mamanı kendin ye!” dediğinizde, düştüğünde
“Kalk ve üstünü silkele!” dediğinizde, yuvaya götürüp bıraktığınızda (ilk ayrılış) kendinizi
üvey anne ya da duygusuz bir baba gibi hissetmeniz hiç de zor değildir. Hatta çocuğunuz size
bunu hissettirecek davranışları acımasızca (ağlar, sızlar, yalvarır, küser, yemekten içmekten
kesilir) göstermiştir. Bu da onun doğasıdır. Ama bildiğiniz bir şey vardır: Çocuğunuzun
sosyalleşmesi gerekir. Hatta onu sütten keserken de düşündüğünüz, artık kendi başına
beslenmeyi öğrenmesini istediğinizdir. Üstelik bu süreç sütten kesilmiş olmasına karşın
oldukça uzundur, çünkü kendini beslemeyi (yemeyi içmeyi bilmez) yine çok uzun süreçte
öğrenir. Hayatın içinde durma, gıdasını temin etme, kendini korumayı ve savunmayı öğrenme,
tüm bunlar ancak sizden uzaklaştıkça ve hayatı deneyimledikçe öğrenilecek şeylerdir.
Bunu yapmazsanız ve ona kendi cennetinizi sürekli sunarsanız “cadı”nın (anne) yaptığı
gibi siz de onu yemeye kalkabilirsiniz (!) Şaka bir yana aşırı bağımlılık denen şey nedir diye
bir düşünebiliriz. Düşünür müsünüz?
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9.1.2. Pamuk Prenses Masalı Ne Kadar Masum?

Bir zamanlar bir ülkenin kral ve kraliçesinin çocukları olmazmış. Adaklar adamışlar,
dilekler dilemişler sonunda kar beyaz tenli bir kızları dünyaya gelmiş ve ona Pamuk
Prenses adını koymuşlar. Ama kraliçe çok geçmeden hastalanıp ölmüş. Bir süre sonra kral
bir başka kadınla evlenmiş ve kadın sarayın yeni kraliçesi olarak gelmiş. Yanında da aynası
varmış. Kraliçe arada bir gider aynaya sorarmış: “Ayna ayna söyle bana! Benden güzeli
var mı bu dünyada?” Ayna dile gelir seslenirmiş: “Kraliçem sen çok güzelsin. Senden
güzeli yok bu dünyada.” Bunu duyan kraliçe huzur içinde, mutlu bir şekilde geri dönermiş.
Ama günler aylar yıllar geçmiş ve kraliçe yine aynasına sorduğunda. “Ayna ayna söyle
bana! Benden güzeli var mı bu dünyada?” Ayna ona şöyle demiş: “Kraliçem sen çok
güzelsin; ama senden daha güzel Pamuk Prenses var bu dünyada.”
Ve kraliçe çok öfkelenmiş hemen avcıyı çağırmış. Avcıya Pamuk Prenses’i alıp
götürmesini ve öldürmesi ve kalbini söküp ona getirmesini emretmiş. Avcı emri yerine
getirmek için Pamuk Prensesi alıp orman kenarına götürmüş. Prenses öldürüleceğini
anlayınca avcıya yalvarmış. “Beni bırak. Ormana giderim ve bir daha geri gelmem!” demiş.
Avcı ona acımış ve bir daha geri gelmemek koşuluyla ormana göndermiş. Sonra kraliçe
için bir ceylan öldürüp kalbini almış ve kraliçeye götürmüş. Kraliçe kalbi yemiş. Bir süre
sonra kraliçe aynaya gidip sormuş: “Ayna ayna söyle bana! Benden güzeli var mı bu
dünyada?” Ayna ona “Karaliçem sen çok güzelsin ama senden daha güzel Yedi Cüceler’in
yanında yaşayan Pamuk Prenses var bu dünyada,” demiş. Pamuk Prenses ormanın
derinlerinde Yedi Cüceler’in evini bulmuş ve orada onlarla yaşamaya başlamışmış.
Pamuk Prensesin yaşadığını aynadan öğrenen kraliçe çok sinirlenmiş. Günler ve geceler
boyunca Pamuk Prensesi nasıl yok edeceğini düşünmüş durmuş ve zehirli bir tarak yapmış.
Başka bir kılığa bürünüp Pamuk Prensesin yaşadığı yere gitmiş. Kapıyı çalmış. Pamuk
Prenses içerden seslenmiş: “Eve kimseyi alamam.” Kraliçe tam o sırada kemeri çıkarmış.
Pamuk Prenses kemerin güzelliğini, üstelikte karşısındaki kişinin bir yabancı olduğunu
görünce dayanamamış ve satın almış. Kraliçe, “Gel de ben takayım,” demiş ve kemeri takar
takmaz sıkmış. Pamuk Prenses nefessiz kalmış ve ölmüş.” Kraliçenin içi rahatlamış: “Artık
senden kurtuldum,” demiş ve sarayına dönmüş. Gelin görün ki yedi cüceler tam da
zamanında eve dönüp yaşananları görmüşler. Kemeri Pamuk Prensesin belinden
çıkarmışlar. Pamuk Prenses gözlerini açmış, tekrar hayata dönmüş. Yedi cücelere, “Bir
daha kesinlikle eve kimseyi almayacağım,” diye söz vermiş.
Saraya dönen kraliçe hemen aynanın karşısına geçip sormuş:
“Ayna, ayna, güzel ayna
Söyle bana, en güzel kim bu dünyada?”
Ayna cevap vermiş:
“Sizsiniz kraliçem ama yedi tepelerin arkasında yedi cücelerle birlikte yaşayan Pamuk
Prenses sizden daha güzel.”
Pamuk Prensesin yaşadığını aynadan öğrenen kraliçe çok sinirlenmiş. Günler ve geceler
boyunca Pamuk Prensesi nasıl yok edeceğini düşünmüş durmuş ve zehirli bir tarak yapmış.
Başka bir kılığa bürünüp Pamuk Prensesin yaşadığı yere gitmiş. Kapıyı çalmış. Pamuk
Prenses içerden seslenmiş: “Eve kimseyi alamam.” Kraliçe tam o sırada tarağı çıkarmış.
Pamuk Prenses tarağın parladığını, üstelik de karşısındaki kişinin bir yabancı olduğunu
görünce dayanamamış ve satın almış. Kraliçe, “Gel de saçlarını tarayayım,” demiş. Tarak
Pamuk Prensesin saçlarına değdiği anda zavallıcık yere düşmüş ve ölmüş. Kraliçenin içi
rahatlamış: “Artık senden kurtuldum,” demiş ve sarayına dönmüş. Gelin görün ki yedi
cüceler tam da zamanında eve dönüp yaşananları görmüşler. Zehirli tarağı Pamuk Prensesin
saçından çıkarmışlar. Pamuk Prenses gözlerini açmış, tekrar hayata dönmüş. Yedi cücelere:
“Bir daha kesinlikle eve kimseyi almayacağım,” diye söz vermiş.
Saraya dönen kraliçe hemen aynanın karşısına geçip sormuş:
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“Ayna, ayna, güzel ayna
Söyle bana, en güzel kim bu dünyada?”
Ayna cevap vermiş:
“Sizsiniz kraliçem ama yedi tepelerin arkasında yedi cücelerle birlikte yaşayan Pamuk
Prenses sizden daha güzel.”
Bunu tekrar duymak kraliçeyi çıldırtmış. Tıpkı gök gürültüsünü andıran bir sesle: “Benim
hayatıma mal olsa bile Pamuk Prenses ölecek,” demiş. Hemen sarayın altında bulunan
kimsenin giremediği, gözlerden uzak odasına gitmiş. Türlü türlü zehirleri karıştırarak bir
elma hazırlamış. Her görenin yemek isteyeceği kadar güzel ve kıpkırmızı bir elmaymış bu.
Köylü kadını kılığına girip zehirli elmayla birlikte yedi cücelerin evinin yolunu tutmuş. Her
zamanki gibi kapıyı çalmış. Pamuk Prenses camdan bakmış ve yedi cücelere söz verdiğini,
içeriye kimseyi alamayacağını söylemiş. Kraliçe, “Eğer istemiyorsan seni zorlayamam
tabii. Elmalarımı satmam gerek, al sana da bir tane denemen için hediye edeyim,” demiş.
“Hayır” demiş Pamuk Prenses. “Hediye de kabul edemem, çünkü yedi cüceler almamı
istemiyorlar.” Kraliçe, “Korkmana gerek yok. Bak elmayı ortadan ikiye böleceğim ve
yarısını ben yiyeceğim. Güzel ve kırmızı olan tarafını ise sana vereceğim,” demiş. Kraliçe
elmayı o kadar iyi hazırlamıştı ki sadece Pamuk Prensese vereceği tarafta zehir vardı.
Köylü kadının da yediğini gören Pamuk Prenses elmayı almakta bir sakınca görmemiş.
Pencereden elini uzatmış, almış. Elmadan ısırdığı ilk parça henüz ağzındayken düşmüş ve
ölmüş.
Akşam olup Yedi Cüceler dağlardan eve döndüklerinde sevgili prenseslerinin yerde
yatan cansız bedeniyle karşılaşmışlar. Zehirli bir şeyler bulma ümidiyle saçlarına bakmışlar
ama nafile. Pamuk Prensesi hiçbir çaba hayata döndürememiş. Yedi Cüceler Pamuk
Prensesi bir sedyeye yatırmışlar ve etrafına dizilip oturmuşlar. Tam 3 gün 3 gece boyunca
ağlamış durmuşlar. Sonunda Pamuk Prensesi gömmeye karar vermişler. Karar vermişler
ama Pamuk Prenses hiç ölü gibi durmuyormuş. Yanakları hala kıpkırmızıymış. Zavallı
prenseslerini gömmeye içleri el vermemiş. Ona camdan bir tabut yapıp içine yatırmışlar.
Tabuta altın harflerle Pamuk Prenses yazmışlar. Her gün cücelerden biri evde kalıp tabutun
başında nöbet tutmaya başlamış.
Pamuk Prenses uzun yıllar boyunca camdan tabutunda yatmış. Hala kar gibi beyaz
bir teni, kan gibi kırmızı yanakları ve eğer açabiliyor olsa abanoz ağacı gibi simsiyah
gözleri varmış. Tıpkı uyuyor gibi yatıyormuş oracıkta. Günlerden bir gün cücelerin evine
bir prensin yolu düşmüş. Orada gecelemek istemiş. Camdan tabutu ve etrafındaki yedi
lambayı görünce yaklaşmış. Pamuk Prensesin eşsiz güzelliği karşısında öylece kala kalmış.
Altın yazıları okuduğunda onun bir kral kızı olduğunu öğrenmiş. Cücelerden camdan
tabutu içinde Pamuk Prensesle birlikte ona satmalarını istemiş. Cüceler ise hiçbir altına
prenseslerini değişmeyeceklerini söylemişler. Prens, “Bana hediye edin o zaman,” demiş.
Onu görmeden yaşayamayacağını, onu her şeyden üstün tutacağını, dünyadaki en değerli
varlığı olacağını söylemiş. Yedi Cüceler prensin bu yalvarışlarına dayanamayıp tabutu ve
Pamuk Prensesi vermişler. Prens tabutu sarayına taşıtmış. Pamuk Prensesin başından hiç
ayrılamaz olmuş. Bütün gün yanında oturup gözlerini ondan ayıramıyormuş. Bir nedenle
yanından ayrıldığında ise çok üzgün oluyormuş. Prensin durumu hiç iyi değilmiş. Pamuk
Prensesin tabutu yanında olmazsa tek bir lokma yemek bile yiyemiyormuş. Aşçılar bu
durumdan çok şikayetçiymiş. Tabutu her yere taşımaktan bunalmışlar. En sonunda
içlerinden biri tabutu açmış Pamuk Prensesi kaldırmış ve “Ölü bir kız için bütün gün bu
kadar eziyet çekiyoruz,” demiş ve Pamuk Prensesin sırtına eliyle çarpmış. Bu çarpmayla
birlikte Pamuk Prensesin ağzında kalan elma parçası dışarı çıkmış ve Pamuk Prenses
canlanıvermiş. Prens sevinçten ne yapacağını şaşırmış. Beraber oturup neşe içinde
yemeklerini yemişler. Düğünlerini de bir sonraki gün yapmaya karar vermişler. Tabii ki
düğüne Pamuk Prensesin vicdansız annesi de davet edilmiş.
Kraliçe sabahleyin aynasına yaklaşmış ve sormuş: “Ayna, ayna güzel ayna. Söyle bana, en
güzel kim bu dünyada?”
Ayna, “Siz kraliçem ama prenses sizden çok daha güzel” demiş.
Kraliçe bunu duyduğunda çok korkmuş. O kadar çok korkmuş ki bunu söyleyememiş.
Kıskançlığına engel olamamış ve prensesi görmek için düğüne gitmiş. Karşısında Pamuk
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Prensesi görmüş. Kraliçeyi orada bir sürpriz daha bekliyormuş. Ateşte kızdırılmış demir
terlikler. Ona öyle bir ceza vermişler ki, bu terlikleri giyip ölene dek dans edecekmiş.

Masallarda

da

tıpkı

hikâyelerde

olduğu

gibi

kendimizi

olumlu

figürlerle

özdeşleştirmemiz gayet doğaldır. Bu figürler çoğunlukla doğru yolda giden ve sorunlara
çözümler bulan kız veya erkek çocuklardır. Masallardaki ebeveynler, bilindiği üzere genelde
sorun yaratan, olumsuz tarafları temsil ederler. Biz yetişkinler, kendi doğrumuzu ve
çözümlerimizi ararken, masaldaki bütün karakterlere girip, kendimizin sorun yaratan, açığa
çıkmamış yanlarımız hakkında yeni bir bakış açısı edinebiliriz. Olumsuz yönleri olan
karakterler de buna dâhildir, çünkü onlar da insan doğasında bulunan nitelikleri temsil
ediyorlar, her ne kadar bizler kabul etmesek de veya gerçek dışı görsek de. Teselli edici yanı
ise bizden sadece bir parçayı, bütünün bir kısmını gösterdiğini bilmektir.
Masalların birden fazla anlamları vardır. Bu anlamları çözümlemek için masalda
bulunan sembolleri bulmak ve onları çözümlemek gerekir.
Masallarda çoğu zaman üvey anne babalar çıkar karşımıza ve biz onların gerçekten öyle
olduğuna inanırız. Oysa üvey anne ya da baba çoğu zaman öz anne babanın ta kendisidir ve biz
ona inanmak istemeyiz.
Masallarda ölümün her zaman gerçek ölüm olmadığı da bir gerçektir. Örneğin bu
masalda Pamuk Prenses üç kez ölür ve dirilir.
Bir başka önemli nokta masallarda anlatılan orman, hayatın kendisidir. Çocukların
ormana girmesi ya da gönderilmesi onların hayata girmesi anlamına gelir. Hansel ve Gretel’de
de aynı durum söz konusudur.
Bu masalda ormana giren Pamuk Prenses, hayata girmiş ve İyi Cüceler’le yaşarken
imgesel anlamda hayatın içinde olmuş ve erkeklere hizmet etmeyi öğrenmiştir. Masallar özü
itibariyle kadını erkeğin hizmetçisi olarak tanımlar ve onu öyle eğitmek için elinden geleni
yapar.
Ama bu da yeterli değildir. Anne kızına duyduğu kıskançlığı bastırmak için önce onu
kemerle öldürmeye kalkar. Bu, onun, Pamuk Prenses'in doğurganlığını ortadan kaldırma
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arzusunu yansıtır. Tarakla öldürmek isterken onun güzelliğini hedef almıştır. Elma ise imgesel
olarak cennetten kovulmanın sembolü olarak aynı zamanda cinselliği de temsil eder. Anne,
Pamuk Prensesin cinselliğini engellemiştir.
Ama Pamuk Prensesin üçüncü ölümü, ölüm nesnesi ortaya çıkarılamadığı için cüceler
tarafından çözülememiştir. Bu durumda bir kurtarıcı gelene kadar beklemek zorundadırlar.
Aslında bu bekleme şu anlama gelir. Pamuk Prenses aslında ölü değildir. Ölü olan onun
cinselliğidir. Metne baktığınızda ölü haliyle bile yanakları kırmızıdır. Yani güzelliği ve canlılığı
devam etmektedir. O zaman ölü olan yani unutulması istenen cinselliktir. Ne zamana kadar?
Onu hak edecek bir prens gelene kadar. Prens gelir ve Pamuk Prenses artık bir kadın olarak
hayata başlayabilir.
Masum olduğu düşünülen Pamuk Prenses masalına derinlemesine baktığımızda
çıkarımlarımızı bu noktaya kadar taşıyabiliriz. Bu durumda çocuğa okuduğumuz ya da
anlattığımız bir masalın çocuğun bilinçaltında hangi birikimleri yarattığını belirlememiz
mümkün olmaz. Bunu ancak uzun bir zaman geçtikten sonra davranışlarında ve yaşama
bakışında görmek mümkün olur. İçselleştirilmiş bir davranışı düzeltmek de aynı şekilde çok
uzun zaman alır.

9.1.3. Bir Derleme Masal Olarak Elma Masalı ve Çocuğa Görelik

Aşağıdaki masal derleme bir masal. Derleme masalların çocuğa göreliğini sorgulamak
için öncelikle masalı incelemek gerekir. Elbette bu incelemede dilin, içeriğin, metnin
kurgusunun, imgelerinin çocuğa göreliğini sorgulamak gerekir.
Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur saman içindeyken, elmayı çok seven bir
kız varmış. Bu kız, her gün pencerenin kenarına oturur, elmayı soyar yer, kabuğunu da
aşağıya atarmış.

Elmanın Pamuk Prenses’te gördüğümüz gibi cinselliğin sembolü olduğunu söyleyebiliriz. Bu
masalda kabuğunun soyulması, masalın devamında olduğu gibi padişahın oğlu tarafından
yenmesi benzer çağrışımı yapıyor:
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Bir gün padişahın oğlu oradan geçerken, kızın attığı elmaların kabuklarım yemiş. Bunu
gören kız şaşırıp gülmüş. Böylece günler boyu kız elmanın kabuğunu soyup, pencereden
aşağı atmış, padişahın oğlu da bir güzel yemiş. Oğlan bir süre sonra kıza âşık olmuş.
Annesini gönderip kızı istetmiş, ama kendisini padişahın çobanı diye tanıtmış. Kızı
vermişler.
Bunlar evlenmiş.

Yukarda vurguladığımız durum aynı düşündüğümüz gibi evlilikle sonuçlanıyor ancak metnin
ana örgüsü bundan sonra başlıyor.
Bir zaman sonra oğlanla karısı deniz kenarında yürürlerken bir deniz taşı bulmuşlar. Oğlan
karısına, “Bu deniz taşını al, sakla. Sana lazım olacak,” demiş. Karısı deniz taşını alıp
saklamış. Biraz daha gittikten sonra bir cıvırgan bulmuşlar. Oğlan yine, “Al bunu sakla, bu
sana lazım olacak,” demiş. Kadın, cıvırganı da alıp saklamış. Biraz daha gitmişler bu sefer
de bir deniz tarağı bulmuşlar. Oğlan yine, “Al bunu sakla, sana lazım olacak,” demiş. Kadın
deniz tarağını da alıp saklamış.

Metnin bu akışına baktığımızda erkeğin kendi gerçeğini söylemeksizin (padişahın olarak
tanıtıyor kendini) kadını denemek üzere bir takım hazırlıklar yaptığını görüyoruz:
Aradan günler geçmiş. Kız kocasını hep padişahın çobanı diye biliyormuş. Birgün tellaklar
padişahın oğluna kız arandığını duyurmuşlar. Bir zaman sonra da kızın bulunduğunu.
Düğün hazırlıklarının başladığım duyurmuşlar. Padişahın sarayında düğün hazırlıkları
başlamış. Çoban, yardım etsin diye karısını da saraya göndermiş. Karısına, “Padişahın
gelinine dikiş dikiyorlarmış. Sen de git yardım et. Gelirken de koynuna biraz kumaş koy
da getir. Bana bir gömlek dikersin,” demiş. Kadın, “Tamam” diyerek saraya gitmiş.
Biçkilere yardım etmiş. Sonra da koynuna bir parça kumaş kesip koymuş. Tam çıkarken
padişahın adamları, “Padişahın oğlu emretti, seni arayacağız,” diyerek kadını aramaya
başlamışlar. Kadının üzerinden kumaş çıkınca kadın ağlamaya başlamış. Neyse
uzatmayalım, kadın ağlar dururken padişahın oğlu haber gönderip “Onu affettim, kumaşı
götürüp çobana bir yelek yapsın” demiş. Kadın koşarak evine gitmiş. Kocası yine çoban
kıyafetlerini giyip karısını karşılamış, “Ne oldu hanım, neden suratını astın?” demiş. Kadın
başından geçenleri anlatmış. Kocası, “Üzülme, bana bir yelek yaparsın olup biter,” demiş.
Ertesi gün padişahın adamları gelip kadına, “Düğün için baklava yapacaklar. Sen de gel
yardım edersin,” demişler. Kadın hazırlanmış, tam giderken kocası yine tembihlemiş,
“Gelirken bir parça baklava hamuru koynuna koyup getir de biz de baklava yapalım.”
Kadın “Tamam” deyip saraya gitmiş. Baklavaları yapmışlar. Kadın yine kimse görmeden
bir parça hamuru koynuna koyup saklamış. Tam çıkarken padişahın adamları yine kadını
aramışlar, kadının üzerindeki hamuru bulup çıkarınca kadın yine başlamış ağlamaya. Kadın
ağlar dururken padişahın oğlu yine haber gönderip, “Onu affettim. Hamuru alıp gitsin de
belki çobana baklava yapar” demiş. Kadın eve gitmiş. Kocası yine onu çoban üstüyle
kapıda karşılayıp, “Ne oldu hanım?” diye sormuş. Kadın ağlayarak başından geçenleri
kocasına anlatmış. Kocası, “Boş ver hanım, üzülme. Bir baklava yap da yiyelim,” demiş.

Metnin buraya kadar olan bölümünde padişah oğlu, karısını öncelikle beceriklilik, ardından
kocaya sadakat (istediğini yapma) ve onu asla ele vermeme konusunda sınıyor. Kadın becerisi,
sadık oluşu ile adamın deneyinden başarı ile çıkıyor.

232

Ertesi gün padişahın adamları gelip, “Bugün hamamda gelin yıkanacak. Sen de gel yardım
edersin,” demişler. Kadın hazırlanmış, tam çıkarken kocası seslenip, “Hanım, giderken
deniz taşını, deniz cıvırganını, deniz tarağını al, yanında bulunsun,” demiş. Kadın,
“Tamam,” deyip malzemeleri alarak yola çıkmış. Hamama varınca bir köşeye çekilip taşla
sabunlanmaya, cıvırganla yıkanmaya, deniz tarağıyla da taranmaya başlamış. Fakat saçı
başı birbirine girmiş, bir türlü yıkanamamış. Kadın saçı başıyla uğraşa dursun biz gelelim;
padişahın oğluna. . .
Padişahın oğlu, yani kadının kocası da hamama gelip bir tasın dibine kül, üstüne saman,
onun üstüne de altın koyup tellaklara vermiş. Sıkı sıkıya da tembihlemiş, “Bu tası
hamamdaki herkese gösterin, bu tasın manasını kim bilirse ben onunla evleneceğim,”
demiş. Tellaklar tası alıp gezdirmeye başlamışlar. Kime göstermişlerse, “Kül, saman,
altın,” demiş. Tas dolanıp tekrar padişahın oğluna gelmiş. Padişahın oğlu tası tellaklara geri
verip, ”Hamamı iyice aramalarını,” söylemiş. Tellaklar tekrar hamamı aramaya
başlamışlar. Bir köşede kadını görmüşler.
Saçı başı karışmış çaresiz ağlıyormuş. Tası kadına göstermişler, kadın tasa bakıp, “Altın
gibi paktım, saman gibi sarardım, kül gibi savruldum,” demiş. Tellaklar koşup padişahın
oğluna haberi vermişler. Padişahın oğlu karısıyla tekrar düğün yapıp, bu sefer padişahın
oğlu olarak evlenmiş.

Bu süreç kadının kendine dönük özgüveninin yitirilmesine de neden oluyor. Aslına bakarsanız
artık kadın, tam bir teslimiyet içinde erkeğin emrine girmiş oluyor ki, bunun ödülü onun
gerçek padişah oğluyla evlenmesi olarak ortaya çıkıyor.
Masal derleme masal olarak toplumsal tarihe ışık tuttuğu gibi sosyal yapıyı, kadına bakışı, ona
yüklenen rol modeli belirgin biçimde ortaya koyuyor. Metin anlatımına bakıldığında net bir
biçimde yetişkinler için anlatılmış bir metin olarak çıkıyor karşımıza. Bu metnin çocuğa
okunması, anlatılması, onun gerçeğini bilmemekle eş değer bir anlam taşıyor. (Anadolu
Masalları, der. Mediha Gürgöze, Can Yayınları)

9.1.4. Gurbet Muradı Olmaz Derleme Masalının İmgesel Göndermeleri

Bu masalı okurken aklınızdan başka masalların geçtiğini duyumsayacaksınız. Metnin
ilgili bölümlerine geldikçe bunu anımsatmaya çalışacağım. Bir Anadolu masalı olarak böylesi
yoğun bir anlatım birikimine sahip olması ve imgesel gücü gerçekten şaşırtıcı. Masalın ne
denli yoğun bir imgesel göndermeye sahip olduğunu da gösteriyor. Öncelikle en basit yanıyla
ele aldığımızda kardeş kıskançlığını ele alan bir masal; ancak bu, masalın sadece bir yönü.
Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde üç kardeş varmış. Bunlardan ikisinin durumu
iyi, birinin kötüymüş. Durumu kötü olanın karısı hamile imiş. Kadım doğum yapacak ama
mevsim kış, ne yakacağı var ne çocuğa giydirecek üst baş. Adam düşünüp taşınmış ve
ağabeylerine gidip yardım istemeye karar vermiş. Ağabeyleri onu evden kovmuşlar.
“Hanım doğum yapacak. Bir gecelik izin ver de senin hamama getireyim,” demiş.
Hamamcı kabul edince adam, karısını alıp hamama getirmiş.
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Karısı doğum yapacak adamın çaresizliği ve en son çaresinin ona yeni bir dünya sunması.
Çözümsüzlüklerin her zaman bir çözümü vardır, ama bu çözümler yaşamın yeni başlangıcı
olduğu gibi uzun sürecek zorlu bir yolculuğun başlangıcı da olabiliyor.
Kadın tam doğum yapacakken hamamın duvarı kendi kendine açılmış ve duvarın içinden
üç melek çıkıp kadının yanma gelmişler. Kadına yardım etmişler. Derken kadının bir kızı
olmuş. Melekler kızın adını Gurbet koyup üzerine de büyülü bir muska koymuşlar. Büyük
melek, “Bu muska senin üzerinde durdukça sen yaşayacaksın,”; ortanca melek, “Sana öyle
bir hediye verdim ki sen ağladıkça gözyaşlarım güle dönecek,”; küçük melek, "Ben de sana
bir dilekte bulunacağım. Sen yıkanırken suyun altın olacak,” demiş. Melekler hediyelerini
verdikten sonra yine geldikleri gibi gözden kaybolmuşlar.
Büyülü kız günden güne büyümeye başlamış. Her ağladıkça, yıkandıkça dökülen güller ve
altınlar sayesinde de ailesi zengin olmuş.

Masalın buraya kadar olan bölümü ilginç. Kızın dünyaya gelmesi, buna meleklerin yardım
etmesi, onun için dileklerde bulunması biraz düşünüce bize yüzyıl Uyuyan Güzel masalını
anımsatıyor. Orada da periler gelir ve kız için dilekte bulunurlar. Ve bu dileklerin sonucunda
akış aynı olmasa da eşdeğerli bir serüvene yol açar.
Kız serpilip genç kız olunca padişahın oğlu onu rüyasında görüp aşık olmuş. Annesine
gidip, “Anne ben bu kızı istiyorum,” demiş. Oğlanın annesi kızı görmeye gitmiş. Kızı
beğenip ailesinden istemiş. Kızı padişahın oğluna vermişler. Düğün için hazırlıklar
başlamış. Kızın yanına yengesini verip saraya padişahın oğluna göndermişler. Yengesi yola
çıkmadan önce tuzlu bir içli köfte yapmış. Bir de tuzsuz bir içli köfte yapıp köfteleri ayrı
ayrı tabaklara koymuş. Meğerse yengenin de gelinlik çağda bir kızı varmış. Yenge kızı
kıskanıp kendi kızını onun yerine saraya götürmek için plan yapıyormuş. Yengeyle kız yola
çıkmış. Biraz yol gittikten sonra kız acıkmış. Acıktığını yengesine söyleyince yenge hemen
kıza tuzlu köfteleri verip kendisiyle kızına da tuzsuz köftelerden ayırmış. Bunlar karınlarını
doyurup tekrar yola koyulmuşlar. Bir süre yol gittikten sonra kız yengesine, “Susadım,”
demiş. Yenge, “Sana su veririm ama bir şartla, eğer sen bir gözünü çıkarıp bana verirsen
ben de sana su veririm,” demiş. Kız çaresiz bir gözünü çıkarıp yengesine vermiş. Soma
tekrar yola çıkmışlar. Biraz yol gittikten soma kız yine susamış. Yengesinden su isteyince
yengesi bu sefer de öbür gözünü istemiş. Kız çaresiz öbür gözünü de çıkarıp yengesine
vermiş. Kız kör olunca yengesi kızı orada bırakıp yoluna devam etmiş.
Kız ise, yalnız kalınca ağlamaya başlamış. Kız ağladıkça gözyaşları güle dönüşüp etrafında
gülden bir duvar oluşmuş.
O sırada oradan geçen bir oduncu kızı görmüş. Bakmış, kız ağladıkça gözyaşları güle
dönüyor, oduncu şaşırmış. Hemen kızı alıp evine götürmüş. Oduncunun da sürüyle kızı
varmış. Kızlar kör kızı görünce hep bir ağızdan bağırıp, “Biz yetmiyormuş gibi bir de bu
kör kızı getirdin başımıza,” demişler. Oduncu, “Siz karışmayın, ben ona bakarım,” demiş.
Adam kızın kamını doyurmuş, yatağını yapmış. Sabah olunca oduncu gideceği vakit kız,
“Amca ne olur biraz su ısıt ben yıkanacağım,” demiş. Adam, “Tamam,” deyince kızları
yine hep bir ağızdan bağırmışlar, “Sen bu kör kız ne derse yapıyorsun,” diye. Adam
kızlarını dinlemeyip kıza su ısıtmış. Kör kız yıkanıp çıkmış. Oduncu suyu dökmek için
suyun başına gelmiş ki, ne görsün? Suyun içi dolu altın. Oduncu kızlarına da altınları
gösterip, altınları bir torbaya doldurmuş. Oduncuyla kızları kör kızın marifetini görünce
onu el üstünde tutmaya başlamışlar. Kör kızın sayesinde zengin olmuşlar.
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Masalın bu bölümünde de kızın kör ve çaresiz olmasına karşın meleklerin ona verdiği
yeteneklerle (bir yanıyla direnme ve ayakta kalma gücü) etrafındaki insanların saygısını
kazanıyor ve korunmasını ve yaşamını sürdürmesini sağlıyor.
Bir gün oduncunun küçük kızı kör kızın gözyaşlarından oluşan gülleri bir sepete koymuş.
Kör kız, “Bu gülleri götürüp padişahın sarayının önünde, 'Bir demet gülü bir göze satarım,'
diye bağır,” demiş.
Küçük kız, gülleri bir sepete koyup padişahın sarayının önüne gitmiş,
Bir göze bir
demet gül veririm,” diye bağırmaya başlamış. Yengesinin kızı gülleri görünce çok beğenip
hemen hizmetçisini göndermiş. Hizmetçi eli boş dönüp hanımına güllerin bir demetinin bir
göz karşılığı satıldığını söylemiş. Kız hemen hizmetçiye köşedeki kutuda duran bir çift
gözü verip “Gülleri al, gel,” diye göndermiş. Hizmetçi gülleri alıp gözleri vermiş. Hanımı
gülleri alıp bir tasa yerleştirmiş. Padişahın oğlu gülleri görünce koklayıp, “Güllerin geldi,
inşallah sen de gelirsin,” demiş.

Bu bölüm, metnin zirve noktasının geldiğini gösteriyor. Kaybedilen gözlerin geri dönüş
yolculuğuna başlaması serüvenin de kaybedenin lehine bir yolculuğun başladığını ortaya
koyuyor. Gözlerin kaybedilmesi yaşamla iletişimin ortadan kalkmasıydı. Gözler geri gelince
kızın hayata bakışında değişimler gerçekleşecek. Gözlerin geri gelmesi ve bakışta meydana
gelen değişim neyi imgeliyor masalın bundan sonrasında göreceğiz.
O sırada karısı onu kapı arkasından dinliyormuş, “Eyvah,” demiş. “Demek Gurbet hayatta.”
Hemen hizmetçisine bir kese altın verip gülcü kızın peşine takmış: “Sen git, o evde bir kız
var, adı Gurbet. O kızın üstünde bir muska var. O muskayı al getir,” demiş. Hizmetçi hemen
gülcü kızın peşine takılıp oduncunun evine gitmiş. Gülcü kız eve varınca cebinden gülleri
çıkarıp Gurbet'e vermiş. Gurbet gözlerini takınca tekrar görmeye başlamış. Hizmetçi,
akşama kadar oduncunun kızlarıyla gülüp oynayıp yatına vakti gelince Gurbet’i gösterip,
“Ben bununla beraber yatacağım,” demiş. Misafiri kıramamışlar. Hizmetçi, Gurbet’in
koynunda yatmış. Gece yarısı herkes uyuduktan sonra da Gurbet’in boynundaki muskayı
alıp gitmiş. Gurbet de muskasız kalınca ölüm uykusuna yatmış.
Meğerse Gurbet bir zamanlar oduncuya, “Eğer bana bir şey olursa, ölürsem, bana açılıp
kapanan bir mezar yapın. Üzerine de, “Gurbet muradı olmadan burada yatıyor,” diye yazın,
demişmiş.

Muska kızın yaşamla olan bağıdır. Yaşamın anahtarıdır. Ya açar ya da kapar. Boynundayken
yaşama bağlayan muska, boynundan çıkınca yaşam bağlarını da ortadan kaldırmıştır. Gurbet
ölmüştür. Pamuk Prenses masalında şunu vurgulamıştık; masallardaki ölüm gerçek ölüm
değildir. Burada da öyledir. Gurbet ölmüştür. Vasiyeti üzerine açılıp kapanan bir mezar
yapılmıştır.
Sabah olunca oduncunun kızları bakmışlar ki, Gurbet ölmüş. Hepsi birden ağlayıp
sızlamışlar ama boşuna. Oduncu Gurbet’in istediği gibi bir mezar yaptırıp, Gurbet’in
ölüsünü içine koymuş. Mezar, kendi kendine açılıp kapanıyormuş. Aradan bir süre geçmiş,
padişahın oğlu bir gün oradan geçerken mezarı görmüş. Gidip bakmış ki, mezarda aşık
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olduğu, rüyasına girip duran kız orada yatıyor. Padişahın oğlu, mezarın içine girip o gece
Gurbet’le yatmış. Sabah mezar açılınca çıkıp gitmiş.

Padişahın Gurbet’in mezarına girmesi onunla birlikte olması, ardından kızın hamile kalması
üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Masal gerçeğinden bildiğimiz Gurbet mezarda; ama
ölü değil. O zaman olanın ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Padişah (yani onu hak edecek
erkek) gelene kadar kız cinsel kimliğini ölü tutmuştur. Hatta masalın devamından, o gece
hamile kaldığını, bunun da cinsel kimliğini engellediğini ve oğlu büyüyene kadar ölü olarak
kaldığını anlıyoruz. Ancak tüm sorunlar ortadan kalktığında yani kadın mutlu olmayı hak
ettiğinde ölü olarak görünen bedeni canlanmış ve masalın akışında buna neden olanlar
cezalandırıldıktan sonra huzura kavuşmuştur.
Gurbet, o gece hamile kalmış. Aradan aylar geçmiş Gurbet’in bir oğlan çocuğu olmuş.
Çocuk, mezar açılınca dışarı çıkıyor, gezip tozuyor sonra mezara dönüp annesinin
memesini emiyormuş. Aradan birkaç yıl geçmiş. Padişahın oğlunun yolu yine mezarın
oraya düşmüş. Mezarın yanma gidip bakmış, mezarda bir çocuk var. O zaman anlamış, “Bu
çocuk, benim çocuğum,” diyerek çocuğu alıp saraya götürmüş.

Oğulun anneden uzaklaştırılması onun büyüdüğünün işareti memeden kesilen çocuk artık
babanın sorumluluğuna veriliyor. Burada psikolojik açıdan şöyle bir düşünce ortaya çıkıyor.
Çocuk meme emme döneminde annenin bedenini ölü olarak görüyor. Canlı olan bir tek
memesi var. Sütten kesilince anneden uzaklaşıyor. Anne gerçeğini yeniden duyumsayınca
muska onun annesiyle yeniden buluşmasını sağlıyor ama bu kez anne artık dirilmiş oluyor.
Karısını da sıkı sıkıya tembihlemiş, “Bu çocuğa, gözün gibi bak. Ona bir şey olursa seni
keserim,” demiş. Kadın korkusundan sesini çıkaramamış. Bir gün sandığını açmış
karıştırırken çocuk yanma gelip sandığa bakmış. Annesinin muskasını görünce eline almış.
Kadın hemen muskayı alıp sandığa koymuş. Çocuk başlamış ağlamaya. Ağlama seslerine
padişahın oğlu gelmiş. Çocuğu kucağına alıp, “Ne istiyorsun?” diye sormuş. Çocuk,
sandığı işaret edince, babası hemen sandığı açmış. Çocuk muskayı alıp boynuna geçirmiş.
Kadın, korkusundan sesini çıkaramamış.
Bir zaman sonra padişahın oğlu çocuğunu da alarak mezara gitmiş. Mezar açılınca çocuk
hemen muskayı alıp mezara girmiş. Sonra da muskayı annesinin boynuna geçirmiş. Gurbet,
hemen ölüm uykusundan uyanmış. Padişahın oğlu, oğluyla Gurbet’i alıp saraya gitmiş.
Karısı Gurbet’i görünce tanımamış, “Bu çingeneyi de nereden getirdin?” diye kocasına
kızmış. Padişahın oğlu, karısıyla kaynanasını bir atın kuyruğuna bağlamış. Arkalarına da
iki tane kuduz köpek takmış.

Kötülerin cezalandırılması olabildiğince acımasız oluyor ki, böylece dinleyici kötünün mutlak
bir cezaya çarptırılması görüp katarsis (arınma) yaşayabilsin. Bu iki yönlü oluyor: Eğer
dinleyici iyiyle özdeşleşmişse iyinin zaferinden mutlu oluyor ve onun çektiklerinin sonucunda
ödüllendirildiğini düşünüyor. Kötüyle özdeşleşmişse kötünün cezalanması aynı zamanda
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onun içindeki kötünün de cezalanması oluyor ki bu da kötünün cezası sonucunda yaşanan bir
arınma oluyor. Masallar gücünü iki yönlü gösteriyor. İyi ödüllendiriliyor. Kötü
cezalandırılıyor. Sonuçta her iki sonuç dinleyende bir arınma sağlıyor.
Onlar gide dursunlar... Gurbet’e gelince, padişahın oğluyla dillere destan bir düğünle
evlenip ona boy boy çocuklar doğurmuş. Mutlu yaşayıp gitmişler.

Yine de sonuca baktığınızda masal boyunca sıkıntı çeken, bir yığın sorunu aşmak zorunda
kalan kadının ödülü iyi bir koca (padişah) ile evlenmek oluyor. Sonuçta yine kadına biçilen
rol model iyi bir anne olmak ve boy boy çocuk doğurmak.
Bu derleme masalın ne denli güçlü göndermeleri olduğu, derin anlamlarının ne denli
güçlü olduğu belirgin biçimde karşımızda duruyor. Tüm bu özellikleri bize başak bir sonucu
da beraberinde getiriyor. Bu masal çocuğa göre değil. Yetişkinler dünyasının bile çoğu
noktasını anlamakta güçlük çekeceği imgesel göndermeleri var ve bu metin ancak yetişkinler
dünyasında kendi içerdiği anlamlarla tartışılabilir.
Tekrar başa dönecek olursak, bu masal olabildiğince güçlü bir masal. Ama bir o kadar
da çocuğa göre değil. Şunun altını çizerek söylemek gerekir. Masallar muhteşem metinlerdir
ama asla çocuğa göre değildir. Çocuğa göreleştirilir. Bunu da herkes yapamaz.

9.1.5. Keloğlan ve Ali Cengiz Oyunu

Keloğlan, ektiği biçtiği işgaller, kıtlık, kuraklık, savaşlarla elinden alınan bir toplumun
çalışmaktan yorulmuş, artık daha kolay çözümler düşleyerek kendini rehabilite ettiği
masallardır. Keloğlan tembeldir, Keloğlan, annesinin tanımlamasıyla aylak ve beleşçidir.
Anne çalışır ve oğluna bakar. Baba yoktur ve bu nedenle Keloğlan’ın üstünde bir otorite de
yoktur. Anne oğluna şöyle seslenir:
“Kel oğlum, keleş oğlum, hayatı beleş oğlum, evde ekmek kalmadı git biraz çalış
oğlum.”

Keloğlan çalışmaz. O kurnazlıkla başkalarını alt etmeyi ve böylece sonunda padişahın
kızını almayı düşler ve başarır da. Keloğlanı ideal bir rol model olarak çocuklara anlatmak
çok tutarlı bir eylem olmaz ama toplumsal rehabilitasyon bağlamında halk masalı olarak
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oldukça işlevsel bir metin olarak karşımızda durur. Özüne inersek hayata bakış açısından
sorgulanacak çok veri içerir masalın kendisi. Ama bir yanıyla Keloğlan sınıfsallığın olmadığı,
halktan birinin padişahın kızını almayı düşleyebileceği bir toplum yapısının da tanıklığını
yapar.
Bu içerdiklerini çocukla tartışmak ise birçok açıdan farklı sorunları da beraberinde
getirebilir. Bu nedenle Keloğlan’ın, felsefi tartışmalar yapacak düzeye gelmiş bir çocukla
okunması daha yararlı olacaktır.
Aşağıdaki özet metin buna dönük ilginç bir örnektir.
Keloğlan dul annesiyle birlikte babadan kalma eski bir evde yaşarmış. Evin geçimini anne
çamaşır yıkayarak, çiçek dikerek, tahta silerek sağlarmış.
Ama Keloğlana gelince, oğlumuz ne bir iş tutar ne de öğrenirmiş. Okumayı bile zar zor
öğrenmiş. Terziye çırak olmuş becerememiş. Aşçıya çırak olmuş becerememiş.
Keloğlan, bunların ardından yine yan gelmiş yatmış. Derken annesi, bir sürü sahibinin
çoban aradığını duymuş. Keloğlan onu da becerememiş.
O işten bu işe derken aradan aylar, hatta yıllar geçmiş, Keloğlan'ın yaşı gelmiş on yedi, on
sekize. Ama hâlâ anasının eline bakıyor, onun bin güçlükle çalışıp didinerek kazandığına
ortak oluyormuş.
Günün birinde padişahın güzel kızının evleneceğini duymuş. Padişah kızının isteyeni çok
olur. Vezirlerin, paşaların, beylerin, ağaların oğulları da hep sıraya girer. Ama bu Padişah
karar veremezmiş bir türlü. Keloğlan günün birinde annesine, “Benim evlenme çağım geldi
ana, git bana padişahın kızını ister demesin mi?”
Zavallı kadın çok şaşırmış, Keloğlan şaka yapıyor sanmış, ama bakmış ki Keloğlan inadı
inat istiyor. O zaman, “Sen kafandaki o yarım aklını da mı yitirdin a benim keleş oğlum!”
demiş. “Padişah kızını verir mi hiç bize?”
Ama Keloğlan, ille de padişahın kızını istemiş. Anası bakmış ki ne yapsa kel kafası laf
almayacak bu oğlanın, kalkmış saraya gitmiş.
“Bağışla beni padişahım! Benim bir kel oğlum vardır, kızını ona istemeye geldim.”
Padişah gülerek, “Ya, demek öyle! Peki, ne iş yapar senin oğlun?” diye sormuş.
“Elinden hiçbir iş gelmeyen, nereye gittiyse kovulan, sakarın, tembelin biridir. Aklı kıttır,
ama iyi çocuktur benim oğlum,” demiş.
“Neyse, ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi izninizle gideyim de, kızınızı vermeyeceğinizi
akılsız oğluma söyleyeyim.”
“Niye vermeyecekmişim?” demiş padişah. “Veririm vermesine, ama benim de bir koşulum
var; oğlun Ali Cengiz oyununu öğrensin, sonra da gelip alsın kızımı.”
Ali Cengiz’i keçe külahlı, sivri sakallı, gözleri cin gibi bakan orta yaşlı bir adama
sormuşlar. Adam, “İyi olacak hastanın hekimi ayağına gelirmiş,” demiş. “Aradığınız Ali
Cengiz benim. Sen oğlunu benim yanıma bırak hanım. Eğer yeteneği varsa üç ayda her şeyi
bir güzel öğretirim ona. Yeter ki aklını kullansın da gözünü dört açsın. Sen üç ay sonra yine
buraya gel, oğlunu al.”
Adam Keloğlan'ı alıp evine götürmüş. Burası evden çok bir saraya benziyormuş. Birçok
odası, salonu varmış. Keloğlan'a, “Sen bugün dinlen biraz, çevreyi gez dolaş, yarın derse
başlarız,” diyerek çekip gitmiş.
Keloğlan sarayın görkemine, güzelliğine hayran kalmış. O oda, şu salon derken odalardan
birinde yaşlı bir kadına rastlamış. Kadın ona, “Bu büyücü seni de mi tuzağına düşürdü
oğul?” diye sormuş. “Mutlaka Ali Cengiz oyununu öğrenmeye geldin buraya. Yıllardır bu
adamın yanında çalışırım, bu eve bu oyunu öğrenmek için gelip de bir daha sağ çıkanı
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görmedim. Büyücü, kimsenin kendisinden üstün olmasını istemez, öldürür onu. Bahçedeki
kuyu onun öldürdüğü insanların cesetleriyle doludur, gel de göstereyim istersen.”
Yaşlı kadın, Keloğlan'ı elinden tutarak bahçeye götürmüş ve kuyunun içine bakmasını
söylemiş. Kuyu gerçekten de kesilmiş kafalar, kollar, bacaklarla doluymuş. Keloğlan'ın
hem korkudan hem tiksintiden başı dönmüş, oradan kaçmak istemiş, ama kadın, “Artık
buradan kaçamazsın da oğul,” demiş. “Üç ay dişini sıkmak zorundasın. Nereye kaçarsan
kaç, büyü gücüyle hemen bulur seni. Onun şerrinden kurtulmanın tek bir yolu var:
Öğrettiklerini öğrensen bile belli etmeyeceksin bunu. Eğer öğrendiğini bir anlarsa işte o
zaman yanarsın.”
Keloğlan, kadına teşekkür ederek sözlerini tutacağını söylemiş. Ertesi gün de derse
başlamışlar. Ali Cengiz, kara kaplı kitabını çıkartıp içindekileri öğretmeye çalışıyormuş
Keloğlan'a, ama o, ustası ne derse onun tersini söylüyormuş. Usta o gün kan ter içinde
saatlerce uğraşmışsa da tek bir harf öğretememiş Keloğlan'a. Ertesi gün, daha sonraki
günler hep böyle geçmiş, bir arpa boyu bile yol alamamışlar. Keloğlan adamın
söylediklerinin tersini söylemekte direniyormuş. Ustası dövmüş olmamış, sövmüş
olmamış, zaman gelip geçmiş böyle. Aslında Keloğlan bir güzel yerleştiriyormuş onun
söylediklerini kafasına. Öyle ki, hocasına sezdirmeden, ondan bile iyi öğrenmiş bu sanatı.
Üç ayın bitiminde Ali Cengiz, Keloğlan'ı elinden tutup annesiyle kararlaştırdıkları yere
götürmüş. Kadına, “Al bu işe yaramaz oğlunu ne yaparsan yap!” demiş. "Ben ömrümde
bunun kadar mankafa insan görmedim. Üç ayda tek bir harf bile öğrenemedi.”
Böyle dedikten sonra öfkeyle çekip gitmiş. Kadın, “Vah benim başımın karayazısı! Bu
umudum da mı boşa çıkacaktı, artık kimlere vereyim seni!” diye ağlayıp dövünmeye
başlayınca Keloğlan, “Dur ana dur, bırak ah vah edip dövünmeyi. Ben bu hünerleri hem de
bir güzel öğrendim ki o kadar olur. Bunu sana da kanıtlamak için şimdi dört boynuzlu bir
koç olacağım. Götür beni pazarda beş altına sat, ama ipimi kimseye verme sakın.”
Böyle demesiyle birlikte hemen dört boynuzlu bir koç oluvermiş. Kadın da onu ipinden
tutarak herkesin hayranlık dolu bakışları arasında götürüp pazarda beş altına satmış, ama
ipini vermemiş. Eve dönünce de ne görsün! Oğlu daha önce gelmiş de onu beklemiyor mu?
Ana oğul kucaklaşmışlar. Keloğlan annesine, “Ben yarın çok güzel bir aygır olacağım ana,”
demiş. “Götür beni pazarda sat, ama dizginimi kimseye verme. Dediğim gibi yaparsan ben
yine döner gelirim.”
Ertesi gün gerçekten de görenin hayran hayran baktığı bir aygıra dönüşmüş. Kadın atın
üzerine binerek onu pazara götürünce herkes çevresine toplanmış. Rastlantı bu ya, ustası
Ali Cengiz de oradaymış. Bakmış herkes bir atın başına toplanmış fiyat soruyor, o da gitmiş
oraya, gider gitmez çırağını takmış. Kadına, “Ben bu ata elli altın veriyorum hanım, sat onu
bana,” demiş.
Ali Cengiz kılıktan kılığa girdiği için Keloğlan'ın annesi tanıyamamış adamı. Elli altın
sözünü duyunca da sevincinden Keloğlan'ın uyarısını unutarak atı dizginiyle birlikte teslim
etmiş adama. Başına iş açılacağını anlayan Keloğlan, ustası dizgine daha el atar atmaz bir
güvercin olup herkesin şaşkın bakışları arasında pır diye uçuvermiş. Ustası da bunun
altında kalır mı! O da hemen bir şahin olmuş güvercinin ardına düşmüş. Güvercin önde,
şahin arkada uçarken sarayın bahçesine gelmişler. Padişahla kızı bahçede dolaşıyorlarmış
o sırada. Şahin güvercini tam yakalayacakmış ki güvercin bir gül olup kızın önüne düşmüş.
Kız ‘Aa, bu mevsimde bu ne güzel gül böyle!” diye sevinerek eğilip gülü almış. O sırada
bir bakmış ki yanı başında tanımadığı bir adam duruyor. Adam padişaha, “Bağışlayın beni
padişahım!” demiş. 'Kızınız bana o elinde tuttuğu gülü verirse ben kendisine şu değerli
gerdanlığı sunarım armağan olarak.”
Bunu dedikten sonra cebinden çok değerli bir inci gerdanlık çıkartıp padişahın kızına
uzatmış. Görülmemiş irilik ve parlaklıktaki incilerle bezeli bir gerdanlıkmış bu. Kız
gerdanlığı alarak onun yerine gülü uzatmış adama. Ama yabancı daha elini değer değmez
gül bir avuç darı olup yerlere saçılmış. Bu darılardan bir tanesi de prensesin eteğinin altına
düşmüş.
Darılan gören yabancı, padişahla kızın ne olduğunu anlamalarına fırsat kalmadan hemen
bir tavuk olmuş ve darılan tek tek toplamaya başlamış.
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Görünürde tek bir darı kalmadığı sırada kızın eteğinin altındaki tane sansara dönüşmüş ve
tavuğun biçim değiştirmesine zaman tanımadan üzerine atılıp onu boğmuş. Sonra da bir
silkinip Keloğlan oluvermiş yine. Padişahla kızı şaşkın şaşkın bir Keloğlan'a bir yerde
yatan boğulmuş tavuğa bakarlarken Keloğlan, “Ben dileğinizi yerine getirip Ali Cengiz
oyununu öğrendim padişahım,” demiş. “Şu yerde gördüğünüz tavuk, ustam Ali Cengiz'dir.
Beni öldürmek istedi, ama gördüğünüz gibi başaramadı bunu. Tersine, ben onu ortadan
kaldırdım. Sözünüzü unutmayıp kızınızı bana verirseniz çok mutlu olacağım.”
Padişah, “Böylesine hünerli bir adam, ben vermek istemesem bile ne yapar yapar alır kızımı
elimden, iyisi mi büyüklük bende kalsın, ben vermiş olayım,” diye düşünerek, “Elbette
delikanlı, senin gibi hünerli bir damada kızımı vermeyeceğim de kime vereceğim!” demiş
ve hemen düğün hazırlıklarına başlanmasını buyurmuş. Dillere destan kırk gün kırk gece
süren düğünden sonra hepsi muradına ermiş.

Metin yukarda değindiğimiz özelliklerin tanıklığını yapıyor. Keloğlan tembeldir öğrenmek ve
çalışmak istemez. Zaten metnin sonuna kadar onun çalıştığına ilişkin tek tanıklık Ali
Cengiz’in yanında oyunlarını öğrenmiş olmasıdır. Ancak bunlar da başka kurnazlıkları
yapabilmek içindir. Keloğlan öğrendiği oyunlarla farklı kılıklara girip insanları kandırır ve
paralarını çalar. Sonunda yaptığı da ustasını öldürmektir. Bu cinayet onun padişahın kızını
almasını sağlar. Metnin akışına bakarsak padişah da ondan çekinmiş ve kızını vermiştir.
Masal, yetişkin dünyasında çok farklı tartışmalar yaratabilir ve bu dünya bu tartışmalardan
çok keyif alabilir ve çıkarımlar yapabilir ancak, çocuk dünyasında Keloğlan çok işlevsel bir
masal değildir.
Masalların çocuğa göreliğini hep tartıştığımıza göre Keloğlan’ı da bunun dışında
tutamayız. Keloğlan masallarına benzer masallar Doğu ve Batı’da karşılaşılabilen metinlerdir.
Bu da çok doğaldır çünkü toplumlar kendilerini zaman zaman rehabilite edecek masalları
üretirler ve yaşama tutunma gücünü ve direncini böylece artırmış olurlar.

9.2.Mitolojini Çocuğa Göreliği
9.2.1.Masal ve Mitolojinin Çocuğa Göreleştirilmesi
Masal ve mitolojinin çocuğa göreleştirilmesi oldukça zor bir iştir. Bu süreçte
anlatıcının metni doğal özelliklerinden sıyırması, arındırması ve çocuğun dönemsel bağlamda
yaşının gerçeğine göre metinleştirmesi gerekir. Masallar her zaman ahlaki değerlerle
donanmış değildir. Bu açıdan bakıldığında metnin yeniden gözden geçmesi gerekebilir.
Ayrıca masal kadına ve erkeğe ayrı seslenmiş ve her iki figürü çok özel tanımlamıştır. Batı
masallarına baktığımızda bu masallardaki kadının saf, soru sormayan, sorgulamayan hatta bu
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özellikler kendisine kesinlikle yasaklanan figürlerdir. Ona biçilen rol model saf ve temiz
kalmak ve kendini bir gün gelip alacak beyaz atlı prensi beklemektir.
Erkeğe biçilen rol ise maceralar yaşamak, fetihler yapmak, keşifler gerçekleştirmek ve
hatta Kaf Dağı’nın ardına geçip ölümsüzlük çiçeğini bulmaktır.
Kadını edilgen, saf olarak belirleyen ve bu şekilde biçimlendirmeye çalışana masallar
elbette bir dönemin anlayışını temsil etmektedirler ve ancak bu bağlamda okunup dinlenirler
ve değerlendirilirse anlam kazanırlar. Masalları ders çıkartılacak metinler olarak ele almaya
ve uygulamaya kalktığınızda önemli sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle okuma ve dinleme
sürecinde dikkatli olmak gerekir.
Masallar dili, anlatımı kurgu ve tarihin derinliklerinden gelen birikimiyle elbette çok
değerli metinlerdir ama kendi gerçekliği içinde ele alınmadığı takdirde ciddi sonuçlara ve
erken dönemde çocuklara okunup anlatıldığı takdirde travmalar neden olabilir.
Günümüzde masal anlatıcılarının çoğalması (özellikle masal anlatıcısı) yukarıda
vurgulanan sorunu beraberinde getirme riskini taşımaktadır. Masalın geleneksel bir değer
olduğu iddiasıyla eğitim siteminin de desteğiyle okul öncesi ve ilköğretimin birinci
kademesinde sorgulanmadan dinlenen metinler olarak var olması ilerde ciddi sorunları
beraberinde getirecektir.
Yetişkin dünyasının çocuğa dönük hata yapma hakkı yoktur ve çocuğa yıllar sonra
“Afedersin hata yaptık!” denemez. Hele edebiyat dünyası bu konuda çok önemli, vazgeçilmez
ertelenemez sorumluluklara sahiptir.
Masalın çocuğa göreleştirilmesine gelince, günümüzde çok güzel hazırlanmış yarı
fantastik metinler vardır. Bu metinler masal kurgusu içinde çocuğa ulaştırılabilir ve çocuk
masal anlatım tadını alabilir. Masallar taşıdıkları özelliklerle çocuğa göre değildir. Cinsellik
(Binbir Gece Masalları) şiddet (Ali Baba ve Kırk Haramiler) sahtekârlık (Keloğlan)
masalların içerdiği ve çocuğa göre olmayan özelliklerdendir. Ayrıca kadın erkek rol modelleri
açısından masallar tehlikeli metinlerdir ve üstelik bu metinler sorgulanmaksızın benimsenen
metinlerdir.
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Ayrıca sözlü anlatımlar, denetlenemez anlatımlardır ve böyle bir çalışma yapılacaksa
sözlü metnin yazılı hali önceden bilinmelidir.

9.2.2.Karşı (Anti) Masal Kavramı Ve Uygulanması

İkinci Dünya Savaşı sonrası kadın özgürlüğü ve eşitliği kavramlarının gelişmesi ve bu
alanda yeni çalışmaların yapılması özelinde masalı da etkileyen bir sürece dönüşmüştür. Bu
süreçte edilgen ve erkeğin hizmetkarı olarak masallarda biçimlendirilen kadın kendini eşit bir
varlık olarak tanımladığı yeni masallar oluşturduğu gibi var olan masallara müdahale ederek
onların yeni versiyonlarını oluşturmuştur.
Karşı masal en basit tanımıyla geleneksel masalın temsil ettiği sistematiğin tam zıddı
olan bir masaldır. Bu masal kaynağını geleneksel masaldan alır, ancak onu bütünüyle
korumaz. Masalın tüm donanımları, anlatım biçimi, biçemi, kurgusu dili karşı masalda da
vardır. Olmayan ise onun temsil ettiği feodal anlayıştır. Masalda prens prensesi ejderhadan
kurtarırken, karşı masalda bu tersine işler. Prenses prensi ejderhadan kurtarır.
Kadının sosyal hayata katılımının artması, onun üretime katılması, bir özne olarak
toplumsal hayatın içinde var olması, ona biçilen rol modelleri de değiştirmiştir. Bu durumda
masalların da tarihsel süreç içinde doğası gereği değişmesi gerekir. Çünkü masallar normal
koşullarda (sözlü kültürde) yaşayan metinlerdi ve anlatıcılar metni diledikleri gibi
biçimlendirebiliyorlar meydana gelen olaylar ve koşullar doğrultusunda değiştirebiliyorlardı.
Günümüz gerçeğinde de masalların yeniden ele alınması ve bugünün değerleriyle yeniden
kurgulanması gerekir. Bu, masala dönük yeni baştan ve yoğun bir çalışmayı gerektirir.
Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar oldukça çoğalmış ve örnekleri çeviri yoluyla ve telif
olarak yayın dizgemize katılmışken bunun hem eğitim dünyasında hem de yayın dünyasında
ele alınması edebiyat alanına yeni bir anlayışı ve çalışmayı da beraberinde getirecektir.
Bu çalışma aynı zamanda çocuğa bakışı, cinsiyete dönük yaklaşımı da yeniden ele
almayı sağlayacaktır. Cinsiyet eşitliğinin varlığı özgüven konusunda kız çocuklarının bakış
açısını değiştirecek ve onların daha sağlıklı bir duruş sahibi olmasını gerçekleştirecektir.
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Uygulamalar

1. Pamuk Prenses, Hansel ve Gretel, Keloğlan ve Ali Cengiz Oyunu, Elma Masalı
ve Gurbet Muradı Olmaz masallarını tekrar okuyunuz ve söylem çözümlemesi
yapınız.
2. Aynı çözümleme yöntemiyle çocuklara okutulan masallarını çözümleyiniz.
3. Tarihsel süreç içerisinde değişen masalların olup olmadığını araştırınız.
4. Günümüze uygun bir masalın nasıl şekillenmesi gerektiğini sorgulayınız.
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Uygulama Soruları

1. Pamuk Prenses, Hansel ve Gretel, Keloğlan ve Ali Cengiz Oyunu, Elma Masalı
ve Gurbet Muradı Olmaz masalları okura ne anlatmayı amaçlamıştır?
2. Diğer masalların alt metninden aktarılmak istenilen mesajlar nedir?
3. Bu masallar tarihsel süreç içerisinde değişmiş midir?
4. Günümüze uygun masallar var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde masalın ve mitolojinin çocuğa göreliği ele alınmıştır. Masalların
ortaya çıkma nedenlerini göz önünde bulundurduğumuzda toprağa bağlı yaşayan
insanların kendi korkularını, kaygılarını, umutlarını, umutsuzluklarını, yaşadıklarını,
buna bağlı hesaplaşmalarını, iyi ve kötü arasındaki kavgayla örtüştürüp iyinin zaferiyle
kendini rehabilite ettiği bir metin türüdür.
Devamında ise Hansel ve Gretel masalının sosyopsikolojik açıdan söylem
çözümlemesi yapılmıştır ve buna bağlı olarak anne ve baba figürlerinin alt metin
açısından yaklaşımı ele alınmıştır. Pamuk Prenses masalının söylem çözümlemesinde ise
masalın aslında masum olmadığını görmekteyiz. Nihai olarak bir derleme masallar olan
Elma Masalı ve Gurbet Muradı Olmaz masallarının çocuğa göreliği tartışılmıştır.
Keloğlan metnin çözümlemesinde Keloğlan’ın, ektiği biçtiği işgaller, kıtlık, kuraklık,
savaşlarla elinden alınan bir toplumun çalışmaktan yorulmuş, artık daha kolay çözümler
düşleyerek kendini rehabilite ettiği masallardır ve bu bağlamda Keloğlan karşımıza
tembel biri olarak çıkar.
Sonuç olarak masallarda da tıpkı hikâyelerde olduğu gibi kendimizi olumlu
figürlerle özdeşleştirmemiz gayet doğaldır. Bu figürler çoğunlukla doğru yolda giden ve
sorunlara çözümler bulan kız veya erkek çocuklardır. Masallardaki ebeveynler, bilindiği
üzere genelde sorun yaratan, olumsuz tarafları temsil ederler.
Masalların ve mitolojinin çocuğa göreleştirilmesi oldukça zor bir iştir. Bu süreçte
anlatıcının metni doğal özelliklerinden sıyırması, arındırması ve çocuğun dönemsel
bağlamda yaşının gerçeğine göre metinleştirmesi gerekir. Yetişkin dünyasının çocuğa
dönük hata yapma hakkı yoktur ve çocuğa yıllar sonra “Afedersin hata yaptık!” denemez.
Hele edebiyat dünyası bu konuda çok önemli, vazgeçilmez ertelenemez sorumluluklara
sahiptir.
Karşı masal en basit tanımıyla geleneksel masalın temsil ettiği sistematiğin tam
zıddı olan bir masaldır. Bu masal kaynağını geleneksel masaldan alır, ancak onu
bütünüyle korumaz. Masalın tüm donanımları, anlatım biçimi, biçemi, kurgusu dili Karşı
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Masalda da vardır. Olmayan ise onun temsil ettiği feodal anlayıştır. Sonuç olarak
masalların da tarihsel süreç içinde doğası gereği değişmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Bir metin türü olarak masal aşağıda yer alan hangi özellikleri taşımaktadır?
a) Toprağa bağlı yaşamı temsil eder
b) İnsanın kendi korkularıyla örtüştürür
c) İyi ve kötü arasındaki kavgayı gösterir
d) İyi olanın zafere ulaştığını gösterir
e) Hepsi
2. Masallarda “orman” imgesi neyi ifade etmektedir?
a) Sevgi
b) Hayat
c) Üzüntü
d) Korku
e) Hiçbiri
3. Hansel ve Gretel masalında anne figürü karşımıza nasıl çıkmaktadır?
a) Anne yoktur
b) Ekmek
c) Orman
d) Cadı
e) Hiçbiri
4. Hansel ve Gretel masalında kurtarıcı rolünü kim üstlenmektedir?
a) Hansel
b) Cadı
c) Gretel
d) Baba
e) Üvey anne
5. Pamuk Prenses masalında “elma” imgesel olarak neyi ifade eder?
a) Beslenme
b) Ölüm
c) Cinsellik
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d) Korku
e) Hiçbiri
6. Aşağıdakilerden hangisi “derleme masal” türünün özelliklerindendir?
a) Toplumsal tarihe ışık tutar
b) Sosyal yapıyı vurgular
c) Kadına bakış açısını ortaya koyar
d) Kadına yüklenen rol modelleri tanımlar
e) Hepsi
7. Aşağıdakilerden hangisi Keloğlan’a özgü bir özelliği yansıtmaktadır?
a) Tembel
b) Aylak
c) Beleşçi
d) Sahtekâr
e) Hepsi
8. Aşağıdaki boşluğa gelecek olan doğru ifadeyi işaretleyiniz!
“Yetişkin dünyasının çocuğa dönük ……… hakkı yoktur!”
a) Hata yapma
b) Sevme
c) Saygı duyma
d) Doğruyu söyleme
e) Hiçbiri
9. Masalın çocuğa göreleştirilmesi günümüzde hangi metin türüyle karşımıza çıkmaktadır?
a) Bilimkurgu
b) Bilimsel
c) Yarı Fantastik
d) Eğitim
e) Roman
10. Pamuk Prenses masalında cadı, Pamuk Prensesi kemerle öldürmeye çalışmasıyla neyi
amaçlamıştır?
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a) Öldürmeyi
b) Doğurganlığını ortadan kaldırmayı
c) Sevmeyi
d) Güzelliğini elinden almayı
e) Hiçbiri

Cevaplar: 1)e; 2)b; 3)d; 4)c; 5)c; 6)e; 7)e; 8)a; 9)c; 10)b
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10. ÇOCUK EDEBİYATINDA ROMAN TÜRLERİNİN
İNCELENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Gerçekçi Romanların Özellikleri ve Örnekleri
10.2. Psikolojik Romanların Özellikleri ve Benjamin Ana’yı Seviyor Kitabının
Çözümlemesi
10.3.Fantastik Romanların Özellikleri ve Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocuk edebiyatındaki hangi roman türleri vardır?
2. Gerçekçi romanların özellikleri nelerdir?
3. Psikolojik romanların özellikleri nelerdir?
4. Fantastik romanlar hangi özellikleri taşır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gerçekçi Romanlar

Gerçekçi
romanların Okuyarak/Araştırarak/Sorgulayarak/
özelliklerini
İnceleyerek
kavrayabilmek
ve
örneklerle
pekiştirebilmek.

Psikolojik Romanlar

Psikolojik
romanların Okuyarak/Araştırarak/Sorgulayarak/
özelliklerini anlayabilmek
ve Benjamin Anna’yı İnceleyerek
Seviyor örneği üzerinden
değerlendirebilmek.

Fantastik Romanlar

Fantastik
tanımını Okuyarak/Araştırarak/Sorgulayarak/
kavrayabilmek
ve
fantastik
edebiyat İnceleyerek
metinlerinin
bilgisini
alımlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Roman

•

Gerçekçi romanlar

•

Emil ve Dedektifler

•

İyi

•

Kötü

•

Gerilim unsuru

•

Olay örgüsü

•

Karakter

•

Eşitlikçi yaklaşım

•

Dedektif romanları

•

Ablamı Nereye Kaçırdılar

•

Psikolojik romanlar

•

Benjamin Anna’yı Seviyor

•

Eğitme işlevi

•

Rol model

•

Sevgi motifi

•

Fantastik romanlar

•

Fantastik

•

Kurmaca

•

Alis Harikalar Ülkesinde

•

Dönem tanıklığı

•

Eleştirel bakış
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Giriş
Genel edebiyat içerisinde var olan roman türlerinin hemen tamamı olmasa da büyük bir
kısmı çocuk edebiyatındaki roman türleri olarak bu edebiyat dizgesinde yer alır. Bu türlerin
varlığı simetrik bir beklenti yaratmamalıdır, çünkü her türün yazınsal anlamda taşıdığı nitelik
yetişkin edebiyatında olandan hiç de aşağı olamamakla birlikte, çocuk edebiyatındaki beklenti
çocuğun gerçekliğinin göz önüne alınmasıyla anlam kazanır. Çocuk edebiyatı kendine özgülük
taşır ve bundan vazgeçmek çocuk gerçekliğini görmezden gelmek demektir ki bu, bugüne kadar
oluşan tüm birikimlerin yok edilmesi anlamına gelir.
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10.1. Romanlarda Aranan Özellikler
Romanda aranan en temel özellik çocuğun özne oluşu ve onun gerçekliğinin
öncelenmesidir. Bunun ardından aranan özellikler her türün kendi özelliklerine bağlı olarak
elbette değişim gösterecektir.

10.1.1.Gerçekçi Romanlar

Gerçekçi romanlar, çocuğun, yaşamın gerçekleriyle doğrudan karşılaşması ve bu
sayede yaşamla iletişim kurabilmesi ve sorgulayarak değerlendirebilmesi sonucunu getirir.
Gerçekçi roman dediğimizde çok farklı türlere de gönderme yapıldığı bir gerçektir.
Doğrudan gerçekçi bir roman yazılabileceği gibi, bu gerçekçilik farklı türlerin içine de
yerleştirilebilir. Macera, dedektif, polisiye, fantastik romanlar gerçeküstü olabileceği gibi;
gerçek olayların doğal düzlemde, ya da fantastikte olduğu gibi gerçeküstü düzlemde
anlatılabilmesi mümkündür.
Aşağıda çocuk gerçekliğini ilk ele alan yazarlardan Ercih Kaestner’in çocuk
edebiyatının gerçekçi romanlarından sayılan, ama aynı zamanda da edebiyat dizgesinde
(macera romanlarının alt türü olan) dedektif romanı olarak yer alan Emil ve Dedektifler
romanını bu bağlam içerisinde değerlendireceğiz. Bu tür romanlar türünün tek örneği olmasa
da ilklerden olması nedeniyle çok önemlidir ve bu nedenle ele alınmışlardır. Türe yaklaşım
açısından önemlidir.
Emil ve Dedektifler
Erich Kaestner’in yazdığı Emil ve Dedektifler 1929 yılında yayımlandı ve kısa sürede
dünya çapında ün kazandı. Roman, olay örgüsünün neden bir şehirde gerçekleştiğini ve
neden alışılmadık karakterler ve uzak yolculuklar yerine çocukların hayatını anlattığını
açıklayan bir girişle başlar. Kitabı, dönemi açısından önemli ve öncelikli kılan çocuk
gerçekliğini ele alan ilk roman oluşudur ve bu nedenle öncü bir romandır.
Yukarda vurguladığımız gibi olay bir şehirde geçer ve kahramanlarımız her yerde
karşılaşabilecek olağan figürlerdir.
257

Metni okumaya başladığınızda eğlenceli bir süreç sizi içine çeker. Böyle olması onu
tüketilen bir kitap yapmaz; aksine metinle kurduğunuz iletişim kolaylaşmıştır. Böylece yazar
pedagojik yaklaşımını yumuşatmış ve çocukla köprü kurarak onunla söyleşmeye başlamıştır.
Bu söyleşide yazarın çocuklara aktarmaya çabaladığı evrensel değerlerin buyurgan bir
didaktizmden öte hayatın kendi gerçekliği içinde keşfiyle gerçekleşmesini sağlamıştır.
Anlatılan her şey gerçekliğe çok yakındır, hatta gerçektir ve böylece yaşananlara dönük
yaklaşım yabancılaştırıcı değil, olaya içerden bakabilecek ve değerlendirebilecek özellikler
taşır. İyinin ve kötünün özelliklerini vurgularken iyiden yana yer alsa da kötünün kazanma
ihtimalini hiç de gözden uzak tutmaz ve bunu bir gerilim süreciyle okurla paylaşır. Bu
gerilim sürecini oluşturur ve anlatırken hiç de fantastik bir macera örgüsüne sığınmaz,
anlatılan bütünüyle gerçektir.
Dönemin sosyolojik gerçekliğine de tanıklık yapan bu romanda çocuk dünyası, o
dönemin çocuk gerçekliğinden yola çıkarak vurgulanırken, onun (çocuğun) ilk kez bir
romanda özneleşmesine imkân vermektedir.
Kaestner, bu romanında dönemin (2. Dünya Savaşı sonrası) çocuklarının hangi
sorunlarla karşılaştığını, kendi yalnızlıklarının üstesinden gelmek için kendi aralarında nasıl
örgütlendiğini ve bunun sokak çetelerinin (grupların) oluşmasına neden olduğunu, ama bu
grupların dayanışma için, kendi aralarında destek ve paylaşım için, birbirlerini korumak için
oluşturulduğunu anlatır. Bizde dönemsel olarak bu tür bir yaklaşımı Kemalettin Tuğcu’nun
Köprü Altı Çocukları’nda görürüz. Ama Tuğcu olaylara duygusal yaklaşır ve gerçeklikten
zaman zaman vazgeçer.
Metin çocukları anlatırken olay örgüsünden yola çıkarak yetişkinlere de seslenir.
Aslında doğrudan bir seslenme değildir bu. Böyle yaparak yazar kendini çocukların yanında
gösterir ve onların gerçekliğini anladığını ve yetişkinlerin de anlamasının gerekli olduğunu
onlarla paylaşır. Çocuklar, gerçeği anlayacak kadar yetenekli ve onu ortaya çıkaracak kadar
becerikli ve güçlüdürler.
Romanı ilginç kılan bir diğer özellik de erkek çocuklarla eşit bir yetenek ve zekâsıyla
betimlenen ve ilk kez bu şekilde romana giren kız karakterle karşılaşırız. Bu, çocuk
edebiyatında eşitlikçi yaklaşımın öncülüğünü yapması nedeniyle devrim niteliği taşıyan bir
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tavırdır. Kahramanımız kız çocuk, güzel olmasına güzeldir ama aynı zamanda çok akıllı,
cesur ve erkeklerden hiç de aşağı kalan bir yanı yoktur. Kadın özellikleriyle vardır ve eşit
görünümde betimlenmiştir.
Toparlarsak kitap bir çocuğun çocukluğunu tanımlayan gerçekçi bir romandır. Bu
bağlamda yayımlanan ilk kitap olmasıyla çocuk edebiyatı tarihinde önemli ve öncü bir yeri
vardır. 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan bir olayın tanıklığıdır roman.
Romanın akışına bakarsak, Emil, sınıfının en iyisidir, çalışkan ve hırslıdır. Neustadt
isimli küçük bir kasabada annesiyle birlikte yaşar. Babası beş yaşındayken ölmüştür. Annesi
kuaförlük yaparak evin geçimini sağlamaktadır ve Emil de fırsat bulduğu her zaman
annesine hem işinde hem de evde yardımcı olmak için elinden geleni yapmaktadır.
Emil, çalışkan olmasına çalışkandır; ama o, aynı zamanda bir çocuktur ve zaman
zaman diğer çocuklar gibi macera yaşamak onun da hoşuna gider. Bir keresinde meydanda
bulunan Büyük Dük Karl anıtına gidip düke şapka takıp yüzüne bıyık ve kırmızı burun
çizerler. Bunu Emil üstlenmiştir. Ancak Emil bunları yaparken Çavuş Yeschke gelmiş,
çavuşu gören arkadaşları kaçmış ama Emil yakalanmıştır. Emil yalnız bırakılmış olmasına
rağmen arkadaşlarını ele vermez.
Okul biter ve tatil başlar. Annesi Emil’i Berlin’de yaşayan teyzesinin yanına
göndermeye karar verir. Orada büyükannesi ve çok sevdiği kuzeni Pony de vardır. Annesi
büyükanneye vermek üzere Emil’e para verir.
Yola çıkarken Emil’e yolda nasıl davranacağını tekrar tekrar anlatır ve dikkatli
olması için sürekli uyarır. En önemlisi ona emanet edilen parayı kaybetmemesidir.
Sonunda tren yolculuğu ve macera başlar. Birkaç durak sonra Emil’in bulunduğu
kompartımana kendisini Bay Grundeis olarak tanıtan bir adam gelir ve bir süre sonra ikisi
yalnız kalırlar.
Adamın melon şapkası Emil’in dikkatini çeker. Görüntüsü hiç de sempatik değildir
ve gizemli hali Emil’i huzursuz eder. Bunun üzerine Emil tuvalete gidip parayı güvenceye
almak için ceket yakasından çıkardığı iğneyle iç cebine iğneler.
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Kompartımana döndüğünde, Bay Grundeis'ın uyuduğunu görür. Yerine oturur ve
uyumamak için uzun süre çabalar ama sonunda uykuya yenik düşüp gözlerini kapar.
Uykusunda kâbuslar görür. Bir süre sonra uyandığında melon şapkalı adamın yerinde
olmadığını fark eder. Ama farkına vardığı başka bir şey daha vardır. Annesinin biriktirmek
için büyük emekler sarf ettiği parası yerinde yoktur.
Emil bir sonraki durakta trenin durduğunu duyar. Melon şapkalı adamı görmek için
pencereden sarkar ve onun peronda yürümekte olduğunu görür. Hemen trenden iner ve
adamı takip etmeye başlar.
Ama bu arada Berlin tren istasyonunda büyükannesi ve Pony onu karşılamak için
beklemektedirler. Emil trenden çıkmaz ve çaresiz eve dönerler. Emil’in annesini aramak için
telefonları da yoktur.
Emil takip sırasında Gustav adında bir çocukla tanışır. Gustav ilginç bir çocuktur,
çünkü cebinde borazan taşır. Emil’den sorunu öğrenen Gustav ona yardım etmeye karar
verir. Ardından olaya bir düzine çocuk katılır ve maceranın ikinci aşaması başlar.
Uzun süren takibe bu arada yüze yakın çocuk katılmıştır. Hatta bu arada haberleştiği
Pony bile bu eyleme katılır.
Sonunda hırsız bankada yakalanır. Adam yaptığını inkâr etse de Emil’in çok iyi bir
kanıtı vardır: Paradaki iğne delikleri.
Emil poliste bütün olanları anlatır ve uzun zamandır aranan hırsızı yakalattığı için de
ayrıca 1000 Mark ödül alır. Bu parayla annesine kalın bir ceket ve saç kurutma makinesi
almaya karar verir.
Olayı öğrenen annesi de Berlin’e gelmiştir ve mutlu sonu hep birlikte kutlarlar.
Türkiye’de Çocuklar İçin Dedektif Romanları
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Dedektif romanları başlangıçta çeviri yoluyla edebiyat dizgemize girse de son yirmi
yıllık süreçte bu alanda yerli ürünlerin de alana katıldığını söylemek mümkündür. Bu alanda
ilklerden sayılabilecek bir yazar olan Gülsevin Kıral’ın Ablamı Nereye Kaçırdılar polisiye
romanı bu örneklerden biridir.
Kitap internet ve bilgisayarın günümüzden daha az kullanıldığı bir dönemde yazılmış
olmasına rağmen çocuk dünyası açısından önemli bir soruna değiniyor.
Kitapta çocuklar ve gençler bu alana daha hâkim iken, yetişkinler, örneğin komiser
hiçbir şey anlamıyor.
Kahramanımız Engin düşündüklerini, duyduklarını hayalinde çok zengin bir şekilde
canlandırmakta ve doğruluğunu bu şekilde zihninde sınamaktadır. Son bölümde suçluları
başka bir meslekte başarılı olarak hayal ederek çocuklara, insanların seçim şansı olduğunu
düşündürtür.
Engin yakın arkadaşı ve komşusu Emir’in ağabeyi Demir’i kendisine rol model
olarak almaktadır. Onun gibi iyi futbol oynamayı ve ileride Demir sayesinde Fenerbahçe’nin
ümit takımına girmeyi hayal etmektedir. Çalışkan ve zeki ablası Rengin'le ise hiç
anlaşamamaktadır. Engin, Emir ve Demir bir gün birlikte yürürken, evlerine yakın bir
durakta Rengin’in otobüsten indiğini görürler. Demir çocuklara eve gitmelerini söyleyerek,
kendisi hızla otobüs durağına döner. Ancak o gece Rengin eve dönmez. Başta Demir’den
şüphelenilir, fakat Rengin bankaların güvenlik duvarlarını kırarak kendilerine para
aktarmalarını isteyen kişiler tarafından kaçırılmıştır. Haydutların istediğini yapmaz, ama
Engin’in sürekli oyun oynadığı sitelere hapis tutulduğu adresleri göndermeyi başarır. Bu
sayede çete yakalanır ve Rengin kurtarılır.

10.1.2.Psikolojik Romanlar

Çocuk edebiyatında psikolojik roman örneği 80’li yıllara kadar görülmez. Aşağıda
ele alacağımız roman ilk psikolojik roman örneği olarak çocuk edebiyatı tarihine geçmiştir.
Bu romanın ilk olmasının nedeni aynı zamanda çocuk gerçekliğini ve onun öznelliğini
edebiyata taşıyan yazarlardan birinin Haertling oluşudur.
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İlk kez 1979 yılında yayınlanan bu kitap dilimize 1991 yılında çevrilmiştir. Bu
romanda Peter Haertling, henüz on yaşlarında olan Benjamin ile Polonyalı göçmen kız Anna
arasındaki aşk hikâyesini anlatır. Anna, 4. ders yılının başında Benjamin’in sınıfına gelir.
Sınıfta bütün çocuklar onu alaya alırlar, çünkü üstündeki giysiler çok farklıdır. Blucin
giymemiştir Anna; eski moda bir giysi vardır sırtında. Saçları da çok uzun ve örgülüdür.
Soluk yüzlü, zayıf ve burnunu çeken bir kızdır. Anna, yabancı bir çevrede ve yabancı bir
okulda yeni dostlar edinmenin ne denli zor olduğunu öğrenir. Benjamin bile önceleri
Anna’yı garip bir kız olarak görmüş ama ardından onu ilginç bulmuştur. Onu savunma
arzusuyla ona öfke duyma arasında salınan Benjamin, onu sevdiğini ağzından kaçırıverir.
Bunun ardından güzel, yoğun ama aynı zamanda zor bir dostluk başlar. Benjamin
için sosyal bir öğrenme sürecidir bu; Anna için ise sınıfa uyum süreci. Anna ve Benjamin
dost olurlar, birbirlerini ziyaret ederler, ailelerle tanışırlar ve farklı yaşamları tanırlar.
Benjamin, sevmenin yalnızca güzel bir şey olmakla kalmayıp, aynı zamanda ne denli
güç bir şey olduğunu da anlar. Kendini komik duruma düşürme korkusuyla duygularını
doğru dürüst yansıtamaz. Anna’nın davranışları Benjamin’e anlaşılmaz gelir. Futbol
maçında onunla gülerek alay eden Anna, Benjamin’in çıkma teklifinde bulunduğu
mektubuna cevap vermek yerine ona okul bahçesinde arkadaşlarının önünde sarılır.
Tatilde Anna Benjamin’i gizli kulübesine götürür. Birbirlerine sevecen davranırlar.
Gölde çıplak yüzerler. Üşümüş vücutlarını birbirlerine sarılarak ısıtırlar. Ama tatilin
ardından her şey değişir. Anna Jens’in yanındadır. Sınıf arkadaşları tahtaya “Benjamin
Anna’yı seviyor” yazmıştır. Burada öğretmen girer devreye. O da bu yazının altına “Anna
da Benjamin’i seviyor” yazar ve sevginin iki kişilik olduğunu söyler. Benjamin şaşkın ve
üzgündür. Hastalanır. Bu arada Anna’nın babası başka bir şehirde iş bulmuştur. Anna
gidecektir. Romanın sonu açık kalır. Benjamin Anna’ya yazmaya karar vermiştir. Anna’nın
da onu ziyarete geleceğini ummaktadır. “Anna’yı gerçekten seviyorum,” der. Ağlamak
üzeredir ama ağlamaz.
Benjamin Anna’yı Seviyor romanı, bir romanın gereksindiği şekilsel ve içeriksel
ölçütleri yerine getirmesinin yanında, değişen günümüz çocuk edebiyatında öncü içerikler
taşıyan psikolojik çocuk romanı olarak da yerini almıştır.
262

Peter Härtling kendi kuşağı (68 kuşağı) içerisinde çocuk edebiyatına önemli
yenilikler katmış bir yazardır. 60’lı yılların sonunda yeni bir çocuk edebiyatının –çocukları
ciddiye alan ve hayatın gerçeklerini yansıtan bir edebiyatın– gerektiğini söyleyen ilk
yazarlardandır. Yazar, kitapların sorunsuz, çocukların dünyasının kaygı ve gereksinmelerine
duyarsız olmasına karşıydı.
1969 yılında Alman Gençlik Edebiyatı ödülünü aldığı Bayreuth’ta yaptığı
konuşmada geçmişteki çocuk edebiyatına bakışını şöyle belirtir Haertling:
Çocuklar için öyle bir edebiyat var ki, yalancılığı hasta edici. Burada yansıtılan dünya
güzelleştirilmiş, küçültülmüş, oturma odasının büyüklüğünde bir yer oluvermiş. Bu
odada kötü hiçbir şey olmuyor. Olsa da bir köşeden kahraman çıkıveriyor ve çocuğu
kurtarıyor. Böyle bir dünya yok! Edebiyat aynı zamanda çocukların da gerçekliğini
yansıtır. 1969’ların gerçekliğini, 1900’lerin gerçekliğini değil. Bu gerçekliğin içinde
çocuğun sürekli bir devinimi vardır.

Bu duruşunda kendi çocukluğunun da etkisi vardı. 1933 doğumlu, anne ve babasını
erken kaybetmiş, dolayısıyla iyi bir çocukluk yaşayamamıştır. 50 ve 60’lı yıllardaki yazar
arkadaşları bu konuyu ön plana çıkartmıştır.
Benjamin Anna’yı Seviyor çocuk edebiyatı reformunun iki aşamalı göstergesidir.
Kitap 70’li yılların sosyal sorunlarını (göçmen ailelerin durumu) temalaştırmaya çalışmış,
dolaylı yoldan önyargıları ve dışlamaları eleştirmiştir. Çocuk dünyasını aydınlatmak ve
sosyalliğini keşfetmek istemiştir. Romandaki ana karakterin düşünce ve duyguları, hayata
ve ona duyduğu güveni sarsan durumlar karşısında ön plana çıkar. 70’li yılların ortasında
sınırları belirlenmiş çocuk dünyasının sorunlarını edebiyata taşımış ve bu “içeriye bakış” ile
Peter Härtling çocuk edebiyatı reformuna yön vermiştir
Benjamin Anna’yı Seviyor’un yeni tematik ve şekilsel öğelerine karşın çocuk
edebiyatının metin türü geleneğine bağlı kaldığını görmezden gelemeyiz. Bu, metnin
okunurluğunu daha da kolaylaştırır. Romanın yerine getirmek istediği eğitme işlevi –Peter
Härtling’in her zaman yaptığı gibi– öğretmen karakterine yüklenir. Sınıf öğretmeni
Siebmann geleneksel çocuk romanında yazarın görevini üstlenmiştir: Kişilerin yanlış
davranışlarını ve mantıksız önyargılarını göstererek Anna ve diğer tüm haksız yere
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dışlananlar adına anlayış talep eder. Metinde komik rolünü üstlenen Gerhard geleneğin
dışında bir görüntü oluşturmaz.
Haertling temayla okuru tanıştırırken “Yedi yaşındaki ilk aşkımı çok iyi
hatırlıyorum” diyerek başlar ve metnin sonunda “Benjamin Anna’yı çok sevdi, Anna da
Benjamin’i” diyerek sonlandırır. Bu, okura doğrudan seslenmesinin yanında onunla bir
güven bağı oluşturma işlevini üstlenir. Okur, samimi bir anlatıcı ile karşı karşıya olmanın
rahatlığı içinde metinle güvenli iletişim kurar.
Benjamin Anna’yı Seviyor’da örtülü bir Ben anlatıcı vardır; 1.tekil şahısta
anlatılmasa da olayların Benjamin’in etrafında oluşması –bir “Ben”in tanıklığında
seyretmesi– psikolojik romana özgü anlatım davranışı olarak ele alınabilir. Sadece önsözde
yer alan yazar tanıklığı öykünün dışında bir anlatıcının varlığını hissettirir. Romanın içinde
yaşananlar Benjamin’in duyguları ve bakış açısıyla anlatılır ve yalnızca yakın çevresinde
gelişen olaylar öğrenilebilir. Burada öznel görünüşlü bir dünya yansıtılmaktadır.
Yazarın yaşanmışlık/yaşanmaktalık aktaran konuşma tekniği kitaba hâkim
durumdadır ve dolaysız bir şekilde olayları hissetmeye ve etkin bir anlatıma yol açmaktadır.
Bu yöntem, deneyimsiz çocuk okuyucular için büyük önem taşır: İçeride ve dışarıda gelişen
olaylar, görselleştirerek konuşur gibi anlatılır. Böylece anlamsal örgü ve zaman
değişikliğinde olduğu gibi bir set çekilmez, okuma ve sözlü anlama zorluğu engellenmiş
olur.
Metnin tam da bu noktasında yaşanmaya başlanan konuşma ve iç monolog çocuk
edebiyatının şekilsel değişikliğini gösterir. Çocukluk resminin değişimiyle başlar bu. Çünkü
o aşamada çocukların iç dünyalarının zenginleştiği, ve güçlü bir öznellik kazandıkları,
deneyimlerini ortaya koydukları bir süreç ortaya çıkar. Yanı sıra yalnızlıkla soyutlanmış
modern “Ben”in betimleniş yönteminin değiştiği ya da şimdiye kadar olanın iyileştirildiği
bir aşama da gerçekleşir. Yeni biçem, yetişkin yazınının çocuk yazınına bir yansımasıdır ve
modern romanın özellikleri çocuk kitabında iki işlevi üstlenir: İlki içerik anlamında şimdiye
değin çocuk edebiyatına katılmamış temaları ele almak; bir diğeri ise çocuk edebiyatına
“genel edebiyatın” kapılarını açmak ve bunu yaparken çocuk edebiyatının kenarda
kalmışlığını ortadan kaldırmak.
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Dışa kapalılıktan ve anlatım sürekliliğinden vazgeçmek modern romanın
özelliklerinden biridir. Haertling öyküsüne ani bir girişle başlar ve kesik anlatımlarla
sürdürür. Asıl çarpıcı olan yan acımasız bir sonla bitirilmesidir romanın. Benjamin’in
sorunla nasıl başa çıkacağını belirsiz bırakan bir sondur bu.
Haertling iyimser çözüme yanaşmaz ve Benjamin’in gerçekler karşısında duruşuna
uzlaşmacı yaklaşmaz. Bu durum okurlarda hiç de rahatlatıcı bir his bırakmaz, Benjamin’in
içinden Anna’ya yazmaya söz verdiği mektuplar bile bu sürece çözüm getirmez. Ama asıl
çıkarım yaşamı algılamak, onun içinde var olmak için bu deneyimleri yaşamanın gerekli
olduğudur.
Metni oluşturan bölümler eklektik biçimde bağlanıyor görünse de metnin
bütünlüğüne dönük bir sorunla karşılaşılmaz.
İki bölüm arasındaki konusal ve zamansal bağlam okurun alımlamasına bırakılır.
Bunu Anna’nın gelişi ve sınıfa uyum sağlama sürecinde açıkça görürüz. Anna’nın
varlığı çok özel biçimde betimlenmez.
Geleneksel çocuk romanında karakterleri tanımlamak oldukça basittir. İyi ve kötü
keskinliği içinde oluşturulan bu karakterler daha romanın ya da öykünün başında okura
çözümü sunar: İyiler kazanır.
Aynı karakter iyi ve kötüyü bir arada taşıyabilir. Bu da doğal insan özelliklerinin
yansımasıdır. Yazar bunu yaparken insanı sorgulamadan yargılamanın sonuçta çözümsüz
karmaşalara yol açabildiğini de vurgulamış olur.
Haertling, roman süresince kahramanların özelliklerini açıkça belirtmeyerek okura,
onların iç dünyasını çözme sorumluluğu yükler. Okurun kahramanla ya da metinle
özdeşleşmesi onunla bütünleşmekten daha çok, onu anlama üzerine kurulu bir sorgulama
sürecidir. Kimi zaman Benjamin’le özdeşleşen okur, aynı zamanda Anna’yı da çözmeye
çalışır.

265

Peter Härtling’in ana karakterinin zorlu ve zengin bir iç dünyası vardır. Benjamin,
kimi durumlarda kendini tanıyamaz, duyguları hakkında kuşkular yaşar. Bu kuşkuların
yarattığı ikilemler, onda davranış bozukluğu olarak yansır. Kendini dışa vuramayan
Benjamin, iç dünyasında yaşadığı çelişkiler ve duygularla yüzleşmek ve algıladığı ancak yön
vermekte zorlandığı olaylar karşısında etkilenen kişiliğinin zayıf yönlerini de tanıması
gerekmektedir.
Benjamin bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan gelgitler
annesiyle ve yakın arkadaşı Bernhard’la ilişkilerine de yansır. Anneyle şefkat üzerinden,
Bernhard’la paylaşım üzerinden kurulu ilişki sarsıntı geçirmektedir. Eski davranış biçimleri,
gelenekler sarsıntı yaşamaktadır.
Artık yeni bir iletişim süreci oluşmaktadır ve Benjamin bu süreçte, o ana kadar var
olan iletişim alışkanlıkları dışında bir iletişim kurmayı öğrenmek zorundadır. Üstelik bu
süreçte kendi başına olacaktır.
Kendini ifade etmekte zorlanan Benjamin, Anna’ya duyduğu yakınlığı net ifade
edememenin yarattığı öfke ile yaşadığı duyguları bağırarak ya da şiddet uygulayarak
rahatlamaya çalışır. Ama bu aynı zamanda onun için bir zaaf göstergesidir.
Benjamin klasik bir erkek figüründen çok beklenmeyen duygusallık, utanma,
özgüvensizlik, tutku, özlem gibi duyguları yaşamaktadır. Rol model olarak bakıldığında
daha çok dişiye yüklenen bu roller Benjamin’de kaygılar yaratmakta ve bu nedenle, insani
olan, ama rol modele uygun olmayan durum nedeniyle sorunlar yaşatmaktadır. Çünkü bu
görüntü ona göre doğru bir görüntü değildir. Bu, onun duygularını saklamasını
gerektirmekte, iki kişi arasında kalabilecek mektubu yazdığında bile utanç duyabilmektedir.
Tüm bunların yanında kızlarla iyi anlaşan erkeklerin tam erkek olarak kabul
edilmeyebileceği duygusu, aşağılanma duygusunu da beraberinde getirmektedir. Şefkat
duygusu taşıyan erkekler, erkek olamayacağına göre bu duygudan vazgeçmesi gerekecektir.
Çocuk Edebiyatında Sevgi Motifi
Benjamin Anna’yı Seviyor, çocuklar arasından yaşanan sevgi motifini en gerçekçi
işleyen kitaplardan biri olarak ele alınabilir. Ancak Haertling metnini öyle titiz oluşturmuştur
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ki bu ilişkinin ne tür bir arkadaşlık olduğu konusundaki kaygıları baştan ortadan kaldırır ve
metnin gelişimi içerisinde karşılaşılan olaylarda da spekülasyon oluşmasını engeller.
İki çocuk arasında tutarlı ve açık bir sevgi vardır, çocuklar derin bir duyguyla
birbirlerine bağlıdır.
Polonya’dan göç eden bir ailenin kızı olan Anna sınıfa geldiğinde sınıftaki çocuklar
onu itici bulurken Benjamin, Anna’ya doğru çekilmektedir. Ancak Benjamin bunu
kabullenene kadar çok zaman geçecektir.
İlk başta Anna’nın bakışlarındaki hüzne takılan Benjamin, yine de sınıftan dışlanmış
bir kıza yaklaşmanın onu da dışlayacağı korkusunu içinde taşır. Ama bahçede oynarken
Anna’nın alnına attığı top –ki bu Benjamin’in iletişim beceriksizliği göstermektedir–
zorunlu bir yakınlaşmayı doğurur. Benjamin’in Anna’ya yaklaşma gerekçesi ortaya
çıkmıştır. Ama asıl yakınlaşma Anna’nın verdiği yanıtlarla Benjamin’i altüst etmesiyle
başlar; hatta Benjamin, “Kimse beni sevmiyor,” diyen Anna’ya “Ben seni seviyorum,”
demek zorunda kalır; ancak bu durumun farkına vardığında ise kendine bile yabancılaşan
bir tavır takınarak oradan kaçar.
Benjamin Anna’ya eve giderken de eşlik etmeye başlar. İlk eşlik, vedalaşırken
Anna’nın, onun elini tutmasının şaşkınlığıyla sonlanır. Her şey ilktir: Eşlik etme, elini tutma.
Elini tutmak bir tür güven verme davranışıdır. Aslında Anna’nın da bu tür bir güven
duygusuna ihtiyacı vardır. Ancak Benjamin ne kadar çekinikse, Anna o kadar özgüven
içindedir. Ailesiyle Benjamin’i tanıştırır.
Tüm bu içten ve doğal davranışları Benjamin birer sosyal darbe olarak hisseder ve
bu his süreklilik kazanır. Anna mektubu paylaşır, çocukların dalga geçmesinden etkilenmez,
futbol

maçında

Benjamin’in

beceriksizliğine

güler.

Benjamin

ise

mektubun

paylaşılmasından, tahtaya “Benjamin Anna’yı seviyor” yazılmasından utanır, sınıftan kaçar.
Hele futbol maçında ona gülünmesi çok utanç vericidir.
Ama tüm bunlar Anna’nın değerini Benjamin’in gözünde eksiltmez. Benjamin ne
olursa olsun yeni yaşamı ve yeni sosyal davranışları öğrenmektedir. Bu süreç Anna’ya ait
olan bir dünyayı keşif sürecidir. Bu süreçte yönlendirici hep Anna’dır.
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Benjamin ve Anna’nın yaşadığı bu süreç onları yorar. Daha çok Benjamin
etkilenmiştir bu süreçten. Artık eski Benjamin değildir ve sosyalleşme yorgunudur.
Yaşadıklarını sindirmeye gereksinmesi vardır. Bu, tatilde birbirlerini ziyaret etmemeleri
olarak yansır.
Tüm bunlar okuldaki sosyal yaşamda farklı şekilde karşılık bulur. Başlangıçta Anna
sınıfın yabancısı iken, artık Benjamin kendini yabancı hissetmektedir.
Sonunda ayrılık gelip çatar. Anna’nin babası Benjamin’in babasının yardımıyla
başka bir şehirde iş bulur. Annalar taşınacaktır. Gitmeden önce Anna ve Benjamin
vedalaşırlar ve birbirlerine mektup yazmaya söz verirler. Benjamin hemen eve koşar
Anna’ya mektup yazacaktır.
Yazar metni mutlu sonla bitirmez. Anna ve Benjamin birbirlerini bir daha görmüşler
midir, mektuplaşma devam etmiş midir, hiç belirtmez. Okura bırakır bunu. Mutlu sonla
bitirip okuru rahatlatmak istemez. Bu tavır edebiyatta yeni bir eğilimin de başlangıcıdır.

10.1.3.Fantastik Romanlar (bilimkurgu, hayali ve distopik romanlar,
yarı fantastik metinler, post modern masallar)

Önce fantastik tanımından yola çıkalım. Fantastik, sözlükleri açıp baktığınızda,
gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayali tanımıyla karşılanır. Fantastik edebiyat ise 18.
yüzyılda Fransa’da çıkmış bir akımdır (bkz. Türk Dil Kurumu Sözlüğü).
Edebiyat genel olarak kurmaca olduğuna göre, bütün edebiyat ürünlerine fantastik
diyebilir miyiz? Elbette hayır. Bir edebiyat metninin fantastik olabilmesi için gerçeküstü bir
düzlemde geçmesi gerekir. Böyle bir metni oluşturabilmek için edebiyatçının fantezisinin
(sonsuz, sınırsız hayal gücü) olması önkoşuldur. Bu önkoşulu sağlayabilmek için
edebiyatçının çok iyi bir masal birikimin olması, –ama bu da yetmez– aynı zamanda mitoloji
bilgisinin oldukça iyi olması gerekir. Ama bunun da yeterli olduğu söylenemez, aynı
zamanda dönemini de çok iyi kavramış olması gerekir. Dil birikiminin olmasını koşul olarak
koyamıyorum. Bu yoksa zaten yazma eylemi gerçekleşemez, gerçekleşmemeli.
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Fantastik edebiyat masal değildir, ama masallardan yararlanır. İçindeki birçok öge
masal ögesidir. Mitoloji değildir; ama mitolojiden yararlanır. Mitoloji insanoğlunun
gerçekleri gerçeküstü bir düzleme taşıyarak saklayıp gelecek kuşaklara aktarabilme
yeteneğinin de bir göstergesidir. Aynı şey masallar için de geçerlidir. Fantastik edebiyat tek
başına hayvanları ve bitkileri konuşturma sanatı değildir. Başka özellikler de gerekir. Bu tür
metinler fantastik edebiyat alanı içinde sayılsa da bunlar harcıâlem ürünlerdir.
Fantastik çocuk edebiyatında gerçek ve fantastik dünya yan yana bulunan iki
düzlemdir. Olaylar her iki düzlemde de yaşanır ve bir noktada birbirleriyle temas ederler.
Öykülerin gerçek dünya düzleminden çıkan figürler, ağırlıklı olarak fantastik dünyanın
özelliklerinin bilincinde olan çocuklardır. Fantastik edebiyatta yer ve zaman bellidir.
Olayların geçtiği yer ayrıntılı olarak tanımlanır.
Fantastik edebiyat metinleri çocukla daha kolay iletişim kurarlar. Gerçek düzlemde
onları rahatsız eden ve yüz yüze gelmekten kaçındıkları sorunlarla gerçeküstü düzlemde
daha kolay karşılaşabilir ve hesaplaşabilirler. Psikologlar çocukların sorunlarını daha kolay
anlayabilmek için onlarla oyun oynarlar. Oyun, çocuğun gerçeküstü düzlemidir. Bu
düzlemde sorunlarını daha kolay ortaya koyar. Bu sorunlarını, sembollere yükledikleri
anlamlarla ifade eder. Psikolog, anlam yüklerindeki şifreyi çözer ve sorunu belirler.
Edebiyatçı da yaşamın gerçekleriyle çocuğu gerçeküstü bir düzlemde karşılaştırır ve iletişim
kurmasını sağlar. Bu süreç aynı zamanda eğlendiricidir ve macera yüklüdür. Çocuğu içine
çeker ve sürükleyip götürür.
Bizdeki ilk fantastik çocuk edebiyatı ürünü çeviridir. Herkesin çok iyi bildiği Jules
Verne’in kitaplarıdır. Jules Verne’in kitaplarının hemen yayımlanmış olmasının nedeni bu
metinlerin çocuğun bilimsel merakını artırması ve bilime yöneltmesidir. Yazıldığı dönemde
anlatılanların gerçeküstü bir düzlemi yansıttığı unutulur. Alis Harikalar Ülkesinde,
klasiklerin arasında sayabileceğimiz bir başka üründür. Fantastik edebiyatın klasik
başyapıtlarından bir başkası Pinokyo’dur. Melankolik bir başkaldırı olan Exupry’nin Küçük
Prens’i, Michael Ende’nin Bitmeyecek Öykü’sü, Roald Dahl’ın Çarli’nin Çikolata
Fabrikası, Çarli’nin Büyük Cam Asansörü, Matilda isimli kitapları, Angela Sommer
Bodenburg’un Küçük Vampir dizisi, Astrid Lindgren’in Pippi Uzunçorap dizisi, Janosch’un
Sen Bir Kızılderilisin Hannes isimli kitabı, Cristina Nöstlinger’in Kim Takar Salatalık
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Kralını, Konrad Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk isimli kitapları akla ilk gelen önemli
fantastik ürünlerdir. Bu kitaplarda, yukarda değindiğim gibi, fantastik çocuk edebiyatı
metninin en önemli figürü çocuktur kuralı tam bir bütünlükle uygulanır. Metinlerin
başkahramanı hep çocuktur.
Alis gerçekle gerçeküstü düzlem arasında sürekli gidip gelir. Pinokyo gerçeküstü bir
düzlemde başladığı yaşamını gerçek düzleme geçerek tamamlar. Küçük Prens gerçekliği
gerçeküstü düzlemde tutar ve bu yönüyle melankoli içerir.
Ende’nin Bitmeyecek Öykü kitabı, okurunu gerçek düzlemden gerçeküstü düzleme
taşırken, kitabın özelliğini bile belirler. Kitabın gerçek ve gerçeküstü düzlemleri anlatan
bölümleri farklı renkte kâğıtlara basılmıştır. Dahl çocuğu gerçeküstü düzleme taşıyarak
toplumsal eleştirilerini daha kolay yapar.
Bodenburg Küçük Vampir dizisinde kültürel bir inançtan yola çıkar ama bu inanca
saplanmaz. Vampir sadece sürükleyici bir motiftir. Gerçeküstü düzlemde çocuğun macera
duyguları doyurulur.
Astrid Lindgren’in gerçeküstü düzlemi, romanın kahramanı Pippi’nin kendisidir.
Onun yaşantısıdır. Janosch, kitabında gerçeküstü düzlemi aşağıdakiler ve yukarıdakiler
ülkesi olarak betimler. Nöstlinger, gerçeküstü figürleri gerçek yaşamın bir parçası yapar.
Bu yazarları önemli kılan nedenlerin başında tümünün, döneminin tanıklığını çok iyi
yapması gelir. İkinci önemli neden eleştirel bakabilmeleridir. Ayrıca çocuğu ve çocuk
dünyasını çok iyi tanırlar. Kendi kültürlerini ve kültürel art alanlarını iyi bilirler. Bunları
harmanlayıp yeni bir sentez yapabilmiş yazarlardır. Bu yüzden birçok dile çevrilmişlerdir.
Bu yüzden klasiklerdir.
Peki, bütün bunları biz yapamaz mıyız? Ben yapamamamız için hiçbir neden
göremiyorum. Kendi kültürüne, mitolojisine, masalına ve kültürel art alanda bulunan tüm
zenginliklere hâkim her yazar bu alanda ürün verebilir. Fantastik yazıyorum diye başka
kültür yansımalarını metinlerine yerleştiren yazarlar elbette kendi dar alanlarında kalmaya
mahkûmdur. Öykünmecilikten uzak duran, hayal gücünü kültürel zenginliğiyle harmanlayan
yazarlar bunu başaracaktır. Anadolu hala keşfedilmemiş bir halde orada durmaktadır.
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Uygulamalar

1. Çocuk romanlarını inceleyeniz ve romanların genel özelliklerini tespit ediniz.
2. Çocuk edebiyatında gerçekçi, psikolojik ve fantastik romanlardan örnekler
bulunuz. Bulduğunuz örnekler üzerinden bu tür romanların genel özelliklerini
sorgulayınız.
3. Emil ve Dedektifler, Benjamin Anna’yı Seviyor ve Alis Harikalar Ülkesinde
kitaplarını bu bölümde öğrendiğiniz bilgiler ışığında eleştirel şekilde
okuyunuz.
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Uygulama Soruları

1. Çocuk romanlarının genel özellikleri nelerdir?
2. Çocuk edebiyatında gerçekçi, psikolojik ve fantastik tür romanlara hangi
örnekler verilebilir?
3. Benjamin Anna’yı Seviyor kitabı çocuk edebiyatında hangi tür romanlar içinde
yer alır ve bu türün özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuk edebiyatında roman türlerinin özelliklerine değinilmiştir. Romanda
aranan en temel özellik çocuğun özne oluşu ve onun gerçekliğinin öncelenmesidir. Gerçekçi
romanlar, çocuğun yaşamın gerçekleriyle doğrudan karşılaşması ve bu sayede yaşamla iletişim
kurabilmesi ve sorgulayarak değerlendirebilmesini sağlar. Gerçekçi romanlara örnek olarak
Erich Kaestner’in yazdığı Emil ve Dedektifler örnek verilebilir. Bu kitap bir çocuğun
çocukluğunu tanımlayan gerçekçi bir romandır. Bu bağlamda yayımlanan ilk kitap olmasıyla
çocuk edebiyatı tarihinde önemli ve öncü bir yeri vardır.
Çocuk edebiyatında psikolojik roman örneği 80’li yıllara kadar görülmez. Benjamin
Anna’yı Seviyor romanı, bir romanın gereksindiği şekilsel ve içeriksel ölçütleri yerine
getirmesinin yanında, değişen günümüz çocuk edebiyatında öncü içerikler taşıyan psikolojik
çocuk romanı olarak da yerini almıştır. Aynı zamanda çocuklar arasından yaşanan sevgi
motifini en gerçekçi işleyen kitaplardan biri olarak ele alınabilir.
Fantastik edebiyat metinleri çocukla kolay iletişim kurarlar. Gerçek düzlemde çocukları
rahatsız eden ve yüz yüze gelmekten kaçındıkları sorunlarla gerçeküstü düzlemde daha kolay
karşılaşabilirler ve hesaplaşabilirler. Bizdeki ilk fantastik çocuk edebiyatı ürünü çeviridir. Jules
Verne’nin kitapları örnek olarak verilebilir. Fantastik romanları öykünmecilikten uzak duran,
hayal gücünü kültürel zenginliğiyle harmanlayan yazarlar üretebilirler.
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Bölüm Soruları

1. Çocuk romanlarında olması gereken en temel özellik nedir?
a) Çocuğun nesne oluşu
b) Çocuğun özne oluşu
c) Çocuğun önemsenmemesi
d) Çocuk gerçekliğinin öncelenmemesi
e) Hiçbiri

2. Gerçekçi romanlar aşağıdaki hangi sonucu beraberinde getirmektedir?
a) Çocuğun, yaşamın gerçekleriyle doğrudan karşılaşması
b) Çocuğun, yaşamla iletişim kurabilmesi
c) Çocuğun, sorgulaması
d) Çocuğun, bütünü değerlendirebilmesi
e) Hepsi

3. 1929 yılında yayımlanan Emil ve Dedektifler yapıtın yazarı kimdir?
a) Gülsevin Kral
b) Peter Haertling
c) Erich Kaestner
d) Franz Kafka
e) Michael Ende

4. Gülsevin Kral’ın Ablamı Nereye Kaçırdılar adlı roman hangi türdür?
a) Şiir
b) Öykü
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c) Çizgi roman
d) Polisiye
e) Fantastik roman

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar arasından yaşanan sevgi motifini en gerçekçi işleyen
kitaplardan birisidir?
a) Benjamin Anna’yı seviyor
b) Ablamı Nereye Kaçırdılar
c) Emil ve Dedektifler
d) Çavdar Tarlasında Çocuklar
e) Hiçbiri

6. Aşağıdakilerden hangisi fantastik roman türü içersinde yer almaktadır?
a) Bilimkurgu
b) Ütopik romanlar
c) Postmodern masallar
d) Distopik romanlar
e) Hepsi

7. Fantastik edebiyat türü 18. yüzyılda hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
a) Fransa
b) Almanya
c) İspanya
d) İtalya
e) İngiltere

8. Aşağıdakilerden hangisi fantastik edebiyatın klasik başyapıtlarından biridir?
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a) Astrid Lindgren - Pippi Uzunçorap
b) Lewis Carroll - Alis Harikalar Ülkesinde
c) Carlo Collodi – Pinokyo
d) Michael Ende - Bitmeyecek Öykü’sü
e) Hepsi

9. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Gerçeküstü bir düzlemde geçen metin fanstastik metindir.
b) Fantastik edebiyat masal değildir,ama masallardan yararlanır.
c) Fantastik edebiyat mitoloji değildir, ama mitolojiden yararlanır.
d) Fantastik edebiyat tek başına hayvanları ve bitkileri konuşturma sanatıdır.
e) Fantastik çocuk edebiyatında gerçek ve fantastik dünya yanyana bulunan iki
düzlemdir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çocuklar için dedektif romanlarına örnektir?
a) Ablam ı Nereye Kaçırdılar
b) Benjamin Anna’yı Seviyor
c) Pinokyo
d) Alis Harikalar Ülkesinde
e) Emil ve Dedektifler

Cevaplar:

1)b; 2) e; 3) c; 4)d; 5) a; 6) e; 7) a; 8) e; 9)d; 10)a

276

Kaynakça

Burnet, F. H.: Küçük Prenses, Çev.: Gülten Suveren, Altın Kitaplar, İstanbul 1984
Carroll, Lewis: Alice Harikalar Diyarında, İş Bankası Kültür Yayınları
Collodi, Carlo: Pinokyo, Çev.: Gülten Suveren, Altın Kitaplar, İstanbul 1994
Dahl, Roald: Çarli’nin Çukulata Fabrikası, Çev.: Celal Üster, Can Yayınları, 2016
Dahl, Roald: Çarli’nin Büyük Cam Asansörü, Çev.: Celal Üster, Can Yayınları, 2016
Dahl, Roald: Matilda, Çev.: Lale Akalın- Cüneyt Akalın, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
1994
Ende, Michael: Bitmeyecek Öykü, Çev.: Saadet Özkal, Ren Yayınevi, İstanbul 1986
Haertling, Peter: Benjamin Anna’yı Seviyor, Çev.: Necdet Neydim, Afa Yayınları, İstanbul
1991
Janosch: Sen Bir Kızılderilisin Hannes, Mavibulut Yayınları, İstanbul 1996
Kaestner, Erich: Küçük Hafiyeler, Çev.: Serap Sezgin, Can Yayınları, İstanbul 1984
Kaestner, Erich: Emil ve Dedektifler, Çev.: Serap Sezgin, Can Yayınları, İstanbul 1984
Kıral, Gülsevin: Ablamı Nereye Kaçırdılar, Bu Yayınevi, İstanbul 2005
Lindgren, Astrid: Pippi Uzunçorap Cincin Adasında, Çev.:Samiye Öz, Can Yayınları,
İstanbul 1998
Nöstlinger, Christine: Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk Konrad, Çev.: Sakine Eruz,
Düzlem Yayınları, İstanbul 1993
Nöstlinger, Christine: İlse Evden Kaçtı, Çev.: Selahattin Dilidüzgün, Düzlem Yayınları,
İstanbul 1993
Sommer Bodenburg, Angela: Küçük Vampir, Hep Kitap, İstanbul, 2017
Tuğcu, Kemalettin: Köprü Altı Çocukları, İtimat Kitabevi, İstanbul 1996

277

11. ÇOCUK EDEBİYATINDA YAZAR, ÇİZER, EDİTÖRÜN
ÖNEMİ VE BUNA DÖNÜK SORGULAMA YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Çocuk Edebiyatı Yazarında Bulunması Gereken Özellikler
11.2. Çocuk Edebiyatında Çizerin Önemi
11.3. Çocuk Edebiyatında Editörün Görevi ve Sorumluluğu
11.4. Çocuk Edebiyatında Yayıncının Sorumluluğu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocuk edebiyatı yazarından bulunması gereken özellikler nelerdir?
2. Çocuk edebiyatında çizerin önemi ve yayıncının sorumluluğu nedir?
3. Çocuk edebiyatında editörün görevi ve sorumluluğu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çocuk Edebiyatında Yazar Çocuk edebiyatı yazarında
Okuyarak/Araştırarak/
ve Çizer
bulunması
gereken
özellikleri ve çizerin önemini Sorgulayarak/Gözlemleyerek
kavrayabilmek.
Çocuk Edebiyatında Editör

Çocuk edebiyatı editörün
Okuyarak/Araştırarak/
görevini ve sorumluluklarını
kavrayabilmek.
Sorgulayarak/Gözlemleyerek

Çocuk Edebiyatında Yayıncı

Çocuk
edebiyatında
Okuyarak/Araştırarak/
yayıncının sorumluluklarını
kavrayabilmek.
Sorgulayarak/Gözlemleyerek
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Anahtar Kavramlar

•

Yazar

•

Çizer

•

İllüstratör

•

Yayıncı

•

Editör

•

Yayın sorumluluğu

•

Çocuk edebiyatı

•

Görselleştirme

•

Üslup

•

Biçim ve biçem

•

İdeoloji

•

Bilinçli yazma

•

Özne olarak çocuk

•

Çocuk gerçekliği

•

Dil kullanımı

•

Metin kurgusu

•

Metnin ritmi
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Giriş
Çocuğa kitabı taşıyan kişilerin (öğretmen, ebeveyn, kütüphaneci), çocuk için kitap
üretenlerden neler beklemesi gerektiğini ve bunu nasıl dizgeleştirileceğini aşağıda
belirlemeye çalışacağız. Bu süreç, hem metinsel hem görsel, hem yayına karar verme ve
yayımlama açısından çok özen gösterilmesi ve sorumluluğunun hiçbir biçimde
atlanmaması, ertelenmemesi gereken bir süreçtir.
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11.1.Yazar Özellikleri
Çocuk edebiyatının oluşumu ve çocuğu hedef kitlesi alan metinlerin yazılma ve
yayımlanma süreci, geçmiş bölümlerde vurguladığımız gibi, Batı’da 18. yüzyılın sonuna
doğru, bizde ise 19. yüzyılın sonuna doğru gerçekleşmiştir. Bunda sosyoekonomik
gelişmelerin oynadığı rol büyüktür. Başlangıçta yetişkin edebiyatı yazarlarının eserleri
çocuğa uyarlanırken, süreç içinde doğrudan çocuğa yazarlar bu alana katılmışlardır. Batı
çocuk edebiyatına baktığımızda bu alanda ünlenmiş onlarca yazardan söz edebiliriz.
Bizde ise uzunca bir süre çocuk edebiyatı saygın bir edebiyat alanı olarak
görülmediği için bu alan oldukça kısır kalmış ve ancak uzun mücadeleler sonucu çocuk
edebiyatı saygınlığı kazanabilmiştir. 90’lı yıllara gelene kadar bu süreç devam etmiş hatta
bu alana dönük akademik çalışmalar ve yazılan araştırma kitapları bir elin parmaklarını
geçmemiştir. 70’li yıllarda çocuk edebiyatı tartışılır gibi olmuş ama dönemin ünlü
yazarlarının bu alanı reddetmesi sonucu bu gelişme ertelenmiştir. Ancak 90’lardan sonra
hem akademik çalışmalar hem yeni yayınevlerinin bu alana salt çocuk edebiyatı
yayınlayarak girmesi tartışmaları çocuk edebiyatının varlığı ve saygınlığı sonucuna
götürmüş ve alan hızla gelişme sürecine girmiştir. Geçen bölümlerde açıkladığımız gibi artık
okul öncesi alanda 25.000 den fazla okul dönemi, çocuk edebiyatı alanında ise yine 24.000
den fazla kitap bulunmaktadır. Bu, alanın hem kamusal alanda hem de akademik alanda
tartışılmasını ve gelişmesine dönük katkılar sunulmasını gerekli kılacak bir aşamaya
geldiğini göstermektedir. İşte bu nedenle alanın bileşenlerinde başta geleni çocuk edebiyatı
yazarıdır.
Yazar, yaşadıkları, duydukları, gördükleri, gözledikleri ve düşledikleri, olgu ve
olayları ya tanıklığı ya da kendi öznelliği içinde oluşturduğu biçimiyle bir metni, tasarlayan,
kurgulayan ve onu okura estetik bir dil, biçim ve biçemle ulaşması için hazırlayan, okura
anlatacak bir şeyi olan kişidir.
Basit bir ifadeyle “bir şey yazmak için yazacak bir şeyinizin olması gerekir.”
Yazacak bir şeyi oluşturabilmek için yazı malzemesi derlenir, bu derleme kurguya dönüşür,
anlatım biçim ve biçemi belirlenir. Bu süreç çok sözü edilen bir ifadeyle “ilham perisi”nin
beklenmesiyle gerçekleşmez. Yazmaya hazırlanan kişinin araştırmacı, gözlemci olması;
284

hayatı, çevreyi, olayları, hedef kitlesini, kendisini olabildiğince iyi tanıması öncelikli
gerekliliklerdir. Yazar oluşturduğu metinle hayata bir şey söyler. İşte burada özellikle çocuk
edebiyatı yazarlarının özenle sakınması gereken durumlar vardır:
1- Yazar hayata bir şey söylerken buyruklar vermez, figürlerini idealize etmez,
onların doğal gerçekliğine sadık kalır. Bir yazar söylemek istediklerini estetik
bir kurgu içinde ve buyurgan bir didaktizme sapmadan metninde
kurgulayabilmelidir. Eğer bir yazar, yazdığı metinde sloganlarla konuşmaya
başlamışsa yazarlık rolünden çıkmış demektir ve o zaman metin anlamını yitirir,
edebiyat metni olmaktan çıkar.
2- Bir yazarın inancının, ideolojisinin olması doğaldır. Doğal olmayan metninde
bunu okurunun gözüne sokmak istemesidir. Elbette her metin iki bakış açısını
ayrı ayrı içerebilir ama edebiyat metni bir önceki aşamada belirttiğimiz gibi
sloganlardan

oluşmaz.

Edebiyat

bir

tanıklığın

ya

da

düşlenenin

kurgulanmasıdır. O tanıklığı yapan yazar, gördüklerini elbette onu belirleyen
düşünce dünyasının süzgecinden geçirerek alımlayacak ve anlamlandıracaktır.
Anlattığı da, işte bu sürecin sonunda ortaya çıkan damıtılmışlık olacaktır. Aksi
durumda yazar yazınsal bir metni oluşturmak kaygısından daha çok ezberlediği
söylemin aktarıcısı konumunda olacaktır. Bu da metnin daha baştan ölü doğması
demektir ve okurla asla iletişim kuramaz. Kurduğu durumlarda ise okuru yanlışa
sürükleyen bir yolun taşlarını döşüyor olacaktır. Buyurgan didaktik ve
sloganlardan oluşan bir metin okura sorgulama imkânı vermez ve yazar, kendi
duygu ve düşüncesini okura dayatmış olur.
3- Yazar sadece yazardır. Ne öğretmendir, ne anne, ne de babadır. Çoğu yazarın
kendini tanıtırken “öğretmen yazar”, “eğitimci yazar” şeklinde ifade etmesi
anlamsız bir tanımlamadır. Daha baştan okurun karşısında bir iktidar kurma
arayışı anlamına gelir. Kendini bu şekilde tanımlayan ”öğretmen yazar” okura
şu mesajı vermektedir. “Ben öğretmenim, benim yazdıklarım sana bir şey
öğretecektir, onları eksiksiz ezberle ve sakın unutma. Gelecek sefer sınav da
yapabilirim.” (Ne dehşet verici)
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Çocuklar öğretmenlerini çantalarına koyup eve götürmezler, demiştik. İşte bu
nedenle o “öğretmen yazar”ların didaktik metinleri çocukların yazınsallıkla
buluşmasını engelleyecek, çocuğun, sorgulama, eleştirme ve gerektiğinde
reddetme hakkını elinden alacaktır. Hiçbir yazar kutsal değildir; ama her
nitelikli özgün ürünler veren yazar değerlidir. Hem yazar değerlidir hem de
metin değerlidir. Metni ve yazarı değerli kılan sorgulanamaz oluşu değil aksine
sorgulanır, eleştirilir oluşudur. Bu onu değerli kılar, çünkü iletişim kurulabilen,
yeni çıkarımlar yapılabilen, metinden yola çıkıp başka yolculuklara imkân
sağlayan durumlarda yazar okur için önem kazanmaya başlar, çünkü okur ona
bir şey söyleyebilmektedir ve onun söylediklerini tartışabilmektedir. Bu sürecin
yaşanması yazarı ve metni değerli kılar. Ancak bir yazar hiç tartışılmadan kabul
görmeyi bekliyorsa, o zaman ciddi bir sorunla karşı karşıyayız demektir.
4- Yazarlar,

yazdıkları

metinlerin

nasıl

bir

metin

olduğunu

bilmekle

yükümlüdürler. Masal yazdığını iddia eden bir yazarın bunun klasik masal mı
(ki zaten olamaz çünkü anonimdir) masalsı mı, yarı fantastik bir metin mi
olduğunu bilmek zorundadır. Hayvan ya da nesneyi konuşturan ona hayat veren
her metin masal değildir. Hayvan ya da nesneyi metnin öznesi konumuna
getirirken okuru olan çocuğun çevresel iletişimini, yaşama dokunmasını
kolaylaştıracak, ya da yaşamın içinde karşısına çıkan soru ve sorunları aşmaya
destek olacaktır. Bu durumda ortaya çıkan metin masal değil yarı fantastik bir
kurgu olacaktır. Yazdığı metnin türünün özelliklerini bilmeli, eğer bir metin
masalsı, mitolojik esinlenme ile yazılıyorsa esinlenilen metnin ya da metin
türünün söylemsel özelliklerinin farkında olmalıdır. Bilimkurgu yazma tutkusu
taşıyan bir yazar matematik, fizik, kimya, biyoloji vb. gibi bilim dallarını çok
iyi bilmesi, yazdığı bilimsel iddia taşıyan metnin bu iddialarını okura
inandırabilmesi gerekmektedir. Bu bilim dallarıyla hiç iletişimi, bilgisi ya da
tutkusu olmayan bir yazarın yazdığı metin, bu bilim dallarınca sorgulandığında
ciddi yanlışlarla karşı karşıya kalabilir. Kamusal alanda yayımlanmış birçok
bilimkurgu metninin bu tür sorunlar içerdiğini söylemek mümkündür.
Yarı fantastik ya da fantastik metin yazma çabasında olan yazarların bunu
yapmadan önce alan bilgisine sahip olması, örnekleri iyi incelemesi, yazılan
bilimsel metinleri çok iyi içselleştirmesi onun sorumluluklarındandır.
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5- Yazar, hedef kitlesi olan çocuğu bir özne olarak kabul etmeli ve ona seslenirken,
bu seslenişin tepeden olmamasına dikkat etmelidir. Ancak bunun metnin
basitleştirilmesi anlamını taşımadığı açıktır. Basit değil, anlaşılır ve
anlamlandırılabilir olması önemlidir.
6- Yazar kendi gerçeğini değil, çocuğun gerçeğini anlamayı, araştırmayı ve onun
yaşam karşısındaki soru ve sorunlarını keşfetmeyi öncelemesi gerekir. Her
anlatıcı, her metin oluşturucunun yazar olması söz konusu değildir. Yazar,
yukarda vurguladığımız gibi sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdikten
sonra ortaya koyduğu metin estetik ve yazınsal değer taşıyorsa bu sürece girmiş
olur.
7- Yazarlık salt güzel cümleler kurmak değildir. Doğru, estetik ve anlam taşıyan
cümleler kurmak zaten yazarın doğal görevidir. Cümleleri kendi başına güzel
olan ama bir metin olarak hiçbir anlam taşımayan metin salt bu özellikleri
nedeniyle okura gitmemelidir. Çoğu durumda okuru iyi bir dille karşılaştırma
kaygısı, güzel cümle ama anlamsız metin görüntüsünü ortaya çıkarmaktadır.
Yazar metnin yan anlamlarını da hesaba katmalı ve kendi istemediği anlamların
oluşmaması için metin hâkimiyetini sağlamalıdır.
8- Metnin kurgusu ve ritmi okur için cazip özellikler taşımalıdır. Ancak yazar
okuru (çocuğu) salt eğlendirmek için mi, yoksa eğlendirici bir metinle hayata
götürmek için mi metni oluşturuyor, bunun bilincinde olmalıdır.
9- Yazarın her konuyu anlatabilme özgürlüğü vardır. Ancak bu özgürlük kendi
içinde yoğun sorumlulukları beraberinde getirir. Yazar hedef kitlesinin içinde
bulunduğu yaş gerçekliğini asla gözden uzak tutamaz. Çocuğun, yaşının
getirdiği dil bilinci, kültürel birikimi, yaşam deneyimi, düş dünyasının ona
sağladığı genişlik verilen metnin özellikleriyle örtüşmeyebilir. Bu durumda
metnin okuma yaşının çocuğa uygun olmaması nedeniyle metinle karşılaşması
önlenmeli ve uygun olan, yani çocuğun bunu anlamaya hazır olduğu yaşta
verilmesi sağlanmalıdır. Yazarın özgürlüğü, çocuğun duygu dünyasının
çökmesi pahasına gerçekleştirilemez. Yazar çocuğa umutsuzluk aşılama
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hakkına sahip değildir. Ne anlatılırsa anlatılsın, sonunda bir umut çocuğun
hakkıdır. Onu yaşamdan koparacak bir metnin çocuğa ulaştırılması haksızlıktır.
Bu durumda metnin çocuğa göreliği sorgulanmalıdır. Bütün bunları yaparken
metnin yasaklanması değil, okuma sürecinin ve yaşa göreliğin saptanması daha
sağlıklı olacaktır.
10- Yazarlık serüvenine çıkan kişileri bu yolculuğa çıkması için teşvik eden
unsurlar çoktur; ama kişi sadece benim anlattığımı çocuklar çok sevdi onları
yazdım diyerek bu yolculuğu sürdüremez. Yazarlık yukarda saydığımız ve belki
de oldukça fazla eksik bıraktığımız sorumlulukları yerine getirdikten sonra kişi
yolculuğuna devam etmelidir. Aksi durumda birkaç durak gitme keyfini
yaşamak yeterlidir. Ardından trenden inmek en doğrusu olacaktır.

11.2. Çizerin Çocuk Edebiyatındaki Önemi
Çocuk edebiyatı tarihimizde uzun bir süre varlığı çok önemsenmeyen, yazar kadar
değerli ve yaptığı işin (ürettiği çizimler) yazarın metni kadar önemli olduğu anlaşılmayan
bir kişiden söz ediyoruz. Bir kitabın çizeri, onu, görsel anlamda metinleştiren ve okurun
(özelinde çocuk okur) metni anlamasını kolaylaştıran, metinle iletişimini güçlendiren,
okurun görsel üzerinden kendi metnini oluşturabilmesi için görsel yolculuk hazırlayan ve
bunu estetik bir görüntü ve renk harmonisiyle sunan kişidir.
Çocuk edebiyatı tarihine baktığınızda eski dönemde üretilen resimli kitaplarda var
olan resimlerin kahramanlarının çok fazla yerlilik taşımadığını görürüz. Bu aslında o
dönemde çocuk kitapları resimlemesinin, güzel sanatlar fakültelerinde henüz gündeme
alınmadığı ve bu sorunla ilgili herhangi bir girişimin yapılmadığını gösterir. Gerçi
günümüzde durumun pek farklı olduğunu söylemek mümkün değildir ama bazı
akademisyenlerin hem çizer olarak hem de araştırmacı ve yazar olarak bu alana katılması
sorunu bir parça olsun akademinin gündemine taşımıştır. Ancak bu konuda Çekya, Japonya,
Rusya, Almanya, İtalya, Amerika, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde çocuk kitabı
illüstrasyonları ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişmiş ve bu süreç o ülkelerde çizgi roman
geleneğini de doğurmuştur.
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Çizer ve metin ilişkisine gelince, çizer metni görselleştirir, resmetmez. Bu şu anlama
geliyor. Elinize aldığınız çoğu görsel içeren kitapta bu görseller (illüstrasyon), anı (o anda
anlatılanları) resimleyen görüntüler olarak bulunur. Bu resimlemelerde görüntü donuk,
hareketsiz ve görselden hiçbir biçimde öykü çıkarmanız ya da öykü başlatmanız mümkün
görünmez. Oysa çocuk kitabı resimlemesi (illüstrasyon) görsel şölendir ve bu görsel kendi
başına öyküdür. Resimli bir kitabın hazırlanmasında çizer, metinle eşdeğerde bir görseller
bütünü hazırlamalıdır. Bu görseller kendi içinde metni temsil etmelidir. Bu temsil, metnin
içinde geçen anları saptayıp onların resmedilmesinden daha çok kendi içinde hareketli, sanki
o anda bir olay başlamış ve devam ediyor etkisini okurda oluşturabilmelidir. Kitap resimler
ve metin olarak eşdeğer anlam taşıyan iki unsurun yolculuğunun temsilcisidir. Okur hem
metinle hem de görselle ayrı ayrı yolculuk yapabilmelidir. Her resimli kitap çeviri ya da telif
oluşuyla kendi kültürel alanından izler taşır. Görsellerin taşıdığı kültürel imgeler çizerlerin
farkında olması gereken unsurlardır. Renk ve figürlerden tutun, görselin içerdiği nesneler ve
yaşam biçimi kültürel göndermelere sahiptir ve çizer bunların farkında olmalıdır. Basit bir
örnek verecek olursak: Amerikan resimli çocuk kitaplarında baskın konumda olan ulusal
renk sarıdır. Ampirik bir gözlemle edindiğim izlenimimi söylersem Türkiye’deki yerli çocuk
kitaplarında bu renk kırmızı olarak yansımaktadır. Diğer alanları başka araştırmacıların
ayrıntılarıyla araştırması elbette dileğimizdir.

11.3. Editörün Görev ve Sorumlulukları
Çocuk edebiyatında editörlük çok sonra anlaşılan ve ancak yakın zamanda gerçek
anlam ve değerini edinmeye başlayan ama henüz bunu tam olarak gerçekleştirebilmiş
olmayan, yine de umut verici belirtiler taşıyan bir alandır.
90’lı yılların sonuna kadar çocuk edebiyatı ilköğretim beş yıl olduğu için sanki
çocuklar bu yaşa gelince bitiyor gibi görünüyordu. O dönemde üretilen özellikle yerli
kitaplarda öncelenen konu, çocuğun okuma yazmayı öğrenmesi ve ardından çocuk kitapları
aracılığıyla değerler sistemini içselleştirmesiydi. Gerçi bu anlayış değişmiş değil, ancak
bunun dışında çocuk edebiyatı saygın bir alan olarak kabul görmekte ve çocuk edebiyatı
ürünlerine de daha bir özenle yaklaşılmaktadır. 90 öncesinde bazı yayınevlerinin editörleri
bu alanı önemsemiş ve özellikle farklı başlıklar altında çocuk edebiyatı metinleri
yayımlamaya özen göstermişlerdir. Buna en iyi örnek Arkadaş Kitaplar dizisini Cem
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Yayınevinde yayımlayan Erdal Öz’dür. Yaptığı çalışmayla hem yabancı metinlerin
çevrilmesini hem de yerli yazarların bu alana ilgi duymasını sağlamıştır. Öncü bir çalışma
olmasına karşın bu süreç çok fazla devam etmemiş, çocuk edebiyatı eğitimin destekçisi bir
alan olarak varlığını sürdürmüştür.
Eğitim sistemi günümüze kadar gelen bir süreçte çocuğu hızlı büyümesi gereken bir
varlık olarak algılamış ve uygulamada bunu edebiyat metinleri seçiyle net biçimde
göstermiştir. Çocuklara seçilen kitaplara baktığımızda bu büyüme dayatmasının nasıl
olduğunu anlamak mümkündür. İlköğretimin 2. kademesinde ve de 3. kademesinde
çocuklara okuması için önerilen metinler büyük bir çoğunlukla yetişkin edebiyatından
seçilen metinlerdir. Burada çocuktan beklenen onun bir an önce çocukluktan kurtulması ve
yetişkinler dünyasına girmese de yetişkin tavırlar edinmesidir. Bu da ertelenmiş bir
çocukluğun ve ardından gelen sorunların nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
Çoğu kişinin önyargı ile yaklaştığı editörlük aslında hem yazarı hem de metni
kamusal alana çıkmadan denetleyen, inceleyen, sorgulayan, hedef kitlesine göre
değerlendiren ve sahip olduğu sorunları baştan belirleyip yazarı yönlendiren bir görevdir.
Yine yanlış bir bilgiyle yaklaşılan bu alan bir düzeltmenlik görevi değildir. Editör bir metni
düzeltmez. Düzeltmeyi üstlense bile bu onun öncelikli görevi değildir. Editör, yukarda
saydığımız işlemleri yaptıktan sonra metin üzerinde yazarı yönlendirir ve metnin
eksiklerinin tamamlanmasını ister. Editör aynı zamanda alanı inceleyen, takip eden, iç ve dış
edebiyat dünyasında olanları, yayımlanan ürünleri izleyen, inceleyen ve yazarını yeni
açılımlar, konular konusunda yönlendiren ve teşvik eden biri olmalıdır. Bu görevi, aynı
zamanda yerli edebiyat dizgesinin gelişmesi ve dış dünyaya açılım açısından çok önemlidir.

11.4.Yayıncının Sorumluluğu
Çocuk edebiyatı yayıncılığının tarihi 19. yüzyılın ikinci yarısında başlar. 1869
yılında yayımlanan ilk çocuk dergisi Mümeyyiz buna en ilginç örnektir. Çocuk edebiyatı ile
ilk yayınların yapıldığı ve bu yayınları basan matbaaların bulunduğu yer Selanik’tir. Daha
sonra İstanbul bu konuda öncülüğü ele almıştır ve hala öncülüğünü sürdürmektedir. Ancak
19. yüzyıldan başlayıp 1960’lara kadar gelen bir süreçte hedef kitlesi sadece çocuk olan bir
yayınevinin varlığı söz konusu değildir. Yayınevleri yetişkin edebiyatını öncelerken yayın
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listelerinde ayrıca çocuk edebiyatı da bulundurmuştur. Bu yayınların önemli bir kısmını da
Klasikler oluşturmuştur. Yine 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar yayınevleri bir yayınevi
ismiyle değil matbaa ismiyle anılmıştır. Yayınevi ismi taşıyan kuruluş sayısı yok denecek
kadar azdır.
Çocuk edebiyatı alanında yayın yapmaya karar veren bir kişinin öncelikle bu alanı
tanıması ve neden bu işe soyunduğunun bilincinde olması gerekir. Yayın alanına yatırım
yapan bir kişinin elbette bu işten kazanç sağlamayı istemesi kadar doğal bir şey olamaz;
ancak tek amaç kar elde olunca alana bakışın ve üstlenen sorumluluğun çerçevesi değişim
gösterebilir.
Biz burada alana tutku duyan ve çocuk edebiyatına yeni eserler kazandırmak, alanın
gelişimine katkıda bulunmak ve gelişimle birlikte hem kurumu hem de alanı büyütmek
isteyen bir durumu ele alalım ve onu tanımlayalım.
Çocuk edebiyatı kendi başına ve kendine özgü özellikler taşıyan bir alandır. Ortaya
konan ürünlerin talipleri çok olduğu kadar denetleyicileri de çoktur. Hedef kitleniz eğitim
sistemindeki çocuk ise sizi MEB, ebeveyneler ve öğretmenler denetler. Eğitim sitemi kendi
bakış açısına uygun metinlerin okul sistemine dâhil olmasını bekler. Öğretmenler de bunun
en başta gelen uygulamacılarıdır. Her ne kadar bunun uygulanması çok fazla mümkün
değilse de yine de bu denetleme varlığını sürdür. Yayıncı çocuk dünyasının hangi alanına
yayın yapacağını bilmelidir. Yaş olarak, kültürel çevre olarak çocukların dünyası farklılık
gösterir ve onların oluşturdu okur kitlesi değişik beklentiler içinde olabilir.
Bir yayınevinin yayın paradigması vardır ve olmalıdır. Ancak bu paradigma çocuğa
karşı sorumlu olan içeriğe sahip olmalı ve çocuğu tüketim nesnesi olarak görmemelidir.
Edebiyat sözün tüketildiği değil üretildiği bir alan olma özelliğini korumalıdır.
Yayıncı

çocuğu

hem

tüketim

bağlamında

hem

de

düşünsel

bağlamda

nesneleştirmemeli, onun hayatla bağını sağlam kurabileceği en değerli köprülerden biri olan
kitapla sağlıklı buluşmasının yollarını bulmalıdır.
Yayıncı, kitapların niteliğinden sorumludur. Baskı konusunda tasarım, matbaa,
ciltleme, pazarlama konularında ekip ve uzman varlığını iyi belirlemeli ve sürecin sağlıklı
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işlemesi için koordinasyonu sağlamalıdır. Sonuçta yayımlanan kitaplar yayıncıyı
bağlayacaktır. İyi bir ürün onu onurlandıracak kötü olan ise saygınlığını azaltacaktır.
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Uygulamalar

1. Çocuk edebiyatı alanındaki yazarları araştırınız ve özelliklerini saptayınız.
2. Çocuk edebiyatı alanındaki yapıtlarının illüstrasyonlarını inceleyiniz ve bu
bağlamda çizerin önemini tartışınız.
3. Çocuk edebiyatı alanında yayın yapan yayınevlerini araştırınız ve yayın
politikalarını inceleyiniz.
4. Çocuk edebiyatında yayımlanmış bir yapıtı editör gözüyle inceleyiniz ve
düzenlemek istediğiniz yerleri gerekçeleriyle saptayınız.
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Uygulama Soruları

1. Çocuk edebiyatındaki yazarlar kimlerdir ve özellikleri nedir?
2. Çocuk edebiyatı alanında yayımlanmış yapıtlardaki illüstrasyonların özellikleri
nedir?
3. Çocuk edebiyatı yapıtlarını yayımlayan yayınevlerinin izlediği yayın politikası
nedir?
4. Çocuk edebiyatında editörlerin görevi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocuğa kitabı taşıyan kişilerin (öğretmen, ebeveyn, kütüphaneci) çocuk için kitap
üretenlerden neler beklemesi gerektiğini ve bunu nasıl dizgeleştirileceğini belirlemeye
çalışılmıştır. Bu süreç, hem metinsel, hem görsel, hem yayına karar verme ve yayımlama
açısından çok özen gösterilmesi ve sorumluluğunun hiçbir biçimde atlanmaması,
ertelenmemesi gereken bir süreç olduğu belirtilmiştir.
Çocuk edebiyatının oluşumu ve çocuğu hedef kitlesi alan metinlerin yazılma ve
yayımlanma süreci, geçmiş bölümlerde vurguladığımız gibi, Batı’da 18. yüzyılın sonuna
doğru, bizde ise 19. yüzyılın sonuna doğru gerçekleşmiştir. Yazmaya hazırlanan kişinin
araştırmacı, gözlemci, olması, hayatı, çevreyi, olayları, hedef kitlesini, kendisini
olabildiğince iyi tanıması öncelikli gerekliliklerdir. Yazar oluşturduğu metinle hayata bir şey
söyler. Sırasıyla yazarın üslubuna, biçim ve biçemine, ideoloji hususuna, sorumluluğuna,
bilinçli yazmaya, çocuğun özne olarak görülmesine, çocuk gerçekliğinde yazılması
gerektiğine, dil kullanımına, metin kurgusu ve ritmine dikkat çekilmiştir.
Çocuk edebiyatı tarihimizde uzun bir süre varlığı çok önemsenmeyen, yazar kadar
değerli ve yaptığı işin (ürettiği çizimler) yazarın metni kadar önemli olduğu anlaşılmayan
bir kişiden söz ediyoruz. Çizer ve metin ilişkisine gelince, çizer metni görselleştirir,
resmetmez. Bu şu anlama geliyor. Elinize aldığınız çoğu görsel içeren kitapta bu görseller
(illüstrasyon), anı (o anda anlatılanları) resimleyen görüntüler olarak bulunur. Bu
resimlemelerde görüntü donuk, hareketsiz ve görselden hiçbir biçimde öykü çıkarmanız ya
da öykü başlatmanız mümkün görünmez. Oysa çocuk kitabı resimlemesi (illüstrasyon)
görsel şölendir ve bu görsel kendi başına öyküdür.
Editörlük aslında hem yazarı hem de metni kamusal alana çıkmadan denetleyen,
inceleyen, sorgulayan, hedef kitlesine göre değerlendiren ve sahip olduğu sorunları baştan
belirleyip yazarı yönlendiren bir görevdir. Yine yanlış bir bilgiyle yaklaşılan bu alan bir
düzeltmenlik görevi değildir. Editör bir metni düzeltmez. Düzeltmeyi üstlense bile bu onun
öncelikli görevi değildir. Editör, yukarda saydığımız işlemleri yaptıktan sonra metin
üzerinde yazarı yönlendirir ve metnin eksiklerinin tamamlanmasını ister.

295

Son olarak ise çocuk edebiyatı alanında yayınevleri ve yayın yapmak isteyenlere
ilişkin bilgi sunulmuştur.
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Bölüm Soruları

1. Türkiye’de çocuğu hedef kitlesi alan metinleri yazılması ve yayımlaması hangi
dönemde gerçekleşmiştir?
a) 17. yüzyıl
b) 18. yüzyıl
c) 19. yüzyıl
d) 20. yüzyıl
e) 16. Yüzyıl

2. Aşağıda yer alan hangi unsur “yazar”ın görevlerinden biridir?
a) Metni tasarlar
b) Metni kurgular
c) Estetik dil kullanır
d) Biçim ve biçeme dikkat eder
e) Hepsi

3. Yazar, aşağıda yer alan hangi unsurları dikkate alarak metni oluşturur?
a) Yaşadıklarını
b) Duyduklarını
c) Gördüklerini
d) Düşlediklerini
e) Hepsi

4. Aşağıda yer alan ifadeden ne anlaşılmaktadır?
“Bir şey yazmak için yazacak bir şeyinizin olması gerekir.”
a) Amaçsızca yazılabilir
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b) Yazmak için bir konuya ihtiyaç yoktur
c) Yazmaya gerek yok
d) Yazmak için anlatacak bir konuya ihtiyacınız vardır
e) Hiçbiri

5. Bir yazar, aşağıdaki durumların hangisinden sonra yazarlık rolünden çıkmış olur?
a) Sloganlarla konuşmaya başladığında
b) Figürleri idealize etmez
c) Söylerken buyrukları vermez
d) Doğal gerçekliğe sadık kalır
e) Estetik kurguyla yazarsa

6. “İllüstratör” aşağıda yer alan hangi anlamı taşımaktadır?
a) Yazar
b) Çizer
c) Okur
d) Öğretmen
e) Editör

7. Aşağıdakilerden hangi ülkede çocuk kitabı illüstrasyonları ayrı bir uzmanlık alanı
olarak gelişmiş ve o ülkede çizgi roman geleneğini oluşmuştur?
a) Japonya
b) Almanya
c) Rusya
d) Amerika
e) Hepsi
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8. Aşağıdaki metinde eksik olan parçaya gelecek doğru cevabı işaretleyiniz!
“Çizer metni… , …”
a) Görselleştirir, resmetmez
b) Resmeder, görselleştirmez
c) Okur, resmetmez
d) Düzenler, görselleştirmez
e) Hiçbiri

9. Editörlük aşağıda yer alan hangi görevlerden birini yerine getirmektedir?
a) Yayımlanmadan önce denetler
b) Yayımlanmadan önce inceler
c) Hedef kitlesine göre değerlendirir
d) Metni sorgular
e) Hepsi

10. 1869 yılında yayımlanan ilk çocuk dergisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Servet-i Fünûn
b) Mümeyyiz
c) Genç Kalemler
d) Dergâh
e) Hiçbiri

Cevaplar: 1)c; 2) e; 3)e; 4) d; 5) a; 6) b; 7) e; 8) a; 9) e; 10) b
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12. ÇOCUK EDEBİYATINDA KİTAP SEÇİMİ KİME VE NEYE
GÖRE YAPILIR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Çocukların Hangi Tür Kitapları Okuyabileceği
12.2. Çocuğun Yaş Dönemlerine Göre Kitap Seçimi ve Okuma Süreçleri
12.3. Kitabın Nerede ve Ne Zaman Okunacağı Bilgisi
12.4. Çocuğa Kitap Okumak ya da Çocuğun Kitap Okuması
12.5. Çocuğun Kitabı Seçme, Reddetme, Eleştirme Özgürlüğü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çocuklar hangi tür kitaplar okumalıdır?
2. Çocukların okuyabileceği kitaplar hangi özellikleri taşır?
3. Çocuklar yetişkin kitapları okuyabilir mi?
4. Kitap nerede ve ne zaman okunur?
5. Çocuklar okumak istedikleri kitapları kendileri seçebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çocukların
Okuyabileceği
Kitapların Özelikleri

Çocukların
eğitici,
onları Okuyarak/Araştırarak/
özgürleştiren, eğlendiren bunun Gözlemleyerek
yanında yetişkinlere ait olan
kitapları
okuyabileceğinin
bilgisini kavrayabilmek.

Çocuğun
Yaş Çocuğun yaş gruplarına göre Okuyarak/Araştırarak/
Dönemlerine
Göre kitap seçimlerinin ve okuma Gözlemleyerek/Bilimsel
Kitap
Seçimi
ve süreçlerinin
farklılaştığını kaynakları tarayarak
Okuma Süreçleri
anlayabilmek.
Kitap Nerede ve Ne Kitabın herhangi bir yerde ve Okuyarak/ Gözlemleyerek
Zaman Okunur
belli bir zaman kısıtlaması
olmadan
okuyabilineceği
bilgisini anlayabilmek.
Çocuğun
Seçme, Çocuğun herhangi bir kitabı Okuyarak/Araştırarak/
Eleştirme, Reddetme seçme, eleştirme, reddetme Gözlemleyerek
Özgürlüğü
özgürlüğüne sahip olduğunu
algılayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Anahtar Kavramlar

•

Eğitici kitaplar

•

Eğitim aracı

•

Edebiyat

•

Özgürleştiren kitaplar

•

Dil

•

Düşünce

•

Yetişkin edebiyatı

•

Yüz Temel Eser

•

Eğlenceli kitaplar

•

Tek tip okuma

•

Okuma paylaşımı

•

Kitap seçme özgürlüğü

•

Yazar

•

Editör

•

Yayıncı

•

Alımlama

•

Dilselleştirme

•

Eleştirme

•

Reddetme
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Giriş
Çocuk edebiyatı alanında karşılaşılan en önemli sorunların başında çocuğa uygun kitap
seçimi gelmektedir. Bu konuda farklı görüşler olsa da biz burada en çok tartışılan başlıkları
belirtmek istiyoruz.
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12.1. Çocuklar Onları Eğitecek Kitapları Okumalıdır
Bu konuda daha çok anneler ve öğretmenler ve elbette eğitim sistemi önde gelmektedir.
Geçmişten günümüze hiç değişmeden gelen bakış açılarından biridir bu ve eskimemiştir.
Doğruluğuna katılsak da edebiyatı salt eğitim aracı olarak görmenin ciddi sakıncaları olduğunu
da vurgulamak gerekir. Bugünün koşullarında artık edebiyatın işlevinin çok daha farklı bir yöne
doğru kaydığını da belirtmek gerek. Edebiyattan pedagojik çıkarımlar açısından yararlanmak
elbette mümkündür ve olmalıdır ama onu sadece öğretmen rolüne sokmak tehlikelidir.

12.2. Çocuklar, Onları Hayata Dokunduracak ve Özgürleştirecek
Kitaplar Okumalıdır
Edebiyat öncelikle dildir, kurgudur, düşüncedir, düşlemdir. Edebiyat metni çocuğu
dilselleştirir, onu düşünmeye ve düşlemeye yönlendirir; dili, düşüncesi, bilgi ve bilinci gelişmiş
bir çocuğun çevresiyle iletişimi çok daha kolay olur ve daha uzlaşmacı bir birey olmasını sağlar.
Bu da onun etrafına daha sevgiyle yaklaşmasının yollarını hazırlar.

12.3. Çocuklar Yetişkin Edebiyatı da Okumalıdır, Bu Onları
Olgunlaştırır
En sorunlu alandır bu alan. Özellikle şu anda uygulanan eğitim sisteminde
öğretmenlerin en büyük sorunudur. Geçen on beş yılda “Yüz Temel Eser” listesi hazırlanıp
çocukların okuma tavsiye listesine eklenmişti. Bu listenin birinci ve ikinci kademesinde güncel
hiçbir yazar yoktu ve kitapların önemli bir bölümü yetişkin edebiyatından seçilmişti.
Okullarda öğretmenlerin (edebiyat zümrelerinin) seçtiği kitaplara baktığınızda, bu
kitapların çoğunun yetişkin edebiyatı ürünleri olduğunu görürsünüz. Özellikle ilköğretimin
ikinci ve üçüncü kademesinde çocukların dilsel, düşünsel ve kültürel bağlamda iletişim
kuramayacakları anlatılanı temsil ettiği dönem ve düşünce açısından donanmadığı için (ki zaten
bunun için zamana ihtiyacı vardır) okunması tavsiye dilen kitaplar çocuklar tarafından
anlaşılamamakta ve bu nedenle çocuklar iletişim kuramadıkları, kavrayamadıkları için
okumaktan vazgeçmekte ya da başka yollara saparak (ödev sitelerine başvurarak) öğretmenin
isteğini yerine getirmekte ama edebiyatla olan ilişkisi zayıflamakta hatta yok olmaktadır.
Geçmiş dönemde yetişkin edebiyatında seçilen ve çocuk edebiyatı damgası vurularak
okunması istenen kitaplar da bulunmaktadır ve bu kitaplar çocukları ciddi olarak edebiyattan
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uzaklaştırmaktadır. Oysa okunması istenen kitaplar doğru yaşta okunsalar, belki de o çocuğun
edebiyattan çok fazla tat almasını sağlayacak kitaplar. Bunların başında Sait Faik gelmektedir.
İlkokulun ikinci kademesinde 6. ya da 7. yılda okutulmak istenen Sait faik kitapları bu yaştaki
çocuklarla elbette ilişki kuramayacaktır ve çocuk okumaktan uzaklaşacaktır. Oysa öykünün en
büyük ustalarından Sait Faik doğru zamanda okunmuş olsa çocukta çok güzel bir edebiyat tadı
bırakmış olacaktı.
Buna dönük bir başka örnek Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin öykü tarihimize damga
vurmuş çok önemli ve değerli bir yazar; ancak bu yazarın metinlerinin önemli kısmı belli bir
dönemi (1. Dünya Savaşı ve sonrası) anlatmakta ve o dönemde işgal, katliam ve tecavüzleri en
ince ayrıntısına kadar tüm çıplaklığıyla anlatmaktadır. Doğru zamanda okunmayan bu öyküler
çocukta ciddi travmalara yol açacaktır. Metinler yeniden gözden geçirildiğinde bu savın
doğruluğu görülecektir. Öğretmenlerin bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Burada
söylenen kitapların okunmaması değil, onların bu sorunlarla sağlıklı biçimde karşılaşabileceği
zamanı bulmak üzerinedir. Bu da öğretmenin sorumluluğundadır. Öğretmenin okumadığı,
kavramadığı bir metni çocuğa tavsiye etme hakkı yoktur.

12.4. Çocuklar Eğlenceli Kitaplar Okumalıdır, Canları Sıkılmasın
Bu konuda yayın dünyamız hiç de kısır bir durumda değildir. Çocukların eğlenerek
okuyacakları kitaplar oldukça fazladır. Çocuğun eğlenmesi onun en doğal hakkıdır. Ancak bu
eğlence anlayışı çoğu zaman çocuğu tüketime yönelten bir anlayışı da içerdiği için bu
bağlamdaki kitapları dikkatli incelemekte yarar vardır. Üstelik bu kitaplar cazip maceralarla
çocuğu kendi dünyasına çekmekte oldukça beceriklidirler. Bu noktada en çok dikkat edilmesi
gereken konu, özdeşim kurulması istenen ideal figürlerin nasıl olduğunu incelemektir ve
sanırım sorunun farkına varmanın ilk aşaması budur.

12.5. Çocukları İdeolojik Nesne Olarak Gören Metinleri Okumasını
Önerenler
Bu tür kitaplar hep var olmuştur ve var olacaktır. Daha önce vurguladığımız gibi bir
yazarın ideolojisinin, inancının var olması kadar doğal bir şey yoktur. Doğal olmayan onun
bunu çocuğa dayatmasıdır. Nitelikli bir yazar zaten içselleştirdiği düşüncesini yani hayata
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bakışını metninde yansıtabilir. Onun ötesinde ortaya çıkan metin sloganlardan oluşacaktır ve
bu da tehlikelidir.

12.6. Çocuğun Yaş Dönemlerine Göre Kitap Seçimi ve Okuma
Süreçleri
Çocuğa kitap seçerken öncelikle onun yaşını, duygu dünyasını, kültürel art alanını ve
birikimini, yaşam deneyimlerini, kaygılarını korkularını, umutlarını, kafasındaki soruları ve
sorunları, arayışlarını, çıkmazlarını bilmekle yükümlüsünüz. Aklınızdan çıkarmayacağınız şey
şudur: Çocuk sizin kafanıza göre biçimlendireceğiniz nesneniz değildir. Siz onun yol
arkadaşısınız ve bu görevinizi yerine getirmelisiniz. Yıllardır hep söylenen ama anlamının ne
olduğu belli olmayan görüşler vardır. “Şu kitapları okumadıysanız sizi okumuş saymam.”
Entelektüel saçmalıktır bu. Elbette çok değerli kitaplardan söz ediliyor olabilir ama edebiyatta
“şunu okumadım, eksiğim” demek ancak okurun arayışı sonucunda varacağı bir sonuçtur ve bu
durumda arayışına o karar vermelidir. Hele söz konusu olan çocuksa, bunu söylerken çok
dikkatli olmak gerekir. İnsanlar çoğu zaman belli türlerle öncelikli ilişki kurarlar ve bu ilişki
ömür boyu sürebilir. Bunda bir sorun yoktur. Sorun olan şudur: Tek tip okuma. Belli türlerden
zevk almak doğaldır ama okumayı çeşitlendirmek gerekir. Bu nedenle çocukların okumayı
sevdiği türleri okumasını engellemek yerine, onu çeşitlendirmesi için nitelikli kitaplarla
buluşmasını sağlamak daha doğru olacaktır.
Okul öncesi çocuklara kitap seçerken ya da onunla birlikte, onun seçmesini teşvik
ederken, çocuğun kitapla nasıl bir bağ kurduğunu anlamak gerekir. Kitabın kapağı çocuğu
cezbetmiştir ve bu çok önemlidir. Ama içeriği de anlamak gerekir. O zaman kitabın sayfalarını
çevirmek ve yolculuğu bu şekilde başlatmak iyi olur. Çocuk iletişim kurduğu kitabı tekrar tekrar
okutmak isteyecektir. Bunu da asla engellemeyin.
Kendi okuma sürecine geçmiş olan çocuk ise artık kendi karar vermeli ama öğretmeni
ve ebeveynleriyle bunu paylaşmalı, onlar da onu dinlemeli, anlamaya çalışmalıdır. İtirazınız
varsa bunu açıkça konuşmak, hatta tartışmak çocuğu rahatsız etmez. Yeter ki kendinizi
dayatmayın. Zorlama durumlarda çocuğu uzaklaştıracağınızı ve çocuğun alternatif yollar
arayacağını da unutmayın.
On yaşı geçmiş çocukların sorularının çok farklı olduğunu, merak ettikleri dünyanın
yetişkinlerin anlamalarına çok da açık olmadığını, kendilerine dijital dünyayı kullanarak çok
farklı bir alan yarattıklarını bilmeniz gerek. Artık çocuklar geçmişte olduğu gibi öğretim
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açısından boş (bilmeyenler) olarak tanımlanma dönemlerini geride bıraktılar. Sosyal medya ve
dijital dünyanın onları (çocukları), bizim aklımızın almayacağı kadar bilgiyle donattığını
bilmek belki bizi korkutabilir ama bu sorunu bilip hazırlıklı olmak çok daha sonuç alıcı
olacaktır. Batı’da bu konu ciddi olarak tartışılıp çözüm yolları aranırken, bizde çocuğu dijital
dünyaya daha çok gönderecek kodlama eğitimleri bile yapılmaktadır, hatta bu övünç meselesi
olmaktadır. Oysa çocuğun hayata dokunması, onun bir insan olarak en fazla gereksinme
duyduğu şeydir. Bunu sağlayacak alan da edebiyattır. Onu edebiyattan uzaklaştıran her şey
onun yaşamından bir şeyler çalmış olacaktır. Bu durumda özellikle ilköğretimin ikinci
kademesindeki çocuklar için, yetişkinin kafasındaki kültürel biçimlendirmeyi dayatmasını
içeren kitap seçkilerinden çok, onun çocuk olarak neye gereksinmesi olduğunu keşfedip
doyurucu yolculuk yaptıran kitaplar tercih edilmelidir. Yine vurgulamak isteriz ki, okunması
istenen kitaplar kötü kitaplar değildir ama dönemsel olarak çocuğa seslenmiyor olabilir.
Öğretmen ya da ebeveynin bunu sorgulamasında yarar vardır.
İlköğretimin üçüncü aşamasında artık sizinle arkadaşlık yapacak ve gerektiğinde
okuduğu araştırdığı konuda tartışmak isteyecek genç insan olacaktır karşınızda. Onunla
tartışırken konuya gerçekten hâkim olun. Yoksa o genç insan sizin ayaklarınızı düşünsel
bağlamda yerden kesebilir. Çünkü aklınıza bile gelmeyen sorularla sizi şaşırtabilir ve karşısında
tutukluk yapan bir öğretmene ya da yetişkine saygısını yitirecektir, çünkü öğretmeni konuya
hâkim değildir. Çocuğa dönük disiplin ya da iktidar kurma arayışı sadece sizin konumunuzla
belirlenen bir şey değildir. Bilginiz yoksa çocuğun karşısında bilgi otoriteniz de olmayacaktır.
Zaten aranan otorite değil, keşfetmektir. Keşifte rehberiniz yolu bilmelidir ya da en azından bu
konuda düşünce üretebilmelidir.

12.7. Kitap Nerede ve Ne Zaman Okunur?
Kitap her yerde okunur. Aklınıza gelecek her yerde (ilginç öneriler olabilir) okunur.
Gerekli olan sırtınızı dayayacağınız bir duvar, ya da oturabileceğiniz bir bank, sandalye ya da
koltuktur. Yatağa da uzanabilirsiniz. Hele çimlere uzanıp sözcüklerin arasında yolculuk
yapmak, tadına doyulmaz bir zevktir.
Kitap okumanın zamanı yoktur. Konuşmak istediğiniz bir arkadaş aradığınızda ya da
dinlemek istediğinizde, elinizin altında bir kitap varsa yalnız değilsinizdir. Sevdiğiniz kitabı
alın ve okumaya başlayın.
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Kitap, siz elinize aldığınızda yanmaya başlayan bir ışık gibidir. Onun yanmasını siz
sağlarsınız. Sayfaları açtıkça kitap canlanmaya ve siz bir şeyler söylemeye başlar. İşte onu
duyun! Siz de bir şey söyleyin! Kitapla ilişki asla tek yönlü olamaz, olmamalıdır. O zaman kitap
sizin üzerinizde iktidar kurmaya ve kendini dayatmaya başlar. Ama karşılıklı konuşmayı ve
tartışmayı becerirseniz, o zaman eşitler arasında bir ilişki gerçekleşir ve bu sohbet sizi hiç
beklemediğiniz kadar mutlu eder ve donatır.

12.8 Çocuğa Kitap Okumak ya da Çocuğun Kitap Okuması
Eğer 2-4 yaş arasındaki çocukla anne-çocuk, baba-çocuk, yetişkin-çocuk okumaları
yapılacaksa, bu durumda bunun nerede ve nasıl gerçekleşeceği önemlidir. Bu yaştaki çocuklar
yetişkinle kitap okumaktan, daha doğrusu kendisine kitap okunmasından çok mutlu olur. Çocuk
bu durumda yetişkinin ona değer verdiğini, önemsediğini, ona ait olacak zaman ayırdığını,
sıcaklığını, sevgisini vermekten mutlu olduğunu duyumsar ve huzur bulur, güven duygusu
gelişir. Bu yaştaki çocukla kitap okumak, çok yaygın deyişle, okuma kültürünü geliştirmek
değildir. Onunla iletişim kurmak, bağlar kurmak, onun kendisini güvende hissetmesini
sağlamaktır. Geçmiş bölümlerde de değindiğimiz çok önemli bir süreç vardır. Çocuk yetişkinle
(bu anne, baba veya aile içinden bir yetişkin de olabilir; ama anne veya baba olması tercih
edilir) kitap okumaya çekildiğinde (bu genellikle uyku öncesidir ve yatağa uzanarak
gerçekleşir) onu mutlu eden unsurlar şunlardır: Çocuk, yetişkinin ona değer verdiğini ve ona
zaman ayırdığını düşünür. Bu önemsenme duygusudur ve çok önemlidir. İkinci aşamada
birlikte yatağa uzanıldığında çocuk, yetişkine yaslanır. Bu genellikle kafasının hatta sırtının bir
kısmının yetişkinin göğsüne yayılmasıyla olur. Bu şu anlama gelir: Çocuk yetişkinin sıcaklığı
duymaktadır. Onun kalp atışlarını da duyar. Bu, onu sakinleştirir. Çocukta oluşan duygu,
yetişkinin o zaman diliminde ona ait olduğu ve onunla geçireceği zamanın tadına varmaktır.
Çocuk çoğu zaman bunu, çok okunan bir kitapla yapar. Bu onun denetleme aracıdır. Çünkü
metnin nasıl okunduğunu ve ne kadar sürdüğünü bilir. Bazen yetişkinin sıkılıp erken bitirmek
için metni atladığını gördüğünde hemen isyan eder ve “O öyle değildi, böyleydi,” diyerek
düzeltir. İşte o zaman yetişkinin tepkisi de “Madem biliyorsun niye okutuyorsun?” olur. Oysa
asıl mesele ona kitap okunması değildir. O zaman diliminde ona ait olmaktır. Siz sadece ona
aitsinizdir. Sesinizle, sıcaklığınızla, kalp atışınızla sadece onun olursunuz. Aslına bakarsanız
çocuğun yerine kendinizi koyduğunuzda bu duygunun ne denli hoş bir duygu olabileceğini fark
edersiniz. İşte bu alışkanlık daha sonra sizin de sevdiklerinizle okuma paylaşımlarından keyif
almanızı sağlayacak yolculuğun ilk adımlarıdır.
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Çocuğa kendini metin üzerinden dilselleştirmesi için izin verin, bunu yapması için onu
hatta kışkırtın. Çocuk yeni ve farklı içerikteki bir metinle karşılaştığında ve üstelik bu kitap
onun arayışlarının, soru ve sorunlarının dile gelmesini sağlayacak bir kitapsa bu durumda
kendini, kendi duygularını ifade etmeye başlayacaktır. Dinleyin ve onu anlamaya çalışın,
gözlemleyin. Çocuğun söyledikleri sizin beklentilerinizi ve sizin metinden anladıklarınızı
karşılamayabilir. Ama çocuk, metin üzerinden sizinle hayata bakışını, aklından geçenleri ve
hatta edindiği deneyimleri paylaşıyor olabilir. Bu durumda onu anlamaya çalışmak, ona metin
anlama dersi vermekten çok daha yararlı olacaktır. Onu konuşurken engellemeyin dinleyin.
Hatta metin üzerinden başka noktaları da işaret ederek başka konularda da düşüncelerini ve
tepkilerini anlamaya çalışın. Göreceksiniz çocuk, sizin onu dinlediğinizi anlayınca çok daha
fazla şey paylaşacaktır. Bu sizin çocuğu anlamanızı ve çocuğun size güvenmesini sağlayacak
ortak eyleminiz olacaktır.

12.9. Çocuğun Seçme Özgürlüğü
Çocuğun belli bir yaşa geldiğinde –üç ya da dört yaş– olabilir ebeveynle birlikte kitap
seçmeye başlaması ona ayrı bir özgüven verecektir. Elbette bu dönemde ebeveynin ya da
öğretmenin eşliğinde yapılan bu eylem kütüphanesi olan okulda ya da yuvada yapılırsa,
çocuğun eğilimlerini keşfetmek de o denli kolay olacaktır.

12.10. Eleştirme Özgürlüğü
Edebiyat metinleri sorgulanamaz, eleştirilemez metinler değildir. Ayrıca eleştiri
kavramını doğru anlamak çok önemlidir. Eleştiri aşağılama, olumsuzlama, sadece yanlışlar
bulma, bulunca sevinip yazarı, editörü, yayıncıyı aşağılamak değildir. Bu olsa olsa basit bir
davranıştır ve edebiyatla hiçbir bağı ve bağlantısı olamaz.
Eleştiri belli bir bakış açısıyla bir metnin dilsel kurgusal, düşünsel, biçim ve biçemsel
olarak ele alınması ve bakış açısıyla onun değerlendirilmesi demektir. Edebiyat felsefesinde,
edebiyat eleştiri kuramlarından bihaber insanların eleştiri diye aşağılamayı tanıtması eleştiri
kavramına darbe vuran bir eylem olmuştur. Bu konuda hala bir takım dergilerde ya da sosyal
medyada bu tür eylemlerin varlığı olsa olsa edebiyatın gelişimini engeller. Bunun sürmesi
gerçek bir eleştiri eyleminin varlığını ve onun etkin olmasını erteler. Ancak tarihsel süreç bunu
da ortadan kaldırır, ama zaman kaybedilmiş olur.
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Şunu açık ve net söylemek gerekir ki sosyal medyada yapılan tanıtım eylemleri eleştiri
değildir. Hatta çoğu zaman bu metinlerin tanıtım bile olmadığını söyleyebiliriz. Bir
hoşlanmanın paylaşılmasıdır. Bu gerçeklik bilinerek bu eylem yapılıyorsa o zaman yapılanı
olumsuzlamak yanlış olur. İnsanlar sevdiği şeyleri birbirleriyle paylaşabilirler ama bu yol
göstericilik ve yönlendirme oluyorsa ve bir iktidar oluşumu söz konusuysa o zaman bunun
tehlikeli olduğunu söylemek mümkündür. Çocuğun eleştiri hakkını kısıtlamaya kalkarken –ki
bu onun en doğal hakkıdır–- yetişkinin uzmanı olmadığı bir konuda, sadece öğretmen ve
ebeveyn olması nedeniyle, her önüne gelen kitabı kuralsız ve kuramsız eleştirmesini –ki o da
eleştiri değildir– doğru bulmak mümkün değildir.
Çocuk, bir kitabı eleştirirken onunla kurduğu ya da kuramadığı iletişimden söz
edecektir. Kendi anlamlandırmasını dilselleştirecektir. Bu onun en doğal hakkıdır, çünkü
anlamamak onun açısından önemli gerekçedir. O zaman yetişkinin (ebeveyn ve öğretmen) ona
kendi yaşının gerçeğine uygun metinlerle buluşturmalıdır. Ayrıca eğer yetişkin çocuktan kitabı
anlaması ve anlatmasını istiyorsa onun da bunu gerçekleştirebilmesi gerekir. Önerdiği kitabın,
tarihsel, sosyopolitik, felsefi, dilsel, kurgusal özelliklerinin farkında olmayan bir yetişkinin o
kitabı çocuğa önermesi çok doğru bir davranış değildir. Üzerine konuşamayacağınız kitapları
çocuklara önermek hataların en başta gelenidir. O zaman çocuk, bunu anlama konusunda
sorunlar yaşadığında ve kendi gerçekliği içinde dillendirmeye başladığında onu beceriksizlikle
suçlamak aslında aynaya bakmak olacaktır.
Çocuğa verdiğiniz ya da çocuğun seçtiği kitapların algılanması ve alımlanmasını onunla
konuşmak için, önce alımlama süreçleri üzerinde bilgilenmek gerekir.
Bir kitabın değerlendirilmesi salt onun özetini çıkarmak ve ana fikrini bulmak değildir.
Bu anlayış hala hâkim anlayış olduğu için çocukları kolaycılığa sevk eden ödev siteleri varlığını
sürdürmektedir. Bu durumda çocuk, edebiyat estetik değerlerle değil, kolaycılık yöntemleriyle
buluşmaktadır.
Çocuk sıkıldığı ve iletişim kuramadığı bir kitabı bırakabilmelidir. Belki onu anlamaya
hazır değildir ve hazır olduğu zaman kitaba geri dönmelidir.
Okuma eylemi iki türlüdür: İlki metni başından itibaren izleyebilmek, iletişim halinde
olmak, metinle tartışabilmek, sorular oluşturmak, çıkarım yapabilmek vb.dir. İkinci okuma ise
metnin sözcüklerini ve hatta cümleyi okumayı becermek, bunu sürdürmek, belki de bunu kitap
bitene kadar yapabilmektir. Bu süreçte sadece okuma eylemi gerçekleşir ama asıl okuma eylemi
gerçekleşmez. Bu nedenle çocukları anlamayacakları metinlerle buluşturmak onların yazınsal
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patinaj yapmalarına neden olur, asıl amaçsa asla gerçekleşmez. Öyleyse çocuk gerçekliğini
hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir.

12.11. Reddetme Özgürlüğü
Bir önceki kısımda eleştiriden söz ederken aynı zamanda çocuğun okuyup anlamadığına
karar verdiği, ya da metnin konusundan, dilinden kurgusundan hoşlanmadığı metinleri
okumamaya karar vermesi onun hakkıdır. Çocuk edebiyatı alanında oldukça yoğun Türkçe
sorunu olan kitap mevcuttur. Bu kitapların tamamı editör denetiminden geçmediği, yazarın
sosyal çevresinin güçlü oluşu ama yazarlık yeteneğinin olmamasına karşın kitapların
yayımlanması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yazarın dilsel ve düşünsel birikiminin
çocuğun dilsel ve düşünsel birikiminden geride olduğu durumlar da söz konusu olabilir. Bunu
özellikle çocuğa nesneleştirerek bakan ve ona “Ben sana bir şey öğreteceğim!” diyen yazarlarda
bulmak mümkündür.
Bir yazar ve editör konuşmasında şöyle bir sahne hiç de yanlış olmayacaktır:
- Kitabımı niye yayınlamadınız?
- Çünkü aşırı didaktikti. Kahraman öylesine ideal bir çocuktu ki okuyan çocukta aşağılık
duygusu yaratabilirdi.
- Elbette ideal bir çocuk. Çünkü o çocuk benim. Kendimi yazdım. Okuyan çocuk bana
benzesin istedim.

Bu diyalogu yaşayan kişi olarak dehşetle o kitabın asla yayımlanmayacağını söylerken
çocukların nelerle karşılaştığını düşünmeden edemedim ve bunun ciddi biçimde tartılması için
paylaşılması gerektiğine karar verdim.
İşte böylesine durumların yaşanmaması için çocuğa kendisini nesneleştiren kitapları
reddetme özgürlüğünün verilmesi önemlidir ve vazgeçilmez bir hak olmalıdır.
Bilinmesi gereken şudur: Yeniden ve yeniden söylüyor olsa da, yazar öğretmen değildir,
yazardır ve yazar olmayı ilk ve tek amaç edinmelidir. Bir yazarın çocuğa ve hayata
söyleyecekleri elbette vardır ve bunu söyleme hakkına sahiptir. Ama hakkı olmayan şey şudur:
Çocuk onun nesnesi değildir ve onu dilediği gibi biçimlendiremez. Anlatır ve anlatıcısı olduğu
metin çocukla iletişim kurarsa ne ala, yoksa yazar bunun niye gerçekleşmediğini kendine
sormalıdır. Ve elbette editör ve yayıncı da böyle bir kitabı niye yayımladığını sorgulamalıdır.
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Uygulamalar

1. Çocuk edebiyatı alanında yer alan çocuk kitaplarını inceleyiniz, hangi türlerde
kitapların yer aldığını araştırınız.
2. Yakın çevrenizde çocukların okuduğu kitapları gözlemleyiniz, bu bölümde
verilen bilgiler ışığında değerlendiriniz.
3. Çocuklarla kitap okuyunuz ve birlikte okuma sürecindeki gözlemlerinizi
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

1. Çocuklar hangi tür kitaplar okuyabilir?
2. Yaş gruplarına göre çocuk kitap seçimleri nasıl olmalıdır?
3. Çocuklar kitapları nerede okuyabilir?
4. Çocuklara kitap okumak onlara hangi becerileri kazandıracaktır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle ele alınan konu, çocuğa uygun kitap seçimidir. Çocuklar onları
eğiten kitaplar okuyabilir. Ancak edebiyat salt eğitim aracı değildir. Edebiyat öncelikle dildir,
kurgudur, düşüncedir, düşlemdir. Edebiyat metni çocuğu dilselleştirir, onu düşünmeye ve
düşlemeye yönlendirir. Çocuğun çevresiyle iletişiminin artmasını ve etrafına sevgiyle
yaklaşmasını sağlar. Çocuklar ayrıca yetişkin edebiyatı da okuyabilir. Ancak yetişkin
kitaplarını okumak konusunda en çok dikkat edilmesi gereken, bu kitapları doğru zamanda
okumalarıdır. Bu da öğretmenin sorumluluğundadır. Öğretmenin okumadığı, kavramadığı bir
metni çocuğa tavsiye etme hakkı yoktur. Çocuklar eğlenceli kitaplar da okumalıdır. Ancak
eğlenceli kitapları seçerken çocukların ideal figürlerle içselleşebileceği için, ideal figürlerin
nasıl olduğunu incelemek gerekir.
Çocuğun yaş dönemlerine göre kitap seçimi ve okuma süreçleri de değişiklik
göstermektedir. Okul öncesi çocuklara kitap seçerken ya da onunla birlikte, onun seçmesini
teşvik ederken, çocuğun kitapla nasıl bir kurduğunu anlamak gerekir. Çocuk kendi okuma
sürecine geçmişse, artık kendi karar vermeli ama öğretmeni ve ebeveynleriyle bunu paylaşmalı,
onlar da çocuğu dinlemeli, anlamaya çalışmalıdır. İlköğretimin ikinci kademesindeki
çocuklara, çocuk olarak neye gereksinmesi olduğunu keşfedip doyucu yolculuk yaptıran
kitaplar okutulmalıdır. İlköğretim üçüncü aşamasında artık sizinle arkadaşlık yapacak ve
gerektiğinde okuduğu, araştırdığı konuda tartışmak isteyecek çocuklar söz konusudur. Onunla
tartışırken konuya hâkim olmanız gerekir.
Bir kitabı okumanın belirli bir yeri ve zamanı yoktur. Kitap her yerde ve istenilen vakitte
okunabilir. Ayrıca çocuklar yetişkinlerle birlikte kitap okumaktan çok keyif alırlar ve çocukta
bu durumun olumlu yansımaları meydana gelir. Çocuğun belli bir yaşa geldiğinde ebeveynle
birlikte kitap seçmeye başlaması ona ayrı bir özgüven verecektir. Çocuğa kitabı eleştirme hakkı
tanınmalıdır. Çocuk, bir kitabı eleştirirken onunla kurduğu ya da kuramadığı iletişimden söz
edecektir. Çocuk sıkıldığı ve iletişim kuramadığı bir kitabı bırakabilmelidir. Ayrıca çocuğa
kendisini nesneleştiren kitapları reddetme özgürlüğünün verilmesi önemlidir ve vazgeçilmez
bir hak olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okuyabileceği kitapların arasında değildir?
a) Savaş kitapları
b) Eğitici kitaplar
c) Özgürleştirecek kitaplar
d) Yetişkinlere yönelik bazı kitaplar
e) Eğlenceli kitaplar

2. Edebiyatı tanımlarken aşağıdakilerden kavramlardan hangisini kullanırız?
a) Dil
b) Kurgu
c) Düşünce
d) Düşlem
e) Hepsi

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
a) Çocuğun kitap seçme özgürlüğü olmalıdır
b) Çocuğun kitabı reddetme özgürlüğü olmalıdır
c) Çocukları ideolojik nesne olarak gören kitaplar okunmalıdır
d) Çocuğun kitabı eleştirme şansı olmalıdır
e) Çocuk sıkıldığı kitabı bırakabilmelidir

4. Aşağıdaki eğlenceli kitapların barındırdığı özelliklerden hangisi doğrudur?
a) Türkiye’deki yayıncılıkta eğlenceli çocuk kitapları yaygın değildir
b) Çocuklar eğlenceli kitaplar okumamalıdır
c) Eğlenceli kitaplar cazip maceralarla çocuğu kendi dünyasına çeker
d) Eğlenceli kitaplardaki ideal figürlerin denetimi gerekmez
e) Çocuğu tüketim anlayışına yöneltmezler

5. Eğitici kitaplarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
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a) Anneler ve öğretmenler ve eğitim sistemi eğitici kitaplar konusunda oldukça
önemlidir
b) Edebiyat salt eğitim aracıdır
c) Edebiyattan pedagojik çıkarımlar açısından yararlanılabilir
d) Edebiyat sadece öğretmen rolüne sokulmamalıdır
e) Edebiyat eğitime katkı sağlar

6. Çocuklara kitap seçimiyle ve okuma süreciyle ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur?
a) Okul öncesi çocuklara kitap seçerken çocuğun kitapla nasıl ilişki kurduğuna
odaklanılmalıdır.
b) Kendi okuma sürecine geçmiş olan çocuk kitabını kendi seçebilir
c) İlköğretim ikinci kademesindeki çocuklara neye gereksinmesi olduğu keşfedip
yolculuk yaptıran kitaplar seçilmelidir
d) İlköğretim üçüncü aşamasında çocuk okuduğu ve araştırdığı konuları tartışabilecek
seviyededir
e) Bu yargıların hepsi doğrudur

7. Kitap eleştirme özgürlüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine denk gelir?
a) Edebiyat metinleri sorgulanamaz, eleştirilemezdir
b) Eleştiri aşağılama, olumsuzlama, sadece yanlışlar bulmadır
c) Belli bir bakış açısıyla bir metnin dilsel kurgusal, düşünsel, biçim ve biçemsel
değerlendirilmesidir
d) Eleştiri yazarı, editörü, yayıncıyı aşağılamaktır
e) Sosyal medyada yapılan tanıtım eylemleri eleştiriye örnektir.

Aşağıdaki sorularda boşluğa uygun düşen kelimeleri doldurunuz.
8. Kitap… ve… okunur.
a) Evde /sabah
b) Bahçede/öğlen
c) Her yerde/her zaman
d) Odada/akşam
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e) Her yerde/boş vakitte

9. Çocuk yazarın… değildir ve onu dilediği gibi biçimlendiremez.
a) Nesnesi
b) Öznesi
c) Konusu
d) Amacı
e) Merkezi

10. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Çocuk edebiyatı alanındaki kitaplarda yüksek oranda Türkçe sorunu mevcuttur
b) Bütün çocuk kitapları editör denetiminden geçmektedir
c) Yazarın dilsel ve düşünsel birikimi çocuğun dilsel ve düşünsel birikiminden geride
olabilir
d) Bir yazarın çocuğa söyleyecekleri vardır ve bunu söyleme hakkına sahiptir
e) Yazar öğretmen değildir yazardır ve yazar olmayı ilk ve tek amaç edinmelidir

Cevaplar: 1)a; 2)e; 3)c; 4)c; 5)b; 6)e; 7)c; 8)c; 9)a 10)b
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13. ERGEN EDEBİYATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Ergenlik Kavramın Taşıdığı Anlam
13.2. Ergen Edebiyatının Ortaya Çıkışı ve Örnekleri
13.3. Ergenin Merak Ettiği Edebiyat Türlerinden Örnekler
13.5. Ergenin Metni Seçimi ve Ergenle Okuma Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Ergen edebiyatı nasıl ortaya çıkmıştır?
2. Ergenlik edebiyatındaki örnekler nelerdir?
3. Ergen ve yetişkin edebiyatı sınırları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ergen
Gerekliliği
Çıkışı

Ergenin
Örnekler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Edebiyatının Ergenlik
dönemin
ve Ortaya dinamiklerini ve gereklilik
bağlamında
ergen Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek
edebiyatının ortaya çıkışını
kavrayabilmek.
Edebiyatından Ergenin
merak
ettiği
edebiyat
türlerinden
örnekleri inceleyebilmek. Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek

Ergen ve Metin Seçimi

Ergenin
metni
nasıl
seçtiğini
ve
metin
seçiminde
hangi Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek
arayışların öne çıktığını
saptayabilmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Ergen

•

Ergen Edebiyatı

•

Bağımsızlık

•

Yolculuk

•

Talat Parman

•

Ergenliğin Yüzleri

•

J. W. Goethe

•

Genç Werther’in Acıları

•

Ergen kız araştırmaları

•

Ütopya romanları

•

Distopya romanları

•

Bilim kurgu

•

Fantastik

•

Postmodern masal

•

Harry Potter

•

Çizgi roman

•

Macera türü romanlar

•

Polisiye

•

Dedektif

•

Korku romanları

•

Tarihi romanları

•

Anime

•

Narsist ebeveyn
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Giriş
Çocukluk döneminden çıkan ve artık “ergen” olarak tanımlanan bireyler, bir yolculuğu
temsil eden ve çocukluktan kurtuluş sürecinin başladığı bir ergenlik dönemine geçiş
yapmaktadır. Bu bölümde ergenlik döneminin dinamikleri ve gereklilik bağlamında ergen
edebiyatının ortaya çıkışı, ergenin merak ettiği edebiyat türlerinden örneklerle ergenin metni
nasıl seçtiğini ve metin seçiminde hangi arayışların öne çıktığı ele alınacaktır.
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13.1. Ergenlik Kavramı Nedir?

Ergenlik insan olmanın en zorlu zamanlarının, en keyifli ama bir o kadar hüzünlü
dönemidir.
“İnsan erken doğmuş bir canlıdır,” der ergen psikiyatristi Talat Parman Ergenliğin Yüzleri
isimli kitabında. Bütün diğer canlıların yavruları kısa sürede hayata dâhil olmalarına karşın
insan yavrusu yıllar sürecek bir bağımlılık yaşar ve bağımlılıktan kurtuluş aşamaları çok
sancılıdır. Bu nedenle bağımsızlığını kazanan insan yavrusu bunun acısını çıkarmak için
özellikle kurtuluş sürecinin başladığı ergenlik döneminde çok riskli davranışlar içine girer.
Diğer canlıların yavruları içgüdüleri ile kendilerine güvenli bir yaşam kurmaya çalışırken ve
bunu becerirken, insan yavrusu güvenlikten daha çok macera peşindedir. (Parman, 2013:41)
Ergen çıktığı yolculukta bir daha geri dönemeyeceği kökenini arar. Ergen olmanın yolu,
geriye, kökenlerine bakmaktan geçer. Yaşamın her kriz döneminde geçmişe yolculuk yeniden
karşısına çıkar. Orta yaş krizinde, yaşlılık krizinde, her biri ayrı bir yolculuğa çıkıştır. Ve bu
yolculukta köklere de dönülür. (Parman, 2013:46)
Ve işte bu yüzden edebiyat, ergenlere çoğunlukla yolculukla “Merhaba” der. Masallardan
mitolojiye, öyküden romana genç insana hep yolculuk sunulur. Yolculuk özgürlüktür,
olgunlaşmadır ve dahası kendini keşfetmedir. Edebiyat ürünlerine baktığımızda bu yolculuk
özgürlüğü daha çok erkeklere verilmiştir. Robinson Cruseau’dan 80 Günde Devrialem’e,
Mevlana’nın Define Hikâyesi’ne kadar masal, öykü ve romanlarda erkektir yola çıkan.
Mitolojide Odisseus’un yaptığı da büyük bir yolculuktur.
Ergenliğin keşfi elbette masaldan, mitolojiden çok sonradır ama dönemin anlatılması da
ertelenmiş değildir elbette.
Aşağıdaki metinler, işte o yolculuk ve yola çıkanların ardından bakanlar ile ilgili iki
örnek: Ergen iç konuşması ve ebeveyn iç konuşması.
Aşağıdaki ilk metin benim bir araştırma çalışmamda ergenler adına yazdığım bir metindi
ama bu metin aslında çalışma sürecinde ergenlerin yakınmalarından derlenmiş ve
metinleştirilmişti. Bu çalışmada özellikle fark ettiğim şey, onların kendilerini ifade etme ve
anlaşılma arzusuydu. Çoğu zaman şu cümle karşıma çıktı: “Evet onların aklından geçenleri
biliyorum ama ben de bir dönemden geçiyorum. Asıl onlar beni anlasınlar.” Ortalama olarak
bu şekilde ifade edilecek olan ergen duyguları aslında salt bir anlaşılma talebinin ötesinde –
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çünkü onlar her zaman değişkenlik gösterebiliyorlar– kabullenilme ve zaman verilmesi
yönünde ağır basıyordu. Çünkü onlara “anlıyorum” demenin de çok işlevsel olacağını söylemek
mümkün değil. Bunu onlara karşı bir oyun gibi algılamaları işten bile değil.

Ben artık büyümüşüm aynalar öyle diyorlar.
Şaşkınım. Başka bir dünyadayım sanki. Bu gövde benim mi? Daha geçenlerde bu masanın
yanından geçerken sığabiliyordum; oysa az önce masayı devirdim. “Dikkat etsene!”
laflarından bezdim. Ne yaptım ben Tanrım? Ne bu orantısızlık? Ne bu yaşadığım dünyaya
sığamamak? Değişiyorum. Sesim değişiyor, bedenim değişiyor, derim değişiyor,
duygularım değişiyor. Eskiden güldüklerime gülemiyorum. Eskiden dedemle oynardım,
şimdi sıkılıyorum. Eskiden annemin her dediği tatlı gelirdi şimdi sıkılıyorum. Eskiden
babam kahramanımdı, şimdi karton aslan.
Ne güzeldi eski. “Çocuktum ufacıktım/Top oynadım acıktım,” derdim. “Atta”lara
giderdim. Gak derdim, et gelirdi; guk derdim, süt gelirdi. Herkes ve her şey benim
etrafımda dönerdi. Öyleydi gerçekten. Zaten küçüktüm ben. Bütün eşyalar kocamandı ve
ben onların çevrelediği bir dünyada güvenlik içindeydim. En çok annemin gidişinden
korkardım. Gözümün önünde olsun isterdim. Kaybolunca başlardım ağlayıp tepinmeye.
Benim yüzümden iki yıl işe gitmemiş zavallı. Sonunda bağırış çağırış sabahları gitmeye
başladı. İlk zamanlar öyle kızmıştım ki ona, beni terkedip gidiyor diye. Sonra alıştım.
İstemeden oldu tabii. Ama bu kabullenişte anneannemin payı da yok değil hani. Onun
kurabiyeleri, dedemin park gezmeleri unutmamı sağladı.
Eskiden dünyaya hep onların gözünden bakardım. Onların söylediği her şeye inanırdım.
Hatta öyle inanırdım ki bana anlattıkları masalları değiştirmelerine bile izin vermezdim.
Kahramanlarımdı onlar benim. Eşsiz kahramanlarım.
Babam eve gelsin diye beklerdim. Ona anlatacağım öyle çok şeyim olurdu ki. Nereye gitse
peşinden giderdim. Yüzünü bile yıkarken banyonun kapısına sandalye getirir koyar ona o
gün yaşadıklarımı anlatırdım.
Ne yaparlarsa onları taklit ederdim. Onlar gibi olamazsam kendimi eksik hissederdim.
Onlarsız yaşam yok, onlar gibi olamazsam eksim kalacağım duygusu içimi kemirirdi.
Fakındayım, biliyorum, anlıyorum büyüdüm. Ama ben istemedim ki. Ne çabuk oldu bu?
Her şey böyle hızlı mı olur hayatta? Daha çocukluğumun tadını çıkarmadım ki? İyi de niye
artık çocuk olmak beni mutlu etmiyor. Dahası niye büyümekten de mutlu değilim?
Tanrım ne zor günler bu günler. Geçecek mi bilmiyorum? (Neydim, 2019: 6)

Bu da anne babanın ergen çocukları üzerine yaptıkları sessiz konuşma:
Neler oluyor hayatımızda, biz böyle değildik…
Niye her şey çok farklı görünüyor bize? Niye tanıyamaz olduk biz bu çocuğu? Sanki
yabancı gibiyiz. Tamam, Tülin artık bir genç kız oluyor. Murat ise delikanlı. İyi de niye
barışık değiller bu halleriyle. Tülin’in sabahtan akşama kadar yok buram kalın, şuram
yamuk diye aynanın karşısında durmasına ne demeli? Ya Murat, o da takmış yüzündeki
sivilceye. Ha bir de sakalları mı ne çıkmıyormuş. Azıcık daha traşsız yaşamanın ne zararı
var? Neymiş Serhan’ın bıyıkları çıkmış. Onda kıl yokmuş. Erkek olamazmış böyle giderse.
Arkadaşları dalga geçermiş. Çıkmasın yahu! Üstelik avantaj. Oh, yüzün jilet görmeyecek.
Ah ah, kim anlıyor, kim dinliyor ki bunları?
Ama yine de ne keyif vericiler değil mi? Biri oğlum, biri kızım. Büyüyorlar. Kocaman
oldular. Sığamıyorlar kalıplarına. Çatırdayan sesler duyuyorum. Belki onlar acı çekiyorlar
ama gün gelecek onların özlemle anacakları günler olacak bunlar. Ne diyordu şarkıda “Ben
genç olmanın ne olduğunu bilirim.” Onlar ne diyorlar? Ne anlarsınız siz genç olmaktan.
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Biz de genç olduk değil mi? Genç olmak! Ne güzel yahu. Kim demiş anlamayız diye. Kim
demiş unuttuk diye. Ah zamanın gözü kör olsun!
Bu gün gelecekti değil mi birgün? Birgün onlar bu çocukluktan çıkacaklar ve hadi eyvallah
biz uçuyoruz diyeceklerdi değil mi? Eeee ne o zaman bizi bu kadar şaşırtan? Bildiğimiz
halde niye bu kadar hazırlıksızız? Nedir bize zor gelen? Yoksa yaşlanma korkusu mu bu?
Yoksa kıskanıyor muyuz onların yeni yaşamını? Hani bir zamanlar onların yaşamının
merkezinde olmak bize çok keyif veriyordu değil mi? Ben oğlumun rol modeliydim, sense
kızımın. İkisi de bize Tanrı gibi taparlardı. Elimizi bırakmazlardı. Sevgimizi paylaşmaz
bizi bile birbirimizden kıskanırlardı. Ya görüyorsun değil mi, bu imparatorluklar da
çökermiş. Biz öğrettik onlara yürümeyi, koşmayı, düşünce kalkmayı. Biz koruduk onları
her türlü zorluktan kötülükten. Onlara konuşmayı, gülmeyi, sevmeyi öğrettik. Gecemiz
gündüzümüz onlardı bizim. Ne oldu yahu? Güm diye gittik.
İyi de ne bekliyorduk? İstediğimiz bu değil miydi? Yavrularının uçuşunu seyretmeyi
özlemle bekleyen kuşlar gibi değil miydik? Biz değil miydik onlara bunları öğreten? Biz
değil miydik onları yaşamın içine gönderen? Hadi hadi toparlan! Bak ne güzel kanat
çırpıyorlar. Gel azıcık seyredelim..

Yukardaki metin ergeni anlamak üzerine yazıldı. Ebeveynin ağzından oluşu onun bir
biçimde duyması düşünmesi gereken konuları yeniden anımsarsa aklından neler geçebileceğini
yansıtıyordu.
Sanırım ülkemizdeki yetişkin dünyasının en önemli sorunu kendi çocuklarının uçmasına
izin vermemesi. Narsist bir ebeveyn döneminden geçiyor oluşumuzun da bunda etkisi var. Anne
babalar (elbette yoğun bir sevgiyle) çocukları için çok şey yapmaya çalışıyorlar ama ondan da
kafalarında yarattıkları belli bir figürü gerçekleştirmesini bekliyorlar. Oysa onların da çok iyi
bildiği bir gerçek var: Onlar da aslında kendi istediklerini olmak istediler ve bu
gerçekleşmediğinde çok mutsuz oldular. Şurası bir gerçek ki ergenler yaşamla ilgili en az anne
ve babaları kadar kaygı duyuyorlar. Ancak anne babalar kendi kaygılarını öylesine öne
çıkarıyorlar ki, ergenin böyle bir kaygısı olabileceğini düşünmüyorlar bile.

13.2. Ergen Edebiyatının Gerekliliği ve Ortaya Çıkışı
Edebiyatın ergenliği ele alması oldukça geç bir dönemde gerçekleşmiştir. Ergen
edebiyatı dediğimizde çok da mutluluk verici bir dönemin anlatılıyor oluşundan söz edemeyiz.
Bu nedenle, o döneme dönük sorunları yansıtan ve zaman zaman onlarla başa çıkılmazlıkları
içeren metinler ergen okurdan daha çok yetişkinler dünyası tarafından reddedilmiş ve bu
dönemi yansıtan metinler belli dönemlerde yasaklanmıştır.
Bunların içinde en başta gelen örnek J. W. Goethe’nin 1774 yılında yayımlanan Genç
Werther’in Acıları isimli romanıdır. Metnin yayınlandığı dönemde metnin kahramanı Werther,
gençler arasında rol model olmuş ve gençler onun kıyafetlerini örnek alarak giyinmişler; ama
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Werther’in yaptığı gibi intihar eğilimleri artınca kitap yasaklanmıştır; ancak aynı kitap bugün
bir klasik olarak okunmaktadır.
Wild ise yüzyılın başlarında genç kız kitapları üzerinde tartışmaların yoğunlaştığını
söyler. Wild’e göre asıl değişim 50’li yıllarda, ama özellikle 70’li yıllarda kadın hareketi ile
başlar. Bu yıllarda ortaya çıkan kadın hareketleri, her alanda erkeklerle eşitliği savunan,
eşitlikçi ve özgürlükçü yeni kadın hareketleridir
Bu yıllarda ergen genç kız araştırmaları yoğunlaşır. Özgürlükçü ve eşitlikçi kadın
hareketlerinin genel örgüsünü toplumsal ve kültürel etkenler oluşturur.
Ergenlik romanı bağlamında Wild (krş. Asutay, 1997:207) yetmişli yıllardaki
özgürlükçü kadın hareketinin, kadının toplumdaki yeri ve kendi kimliği sorgusunu geliştirdiğini
belirtir. Bu türden bir varoluş ve kimlik sorgusu da ergenliğin karakteristiğidir. Yetmişli yılların
ikinci kadın hareketi ise, kadınların iş, çalışma ve yaşam alanlarını yeniden belirlemeleri ve
birçok alanda erkeklerle iş paylaşımı gibi kadının çalışma dünyası, toplum ve kültür alanları
açısından yerini ve konumunu arayışıdır. Wild, ergen kız romanlarının asıl 1970’li yıllarda
ortaya çıktığını belirtir (krş. Asutay, 2000:71).
Ewers de ergenlik romanlarının gelişiminde önemli bir dönüşümün, yetmişli yıllardaki
özgürlükçü feminist hareketle, seksenli yıllarda gençlik yazınında da artık rastladığımız genç
kız romanlarıyla sağlandığını bildirir. Başlangıçta erkek kahramanlara odaklanan ve önceleri
yetişkin yazını türü olan ergenlik romanlarında öteki ergenliğe, yani genç kızın sorunlarına
odaklanan romanları öncül postmodernist öğelerden sayar (krş. Asutay, 2000:71).
Ergenin kendi yaşamıyla karşılaşacağı metinlerin varlığı o dönemin geçişlerini,
sorunlarını, kaygı ve umutlarını anlamak için çok önemlidir. Ancak o döneme, dönemini
yazacak yazarların bunu yaparken kime seslendiğini bilmesi çok önemlidir. Bu, yazarı
kısıtlamak anlamına gelmez elbette; ama metnin kime gideceği konusu editör, yayıncı
tarafından iyi saptanmalıdır. Çoğu zaman bu tür metinlerin ergeni yetişkine anlattığı metinler
olma durumu söz konusu olabilir. O dönemi yaşayan bir ergen çoğu zaman kendi gerçekliğiyle
karşılaşmayı öteleyebilir ve istemeyebilir. Tam da bu nedenle bu metinlerin hedef kitlesinin
çok iyi saptanması gerekir. Ergen metinleriyle karşılaşan ebeveyn ve öğretmenler başta olmak
üzere yetişkinler dünyası çoğu zaman kendi gerçeklikleriyle de karşılaşabiliyorlar ve bu onların
iki kuşak arasındaki iletişimsizliğin nedenlerini de bulmalarına yarayabiliyor.
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Yukarda vurguladığımız nedenlerle ergen edebiyatı –eğer ergeni anlatıyorsa– iki
perspektifli olabilir ve bu iki kuşağın birbirini anlaması için çok özel bir köprü oluşturabilir.
Ergen edebiyatı ürünleri ağırlıklı olarak birebir metinlerdir. Kişinin tek başına okuması
ve onunla doğru biçimde iletişim kurması ve eleştirel sonucunu kendisinin oluşturması gerekir.
Bütün bunlar yapıldıktan sonra ortak bir istek olduğu durumda toplu olarak tartışılması önemli
bir entelektüel paylaşımı beraberinde getirebilir.
Bu tür metinlerin bir moderatör eşlinde tartışılması önerilir ama moderatörün kendi
düşüncesini dayatmasından daha çok, ergenin metnin karşısındaki tutumunu anlamak çok daha
değerlidir.

13.3. Ergenin Merak Ettiği Edebiyat Türlerinden Örnekler
Ergene dönük edebiyat alanlarından söz edecek olursak, onun yaşamı keşfetmek için
çok farklı türde kitaplara gereksinmesi olacaktır. Bu kitap türlerini şöyle çerçevelemek
mümkündür. Aşağıda değinmeye çalışacağımız türlerin genel bir saptama olacağını
vurgulamakta yarar var, çünkü bu konuda özel türlerden söz etmek ya da adını anmadığımız
türlerin bu alana girip girmediğini söylemek ancak metin türüyle özel karşılaşmamızda karar
verebileceğimiz bir durumdur ve zaten burada en önemli figür ergenin kendisidir. Öncelikle
belirleyici odur.
Ampirik gözlemlere dayanarak baktığımızda ergenlerin macera türü romanları
öncelediğini görüyoruz. Polisiye, dedektif, korku romanları çok okunur gibi görünürken,
ergenlerin tarihi romanları da severek okuduklarını gözlemledik. Ancak tarihi romanların
anlatım dilinin onu cezbedecek bir dilde olması, hatta bu tür romanların fantastik bir kurgu
içinde verilmesi ayrı bir çekicilik yaratabiliyor.
Yine ergenin merak ettiği farklı türlerden söz edecek olursak ütopya ve distopya
romanları onların ilgi alanına giriyor.
Bilim kurgu ergenin en yoğunlaştığı metin türlerinden biri hem doğal bir yolculuk
içermesi hem de bu süreçte yaşanan bilimsel yenilikler onu farklı biçimde olayın içine
çekebiliyor.
Kendini, toplumu keşfetmek için özellikle 14 yaş üstündeki ergenlerde popüler sosyoloji
ve psikoloji metinleri çekici türler olarak göze çarpıyor.
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Bu günün ergeninin bilgi, kültür, düşünce konusunda eksik bir durumda olduğunu
söylemek olası değil. Günümüz ergeni, iletişim araçlarına kolay ulaşımın getirdiği bir ortamda
her türlü bilgiyi elinin altında tutabiliyor ve bu bilgiyi yetişkinlere karşı çok iyi kullanabiliyor.
Bu aşamada onlara karşı salt bilgi otoritesiyle yaklaşmanın da çok işlevsel olabileceğini
söylemek mümkün değil. Burada asıl mesele, karşılarında onları önemseyen ve bunu
hissettirerek iletişim kuran insanlar bekliyor olmalarıdır. Yaşamla ilgili kaygılarının sınav
sistemi nedeniyle oldukça fazla olduğunu söylemek mümkün. Sınav sisteminin, onların
yaşamla iletişim kurmalarını engellemesinin yanı sıra, birbirleriyle iletişim kurmalarını da
engellediğini söylemek hiç de yanlış olmaz. İletişimsizlik en büyük sorunları olarak karşımızda
duruyor. Anne babaların da çocuğun geleceğine dönük kaygıları önde olduğu için bunu bir
baskı unsuru olarak kullanmaları onların da kendi aralarındaki iletişimi engellemesi sonucunu
yaratıyor. İşte tam da bu noktada bir kurtarıcı olmasa da en azından destekleyici, karşılıklı
anlamayı kolaylaştırıcı işleviyle edebiyat ortaya çıkıyor. Bu konuları buyurgan bir yol
göstericilikle ele almayan ama iki kuşağın (özellikle yetişkinlerin) birbirini anlayacağı bir
köprüyü bulmak ya da kurmak geleceğe yönelik kaygıları azaltacak işlev sağlayabilir. Bu
konuda oldukça tutarlı edebiyat ürünlerinin yavaş yavaş edebiyat dizgemizde çeviri ve telif
olarak yer aldığını söylemek mümkün. Henüz çok yeterli olmasa da ve yayın dünyasında çok
öne çıkan bir alan olmasa da bazı yayınevlerinin bu temel kaygıyı taşıdığını ve nitelikli eserler
yayınladığını söylemek mümkün.
Öte yandan şu gerçeği söylemek de mümkün, ergene dönük ya da ergeni anlamaya
dönük ya da ergenin hayatı anlamasını kolaylaştıracak kitapların kamusal alana yoğun biçimde
çıkması talebi biraz daha geç olacak. Çünkü şu andaki sınav ve eğitim sistemiyle ergenlerin
ergenliğini yaşaması öteleniyor ve bu ötelenme sonucu yaşanmamış ergenlik nedeniyle
olgunlaşma sürecini de ertelemiş oluyoruz.

13.4. Ergen Edebiyatı ile Yetişkin Dünyasının İlişkisi
Bu soruya hemen evet demek mümkün. Ergenler yetişkinlerin kendilerine tavsiye ettiği
yaşamın ya da davranışın onlar tarafından gerçekleştirilmediğini gördüğünde onları
eleştirebilir. Bu konuda ergen edebiyatı oldukça işlevseldir. Yetişkinin, (ebeveyn ve öğretmen)
böyle bir metin aracılığıyla eleştirilmesi çok olasıdır ve bu, aslında ergen ve yetişkin arasında
konuşmak, iletişim kurmak için çok önemli bir araç olabilir. Ama ondan mucize beklemek
anlamsız bir bekleyiş olur. Bir şey gerçekleşecekse bunu ancak insanın kendisi gerçekleştirir.
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13.5. Ergenin Metni Seçimi ve Metin Seçimindeki Arayışları
Ergenin metin seçiminde çevresel faktörlerin çok önemli rol oynadığını söylemek
mümkündür. Gruba dâhil olma isteğiyle oluşan benzer kitapları okuma eğilimi, aynı zamanda
gruptan ayrı olma ve bağımsızlık göstergesi olarak tek başına karar verme eylemleri hiç de
şaşırtıcı olan davranışlar değildir. Ergene yönelik metin onu şaşırtan ve düş kurmasına yol
açacak metin olmalıdır. Onun talepleri içinde yetişkinler dünyasının kavramakta zorluk çektiği
metin türlerini bulmak mümkündür. Günümüzde post modern masal diyebileceğimiz Harry
Potter türü metinler onları oldukça cezbetmektedir.
Harry Potter gibi fantastik ya da post modern masal diye tanımlanan metinlerin aslında
ergenin dünyasına ve onun sorunlarına seslendiğini söylemek hiç de abartı olmaz.
Fantastik gerçekliğin gerçek üstü dünyada imgeler yoluyla ortaya çıkışı ve bu düzlemde
onunla başa çıkma sürecidir. Harry Potter, gerçek hayatta ufak tefek, çelimsiz ve güçsüz
görünen bir çocuktur ve çocukların bir zaaf olarak gördükleri gözlüklü bir çocuktur aynı
zamanda. Anne babası ölmüş ve teyzenin yanında kalmaktadır. Eniştesi ve kuzeni onu
aşağılamakta ve zaman zaman şiddet bile uygulamaktadır. Harry aynı sorunları okulda da yaşar.
İşte bu aşamada fantastik dünya bu aşamada devreye girer. Harry aslında büyücü bir aileden
gelmektedir ve bu nedenle büyücüler okulundan çağrılır. Okula gidecek trene binmek üzere
gittiği istasyonda gerçek düzlemden gerçeküstü düzleme geçer ve serüven böyle başlar. Aslına
bakarsanız Harry’nin gittiği yer bir okuldur. Orada iyi arkadaşlar ve hocalar olduğu gibi kötü
olanları da vardır. Fantastik ögeleri kaldırdığınızda görünen gerçek hayatın ta kendisidir. Harry
orada mücadele etmeyi, aklını kullanmayı ve başarmayı öğrenir.
İşte bu tür fantastik metinlerin onların dünyasında önemli bir yer bulduğunu
söyleyebiliriz. Çizgi roman ve animelerin ergen ve genç dünyasında edindiği yer de özellikle
araştırılmaya değer. Bu alanların ürünleri de gözden uzak tutulmamalıdır.

13.6. Ergenle Okuma Süreci ve Edebiyat Metninin Tartışılması
Ergenlerin büyük çoğunlukla kitabı “tek oturuşta” okuma eğilimleri vardır. Belirli
zaman aralığına sıkıştırılmış okuma eylemlerinin gençler için cazip olmama durumu söz
konusudur. Bunun öyküyle özdeşlemeyi engellediği gerçeğiyle karşılaşılabilir. Ortamın sakin
olması cazibeyi artırabilir. Mekân da bu konuda önemli rol oynar.
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Ergenler, evin dışında, aile veya sınıf arkadaşlarıyla gidilen ortamlarda “boş buldukları
anlarda” okumayı sevebiliyorlar. Ergenin sıkıcı gelen ortamlarda okumaktan yararlanması ve
iç gerilimi azaltması söz konusu olabilir. Kimi zaman kendini odasına kapatan ergenin
okuyarak rehabilite olmaya çalıştığı gerçeğini gözden uzak tutmamak gerekir.
Ergenle edebiyat tartışmaya gelince, öncelikle ergenlerin söyleyeceği her şeyi
dilselleştirmelerine izin vermek ve tartışmayı bunların üzerine kurmak önemlidir. Böyle
durumlarda zaman zaman ana konudan sapılabilir ama bunu da moderatör –konuya hâkim biri
olarak– düzenleme becerisiyle engelleyebilir.
Ergenle yaşanan en önemli sorunların başında onlara bildiklerini düşündükleri bir şeyi
yeni öğreniyormuş gibi sunmak gelir. Çoğu ergen böyle bir durumu “aşağılanmak” olarak
tanımlar. Oysa bu, onların her şeyi bildiği anlamına gelmiyor elbette ama uygulamanın
paylaşım üzerine kurulması, hedef kitlesi tarafından önemsendiğini hissetmesi çok önemli bir
noktadır. Edebiyat tartışmalarında kendi çıkarımlarını paylaşma keyfini sunmak onların haz
alacakları bir süreci başlatmak anlamına gelir.
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Uygulamalar

1. Ergen edebiyatına ilişkin örnek metinleri inceleyiniz ve söylem çözümlemesi
yapınız.
2. Ergenlik dönemine ilişkin bilimsel kitaplar okuyarak bilginizi pekiştiriniz.
3. Kendinizin veya çevrenizdekilerin deneyimlerinden yola çıkarak ergenlik
döneminde hangi edebiyat türleri okuduğunuzu gerekçelendirerek tartışınız.
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Uygulama Soruları

1. Ergen edebiyatına ilişkin ne tür yapıtlar ve metin türleri bulunmaktadır?
2. Ergenlik dönemi hangi süreci kapsamaktadır?
3. Postmodern dönemde ergenler ne tür ergen edebiyatı metinlerini okumayı
tercih etmektedir ve gerecekleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle ergenlik dönemine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Bütün diğer
canlıların yavruları kısa sürede hayata dahil olmalarına karşın insan yavrusu yıllar sürecek bir
bağımlılık yaşar ve bağımlılıktan kurtuluş aşamaları çok sancılıdır. Bu nedenle bağımsızlığını
kazanan insan yavrusu bunun acısını çıkarmak için özellikle kurtuluş sürecinin başladığı
ergenlik döneminde çok riskli davranışlar içine girer. Ergen olmanın yolu, geriye kökenlerine
bakmaktan geçer. Yaşamın her kriz döneminde geçmişe yolculuk yeniden karşısına çıkar. Orta
yaş krizinde, yaşlılık krizinde her biri ayrı bir yolculuğa çıkıştır. Ve bu yolculukta köklere de
dönülür. Ve işte bu yüzden edebiyat, ergenlere çoğunlukla yolculukla “Merhaba” der. Bu
bağlamda yolculuk ve yola çıkanların ardından bakanlar ile ilgili iki metin olan ergen iç
konuşması ve ebeveyn iç konuşması incelenmiştir.
Ergenlik dönemine dönük sorunları yansıtan ve zaman zaman onlarla başa
çıkılmazlıkları içeren metinler, ergen okurdan daha çok yetişkinler dünyası tarafından
reddedilmiş ve bu dönemi yansıtan metinler belli dönemlerde yasaklanmıştır. J. W. Goethe’nin
1774 yılında yayımlanan Genç Werther’in Acıları isimli kitabı buna örnektir.
Ergenin ilgi alanında bulunan metin türleri ise şunlardır: Ütopya ve distopya romanları,
bilimkurgu, fantastik, postmodern masal, çizgi roman, macera türü romanlar, polisiye, dedektif,
korku romanları, popüler sosyoloji metinler, psikoloji metinleri, tarihi romanları ve anime.
Ergenin metin seçiminde çevresel faktörlerin çok önemli rol oynadığını söylemek
mümkündür. Gruba dahil olma isteğiyle oluşan benzer kitapları okuma eğilimi, aynı zamanda
gruptan ayrı olma ve bağımsızlık göstergesi olarak tek başına karar verme eylemleri hiç de
şaşırtıcı olan davranışlar değildir.
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Bölüm Soruları
1. Ergenlik dönemi aşağıda yer alan hangi süreci tanımlamaktadır?
a) Kurtuluş sürecinin başlangıcı
b) Çocukluk dönemi
c) Yetişkinlik dönemi
d) Kurtuluş sürecinin bitimi
e) Hiçbiri

2. Edebiyat, ergenlerin yolculuğuna çoğunlukla nasıl seslenmektedir?
a) Hoşça kal
b) Güle güle
c) Merhaba
d) Elveda
e) Hepsi

3. Aşağıda yer alan hangi yapıt erkek ergen yolculuğuna yöneliktir?
a) Robinson Cruseau
b) 80 Günde Devrialem
c) Define Hikayesi
d) Odisseus
e) Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk ergenlik edebiyatında yayımlanan ve yetişkinler dünyası
tarafınca yasaklanmış yapıtlardan birisidir?
a) Harry Potter
b) Yüzüklerin Efendisi
c) Alacakaranlık
d) Genç Werther’in Acıları
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e) Hobbit

5. 1774 yılında yayımlanan Genç Werther’in Acıları isimli kitap aşağıda yer alan hangi
yazara aittir?
a) Franz Kafka
b) J. W. Goethe
c) Bertolt Brecht
d) Stefan Zweig
e) Dostoyevski

6. Aşağıdakilerden ergenlik edebiyatı alanında ergenlerin ilgisini çeken metin türlerinden
biri hangisidir?
a) Fantastik
b) Polisiye
c) Anime
d) Korku romanları
e) Hepsi

7. Ergenlik döneminin en büyük sorunu nedir?
a) İletişimsizlik
b) Sevgisizlik
c) İlgisizlik
d) Çaresizlik
e) Mutsuzluk

8. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ergenlik döneminin yaşanmasını öteleyen
nedenlerden birisidir?
a) Ergene dönük yapıtın bulunmaması
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b) Sınav ve eğitim sistemi
c) Ahlaki değerler
d) Ekonomik şartlar
e) Hiçbiri

9. Aşağıdakilerden hangisi ergenin metin türü seçiminde önemli rol oynamaktadır?
a) Çevresel faktör
b) Bir gruba dahil olma isteği
c) Popüler kitapları okuma eğilimi
d) Bağımsızlık göstergesi olarak kendi seçimi
e) Hepsi

10. Harry Potter aşağıda yer alan hangi döneme ilişkin bir yapıttır?
a) Aydınlanma
b) Romantizm
c) Postmodern
d) Tanzimat
e) Modernite

Cevaplar: 1)a; 2)c; 3)e; 4)d; 5)b; 6)e; 7)a; 8)b; 9)e; 10)c
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14. GENÇLİK EDEBİYATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Gençlik Edebiyatının Tanım Sorunları ve Ölçütleri
14.2. Bir Özel Alan Olarak Genç Kız Edebiyatının Oluşumu
14.3. Tarihsel Süreçte Genç Kız Edebiyatının Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Gençlik edebiyatı nasıl tanımlanmaktadır?
2. Gençlik edebiyatının ölçütleri nelerdir?
3. Genç kız edebiyatı tarihsel süreçte nasıl bir gelişme kaydetmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gençlik
Tanımı

Edebiyatının Gençlik edebiyatının özel
ve genel tannımına ilişkin
Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek
sorunları kavrayabilmek.

Gençlik
Ölçütleri

Edebiyatının Gençlik edebiyatına ilişkin Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek
ölçütleri kavrayabilmek.

Gençlik Edebiyatı Türleri

Gençlik edebiyatı türlerine Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek
ilişkin bilgi sahibi olmak.

Genç Kız Edebiyatı

Genç kız edebiyatının Okuyarak/Araştırarak/İnceleyerek
tarihçesini ve tanımlama
sorunlarını kavrayabilmek
ve edebiyat tarihi açısından
genç
kız
edebiyatı
hakkında bilgi sahibi
olmak.
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Anahtar Kavramlar

•

Genç

•

Gençlik

•

Gençlik edebiyatı

•

Genç kız edebiyatı

•

Gençlik edebiyatı türleri

•

Gençlik edebiyatı ölçütleri

•

Şiir

•

Fantastik roman

•

Macera romanları

•

Trivial roman

•

Anne figürü

•

Baba figürü

•

Postmodern dönem
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Giriş
Gençlik edebiyatı dediğimizde “ergen edebiyatı” gibi varlığı henüz tam anlamıyla
kavranmamış ve yoğun akademik araştırmalara konu olmuş bir alandan söz ediyor
olmuyoruz yazık ki. Bu iki alanın kabulü henüz tam anlamıyla gerçekleşmese de
(dünyada bu konular için enstitüler kuruluyor) bu alanlar yayın dünyasında oluşumunu
ve gelişimini sürdürmektedir. Üçte biri gençlerden oluşan bir ülkede bu konuların artık
yoğun biçimde tartışılması gerekmektedir ve sevindirici olan akademik çalışmaların
yavaş yavaş çoğalmasıdır. Gençlik edebiyatı iki alan ayrılarak oluşumunu sürdüren bir
türdür ve bu alanlar iki perspektifli gençlik edebiyatı(hem kızların hem de erkeklerin
okuduğu edebiyat) ve hedef kitlesi belirlenmiş olan ve sadece kızların okuduğu “genç kız
edebiyatı” Bu iki alanda yayınların çok geliştiğini ve çoğaldığını söylemek mümkündür.
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14.1. Gençlik Edebiyatı ve Tanım Sorunları
Genel edebiyat alanı içinde, tarihsel süreçte, ekonomik ve sosyal gelişimler sonucu yeni
edebiyat alanları ortaya çıkmıştır. Bunların başında gençlik edebiyatı gelmektedir. Gençlik
edebiyatının tanımını yapmadan önce gençliğin tanımını yapmak gerekirse, bütünüyle hemfikir
olunmasa da 15–27 yaşları arasındaki insan tanımı genel kabul gören bir tanımlama olmaktadır.
Gençlik edebiyatı dediğimizde ise, farklı tanımlamalar karşımıza çıksa da, gençlerin okuduğu
edebiyat bu alanın genel bir tanımı olmaktadır. Ancak özel bir tanım sunmak gerektiğinde,
örneğin Helmut Metzler “Gençlik Edebiyatı”nı üç aşamada belirlemiştir:
1) Gençler için yazılan edebiyat
2) Gençler tarafından yazılan edebiyat
3) Hem gençler hem de yetişkinler tarafından okunan bazı eserlerdir.

Edebiyat bilimci G. Klinberg ise gençlik edebiyatını beş aşamada ele alır:
1) Öncelikle ve özellikle gençliğin zevk aldığı konuları kapsayan eserlerin tümü
2) Salt gençlik için yazılan edebiyat
3) Gençler tarafından yazılan edebiyat
4) Gençler tarafından, yetişkinlerin edebiyatından seçilen metinlerin oluşturduğu
edebiyat
5) Genç kuşağın beğeniyle okuduğu çeşitli metinleri içeren edebiyat türü

Gençlik edebiyatının ülkemizde tanımlama sorunuyla karşılaştığını söylemek pek olanaklı
değildir, çünkü böyle bir tanım sorunu ne eğitim sisteminde ne de edebiyat alanında gerçek
anlamıyla ele alınmıştır. Yukarıdaki tanımlamaları göz önüne aldığımızda, gençlik edebiyatının
varlığı konusunda kuşkuya bile düşebiliriz. Son yıllara kadar gençlik edebiyatı olarak
tanımlanan kitapların çoğunlukla yetişkinler tarafından seçilmiş veya derlenmiş kitaplar
olduğunu söylemek ise yanlış olmaz.
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Gençlik Edebiyatı Türleri:
1) Toplumsal gerçekçi romanlar
2) Toplumsal gerçekçi öyküler
3) Şiir
4) Fantastik roman ve öyküler
5) Macera romanları
a- Bilimkurgu
b- Polisiye
6) Tarihi romanlar
7) Çizgi roman
8) Popüler bilimsel metinler
a- Psikoloji
b- Sosyoloji
c- Felsefe
9) Deneme
10) Günlükler
11) Yol gösterici metinler

14.2. Gençlik Edebiyatı Ölçütleri
Gençlik edebiyatında ölçüt arayışına girdiğimizde öncelikle bu alanda gençliğin okuduğu
kitap, dergi ve metinlerde yazınsal estetiğin, güçlü bir dilin, sağlam bir kurgunun varlığını
aramak önkoşul olmalıdır.
Gençler, çocukluklarından başlayarak edindikleri veya edinmeye başladıkları (veya ilk kez
de olsa yaşama bakışlarındaki) eğilimlerinden yola çıkarak kitap seçerler ya da seçmelidirler.
Seçme özgürlüğü onların aynı zamanda yaşamı deneme hakkıdır. Yanılgılar ortaya çıkabilir –
ki bu doğaldır– bu durumda ona bu konuda destek olan kişi ya da kişiler doğrudan kendi
eğilimlerini dayatmak yerine sorgulayıcı bir yöntemle gencin eğilimlerini birlikte ortaya
çıkarma yöntemini uygulamakla yükümlüdür. Özgürlükçü bir yaklaşım, dayatmacı bir anlayışı
asla içermez.
Gençlik edebiyatı metinlerinin seçiminde vazgeçilmez en temel ölçüt eleştirel okumaya
açık metinlerle karşılaşmak ve karşılaştırmak olmalıdır. Ancak her metin buna açık olmayabilir.
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Bu durumda okurun eleştirel olabilmeyi ve metinle hesaplaşma özgürlüğüne sahip olduğunu
bilmesi, yani okurun buna göre yetiştirilmesi gerekir.
Gençlik edebiyatı, biçimlenmeye hazır bir kitleye dönük olarak farklı düşünce gruplarının
buyurgan bir didaktizmle yaklaşabileceği ve edebiyatı bunu içselleştirmenin temel aracı olarak
kullanılabileceği bir alana dönüştürülebilir. Bu nedenle metinlerin yoğun ve buyurgan bir
didaktizm içermemesi ve bu tür kitapların özellikle ortak alanda, sınıf ve okulda uygulamalarda
kullanılmaması gerekir.
Sınıf veya grup çalışmalarında okunacak ve ortak olarak tartışılacak metinlerde birey ve
toplumun temel sorunlarına değinen ve ortak evrensel sorun ve değerleri paylaşan ve oluşturan
konu ve kurgu aranmalıdır. Bu, aynı zamanda gençlerin birbirlerini tanıması, iletişim kurması
ve ortak değerler oluşturabilmesi açısından önem taşır.
Ortak okumalar için seçilecek metinler psikolojik sorunları içeren, bu nedenle bazı
öğrencilerde benzer bir sorunu tetikleyebilecek olay örgüleriyle dolu olmamalıdır. Ola ki böyle
bir metin seçilmişse uygulayıcı durumu izlemekle yükümlüdür ve metin işleme sürecinde
dilselleştirilen (çocuğun dile getirdiği) sorunu rehber öğretmenle paylaşma sorumluluğu
olmalıdır. Bu paylaşımın elbette gizli olması önemlidir. Psikolojik romanlar ve sorun odaklı
romanlar bu tür sorunları dilselleştirmek için yazılmış romanlardır ve uygulama sürecine
sokulması çok önemlidir. Ancak bir o kadar önemli olan, uygulayıcının salt edebiyat estetiğine
değil, bir o kadar kültürel art alan, psikoloji, sosyoloji ve felsefeye etkin bir biçimde egemen
olması beklenir. Edebiyatın hayat olduğu gerçeğinden yola çıkarsak bu donanım gereklidir.
Çizgi romanlar, macera romanları ve tarihsel romanlar şiddet ve cinselliği dilsel ve görsel
olarak içerebilir. Bu metinler aynı zamanda ideolojik yönlendirmeler de içeriyor olabilir; ancak
bu metinler çoğunlukla toplumsal içerik açısından zengin bir art alana sahiptir. İyi bir seçki
(elbette metinlerin okunması ve ayrıntılı değerlendirilmesi sonucu) oluşturulabilir.
Bilim kurgu romanlar, temelde bilimsel mantığa uygunluk içermelidir. Bilimkurgu çoğu
zaman fantastik edebiyat metinleriyle karıştırılır. Bu alan fantastikten yararlanır ama
gerçeküstüyle ilgilenmez; bilimsel açıdan henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşme ihtimali
yüksek olan olgu ve olaylar onun ilgi alanını oluşturur.
Fantastik, masal ve mitoloji yoluyla sözlü edebiyatın başlangıcına dayanan bir geçmişe
sahiptir. İnsan, toplum, düzen, sistem, iletişim, psikolojik, sosyolojik art alan açısından
zengindir. Dil kullanımı açısından uçsuz bucaksız bir alandır. Gereğince değer verilerek
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uygulandığında gencin dil ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlar. Ancak bu alanda da alanın
taşıdığı güçten yararlanarak olumsuz kullanımlarla karşılaşmak olasıdır. Eleştirel okuma bu
sorunun üstesinden gelir.
Polisiye romanlar genel olarak trivial (harcıâlem) edebiyat alanından sayılsa da okuma
kültürü ve keyfinin gelişimi açısından işlevsel metinlerdir. Bu metinler okuru aynı zamanda
matematiksel düşünmeye, kişi analizi yapmaya, dolaylı biçimde toplumsal olaylarla
ilgilenmeye götürür. Köprü edebiyat olarak önemli bir işleve sahiptir. Düşündürücü,
sorgulatıcı, sistematik oluşturmaya açık metinler iyi bir seçim olabilir. Salt şiddete odaklanmış
ve ondan başka bir şey söylemeyen metinler genel olarak önerilmez. Yerli edebiyatımızda bu
alanda güçlü yazarlarımız vardır.
Popüler bilimsel metinler disiplinler arası işbirliği açısından bakıldığında alan
uygulamacıları tarafından önerilmeli, bu tür kitaplar küçük gruplar halinde tartışılarak düşünsel
açılımlar sağlanabilmelidir. Gencin bu konularda düşüncelerini söyleyebilme cesaret ve
becerisine sahip olması onun düşünsel gelişimini olumlu etkileyecek kişilik gelişimi
güçlenecektir.
Şiir, dilin en damıtılmış halidir. Bu özelliği, estetiği, melodisi, göndermeleri, metaforları
genç okura tam yansıtılabilirse, onun şiir okuma keyfi artacaktır. Şiir okura en kolay yaklaşan
ama yanlış bir eğitim sürecinde bir o kadar çabuk uzaklaşılan edebiyat alanıdır. Uygulayıcı
bunu göz önüne almalıdır; şiir hangi dönemi temsil ediyor olursa olsun, mutlaka doğru iletişim
kurması sağlanmalıdır. Şiir seçimi ve uygulamasını buna göre yapılmak zorundadır.
Yol gösterici metinler, adından yola çıktığımızda ilk başta sevimli ve olumlu görünen
metinlerdir; ancak yakından bakıldığında bu metinlerin yaşamla ilgili şablon çözümler sunduğu
görülür. İnsanı tek tipleştiren ve her bireyin öznel sorununu genelleştiren bu tür çözüm
arayışları gençlerde sonraki süreçte ciddi sorunlar yaratmaktadır. Ayrıca bu tür bir anlayış
düşünce tembelliği yarattığı gibi, kurtarıcı arayışlarını artırmaktadır. Bireysel seçimlere bir şey
denemez ama önerilecek kitaplar arasına bu tür kitapları almak hem edebiyata hem de
edebiyatın yüklendiği sorumluluğa aykırı düşer.
Toplumsal gerçekçi romanlar ve öyküler gencin olgunlaşma sürecinin tanıklığını yapacak
metinlerdir. Bu sürece ulaşmak için onun yaşam deneyimini, eleştirel bakış açısını geliştirmek
temel ölçüttür. Bu metinler şablon ölçütlerle değil, bütün bir yaşam birikimiyle okunup
değerlendirilmesi gereken metinlerdir. Gençle erken buluşturma durumlarında, ileriki
dönemlerde keyifle okunabilecek yazar ve kitaplardan uzaklaştırma ve onları keşfetme
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zevkinden mahrum bırakma söz konusu olabilir. Bu noktada eğitim sistemindeki kitap tavsiye
listesi gözden geçirilmelidir. Onların gerçekliğine uymayan metinler okuma keyfini yok
etmektedir.

14.3. Genç Kız Edebiyatı Neden Özel Bir Alan Olarak Ortaya
Çıkmıştır?
14.3.1. Genç Kız Kitabının Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi
Genç kız edebiyatını ele almama, genç kız edebiyatı ve kitaplarının estetik değerlerin
dışında ve çok daha farklı boyutlarda da değerlendirilmeleri gerektiğini düşünmem neden oldu.
Dahrendorf, “Günümüze gelinceye dek genç kız edebiyatı hakkında iki temel görüşün
hâkim olduğunu görürüz,” der. Görüşlerden ilki, tür olarak genç kız edebiyatının hem toplumsal
bir olgu hem de bireysel okuma alışkanlığı bağlamında kendiliğinden bir çözüme ulaşacağını,
bu alanda kapsamlı araştırmalara gerek olmadığını savunurken; diğer görüş genç kız edebiyatını
edebi tür olarak kabul ettiğini ve bu türe temel bir eleştiri getirdiğini vurgular. Günümüzde
edebiyat ve sosyal bilimlerdeki gelişmeler sayesinde genç kız edebiyatına sistematik bir yapı
gözüyle bakmanın mümkün olduğunu söyleyen Dahrendorf, genç kız edebiyatının başlı başına
edebi bir tür olarak araştırılması gerektiğini; ancak bunun, hiç eleştiri yapılmayacağı anlamına
da gelmediğini savunmaktadır (Dahrendorf, 1978: 21).
Genç kızlar tarafından tercih edilen kitaplarda ciddi bir çelişki göze çarpar. Bu çelişkinin
şimdiye kadar daha çok pedagojik boyutta ele alındığını söyleyebiliriz: Genç kızların,
eğitimcilerin karşı çıkmasına rağmen, bu tür gençlik kitaplarını özellikle okudukları düşünülür
ve bu yanlış düşünceden ötürü, pedagojik tüm önlemlere rağmen soruna herhangi bir çözüm
üretilemez. Pedagojik önlemlerin ve eleştirilerin sonuçsuz kalma nedenini açıklayabilmemiz ve
bu tür okuma alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik gerçekçi yaklaşımları bulabilmemiz için
sebeplerle ilgili daha iyi bilgilenmemiz gerekir. Bu amacı gerçekleştirmenin ilk şartı ise, genç
kız edebiyatını yalnızca edebi tür olarak değil, aynı zamanda kültürel endüstriyel kitle üretimi
olarak görmektir.
O hâlde genç kız edebiyatı kitlesel, edebi bir türdür ve mercek altına alındığında genç
kızların okuma alışkanlıkları hakkında ilginç bilgiler verir; çünkü kızların okuma kültürü aynı
zamanda yetişkinlerin, özellikle de kendi okuma alışkanlıklarını çocuklarına, yeğenlerine hatta
torunlarına yansıtan kadınların okuma kültürlerine ışık tutar. Okuma kültürü de bir toplumun
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kültürel davranışlarından, eğitim seviyesinden, gerçeklik bilinci ve isteğinden ve politik
durumundan soyutlanamaz; toplumsal (tüm) olgularla bağlantı hâlindedir (krş. Dahrendorf,
1978: 21).
Okuma kültürünü incelediğimizde çevre kavramı ile karşılaşırız. Hem trivial edebiyatta
hem de genç kız edebiyatında ele alınan eserlerde oluşturulan manevi çevrede belirgin bir
tutuculuk ve dünya görüşlerindeki durağanlık gözden kaçmaz; gerçi eski ve yeni kitaplar
karşılaştırıldığında çevre bağlamında yüzeysel de olsa belli bir gelişme/değişme görülür, ama
temelde işlenen dünya görüşlerinde bir değişme olmadığı da gözlenir. Sonuçta genç kız
edebiyatı edebi değer taşımayan, belli ihtiyaçları karşılayan ve piyasa şartlarına göre
biçimlenen bir türdür; bu yüzden de oluştuğu dönemin sabit düşünce kalıpları ve beklentileri
hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
Aynı zamanda genç kız edebiyatının, genç kızların yaşamında sadece kısmi bir rol oynadığı
düşüncesi de yanlıştır. Gerçi genç kızların başka tür kitaplar da okudukları doğrudur; belli bir
okuma alışkanlığına ulaşan genç kızlar için kendilerine yönelik kitaplar kadar olmasa (ya da
onun yerini doldurmasa) örneğin macera kitapları bile önemli bir yer tutar.
Genç kız edebiyatı ile ilgili asıl sorun, bu kitapların sorgulanmadan okunmasında yatar. Bu
tür bir tüketimin gelişmekte olan genç kız için ne anlama geleceği, hangi sonuçları doğuracağı
araştırılmalıdır. Genç kızları bu tür kitapları okumaya iten sebepler, edebiyat bilimi
çerçevesinde ortaya çıkan yeni teorik çalışmalar ışığında da ele alınması gereken bir soru(n)dur.
Toplumsal gerçeklikler, ya da toplum normları (iyimser yaklaşımların aksine) bu tür okuma
alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik gerçekçi yaklaşımları bulmamızı sağlayamaz.
Özellikle edebiyata ilgi duymayan genç insanlar neyi isterlerse ve ne zaman isterlerse
okurlar; kitap onlara hitap etmezse, yani sosyopsikolojik iletişimi kuramayacaklarını
anladıkları durumlarda, hemen bir kenara bırakırlar. Bu tavırdan, okunan kitap içindeki
normların, gençleri yetişkinlerden daha fazla etkilediği sonucunu çıkarabiliriz. Bu etkilere
gençlerin okuma alışkanlıkları sebebiyle edebi değerlerden daha çok konu içerik sebebiyle
yaklaştıklarını eklersek, gençlik edebiyatının etkilerinin konu, biçim, stil eleştirisi yapma
becerisine sahip olmayan gençler üzerinde daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz.
Böylelikle içeriğin daha yoğun incelenmesi gerektiği varsayımını çıkarabiliriz. Bir kitapta
elbette konu dışı edebi değerler de önemlidir. Örneğin, anlatım teknikleri önemli bir rol üstlenir:
Genç insan, kitap okurken sadece bir okuyucu değil, aynı zamanda hikâyenin kahramanı
356

konumundadır çünkü. Anlatım teknikleri, konu ile birlikte bir kitabın gençlik edebiyatı değil
de genç kız edebiyatı bağlamında belirlenmesi durumunu da beraberinde getirir.

14.3.2. Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Genç kız edebiyatını tanımlamak hayli zordur. Genç kızların okuma alışkanlıkları ve
okuma amaçları da tanımlama yapabilmek için yeterli değildir; çünkü alınacak yanıtlar, gençlik
edebiyatı ya da macera kitapları için de aynı olacaktır. Ayrıca genç kızların okuma ilgileri,
göreceli daha geniş bir alana yayılmıştır.
Buna göre (belki ilk aşamada) genç kız edebiyatı, okuyucu kitlesi yalnızca genç kızlar olan
bir edebiyat türü olarak tanımlanabilir. Türün en önemli özelliği, okuyucu kitlesinin genç kızlar
olmasının dışında, kitap kahramanlarının da genç kızlar/kadınlar olması; böylece, özellikle
genç kızların duygu, düşünce ve yaşantılarını aktarmasıdır. Yani “Türün en önemli
özelliklerinden birisinin içerik bakımından toplumdaki kadın erkek rollerini (kesin çizgilerle)
ayırmasıdır,” diyebiliriz (Dahrendorf, 1978: 16).
Bu ayrım öncelikle kitabın başlık seçiminde, başlığın kitaba yazılış biçiminde, başlık altı
yazılarda, kitabın resminde kendini belli eder. Bazen bir kız resmi, bazen gençlik ibaresi de
bulunur. Ergenlik öncesi kızlara hitap eden kitapların kapaklarında sık sık kızlı erkekli grup
resimlerine rastlanır; ergenlik sonrası kızlara hitap edenlerde ise daha çok yalnızlık,
duygusallık, çeşitli problemler işlendiği için yarım boy genç kız resimleri görülür. Resimler
günün modasını yansıtır ve hedef kitleyi etkileyecek reklâm stratejileri sonucu oluşurlar.
Kitapevlerinin, erkeklerden çok kızları (hedef) okuyucu kitlesi alarak, erken yaşlarda ayrı bir
tür olarak ayırmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz (Dahrendorf, 1978: 17).
Genç kız edebiyatı, başlangıçtan itibaren kadınların ihtiyaçları göz önüne alınarak
hazırlanmış bir türdür.
Bu ihtiyaçlar sosyokültürel çevre ve gelenekler tarafından belirlendiğinden, kitaplardaki
genç kız imajı da belirlenen bu sosyal yapıya uyum gösterir.
Genç kız edebiyatında karakterler aracılığıyla verilen genç kız/kadın imajı ne kadar
tutuculuk, bağnazlık ve geri kalmışlık içeriyorsa, tür hakkında o kadar konuşma hakkımız
doğar.
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Çünkü bu geri kalmış düşünce sistemi okuyucu kitlede ne kadar erken oluşursa o kadar
kalıcı olur!

14.3.3. Genç Kız Edebiyatının Oluşumu
Genç kız edebiyatının oluşumu 18. yüzyıl Aydınlanma dönemine kadar uzanır. Türün
özelliklerini tespit edebilmek için yalnız edebiyat tarihinin değil, aynı zamanda oluşumda etkili
olan sosyal, kültürel ve ekonomik şartların da incelenmesi gerekir.

14.3.4. Edebiyat Tarihi Açısından Genç Kız Edebiyatı
Genç kız edebiyatı, kadın romanları ile birlikte trivial romanın bir kolu olarak 18. yüzyıldan
itibaren gelişmeye/oluşmaya başladı. Ancak bu türün, dönemin trivial edebiyatının
günümüzdeki anlamı ile değil, feodal sistemin aşılmasını sağlayan ve 18. yüzyıl ahlâk/fazilet
anlayışını yaymaya çalışan roman anlayışı/anlamı ile ele alınması gerekir.
Trivial roman, edebiyat dünyasında her şeyden önce özellikle sosyal gelişmelerin sonucu
oluşmuştur. Romanın toplumun yaşam, düşünce biçimi gibi özellikleri tam olarak gösterebilme
özelliği de önemlidir (Dahrendorf, 1978: 22).
Yeni tür bir burjuva romanının oluşumunda ve okuyucu kitlesinin dönem içinde kadın
ağırlıklı olmasında iki faktör rol oynar:
1) Dönemin kadını, ev işleriyle sınırlandırılmış ikinci sınıf bir yaşam sürüyordu,
yaşamında denge arayışı içindeydi ve bu dengeyi özellikle trivial romanda buluyordu.
2) Bu romanlar kadını, kadın imajının dışında, farklı ihtiyaçların karşılandığı duygusal
bir dünyaya taşıyordu.
Böylece 18. yüzyılda hedef kitlesi kadın ve bunun doğal bir sonucu olarak genç kız olan
bir edebi tür oluştu.

14.3.5. 80 Öncesi Türkiye’de Genç Kız Edebiyatı
Cumhuriyet öncesi dönemde yazılan ve kahramanı özellikle kız olan kitaplar içinde Halide
Edip Adıvar’ın Handan (1912) isimli romanını belirtmek gerekir. Cumhuriyet döneminin
başlarında ise Reşat Nuri Güntekin ’in Çalıkuşu (1922) isimli romanı önemli bir genç kız figürü
ile çıkar karşımıza. Aynı dönemde yine Halide Edip’in, kahramanı Rabia adlı bir genç kız olan
Sinekli Bakkal (1939) isimli romanı öne çıkan romanlardandır. Bu dönemde, daha sonraki
dönemi de etkileyecek kadın yazarların eserleri yayınlanmaya başlar. Bu yazarlar daha çok aşkı
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anlatan eserler ortaya koyarlar. Mükerrem Kâmil Su, Halide Nusret Zorlutuna, Şukufe Nihal
Başar, Mebrure Sami Koray, Cahit Uçuk, Meliha Avni Sözen, Nur Tahsin Salur, Suat Derviş,
Fakihe Odman, Peride Celal, Pakize Başaran, Suzan Sözen Cumhuriyetin ilk elli yılına
damgasını vuran aşk romanlarının kadın yazarlarıdır. Muazzez Tahsin Berkand ve Kerime
Nadir ise o dönemde öne çıkmış olan iki kadın yazardır ve etkileri günümüze kadar uzanır.
Yalnızca büyük kentlerde değil, Anadolu’nun her yerinde, az çok okuryazar her Türk kadınının
evinde, bu ikilinin kaleminden çıkmış birkaç eser bulunur. Türk sinemasının en çok gişe yapmış
filmlerinden birçoğu da onların romanlarından uyarlanmıştır (krş. Türkeş, 1999: 53-54).
Saydığımız yazar ve eserlerin özellikle genç kıza dönük olarak yazılmış eserler olduğunu
söylemek mümkün değildir. Onları genç kız edebiyatının içine katan önemli neden, öncelikli
okurlarının genç kızlar olmasıdır.

14.3.6. Kültür ve Düşünce Tarihi Açısından Genç Kız Edebiyatı
18. yüzyılı sosyolojik açıdan burjuva sınıfının oluşum ve kendini kabul ettirme çabasında
olduğu bir dönem olarak biliriz. Dönemin erdem/ahlâk anlayışı, yine dönemin duygusallığı ile
iç içedir. Duygusallık o zamanlar erdemlilik, başkasına saygı duyma, ölçülü olma gibi
davranışlar anlamına geliyordu. Bu davranış kalıpları bilinçli olarak soylular sınıfının karşısına
getirildi ve burjuva ve soylu sınıfı karşılaştırması yapıldı. Romanlardaki kötü güç genellikle
kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca davranan bir soylu olurdu. Erdem, Burjuva
Aydınlanma’sında önemli bir kavramdır; Aydınlanma düşüncesine göre o dönemde ahlaki
öğretimin/toplumsal ahlâkın temelinde erdem olması gerektiğine inanılıyordu. Eğitim
sorunlarının, dolayısıyla çocuk sorunlarının önem kazanmasını, Aydınlanma dönemi sağladı;
kaçınılmaz olarak da ilgi o zamanda evlerde eğitilen genç kızlara kaydı. Edebiyat da bu
bağlamda genç kızların eğitilmesinde/yetiştirilmesinde önemli bir görev yüklenmiş oldu.
Çeşitli ahlaki kitaplar, eğitim kitapları ve haftalık dergiler ile romanlar genç kız eğitiminde var
olan açığı kapatmada faydalı olabiliyordu.
Buradan da genç kız edebiyatının diğer bir kökeninin 18. yüzyıl kadın romanları ve kadın
romanlarında oluşan kadın imajı yardımıyla eğitim ve eğitim adı altında ahlaki değerlerinin
aktarılması/yerleştirilmesi olduğu sonucuna varabiliriz. Eserlerde her türlü eşitlik kavramından
kaçınıldı; ev işleri gören, erkeğin kontrolünde pasif bir rol üstlenen, uysal ve sabırlılıkla
bezenmiş kadınların erdem kavramı işlendi. Eserlerin oluşumunda edebi değerler değil, eğitim
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değerleri ön plana çıkarıldı. Bununla birlikte örneğin namussuz kadın gibi bazı unsurlar da bu
dönemde genç kız edebiyatına girdi ve bunlar günümüzde hâlâ varlığını sürdürmektedir.
Aydınlanma döneminin, genç kız edebiyatına hediyesi, yalnızca insan iradesiyle kazanılan
ve korunabilen erdem anlayışıdır. Aydınlanmacı pedagojik bu tutum yüzyıl boyunca genç kız
kitaplarında işlenen temel bir prensip oldu (Dahrendorf, 1978: 20).
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:
Tür olarak genç kız romanı ahlâki ve toplumsal öğretilerin aracı hâline geldi.
Romanlarda iyi ve kötü motifleri (örnekler) karşılaştırmalı olarak işlendi; iyi motifler
teşvik, kötü motifler uyarı niteliği taşıyordu.

14.3.7. Genç Kız Edebiyatında Anne Baba Figürleri
Yerli yazınımıza baktığımızda geleneksel baba figürünün en çok yansıyan figür olduğunu
görürüz. Burada göze çarpan nokta, feodal ilişkileri yansıtan yazarların baba figürüne çok daha
eleştirel yaklaşmasına karşın; modern ilişkileri aktaran yazarların, sundukları figürü, 18. ve 19.
yüzyıl Batı genç kız edebiyatındaki baba figürünün taşıdığı rollerle donatmalarıdır. Pakize
Özcan, Üstüme Kar Yağıyor’da feodal babayı baskıcı, şiddet yanlısı ve kadın özgürlüğüne karşı
olarak çizerken; Tülin Tankut, Gülün İçindeki Ses’te baba figürü yerine geçen amcayı aynı
ölçütlerle değerlendirmiştir. Nur İçözü, Reyhan’da feodal güçlerini yitirmemeye çalışan otoriter
baba figürüne zafer kazandırmaz: Reyhan, babasının engellemelerine karşın doktor olur. Gülten
Dayıoğlu’nun Yeşil Kiraz’daki baba figürü feodaldir; ancak kentleşme, onun feodal
yeteneklerini törpülemiştir. İpek Ongun, Bir Genç Kızın Gizli Defteri’nde babaya dışarıda akılcı
görev vermiş, anneyi evde tutmuştur. Filiz Tosyalı’nın Mesajımı Bekle’sindeki baba da olaylara
dışardan bakan konumdadır; ancak anne tarafından otoritesi hissettirilir. Halide Eşber’in
Yalnızlık’taki baba figürü de uzak duran bir babadır. Nazire Kutsal, Tomris’te geleneksel baba
figürünü olumlu yönleriyle ele alır. Benzer geleneksel baba figürü olarak Zeynep Cemali’nin
Çılgın Babam’da anlattığı idealleştirilmiş sevgi dolu figürü gösterebiliriz. Muzaffer İzgü’nün
Kaçak Kız’da çizdiği baba figürü ise fedakâr, ancak beklentileri doyurulması gereken bir
otoritedir. Mine Soysal’ın Eylül’de Aşklar’da ve Zeynep Temüroğlu’nun Derinlerde Fırtına’da
çizdiği figürler çağdaş bir görünümdedir; ancak geleneksel ile modern arasında gelgitler
yaşamaktadırlar.
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Anne figürüne gelince ise, Küçük Kadınlar’da (Louisa May Alcott) kutsal anne figürünün
yer aldığını söyleyebiliriz. İnatçı Kız’da (Emmy van Rhoden) üvey anne olmasına karşın,
çizilen anne figürü dönemin geleneğine uygundur. Metinde, çalışan anne figürü aşağılanmış ve
annesi tiyatro oyuncusu olan bir genç kız sevgisizlik ve ilgisizlik nedeniyle ölmüştür. Yüreğinin
Götürdüğü Yere Git’teki (Susanna Tamaro) anne figürleri, tarihsel gelişime bağlı olarak,
kutsallıktan özgürlüğe doğru zorlu bir yolculuk yaparlar. Hadi Ama Baba’daki (Christine
Nöstlinger) anne, özgürlüğünü elde etmiş bir kadındır. Feodal geleneği temsil eden Üstüme Kar
Yağıyor’daki anne ise rolünü içselleştirmekle kalmamış, eksik yapmasından korktuğu kocasına
bile kendi rolünü hatırlatma görevini üstlenmiştir. Ev hanımı olarak çizilen anne figürlerinde,
Mesajımı Bekle’deki anne, geleneksel rolünü modern görünümde sürdüren bir annedir.
Tomris’teki anne ise özverili, sevgi dolu bir eştir. Yeşil Kiraz’daki feodal anne, kızını okutmak
için çaba sarf eder. Sekizinci Renk’te (Gülten Dayıoğlu) ise modern, çalışan anne, baskın bir
figür çizmeye çalışır ve geleneksel dışı göründüğü için kızıyla çatışma yaşar. Baba yine olayları
dışardan izleyerek akılcı ve nesnel davranmaya çalışandır.
Popüler genç kız kitaplarında her türden baba ve anne figürünü bulmak olasıdır. Büyük
çoğunluğu çeviri olan bu kitaplar dönemin eğilimlerine dönük olarak postmodern bir karma
içinde yansıtır figürlerini.
Cinsellik, genç kız edebiyatı yazarları tarafından çoğunlukla bir tabu olarak ele alınmıştır.
Bazı metinlerde cinselliğe rastlansa da, daha çok eğitmek amaçlı olarak kullanıldığı
görülmektedir.
Eğitim, genç kız edebiyatının en temel konularının başında gelir. Hemen tüm yerli
edebiyata ait metinlerde eğitim desteklenmiş ve genç kızın eğitim yoluyla özgürlüğüne
kavuşacağı vurgulanmıştır. Bu da genç kız edebiyatının geleneksel olarak üstlendiği rolünü
yerine getirdiğini gösterir. Bu konu çeviri edebiyattaki yerini çoktan başka sorunlara bırakmış
bir görüntüdedir.
Sosyalleşme konusuna gelince, metinlerin çoğunda genç kızın dış dünyaya çıkışının büyük
zorluklar içerdiğinin vurgulandığı görülmektedir. Bu nedenle dış dünyaya çıkacak olan genç
kızın her yönden iyi donanımlı olması gerektiğinin altı çizilir. Deneme yanılma özgürlüğü
erkeklere tanınırken genç kızlara bu özgürlük verilmez; genç kız mükemmellikle ancak
özgürlüğünü elde edebilir.
Burada masalların kadın ve erkeğe biçtiği rollere değinmeden ve bir karşılaştırma
yapmadan geçemeyeceğim. Masallar kadına sabırlı olma ve bekleme rolü verirken; erkeğe
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maceralar yaşama, keşfetme ve fethetme rolü verir. Sabırlı olan kadının ödülü böylece erkek
olurken; kadın da, rolünü yerine getiren erkeğin ödülüdür. 50’li yıllarda genç kızların okuduğu
aşk romanlarında çizilen figürlerin ve günümüz genç kız edebiyatındaki bazı metinlerdeki
figürlerin benzerlikler taşıması dikkate değerdir. Masallar, çağdaş edebiyatta da iktidarını
sürdürmektedir.
Genç kızların sorunlarına çözüm sunucu kitaplara gelince bu tür kitapların daha önce de
vurguladığım gibi ciddi olarak sorgulanması gerekmektedir. Önemli bir okur kitlesi olan bu
kitapların alanın uzmanları tarafından incelenmesi, yarar ve zararlarının saptanması gerekir.
Kendi sorunlarını anlatabilme ve paylaşabilme güçlüğü çeken genç kızların bu tür kitapları ve
hatta yazınsal metinleri özdeşleşecekleri çözümler sunduğu inancıyla okudukları bir gerçektir.

14.3.8. Genç Kız Edebiyatında Eleştirel Okumanın Gerekliliği
Genç kız edebiyatı ile ilgili asıl sorun, bu kitapların sorgulanmadan okunmasında yatar. Bu
tür bir tüketimin, gelişmekte olan genç kız için ne anlama geleceği, hangi sonuçları doğuracağı
düşünülmeli ve araştırılmalıdır. Geleneksel eğitim anlayışına da yerleşmiş olan metnin
(dolayısıyla yazarın) iktidarı üzerine kurulu bir okuma anlayışının varlığı sürdükçe bu sorun da
devam edecektir. Bu nedenle genç kız edebiyatı yazarlarımızın metinlerini oluştururken
edebiyat alanında kalmakla, öğretmen olmak arasında ciddi bir karar vermeleri gerekmektedir.
Asıl çözümün, eleştirel okuma kültürünün geliştirilmesinde olduğu bir gerçektir. Metnin
iktidarından kurtulup eleştirel okuyabilen ve sorgulayan bir okurun metinde kendisine dayatılan
figür ya da figürlere nasıl tepki vereceği ayrı bir araştırma konusu olabilir.
Genel olarak baktığımızda, genç kız edebiyatının, var olan sorunlarına karşın oldukça
önemli gelişmeler sağladığını ve bir alan oluşturmada başarı kazandığını söyleyebiliriz. Ürün
veren hemen her yazar, bu alana tartışılabilecek metinler sunmuştur. Önemli bir gelişme
tamamlandığına göre, bundan sonraki aşamanın eleştiri ve yeni açılımlar olduğunu söylemek
gerekir. Sevindirici olan, genç kız edebiyatında yeni gelişmelerin, hem çeviri hem de telif olarak
yaşanmakta olduğudur.
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Uygulamalar

1. Gençlik edebiyatı alanına ilişkin bilimsel kaynakları tarayarak tanım sorununa
ilişkin daha fazla bilgi edininiz.
2. Gençlik edebiyatının gerekliliğini sorgulayarak ilk örnekleri inceleyiniz.
3. Gençlik edebiyatına ilişkin yapıtları araştırınız ve söylem çözümlemesi yapınız.
4. Genç kız edebiyatının gereksinimleri hakkında bilimsel kitaplar okuyarak
bilginizi pekiştiriniz.

363

Uygulama Soruları

1. Gençlik edebiyatı nasıl tanımlanmıştır?
2. Gençlik edebiyatına ilişkin ilk yapıtlar hangileridir?
3. Gençlik edebiyatı bir gereksinim midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel edebiyat alanı içinde, tarihsel süreçte ekonomik ve sosyal gelişimler sonucu
yeni edebiyat alanları ortaya çıkmıştır. Bunların başında gençlik edebiyatı gelmektedir.
Gençlik edebiyatına ilişkin tanım sorunları bulunmaktadır. Son yıllara kadar gençlik
edebiyatı olarak tanımlanan kitapların çoğunlukla yetişkinler tarafından seçilmiş veya
derlenmiş kitaplar olduğunu söylemek ise yanlış olmaz.
Gençlik edebiyatı metinlerinin seçiminde vazgeçilmez en temel ölçüt eleştirel
okumaya açık metinlerle karşılaşmak ve karşılaştırmak olmalıdır. Ancak her metin buna
açık olmayabilir. Bu durumda okurun eleştirel olabilmeyi ve metinle hesaplaşma
özgürlüğüne sahip olduğunu bilmesi, yani okurun buna göre yetiştirilmesi gerekir.
Gençlik edebiyatı türleri başlıca toplumsal gerçekçi romanlar, toplumsal gerçekçi
öyküler, şiir, fantastik roman ve öyküler, macera romanları, tarihi romanlar, çizgi roman,
popüler bilimsel metinler, deneme, günlükler ve yol gösterici metinlerdir.
Günümüzde edebiyat ve sosyal bilimlerdeki gelişmeler sayesinde genç kız
edebiyatına sistematik bir yapı gözüyle bakmanın mümkün olduğunu söyleyen
Dahrendorf, genç kız edebiyatının başlı başına edebi bir tür olarak araştırılması
gerektiğini, ancak bunun hiç eleştiri yapılmayacağı anlamına da gelmediğini
savunmaktadır. Genç kız edebiyatı kitlesel, edebi bir türdür ve mercek altına alındığında
genç kızların okuma alışkanlıkları hakkında ilginç bilgiler verir; çünkü kızların okuma
kültürü aynı zamanda yetişkinlerin, özellikle de kendi okuma alışkanlıklarını çocuklarına,
yeğenlerine hatta torunlarına yansıtan kadınların okuma kültürlerine ışık tutar. Okuma
kültürü de bir toplumun kültürel davranışlarından, eğitim seviyesinden, gerçeklik bilinci
ve isteğinden ve politik durumundan soyutlanamaz; toplumsal (tüm) olgularla bağlantı
hâlindedir.
Bölümün devamında kültür ve düşünce tarihi açısından genç kıza edebiyatının
oluşumuna ve tanımlamada karşılaşılan sorunlar, 80 öncesi Türkiye’de genç kız
edebiyatı, genç kız edebiyatında anne baba figürleri ve son olarak genç kız edebiyatında
eleştirel okumanın gerekliliği ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi gençlik edebiyatı türlerindendir?
a) Şiir
b) Macera romanları
c) Çizgi romanlar
d) Popüler bilimsel metinler
e) Hepsi

2.

“Genç” olarak tanımlanan bir insan genel anlamda hangi yaş aralığında bulunduğu
düşünülmektedir?
a) 7-15
b) 15-27
c) 30-40
d) 35-45
e) Hiçbiri

3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat bilimci G. Klinberg tarafından ortaya koyulan gençlik
edebiyatının beş aşamasından birisidir?
a) Salt gençlik için yazılan edebiyat
b) Gençler tarafından yazılan edebiyat
c) Genç kuşağın beğeniyle okuduğu çeşitli metinleri içeren edebiyat türü
d) Öncelikle ve özellikle gençliğin zevk aldığı konuları kapsayan eserlerin tümü
e) Hepsi

4. Bilimkurgu romanları temelde neye uygun olmalıdır?
a) Tarihsel bilgiye
b) Kültürel bilgiye
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c) Felsefeye
d) Bilimsel mantığa
e) Sosyolojiye

5. Metin türü olarak “fantastik” türü hangi art alan açısından zengindir?
a) Toplum
b) Düzen
c) İletişim
d) Psikoloji
e) Hepsi

6. Genel olarak polisiye romanlarının yer aldığı “trivial” edebiyat ne anlama gelmektedir?
a) Harcıâlem
b) Önemli
c) Değerli
d) Sayılı
e) Hiçbiri

7. Aşağıdakilerden hangisi polisiye romanların genç okurlar üzerindeki etkileri arasında
sayılabilir?
a) Matematiksel düşünme
b) Kişi analizi yapma
c) Dolaylı olarak toplumsal olaylarla ilgilenme
d) Sistematik oluşturma
e) Hepsi

8. Genç kız edebiyatı neye ilişkin bilgi sunmaktadır?
a) Genç kızların okumama nedenlerine
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b)
c)
d)
e)

Okunmaması gereken kitaplara
Kadınların okuma kültürüne
Eleştirel okumama
Hiçbiri

9. Genel anlamda okuma kültürüyle birlikte nasıl bir alışkanlık geliştirmek gerekmektedir?
a) Hızlı okuma
b) Eleştirel okuma
c) Sorgulamadan okuma
d) Yavaş okuma
e) Hiçbiri

10. Burjuva romanının yeni ortaya çıktığı dönemde okuyucu kitlesini ağırlıklı olarak
kadınların oluşturmasının sebebi nedir?
a) Dönemin kadını ev işleriyle sınırlandırılmış
b) Dönemin kadını ikinci sınıf bir yaşam sürdürmesi
c) Dönemin kadını yaşamında denge arayışı içindeydi
d) Kadın imajının dışında, farklı ihtiyaçların karşılandığı duygusal bir dünya
gereksinimi
e) Hepsi

Cevaplar: 1) e; 2) b; 3) e; 4) d; 5) e; 6) a; 7) e; 8) c; 9) b; 10) e
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