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III. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU 

 

Sempozyumu düzenleyen:  

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

 

Sempozyum Tarihi: 

21-22 Ekim 2016 

 

Yer:  

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi 

Üsküdar/İstanbul 

 

Sempozyumla Süresince Yapılan Diğer Etkinlikler: 

 Göç, mültecilik ve çocuk konulu uluslararası çocuk kitapları sergisi 

 Göç, mültecilik, çocuk konulu fotoğraf sergisi 

 Bizim Göçlerimiz Görsel Sunumlar 

 

III. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında göç 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında mülteciler, mültecilik, iltica konularının işlenişi 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında mülteciler, göçmenler ve sorunları 

• Göç sorunu karşısında çocuk ve gençlik edebiyatı 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında savaş ve göç temalarının işlenişi 

• Göçmen yazarlar, mülteci yazarlar, göçmen/diaspora edebiyatlarında çocuk edebiyatı eserleri 

• Göç ve dil engeli 

• Göç ve dışlanma 

• Göç ve kültürel miras 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında çocuk işçiler ve sorunları 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında risk altında yaşayan çocuklar ve sorunları 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında sokakta yaşayan çocuklar 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında devlet korumasında, yurtlarda, bakımevlerinde, ıslahevlerinde 
yaşayan çocuklar 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında çocuk ve suç 

• Türkiye dışında yaşayan Türkçe konuşan çocuklar açısından çocuk ve gençlik edebiyatı 

• Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yeni yazarların yetişmesi/çocuk ve gençler için yazarlık 

• Çocuk ve gençlik edebiyatında türler 

• Okuma ve yazma kültürü oluşturmada çocuk ve gençlik edebiyatı  
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SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 

 

Bican Veysel YILDIZ / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Dr. Melike GÜNYÜZ / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Yrd.Doç.Dr. Tacettin ŞİMŞEK / Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Zhanna YUSHA /Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi 

Doç. Dr. Merziyye NECEFOVA / Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 

Geşem NECEFZADE /Azerbaycan Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Şubesi 

Emine USEİN /Kırım-Ukrayna Yazarlar Birliği 

Hüseyin BOKAÎ /İran Yazarlar Birliği 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Said KIYMAZ /Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

Bestami YAZGAN / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Mehmet AKPINAR / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Nuran TURAN / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Nehir AYDIN GÖKDUMAN / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Gülay SORMAGEÇ / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Vural EYİKAN / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Seher KEÇE TÜRKER / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Ali HAKKOYMAZ / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Nevin Soysal AYDIN / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Erdoğan ERGİN / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Filiz ÇELİK DOĞRU / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Hilmi ALICI / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Sait KÜÇÜK / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Mehmet SOLMAZ / Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 
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SEMPOZYUM BİLİM KURULU 

 

Prof.Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi) 

Prof.Dr. Gıyasettin AYTAŞ (Gazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Sevil MEHDİYEVA (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi) 

Prof.Dr. Mehdi HEJVANÎ (Azad-i İslami Üniversitesi) 

Prof.Dr. Ali GÜLTEKİN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 

Prof.Dr. Yakup ÇELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Prof.Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi) 

Prof.Dr. Alev SINAR (Uludağ Üniversitesi) 

Prof.Dr. Tülin ARSEVEN (Akdeniz Üniversitesi) 

Doç. Dr. Zhanna YUSHA (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi) 

Doç.Dr. Tahir KAHHAR (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi) 

Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi) 

Doç.Dr. Aktan AGO (Makedonya Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi) 

Geşem NECEFZADE (Azerbaycan Yazarlar Birliği) 

Patimat ALİBEKOVA (Rusya Bilim Akademisi) 

Yücel FEYZİOĞLU (Almanya Yazarlar Birliği) 

Doç.Dr. Seriyye GÜNDOĞDU (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi) 

Doç.Dr. Fatima HOCİN (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi) 

Doç.Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

Doç.Dr. Ilgım VERYERİ ALACA (Koç Üniversitesi) 

Doç.Dr. M. Abdullah ARSLAN (Erzincan Üniversitesi) 

Esra COŞKUN (Illinois Üniversitesi/Amerika) 

Yrd.Doç.Dr. Tacettin ŞİMŞEK (Atatürk Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr. Raşit KOÇ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 

Doç.Dr. Nezaket İSMAYİLOVA (Nahçıvan Devlet Üniversitesi) 

Dr. Enise ABİBULLAYEVA (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr. Tahir ZORKUL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr. Abdulkerim DİNÇ (Atatürk Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr. Hülya YOLASIĞMAZOĞLU (Giresun Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr. Yasin Mahmut YAKAR (Erzincan Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan YILMAZ (Erzincan Üniversitesi) 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Said KIYMAZ (Adıyaman Üniversitesi) 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI YAZARLARI BİRLİĞİ 

IlI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU PROGRAMI 

1. GÜN 21 EKİM 2016 CUMA 

Saat: 09.30-10.00 KAYIT VE AÇILIŞ 

Saat: 10.00-10.30  KİTAP VE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞI 

10.30.-11.00 

Açış ve Protokol Konuşmaları 

11.00-11.30 Sunum 

AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ GANİRA PAŞAYEVA 

Karabağ Tehciri, Hocalı Katliamı ve Göç 

Oturum Yöneticisi: Bican Veysel Yıldız 

21.10.2016 1. Oturum 11.30-12.20 

1. SALON / Boğaziçi Salonu 2. SALON / Sinema Salonu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat UNGAN 

Doç. Dr. Merziyye NECEFOVA 
Azerbaycan Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Karabağ Savaşı, Hocalı 
Soykırımı ve Göç 

Yrd. Doç. Dr. Rasim BAYRAKTAR 
Gurbetteki Ahıskalı Çocukların Hafızasında 14 Kasım 1944 Sürgünü 

Emine ÜSEİN 
Kırım Tatar Gençlik ve Klasik Edebiyatında Göç 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. M. Abdullah ARSLAN 

Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ / Yrd. Doç. Dr. Celile ÖKTEN 
Göçmen Çocukların Türkçe İletişim Becerilerinin Gelişiminde Çizgi Filmler 

Doç.Dr. Fatima HOCİN 
Makedonya Türk Edebiyatının Öncüsü Şükrü Ramo’nun Şiirlerinde Lirik 
Unsurlar Üzerinde İnceleme 

Doç.Dr. Zhanna YUSHA 
Tuvaların Göçebe Hayatının Çocuk Edebiyatına Etkileri 

ÖĞLE ARASI 12.20 -14.00 

14.00-14.30 Söyleşi 

NEŞE SARISOY KARATAY 

Kırım Sürgünü ve Bu Sürgünü Yaşamış Bir Çocuk Mustafa Cemiloğlu 

Oturum Yöneticisi: Zafer Karatay 

21.10.2016  2. Oturum 14.30-15.45 

1. SALON / Boğaziçi Salonu 2. SALON / Sinema Salonu 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tülin ARSEVEN 

Prof.Dr. Tülin ARSEVEN  
Kömür Karası Çocuk Adlı Romanda Göç Olgusu 

Yrd.Doç.Dr. Hülya YOLASIĞMAZOĞLU 
Göç ve Göçün Beraberinde Getirdiği Sıkıntılar Karşısında Bir 
Çocuk: Kömür Karası Çocuk 

Solmaz HAYATOVA 
Gençlik ve Çocuk Edebiyatında Mültecilerin ve Göçmenlerin 
Sorunları 

Aynure PAŞAYEVA 
“Azerbaycan” Dergisi Seyahatnamelerinde Türkiye Edebiyatı 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevil MEHDİYEVA 

Prof. Dr. Sevil MEHDİYEVA 
Azerbaycan Türk Çocuk Edebiyatının Oluşumu ve Çağdaş Durumu 

Doç.Dr. Tahir KAHHAR 
Özbekistan’da Çocuk Edebiyatı, Bugünkü Durumu ve Bazı Meseleleri 

Yrd.Doç.Dr. Nezahat BAŞÇI 
Çağdaş İran Çocuk Edebiyatında Savaş, Sınırlar, Göç ve Mülteciler 
Temalı Bazı Eserlerin İncelenmesi 

Mahiye EMİN 
Zeynel Beksaç’ın “Rüyalarım Çiçek Açtı “Adlı Eserinin Tematik Analizi  

ARA  15.45-16.00 
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21.10.2016 3. Oturum  16.00-17.15 

1. SALON / Boğaziçi Salonu 2. SALON / Sinema Salonu 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Gıyasettin AYTAŞ 

Prof.Dr. Gıyasettin AYTAŞ 
Çocuk Edebiyatı Açısından Romanın Yeri ve Önemi 

Dr. Başak UYSAL 
Çocuk ve Suç: İlk Cinayet İsimli Öyküden Hareketle Suç 
Psikolojisi 

Doç. Dr. Fatih SAKALLI 
Celal Özcan’ın ‘Şakacı Çocuklar’ Romanında Masum Suçlar / 
Yaramazlıklar 

Mert ÇANAKCI 
Charles Dickens’ın “Oliver Twist” ile Kemalettin Tuğcu’nun 
“Küçük Serseri” Eserlerinde Sokak Çocuğu Temasının Sosyolojik 
Bağlamda Karşılaştırılması 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan YÜREK 

Doç. Dr. Hasan YÜREK 
Koca Ren Adlı Romanda Almanya’ya Göçün Genç İnsan Üzerindeki 
Etkisine Dair Bir İnceleme 

Yrd.Doç.Dr. Müzeyyen ALTUNBAY 
Nazi Soykırımının Çocuklara Etkilerinin Dünya Edebiyatına Yansıması 

Doç. Dr. İhsan Seyit ERTEM 
Türkiyeli Göçmen Yazarların Bakış Açısından Türk İnsanı ve 
Kültürünün Alman Çocuk Kitaplarındaki Yansımaları 

Yrd.Doç.Dr. Türkan ASKEROVA 
Azerbaycan Türk Halkının Manevi Değerlerinin Gelişme ve 
Oluşmasında Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Rolü  

ARA  17.15-17.30 

21.10.2016   4. Oturum   17.30-18.45 

1. SALON / Boğaziçi Salonu 2. SALON / Sinema Salonu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat UNGAN 

Prof. Dr. Suat UNGAN/Arş.Gör. Pakize URFALI DADANDI 
Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öykülerinde Çocuk 
İşçiliğinin Ele Alınışına Yönelik Nitel Bir İnceleme 

Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen ALTUNBAY 
Masallarda Keskin Bir Duygu Olarak Haset ve Kıskançlık (Grimm 
Masalları Örneklemi) 

Yrd. Doç. Dr. Yasemin BAKİ 
Günümüz Çocuk Oyunlarının Türkçe Dersindeki Eğitsel Oyunlar 
Üzerindeki Etkisi 

Yrd. Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ 
Çocuk Edebiyatı Alanındaki Tezlerin Okuma Yazma Kültürü 
Açısından Değerlendirilmesi 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatima HOCİN 

Arş. Gör. Erhan AKDAĞ 
Sevimli Mecmua’da Savaş, Göç ve Sokak Çocukları 

Arş. Gör. Hakan SOYDAŞ 
Ali Ulvi Elöve'nin Çeviri Edebiyatımıza Katkıları ve Çocuklara 
Neşideler'deki Yenilikler 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Said KIYMAZ/ Okt. Necati KIYMAZ 
Türk Çocuk Edebiyatındaki Savaş ve Göç Konulu Hikâyelerin İleri 
Yavrutürk Çocuk Dergisindeki Örnekleri Üzerine Bir Araştırma 

Yrd. Doç.Dr. Veysi SEVİNÇLİ 
M. Ruhi Şirin’in “Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun ve Bir Şemsiyem Olsa 
Kuşlardan” Adlı Eserlerindeki Söz Varlığına Bir Bakış 

2. GÜN     22 EKİM 2016 CUMARTESİ 

BEHİÇ GÜNALAN / GÖRSEL SUNUM 

GÖÇÜN ORTA YERİ HÜZÜN /Bulgaristan Göçü Fotoğrafları 

22.10.2016   1. Oturum   10.00-11.15 

1. SALON / Avrasya Salonu 2. SALON / Sinema Salonu 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Merziyye NECEFOVA 

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ / Ayşe Sinem ÜNLÜ 
Toplumsal Cinsiyete İlişkin İletiler Açısından Rafadan Tayfa Çizgi 
Filmi 

Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR / Hatice Derya YILMAZ 
Eğitsel İletiler Bağlamında Koray Avcı Çakman’ın Eserleri 

Doç.Dr. Mahmut Abdullah ARSLAN / Bekir Sıttık KILIÇ 
Beyaz Bulut Dergisindeki Kurgusal Metinlerde Karakterler 
Yoluyla Verilen İletiler 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Fuat ARICI 

Doç. Dr. Ali Fuat ARICI 
Masallarla Estetik Değer Eğitimi 

Şükran YARGI  
Göç ve Kültür 

Ayşe Nur NARBOĞA 
Dış Göçün Gençlerde Kimlik Sorununa Dönüşmesi: Gülten Dayıoğlu 
Hikâyeleri 

Yücel FEYZİOĞLU 
Keloğlan Göç Yolunda 

ARA 11.15 - 11.25 
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11.25- 12.00 Söyleşi 

GÜLNAR HAJO (Suriyeli Yazar ve Çizer) 

Suriye’deki Savaşın ve Göçün Çocuk Edebiyatına Yansımaları 

22.10.2016  2. Oturum   12.00-13.00 

1. SALON / Avrasya Salonu 2. SALON / Sinema Salonu 

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Raşit KOÇ 

Yrd.Doç.Dr. Raşit KOÇ 
Huriye Öniz’in “Köprüaltı Çocukları” Adlı Eseri Üzerine Bir 
Değerlendirme 

Yrd.Doç.Dr. Atıf AKGÜN 
Balkan Türkleri Özelinde Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve İdeoloji 
Çıkmazı 

Öğr.Gör. Zeynep ÇİFTÇİ 
İsmail ve Babamın ’68 Kuşağı’nda Savaş ve Barış 

Yrd.Doç.Dr. Tacettin ŞİMŞEK 
Çocuk Edebiyatında Eleştiri ve Mustafa Ruhi Şirin’in Metinlerine 
Yönelik Eleştiri Örnekleri 

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Tahir ZORKUL 

Tuba DERE 
Hiper Metinler ve Dijital Yerlilerin Okuma Alışkanlıkları 

Yrd.Doç.Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ/ Yusuf TAŞKIN 
Çocuğun Sosyalleşmesinde Sosyal Paylaşım Ağlarının Önemi 

Keziban YILDIRIM ÖZCAN/ Emel TÜZEL 
Türkçe Öğretmenlerinin Okuma, Yazma ve Sözlü İletişim Becerilerini 
Geliştirmeye Dönük Çalışmaların Tespiti, Değerlendirmesi 
 

ÖĞLE ARASI 13.00 - 14.30 

14.30-15.00 Söyleşi 

TİMSAL KARABEKİR (Kâzım Karabekir Paşa’nın Kızı) 

Savaşın Orta Yerinde Bir Komutan Kâzım Karabekir’in Savaşın Çocukları ile Çocuk Edebiyatı Çalışmaları 

22.10.2016  3. Oturum  15.00-16.15 

1. SALON / Avrasya Salonu 2. SALON / Sinema Salonu 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatima HOCİN 

Yrd.Doç.Dr. Tahir ZORKUL 
Zülfü Livaneli’nin “Arafat’ta Bir Çocuk” Adlı Eserinde Göç Olgusu 

Çiğdem ORUÇ BALTA/ Gülcihan GÜNANA 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet TOPAL 
Sadi-i Şirazî’nin Gülistan Adlı Eserinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri   

Yunus YENİÇERİ 
5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Göç Olgusu 

Doç.Dr. Tazegül Demir ATALAY 
Değer-Karakter Eğitimi Bağlamında ‘Çocuk ve Göç’ 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Abdullah AYDIN  

Doç.Dr. Abdullah AYDIN  
Sehi Bey’in “Nev Heves” Genç Şairleri 

Doç.Dr. Fahri TEMİZYÜREK/ Arş. Gör. Emine AKYÜZ 
Frank Cotrell Boyce’un ‘Benim Adım Hiç Kimse’ Adlı Çocuk Kitabının 
Göçün Çocuklar Üzerindeki Etkisi Açısından İncelenmesi 

Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZDEMİR/ Görkem YAŞAR 
Bestami Yazgan’ın ‘Masal Denizi’nin İçerdiği İletiler Bakımından 
İncelenmesi 

Doç.Dr. Mahmut Abdullah ARSLAN  
Mustafa Ruhi Şirin’in Çocukları Uçuran Masallar Dizisi ve Göç 
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SEMPOZYUM AÇIŞ KONUŞMASI 

Bican Veysel YILDIZ 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Başkanı 

 Sizlere “konuklarımız /misafirlerimiz” diye hitap etmiyorum. Çünkü burası hepimizin, burada 
misafir yok. Yine bilinçli olarak, protokol konuklarını selamlama kurallarına uygun selamlamalar ve 
hitaplar da kullanmayacağım. Çünkü burada hepimize değer katan unvanlarımız ve makamlarımız değil, 
çocuğu önemseyen, çocuklar için çarpan yüreklerimizdir. Sadece kendi ülkelerinin çocukları için değil, 
dünyanın tüm çocukları için yollara düşüp burada toplanmış çocuk yürekli kardeşlerim, hepiniz hoş 
geldiniz. Safalar getirdiniz. Emek ve gayretlerimizin daha güzel, daha yaşanabilir, barış, huzur ve mutluluk 
dolu bir dünyaya katkı sunmasını diliyorum. 

 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği’nin kuruluşundaki en önemli hedeflerden biri, çocuk 
ve gençlik edebiyatının bütün taraflarını ortak zeminde buluşturmaktı. Bu amacı gerçekleştirme hedefine 
yönelik olarak yaptığımız birbirinden farklı birçok etkinlik var. En önemli etkinliklerimiz ise her yılın ekim 
ayında düzenlediğimiz Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu ile Türk ve İslâm Dünyası 
Çocuk Edebiyatı Çalıştayı’dır. Bu iki etkinliği birbirinden ayrı düşünmüyoruz. Bunlar, aynı ortak amaca 
hizmet eden, birbirini tamamlayan, aynı hedefe art arda atılan adımlardır. Bu yıl 21-22 Ekim 2016 
günlerinde III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu; 23 Ekim 2016 günü ll. Türk ve İslâm 
Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı gerçekleşmiş olacak. Değerli katkılarınızla çocuğa ve çocuk edebiyatına 
dair çok önemli konuları farklı açılardan inceleme ve irdeleme imkanına kavuşacağız bu üç gün boyunca. 

 Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu; akademik alanında bilimsel çalışmaları 
ortak zeminde yürütmeye, bu alanda yapılmış ve yapılacak çalışmaları yetkin bilim insanları ile tartışarak 
daha iyiyi ve daha doğruyu öğrenmemize ve öğretmemize fırsatlar sunuyor. Sempozyumların en önemli 
yararından biri de aynı şeyleri dert edinmiş, aynı konulara kafa yoran, aynı alanda çalışmalar yürüten 
insanlardan geniş bir çevre edinmenizdir. Çalışmalarımıza Türkiye’den ve Türkiye dışından katılan yazar, 
şair, akademisyen ve diğer eğitimciler ile çocuk edebiyatının tüm diğer tarafları,  değişik ülkelerden yeni 
yeni uzman isimlerle tanışma, görüş alışverişinde bulunma imkanı elde etmektedir. Bu, her katılımcı için 
daha geniş bir akademik çevre, daha geniş bilgi, görgü ve deneyim alanı, aynı zamanda daha geniş bir 
bakış açısı ve daha geniş bir etki alanı edinmek demektir. Bireyler için de bu böyledir, kurumsal yapılar 
için de böyledir. Her yeni sempozyum bizler için de, derneğimizin kurumsal kimliği için de bu saydığımız 
imkanlara kavuşmak demektir. Burada hepimiz, diğerlerimizin gücüne güç katmakta ve yine hepimiz, 
diğerlerimizin gücünden güç almaktayız. Sizlerin dünyanın değişik bölgelerinden buraya gelerek 
çalışmalarımıza katkı sunmanız, bizleri onurlandırmanız, hem bizim ülkemizde hem sizlerin ülkelerinizde 
çocuk ve gençlik edebiyatının gelişmesine önemli katkılar sunacaktır.  

 Ülkemizde çocuk ve gençlik edebiyatı alanında her yıl düzenli olarak yapılan tek sempozyum 
organizasyonu olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumlarının üçüncüsü olan bu yılki 
sempozyumdan başlayarak daha özel başlıklar altında tema ağırlıklı çalışmalar yürüteceğiz. Bu yılki ana 
temamız “Göç, Göçmenlik, Mültecilik, Savaş”. Savaşı, göçü, göçmenliği ele almışken en az göçmen 
çocuklar kadar risk altında olan “sokak çocukları, suça itilmiş çocuklar, terk edilmiş veya değişik 
sebeplerle devlet himayesine muhtaç bırakılmış çocuklar, işçi çocuklar” ve onların yaşantılarının çocuk 
edebiyatına yansımalarını da ele almış olalım istedik. Böylece konuları daha geniş bir bütünlük içerisinde 
işlemiş olacağımıza inandık. Sizlerden gelen bildiriler de bu inancımızı doğruladı. Katılımlarınız ve 
katkılarınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. 

 2015 yılında düzenlemeye başladığımız Türk ve İslâm Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı ile çocuk 
edebiyatı alanında köklü ve sürekli işbirlikleri yaparak; sahip olduğu kültürel derinlik ve tarihsel hafızayla 
insanlık tarihinin en önemli medeniyetinin paydaşı olan Türk ve İslâm Dünyası’nın yazarları, 
akademisyenleri ve çocukları arasında ortak bir kültür ve gönül bağı oluşturulmasına katkı sağlamanın ilk 
adımı atıldı. Bu adımın uzun vadeli, uzun soluklu, büyük emek ve gayret gerektiren bir yolculuğun ilk 
adımı olduğunu bilerek yola çıktık. Çocuk ve gençlik edebiyatının Türk ve İslâm Dünyası’nın dilde, fikirde, 
işte birlik olması için; son yıllarda çok ağır faturalar ödeyerek yaşadığı sorunlarının çözümünde en evvel 
ele alınması gereken konu olduğu inancındayız. Günden güne giderek artan, yaşamamız için gayret , 
sorunlarımızın çözümü için çocuk ve gençlik edebiyatı alanındaki sorunların çözümüne çok ciddi bir 
şekilde kafa yormamız, bu yolda atılacak adımların stratejik planını yapmamız gerekiyor.  
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 Hepimiz biliyoruz ki dünya tarihi boyunca siyasal tarih, edebiyat tarihinin izinden giden olaylar 
silsilesinden oluşur. Her ne kadar görünüşte dünyayı siyasetçilerin, liderlerin, komutanların yönettiği 
düşünülse de liderleri ve komutanları yetiştiren ve yöneltenlerin edebiyatçılar olduğunu biliyoruz. 
Dünyayı siyasetçiler ve komutanlar yönetir; siyasetçileri ve komutanları edebiyatçılar yöneltir. Yani 
aslında bu, tüm zamanlar için değişmez bir kuraldır: Çağı edebiyatçılar yetiştirir. Gelecek çağların 
yetiştiricisi olan bizler, medeniyetimizin etki alanında daha doğru düşünen, daha iyi yaşayan, insanlığın 
ortak mirasına katkı sağlayan, dışarıdan yönetilemeyen kuşakların yetişmesi için çocuk ve gençlik 
edebiyatının hayata ilham veren yanının bilincinde; aynı şeyleri dert edinmiş, aynı konulara kafa yoran, 
aynı alanda çalışmalar yürüten insanlar olarak bu çalıştaylarla bir yandan mevcut sorunların çözümüne 
katkı sunmak, bir yandan yaşanabilecek sorunları önleyecek bilinçte bir geleceğin inşası için önlemler 
almak istiyoruz.  

 Türk ve İslâm Dünyası’nın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sağlam temellere oturtulması, 
edebiyatçıların ortak zeminde buluşması, ortak hedeflere yürümesi, Türkçemizin güzel bir deyiminde 
özetlendiği gibi “ağız birliği etmesi” ile daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Geçen yılki çalıştayda; çocuk 
ve gençlik edebiyatı alanında Türkiye, Yurt Dışı Türkler, Akraba Topluluklar ve İslâm ülkeleri arasında 
ortak çalışmaların planlanması, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında uluslararası nitelikte bir ortak 
ödüllendirme sisteminin kural ve yöntemlerinin belirlenmesi ve sürecin işletilmesi, Türk ve İslam Dünyası 
Çocuk Edebiyatı Tarihi Yazma Projesi’ni ortak çalışma olarak hayata geçirilmesi konularında çalışmalar 
başlattık. Türk ve İslam Dünyası’nın çocuk edebiyatı tarihinde dönüm noktası olacak bir takım ortak 
çalışmaları hayata geçirmek istiyorduk. Çok şükür, çocuklarımızı başkalarının kalemiyle yazılmış, 
başkalarının gözünden hayata bakan bir çocuk edebiyatını okuyup meselelere yanlış açılardan bakma 
hatasından koruma yolunda bu çok umut verici ilk adımları attık. Emeği geçen, katkı sunan tüm 
dostlarımıza derneğimiz ve çocuklar adına şükranlarımı sunuyorum. Sempozyumumuza katılmak için 
dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen sizlere yeniden ayrı ayrı hoş 
geldiniz diyor, şükranlarımı arz ediyorum.  

 Burada izninizle bazı dostlarımıza isimlerini zikrederek şükranlarımı ifade etmek istiyorum:  
 Bütün hayatı büyük mücadelelerle geçen, bugün de İsmail Gaspıralı’nın mirasına sahip çıkarak 
dilde birlik mücadelemize omuz veren Kırım Lideri Sayın Mustafa Cemiloğlu’na aramızda olmak için 
gösterdiği gayretlerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum.  

 Bugün aramızda Ahmet Cevat’ın Türkçe mücadelesinin varisi ve yılmaz bekçisi, Ahmet Cevat 
kadar yürekli, yiğit bir hanımefendi var. Çok yoğun programına rağmen Türkçe için, çocuklar ve çocuk 
edebiyatı için zaman açıp aramıza teşrif eden Sayın Ganire Paşayeva’ya yürek dolusu teşekkür ediyoruz. 

 Hepimiz çocuklar ve çocuk edebiyatı için elimizden geldiği kadar mücadele veriyoruz mutlaka. 
Fakat Türk Çocuk Edebiyatı Tarihi’nde bir isim var ki o elimizden gelenlerin değil, hayalimizden 
geçenlerin de üstünde bir mücadeleye ve başarıya imza atmıştır. Savaşın orta yerinde bir komutan iken 
Şark Cephesi’nin çetin şartlarında çocuklar için akıl almaz mücadeleler veren Kâzım Karabekir Paşa’nın 
kızı, savaşın çocuklarıyla savaşın orta yerinde bir komutanın yaptığı çocuk edebiyatı çalışmalarını 
anlatmak için aramızda. Babasının ve onun mücadelesinin timsal’i, bizim çocuk yürekli ablamız Sayın 
Timsal Karabekir, sizi sadece ellerinizden değil yüreğinizden de öpüyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz.  

 Sempozyuma maddi destek veren paydaşımız Erdem Yayın Grubu’na ve özellikle derneğimizin 
yönetim kurulunda aramızda bulunmasından onur duyduğumuz Erdem Yayın Grubu Genel Yayın 
Yönetmeni Sayın Dr. Melike Günyüz’e teşekkür ediyoruz.  

 Sempozyuma maddi destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, salon ve ağırlama desteği 
sağlayan Üsküdar Belediyesi’ne teşekkürü bir borç biliyoruz.  

 Fotoğraf sergisine ve görsel sunumlara katkılarıyla bu yılki etkinliklerimize ayrı bir renk katan 
TRT Belgesel ekibinden değerli dostlarımız Yönetmen Sayın Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay’a, 
fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan’a, Merziyye Necefova’ya, Zhanna Yusha’ya teşekkürlerimi arz ediyorum.  

 Bilim kurulu incelemelerindeki çok özel gayret ve emeklerinden dolayı Mustafa Said Kıymaz’a, 
tercüme desteği sunan Kadriye Cesur ve Merve Aşkın’a; süreçteki emeklerinden dolayı Gülay Sormageç, 
Keziban Özcan, Dicle Baydar, Mikail Türker Bal, Cemile Yavuz ve Sultan Güner’e; burada adını 
sayamadığım emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük şükran elbette ki uzak yakın demeden 
buraya teşrif eden siz katılımcılarımıza.  Tekrar “hoş geldiniz” diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   13 

 

 

SEMPOZYUM AÇIŞ KONUŞMASI 

 

 

 

 

Bican Veysel YILDIZ 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Başkanı 

 





 

 

AZERBAYCAN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA  

KARABAĞ SAVAŞI, HOCALI SOYKIRIMI VE GÖÇ 

 

Merziyye Necefova* 

 

 

ÖZET 

Zaman zaman, savaşlar edebiyata yansır. Çocuklara savaş sırasında büyük kayıplar ver. Onlar 
ebeveynlerin sevgisini kaybetmek, ailələlərini kaybetmek, sıcak yuva kaybetmek, onların çocukluk 
kaybederler. Renkler savaşın çocukların gözünde saydamlığını kaybeder. siyah renk hayatlarını, onların 
erken artışı suretiyle zorlaştırmaktadır. Doksanlı yıllarda Karabağ savaşında Azerbaycan Azerbaycan 
halkının hayatında trajedilere yol açar, ama aynı zamanda çocukların ve gençlerin hayatlarında 
sorunların çoğunu yarattı. Tabii ki, onlar Karabağ savaşında savaş yanı sıra edebiyat türü, ileri gittiler, 
özellikle şiir ve gazetecilik geçiyor. Çocukların yaşadığı ve onlar savaş sırasında nasıl yaşadığını gerçeği? 
Doksanların sonraki yıllarda edebiyat Elətdirdi dalı. Bu konu hakkında Zelimhan Yagub yazar, Alemdar 
Guluzade, Rebecca kocası, Gasham görme, Fazıl Abbasov, Marzieh Səlahəttinin iş olduğunu 
söyledi.gençlerin Rebecca kocası kahramanca çalışmaları ve 1990'larda kendi deneyim, anahtar biridir. 
Onun "iplik arka tekerlekler", "Ölü Çiçekler", iş hayatında "üzerindeki yükün kaderi", sanat renkleri 
zorluklar karşısında yansıtılır. Bu bağlamda, Zelimhan Yagub "O ağlıyor," çocukların ve gençlerin deneyim 
hakkında bir şiir savaş mükemmel bir eserdir. Savaş şiir Xəzangulə trajedisinin yaşayan on üç yaşındaki 
yazar, Azerbaycan halkının önünde yüzünü tutar, bu kız nasıl ifade şiirsel dil, sorumlu olduğu.makale 
savaş sırasında çocukların ve gençlerin üzerindeki etkisi ve savaş sorunları benim deneyim kendilerini bu 
dönemin eserlerini analiz edeceğini söyledi. 

Anahtar Kelimeler: şiir, çocuk edebiyatı, şair, Karabağ 

 

The theme of war and refugee children and youth literature 

 

ABSTRACT 

From time to time, the war is reflected in the literature. Give the children the greatest losses 
during the war. They lose their childhood, ailələlərini lose, warm nest lose, you lose the love of parents. 
Colors loses its transparency in the eyes of the children of war. The black color makes it difficult for their 
lives, their premature grow. Azerbaijan in the Karabakh war in the nineties leads to tragedies in the life 
of the Azerbaijani people, but also created a lot of problems in the lives of children and youth. Of 
course, they are going through a war in the Karabakh war, as well as the genre of literature, especially 
poetry and journalism have gone further ahead. The fact that the children lived and how they lived 
during the war? Elətdirdi branch of literature in the subsequent years of the nineties. Zelimkhan Yagub 
author on this topic, Alemdar Guluzade, Rebecca's husband, Gasham vision, Fazil Abbasov, Marzieh 
Səlahəttinin work, he said.Rebecca's husband heroic work of young people and their experience in the 
1990s, is one of the key. His "rear wheels spinning", "Dead Flowers", "the fate of the plight of" business 
life, art colors are reflected in the face of difficulties. In this regard, Zelimkhan Yagub "He crying," a 
poem about the experience of children and young people is a perfect artifact of war. Thirteen-year-old 
author, who lives in the tragedy of war poem Xəzangulə holds his face in front of the Azerbaijani people, 
this girl is to blame, how poetic language is expressed.The article said that the impact on children and 

                                                           
* Doç.Dr., Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, necefova.merziyye@mail.ru 
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young people during the war and my experience of the problems of war themselves will analyze the 
works of this period. 

Keywords: poetry, children's literature, poet, Karabakh 

 

GİRİŞ 

Zaman zaman yaşanan muharebeler asıl etkisini edebiyatta göstermektedir. 

Muharebelerde en büyük kaybı çocuklar verir. Onlar çocukluk yıllarını yitiriyorlar, ailelelerini 

yitiriyorlar, sıcak yuvalarını yitiriyorlar, ata-ana sevgilerini yitiriyorlar. Muharebe devrinin 

çocuklarının gözlerinde renkler öz şeffaflığını yitiriyor. Kara renk onların hayatlarını 

çetinleştiriyor, onları vaktinden evvel büyütüyor. Doksanlı yıllarda Azerbaycan’da yaşanan 

Karabağ muharebesi de Azerbaycan halkının hayatında facialara yol açmakla yanaşı, çocuk ve 

gençlerin hayatlarında da çok problemler yaratdı. Tabii ki, bu yaşanalar her bir muharebelerde 

olduğu kimi Karabağ muharebesi de edebiyatta xüsusile poeziya ve publisistikada janrında daha 

çok önde gitti. Karabağ muharebesi zamanı çocuklar neler yaşadılar ve nece yaşadılar? Doksanlı 

yıllaredebiyatının bir qolu da bunları əks elətdirdi. Bu mövzu Azərbaycan yazarlarından 

Zəlimxan Yaqubun, Ələmdar Quluzadənin, Fikret Qocanın, Qeşem Necefzadenin, Fazil 

Abbasovun, Merziyye Selahəttinin yaradıcılığında dikkat çəkti.  

Fikrət Qocanın yaradıcılığında 1990-cı illərdə gençlerin göstərdiyi qəhrəmanlıq ve 

onların yaşantıları əsas yerlərdən birini tutur. Onun “Təkərlər geri fırlanır”, “Yaralı çiçəklər”, 

“Taleyin ağır taleyi” əsərlərində həyatın acı, keşməkeşli üzü bədii boyalarla əks olunur. Bu 

baxımdan Zəlimxan Yaqubun “O qızın gözyaşları” poeması da çocuk ve gençlerimizin 

muharebe yaşantılarından bahseden mükemmel bir eserdir. Poemada müellif muharebe faciasını 

yaşayan on üç yaşlı Hazangül’e yüzünü tutaraq Azerbaycan halkının bu kızcığazın karşısında ne 

kadar günahkar olduğunu poetik dille ifadə ediyor.  

Z.Yaqubun Xocalı faciəsinin 13-cü ildönümü münasibətilə qələmə aldığı «O qızın göz 

yaşları» adlı poema da öz orijinal məziyyətləri, bədii-estetik, lirik-psixoloji xüsusiyyətləri ilə 

seçilir. Şair özü bu irihəcmli poemasını «bir qızın inci kimi sapa düzülmüş göz yaşlarına» 

bənzədir. 36 yaşlı anası, 5 yaşlı körpə bacısının güllə ilə dəlik-deşik edildiyi, 38 yaşlı atası 

Təvəkkülün «Karabağ erməni torpağıdır» - sözlərini demədiyinə görə ağaca sarınıb diri-diri 

yandırıldığını görən bu qız Xocalının işğalının 13-cü ildönümündə yanıqlı bir çıxış edir. Şair 

həmin çıxışın məzmunundan mütəəssir olaraq «O qızın göz yaşları» adlı poemanı qələmə alır: 

Mən oğul yox, namus, qeyrət doğacam! 

Azərbaycan sevgisini ürəyinə köçürməyə, 

Anaları tufanlardan sağ-salamat keçirməyə, 

Gözlərinin işığını Xocalıya köçürməyə, 

Ulu sevgi, təmiz niyyət doğacağam! 

Nə satqınlar, nə kölələr, 

Nə de qullar doğacağam! 

Mən oğullar doğacağam!1 

Qadının qisas hissinin qarşısını almağa heç bir qüvvənin qadir olmadığını çok gözəl 

anlayan müəllif əsər boyu əmindir, ümidvardır ki, bu qisas heç de qiyamətə qalmaycaq. Torpağa 

axıdılan günahsız qanlar, göz yaşları bu torpaqda yeni-yeni qəhrəmanlar, qəzəbli aslanlar 

göyərdəcək. Çünki: 

Dərd ilə susdurmaq olmaz 

Dərdindən uca milləti. 

İçindəki haqq işığı 

Bənzədər taca milləti2 

                                                           
1 Zəlimxan Yaqub. “Bir əli torpaqda,bir əli haqda”, Bakı,Azərbaycan 1999 
2 Zəlimxan Yaqub, age. 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   17 

Təbiətən de hədsiz dərəcədə emosional şair olan Zəlimxan Yaqub bu poemanı xüsusi bir 

qəzəblə, düşmənə nifrət duyğuları ilə qələmə alıb. Xocalı faciəsini çok canlı, real şəkildə təsvir 

etməyə çalışan şair bədii ifadə ve bədii təsvir vasitələrinin gücü ilə buna nail ola bilmişdir. 

Dəqiqliklə seçilmiş uğurlu poetik fiqurlar şairin öz məqsədinə çatmasına imkan yaradan ən 

əhəmiyyətli poetik faktlara çevrilir: 

…Çırpındı qan gölündə batanlar, 

Çığır qanlı, keçid qanlı, iz qanlı. 

Xına yaxır qayalara, daşlara, 

Dirsək qanlı, topuq qanlı, diz qanlı3 

Dövrün poeziyasında Karabağ harayı, şəhidlik, qaçqınlıq, didərginlik, düşmənə nifrət, 

dövlət suverenliyinin müdafiəsinə çağırış hissi, vətənə olan yüksək ülvi məhəbbət öz 

təcəssümünü tapır, şeir zamanın ağır oeticü yükünü lirikanın zərif çiyinlərinə qaldırmaqdan 

çəkinmirdi. Torpaq itkisi, vətən uğrunda şəhid olan oğul ve qızlarımızın ağır, məşəqqətli, 

dözülməz kədəri poetik düşüncələrə yol açan, onu mənalandıran ve qeyri-adi lirik lövhələrin 

yaranmasına rəvac verən səbəblərin sırasında idi. Əsərdə kiçik qızcığazın gözləri qarşısında 

yaşanan faciə illər sonra o qızın –Xəzangülün həyatında silinməz izlər buraxır.Və kiçik qız bu 

faciə ilə böyüyür.içərisindəki o dəhşət dolu an onu bir dəqiqə belə rahat buraxmır.yaxınlarının 

təhqir edilərək . gözləri qarşısında öldürülməsi kiçicik qızı vaxdından əvvəl böyüdür, qocaldır, 

eyni zamanda mətinləşdirir.illər sonra tirubunaya çıxaraq yaşantılarını anladır. Şair bundan 

utanır, xəcalət çəkir.və təsirlənir,təssüf hissi keçirir.nə etsək belə sənin o göz yaşını qaytara 

bilmərik deyə sanki üzünü bu xalqın baş bilənlərinə tutur. Əsər çocuk ve gençlerimizin 

muharebe sarsıntılarını eks etirən ən qiymətli yaradıcılıq nümunəsi kimi dəyərləndirilə 

bilər.Karabağ muharebesinin insan taleyində əks olunan sızıltısını, göynəyini yaradıcılığında 

həssaslıqla, duyğusallıqla əks etdirən, sevilən, seçilən, istedadlı şairələrimizdən biri de Nurəngiz 

Gündür.  

O iki muharebe dövründə yaşamış, faciənin gətirdiyi fəlakətləri canlı müşahidə etmiş, 

qəlbini, ruhunu təlatümə gətirən hiss ve duyğuları pıçıltı ilə ağ kağıza köçürmüşdür. Nurəngiz 

Gün “Ağ qanadlar”, “Günəşə dua”, “Tanrı bəşər övladıdır”, “Yol gedirəm”, “Xocalı 

simfoniyası”, “Qalanlara” ve s. Kimi şeirlər kitabları ilə edebiyat tariximizdə silinməz iz qoyan 

poeziya örnəkləri yaratmışdır. Vətən, Torpaq, İnsan, Cənub mövzusu, Muharebelər ve xüsusilə 

Karabağ savaşı şairənin yaradıcılığından qırmızı bir xətlə keçmişdir. Nurəngiz xanım “Vətən”, 

“Yol uzunu arzular”, “Qoca qartal“, “Vətən, məslək, düşüncələr“,“Ölən günü doğulan, doğulan 

gün ölən kişi“, “Torpaqdan tutub qalxdıq“, “Ürəyimi eşit dünya“, “Ərk qalasına“, “Hərrac 

olmalı bu tələ“, “Kərəm ol sən, o gözəlin Allahı”, “Xocalı oeticüsı” kimi əsərlərində 

vətənpərvərlik, məğrurluq, əyilməzlik ehtiva edən kişi qeyrətli bədii obrazlar yaratmaqla 

bərabər, 90-cı illər poeziyasına həm de yalnız özünə məxsus, orijinal, heç kimi təkrarlamayan 

bir üslubla, fikrin bənzərsiz ifadə tərzi ilə kövrəklik, zəriflik, duyğusallıq gətirmişdir. Muharebe 

poeziyasında şairəni bir ana, bir qadın kimi ən cox narahat edən cəhət körpələrimizin, 

çocuklarımızın göz yaşları, mərhumiyyətləri, valideyinlərini vaxtsız itirmələri, ac, kimsəsiz 

qalaraq qurbana çevrilmələri olub. Şairə “Kərəm ol sən, o gözəlin Allahı” şeirində ana bətnində 

körpələrimizin ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürülməsindən bəhs edir. Bir-birini görüb 

tanımayan ana ve balanı bir-biri ilə şairə tanış edir. N.Gün bu şeirilə dünyada mənfur erməni 

qaniçənlərinin xislətini əks etdirir.  

Kim öldürdü körpə səni, 

Dogulmayan əllərini? 

Kim öldürdü gözlərini? 

Kipriklərin oeticü, 

Tellərin nə rəngindəydi, 

Qaramı, qızılıydımı?4 

                                                           
3 Zəlimxan Yaqub, age. 
4 Nurəngiz Gün. “Kərəm ol sən o gözəlin Allahı”. Edebiyat qəzeti, 1999 
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deyə, insanlığa qarşı törədilən ağır, ürəkdağlayan cinayəti bədii sualların, 18oetic 

ifadələrin təsir gücü ilə oxucuya ünvanlayır, erməni vəhşiliyinin dəhşətlərini poeziyaya gətirir. 

Doğulmadan, ana bətnində erməni gülləsinə tuş gələn körpənin ve ananın faciəsi əslində bütün 

bəşəriyyətin faciəsidir. Qan içində olan körpə barmaqların ana döşü aramağa macal tapmaması, 

ana sinəsində gəzə bilməməsi dünyada ən ağır mənzərə, sətirlərə sığmayan, sözlə ifadəsi 

mümkün olmayan müsibətdir.  

Barmaqların qan içində. 

Cuqqanacıq o barmaqlar 

Ana döşü aramadı, 

Titrəmədi sinəsində 

Ana qoxusu dadmadın,qızınmadın istisinə.5 

Bu kədərli duyğular silsiləsi şairənin “Xocali simfoniyası” adlı poemasında da davam 

etdirilir. “Xocalı simfonyası” əsəri Xocalıda şəhid olmuş insanların xatirəsinə həsr edilən ən 

dəyərli, ən sanballı poeziya çələngidir. Dünyaya ucalan haqq səsidir, Xocalı soyqırımının 

qurbanlarına ucaldılan möhtəşəm sənət abidəsidir.  

Əsər, “İlahi! Sən onlara rahatlıq ver!..” nidası ilə başlayır. Tənqidçi Vaqif Yusifli çok 

haqlı olaraq N.Günün şeirlərini oxunmuş bir duaya bənzədir. Şairəyə görə torpaq altındakı dip-

diri ölülərə ancaq rahatlıq gərəkdir. Onların ruhları nə kadar rahatsızdır, əzgindir, yaralıdır, 

onlar ölməyiblər, daha doğrusu ölə bilməyiblər. Bu insanlar təhqir olunublar. Dünyaya 

gəlməyən körpələr analarının bətnində süngüyə keçiriliblər, balaca çocuklar qəddarlıqla 

öldürülüblər, ixtiyar qocaların başları kəsilib, gözləri çıxarılıb, qadınlar diri-diri yandırılıblar. 

Amma bu insanlar ölə bilməyiblər. Əsərdə güclü bir obraz diqqəti özünə cəkir. Törədilən 

qətliamı, yaşanan faciəni dünyaya çatdırmaq ücün haqq səsini ucaldan Qadın-Ana-Şairə obrazı. 

Cəsarətli, məğrur, müdrik Azərbaycan qadını! Bu qadın axıdılan günahsız qanlara görə ittiham 

etməyi bacaran, erməni xislətinə yaxşı bələd olan şairənin – Nurəngiz Günün özüdür. Bu 

xüsusiyyət de əsərin təbii, dolğun olmasına müsbət təsir göstərən amildir. Müəllifin, rüzgarla 

söhbəti əsərin təsir gücünü artırır, şairənin gəldiyi qənaəti aydınlaşdırır, açmaq istədiyi 

hadisələrin çözümünə şərait yaradır. Əsərdə müəllif hər mənada rüzgardan güclüdür ve onun 

görmədiyi, görə bilmədiyi hadisələri təhlil edir, erməni vəhşiliyini dünyaya çatdırır:  

Yox, Rüzgar! 

O cürə əsmə sən! 

Torpaqda- 

Torpağın altında 

Dip-diri ölülər var! 

Diksinə bilər Onlar- 

Alt-üst etmə torpağı, 

Onlar onsuz da yazıq! 

Tələf olubdur, onlar!6 

Müəllif rüzgardan torpaq altındakı dip-diri insanların səslərini, fəryadlarını eşidib, 

eşitmədiyini xəbər alır. Şairə qəti əmindir ki, nə rüzgar, nə de başqaları bu günahsız insanların 

səsini, “hamı eşitsin deyə oxuduqları Əsrin Simfoniyasını – Ölülər Himnini” eşitməyib. Amma 

eşitməlidi dünya günün, zamanın, əsrin Xocalı fəryadını – şəhid nalələrinin simfonyasını. Əgər 

eşidə bilsəydilər bu faciələr yaşanmazdı. Elə əsərin əsas ideyası da budur. Şairə buna nail ola 

bilir.  

Hə Rüzgar! Amma mən, eşidə bilirəm! 

Səslərin ən mükəmməli olan 

Əsrin Simfoniyasını? – Ölülər himnini!7 

                                                           
5 Nurengiz Gün, age. 
6 Nurəngiz Gün “Xocalı simfoniyası”. Bakı 2004 
7 Nurəngiz Gün, age. 
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Bəli, əsərin ana xəttini heç kəsin eşitmədiyi, eşidə bilmədiyi ve ya eşitmək istəmədiyi bu 

dip-diri ölülərin, əslində elə müəllifin özünün haqq arayan fəryadı təşkil edir.  

Əsərin fərqli xüsusiyyətlərindən biri de müəlifin hadisələri torpağın üstündə deyil altında, 

dünyanın bu üzündə deyil o biri üzündə baş verməsini əks etdirməsidir. Torpağın altında ölə 

bilməyən insanlar, xüsusilə körpələr, onların torpaq altında havasız, anasız zarıltıları, inqaları, 

ən əsas isə əmmək istədikləri ana döşü…  

Cocuqlar bir təhər ovunar 

Havasız… nəşəsiz… 

Torpağın altında… 

…Ancaq ki, ana məməsi istəyir körpələr, 

Torpağın altında! 

Heç bir şey anlamır inqalar!... 

İnqalar ana döşü əvəzinə 

İndicə torpağı əməcəklər!..8 

Torpağın altında ah, nalə var. Şairə o ahın şəklini çəkmək istəyir. Belə baxış, fərqli 

yanaşma Azərbaycan poeziyasında tamamilə yenidir. Əslində faciələrdən, soyqrımlarından, 

qətliamlardan çok yazılıb. Amma faciənin, ahın, nalənin şəklini çəkmək, dip-diri ölülərin səsini 

eşitmək, onların həyatlarını yaşamadan torpağa gömülməsinin faciəsini duymaq ve yaşamaq 

poeziyada yalnız Nurəngiz Günə məxsusdur. Şairə ana bətnində qətlə yetirilmiş günahsız 

körpələrin ah-naləsinin şəklini bəlkə de ona görə çəkmək istəyir ki, bu faciəni “sənədləşdirsin”, 

dünyada haqqı, ədaləti görmək istəməyənlərə, ermənilərin şər ve böhtan piarının təsiri altına 

düşənlərə göstərsin, Xocalı həqiqətini daha cox insanlara çatdırmaqla cinayətkarların layiq 

olduqları cəzanı almağı sürətləndirsin.  

Ve varındısa – sən allah, ey Rüzgar, fırça gətir! 

Mən bu qlobal Ahın şəklini çəkərəm! 

Çəkə bilərəm onu – 

Bəşəriyyət önündəki 

Zülmün nəhəng Pannosunu!9 

Əslində şairə istəyinə nail olub, Xocalı faciəsinin dəhşətlərini fırça ilə olmasa da, sözlə, 

düşüncə ilə daha təsirli çəkib! Canavar iştahlı muharebe yırtıcıları “Xocalı simfoniyası”nda diri 

ölülərin, ana bətnində güllələdikləri körpələrin naləsini, fəryadını eşidib heç olmasa bir anlıq 

qanlı niyyətlərindən əl çəkəcəklərmi, lövhədə öz mənfur obrazlarını görüb heç olmasa bir qətrə 

xəcalət təri tökəcəklərmi? Təəssüf ki, inanmaq ehtimalı çok aşağadır! 

Şair Qəşəm Nəcəfzadənin de yaradıcılığında çocuklarımızın, gençlerimizin muharebe 

dövrü yaşantıları qırmızı bir xəttlə keçir. Bu baxımdan “8 may 1992” şeiri de diqqətə layiqdir. 

Bir sözlə, 

Indiyə kimi yazılan şeirlər 

Vətənə xəyanət hesab edilsin 

Əvvəlcə şeirlər yan-yana düzülsünlər, 

Onları şəhid balaları güllələsinlər.10 

Mərziyyə Səlahəddinin “Ata haqqında nağıl”,”13 yaşlı girov”,”Ağıllı Rəşid” ve .s. 

yazıları muharebe dövrü çocuklarının faciələrindən bəhs edir.”Ata haqqında nağıl”da iki körpə 

uşağla tək qalmış ana ve onun mənəvi yaşantıları əks olunub .Ana hər axşam körpələrin “atamız 

harda “sualina cavab verməli olur.və qərara gəlir ki hər gecə onlara ataları haqqında nağıl 

danışsın ve o körpələr atalarını nağıllardan tanıyıb, sevirlər..”13 yaşlı girov” əsərində 

Azərbaycanın Kəlbəcər bölgəsində yaşayan 13 yaşında ermənilə tərəfindən gözləri qarşısında 

                                                           
8 Nurəngiz Gün, age. 
9 Nurəngiz Gün, age. 
10 Qəşəm Nəcəfzadə. “8 may 1992-c il”. www.azadlıq.org 

http://www.azadlıq.org/
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nənəsinin öldürülməsinin şahidi olan , ermənilərin təkidi ilə əlləri ilə torpağı eşib nənəsini orada 

basdıran körpənin faciəsi təsvir olunur.11 

 

SONUÇ 

Edebiyatımızda elə bir yazar yoxdur ki, çocuk ve gençlerimizin muharebe yaşantılarını 

əks elətdirməsin. Bu baxımdan Almaz Ülvünün Ülvi Bünyadzadə haqqında nəşr etdirdiyi 

“Sənin oxşarın bənövşədi” kitabı diqqət çəkir. Əsərdə gencin muharebedən əvvəlki düşüncələri , 

vətən qurban getmək istəyi,vətənə sevgisi, vətən yolunda mübarizə aparmaq istəyi ve 20 yaşında 

istəklərini həyata keşirməsi əks olunmuşdur. Bu muharebedə Ülvilər minlərçə oldu. 

Həyat üçün doğulmuşuq, 

Vətən üçün ölməliyik!12 

Ve Azərbaycan edebiyatında Şəhidlik mövzusu yarandı . Hər bölgənin18-20 yaşlı genci 

vətən uğrunda şəhid oldu.Və şəhidlərimizin qəhrəmanlıq salnəməsi yaradıldı.90 cı illər 

edebiyatı bu mövzuda yazmaqda hələ de davam edir. Amma çocuklarımızın ve gençlerimizin 

yaxşı olardı ki , yaşadıqları sevinci, xoş anları paylaşa bilərdik. Bu gün dünyanın hər yerində 

ehtiyacımız olan bir ideya olmalıdı.Çocuklarımızı sülh, əminəmanlıq şəraitində böyütmək. 

Çocuklar dünyaya ölmək, zülm çəkmək üçün gəlmirlər.Bəzən düşünürsən bu kadar faciələrlə 

,tökülən qanlarla nəfəs alan gençlerimiz nə dərəcədə yararlı olacaq, dünyamıza, gələcəyimizə 

nələr verə biləcəklər.Artıq yetər demək zamanı gəlib de keçib. Qoy bizim edebiyatımız da 

çocuklarımızın gözəl duyğularını yazsın, tərənnüm eləsin. 
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GURBETTEKİ AHISKALI ÇOCUKLARIN HAFIZASINDA 

14 KASIM 1944 SÜRGÜNÜ 

 

Rasim BAYRAKTAR* 

 

 

ÖZET 

Sürgünde yaşananların çocuk gözüyle algılanış ve anlatım tarzı Kırım ve Kafkas halklarında yeni bir 
olgudur. Bu anlatım tarzı, Sovyetlerin dağılması sonrası ulus devletlerin yeniden yapılanması, 
demokratikleşmesi sürecinde gelişmeye başlamıştır. 1980 sonrası perestroyka-yeniden yapılanma 
sürecinde haksızlığa uğramış halklar yaşadıkları trajediyi (çaresizliklerini, aşağılanmalarını) hatıra, hikâye 
ve şiire dökmeye başlamışlardır. Bu durumu Sovyetlerin çözülme sürecinden bugüne dek yayınlanan 
sürgünle ilgili eserlerde de görmemiz mümkündür. Sürgünü henüz çocukken oyun çağlarında yaşayan ve 
bir türlü hafızasından silemeyen bugünün yaşlıları, olayları çocuk gözüyle bize aktarmaktadır. İçinde 
aşağılanma, çaresizlik, haykırış ve alın yazısı duygularının bulunduğu bu hatıralar, şahitlerin geçirmiş 
olduğu psikolojik travmayı da ortaya koymaktadır. Tedavi edilmemiş bu travmatik yaşanmışlıkların dile 
getirilmesi bilinmesi gereken birçok gerçekleri ortaya koyacak aynı zamanda şahitlerin de beklentilerine 
tercüman olacaktır. Çalışmamızda o dönemin çocukları günümüzün yaşlıları olan anne-babalarımızın 
hafızalarındaki yansımalardan örnekler verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ahıskalı Çocuklar, Sürgün, Yaşanmışlıklar. 

 

In Memory of Ahiska Children: The Exile of 14 November 1944 

 

ABSTRACT 

The children’s perception and narrative style who lived in exile is a new phenomen in the 
Crimean and Caucasian people. This narrative style, began to develop in the process of democratization 
and restructing of nation-states after the disintegration of the Soviet Union. Downtrodden people in the 
process of restructing after 1980, began to pour the tragedy of their lives (helplessness, humiliation) to 
memories, stories and poems. It is possible for us to seein the works ever published about to slide from 
process of dissolution of tho Soviet Union. Today’s elderly who lived exile while they living in the game 
age and can not delete the,r memories, transferring events to us from children eyes. This memories, 
including senses like humiliation, despair, cry and destiny, reveal psychological trauma that the 
witnesses lived. Expressing the untreated traumatic experiences reveal many facts needed to know, at 
the same time interpretersto the expactations of witnesses. In our work, will given examples of 
memories of today’s elderly, our parents, who were children that time. 

Key Words: Ahiska Children, Exile, Experiences. 

 

Giriş 

Dünya haritasının yeniden çizildiği İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyet sınırları 

içinde kalan Kafkas coğrafyasında Müslüman nüfus açısından sürgün hareketlilikleri 

yaşanmıştır. Dönemin Sovyet lideri Stalin tarafından alınan baskı ve şiddete dayalı sürgün 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Sosyolojisi Bilim Dalı, rbayraktar@hotmail.com 
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kararlarına istinaden bireysel ve toplumsal sürgünler bölge halkında derin yaralar açmıştır. Bu 

bakımdan Stalin döneminde Kafkas halklarının tabi tutuldukları zorunlu göçlerin açıklanması 

göç araştırmaları için önem arz etmektedir. Çünkü Stalin döneminde yaşanan sürgünlerinin 

uygulanış biçimi irdelendiğinde belki bugün sözlük literatüründe yer alan sürgün veya zorunlu 

göç tanımlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini fark edeceğiz. Ve böylece sadece Stalin’e 

özel/has baskı ve şiddete dayalı cezai müeyyideleri öğrenmiş olacağız. 

Zira sürgünde yaşananların çocuk gözüyle anlatım tarzı Kırım ve Kafkas halklarında 

Sovyetlerin dağılımı sonrası ulus devletlerin yeniden yapılanması döneminde gelişmeğe 

başlamıştır. 1980 sonrası perestroyka –yeniden yapılanma sürecinde sürgündeki halkalar 

yaşadıkları trajediyi hatıra, hikaye ve şiir şeklinde yazıya dökmüşlerdir. Sovyetlerin dağılım 

sonrası yapılan çalışmalarda sürgünü henüz çocukken oyun çağlarında yaşayan bugünün 

yaşlıları, olayları çocuk gözüyle günümüze aktarmaktadır. İçinde aşağılanma, çaresizlik, 

haykırış ve alın yazısı duygularının bulunduğu bu hatıra çalışmaları, şahitlerin geçirmiş olduğu 

travmayı da ortaya koymaktadır. Tedavi edilmemiş bu travmatik yaşanmışlıkların dile 

getirilmesi bilinmesi gereken birçok gerçeği ortaya koymakla beraber aynı zamanda şahitlerin 

de duygularına tercüman olmaktadır.  

 

Sürgün ve Zorunlu Göç Olgusu 

Bu bağlamda her şeyden önce günümüz sözlük literetüründe sürgünle ilgili yapılan 

tanımlamalara açıklık getirmemiz konuyla ilgili tanımsal eksikliği giderme noktasında 

belirleyici olacaktır. Şöyle ki, günümüz sözlük alan (sosyoloji, psikoloji, siyaset, hukuk) 

çalışmalarında sürgün ve benzeri kavramların tanımlarının kapsamı tam anlamını bulamamıştır. 

Zira tanımlara sürgün esnasında yaşanan acı tecrübeler açısından bakıldığında sürgün, zorunlu 

göç ve isteye bağlı olmayan göç tanımlamaları daha yalın kalmaktadır. Örneğin Sürgün; 

toplumda bir kimsenin veya bir grubun toplum içinde yalnız bırakılması, yerinden 

uzaklaştırılması ve toplum dışına çıkarılması demektir (Ülken, 1969:270). Benzer anlamda 

tanımlanan Zorunlu göç: işkence, şiddet ve baskı eşliğinde istenmeyen kişilerin cezai biçimde 

yurtlarından uzaklaştırılıp başka mekânlara yerleştirilmesidir (Sayar, 2007:366-367). Bu tür 

mekânsal yerleştirmelerin bir diğer adı isteğe bağlı olmayan göç’tür. İsteğe bağlı olmayan göç 

ise nüfusun yerleşim alanından zorla atılmasıdır (Gürbüz, 2006:211). Yapılan her bir tanımda 

verilen mesaj; zorla bir insanın veya toplumun bir yerden başka bir yere baskı ve şiddet 

eşliğinde taşınması eğilimi (Güngör, 2006:142) şeklindedir.  

Yukarıda zikir edilen tanımlar; baskı, zor ve şiddete dayalı irade dışı yer 

değiştirmeleri kapsasa da sadece insanların fiziksel olarak bir yerden bir yere 

hareketliliğini içermektedir. Oysa sürgün sürecinde yaşanan en önemli gerçek, insanların 

yalnız fiziksel olarak bir yerden bir yere hareketliliği değil, kültürel varlığıyla da kendini ifade 

edebilme gücüdür. Her irade dışı yer değiştirme olayında insanların toplumsal kültürden kopuşu 

ve yeni toplumlarla entegrasyonu söz konusudur. Her insan veya toplumun kendine has kültürü, 

örf-adeti, geleneği-göreneği, medeniyeti vardır. Bir başka ifadeyle her insan veya toplum 

düşünen, inanan ve duygulanan bir varlıktır. Dolaysıyla iç donanımları olan böyle bir varlığın 

evinden-yurdundan kopuşu, fiziksel varlığıyla birlikte kendi medeniyet havzaların (dil-din-

kültür-miras- ülkü, örf-adet, gelenek-görenek) dan, değerlerinden zorla uzaklaştırılması 

anlamına gelmektedir.  

Özetle yaşanan tecrübeler, insanın fiziksel ve kültürel özelliklerinden hareketle sürgün ve 

benzeri kavramlara daha kapsamlı tanım getirebiliriz: sürgün, zorunlu göç, isteğe bağlı olmayan 

göç veya irade dışı göç’ e: düşünen, inanan, duygulanan insanın veya toplumun istenmeyen 

kişiler olarak işkence, şiddet ve baskı eşliğinde yerleşim mekanlarından ve medeniyet havzaları 

(yurt-miras-ülkü, dil-din-kültür) dan koparılarak toplum dışına çıkarılması veya toplum içinde 

yalnız bırakılması şeklinde tanımlamamız mümkündür.  

Nitekim sürgün esnasında ve sonrasında değerlerinden yalnız bırakılan topluluklar 

gittikleri yeni medeniyet havzalarında baskılara karşı fiziksel ve kültürel varlıklarını korumada 
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güçlü direnişler göstermişlerdir. Bunun örneği Sovyetler döneminde sürgün mağduru olan ve 

günümüzde fiziksel ve kültürel varlıklarını koruyan Kırım ve Kafkas halklarıdır.  

Stalin’in cezai müeyyide taşıyan sürgün politikalarına her sınıftan insan katılmıştır. 

Bunlar: Siyasi Muhalifler, ideolojik hasımlar, şüpheli parti elemanları, suçlu bulunan ordu 

mensupları, kulaklar, itibardan düşmüş sınıfların mensupları, sadakatsizlik yapma olasılığı 

olduğu düşünülen kişiler, düşman kabul edilen etnik grup elemanları, tüm din adamları, hatta 

adı geçen kişilerin aile bireyleri v.s’dir. Bütün bu insan sınıfları 1920’lerden itibaren yandaş-

hain-casus-eşkiya ilan edilerek Stalin’in kulak13, repressiya14, ukaz15 kararlarıyla Türkistan 

bozkırlarına ve Sibirya toplama kamplarına sürülmüşlerdir. (Bayraktar, 2013: 58-61). Adı geçen bu 

sınıfların kimlikleri ve sayıları halen eski KGB arşivlerinde saklı tutulmaktadır. Sınıfların 

kimlik ve sayılarıyla ilgili kısıtlı sayıdaki sürgün isim tutanaklarını sürgündeki ailelerin kişisel 

arşivlerinde bulmamız mümkündür. Özetle 1990 sonrası ulaşılan gerek KGB belgeleri gerekse 

kişisel tutanaklar göstermektedir ki sürgüne maruz kalan sınıfların büyük çoğunluğu Kafkas ve 

Türkistan halklarından oluşmaktadır. Bütün bunlar daha çalışılması gereken pek çok kaynağın 

olduğunu ortaya çıkarmakla birlikte konuyla ilgili çalışma yapan akademisyenlere de büyük 

sorumluluk yüklemektedir.  

Sürgüne maruz kalan bu halklar gittikleri yerlerde muhacir, mülteci, sığınmacı, gurbetçi, 

öteki, garip, yabancı yada göçmen gibi farklı adlar almışlardır. Farklı coğrafyalara savrulan bu 

insanların ortak kaderi vatanlarından uzakta çetin bir hayat mücadelesiyle karşı-karşıya kalmak 

olmuştur. Ve bugün bu durum halen devam etmektedir.  

 

Sürgünde Öncesi ve Sonrası Nüfus Verileri  

Sovyet dönemi araştırmacılarından Alipaşa Ensarov; savaş başlamadan önce Türk 

nüfusunun 165.000 olduğunu, bunlardan 42.000 kişinin savaşa gittiğini, askere alınanlardan 

27.000’in cephede şehit düştüğünü ve geri kalanların da yıllar sonra ailelerine kavuştuğunu 

belirtirken (Ansarov, 1990: 205-206), Şamil Kurbanov’da Gürcü basının itirafına dayanarak askere 

alınanların dışında, sadece sürgün edilen insan sayısının 125.000 olduğunu söylemektedir 

(Kurbanov,1990:202). Bakıldığında her iki araştırmacının verileri bir-birine yakın(123.000-

125.000) sayılardadır. 

Konuyla ilgili 1990 sonrası Sovyetlerin dağılımı sürecinde açıklanan Sovyet dönemine ait 

çok gizli arşiv belgelerine göre ise 1944 tarihli L.Beriya ve İ.S.Stalin’in onayladığı 6279 sayılı 

sürgün kararlarındaki nüfus verileri, araştırmacıların verileriyle bir hayli değişiklik 

göstermektedir. 1944-1950 yıllarına ait Sovyet arşiv belgelerinde Ahıska ve çevresinden sürgün 

edilen nüfus sayısı: 16.700 hane = 86.000 kişi, 91.095, 92.307 ve 92.374 şeklindedir (Bugay,1994: 

38-47). Sovyet arşiv belgeleri ile araştırmacıların verilerini karşılaştırdığımızda, araştırmacılara 

göre sürgün edilen nüfus sayısı 123.000-125.000 arasında iken sürgün dönemine ait Sovyet 

arşiv belgelerinde ise 90-92.000 küsuratlı geçmektedir. Aradaki fark 30-33.000’dir.  

Diğer taraftan sürgün esnasında soğuktan ve açlıktan ölenlerin sayısıyla ilgili rakamlara 

baktığımızda, arşiv belgelerindeki rakamlar ile araştırmacıların verileri arasında az farkla 

uyumluluk göstermektedir. Şöyle ki, KGB arşiv belgelerinde sürgün yolculuğunda soğuktan ve 

açlıktan ölenlerin sayısı 14.895 kişidir(Bugay, 1994:80), bu sayı, bağımsız araştırmacılar ve 

sürgün şahitlerinin bilgilerine göre de 17.000 kişidir (Ansarov, 1990:206). Hayatını 

kaybedenlerden 2.000’in üzerinde kişi KGB arşiv kayıtlarına geçmemiştir. Yine KGB arşiv 

verilerine göre sürgün sonrası gittikleri yerlerde çeşitli hastalıklardan ölenlerin sayısı 1945-1950 

tarihleri arasında 19.047 kişidir. Bu yıllarda doğum sayısı ise 7.383 olduğu görülmektedir 

(Bugay, 1994:81). Geçen beş sene zarfında ölüm oranı doğum oranının iki kat daha fazladır.  

                                                           
13 Kulak: sözlükte yumruk, Stalin politikasında köy ağası-köy burjuvazisi-zengin köylüler, Ekim 1917 Devriminden 

önce ücretli işçi çalıştıran, gıda pazarında karaborsacılık-tefecilik yapan zengin köylüler anlamında kullanılmıştır.  
14 Repressiya: sözlükte ceza-baskı-şiddet-hapis-sürgün-ölüm anlamlarına gelmektedir.  
15Ukaz-Ukazniki: sözlükte karar-kararname, cebren yaptırımları içeren karar ve kararnameler anlamına 

gelmektedir.  
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Özetle, gerek Sovyet dönemi araştırmacılarının nüfus verileri gerekse Sovyetlerin 

dağılımı sonrası ulaşılan kısıtlı sayıdaki arşiv nüfus verileri, sürgüne maruz kalan halkın gerçek 

nüfus bilgilerini ortaya koymamaktadır. Bugün elimizdeki belgeler ve sürgün şahitlerinin 

anlattıkları daha fazla sayının olacağını göstermektedir. Gerçek sayının ortaya çıkarılması için 

başta KGB arşiv belgelerine ulaşmanın yollarının aranması ve aynı zamanda sürgün şahitlerinin 

evlerinde var olan sürgün öncesine dair tutanak isim listelerinin irdelenmesi gerekmektedir.   

Sürgün Yolculuğunda Zihinlere Kazınanlar 

Sürgünde 10-15 yaşlarında olan çocukların zihinlerinde halen yaşayan izlerden kesitler…, 

(Bayraktar, 1999: 60-94). 

Yusuf Ulfanov 1926 yılı Ahıska’nın Gugunavul Köyü Doğumlu: halkı dört tarafı 

demir içinde kir ve koku hariç hiç bir şey bulunmayan kargo vagonlarına konserve şeklinde 

sıkıştırdılar. Isınmak için ne bir soba ne de insani ihtiyaçları giderecek bir tuvalet vardı... Bazı 

vagonlarda el yapımı soba bulunsa bile yakacak hiç bir şey yoktu. Tren durduğunda vagondan 

inerek elimize ne geçerse yakacak niyetine vagona atardık. Bu bir yana istasyonlarda tuvalet 

ihtiyacını gidermek için inenler olur, fakat tren hareket edince yetişemeyenler karların ortasında 

kalırdı. Bizim vagonda bulunan yengem de tuvalet ihtiyacını gidermek için inince tren hareket 

etti. Trene yetişemeyince de kendisi Ural dağlarının soğuğunda (kocası savaşta) bir çocuğu ise 

bizimle kaldı..., yine neresi olduğunu bilmediğimiz bir yerde, tren bir kaç dakika durduktan 

sonra hareket ettiğinde, eşi savaşta olan üç çocuğuyla kalmış bir kadın elinde bir torba mısır 

yiyeceği ile kendini bizim vagona attı. Belli ki başka bir vagondan geriye kalmıştı. Fakat 

gözlerinde kurtulmanın, çocuklarını sahipsiz bırakmamanın gözyaşları vardı. Çünkü çocukları 

yanında olmasalar da bu trende başka bir vagonda idiler….,  

Vagonlara bindirildiğimiz zaman bize yolda yiyecek-içecek ve yakacak verileceği 

söylense de hiç bir şey verilmedi. Yolculuğumuzun sonlarına doğru sadece 3-4 günde bir, bir 

kova yiyecek ve bir kaç ekmek verilirdi. Bu da kime yeterdi ki? Vagonlar demirden olduğundan 

yerde yatan çocukların kafaları buz tutmuş demire yapışırdı, kafalarını donmuş saçlarını keserek 

koparabiliyorduk…., Bir başka üzücü olay ise, bu sırada ölenleri bırakın gömmeyi zorla 

elimizden alınarak karların üzerine atılmasıydı. Bizden bir önceki vagonda bulunan 110 

yaşlarındaki anneannem ve dedem bu işkenceye ve soğuğa dayanamayarak yan-yana uzanmış 

bir şekilde hakkın rahmetine kavuşmuştu. Onların cansız vücutlarının askerler tarafından 

vagonun merdivenlerine kadar sürüklenerek karların üzerine sallanıp atılması hâlen gözlerimin 

önünde…., bir başka olayda tuvalet ihtiyacını gidermek için vagonun altına giren teyzemin tren 

hareket ettiğinde rayların kalarak bacaklarını kaybetmesi ise başka bir iç parçalayıcı bir 

durum..., 

Müzeyfe Poladov Afrail oğlu 1932 Ahıska Adıgün Rayonu Doğumlu: Vagonlar 

cepheye her türlü araç-gereç taşımada kullanıldığı için kırık-dökük ve içi son derece pisti. 

Vagonların içinde askerler tarafından yapılmış sobalar olsa da yakacak hiç bir şey yoktu. 

Vagonlardaki gençler, istasyonlarda inerek yakacak türünden her şeyi vagona atardı. Toplana 

odun bitince günlerce soğukta yolculuk ederdik. İçecek suyu da istasyonlardan kendimiz alırdık. 

Su ve yakacak almak için duraklarda inenler tekrar vagona binmeye yetişemiyor ve soğukta 

karlar içinde kalırdı… 

Su için indiğimde tren hareket etmiş bunu gören babam vagondan atlayarak beni aldı ve 

arkadaki vagonlardan birine bindik. Öbür durakta arayıp kendi vagonumuzu bulduk. Demek 

istediğim vagonlarda işe yarayacak bir kaç genç varsa, onlar da yollarda ya kayboluyor yada 

hastalıklara yenik düşüyordu. Yolda ölenleri askerler elimizden alır, yetiştirebilenler kendi 

elleriyle ölülerini karların içine gömerdi. Bazıları yakınlarının cesetlerini vagonlarda saklasalar 

da askerler tarafından zorla alınıp dışarı atılırdı. Askerlere karşı gelenler de sanki devlete karşı 

gelmiş gibi muamele görür ve daha uzağa sürülmek üzere kayda alınırdı. Bu insanlar, özellikle 

Sibirya’ya sürülürdü…, Vagonlarda tuvalet bulunmadığından istasyonlarda halk kendini yere 

atardı. Bu esnada tren altında kalanlar olurdu. Kalanların hepsi Ural dağlarının vahşi 

hayvanlarına yem oldular….. Ayrıca vagonlarda doğuran hanımlar da vardı. Kendilerini iyi 

besleyemedikleri için doğumda zorlanır ve dünyaya yeni gözü açmış körpecik bebekler tekrar 
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gözlerini dünyaya yumardı….., Dağlardan geçerken bazen günlerce yolların karlardan 

temizlenmesini beklerdik. İstasyonlarda vagonların kapıları buz tutar, dışarıya çıkmak imkânsız 

olurdu. Zayıf düşen ihtiyarlarımız bütün bunlara dayanamayıp hayata veda ederdi. Belki de 

ölüm onlar için bir kurtuluş, bir mükâfattı. Çünkü bizi ilerde belki de on-onbeş günlük yolculuk 

bekliyordu. Bu yüzden kim bu durumdan canını kurtarırsa şanslıydı….,  

Saddi Aşrafov 1919 Ahıska’nın Adgün Rayonu “Çele” Köyü Doğumlu: Sürgün 

esnasında görev alan askeri birliklerin arasında Türk kökenli askerlerde bulunmaktaydı. Onlar 

duruma dayanamayıp ortada kalan kimsesizlere yardımcı olmaya çalışırdı…., 3-4 günde bir 

istasyonda duran vagonlarda soğuktan donmamak için yakacak türünden her şeyi vagona atar 

bunlarla ısınmaya çalışırdık. Lokomotif sayısı az olduğundan bazen istasyonlarda günlerce 

beklerdik, çünkü bizi getiren lokomotif geri dönüp diğer istasyonlardaki vagonları getirmesi 

gerekirdi, ve tekrar bizi alırdı…. Bu sonu belirsiz olan yolculukta bizim köyden 96 kişiden 86’sı 

soğuktan donarak can verdi. Geri kalan 10 kişiden ise sadece 6 kişi ayakta kalabildi. Bir aydan 

fazla süren yolculuktan sonra Özbekistan’ın Namangon rayonuna/ilçesine ulaştık…,  

Seyfet Dursunov 15 Eylül 1925 Ahıska Uthusuban Köyü Doğumlu: Vagonların içi pis 

olduğundan hastalık ve bitlenme hızla yayıldı. Hastalıktan ölenler dışında istasyonlarda yakacak 

odun bulmak için kendini dışarı atan gençlerimiz kaybolurdu veya hareket eden trene yetişmek 

için koşarken rayların altında kalarak feci şekilde can verirdi. Benim de yeğenim ve amcamın 

torunu kayboldu….., ölenleri askerler elimizden alır gömeceklerini söyler fakat karların üzerine 

atılırdı. Böylece ölenlerin kefeni dağların beyaz karları, sahipleri ise vahşi hayvanlar olurdu... 

Zahitdin Mehmetov Mehmet oğlu 18 Ekim 1926 Ahıska Çeçla Köyü Doğumlu: 

Karşımızda cepheye silah taşıyan hayvan vagonları, bütün soğukluğuyla duruyordu. 10-15 aileyi 

aynı vagona bindirdiler. Kasım ayının ilk haftası idi. Ayın 8-9’u günlerinde idi ki tren Ural 

Dağlarında durdu. Ağır iklim ve yol şartlarına dayanamayan çocuk ve yaşlılarımız gözlerimin 

önünde canlarını teslim ettiler. Bazen trenler 1 gün bekler, bir kaç gün yola devam ederdi. 

Durakladığımızda iki üç günde bir her vagona birer kova yemek dağıtılırdı. Hayatın 

kaybedenlerin cesetler askerler tarafından karların üzerine atılırdı.., 

Zekeriya Kadirov 1926 Adıgün Rayonu Doğumlu: Yolda ölenleri askerler zorla 

elimizden alır ve gözlerimizin önünde karlar üzerine atarlardı. Vagonlarda tuvalet 

bulunmadığından çoğu insanımızın idrar torbası patlar hayatını kaybederdi. Tuvalet ihtiyacımızı 

gidermek için vagonların bir köşesinde delik açtık… Cesetlerimiz askerler tarafından karların 

üzerine atılırdı…., Dünyaya gelen bebekler de kısa bir süre sonra gözlerini kapatır ve askerler 

tarafından karlar üzerine atılırdı...,  

Bizim bulunduğumuz vagon katarın ilk vagonuydu, dedem ise en sondaki vagonda 

bulunuyordu. Dedemi getirmek için babamdan izin aldım. Oraya vardığımda gördüğüm 

manzara bedenimi titretti. Doksan altı yaşında olan dedemi bit basmış ve acılar içinde 

kıvranıyordu. Onu sırtıma alarak bizim vagona getirdim. Tekrar arka vagona dönmek 

istediğimde ihtiyar bir ninenin gölde yıkandığını gördüm. Ona doğru yaklaşırken tren aniden 

hareket etti ve o zavallı kadın benim bu çöllerde bırakmayın diye feryat ettiği hâlâ kulaklarımda 

çınlıyor… 

Barat Saidov Said oğlu 1927 Ahıska Çeçla Köyü Doğumlu: vagonların pis olmasından 

dolayı insanlarımıza bit taradı. Gün geçtikçe daha fazla insan hayatını kaybediyordu. Birkaç gün 

arayla tren duraklar, ölenler askerler tarafından zorla elimizden alınarak karların üzerine atılırdı. 

Her vagonda iki kova sulu yemek ve adam başına yüz gram ekmek dağıtılırdı. Tuvalet 

ihtiyaçlarını gidermek için trenden inenler ya kaybolur ya da trene yetişeyim derken rayların 

altında kalıp ezilirdi. Trenlerde doğum yapan kadınlar…, soğuktan donanlar…, açlıktan 

ölenler…, bütün bunlar on yedi bin kişi…., acı verici bir kayıp....., 

Halit Aslonov 1929 Ahıska Kehvan Köyü Doğumlu: Vagonlara karışık şekilde 

bindirilen ailelerin fertleri değişik vagonlarda Orta Asya’nın değişik bölgelerine gönderildiler. 

Ben de bu vagonlardan birinde kendi ailemi kaybetmemek çabasında idim. Trenler, insani 

ihtiyaçların giderilmeyeceği bir durumda idi. Bu yolculuğa katlanmak zorunda olan yaşlılarımız 
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idrar torbaları patlar ve vagonlarda gözlerimizin önünde hayata veda ederlerdi. Vagonlarda ölen 

insanlarımız askerler tarafından sürüklenerek vagondan dışarı atılırdı., bazen istasyonlarda 

cesetlerin üzerine bir kaç dikenli ot atarak gömerdik.  

Yolculuk uzadıkça hastalıklar artıyor ve körpe vücutlarını bitlere teslim eden çocuklar 

acılar içinde kıvranıyordu. Sadece bizim köyden on iki kişi yolda kaybolmuş ve bu güne dek 

onlardan haber alınamamıştır. Bütün istasyonlar adeta bir mezarlığı andırır bir durumda idi. Bu 

istasyonlarda dağıtılan yemekler insanların ihtiyaçlarını gidermek yerine tam tersi hastalığın 

artmasına neden oluyordu…., Vagonlarda doğum yapan kadınların durumu ise apayrı ve içler 

acısı bir sahneydi. Böyle bir ortamda dünyaya gözünü açan körpecik bebekler sanki dünyaya 

geldiklerine pişmanmışlar gibi beslenme ve bakım yetersizliğinden bir kaç gün sonra dünyaya 

veda ediyorlardı. İnanılmaz felaketlerle dolu yolculuğumuz bir ay sonra Aralık ayında 

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde son buldu…., 

İkinci Dünya savaşına katılan ve savaş bitince Kahraman edasıyla köyüne dönen askerin 

durumu…. 

Ahmet Bayraktorov Muhammed oğlu 1924 Adıgün Rayonu Zonav köyü doğumlu: 

1939’de savaş başlayınca sadece bizim köyümüzden 176 kişiyi savaşa götürdüler. 13 Eylül’de 

beni de askere aldılar. Önce Gürcüstan’ın Bakuryan bölgesinde askeri eğitim gördük. Sonra 

Gori şehrine gönderilerek buradan da cepheye transfer ettiler. 4 buçuk yıl cephede bulundum. 

Savaş esnasında 5 defa yaralandım. Gazi olunca da devrin hükümeti bana madalya ve ödüller 

verdi…, 

1945 yılı Aralığında serbest kalınca, kahraman edasıyla vatana dönerken, değil 

köyümüzde, tüm Ahıska’da hiç bir yakınımı bulamadım. Köyümüze geldiğimde bizim eve 

doğru gittim. Evden Gürcü bir kadın çıkarak bahçede bağlı köpeğe yaklaşmamamı söyledi. 

Fakat bu köpek, ben askere gitmeden önce bizim evin ve bahçenin bekçiliğini yapıyordu. Ona 

yaklaştığımda kuyruğunu sallayarak ayaklarımı yalıyor ve gözlerinden yaşlar damlıyordu. 

Çantamdan biraz ekmek çıkarıp verdim. Ancak köpek gözlerimin içine bakıyor ve ekmek 

parçasını geriye doğru itiyordu. Ev sahibi şaşırmıştı, çünkü yanına kimseyi yaklaştırmayan 

köpek bana dokunmuyor ve inleyerek gözyaşı döküyordu. Bunu gören Gürcü kadın da 

dayanamayarak ağlamaya başladı. Beni içeri, kendi evime davet etti. Fakat benim içim 

yanıyordu. Kim için ve ne için savaştığımı anlamaya çalışıyor, içimde bir çöküntü yaşıyordum. 

Eve girmek için adımlarımı atamıyordum, sanki felç olmuş, oraya çivilenmiştim. Yüzümü 

köpeğe dönerek gözümden akan yaşlarla bu dünyada senden sadık hiç kimseye rastlamadım 

diyerek köyümden ayrıldım. 

Daha sonra haftalar süren Orta Asya yolculuğu başladı. Ailemi Taşkent’e bağlı Pisken 

rayonu Gülüstan kolhozunda bulabildim. İki kız kardeşim Özbekistan’da vefat etmişlerdi. 

Hayatta sadece annem ve bir de kız-kardeşim kalmıştı. Burada halkın yokluk ve sefalet içinde 

yaşadığını gördüm…., 

 

Gurbetten Vatan’a Sesleniş  

Sürgünde yaşadıklarını yazıya / şiire döken yaşlılarımız duygularını şöyle dile 

getirmektedir (Uravelli, Ahıska’dan Yapraklar).  

Endim Ovasına / Aşux Üzeyir (Fәqiri) 

Endim ovasına bir göz gəzdürdüm, 

Gördüm elin baxça baği bozulmiş, 

Yüregim tutmadi, bir daha baxem, 

Taş topraği ağlar, bəndi çözülmiş. 

 

Məgər susmiş bağda, bülbüllər ötməz, 

Xanimanlar sönmiş, bir ocax tütməz, 

Hicrət edr de ayaği getməz, 

Durna kimi qatar köçi düzülmiş. 
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Marali bənd etmiş ifrit tuzaği, 

Artux yavru getmiş yoxtur turaği, 

Ala gözlər şindi bir qan çanaği, 

Bigafil yarından əli üzülmiş. 

 

Bu Faxır ah edər, qan-u yaş tökər, 

Əsirdür Axısxa, boynuni bükər, 

Tezdən bir çərə qıla - bir şah-i hünkər, 

Necə diyem bəxtin qara yazılmiş… 

 

 

Dönәcәvux Vәtәnә / Fәhlül Mәmmәdov (1927, Tsaxansora, Aidgön, Gürcistan – 2001, Saatlı, 

Azerbaycan) 

 

Biz Türkləri Axısxa’dan sürdilər, 

Həppimizi parçalayıp böldilər, 

İxtiyarlar xastalanıp öldilər, 

Əlbət bir gün dönəcəvux vətənə. 

 

Çəl-çocuği acımadan sürdilər, 

Qarşi gələni süngiyinən vurdilər, 

Həpppimizə nə cür tuzax qurdilər, 

Əlbət bir gün dönəcəvux vətənə. 

 

Yarımızi Rus yurduna atdilər, 

Neçələri qürbət eldə yatdilər, 

Düşmanlar da muradına yetdilər, 

Əlbət bir gün dönəcavux vətənə. 

 

 

İstalin / Binali Bakunov, Arif oğlu (1915, Kılde, Ahıska – 2002, Yeni Hayat, Haçmaz, 

Azerbaycan) 

 

Bin doxxuz yüz qırx dördünci yil güzi, 

Çəkdi imzasıni, yazdi bir yazi, 

Çeçeni, İnguşi, Kırım, Kafkaz’i 

Sibirlərə sürgün etti İstalin. 

 

Axısxa Türküni saldi tuzağa, 

Toldurdi vagona, sürdi uzağa, 

Taksim etti Özbək, Qazax, Qırgıza, 

Hərbirini bir yana atti İstalin. 

 

Xayın Beriya’nın tutti sözüni, 

Əcəl güni gəldi vurdi özüni, 

Töküldi çəngəsi, yumdi gözüni, 

Mülk-i saltanattan qopti İstalin. 

 

Sonra Xruşov çıxdi meydana, 

Dedi yıxın putlarıni o bir divane, 

Qaldurtti tabutun, atti bir yana, 

Cəhənnəmə məskən tutti İstalin. 

 

Aləm nəfrətinən salur yadına, 

Alim ulemalar yandi oduna, 

Binali der ‘Lənət olsun adına’ 

Neçəmizi məzlum etti İstalin. 
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Uravel Ağlasın / Zeynul Yektay, Fahri oğlu (1934, Ahıska d.)  

 

Şimdi başliyerim sözün bəndindən, 

Ayrılmişim vətənimdən elimdən, 

Osanıp Türki dedim gəndimdən, 

Vətənindən ayri düşən ağlasın 

 

Tarih bin dokuz yüz qırx dördünci senede 

Şalonlar düzüldi demir yallarda, 

Neçə canlar telef oldi sürgündə, 

‘Kövüm sələmət qal’ diyən ağlasın. 

 

İclas edip xabarıni bildürdi, 

Meydanluxda maşinəyə bindürdi, 

Neçə ocaxlari birdən söndürdi, 

Mal mülküne talan düşən ağlasın. 

 

Əsgərə yığdurdi biz bir yana, 

Ayırdi vətəndən göz görə görə, 

Qadir bizə bizə saburlar verə, 

Mal mülklri onda qalan ağlasın. 

 

Bindürdi vagona ağırlux çökti 

Götürdi milləti hər yerə tökti, 

Vətən həsrətluği ömrümi sökti, 

Vətən nə demaxtur bilən ağlasın. 

 

 

Ağladi / Begzar Temalali  

 

Vətəndən ayrılıp xalgım çıxanda, 

Yürək fəryad çəkip gözlər ağladi, 

Miras qaldi bütün baxçamız, 

Meşələr yas tutti, düzlər ağladi. 

 

İclas edip yürəgimiz tağladi, 

Əsgərlər ‘Tez ol’ deyip havladi, 

Xalgımız şivəni çıxdi fələgə, 

Gögdə quşlar, yerdə tağlar ağladi, 

 

Figan sedəsi gəldi hər yerdən, 

Toğrusi umudi kesmiştux candan, 

O zaman ayrıldux ana vətəndən, 

Peşimizdən bütün mal mülk ağladi. 

 

Bülbül uçti, qarga qondi yerinə, 

Vətəni buraxmax dərd oldi bizə, 

Biz nəsıil tayandux belə zuluma? 

Bağda bülbül, tağda qartal ağladi. 

 

Əvimizi kövümüzi aldılar, 

Mecnun kimi səhralar saldilər, 

Bizə lazım dəgül İslam, dedilər, 

Bizim halımızi görən ağladi.  

 

Qulax vermədilər gözyaşa sözə, 

Alıp yükümüzi attilər düzə, 

Fələgin zulumi çok oldi bizə, 

Ana da oğul da qız da ağladi. 
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İncinip qaldilər qayalar, taşlar, 

Gör nə çəkti günahsız qullar, 

Sürgün oldi xalgımız nahaxtan, 

Gəlinnər sızladi, qızlar ağladi, 

 

Məhrum oldux baxçasından bağından, 

Çıxdi fərman, axti qanım tənimdən, 

Xalgın fəryadından, ahuzarından, 

Gögdə şimşək çaxdi, bulut ağladi 

 

Çox iraqta qaldi yaylasi düzi, 

Şimdi aşuğumuz çalmiyer sazi, 

Təxtirdən yazılmiş bu qara yazi, 

Yazıyi oxuyup bilən ağladi 

 

Bilmiyerux götürəcax nerəyə, 

Canlar tayanmadi belə yaraya, 

Niya qıydız günahsıza, nə diya, 

Yollar fəryat çəkti, yellər ağladi. 

 

Xalga yarım saat möhlət verdilər, 

Əlli tütünə bir vagon dedilər, 

Çoxlari də yol üstündə öldilər, 

Bizim halımıza poşa, sigan ağladi. 

 

Oxuyup fərman, qərar yazdilər, 

Vagonnari yolumuza düzdilər, 

Peşimizdən türbələri bozdulər, 

Məvta fəryat etti, ruhlar ağladi. 

 

Sahapsız xalgıma çok zulum oldi, 

Yazduxça azalmaz millətin dərdi, 

Neçə ölümüz yollarda qaldi, 

Mescittə camidə mihrap ağladi. 

 

Qürbət eldə xalg canından bezəndə, 

Çərəsiz, dərmansız müşkül gəzəndə, 

Begzar diyer bu sözləri yazanda, 

Bu mənşəri gözinən görən ağladi. 

 

 

Yalandur / İlyas İdrisov 

 

Kim diyer ki şaddur bənim millətim, 

Eşidənlər, inanmayın, yalandur. 

Xoşbəxt dəgül qurbətlərdə şad olan, 

Xoşbəxt insan vətənində olandur. 

 

İnsan deməm vətənindən yilənə, 

Rast gəlmədim bir qürbətdə gülənə, 

Vətənsizlux böyük dərttür bilənə, 

Bilimiyana nə de, nə sor, nə qandur. 

 

Yetər, bunca zülüm olmaz, ey Allah. 

Vətən deyip etdux nalə, çəkdux ah. 

Etmə bizi qürbətlərdə padişah 

Vətənimdə torba tax da diləndür. 

 

Ey İlahi, xalqım səni haraylar, 

Sən mi yazdın bəxtimizə qaraylar? 
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Vermə bizə altunlardan saraylar, 

Vətənimin toprağına bulandur. 

 

İnanma, ey İdris, bu dünyanın malına, 

Güni gündən çəkər səni dərinə, 

Bögün varsız, gümən yoxdur yarına 

Fani dünya boşanandur, tolandur.  

 

 

Gördüm / Adıgönli Müzeyfar Hoca 

 

Tolandım vətəni, bizim elləri, 

Hər yerdə söylənür Gürci dilləri, 

Bozulmiş kövlərin eski əvləri, 

Yerində təzəsin yapılmiş gördüm, 

 

Kövlərin üstüni duman qaplamiş, 

Bozulmiş ocaxlar, ataşi sönmiş, 

O gözəl bağ baxça verana qalmiş,  

O əski yurtlari mahv olmuş gördüm. 

 

Pulate’nin, Muxe’nin, Xeronun da 

Camilər kilitli, xarap yolunda, 

Adigön camisi bozux bir halda, 

İçində özküzlər bağlanmiş gördüm. 

 

Yurdun sahaplari gəlməmiş hələ, 

Əcərəlilər dört camiyi almişlər ələ, 

Zeduban, Dersel’də, Zanav, Gorze’də 

Mübərək camilər açılmiş gördüm. 

 

Unutmiş dilini, bilməzlər Türkça, 

Heç ağnamazlar söyləsən Rusça, 

Sələm Mislimanca, söhbət Gürcica. 

Ana dillərini tərg etmiş gördüm. 

 

Gəzdim Axısxa’yi gettim kövlərə, 

Xəbər yayılmiş bizim yerlərə, 

Türklər vətəninə gələcax diya, 

Çoğunun belini bükülmüş gördüm. 

 

Müzeyfar hocayım gəzdim, ağladım, 

Dərdimi qəlbimdə gizli saxladım, 

Deyilən sözlərdən belə annadım: 

Vətən qapısıni açılmış gördüm. 

 

 

Yaxışur mi? / Yitgün Gomorali 

 

Vətənə umursuz olmax 

Bögün bizə yaxışur mi? 

Bu iştə yorulmax, yilmax, 

Deyin, bizə yaxışur mi? 

 

İnsaf edin, gəlin yola, 

Mökkəm verağın qol qola, 

Öz yurdumuz ola ola, 

Sürgün bizə yaxışur mi? 
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Ey Türk oğli, ayağa qax, 

Vətənə satxun mi çıxax? 

Dön geri, öz tarixən bax. 

Satxun bizə yaxışur mi? 

 

Yetər yerimdə saymişim, 

Qərip adıni almişim, 

Adımi Yitgün qoymişim,  

Yitgün bizə yaxışur mi? 

 

 

Bizә Bir Çәrә! / Şimşәk Sürgün (Kaxaretli) 

 

Axısxa diyari elimiz bizim, 

Gənə pərişandır halımız bizim, 

Qürbətlərə düşti yolumuz bizim, 

Aman Allah, aman, qaldux biçərə, 

Yandux, Allah, yandux, bizə bir çərə. 

 

Bizi taştan taşa çaldi Gürcistan, 

Ayırdi vətəndən, ayrıdi dosttan, 

Hələ də başımız qurtulmaz yastan, 

Aman Allah, aman, qaldux biçərə, 

Yandux, Allah, yandux, bizə bir çərə. 

 

Bizim də bəxtimiz çiçək açar mi? 

Yurdi olan yurttan yurda köçər mi? 

Qanatsız quş yad ellərdə uçar mi? 

Aman Allah, aman, qaldux biçərə, 

Yandux, Allah, yandux, bizə bir çərə. 

 

Şimşək der: ‘Nolacax halımız bizim?’ 

Yetməz dost əlinə əlimiz bizim, 

Hər yandan bağlandi yolumuz bizim, 

Aman Allah, aman, qaldux biçərə, 

Yandux, Allah, yandux, bizə bir çərə. 

 

SONUÇ 

Göçe neden olan doğal ve ekonomik faktörler olduğu gibi bu faktörlerin dışında zorunlu 

göçe veya sürgüne sevk eden siyasi-ideolojik faktörler de vardır. Zira zorunlu göçe(sürgüne) 

tabi tutulma politikası, demirperde olarak da bilinen Sovyetler Birliği sınırlarında kalan 

halklarının kaderi olmuştur. Siyasi sürgünler-göçler-baskılar Sovyet halklarının sosyal 

yapısında, ekonomisinde, kültüründe derin yaralar açmıştır. Bu yaralar, binlerce acıklı-dramatik 

olayların yanında binlerce de başarılı öyküyü içine alan insani bir durumu dile getirmektedir. 

Bunun en bariz örneği 1944 yılında sürgün eylemine tabi tutulan Kafkas halkalarından 

Kabardin-Balkar, Çeçen-İnguş, Kırım, Batum ve Ahıska Ahalisinin yaşadıklarıdır. Yaşananlar, 

Sovyetlerin kuruluş yıllarından başlayarak İkinci Dünya Savaş döneminde de devam eden 

Sibirya kamplarına gönderilen bireysel sürgünlerin yanı sıra Türkistan (Özbekistan, Kazakistan, 

Kırgızistan) bozkırlarına toplumsal olarak zorla taşınma eyleminin gerçekleşmesi sürecidir. 

(Bayraktar, 2013).  

Bugün çoğunluğu eski Sovyet ülkelerinde olmak üzere 9 farklı ülkede yaşam mücadelesi 

veren gurbetteki Ahıskalı aileler hayatta yalnızlığın, çaresizliğin, ezilmişliğin her türlüsünü 

görmüşlerdir. Böyle bir toplumun yaralarının sarılması başta sürgüne maruz kalan yaş grubu 

için elzemdir. Yaşları 70 yaşın üzerinde olan sürgün döneminin çocuklarının büyük bir 

çoğunluğu günümüzde hayata vefa etmiştir. Bu sürgün yaş grubu, Sovyet döneminde 

yaşadıkları ülkelerde her hangi psikolojik terapiye tabi tutulmamışlardır. Yaşadıkları acılarla 
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birlikte dünyadan göç etmişlerdir. Bu bağlamda sürgün neslinin terapisi için geç kalmış 

konumdayız. Fakat bugün hayatta kalan sayıları 3/1 oranında azalan yaşlılarımıza yardım 

elimizi uzatabiliriz. Yapılması gerekenler kısaca: Bugün halen gurbette vatan hasretiyle yaşayan 

bu insanları doğdukları ve çocukluklarını geçirdikleri başta ev, bahçe, tarla, mahalle, sokak 

olmak üzere ata-baba mezarlıklarına ziyaretler yapılabilir. Hasret giderme adına vatanda zaman 

geçirmek için 20-30 günlük gezi programları düzenlenebilir. Böylece program sürecinde 

yaşlılarımız bir yandan coğrafi (taş toprak-bağ bahçe) hasretliği giderme fırsatı bulurken aynı 

zamanda çocukluk arkadaşlıklarıyla bir araya gelme uzun-uzun sohbet etme fırsatı bulacaktır. 

Çünkü günümüzde yapılan günü-birlik vatan ziyaretlerinde görülmüştür ki bugün Ahıska 

köylerinde yaşayan Gürcü ailelerinin yaşlıları da sürgündeki eski komşularını/arkadaşlarını arar 

konumdadırlar. Her iki yaşlı grup, bir-birini görmek, hasret gidermek beklentisi içindedirler. 

Hayatlarının son dönemlerinde bu yaşlı insanları bir araya getirmek- kaynaştırmak her birinin iç 

dünyasında büyük ferahlanmaya sebep olacaktır. 

Ayrıca Sovyetlerin dağılımı sonrası her ne kadar sürgün neslinin sürgün hatırlarını 

anlatan lisans ve yüksek lisans tez çalışmaları yapılmış olsa da yeterli değildir. Çalışmalar 

göstermiştir ki vefat eden yaşlıların vatanda veya gurbette geçirdiği yıllarla ilgili yazıya 

dökülmüş mektuplar, hatıralar, hikâyeler, şiirler ve resimler bulunmuştur. Bütün bu 

dokümanların daha akademik çalışmalara taşınması gerekmektedir. Bu konuda konuyla ilgili 

araştırmacılarımıza büyük görev düşmektedir. Bunun için her Ahıskalı aile ziyaret edilmeli ve 

ailenin dede-ninesinden kalan yazılı ve görsel dokumanlar toplanmalı, ayıklanmalı ve akademik 

alanlara aktarılmalıdır.  
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KIRIM TATAR GENÇLİK VE KLASİK EDEBİYATINDA GÖÇ MEVZUSU 

 

Emine ÜSEİN* 

 

 

ÖZET 

XIX asırnıñ soñu ve XX asırnıñ başı devir Kırım Tatar gençlik edebiyatında icret (koç) mevzusını 
kötergen eserlerde muracat, nasihat cevabını talap etken sual, genç nesilge ana toprağına sevgi, ürmet 
aşlanuvı, mesüliyetlik, saibilik duyğularını aşlav usullarını közetmek mümkün, niayet öptimistik ruhta, 
progressiv yönelişli eserler yazıla. Bu devirde icat etkenler maarifperverliknen aşlanıp milliy azatlıq 
ğayelerini küttiler. Eserlerde köterilgen meselelerniñ çezilüv yollarınıñ deñişuvı – içtimaiy vaziyet, siyasiy 
deñişuvınen bağlıdır. Bu deñişmeler edebiyatta, yazıcı ve şairlerniñ eserlerinde nasıl aks olğanını ve genç 
nesilni terbiyelevinde oynagan roluni ve tesiri talil etilecektir.  

Anahtar kelimeler: Kırım Tatar, gençlik edebiyatı, icret. 

 

GİRİŞ 

1783 senesi Rusiye Kırım’ı zapt etkeninden soñ, qırımtatarlarınıñ vaziyeti ğayet ağırlaştı. 

Olarnıñ elinde olğan topraq Rusiye siyaseti neticesinde türlü-türlü yollarnen tutulıp alına, on 

biñlernen tatar köylüleri topraqlarından quvula. Bir taraftan, çarizmnıñ sıqıştıruv siyaseti, diger 

taraftan "artıq mında qalğanlar, musulman degildir" - kibi teşviqatlar, qırımtatarlarnıñ Kırımdan 

icret etmesine sebep oldı. 

Bir taraftan Kırımnıñ büs-bütün boşap qalmasından ve şu sebepten iqtisadiy vaziyetniñ 

tüzelmez alını kelmesinden qorqqan çar akimiyetiniñ yımşaqça yanaşuvı, diger taraftan XIX 

asırnıñ soñ çeriginde Asan Nuri, İsmail Gasprinskiy ve bir diger ziyalılarmıznıñ köçni 

toqtatmaq niyetinen faal areketleri neticesinde hicret dalğaları eksilmege başladı. 

Başqa bir çoq faktorlar ile beraber hicret dalğasınıñ eksilmesi XIX asırnıñ soñunda ve XX 

asırnıñ başında medeniyetimizniñ canlanmasına sebep olğandır.  

 

Rus İstilâsı Devrine Ait Tarihi Malumatlar 

Edebiyatınıñ inkişafı öz-özünen çerçivelengen bir ceryan olmayıp, halqnıñ ayatındaki 

tarihiy, içtimaiy-siyasiy ve diger adiselernen sıqı sürette bağlıdır. Müim vaqialar bediy 

edebiyatımızğa öz tesirini qaldırğandır. 

Kırım Tatar halqınıñ taqdiri yeñişler ve bundan da büyük facialar üstünde qurulğandır. 

XVIII asırnıñ soñunda Kırım hanlığınıñ yıqılması, XIX asırda Kırım içün Türkiye ve Rusiye 

arasında olıp keçken cenkler, soñunda da milletini çeşit taraftan sıqıştıruv onıñ ğurbet illerine 

yol almasına sebep ola. 

"XVIII asırda rus askerleriniñ Kırımğa yapqan qanlı seferleri Kırım hanlığınıñ qudretini 

soñ derecede iprandırdı, evelki taqatını eksilti. Petr I "Qara deñiz menim olacaq" degen "tarihiy" 

niyeti Yekaterina II devirinde amelge keçti. 1783 senesi Kırım rus idaresi tarafından annektsiya 

yapıldı. Tamırları asırlarnıñ terenligine dalıp ketken qırımtatarlarnıñ milliy devletçiligi yernen 

yeksan etildi. Milliy ve islâmiy ömür qurulışına, maarif ve medeniyetine ayaq çalmaq ve ahır-

                                                           
* Kırım Yazarlar Birliği 
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soñu olarnı qapatmaq, tamır milletniñ bir qısmını ruslaştırmaq, diger qısmını çeşit aynorlıqlar 

neticesinde Kırım’ı terk etmeye mecbur etmek, Kırım’ı slavân ve hristian ülkesine çevirmek 

planı adım-adım amelge keçirilip başlandı… 

Ulu koç başlay. Türkiye menbalarına köre, XVIII asırnıñ başına kelip, yarımadada 250 

biñ adam qalğan. Halq nasıl etip yavaş-yavaş, adım-adım, nefes-nefes yılışıp ruslarnıñ 

pancasında qalıp ketkenini duymadı. Duyğan olsa bile çar çinovniklerniñ, din hadimlerniñ 

yardımınen rus ükümeti oña qıbırdamağa fursat bermedi. Halq Kırım’ı qaytarıp almaq, oña 

ğayrıdan saip olmaq peşine tüşmek yerine cealet zulumı astında nasıl qalğan olsa şay da qala 

berdi. Kırım’ın asıl sahibine çevirilgen çar akimiyeti ise qırımtatarlarnıñ taqdirinen istegenleri 

kibi oynadılar".  

Orta asırlarda özüniñ gürdeli keçirgen qırımtatar edebiyatı Kırım Rus istilâsına oğrağan 

soñ, XIX asırnıñ birinci çeregine ket-kete ep zayıflay. Niayet edebiyatınıñ inkişafı aman-aman 

bütünley toqtatıla, qalem saipleriniñ ağızı qapatıla. Bunıñ üstüne de halqnıñ ardı-sıra icretlerge 

oğratılğanı neticesinde medeniy inkişaf, bediy icat yüz yıldan ziyade mecburiy durğunlıqqa 

üküm etile.  

 

Xix. Asırnıñ Soñu ve XX. Asırnıñ Başı Devirinde Hicret (Göç) Mevzusunda Yazılan 

Eserler 

Edebiyatımıznıñ tarihında XIX asırnıñ soñu ve XX asırnıñ başı - "Uyanuv deviri" olaraq 

añılıp kelmekte. 1883-1905 senelerinen çerçivelengen bu devir, bundan evvelki bir asırlıq 

müddetteki "Qara asır" dep adlandırılğan devirden soñ kelgen büyük bir canlanma ve ilerilev, 

progressiv deñişmeler ile harakterizlenmektedir. Yüz yıl devamında sürgen icret filâketi, müdhiş 

qırğınlaq, halqnı tüşkünlik ve ümütsizlik alğa ketirgen. "...sarsqan, faqırleşdirgen, mal ve 

mülkiden, toprağından ve yüz biñlerce cannıñ yollar içinde... Kırım ve Anadolu yalılarında telef 

olmasına sebep olğan. Medeniy qurulışqa, sañatqa, şiir ve edebiyatqa istek öle..." – dey bu 

hususta A. Lâtif-Zade. Tüşkünlik ve ümütsizlik, zulum devri endiden soñ keride qala. Endiden 

soñ qırımtatar milleti azaplı vaziyetten uyanmağa başlay. Kırımda tatarlarnıñ arasında yüz 

bergen siyasiy, içtimaiy, medeniy ve atta iqtisadiy areket ve adiseleri, olarnıñ teşviqatçısı, ulu 

mütefekkir, muarrir, edip ve cemaat hadimi İsmail Gasprinskiy ve onıñ çoq saalı ve etraflı 

faaliyeti ile bağlı edi. 

Cenkten evel bu devirni er taraflama ögrenilmesi içün bir çoq işler yapıldı. Tek 

monografik işlerniñ sayısı yedige bara. Sırada birincisi Osman Aqçoqraqlınıñ 1920 senesi 

"Millet"te basılğan "Kırım Türk-Tatar edebiyatınıñ qısqaca tarihçesi" serlevalı parçası tura. 

Bundan soñ A. Lâtif-zadeniñ 1927 senesi çıqqan "Kırımtatr edebiyatınıñ soñki devri edebiyatı 

aqqında", professor Bekir Çoban-zadeniñ 1928 senesi ayrı kitap şekilinde çıqqan "Soñ devir 

qırımtatar edebiyatı". "Tenqit tecribeleri", akademik Agatangel Krımskiyniñ 1930 senesi 

basılğan "Literatura krımskih tatar", Amdi Giraybaynıñ 1935 senede Köstencede (Romaniyada) 

neşir olunğan  

"Kırım edebiyatına bir baqış", Abdureim Altañlınıñ 1935-1936 seneleri devamında 

basılğan "Şamil Tohtarğazı ve Çergeyev" ve niayet, Kerim Camanaqlınıñ 1940 senesi yazılğan 

"U, Ş. Tohtarğazı - halq şairi" mevzusındaki namzetlik dissertatsiyasını qayd etemiz. 

Belli bir devir toqtalğan bu icret aqımı 1900-ncı senelerde bir daa qozğalağan edi ki, o 

devirniñ ileri ziyalıları bu aqımğa qarşı çıqışta bulundılar. Bu facialı icret aqımını bir derecede 

olsa da, eksiltmek, toqtatmaq maqsadınen bu mevzuğa bağışlanğan keskin publitsistik 

maqaleler, nasiatlar bastırıldı. Bu eserler edebiyat tarihımızda rolü büyük olğan, devirniñ 

ğayelerini darqatmasına hızmet etken "Terciman" gazetsında derc oluna edi. Mezkür gazetanıñ 

ayatı ise ulu mütefekkir, muarrir, edip ve cemaat hadimi İsmail Gasprinskiyniñ adınen bağlıdır. 

Onıñ büyük ve olduqça progressiv faaliyeti neticesinde etrafında Bekir Emekdar, Asan Nuri, 

Aci Abibulla , Abdulğafar Şeyh-zade, Seit Abdulla Özenbaşlı, Abibulla Kerem, İsmail 

Lemanov, Asan Sabri Ayvazov, Osman Aqçoqraqlı, Reşid Mediyev, Asan Çergeyev, Üsein 

Şamil Tohtarğazı, Memet Nuzet ve daa soñra Noman Çelebician, Cafer Seydamet, Ablâkim 
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İlmiy, Bekir Çoban-zade, Abdulla Lâtif-zade ve daa çoq digerleri toplanıp, maarifperverliknen 

aşlanıp milliy azatlıq ğayelerini küttiler ve özleri de milliy medeniy-edebiy saalarda ğayet faal iş 

ve areketlerde bulunıp, o devirindeki inkişaf esnasında ölçenmesi qıyın olğan müim rol 

oynadılar. 

İcret mevzusına bağışlanğan "Lâzim bir nasihat, ğaflet olma!" serlevalı maqalesinde İ. 

Gasprinskiy: "...Ey, aziz qardaşlar! Satmaq qolay, almaq küçtir. Kitmek qolay, qaytmaq küçtir. 

Yıqılmaq, tüşmek qolay, qalqmaq küçtir" – dep, yaza. "Dost davuşı" serlevalı maqalesinde ise İ. 

Gasprinskiy icret levhalarından birini canlandıra ve kene de muracat etmekten yorulmay: 

"Qardaşım, Cafer! Qış keldi. Suv, topraq buzladı, qar ile örtüldi. Cümle mahlüqa  

yerine, yuvasına qapaldı. Suvuqtan, qıştan qaçtı. Sen neye bir elinde sabiy ve subyanlarıñ, 

o bir elinde ayalıñ, bu zemherire (şiddetli suvuqlar, qaraqış - S. A.) qarşı köküs kerip hicret 

yoluna tüşesiñ. Qurturmış deryaya emanet olasıñ. Qardaşım, bu acele ne lâzim?!"  

Hicret meselesi, XIX asırnıñ soñunda yazıp başlağan Seit Abdulla Özenbaşlını da çoq 

raatsızlağan edi. İrmaq suvu kibi, Kırımdan aqıp ketken milletine sızlatıcı satırlarnen " Ey, 

göñül!" şiirinde muracaat ete: 

Daa çoqmu uyur evlâd-i tatar? 

Göñül köz hicabıñ acep kim açar? 

Haqlı olan böyle ğafletmi yatar? 

Söyle, bir ülkede zahirde ne var? 

Suçu itiraf itmek qusur degildir. 

İnsaf ğaflet uyqusındadır, millet, 

Ne kerek bu hicret qavm-tatare, 

G öñül, ne qaçarsıñ ğarip diyare? 

Bu seniñ ittigiñ merdlik degildir. 

Şunı aytıp keçmek kerek ki, müellifniñ muracaatı ana-toprağını terk etken halqnıñ ögünde 

qoyulğan sualler vastası ile ifadelengen. Biri-biri artından qoyulğan ve mıtlaq cevapnı talap 

etken dört sualden soñ kelgen nevdetteki satırı - müellifniñ tasdiqlayıcı fikiridir. Halqını 

qayğırğan S.A. Özenbaşlı "ünersiz bir vucut insan degildir!, "suçu itiraf itmek qusur degildir.", 

"bu yerde bir çare bulunmaz degildir.", "bu seniñ ittigiñ merdlik degildir.", "ittigimiz bu iş reva 

degildir!", "bu iş şeri-şerif üzre degildir!", "seniñ ittigiñ sevap degildir!", "işleriñ itiqade uyğun 

degildir!", "qabaat bizde, ğayride degildir", "fisebilillah teşviq eylerim, dirlerse de seniñ işiñ 

degildir." – degen satırlarnı yazdı. Bu satırlarda müellifniñ sesi yüksek noqta ile eşitile. S. A. 

Özenbaşlınıñ mezkür meselege noqtaiy nazarı açıq-aydın belli ola. İcret - halqnıñ taqdirine tesir 

etken bir faktor olğanını añlatmağa çalışa. 

"Qabaat bizde, ğayride degildir" tüşündirici satırlarnı oquğanda: "qaçmaq qolay, amma 

ömürni deñiştirmek içün, istek, ğayret, areket köstermek kerek" - kibi hulâsalar çıqarmaq 

mümkün. 

S. A. Özenbaşlı milliy meselemizniñ cidiyligini añlatmağa tırışa ve imkânı olğanı qadar 

seslendirmege istey. 

"Bağçasaray destanı" şiirinde ise Vatanğa saip olacağımızğa eminlik köstere ve iqtisadiy 

saada areketler yapqanımıznı istep, ümütlerini, yürekteki ıntılışnı aşağıdaki satırlarda bildire: 

Keliñ ey, qardaşlar, idelim diqqat. 

Cezalı halımıza idelim nazar. 

İleride kelmemek içün bir zarar... 

Başta nuqsanları azaçıq diyelim. 

Soñra meram añlaşılır nidugi 

Niçün cümleniñ qan tükürdigi. 

"Vaqıt keldi, uyquñızdan uyanıñız, 
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Yuqlayanlar bu yıl kârdan çettedir!"- satırlardaki fikirlerine terence baqılsa, S. A. 

Özenbaşlınıñ eserleri öptimizm ruhunen aşlanğanını, ayat faciası astından kelecekke alğan qaviy 

işanç filislenip başlanğanını körmek mümkün.  

Yazıcı ve şair U. Ş. Tohtarğazı, çarizmniñ horlayıjı, ezici siyaseti ve pomeşçiklerniñ 

sıqıştıruvı sebebinden qollarında qalğan az-çoq topraqlarnıñ soñki parçalarını, yaşağan evlerini 

ucuz fiyatqa satıp, ya da bes-beda qaldırıp, "aq topraqlarğa" - Türkiyege ve başqa ülkelerge 

köçmek mecburiyeti altın da bulunğan köylülerge hitap eterek: 

Topraq anadır, 

İnsan baladır, 

Öksüz balanıñ, 

Alı fenadır!- Bunu unutma! 

Toprağı satma! 

Bir eviñ olsun! 

Haricde yatma!- dep yaza "Topraq ve ev" şiirinde. 

Kırımğa olğan sıñırsız sevgisini bildirgen U. Ş. Tohtarğazı kelecek nesilge de samimiy, 

büyük duyğunı aşlamağa niyetindedir. Bizler içün Kırımda yaşamaq, onıñ dağlarını, çöllerini 

közetip, onıñ temiz avasınen nefes almaq, büllür kibi çoqraq suvlarını toyıp içmek, bizlerni 

millet olaraq bu dunyağa bildirgen muqqaddes topraqnen birdemlikni sezmek - ölçenmez baht 

olmalı. Bu topraqta ösken er bir otçıq, er yapraçıq fiyatsız baylıq, degerlik olğanı aqqında 

bilmelimiz. 

U. Ş. Tohtarğazı halqını bu ğariplikke, bu yıqıntılıqqa hanlar, beyler, mollalar oğrattı, dep 

añlay edi. O: 

Bir taraftan yer satıldı, bir taraftan 

    arttı can; 

Qoy tükendi, yılqı bitti, çünki 

    yoldan çıqtı han; 

pek orunsız yerde molla virdi fetva, 

    aqtı qan; 

işte böylece tatardan yavaş-yavaş 

    uçtı şan, 

iç olurmı çare saz, bu dertlere 

    namaz-niyaz! 

Añladım, bu yol ucunda inqıraz  

 

Bar, inqıraz! – dey "İnqıraz bar! "İnqıraz" şiirinde. 

 

U. Ş. Tohtarğazı "Satma saqın" şiirinde Kırım’ın her bir yerini beyan etip topraq ve insan 

arasındaki olğan sıq bağını köstere. Gençlerge topraq qıymetini, bu dünyada eñ dülber, eñ güzel 

olğan ana-toprağını azizlemege çağıra:  

Satma saqın! Ecebiy olmasın mülk sahibi, 

Kırım’nıñ bir dağ dibi hazinedir, definedir! 

Satma saqın toprağı, suv veren köz çoqrağı, 

Ormannıñ bir yaprağı hazinedir, definedir! 

Satma saqın bir qoyu, oñmazsıñ ömür boyu, 

Kırım’nıñ hava, suyu hazinedir, definedir! 

Satma saqın tarlayı, ger seversiñ Mevlâyi, 

Asradığı boğdayı haziyedir, definedir! 
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Şiirniñ esas ğayesi ve fikri soñki nesriy satırlarında daa bir kere tekrarlana: "Çocuqlar! 

Babaylar "topraq altındır" – diyurlar, onıñ qadrini bilmeyip de, ecnebiylerge satar issek, halımız 

ne olur! 

Albuki, bence, topraq altın degil, anadır! Anasını satan, elbet de berhudar olmaz, degilmi? 

Öyle ise, babaylardan qalmış topraqlarımızın qadrini bilmeliyiz!" "Topraq ve ev" şiirinde 

köterilgen bu esas mesele mezkür satırlarda ğayrıdan közetile. Mezkür satırlar kelecek nesilge 

bir nasiat olaraq yazılğandır. 

Kırımğa olğan sıñırsız sevgisini gençlerge aşlamağa maqsad qoyğan U. Ş. Tohtarğazı bu 

mevzuğa "Fi medh-i ırım" ("Maqtalğan Kırım") şiirinde de muracaat ete:  

 

Ufaqlı-irili bir çoq qayalar, 

Derin dere, büyük töpe uvalar, 

Yeşil orman, ara-sıra qobalar, 

Yaraşıqlıq ketirirler Kırıma! 

 

Bu yerlerden çıqan suvlar parıldar, 

Aqar, etrafta ğayet hoş şırıldar, 

Lâtif yollarda ağaçlar şuvuldar, 

Bunlar çoq ziynet verirler Kırıma! 

 

"Çatırdağ" cümle dağlarnıñ emiri, 

"Ay-petri"niñ bulunmaz hiç naziri, 

Bu dağlar şahi, çöllerde de veziri, 

Letafet böyle huküm eyler Kırıma! 

 

"Uçan suv"lar qayalardan uçuşır, 

"Uçan quş"lar" ağaçlarda ötüşir – 

Aşıqlar bunda murada yetişir – 

Bular ep süs ketirirler Kırıma! 

 

Güzelligi baq! Nasıl haq tamamlar, 

Quşatup er taraftan nizamlar, 

Deñizler er sabah-aqşam selâmlar, 

Yüzü yerde ider secde Kırıma! 

 

"Hubb-l Vatan minel iman" hadistır, 

Vatanımnı seveyenler habistır, 

Bu Vatan tatar oğlu varistır, 

Digerler sahip olmaz Kırımğa!  

  

A. Giraybaynıñ "İcret" poemasında Kırımnıñ XVIII asırnıñ soñundaki içtimaiy-siyasiy 

vaqialar tasvir oluna . 

"İcret" poemasında tasvirlengen vaqia 1923 senesi Stambulda Cemil aqay "ismindeki" bir 

qasaptan eşitilip, A. Geraybay tarafından yazılıp alınğan ve bediy şekilinde 1927 senesi "İleri" 

jurnalında derc olundı. 

Eserde halq ayatından alınğan bir levha tasvirlene. Aqmeçet üzerindeki Çavke köyünde 

nasıl etip icret sebepleri meydanğa kelgenleri añlatıla: 

Rısaq cegip taçankağa, azmandayın duvuldap, 

Bir kün köyge bir kök başlı yavur keldi zırıldap. 

Ğalağağa tüşti de soñ on başını çağırdı, 

Köyde bolğan qartı-yaşnı kültobege çağırdı... 
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Qaydan kelgen? Nege kelgen? Ne aytacaq şu, qarayıq. 

Kene nabor bolmağaydı, yarabbim sen qurtar! - dep, 

Qaçaq yaşlar taypındılar, bu da bizni tutar, dep. 

Ne de bolsa, halqnıñ kene qalbine buz qoyıldı, 

Al ay cemaat beş daqqada kültobege cıyıldı. 

 

Çeşit yalanlar, ayın-oyunlar yapıp, sözge işandırğan "kinaz", topraq içün berilgen 

vesiqalarını cıyıp, "Peterpolkqa" qayta.  

Halq arasında çıqqan Bekbav aqaynıñ obrazı eserge tesadufen kirsetilmegen. Halq "icret 

vacip, din duşmanı toprağında qalmayıq, ğafletke dalmayıq" sözlerini ögge alıp, tuvğan 

topraqlarını terk etkende, başqaca tüşüngen, yurtına sadıq qalğan insanlar, az olsa da, bar edi. 

"Yat topraq ögey anadır" tevekkel demegendiler. Qurtaqay ve Bekbav aqaynıñ areketleri "bu 

meseleniñ çezilmesi içün başqa yollar tapmaq mümkün edi…" demektir. 

Poemanıñ soñki satırları: 

Torunları: "İnşalla bir kün körermiz, şay ketmez, 

Bir ayağı tayar bunıñ, oña iç hayır etmez. 

Kösterirmiz sağa biz!" - dep, olar köyde qaldılar, 

Bereketli vaquf yerge cañıdan uy saldılar. 

sözlernen bite. Demek, ümüt ile yaşap kelgen Bekbav ve torunları, Vatanında qalıp, 

başqalarğa ibret oldılar. 

Eserlerde köterilgen meselelerniñ çezilüv yollarınıñ deñişuvı - devirdeki içtimaiy vaziyet, 

siyasiy müitniñ deñişuvınen bağlıdır. Ve bu deñişmeler edebiyatta, yazıcı ve şairlerniñ 

eserlerinde açıq-aydın aks oluna. XIX asırnıñ soñu XX asırnıñ başı devir edebiyatında icret 

mevzusını kötergen eserlerde gençlerge muracat, nasihat, ana toprağına sevgi, ürmet aşlanuvı, 

mesüliyetlik, saibilik duyğularını aşlanuv, cevabını talap etken sual usullarını közetmek 

mümkün, niayet öptimistik ruhta, progressiv yönelişli eserler yazıla. 

 

SONUÇ 

Kırım Tatar gençlik edebiyatında icret (koç) mevzusı genç nesilni terbiyelevge yapqan 

tesirine qıymeti ğayet büyük.  

Kırım Tatar halqnıñ başına kelip tüşken ağır sınavlar közetile. Bu eserlerde sıñırsız sevgi 

küçlü duyğular, tüşünceler, qasevet-qayğı, teren oylar öz aksini tapa. Hitap, ğurur, rica. sevgi, 

tasdiq usullarını qullanğan müellifler, vatanı Kırımğa sevgi ve milliy ğurur nağmelerini 

aşlamağa çalıştılar. Keçmişini bilmek ve añlamaq genç nesilniñ ilerlemesine teminleyicidir. 

Amma bugünki künde de koç meselesi siyasiy allar neticesinde yüz bere.  

Soñki vaqıtta Kırımda olıp keçken siyasiy vaqialar çoq qarsambalardan keçip, daa yaqın 

devirde Vatanğa avdet olğan, daa Vatan avasınnen nefes alıp, Vatan suvunı içip toyalmağan 

halqımıznı kene de bu sınavdan keçmege mecbur etmekte.  

Milletimizniñ arasında bir çoq insanlar qıyınlıqtan ya telükeden qorqup, bala-çağasınen 

Kırımdan çıqıp kete ekenler. Bu şey çoq adamlarnı taacipte qaldırmaqta. Nasıl ola da, nice 

zorluqlarnen Vatanğa qaytıp keldik de, endi onı taşlap keteyik?! Bu vaqialar hususında "Açılğan 

gülümni bülbül bıraqma!" şiirni yazdım. 

 
Açılğan gülümni, bülbül, bıraqma! 

 

Qalbimden sepildi gül fidanları, 

Közümden aqıttım lal mercanları, 

Göñlümde açıldı gül filcanları,  

Açılğan gülümni, bülbül, bıraqma! 
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Gül içün degilmi asret fiğanıñ? 

Köksüñde degilmi sadıq imanıñ? 

Bağçamda degilmi seniñ seyranıñ? 

Açılğan gülümni, bülbül, bıraqma! 

 

Divane Mecnunday çölde kezdiñmi? 

Gülüme zar olıp nağme tizdiñmi? 

Ğonceler solğan soñ candan bezdiñmi? 

Açılğan gülümni, bülbül, bıraqma! 

 

Ah, bülbül, yalvarsañ, gülim nazlanır, 

Közyaşıñ qan olsa, gülim allanır, 

Canan ğonce-gülüm saña yar olur, 

Açılğan gülümni, bülbül, bıraqma! 

 

Zira ketken – qaytmaz, yalvaram, yapma!  

Ğaripday kendiñni icranğa atma, 

Perişan olursıñ, bahane tapma, 

Açılğan gülümni, bülbül, bıraqma! 

 

Bülbül, uçıp ketme başqa yurtlarğa, 

Boyuñnı egme sen zengin tahtlarğa, 

Ğurbette göñlüñni berme yatlarğa, 

Açılğan gülümni, bülbül, bıraqma! 

 

Bugün yazıcı Riza Fazıl halqqa muracaat ete: "Toqtañız, ey, arqadaşlar, vatandaşlar, 

toqtañız! Toqtañız, dostlar, bir oylanıp baqıñız, aşıqmañız. Er şey yerinde olur. Abul-qubul 

qarar çıqarıp, ketemen dep yollarğa tüşmeñiz! Halqnen bir oluñız, er kesten aqıllı olaman 

demeñiz. "Sürüden ayrılğannı börü yer", degenler. Sürüden, halqtan ayrılmañız. İnşalla halqımız 

bu künlerni de aman-esen başından atqarır. Allahnıñ közü tüzdir".  

Kırımnıñ bugünki alınıñ, halqımıznıñ bugünki vaziyetiniñ sebebi aynı o vaqıttaki köçler, 

icretler olmasın, buña iç yol bermeyik. 

Bu telükeli vaziyet halqımıznıñ daa ziyade birleşmesine, birlik olmasına sebep olur.  
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TUVALARIN GÖÇEBE HAYATININ ÇOCUK EDEBİYATINA ETKİLERİ 

 

Zhanna YUSHA* 

 

 

Tuvalar Sibirya’da yaşayan bir Türk halkıdır. Tuva Cumhuriyeti coğrafi olarak Orta 

Asya’da Sibirya’nın güneydoğusunda, Yenisey ırmağının üst kollarının bulunduğu bölgede yer 

alır.  

Sınır komşuları Güneyde Moğolistan, Batıda Altay Cumhuriyeti, Kuzeyde Krasnoyarsk 

Bölgesi ve Hakas Cumhiriyeti, Kuzeydoğuda İrkutsk Bölgesi, Doğuda Buryat Özerk 

Cumhuriyeti’dir. 2010 yılı nüfus sayımı verilerine göre Tuva’da 249.299 Tuva yaşadığı 

belirlenmiş, Rusya’nın genelinde ise bu sayının 263. 934 olduğu tespit edilmiştir.  Günümüzde 

Çin’de ve Moğolistan’da da etnik Tuvaların yaşadığı bilinir.  Eskiden Tuvalar hayvancılıkla 

iştigal etmiş ve göçebe yaşam tarzı sürmüşlerdir.  

Tarihi belgelere göre, Tuvalar eskilerde çeşitli devlet birliklerine dahil olmuşlardır: VI. 

–VIII. yüzyıllar arasında Türk Hanlığına; VIII. – IХ. arası Uygur Hanlığına; IХ.–ХII yüzyıllarda 

Yenisey Kırgız Devletine; ХIII. – ХVI. yüzyıllarda Cengiz Han ve devamı olan devlet 

oluşumlarına, ХVII.’ü yüzyıldan  ХVIII. yüzyılın ilk yarısına kadar Altın Han ve Çungarya 

(Çungar) devletlerine; ХVIII.yüzyılın ikinci yarısından itibaren (1757 – 1911) Mançu 

Hanedanına ve nihayet  1914 yılından 1917’ye dek hem Mançu Hanedanına, hem Çarlık 

Rusya’ya tabii olmuşlardır.  

Tuvalar ancak ХХ. yüzyılın başında kendi devletlerini yani Tuva Halk Cumhuriyeti’ni    

kurmayı başarırlar (1921 –1944) . Bu devlet 1944 senesinde gönüllü olarak eski SSCB’ye dahil 

olmuş ve günümüzde de Rusya Federasyonu’nun içindedir.   

Tuva etnik grubu kendini Tuvalar olarak tanımlamaktadır.  Literatürde Tuvalar’ın bazı 

dönemlerde Soyon, Sayan, Soyot, Uranhay adları ile de belirtildiği görülmektedir. Ünlü 

dilbilimci N. A. Baksakov’un tasnifine göre [1969] Tuva dili Uygur-Oğuz dilinin bir alt grubu  

olan Doğu Hun Uygur-Türk Dil Grubunun bir uzantısı halindeki Türk (Türküt) dillerinden biri 

olarak  sunulur. 

Halkların sözcüsü şairler, yazarlar olduğuna göre,  bunların eserleri  zamana meydan 

okur; tarihten bildiğimiz gibi bu yapıtlar zamanın sınavlarını başarıyla verirler diyebiliriz.  

Böylelikle okurlarına ulaşırlar. Tuva edebiyatının klasik ismi olan, bu sözcülüğü üstlenmiş isim 

olarak Stepan Sarıyg –Ool’u özellikle belirtmemiz gerekir. Stepan Sarıyg –Ool şair, yazar, 

dramaturg ve çevirmendir.  Aramızdan ayrılalı 35 yıl olan bu yazarın, bugün doğumundan  106 

yıl geçmiştir.  

Günümüzde Tuva’da,  Stepan Sarıyg – Ool’un yaratıcılığı okullarda okutulmakta, çeşitli 

eğitim kurumlarında incelenmekte, birçok bilim enstitüsünde irdelenmektedir.    

Elimizdeki bildirinin konusu yazar Stepan Sarıyg-Ool’un iki ciltlik ünlü tarihsel ve 

otobiyografik romanı Angır Ooldun Toojuzu («Ангыр-оолдун тоожузу») yani Angıroğul’un 

Hikayesi’dir. Romanın birinci cildi 1961 yılında, ikinci cildi ise dört yıl sonra- 1965’te 

yayımlanmıştır.   Yazar, romanda olayları 1917 Devrimi öncelerinden başlatarak, 20. Yüzyılın  

20-30’lu yıllarını kapsayan sürece dek sürdürerek, Tuva halkının hayatını anlatır.   Başkahraman 

                                                           
* Doç.Dr., Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi 

   Bu bildirinin Rusça’dan Türkçe’ye tercümesi Kadriye CESUR tarafından yapılmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Soyotlar
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Angıroğul’un hayatı, başından geçenler, varlık içinde geçen çocukluğu, sonrasında ailede 

yaşanan sıkıntılar-  annesinin ölümü, küçük kahramanın yetişkinliğe doğru ilerlemesi, ilk aşkı 

tanıması, Tuva’da halkın iktidara gelmesi ve kahramanın hayatına damgasını vuran daha birçok 

tarihsel olay, eserin temel örgü olaylarını oluşturmaktadır.   

Roman, Tuva sınırları dışında da çok yaygın bilinmektedir. Üne kavuşması elbette 

eserin İngilizceye, Rusçaya, Kırgızcaya, Yakutçaya, Moğolcaya çevrilmiş olması sayesinde 

olmuştur. Çok geçmeden bu eser Tuvalar hakkında bir ansiklopedi, bir vakayiname niteliği 

kazanır zira Tuvaların yaşantısına, dillerinin zenginliğine, gelenek ve göreneklerine tutulan bir 

aynadır. Eserde Tuva halkının manevi ve maddi kültürü, sosyo-psikolojik özellikleri, dünyaya 

bakışı ve maneviyatını da okumak, öğrenmek mümkün. Yazar büyük bir gerçekçilikle 19. -20. 

Yüzyılın sınırında vuku bulan tarihi olguları ve insan karakteristiklerini (portreleri) yüreğinde, 

gönülden hissederek tanık gözüyle okurun önüne serer.   

Sözünü ettiğimiz bu birinci cilt, öğrenmeye meraklı, zeki,  gözlem yeteneği çok keskin 

bir küçük erkek Tuva çocuğunun çocukluğunun, ilk gençliğinin ve gençliğe evrilen ilk yıllarının 

romanıdır.  

Anlatı birinci tekil şahıstan yani Angıroğul’un ağzından aktarılır. Yazar okurun 

psikolojisini de çok iyi bilmektedir ki anlatı kısa kısa başlıklara bölünmüş- tıpkı (genellikle) 

çocukluğumuzu hatırladığımız gibi: bir anıdan öbürüne, bir çağrışımdan bir başkasına atlar 

gibi… 

Okuma esnasında okur, bolca çeşitli etnografik ve folklorik materyalle tanışma olanağı 

bulur: halk inanışları, gelenek örnekleri, ananeler, göçebelere özgü hayvancılıkla ilgili türlü adet 

ve uygulamalr. Bunlarla birlikte yazar Tuva halkının dünyaya bakışını, hayata yaklaşımını ve 

aynı zamanda psikolojisini de yakından tanımış oluyor.   Yayımlandığı yıllarda romanın bu 

özellikleri gereksiz yaşam koşulları tasvirleri olarak değerlendirilmiş ve haksız biçimde 

acımasızca eleştirilmiştir.   Ancak zamanla Angıyr –ooldun toojuzu / Angıroğlu’nun Hikayesi 

tam da bu özellikleri ile folklor ve etnografya konularına özgün, yaratıcı yaklaşımın nasıl 

sergileneceğini gösteren muhteşem bir yapıt olarak vurgulanır olmuştur. Zira sözü geçen yaşam 

koşulları tanım ve tasvirlerini yazar, Tuva halkının yaşamından ayrılmaz parçalar olarak metin 

içinde ustaca ve yerli yerinde kullanmaktadır.  

Bildirimizde romanın göçebe Tuvalara özgü arkaik ve eski zamanlara ait dünya 

bakışlarını yansıtan bölümlerine daha yakından bakmaya çalıştık.  

Yaşlı ninesi, anne-babası ve usta masal anlatıcılarıyla (masalcılarla) sürdürdüğü 

sohbetlerde kahraman mensup olduğu halkın manevi tecrübesini öğrenmiş ve özümsemiştir ki 

bunlar gelişiminde çok önemli etkiler yaratmıştır. Söz konusu sohbetler ekseriya diyalog 

tekniklerinden yararlanılarak aktarılmıştır. Evrenin Yaratıcı-Tanrılar tarafından yaratılmasıyla 

(burgan-çayakçıy) ilgili bilgileri çocuğun (oğulun) ninesine yönelttiği bir sorudan öğreniyoruz. 

Unutmayalım ki Tuvaların geleneksel mitolojisinde evrenin yaratılışına dair metinler merkezi 

konumdadır, önemlidir. 

 «Nineme dedim ki: 

- O halde, insan niçin ot yemez? (otlamaz?)  

- Derler ki, Tanrı hayvanları yaratmaya başladığında, insanın da otla beslenmesini 

denemiş. Bir süre ne olacağını izlemiş: Tamamen aynı olan iki ayrı çayırdan birine kadın ve 

çocukları, diğerine at ve tayları salmış.   Gün henüz yarılanmadan Tanrı gelip duruma bir göz 

atmak istemiş. Atların otladığı çayırda atlar ve taylar karınlarını doyurmuş, iyice şişmiş 

vaziyette yatıyorlarmış ve otladıkları yer de öyle geniş bir yer değil, otladıkları bölüm bile 

tamamen yenmiş/kazınmış değilmiş.  

Sonra Tanrı diğer çayıra geçmiş ki ne görsün?! Çayırın yarısından fazlası öyle otlanmış 

ki adeta kazınmış, silinip süpürülmüş; ancak ne kadınlar, ne çocuklar otlamay/yemeyi kesmeye 

niyetli görünmüyorlarmış.  Tanrı, bu kararında yanıldığını anlamış ve kendi kendine: ‘Bu iş 

böyle olmayacak! İnsanoğlunu ot yiyen olarak bırakırsam yeryüzü yetmez, hiçbir yerde ot 
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kalmaz,  insanlar arasındaki ot kavgası bitmez’. - demiş.  Ve şöyle bir karar almış: ‘Dört 

ayaklılar ot yesinler, akarsu ve kaynak suyu içsinler, bunların erkekleri yavrularını korumakla 

yükümlü olsunlar. İnsanoğlu ise hayvanlara baksın, hizmet etsin, onların sütü ve etiyle 

beslensin. Ekin eksin, buğday biçsin, çapa kazsın, sulasın – ekmek yapsın!’  

Böyle buyurmuş Tanrı ve böylece kusurlu insanoğlunu yarattı![Sarig-ool, 1986]. 

Ninenin çocuğun sualine verdiği cevap aslında ünlü bir Tuva efsanesinin anlatımıdır ve 

burada hayata ve insanın yaradılışına dair bir bakış açısını da açıkça görmekteyiz: hayat, 

hayvanlar, insan – hepsi yüce yaratıcının buyruğuyla ortya çıkar ki bu tespit yazarın da, 

kahramanın da görüşünün ayrılmaz bir parçasıdır.   

Çin’de yaşayan Tuvaların ve aslında birçok Sibirya Türk halkının mitolojisindeki 

açıklamalara göre  Evren üç alem’den/Dünyadan oluşur : Üst (Устуу оран/usttuu oran), Orta 

(Ортаа оран/Ortaa oran) ve Alt (Алдыы оран/Aldıı oran). Üst Alemin/Dünyanın baştanrısı 

Kurmustu’dur (Курмусту), Alt Dünyanın ise – Erlik-Lovun-han’dır (Эрлик-Ловун-хан).  Orta 

Dünya’da insanlar ve (ээлер/eeler) belli bölgelerin koruyucusu olan cinler (ruhlar) yaşarlar. 

Tuvalar, Üst Dünya’da insanların kuşaklarını koltuk altları hizasına, Orta Dünyadakilerin – 

bellerine, Alt Dünyadakilerinin ise baldırlarına bağladıklarına inanırlar.  Evrenin Üç Öğeli 

strüktürüne ilişkin anlayış romanın birinci bölümündeki karınca öyküsünde aktarılır.  

« - Nineciğim, karıncanın belinin ortası niçin böyle, kırılmış gibi? Oysa kırık 

görünmesine rağmen ne kadar çevik, sağlam, değil mi?!  Kolay kolay da ölmez!  

- Gücü de burada ya, oğul!  Derler ki Tanrı karıncayı özellikle üç alemde/üç dünyada da 

yaşayabilsin diye böyle yaratmış.   

-  Bu dünyalar nasıldır, nine?  

 - Üst Dünya – gökyüzüdür. Tanrı gökyüzündedir.  Göksel bir saltanattır… Orta 

Dünyada- bizler, insanlar hep beraber yaşarız. O nedenle bizlere, Orta Dünyalılar olarak 

kuşaklarımızı belimize sarmak düşer. Alt Dünya ise yeraltındadır ve karanlığın saltanatıdır. 

Şeytanın hüküm sürdüğü bir diyardır. Buranın sahibi cehennemin kudretli hükümdarı (Эрлик-

Ловун-хан)  Erlik-Lovun-Han’dır.   

Karıncanın gücüne gelince- kanatları var, gördün mü? Uçabilir. Ön ayaklarına bak, 

pençe gibi, toprağı kazıp altına inebilirler. Ancak Orta Dünyada doğarlar, bizlerle yaşarlar, 

yuvalarını kurar, yavru edinirler…“ /Sarig-ool, 1986/. 

Böylece, oğulun algısına dokunan her şey, anlatıda açıklama bulur ve bu şekilde 

kahraman geleneksel mitolojiyle de tanışmış olur.  Çocuk, insanoğlu ile doğa alemi arasındaki 

sağlam bağı bütünlüklü bir tablo olarak bilincine kaydeder.  

Bunun dışında romanda Tuvaların kadim zamanlarda uyguladıkları arkaik ayinlere, 

ananelerin anlatımına da yer verilir. Örneğin ay tutulmasına ilişkin ilginç bir öyküyle 

karşılaşırız.  Tuvaların geleneksel algılayışlarına göre ay veya güneş tutulması kötü ruh 

Mangıys’ın Ay’ı veya Güneş’i yuttuğunda ortaya çıkar. Herhangi bir cadı veya kötü bir ruh bu 

aydınlık cisimlerini yutarsa, dünyanın sonu geldiğine inanılırmış. Dolayısıyla insanlar, “tutulan” 

Ay veya Güneşi kurtarmak için ellerinden gelen her tür eylemde bulunurlarmış.  Bu kurtarma işi 

için Tuvalar ritüel ve belirli ayinsel eylemler geliştirmişler.  Mesela Ay tutulmasında erkekler 

Mangıys’ı korkutup, Ay’ın onun ağzından çıkmasına yardım etme gayesiyle ateş eder, metal 

aletlerle gürültü koparırlarmış. Yaratılan bu gürültüde hiç kardeşi olmayan kadın veya 

erkeklerin çığlıkları ayrıca bir kutsiyete sahipmiş. Ay tutulmasına ilişkin bu mit, Gök ve Ay’a 

tapınma öğeleri taşır ve eski Türk/üt inanışlar katmanına aittir.  

Romanda yer alan Ay tutulması öyküsünden ve ilgili ritüellerin anlatımından sonra 

anlatıcı Oduç, Budist bir efsaneden yararlanarak oğula bu gök olayının doğasını açıklar. Şöyle 

aktarır, Oduç:  
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«Yüce Tanrı, tüm hayvanları yaratıp yeryüzüne gönderdikten sonra, onları ölümsüz 

kılmaya karar vermiş. Ölümsüzlük iksiri arjanı hazırladıktan sonra en iyi talebesi Oçurman’a 

yırtıcı hayvanları da ölümzüleştirmesi gerekli midir diye fikir danışmaya gitmiş. Uzayan 

tartışmalarını bir cadı/kötü bir ruh dinlemiş.  Cadı/kötü ruh yukarıya uzanmış ve iksirin 

bulunduğu sürahiyi aldığı gibi kendi çirkin boğazına boca etmiş.». İlerleyen sayfalarda Tanrı ve 

Oçurman’ın cadının peşinden koşmaları, yakalamaya uğraşmaları anlatılır. Bu kovalama 

sırasında Güneş ve Ay, cadının saklandığı yeri göstererek Tanrı ile Oçurman’ın yardımına 

yetişirler.  Tanrı cadıyı altın topuzuyla ikiye ayırır. Buradan hareketle Ay ve Güneş tutulması 

cadının intikam almak için bunları yutmaya teşebbüs etmesi olarak açıklanır, ancak her 

defasında ay ve güneş sağ salim kurtulurlar. İnsanlar bunu biliriler ancak yine de korkarlar: ola 

ki ışıklar canavarın midesinde fazla kalıp sindirilirlerse diye…» [ Sarig-ool, 1986].  

 Bu efsanede naif ama muhteşem açıklamalarla geleneksel bilincin özelliklerinden olan 

- başta yıldızlar, gökyüzü, ay ve güneş olmak üzere - Evren’deki tüm bağlantılarla yaradılışın 

sebepleri/motifleri yansıtılır. Benzer biçimde, Ay ve Güneş’i konu alan efsanelerin Sibirya’nın 

başka yazarları tarafından da eserlerde değerlendirildiği görülmektedir.  

Romanda Yeni Yılı karşılama, düğün töreni vb. gibi reel günlük hayata dair bazı 

gelenekler de tasvir edilmiştir. Cenaze merasiminin anlatıldığı bölüm oldukça hüzünlüdür; 

çocuk ölüme annesinin kaybıyla dokunmuş olur. Ölümü acı şekilde tanımış ve bunu aktarırken 

Tuvaların Budizm öncesi yaşamlarına ve dünyaya bakışlarına dair bazı arkaik olgulardan söz 

eder. Bu savımızı güçlendirmek için, annenin ölümünden sonra, baba-oğul arasında geçen şu 

konuşmaya göz atalım/göz atmak isteriz:  

 « - Baba, biz niçin hep mum yakıyoruz? Şeytan gelmesin diye mi, ha?–diye sordum bir 

keresinde babama.  

Babam ürperdi ve ocaktan geri çekildi.  

- Hayır, oğul. – dedi etrafına göz gezdirerek.  – Ondan değil. İstediğimiz, sadece 

anneciğimizin Tanrı’ya giden ışıklı yolu şaşırmaması.  

- Pekala, annemin ruhu bize dönerse diye mi? Doğru mu, baba?  

- Neler diyorsun sen? Ölülerin ruhları geri dönmemeli, oğul. Bu uğursuzluk getirir!  Bak 

49 gün geçsin, mezarına gidip ona son olarak veda edeceğiz. Ondan sonra da artık mum 

yakmamıza bir neden kalmayacak…» [ Sarig-ool, 1986]. 

Görüldüğü üzere, yukarıdaki konuşma (diyalog) insanların, ölümden sonra ruhlarıyla 

olup bitenler hakkındaki anlayışlarına ışık tutuyor.  Romanda ele alınan olayların geliştiği 

dönemde Tuva’da Budizm yaygın kabul görmüş ve güçlü taraftarları olsa da, bu inanışta olduğu 

gibi, ölümden sonra bir dirilme veya yeniden doğma olgusundan söz edilmez. Olgulara 

dayanarak söyleyebiliriz ki Tuvaların bilincinde Şamanist görüşler hakimdir.  Her ne kadar 

Stepan Sarıg- ool eserini ateizmin etkin olduğu yıllarda yazmış olsa da halkının yaşamının etnik 

imgelerini, asırlara dayanan deneyimlerini, özlük bilincini ve dünya anlayışını dayatmadan ifade 

etmeyi başarmıştır.  

İnsanın doğaya karşı sergilediği tapınma derecesindeki saygın tutumun romanda baştan 

sona hissedildiğini ayrıca belirtmemiz gerekir. Başkahraman Angıroğul sıkıntılarını, acılarını 

sıkça doğayla temas ederek giderir.  Taygasına, doğduğu toprağa dua ile seslenir.  

O nedenle, romanın anlatıcısı da olan başkahramanın bir çocuk olarak seçilmesinin 

rastlantı olmadığını vurgulamamız gerekir.  Bu seçim yazara, efsaneleri, inanışları, adet ve 

gelenekleri, ayin ve ananeleri, Tuvaların asırlarca yaşattıkları bir dünyayı öğrenmeye meraklı 

bir çocuğun yalın anlatımıyla aktarma olanağı sağlamıştır. Sözünü ettiğimiz sadece dış dünya 

değil; romanda anlatılan içsel dünyalarda Evrenin sureti hep yer almaktadır.   Bu seçim yazara 

genç bir insanın yetişme sürecinde geçtiği eğitilmeyi yani ahlaki ölçek ve erdemlerin 

özümsenmesini ve davranış normlarının gelişmesini de alabildiğine doğal,  gerçekçi bir tutumla 

sergileme olanağı sunmuştur.  
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Roman, edebiyat ile sözlü halk yaratıcılığı ve geleneksel mitoloji bağını yansıtmış, 

korumuş olması ile de çok değerli bir kaynak teşkil eder. Eserin bilhassa folklorik ve mitolojik 

özellikleri, elbette tarihsel ve öğretici önemini göz ardı etmeksizin, bizlerin onu insana dair, 

insan yüreğini inceleyen en önemli eserlerin arasına almamızı haklı kılar.  
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“KÖMÜR KARASI ÇOCUK” ADLI ROMANDA GÖÇ OLGUSU 

 

Tülin ARSEVEN* 

 

 

ÖZET 

Günümüz Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri de öykü ve romanları birçok dile çevrilmiş 
olan yazar Müge İplikçi (1966)’dir. 1996 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü, 1997 Haldun Taner Öykü Ödülü 
üçüncülüğü ve 2010 yılı Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD) jüri özel ödülüne değer görülen Müge 
İplikçi, gençler ve çocuklar için de eserler kaleme almıştır. Uçan Halı, Saklambaç, Yalancı Şahit, Acaip Bir 
Deniz Yolculuğu başlıklı kitapları çocuklara ve gençlere yönelik olmakla birlikte yetişkinler tarafından da 
hak ettikleri ilgiyi görmektedir. Müge İplikçi, göçmen bir çocuğun yaşamını konu olarak seçtiği Kömür 
Karası Çocuk adlı romanında, kurmaca bir dünya içinde göç ve göçün yarattığı türlü sorunları gündeme 
getirmektedir. Kömür Karası Çocuk’ta yazar, göç etmek zorunda kalmış bir çocuğun, yaşamını 
sürdürdüğü yeni sosyal çevresinde karşılaştığı durumları ele almaktadır.  

Bir çocuğun gelişiminde eğitim ile birlikte ailenin, okulun ve çevrenin ne denli önemli bir yer 
tuttuğu tartışmasızbir gerçektir. Çocuk, çevresinden olumlu ya da olumsuz yönde, bir şekilde 
etkilenmekte; ancak bir yandan da içinde yaşadığı topluma ayna tutmaktadır. Çocuğun toplum ile olan 
bu ilişkisi, J. Lacan tarafından “ayna evresi öyküsü” şeklinde tanımlanmıştır. Ayna kuramına da temel 
oluşturan bu süreç, basit bir söyleyişle, çocuğun 6 ila 18 ay arasındaki gelişim evresine sıkışmış, çevreyi 
taklit ederek davranışlarını oluşturduğu dönemi işaret eder. Lacancı bu görüş, daha sonra başta 
psikanaliz olmak üzere birçok araştırma alanına ve farklı yaklaşımlara çıkış noktası olmuştur. Burada 
çocuğun kendisini algılayış biçiminin diğer insanların tepkisinden ne kadar etkilendiği; birey olma 
sürecine çevrenin ve toplumun etkileri araştırma konusudur. Bu çalışmada da çocuk edebiyatı ürünleri 
içinde başkişisi bir çocuk olması ve göç sorunsalını ele alması nedeniyle Müge İplikçi’nin Kömür Karası 
Çocuk başlıklı romanında göç olgusu, sosyal psikolojinin ayna kuramı çerçevesinde ve nitel araştırma 
yöntemleri ile incelenecektir.  

Anahtar kelimeler: göç olgusu, çocuk, Lacan, kömür karası, Müge İplikçi 

 

Immigration Casein TheNovel Coal-Black Child 

 

ABSTRACT 

One of thesignificantnames of today's Turkish literature is Muge Iplikci (1966) whose stories and 
novels are translated into many languages. Having been granted 1996 Yaşar Nabi Youth Award, 1997 
Haldun Taner Story Third Prize and 2010 Children and Youth Publications Association jury's special 
award, Muge Iplikci has written pieces for the young and children, too. A long with the entitled books 
“Flying Carpet, Hide and Seek, Liar Witness, A Weird Sea Voyage” being for the children and young, they 
have been got the attention that they deserve. Muge Ipekci, in the novel Coal-Black Child in which she 
chose up the life of an immigrant child as subject, in a fiction a lworld brings into question immigration 
and the various problems that immigration caused. In the novel Coal-Black Child the author addresses 
the situations a child, who had to migrate, faces in his new social environment. 

In a child's development along with education, how important place the family, school and 
environment have is an indisputable truth. The child is influenced by the environment in positive or 
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negative way somehow, however, on the other hand the child holds a mirror to society in which he/she 
lives. This relation that the child has with the society is described as "mirror phase history" by J. Lacan. 
This process that sets the ground for mirror theory; in plain language, points out to the phase the child 
develops behaviours by imitating the others, which is pinched between 6 and 18 months of child 
development phase. Lacanist this view later has become starting point to many research fields and 
different approaches, mainly psychoanalysis. Research subject here are how much the child's self-
perceiving style is affected by the other people's reaction; environment's and society's influence on 
personhood. Also in this work due to a child's being protagonist among the other literature works and 
due to addressing the problem of immigration, in Muge Iplikci's novel Coal-Black Child immigration case 
will be researched within the frame of social psychology mirror theory and with qualitative research 
methods. 

Key words: Immigration case, child, Lacan, coal-black, Muge Iplikci 

 

GİRİŞ 

Eğitimde edebiyatın ve edebî eserlerin önemi yadsınamaz. Çocuk edebiyatı ürünlerinin de 

bu anlamda önemi büyüktür. Bu nedenle çocuklar için hazırlanan, yazılan kitapların daha büyük 

bir özen ile hazırlanması beklenmektedir. Tarihçi İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile adlı 

kitabının “Çocuk Eğitimi ve Değişmesi” başlığı altında 19. Yüzyılda Osmanlı’da eğitim ve buna 

bağlı olarak edebiyatın durumundan söz ettikten sonra bugün dahi çocuklar için yazılan 

metinlerin, Türk edebiyatının en zayıf dallarından birini oluşturduğunu söyler. Bunu da çocuğun 

dilini, klasik mahalle edebiyatını bilmememize bağlar. Ona göre çocuklar için yapılan 

çevirilerde de bu dil ve üslûp sorunu sürmektedir, çocuk edebiyatı ve eğitimi ciddiye 

alınmamaktadır. Geçmiş edebiyatımızda da çocuk konusunun aynı ihmalin içinde olduğunu 

belirten İlber Ortaylı’ya göre, gerçekte çocuk eğitimi ve çocuğa yönelik edebiyat, bir tarih ve 

toplum bilincinin ürünüdür. Çocuğun eğitimi üzerinde konuşmak ve düşünmek çağlar boyu her 

toplumda rastlanılan bir konudur. Türkiye bu anlamdaki bir çocuk edebiyatına ve eğitimine, 

ancak son yüz elli yılda eğilmiştir (Ortaylı,2009, s. 142-143).Son yıllarda çocuk edebiyatı 

alanında yapılan çalışmaların hız kazandığı, çocuk gelişimini önceleyen edebî eserlerin kaleme 

alındığı görülmektedir. Çocuk edebiyatı alanında ürünler veren yazarlardan biri de Müge 

İplikçi’dir. Müge İplikçi (1966), hikaye ve roman ödüllerine sahip, eserleri başka dillere 

çevrilmiş önemli bir yazardır. Bu çalışmada da Müge İplikçi’nin Kömür Karası Çocuk adlı 

çocuk romanı incelenmek üzere seçilmiştir.  

Kömür Karası Çocuk adlı roman, Mali’den Fransa’ya göç etmeye çalışan bir ailenin geçiş 

yolu üzerinde bulunan Türkiye’de başlarına gelenler üzerine kurgulanmıştır. Yetişkinlerin ve 

çocukların dünyasında olaylara, durumlara ve insanlara bakış açısındaki farklılıklar ile beraber 

göç olgusu da bu romanda ele alınmıştır. Bu çalışmada göç olgusu, göç etmek zorunda kalan 

Afrikalı bir çocuğun aile, eğitim ve sosyal çevresi ile ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirmenin kavramsal çerçevesini ise Jaques Lacan’ın (1901-1981) “ayna evresi 

öyküsü” ifadesiyle tanımladığı; çocuğun gelişiminde birey olarak dış dünyayı algılayış biçimi 

ve dış dünyanın birey üzerindeki etkisi oluşturmuştur. Bu çerçeveden hareketle ilk olarak J. 

Lacan’ın kısaca ayna evresi şeklinde betimlediği kurama değinilmiştir. İkinci olarak ele alınan 

romanın ana konusunu oluşturduğundan göç ve göçün etkileri üzerinde durulmuştur. Son olarak 

ise Kömür Karası Çocuk adlı romanda kişiler arası ilişkiler Lacancı görüş doğrultusunda 

incelenmiştir.  

 

1. Ayna öyküsü evresi: 

Sosyal psikoloji, bireyi bir sosyal ortam içinde belirli bir yeri dolduran ve belirgin bir rolü 

oynayan bir aktör olarak ele alır. Birey toplumun içinde, toplum da değerler, normlar, tutumlar, 

vb. nitelikleriyle bireyin içinde olduğundan birey ve toplum birbirinden soyutlanarak yeterince 

incelenemez. Toplum bireyi şekillendirdiği ve etkilediği gibi, birey de içinde bulunduğu 

toplumu etkiler. Sosyal psikolojinin konusu, birey ve toplum (grup) etkileşimidir (Kağıtçıbaşı, 
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2013, s.23). İnsan biyo-kültürel ve toplumsal bir varlıktır (Usal, Kuşluhan, 1999, s.35) ve en 

önemli özelliklerinden biri, onun ‘sosyal bir varlık’ oluşudur. İnsan, içinde yaşadığı toplumdan 

etkilenir ve toplumu etkiler. Kişi sosyal etki sonucu sosyal davranış gösterir (Silah, 2005, 

s.160). İnsanların dinî, siyasî yada hayatın herhangi bir konusuna ilişkin olarak yaptıkları 

hareket ve faaliyetleri, kendisüreçlerinin dinamik bir sonucudur (Krech ve Crutchfield, 1994, 

s.226). Sosyal psikoloji alanında yapılmış, insanların kendilerini farklı biçimlerde betimlediğini 

ve farklı ortamlarda oldukça farklı davranabildiğini gösteren çok sayıda araştırma 

bulunmaktadır (Hogg ve Vaughan, 2007, s.151). Çünkü bireyin inançlarına ve tutumlarına yön 

veren, bunların oluştuğu ortamların başka bir deyişle sosyal çevrenin önemi büyüktür. Sosyal 

çevre ile birey arasındaki ilişkiyi irdeleyenlerden biri de Jaques Lacan’dır. Araştırmacılara göre 

Lacan, Freud’un temel kuramlarından yola çıkarak psikanalize farklı bir yaklaşım getirmiş ve 

kendi kuramını geliştirmiştir (Çoban, 2003, s.294). Freud, insanın gelişim sürecini oral, anal ve 

genital olmak üzere üç evreye ayırırken; Lacan bu üç evreye karşılık gelmek üzere “gereksinim, 

istem ve arzu” şeklinde üç değişik kavram öne sürmüştür (Çoban, 2003, s.298). Bu üç kavram, 

“gerçek, imgesel ve simgesel” sözcükleriyle tanımlanır ve insani gelişim sürecinin üç öğesine 

denk düşer. Lacan’a göre bir bebek doğum sürecinden sonraanneye bağlı bir yaşam 

sürdürmektedir ve bebeğe göre annesi ile kendisi arasında bir fark yoktur; anne ve bebek bir 

bütündür. Bu süreçte bebek gereksinimleri tarafından güdülenir. Onun için yalnız gereksinimler 

ve bunları karşılayan nesneler vardır. Bebeğin içinde yaşadığı bu doğal durum değişmeli, bebek 

bir şekilde kültürel düzene katılmalıdır. Kültürel alana girmesi için bebeğin anneden kopması ve 

ayrı bir kendilik olarak var olması gerekmektedir. Bu ayrılma ile çocuk bireyselleşir. Ancak 

ayrılma çocukta güvenlik duygusunun yitirilmesine neden olur. Kültür alanına giriş ise doğal 

birlik duygusunun kaybolmasıyla mümkündür (Çoban, 2003, s.299). Anneden ayrılması ile 

çocuk, kültür ve uygarlığın dünyasına girer. Lacan, Freud’un narsisizm kuramın geliştirerek 

‘ayna evresi’ kuramını ortaya koymuştur.Buna göre insan, doğduğu andan itibaren bir kırılma 

yaşamaya başlar, doğal olanın değil kültürel olanın denetimi altına girer. Bu durumda insan 

kendisini zorunlu bir özneleşme sürecinin içerisinde bulur.Doğumundan sonra 

anlamlandıramayacağı, bütünsellikten uzak bir evren içinde varolur. Anlamlandırılamamış 

başka bir deyişle, simgeselleştirilememiş olan bu süreç içerisinde insan dağılır, paramparça olur. 

İmgesel bir dünya içerisinde olan insan kendi dağılmışlığından bir bütün yaratmak zorundadır. 

Parçaların bir araya getirilmesi özneleşme sürecinin zorunluluklarındandır. İmgesel dünyadan 

simgesel dünyaya geçiş, bilişsel alandaki parçalanmanın aşılması ve dilsel edinimi süreci ile 

birlikte mümkün hale gelir (Çoban, 2003, s.300-301). Ayna evresi çocuğun kendini bir bütün 

olarak kurgulaması süreci;yeniden üretim aşamasıdır. Varoluş yeniden anlamlandırılır. 

Araştırmacı Barış Çoban bu varoluşu şu sözlerle anlatır: “Mitoloji de Narkissos ayna ile kendi 

gerçekliğinin farkına varır, aşırı bir özseviye kapılır, kendisini dünyanın merkezine yerleştirir 

ve tanrısal güç tarafından yapısı bozulur yeni bir biçim alır, dönüşür. Kendini görene dek 

farkında olmadığı şeyin farkına varır, bu farkındalık onu parçalar, yapıbozumuna uğratır, 

nergis çiçeğine dönüştürülür.” (Çoban, 2003, s.301)Birey, o ana dek kendisine yabancı olan 

ben’i tanıdığında kendini yok eder. Lacan’da ise ayna olumlu yönde bir farkındalık yaratır ve o 

güne dek kendi olamayan birey, yabancılaşarak kendi farkındalığını yaratır. Yabancılaşma ve 

öteki sorunlarını beraberinde getiren ayna bir kopuşa işaret ederken, aynı zamanda bir 

bütünleşmenin de yaratıcı öğesi olur. Aynanın yaşama girmesi ile özne kendinden koparılır 

(Çoban, 2003, s.302). Lacan çocuğun aynada kendi imgesini ilk kez açıkça tanıdığı bu anı, 

böylece iç devinim ile önünde uçuşan yansımalar arasındaki bağlantıyı somut bir biçimde 

kurduğu altı ile on sekiz ay arasına yerleştirir (Jameson’dan akt. Çoban, 2003, s.302). Çoban’a 

göre “Ayna süreciyle etkin bir belirleyen olan ‘öteki’ önem kazanır, çünkü istemler her zaman 

için bir başkasının, ötekinin, onay veya tanımlamasını gerektirir. ‘Öteki’ süreğen olarak tüm 

ilişkilerdebelirleyici, temel öğe olarak bulunmaya başlar.”(Çoban, s.302-303) Lacan’a göre 

çocuk, çevresinde olanları taklit ederek bir dizi davranışta bulunur, bunları oyun biçiminde 

gerçekleştirir ve kendi bedeni ile onun etrafında kişiler ve nesneler arasındaki ilişkiyi tecrübe 

eder (Lacan, 2006, s.75). Çocuğun dış dünyayı taklit etmesi yaygın, bilinen bir düşüncedir. 

Araştırmacı G. Taillandier’e göre J. Lacan ayna evresi kavramını bulan ilk kişi değildir. Bu 

kavram, Henri Walton tarafından ortaya atılmış; Lacan ise, Walton’ın görüşünü yeniden ele 
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almıştır. Ruhsal gelişme konusunda genetikçi bir anlayışın yandaşı olan Walton bu evrenin 

öteki’nin öteki olarak kuruluşunun aşılmasının, buna göre de ben’in ve öteki’nin öteki olarak 

ayrımlaşmasının açınlayıcı basit bir kritik anı belirlemekten uzak olduğunu söyler. Lacan ise bu 

noktada kökten bir yenilik getirerek ayna evresini, gelişimin kritik bir anı olmaktan öte ve daha 

önemli bir aşama olarak tanımlar (Taillandier, 2008, s.360-361). Taillandier, ayna evresi 

görüşünü açıklarken Lacan’ın insan varlığının yoksunluk içinde olduğu, devindirici bir 

düzensizlikle(incoordination) karşı karşıya bulunduğu konusunun altını çizdiğini belirtir. 

Taillandiar sözlerini şöyle sürdürür: 

“Bu koşullarda, çocuk olarak, bu zayıflığa nasıl bir çözüm bulacağım? Mahluliyet 

(déshéerence) durumu denen şeye bir çözüm bulmayı ancak şu yolla başarabileceğimi 

düşünüyorum: bir tetikleyicilik (précipation) – önemli bir Lacanyen terim- yoluyla, 

karşımda mucize kabilinden bulduğum öteki imgesinde yakaladığım olgu sayesinde 

kendi bedenimin olgunlaşmasını bununla önceliyorum. Öteki imgesinin içinde bu 

tetikleyicilik (précipation), bebekliğimin (neonatal) olgunlaşmamışlığından 

(prématuration) çıkmak için, işte benim çarem, işte benim Poros’um… Bu durumun 

belli sayıda açılımları doğar bundan, şöyle ki, karşımda sahip olduğum kukla benim 

düzensizliğimle (incoordination) bağlantı sayılabilen şey olduğuna göre, bundan başka 

bir açılım doğar, ben (moi) tarafından oluşturulmayan, daha çok bu tetikleyicilik 

(prépation) hareketinde ortaya çıkan bir açılımdır bu, benim kökten yabancı olduğum, 

başka bir açılım söz konusudur.”(Taillandier, 2008, s.362) 

Saul Newman, Lacan ve görüşleri için farklı bir değerlendirme yaparak onun “obsesif” ve 

“histerik” özne üzerine yazdığını öne sürer. Bu durumda obsesif, arzusunun nesnesine her 

yönüyle yetişemezken, histerik, arzunesnesinin peşindeki umutsuz takibinde, onun peşinden 

yetişir ve ötesine geçer. Bu nedenle, ne biri ne de diğeri arzusunun nesnesine ulaşamaz, biri çok 

öteye gider, diğeriyse yeterince uzağa gidemez. Arzu nesnesi her ikisinden de sıyrılır (Newman, 

2006, s.215). Louis Althusser’e göre ise Lacan, doğacak her küçük insanı bekleyen ve ilk 

çığlığını atar atmaz ele geçirip onun yerini ve rolünü, dolayısıyla zorunlu yönünü belirleyen 

düzenin ve yasanın güçlülüğünü göstermektedir (Althusser, 2008, s.48). Kısaca belirtmek 

gerekirse Lacan’ın ayna evresi, bebeğin anneden ayrılıp birey olma, kendi varoluşunu 

gerçekleştirme sürecini tanımlar. Bir bebek; doğumundan bir süre sonra ister istemez, 

annesinden uzaklaşacak, çevresini izleyerek ve taklit ederek, içinde doğduğu 

kültüründeğerlerini, davranışlarını, düşüncelerini, vb. öğrenecek sonunda kendi ben’ini 

oluşturacaktır. Anneden ayrılan bir bebeğin parçası olduğu, bütünleştiği varlıktan ayrıldığında, 

toplumun ve kültürün içinde yeni bir birey olma yolunda sancılı bir süreç yaşaması ile 

anavatanından ayrılan ve göç ettiği yeni kültürde gereksinimlerinin nesnelerini bulmakta 

zorlanıp, yeni kültüre uyum sağlayarak bireyselleşmek ve değişmek zorunda kalan insan 

arasında benzerlikler bulunduğu söylenebilir. Vatan toprakları kişinin her türlü gereksinimine 

cevap veren bir ana kucağı olarak tasarlandığında, göç etmek zorunda kalan bireyin içine girdiği 

yeni kültürde var olma sürecinin ne denli zor olduğu görülecektir. Göç olgusununsarsıntıya yol 

açan bu yönü dikkate değer niteliktedir. 

 

2. Göç ve Etkileri 

Göçün, göç eden bireyde yarattığı etkilerin varlığı bilinmektedir. Bilinen bir başka önemli 

konu ise göç alan toplumların durumudur. Göç eden birey, yeni bir kültür ortamına girmektedir. 

R. Richter’e göre,kültür sistemindeki çöküş, değerler uzlaşısında; değerler uzlaşısındaki çöküş 

de bütün bir toplumdaki eylem sisteminde bir kırılma yaratır.Sosyoloji, sistemin yapısal 

unsurları olan toplumsal normlar ve rollerden oluşan toplumsal sistemlere odaklanır.Bu roller ve 

değerler bağlantıları kurar.Roller ve değerler birer yapı unsuru olarak bütünleşme görevini 

görürler. Birbirleriyle uyum içindedirler, değişik alt sistemlerde farklılaşırlar (eğitim ve iş 

alanındaki roller gibi), bir toplumda ne yapılabileceği hakkında ayrıntılı tanım ortaya koyarlar 

veyol gösterici işleve sahiptirler.Toplumsal yapı içinde birey, anlaşılmadık bir durumla 

karşılaştığında kendini tedirgin hissedecektir (Richter, 2013, s.117).Alışılmadık bu durumların 
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nedenlerinden biri de göçtür. Yörükhan’a göre göç; iç ve dış göç sebebiyle şehirlere akın etmiş 

değişik kültürlü birçok insan sıkışıklığı yaratmanın yanında, şehirlerde heterojen, özdeş 

olmayan bir kütlenin oluşmasına da yol açmaktadır. Bu ise, normsuzluğu (anomie) ve insanların 

birbirlerine ve yaşadığı mekânlara yabancılaşmasını (alienation) beraberinde getirmektedir. Bir 

taraftan normsuzluk ve sıkışık yaşama, diğer taraftan şehrin ve metropolitan alanların karmaşık 

bir fizik ve sosyal yapıya sahip olması, çeşitli sosyal problemlerin, özellikle de suçluluğun 

artmasına; bu alanların, suçlu üreten, barındıran ve suçluların kolayca hareket etmelerini 

sağlayan yerler hâline gelmesine; kanunlara saygılı, örf ve âdetlerine bağlı şehirli vatandaşın 

mağduriyetine ve bir suç korkusu ve duygusu geliştirmesine yol açmaktadır(Yörükân, 2012, 

s.10). Buradan yola çıkarak, sistem içinde çocuğa kültürel değerlerin öğretilmesinin ne denli 

önemli olduğunu belirtmekteyarar görülmektedir. Göç alan kültür, kendini ve değerlerini 

koruma refleksi içine girebilir. Bu noktada göç olgusunu ele alan edebî eserlerin özellikle de 

çocuklar için hazırlanmış olanların önemi daha açıktır. Kömür Karası Çocuk adlı romanda olay 

örgüsü, bu kendini koruma refleksi ile geleneksel Türk misafirperverliğinin ve küçük bir 

çocuğun korunması gerektiği anlayışının çatışması ile başlar. Türk kültürünün yapı taşlarından 

olan misafirperverlik, ihtiyaç sahibi olanlara yardım etme romanda müzik öğretmeni Behçet 

Bey ve nişanlısı Handan Hanım ile temsil edilirken; Sinan’ın, Sinan’ın babasının ve belediye 

memuru Ziya’nın Salif üzerinden tanımlanan genel olarak göçmenlere bakış açısında, 

alışılmadık bir durum ile karşılaşan bireyin tedirginliği vardır. Yazar, ilk olarak belediye 

memuru Ziya’nın Salif ve diğer göçmenler ile ilgili düşüncelerini, 

“Tahmin ettiğiniz gibi değil. Benim çocuklarla bir derdim yok. Onları genellikle 

severim! Uslu oldukları, söz dinledikleri zaman yani. Ama bu durum çok farklı. Bu 

Afrikalılar bir haftadır başımıza dert oldu, onlarla uğraşıyoruz. (…) Kıyıdaki çadırlardan 

haberiniz var mı? On beş gündür oradalar. Dünden beri kıyıdaki çadırları sökmeye 

çalışıyoruz. Çalışıyoruz da ne oluyor!...Çadır kurmaya devam ediyorlar. Hiç olmadı, 

göçmenlere uygun böyle kim kime dumduma mahallelerde boş buldukları evlere girip 

yerleşiyorlar. (…)Her türlü azınlık vardır burası gibi yerlerde hocam. Tekinsiz yerlerdir 

buralar. Kim kime dumduma derken, bunu kastediyorum. Hırlısı hırsızı bir aradadır yani.” 

(Kömür Karası Çocuk, s.43-44) 

sözleriyle dile getirir. Bu bakış açısına göre Salif, bir çocuk değil; sorun yaratan, Afrikalı bir 

göçmendir. Memur Ziya’nın “göçmenlere uygun, böyle kim kime dumduma” sözleriyle 

tanımladığı mahalleler ise başlı başına bir inceleme konusudur. Araştırmacı Alan Duben’e göre 

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Anadolu’dankitleler halinde büyük şehirlere yapılan 

göç, Türklerin geleneksel toplumsal örgütlenmesini önemli ölçüde değişime uğratmış; farklı, 

yeni toplumsal kurumların ortaya çıkmasını sağlamış ve aynı zamanda, köklü toplumsal 

biçimlerin ifadesi için de yeni bir zemin oluşturmuştur (Duben, 2006, s.23). Bir başka deyişle 

Salif’in ve ailesinin göç ettiği İstanbul, sadece dış değil aynı zamanda iç göç de almıştır. Memur 

Ziya’nın sözleri, göç karşısında kültürün kendini koruma refleksi içine girmesi ile açıklanabilir. 

Romanda Salif’in kişiliği, davranışları ve müziğin evrensel dili aracılığıile, göç edilen yerin asıl 

sâkinlerinde ortaya çıkabilecek tedirginlikler azaltılmak istenir gibidir.  

 

3. Kömür Karası Çocuk Adlı Romanda Göç Olgusu 

Kömür Karası Çocuk adlı romanın başkişisi Afrika ülkelerinden biri olan Mali’den 

İstanbul’a gelen Salif adında küçük bir çocuktur. Babası müzisyen olan Salif, adını da yine ünlü 

besteci Salif Keita’dan16 alır.Salif ve ailesi ülkelerinden göç etmek zorunda kalır. Ailenin asıl 

gitmek istediği yer Fransa’dır. Mali’den ilk önce Salif’in babası ayrılmıştır. Annesi ile Salif ise 

daha sonra İstanbul’a gelirler. Salif ve annesi, babanın nerede olduğunu bilmemektedirler. Salif 

ve annesi kendileri gibi göç etmiş olan bir grup Afrikalı ile İstanbul’un romanda adı 

belirtilmeyen bir semtinde, bir çadırda kalmaya başlarlar. Son derece kötü koşullarda, 

                                                           
16SalifKeita,1949’da Mali’de dünyaya gelmiş, Afrikalı önemli bir müzisyendir (Ayrıntılı bilgi için 

bkz.:http://www.salifkeita.net/en/  vehttp://africanmusic.org/artists/salif.html)  

http://www.salifkeita.net/en/
http://africanmusic.org/artists/salif.html
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çevrelerinden ve başlarına gelecek kötülüklerden korkarak yaşamaktadırlar. Buraya kadar, 

romanda anlatılanlar, Afrikalı bir grup yoksul insanın başka bir ülkeye göç etmesi durumunda 

yaşayacakları olayların tipik bir örneğidir. Ancak bu bölümde ailenin kendi ülkelerindeki mutlu 

günleri anlatılırken Salif’in ailesinin sanatçı yönlerine vurgu yapılır. Salif’in babası 

müzisyendir, annesi ise güzel resim yapmaktadır. Salif de iyi bir müzik kulağına sahiptir. Bu 

noktada kurgunun ana ekseni sanatın iyileştirici, birleştirici, yol açıcı özelliği üzerine kayar. 

Nitekim Salif, kaldığı mekâna yakın bir yerden bir orkestranın sesini duyar ve babasını bulacağı 

ümidiyle birtakım sesler çıkarır. Böylece aslında bir grup çocuğun bir kömürlükte, başlarında 

genç bir müzik öğretmeni olduğu halde yaptığı çalışmanın içinde kendisini bulur. Müzik 

öğretmeni Behçet Bey ile nişanlısı avukat Handan Hanım ve orkestranın diğer minik üyeleri 

Salif’in hayatını değiştirirken aslında kendi açmazlarına da çözümler bulurlar. Salif, romanın 

sonunda babası ve annesi ile birlikte Fransa’ya gitmeyi başarırken Behçet Bey ile Salif’in 

orkestradan arkadaşı Sinan’ın da kişiliklerinde büyük bir değişim görülür. Bu değişimlerden ilki 

ve en önemlisi müzik öğretmeni Behçet Bey üzerinde gerçekleşenidir. Behçet Bey, nişanlı 

olduğu Handan Hanım’ın zorlaması ile, çalıştığı okuldaki yetenekli çocuklardan bir orkestra 

kurar (Kömür Karası Çocuk, s.42). Bu orkestra ile çalışırken dışarıdan gelen gürültüye engel 

olmak için sokağa çıktığında Belediyede görevli memur Ziya’nın zenci bir çocuğa kötü 

muamele yaptığını görür. Memurun küçük çocuğu kasap dükkânının önündeki bir kediyi 

atarcasına tutup ona kötü muamelede bulunması Behçet Bey’i sinirlendirir. Çünkü Behçet Bey, 

o anda kendi çocukluğuna ve çocukluğunun kötü anılarına döner (Kömür Karası Çocuk, s.43). 

Belediye memuru Ziya’nın, göçmenler ile ilgili yukarıda alıntılanan, olumsuz söylemi onu daha 

da kızdırır. Behçet Bey de İstanbul’a Anadolu’nun bir başka şehrinden göç eden bir ailenin 

çocuğudur. Babası bir kasabın yanında çalışmış, aynı zamanda kasabın kiracısı da olmuşlardır. 

Babası ile işvereni kasap arasındaki ilişkide babasının boynu bükük ve ezik duruşu, kasabın da 

babasına kaba davranışları Behçet Bey’de kötü izler bırakmıştır. Kasabın,babasına ve 

dükkânının önündeki kedilere yaptığı kötü muameleyi bir türlü unutamaz. Bu nedenle Ziya’nın 

küçük çocuğun ensesinden tutuşu ile Kasabın kedilerin ensesinden tutuşu arasında büyük bir 

benzerlik bulur. Çocukluğunda babasının âciz kalıp veremediği tepkiyi, Salif’i hırpalayan 

Ziya’ya gösterir. Behçet’in çocukluğundan kalma iç yaralarından biri de kasabın, kendisiyle 

aynı yaşta olan oğlu ile kurduğu arkadaşlık ilişkisindeki olumsuzluklardır. Kasabın her 

istediğini elde eden şımarık oğlu ile okul orkestrasının masraflarını karşılayan, mahallenin 

varlıklı ailesinin oğlu Sinan arasında benzerlik kurar. Bir başka deyişle Behçet Bey, Salif’te 

kendi çocukluğunu ve geçmişin yaralarını, babasına duyduğu kızgınlığın kaynağınıbulur. 

Burada romanda iki önemli nokta yer alır. İlkinde Salif’e yardım ederken Behçet Bey, babasını 

ne denli sevdiğini anlar ve aslında babasının zorlu hayat şartları içinde kendisine yapılan 

birtakım kötü davranışlar karşısındaki tutumunu anlayış ile karşılamayı öğrenir. Salif, bir 

çocuğun hayatında babanın yerinin ne denli önemli olduğunu Behçet Bey’e öğretmiş olur. 

Salif’in orkestraya girmesi ile beraber, Behçet Bey Sinan’ı orkestradan çıkarır. Bunda Sinan’ın 

müzikte yeterince iyi olmamasının yanı sıra babasının maddi gücünü kullanarak çevresine etki 

etmeye çalışmasının da payı vardır. Ancak en önemli neden, Sinan’ın Salif ile alay edip 

çocuğun onurunu kırmaya çalışmasıdır. Burada da yine kendi çocukluğunun kötü günlerine 

dönen Behçet Bey, babasının işvereni olan kasabın oğlununkötü davranışlarını hatırlar. Varlıklı 

ailelerin şımarık çocuklarının çevrelerindeki diğer yoksul çocuklara reva gördükleri 

muameleden hep rahatsızlık duyduğunu düşünür.Çocukluğunda bir arada bulunmak zorunda 

kaldığı zamanlarda kasabın oğlu ile arkadaş olmamış, o çocuktan hiç hoşlanmamıştır. Bu 

nedenle Salif ile Sinan’ın arkadaşlığında kendi geçmişinden izler bulur. Ancak Salif ile 

Sinan’ınilişkisi farklı biçimde seyreder. Salif, orkestradaki çocuklarla birlikte Sinan’a ıslık 

çalmayı öğretir. Salif’in Sinan’a kin tutmayan arkadaşça yaklaşımı, aslında Sinan’ın da kötü bir 

çocuk olmayıp babasının etkisi ve zorlaması ile bazı olumsuz tutum ve davranışları gösteriyor 

olması iki çocuğun arkadaşlığını olumlu yönde etkiler. Bu iki çocuğun dostluğu, hatta romanın 

sonunda Salif’in resmî görevlilerden gizlenerek Türkiye’yi terk ederken Sinan’ın Salif’e 

yardımcı olması, Behçet Bey’in kendini sorgulamasına neden olur. Behçet Bey, çocukken 

uzlaşmazlığı seçmesinin ve şımarık çocuklara karşı duyduğu hoşgörüsüz tavrının yanlışlığını 

görür. Bu da Salif’in varlığının Behçet Bey’de yarattığı ikinci olumlu gelişmedir. Romanda 
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Salif ve Sinan, birbirinden çok farklı kişiliklere ve dünyalara sahip iki çocuğun dost 

olabileceğinin güzel bir örneği olarak, yetişkinlere de birtakım dersler verirler. Bu noktada Salif, 

Behçet Bey’in yaşamı ve insanları algılayış biçimine ve Sinan’ın kişilik gelişimine olumlu 

yönde etki eder. Bir anlamda çok küçük bir sosyal çevre içinde Salif, Sinan, Behçet Bey ve 

diğer çocuklar birbirlerini etkiler ve değiştirirler. Küçük Afrikalı göçmen bir çocuk, İstanbul’da 

kaldığı süre içinde insanlara, topluma, çevresine müziğin evrensel diliyle katkı sağlar. Bu 

yönüyle de aslında roman, daha çok göç eden birey değil, göç edilen çevrede yaşayanlar 

üzerinde göçün etkilerini konu edinmekte denilebilir. Bu noktada romanın göç eden kişilerden 

de öğrenilecek bilgiler, alınacak dersler olduğuna dair bir göndermede bulunduğunu söylemek 

de yanlış olmasa gerek. 

Göçmen bir çocuğun sonradan dâhil olduğu sosyal çevreyi iyi yönde değiştirmesi, olumlu 

bir iletidir. Göç etmek ve vatanından ayrılmak zorunda kalan Salif’in durumu da dikkate değer 

niteliktedir. Her şeyden önce yazar, anne babasının sanatçı yönlerinin ve ülkesinin 

güzelliklerinin altını çizerek, Salif’e karşı olumlu düşünceler uyandırmayı başarır. Salif’in kendi 

vatanı güzeldir, ancak orayı bazı nedenlerle terk etmek zorunda kalır. Bu durum, ilk aşamada 

küçük okurlar için empati yapmayı kolaylaştırır. İkinci olarak Salif’in anne ve babasının iyi 

insanlar ve bu küçük Afrikalı çocuğun aslında kendi ülkesinde mutlu bir yaşamı oluşu, Belediye 

Memuru Ziya’nın davranışı ile bakış açısının yanlışlığı karşısında okuru düşünmeye zorlar. 

Salif, başlangıçta, doğal olarak, Türkçe bilmemektedir, ancak yazar, Salif’e müziğin evrensel 

dilini vererek onun iletişim kurabilmesini sağlar. Müzik, Salif’in yeni girdiği sosyal çevreye 

uyum sağlamasına, arkadaşlık hatta dostluk kurmasına aracılık eder. Böylece kendi ülkesinden 

yeni bir ülkeye geçişte, bir başka deyişle yeni bir kültür içinde kendi olma, var olma sürecinde 

müzik, iyi bir yardımcı olur. Salif için, ayna evresi çıkış noktası alındığında kendi vatanı gerçek 

(gereksinim), buradan koparak geldiği yeni ülke imgesel(istem) ve bireyselleşme, varoluşun 

oluşması simgesel (arzu) aşamadır. Romanın sonunda Salif, anne ve babasına kavuşur ve ailenin 

asıl yaşamak istediği yer olan Fransa’ya doğru hareket ettikleri görülür. Bu da küçük Salif’in 

aslında gelişim sürecinin devam ettiği ve yeni kültür içerisinde kendini bulma, var olma 

serüveninin sürdüğü, süreceği anlamına gelmektedir. Bu çocuk romanında Müge İplikçi’nin 

çocuklar arası iletişimi ve kurulan güçlü bağları sanatın bir kolu üzerinden vermesi üzerinde 

durmaya değer niteliktedir. Yine Sinan’ın Salif’e önce kötü, sonra ise dostça yaklaşımı; Behçet 

Bey’in kendi geçmişindeki kötü duygulardan Salif ile babası Koca Reis’in birbirine olan 

bağlılığı ve Salif ile Sinan arasındaki dostluğun etkisiyle kurtulması, çevrenin insan üzerinde 

yarattığı değişimin örneklerindendir. Romanda gerek kişilerin karakterlerindeki gerekse 

düşüncelerindeki değişim, sanat ile yoğrulmuş bir sosyal çevrenin yaptığı olumlu etkilerin bir 

yansımasıdır. Bu noktada Kömür Karası Çocuk adlı roman da kurgusuylabir anlamda ayna 

görevi görmesi, toplumungöç olgusuna bakışını etkilemesi bakımından dikkate değer 

niteliktedir.  
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GÖÇ VE GÖÇÜN BERABERİNDE GETİRDİĞİ SIKINTILAR KARŞISINDA 

BİR ÇOCUK: KÖMÜR  KARASI ÇOCUK  

 

Hülya YOLASIĞMAZOĞLU* 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, çağdaş yazar Müge İplikçi tarafından kaleme alınan v e  2014 yılında Günışığı 
Yayınları’ndan çıkan Kömür Karası Çocuk adını taşıyan çocuk romanı incelenmiştir.  

Annesi ile birlikte bir Afrika ülkesi olan Mali’den Türkiye göç etmiş, Türkiye’den de refah seviyesi 
daha yüksek bir ülke olan ve sanatın değer bulduğu Fransa’ya yasal olmayan yollardan göç edecek olan 
Salif’in başından geçen olayları konu alan bu roman ile yazar, çocuk okurlarını göçmen yaşamlar üzerine 
düşünmeye davet ediyor ve evrensel bir değer olan müziğin iyileştirici gücünü işleyerek ‘İnsan olmanın 
özelliği sevgi ve kardeşliktir. Din ve ten farkı gözetmeksizin birbirinizi seviniz ve birbirinize saygı 
gösteriniz’ iletisini veriyor, çocuk okurlarına.  

Metne dayalı inceleme yönteminden yararlanılan bu nitel çalışmada; göç ve göçün beraberinde 
getirdiği sıkıntılar -örneğin; etnik ayrımcılığın, kültürel uyuşmazlıkların, dışlanmanın, ekonomik 
sıkıntıların, açlığın, barınma sorununun, sıla özleminin, eğitim ve dil sorununun, parçalanmış ailenin vb.- 
karşısında çocuk irdelenecektir.  

Anahtar Kavramlar: Çocuk romanı, Müge İplikçi, göç ve göçmenlik. 

 

GİRİŞ 

Göç ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir 

ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işine verilen 

genel bir ad,17 evrensel bir olay olarak tanımlanır.18 Kısa süreli olabileceği gibi uzun süreli de 

olabilir.  

İlk çağlardan itibaren görülen göçler, toplumlar üzerinde olduğu kadar, bireyler üzerinde 

de derin etkilere sahiptir. Doğduğu, yaşadığı topraklardan başka yerlere gitmek zorunda kalan 

insanlar, ülkelerinin sınırlarını aşarak ulaştıkları yeni coğrafyalarda türlü problemlerle başa 

çıkmak zorunda kalırlar. Göçmenlerin karşı karşıya kaldığı başlıca problemler; ekonomik sıkıntı 

ve açlık, barınma, dil ve kültür farklılığı, dışlanma olarak sıralanabilir.  

Ne kadar süreceği belirsiz olan göç yolcuğunda, en çok zorluk çeken ve ondan 

etkilenenler, şüphesiz ki çocuklardır. Onlar, annelerinin dizlerinde uyuyacakları, okula 

gidecekleri, sokakta koşup oynayacakları zamanlarda belirsiz bir yolun en narin, en kırılgan, en 

ürkek yolcuları olmuşlardır. Bu süreç boyunca yaşadıkları olaylar, sıkıntılar, onların 

psikolojilerini olumsuz yönde etkileyecek ve geri kalan yaşamlarında derin izler bırakacak 

türdedir, denilebilir. 

Evrensel bir olay olan göç olgusu, elbette ki edebî eserlerin de konusunu oluşturmuştur. 

Bir köşe yazısında ifade edildiği gibi, göç eden insanların “… sayısı gittikçe artarken çağına 

                                                           

* Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü. huelya.y@hotmail.com 
17 http://www.tdk.gov.tr 
18 Yüksel Koçak, Elvan Terzi, Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri, 

Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 3, Y. 2012, s. 164. 
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tanıklık eden … edebiyatta da bu konunun yer alması … gerekir. Kendini sürekli tehdit altında 

hisseden, ürken, ezilen, adaletsizlik değirmeninde ufalanan, siyasi çıkarların oyuncağı olan, 

horlanan, yüreği kırgın … insanlar olduğunu bile bile onları görmezden gelebilir mi 

edebiyat?”19 Elbette hayır! Nitekim geçmişten günümüze birçok edebiyatçı, eserleri ile göç 

olgusunu çeşitli yönleriyle ele almıştır.  

Göç olgusuna duyarsız kalamayan edebiyatçılardan bir tanesi de Müge İplikçi’dir. İplikçi, 

küçük bir göçmenin hayatının kısa dönemini anlatan Kömür Karası Çocuk20 adını verdiği 

romanı ile çocukların dünyasını büyüklerin hayatına ayna olarak tutuyor21 ve okurlarını göçmen 

yaşamlar üzerinde düşünmeye davet ediyor.  

Müge İplikçi, bu romanda göçmen bir çocuğun hayatını ele alma sebebini şöyle 

açıklıyor:22 

Suriye'de yaşananlar ve ardından sınırlarda beklemek durumunda 

kalan insanlar bu kitabı tetikledi. Özellikle mülteciliğin çocuk gözünden 

nasıl kahır dolu bir deneyim olduğunu genç okurlarla paylaşmak istedim. 

Kahır dolu derken, bunun üstesinden gelme yollarının neler olabileceğini de. 

Bu noktada paylaşmanın ne anlama gelebileceği, neleri değiştirebileceği… 

Göç ve Göçün Beraberinde Getirdiği Sıkıntılar Karşısında Bir Çocuk: Kömür Karası 

Çocuk adlı bu çalışmada, bir polisiye roman sürükleyiciliğinde olan Kömür Karası Çocuk 

romanı23 ile göç ve göçün beraberinde getirdiği sıkıntılar ve bu sıkıntılar karşısında göçmen 

çocuğun tutumu ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Annesi ile birlikte bir Afrika ülkesi olan Mali’den Türkiye göç etmiş, Türkiye’den de 

refah seviyesi daha yüksek bir ülke olan ve sanatın değer bulduğu Fransa’ya yasal olmayan 

yollardan göç edecek olan Salif’in başından geçen olayları konu alan bu roman ile yazar, 

okurlarını göçmen yaşamlar üzerine düşünmeye davet ediyor ve evrensel bir değer olan müziğin 

iyileştirici gücünü işleyerek ‘İnsan olmanın özelliği sevgi ve kardeşliktir. Din ve ten farkı 

gözetmeksizin birbirinizi seviniz ve birbirinize saygı gösteriniz’ iletisini veriyor, çocuk 

okurlarına.  

İncelenen bu eser özetlenecek olursa; romanın başkahramanı Salif, ilkokul çağlarında bir 

erkek çocuktur. Annesi ressam, babası başarılı bir müzisyendir. Mali’de yaşanan sıkıntılı 

günlerde yeteneğinin yeteri kadar değer görmediğini düşünen baba, oğlunu ve eşini Mali’de 

bırakarak Fransa’ya gitme kararı alır. Gidecekleri yerde birbirlerini bulacaklarına dair söz 

vererek ayrılır oğlundan ve eşinden. Küçük Salif, içinde hep bu umudu taşır. Romandaki 

olaylarsa, göçün İstanbul ayağında yaşanır. Salif, annesiyle birlikte İstanbul’a geleli henüz on 

beş gün olmuştur. Sahil kenarında konakladıkları çadırları sökülür ve o gün 58 numaralı eve 

yerleşirler. Sabah, çocuğun kendi okul zamanından hatırladığı okul zili ve babasından işaret 

olarak gördüğü bir müzik sesi, onu evden alıp mahalledeki bir okula götürür. Bu müzik, büyük 

bir yarışmaya hazırlanan bir okul korosuna aittir. Yaşanan birkaç olaydan sonra Salif, davulcu 

olarak koroya alınır. Diğer yandan, mahalle insanlarının şikâyetleri üzerine 58 numaralı ev 

boşaltılır ve Salif’in annesi de dahil olmak üzere evin içinde bulunan göçmenler hapse atılır. Bu 

arada Salif’in babası da hapse düşmüştür. İstanbul’da bir başına kalan küçük Salif’e, onda 

çocukluğunu bulan, koroyu çalıştıran müzik öğretmeni Behçet sahip çıkar ve ona evini açar. 

Memleket ve baba özlemine bir de anne özlemi eklenir. Bu özlem ile zaman akıp gider. Yarışma 

günü, sıra Salif’in davulcusu olduğu Derman Korosu’na geldiğinde Salif, annesinin 

hapishaneden çıktığı haberini alır. Behçet beyin nişanlısı olan Handan hanımın yardımıyla 

annesine kavuşur. Babasına da kavuşma umuduyla İstanbul’dan ayrılır, küçük Salif. Geride ise 

güzel dostluklar, derin izler bırakır. 

                                                           
19 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kitap/576423/Cocuk_edebiyatinda_gocmenlik__siginmacilik.html. 
20 Müge İplikçi (2014), Kömür Karası Çocuk, İstanbul: Günışığı Kitaplığı. 
21 http://gunisigikitapligi.com/wp-content/uploads/2015/03/12.03.2015-Star-Kitap.pdf 
22 http://bianet.org/biamag/sanat/167763-oteki-cocuk 
23 Nihat Ziyalan, (2014), Köksüzlük Duygusunun Acısı, Aydınlık Kitap, Yıl 3, Sayı 137, s. 13. 
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Müge İplikçi, Kömür Karası Çocuk adını verdiği romanında mekân olarak İstanbul’u 

seçmiştir. Umut yolcusu küçük Salif’in İstanbul’da bulunduğu yerler, İstanbul’un arka 

sokaklarından seçilmiş açık ve kapalı türden olan somut mekânlardır: 58 numaralı ev, evin 

bulunduğu mahalle, mahalle okulu ve okul bahçesi, Behçet öğretmenin evi, babasının 

bulunduğu huzurevi… romandaki olayların sahnesi durumundadır.  

İncelenen romanda kısa bir süreyi içine alan olay örgüsü işlenir. Roman, küçük Salif’in 

kaçak yollardan İstanbul’a gelişinin on altıncı gününde pencereden sabahı karşılamasıyla başlar: 

Salif … sığındıkları odadan dışarı baktı. Puslu gökyüzünü ve yerde uçuşan, kurumuş çınar 

yapraklarını gördü.24 Anlatıcı, kesin tarihler yerine belirsiz zaman ifadeleri kullanarak 

romandaki olayların, İstanbul’da havanın soğumaya başladığı sonbahar günlerinde 

başladığından ve küçük göçmenin yılın sonlarına yaklaşıldığı günlerde, annesine kavuşmak 

üzere, İstanbul’u terk etmesiyle son bulduğundan haberdar eder, okuyucuyu.  

Kömür Karası Çocuk adlı romanın şahıs kadrosu içinde yer alanlar, üstün özellikleri 

olmayan, sıradan insanlardır. İnsan dışında kalan varlıklara rastlanmayan bu romanda olayları 

var eden ve yaşayan şahıslar şunlardır: başkahraman olarak küçük göçmen Salif, Salif’in annesi, 

Salif’e yardım elini uzatan müzik öğretmeni Behçet ve onun avukat nişanlısı Handan, okul 

müdürü, belediyenin göçmenlerden sorumlu memuru Korkuluk Ziya, 58 numaralı evin 

sahiplerinden Baycan Bey, Salif’e önce kötü davranan ama daha sonra onunla arkadaş 

olabilmeyi başaran davulcu Sinan, Sinan’ın babası, koronun üyelerinden olan Keman Oya, Flüt 

Teoman, Fagot Ali, Obua Fuat ve diğerleri.  

 

Küçük Göçmenin Özellikleri 

Küçük göçmenin ismi Salif’tir. Kara gözleri ve kıvırcık saçları vardır.25 Afrika kıtasında, 

Mali’nin kurak topraklarında doğan Salif, yaşadığı coğrafyanın etkisi altında kalmış, zayıf ve 

esmer görünüşlü bir erkek çocuğudur. Onun bu özelliği, romanda sıklıkla vurgulanmış hatta 

romana adını vermiştir.26 Zira bu, onun göçmen olduğunu gösteren en belirgin özelliktir. Roman 

boyunca onun esmerliğini anlatan, adının yerine kullanılan kara oğlan, kömür oğlan, kara 

çocuk, kömür karası oğlan gibi tamlamalara, kimi zaman küçümseyici bir anlam yüklenmiştir. 

Hatta romanda onun adından çok bu hitaplarla çağrıldığı görülür. Sadece birkaç yerde ona 

adıyla seslenirler.  

Kitabı resimleyen Huban Korman da çöl ikliminin kara çocuğu Salif’i, baştan aşağı 

simsiyah çizerek tanıtmıştır, çocuk okurlarına. Hatta birkaç yerde Salif’in annesinin ve 

babasının da aynı şekilde olduğu görülür. Kitabın yazarı Müge İplikçi, kendisiyle yapılan bir 

söyleşide, Salif’in kitapta baştan aşağı siyah resmedilmesiyle ilgili sorulan bir soruya, şu yanıtı 

verir:27 

 Kitaba ‘Kömür Karası Çocuk’ adını verirken, kesinlikle böyle bir 

oyunun içine çekmek istedik genç okuru. Siyah beyaz ayrımını vurgulamak 

değildi niyetimiz; kesinlikle hayır! Farklı olabiliriz ve bu bizim için bir 

zenginliktir mesajını vermek istedik. Farklılık iyidir mesajı… 

Salif’in ruhsal özelliklerine bakıldığında öncelikle, yabancı bir yerde bulunduğundan olsa 

gerek, ürkek olduğu görülür.28 Zira bilmediği bir ev, tanımadığı insanlar, başlarındaki korkunç 

                                                           
24 Müge İplikçi (2014), Kömür Karası Çocuk, s.20. 
25 İplikçi, a.g.e., s.51. 
26 Romana Kömür Karası Çocuk adının verilmesinin nedeni, ilk akla geldiği gibi, kahramanının bir Afrikalı olduğuna 

işaret eden aşırı esmerliği olabileceği gibi, göçmen çocuğun, kömür gibi derinlerde, içindeki güzelliklerle 

keşfedilmeyi bekleyen en güzel maden olarak görülmesi de olabilir 

(http://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/komur-karasi-i-7807). 
27 http://www.okuryazar.tv/muge-iplikci-komur-karasi-cocuk. 
28 Müge İplikçi (2014), Kömür Karası Çocuk, s. 89. 

http://www.okuryazar.tv/muge-iplikci-komur-karasi-cocuk.
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adamlar, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları için güvenlik güçleri Salif’in korkusunu 

tetikleyen unsurlardır.29 

Salif sessiz, sakin, kavga etmekten hoşlanmayan, uyumlu bir çocuktur. Küçümseyici 

davranışlar karşısında dahi çıt çıkarmadığı görülür.30 Bunda yine yabancı bir yerde olmasının ve 

dil bilmemesinin etkili olduğu söylenebilir.  

Dil bilmediği, yol bilmediği yeni coğrafyada türlü güçlüklerle karşılaşan Salif, her şeye 

rağmen neşeli ve güler yüzlüdür. O, …kıvır kıvır kahkahalar atar, saçları gibi.31  

Salif, müziğe karşı ilgilidir. Müzik aletlerini kullanabilen yetenekli bir çocuktur. Belki 

biraz da ressam annesinin etkisiyle hayalperesttir.  

Zayıf, kara gözlü, esmer tenli, kıvırcık saçlı; sessiz, sakin, uyumlu, yetenekli ve güler 

yüzlü bir çocuk olduğu anlaşılan Salif’in bu özelliklerinden bazıları onu sıkıntılara sürüklerken, 

bazıları da bu sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olmuştur. Salif’in bu yolculukta 

karşılaştığı sıkıntılara genel bir bakış, onun kişisel özellikleriyle, karşılaştığı sıkıntılar arasındaki 

ilişkiyi anlamakta faydalı olacaktır. 

 

Göçün Beraberinde Getirdiği Sıkıntılar Karşısında Küçük Göçmen Çocuk  

Ülkesini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı sıkıntılar, daha 

ülkelerinden ayrılmalarıyla başlar, göç boyunca devam eder ve maalesef yeni yerleşilen 

coğrafyada da son bulmaz. Göçmenlerin sıkıntılarının başında ekonomik olanlar gelir. Buna 

bağlı olarak da barınma sorunu, açlık, düşük bir yaşam kalitesi onlar için kaçınılmaz olur. 

Bunlar, Mali’den Fransa’ya uzanan yolun küçük yolcusu Salif’in, annesinin ve beraberindeki 

diğer göçmenlerin de sorunudur. Onlar İstanbul’a ilk geldiklerinde sahil kenarında çadırlarda 

konaklamışlar, görevlilerin gelip çadırları sökmesinin ardından 58 numaralı eve yerleşmişlerdir. 

58 numaralı bu evde soba yoktur. Salif, yerde sert zeminli, rutubet kokulu bir şiltede annesinin 

dizlerinde yatar. Yerler ise ucuz, buz gibi bir muşambayla kaplıdır.32 Salif için Mali ve oradaki 

evinin sıcak havasına karşın İstanbul ve 58 numaralı ev buz gibidir. Aradaki bu zıtlık, göçmen 

bir çocuğun gözünde, vatan ve yaban algısını göstermesi açısından önemlidir. 

Salif, bu evde (…) annesiyle birlikte o eski şiltenin üstünde en az on beş kişinin uyuduğu 

bir (…)33 odadadır. Oda öyle kalabalıktır ki insanlar, pencerenin önünde yoğun bir şekilde 

uçuşan yapraklar gibidir.34 Bu kadar kalabalık olan oda havasızdır ve insanların nefesleriyle 

ısınır.35 Çaresiz insanların sığınağı olan bu ev, Salif’i ürkütecek kadar da eskidir.36 

Sosyal sorunlar, göç etmek zorunda kalan insanların karşı karşıya kaldığı bir başka 

sorundur. İncelenen romanın küçük kahramanı Salif de toplumdan dışlanmaya ve 

küçümsenmeye maruz kalanlar göçmenlerden biridir. Küçük göçmen Salif’in dışlanma örneği, 

İstanbul’a geldikleri ilk günlerde başlar. Türkiye’nin her yerinden göçmüş insanlardan oluşan 

mahalle, şimdi 58 numaralı evdeki yabancıları istemez.37 Onlardan rahatsız olur. Gerekçeleri, 

mahallenin huzurunun bozulmuş olmasıdır.38 Bu nedenle, öteki dünyanın insanlarından 

şikâyetçi olurlar. Bunun üzerine göçmenlerin kaldığı ev kapatılır, içinde bulunanlar hapse atılır. 

Ev kapatılmadan önce Salif, kaldıkları evin penceresinden duyduğu ve babasından bir 

işaret olduğunu düşündüğü sese doğru gidince, sesin geldiği yerin penceresinden bakar ve orada 

                                                           
29 İplikçi, a.g.e., s. 89. 
30 İplikçi, a.g.e., s. 55. 
31 İplikçi, a.g.e., s. 29. 
32 Müge İplikçi (2014), Kömür Karası Çocuk, s. 28. 
33 İplikçi, a.g.e., s. 11. 
34 İplikçi, a.g.e., s. 29. 
35 İplikçi, a.g.e., s. 19. 
36 İplikçi, a.g.e., s. 29. 
37 İplikçi, a.g.e., s.45. 
38 İplikçi, a.g.e. s.45. 
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müzik aleti çalan çocukları görür. Aynı zamanda kendisi de babasına işaret göndermek için ıslık 

çalar ve kendinden beklemeyen yüksek bir sesle Koca Reiiiis, nerdesiiiin!39 diye bağırmaya 

başlar. O sırada içerdeki öğrencilerin dikkati dağılır. Öğretmenleri kızınca davulcu Sinan, 

Öğretmenim, çalamıyorum, aklım hep karışıyor! Şu dışarıdaki kara oğlan durmadan bağırıyor, 

öğretmenim!40 der. Keman Oya, Flüt Teoman, Fagot Ali, Obua Fuat ve diğer çocuklar da 

rahatsız olmuştur. Behçet öğretmen de ona kızar, yanına gider. Çocuğun yanına vardığında, 

göçmenlerin korkulu rüyası, belediyenin göçmenlerden sorumlu memuru Korkuluk Ziya, 

çocuğu ensesinden yakalar. Korkuluk Ziya’nın göçmenlere karşı bakış açısı, çocuğa bu şekilde 

davranmasının sebebini soran Behçet öğretmene verdiği cevaptan anlaşılır:41 

(…) Benim çocuklarla bir derdim yok. Onları genellikle severim! Uslu 

oldukları, söz dinledikleri zaman yani. Ama bu durum çok farklı. Bu 

Afrikalılar bir haftadır başımıza dert oldu, onlarla uğraşıyoruz.’ dedi 

Korkuluk. ‘Kıyıdaki çadırlardan haberiniz var mı? On beş gündür oradalar. 

Dünden beri kıyıdaki çadırları sökmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz da ne 

oluyor!.. Hiç olmadı, göçmenlere uygun böyle kim kime, dum duma 

mahallelerde boş buldukları evlere girip yerleşiyorlar. 

Korkuluk Ziya, göçmenleri sınır dışı edeceklerini söyleyince Behçet öğretmen bir anda, 

çocukluğunda kasap dükkânlarının önündeki kedileri tutup çöp kutusuna atan Kıl Muharrem’i 

hatırlar. Behçet öğretmen birdenbire kedileri Kıl Muharrem’den koruyan küçük çocuğa dönüşür, 

kızar ve Salif’in koroda olduğunu söyleyerek çocuğu ondan kurtarıp diğer çocukların yanına 

götürür. Fakat Salif’in bir kimliği bile yoktur. Okul müdürü pek istekli olmasa da çocuğun 

koroya kaydını yapar. Adını Salih olarak yazar, yanına da Behçet Bey’in yanında kalan yeğeni 

Salih, notunu düşer.  

Behçet öğretmen, notaları okumayı zaten bilen Salif’e çalgıları çalmayı denetir önce. 

Fakat pek memnun kalmaz. O sıralar Behçet öğretmen de Salif’e karşı ön yargılıdır. Müzik 

öğretmeni, kömür karası oğlanı tam da ‘kömürlüğün ayak işlerine bakan çocuk’ ilan edecekken, 

Salif davulun başına oturur, başlar davulu çalmaya.42 Bütün koroyu kendine hayran bırakır ve 

koronun yedek davulcusu olur. Onun bu üstün yeteneği Behçet öğretmeni de büyüler, 

öğretmenin kendisine karşı olan ön yargısını ortadan kaldırır. Artık Behçet Öğretmen ve 

nişanlısı Handan, Salif’e her daim yardım eder. 

Behçet öğretmenin Salif’e karşı ilgili olmasının sebebi, çocuğun müzik yeteneğinin 

yanında, onda kendi çocukluğunu görmesidir. Behçet öğretmenin babası ev sahibi ve patronu 

olan Kıl Muharrem’in karşısında her zaman eziktir. Küçük Behçet de babasının bu durumuna 

çok kızar. İçinde ona karşı bir öfke büyütür. Salif hayatına girdiği sıralarda Behçet öğretmenin 

babası huzur evinde kalmaktadır. Behçet öğretmen ara ara onu ziyaret eder ama onunla hiç 

konuşmaz. Nişanlısıyla bile tanıştırmamıştır, babasını. Fakat Salif, onun babasına karşı olan 

öfkesini de yok etmiştir. Behçet öğretmen, bir gün Salif’i ve nişanlısını da alıp babasının yanına 

gitmiş, onları babasıyla tanıştırmıştır. Küçük Salif’in varlığı baba ve oğul arasında buzların 

erimesinde etkili olmuş, onların hayatına küçük dokunuşuyla büyük mutluluk getirmiştir. 

Behçet Öğretmen, küçük göçmene yardım ederek biraz da Kıl Muharrem’den intikam almıştır 

aslında. Böylece babasına karşı olan öfkesini de yenmeyi başarmıştır. 

Romanda Salif’in, davulcu Sinan tarafından küçümsendiği, dışlandığı da görülür: 43 

Salif’in yedekten asıl davulculuğa terfi etmesi umulmadık biçimde, çok 

kısa bir zaman içinde gerçekleşti. Bunun nedeni, asıl davulcu Sinan’ın 

oğlana kaba saba, yer yer düşmanca davranmasıydı. Salif’i sürekli, ‘Arap! 

Arap!’ diye çağırıyordu.  

                                                           
39 İplikçi, a.g.e., s.33. 
40 İplikçi, a.g.e., s.37. 
41 İplikçi, a.g.e., s. 43. 
42 Müge İplikçi (2014), Kömür Karası Çocuk, s. 53. 
43 Müge İplikçi (2014), Kömür Karası Çocuk, s. 55. 
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Sinan, bu türden tavırları nedeniyle korodan atılınca bu kez Sinan’ın babası oğlunun 

intikamını almak için göçmenleri şikâyet eder ve 58 numaralı ev boşaltılır. Salif hariç annesinin 

de içinde olduğu evdeki göçmenler hapishaneye götürülür.  

Dil ve kültür sorunu, çoğu göçmen gibi, Salif’in de karşılaştığı güçlüklerden biridir. 

Koroya ilk geldiğinde müzik öğretmeniyle anlaşmak üzere işaret dilini kullanır. Behçet 

öğretmen ona hangi müzik aletini çalmak istediğini işaret ederek gösterir. Aslında Salif’in 

anadilinden başka bir dili daha vardır: Fransızca. Bu, Mali’nin bir Fransız sömürgesi 

olduğundandır. Fakat yine de Salif, Fransızcayı anadili kadar iyi bilemez. Onlar için kurtuluş 

yeri olan Fransa’nın dilini de öğrenmenin önemli olduğu şu satırlardan anlaşılır:44 

İnsanın anadili gibi var mıydı hem? Böyle derdi Koca Reis. Ancak, bir 

seferinde şunu da söylemişti Salif’e ‘Fransa yeni yurdumuz olduğunda, 

Fransızcayı ana dilin kadar iyi konuşmalısın Salif.’ Nedenini de şöyle 

açıklamıştı: ‘Yoksa seni hep ikinci sınıf vatandaş sayalar’. 

Evet, Fransa onların kurtuluş yeridir. Ancak Fransızcayı çok iyi bilmedikleri takdirde bu 

ülkede de ikinci sınıf vatandaş muamelesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Buradan da 

anlaşılmaktadır ki, Salif, nereye giderse gitsin, gittiği yerin dilini anadili gibi bilmediği takdirde 

hep dışlanmaya maruz kalacaktır. 

Dil ve kültür sorununun yanında eğitim sorunu da küçük Salif’in karşılaştığı 

problemlerdendir. Okulda olması gereken bir yaşta iken Salif, ülkesinden çok uzaklardadır ve 

vatandaşı olmadığı bir ülkede okula gidememektedir. Çünkü Salif kimliksiz. Ve kimsesiz. Nüfus 

kağıdı yok, pasaportu yok ve tabii, oturma izni yok. Hiçbir şeyi yok. Yok yok yok… Okula 

kaydedemiyorsunuz. Bir hayalet o. Aslında var olmayan biri…45  

Bir göçmen olarak Salif’in İstanbul’da yaşadığı sorunlardan bir diğeri özlemdir. O, 

babasını ve memleketini özler. Baba Koca Reis, annesiyle Salif’i bırakıp birbirlerini Fransa’da 

tekrar bulacaklarına dair söz verip, onlardan önce yola çıkmıştır. Ve Salif o günden beri 

babasını bulacağı günü iple çeker. İstanbul’a geldiklerinde babasının kodeste olduğunu öğrenir 

Salif. Ama kodesin anlamını bilmediğinden çocuk ruhuyla babasından bir işaret bekler. 

Umudunu hiç kaybetmez. Bu sırada annesinin hapse atılması Salif’in canını daha da yakmıştır. 

Salif, Koca Reis’in özleminin yanına annesininkini de eklemiş ve altı ayda altı yaş büyümüştü 

sanki.46 

Benzer olmayan bir kültür ve toplumda yaşamak zorunda kalan Salif’in memleket özlemi, 

annesinin yaptığı tablonun hayaliyle somutlaşır romanda. Her yer sarı, ışıl ışıl ve sıcacıktır 

annesinin o tablosunda. Tablo, gözünün önüne gelir Salif’in ve oralarda geçirdiği günleri 

anımsar özlemle.  

Salif’i bu zorlu süreçte ayakta tutan şeyin müzik yeteneği ve tutkusu, hayal gücü ve 

umutları olduğu görülür. Baba, müzisyen Koca Reis, oğluna daimi bir müzik sevgisi aşılamıştır. 

Ona, müziğin dünyadaki bütün sınırları kaldıran bir güç olduğunu öğretmiştir. Ve nerede olursa 

olsun, mutlaka müziği duymasını, duyduğu müziğin peşinden gitmesini öğütlemiştir. Fakat 

müzik ve yaşam arasındaki ilişkiyi anlamak için biraz küçük olan Salif, babası sürekli 

anlatmasına rağmen, yine ona, müziği duymanın ne demek olduğunu, müzikle sınırların nasıl 

aşılacağını sorar. Koca Reis ise şöyle cevap verir: Müzik yaşamdır oğlum, (…) Bütün sanatlar 

insanı, yaşamı anlatır. Sınırları hoop kaldırır, insanı hoop ferahlatır.47  

Müziğin sınırları kaldıran, insanları farklı duygularla aynı noktada birleştirme gücünün 

farkında olan baba, oğluna da bunları anlatmış, bateri çalmayı da öğretmiştir. Bu yeteneği 

sayesinde Behçet öğretmen Salif’i koroya almıştır. Böylece Malili kömür karası çocuk Salif, 

                                                           
44 Müge İplikçi (2014), Kömür Karası Çocuk, s. 27. 
45 İplikçi, a.g.e., s. 71. 
46 İplikçi, a.g.e., s. 72. 
47 Müge İplikçi (2014), Kömür Karası Çocuk, s. 22. 
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tüm farklılıkları ve engelleri aşarak, diğer insanların aksine, korodaki Türk çocuklarıyla kısa 

sürede kaynaşmıştır zorlanmadan:48 

Orkestradaki diğer çocuklara gelince… Onlarda bu değişimi çabuk 

kabul ettiler. İçlerinde en kaygılıları bile kendileriyle tek kelime bile 

konuşamayan bu oğlanı aralarına almakta zorlanmadı. 

Böylelikle, Salif onlardan az da olsa Türkçeyi öğrenmiş ve dil sorununu kısmen 

aşabilmiştir: Orkestradaki çocukların yardımıyla Türkçeyi epey sökmüş; karşılığında o da 

onlara, ıslık yarışını öğretmişti. 49 

 O, müziğin birleştirici gücüyle, diğer çocuklarla arasındaki farklıkları ortadan kaldırıp 

ortak bir paydada birleşerek arkadaşlıklar kurmuştur. Başlangıçta kötü muamele gördüğü 

Sinan’la bile çok iyi dost olmuştur.  

Umut dolu ve hayalperest Salif, baterist olarak alındığı koronun sesini, önce 58 Numaralı 

evin penceresinden duyar. Duyduğu müzik ona hiç yabancı değildir. Babasını, Mali’deki sıcak 

evlerini, oradaki anılarını anımsatır. Koronun çaldığı, onu bu anılara götüren, Haydn’ın Sürpriz 

Senfonisi’dir. Bu müzik Salif’e bir de annesinin kendi doğup büyüdüğü yer olan Nijer Nehri 

civarını çizdiği resmi hatırlatır. Bu resimde her yer sarıdır ve ışıl ışıldar:50 

Gerçekten de sapsarıydı resim. Kıyı, nehir, hemen hepsi renge ve ışığa 

bulanmıştı. Hemen her şey pırıl pırıl parlıyordu. Irmaktan kayıklar 

geçiyordu. Biri yiterken ötekisi başlıyordu. 

Resim sanki hareket ediyordu. 

Hep ederdi zaten en azından Salif’e öyle gelirdi. İşte, yine Salif’in 

zihninde hareket ediyordu desenler. Resimde karanlık yoktu; varsa yoksa 

huzur ve mutluluk. Ve ışık. 

Burada sarı51 rengin ve ışığın güneşi, umudu temsil ettiği söylenebilir. Bu, Salif’in 

gelecek günler için taşıdığı umuttur. Roman boyunca babasını bulacağı ve her şeyin yoluna 

gireceği günlerin hayalini kurar. Onun hayata karşı bu umut dolu bakışı, zorluklar karşında 

ayakta durmasını sağlamıştır. Çünkü kendisi de umut dolu bir adam olan Koca Reis, ona hep 

mutlu, güler yüzlü ve umutlu olmasını söylemiştir. Annesinin yaptığı o tablo da onun 

umutlarının ve hayallerinin bir sembolüdür. Annesi hapisten çıktıktan sonra yeni bir yolculuğa 

başlarlar. Annesiyle birlikte arabada giderken kulağında yine o müzik gözlerinde annesinin 

tablosu vardır. Güneş, ışık, nehir, safran sarısı parıltılar Salif’in hayallerini süsler ve umut dolu 

gelecek günlere olan inancıyla uykuya dalar Salif. 

 

Sonuç 

Sonuç olarak, Afrikalı küçük bir çocuk olan Salif, göçmenliğin çeşitli sorunlarıyla karşı 

karşıya kalmıştır, İstanbul’da. Dil ve eğitim sorunu, ayrımcılık, barınma, ekonomik sıkıntılar 

diğer göçmenler gibi onun da yaşadığı sorunlardandır. Esmer bir çocuk olmasıyla dikkatleri 

üzerine çeken Salif, kimi zaman bu yüzden dışlanmış, küçümsenmiştir. Ancak bu sorunlar 

karşısında Salif, diğer insanlardan biraz daha şanslıdır. Sahip olduğu müzik yeteneği, 

karşılaştığı sorunları atlatmasında önemli bir rol oynamıştır. Müziğin evrenselliği, birleştirici 

gücü, bütün farklılıkları, sınırları ortadan kaldırmış ve insanlar arasında önemli bir bağ 

kurmuştur.  

                                                           
48 İplikçi, a.g.e., s. 58. 
49 İplikçi, a.g.e., s. 72. 
50 İplikçi, a.g.e., s. 25. 
51 Büyük yaratıcıların, idealistlerin ve bilim adamlarının genellikle favori rengi olan sarın insan psikolojisi üzerinde 

pozitif etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Sarı, güneşin rengidir ve onu simgeler; güneşin parlaklığı ve kişinin 

yaşamının parlaklığı arasında güçlü bir bağ kurar. Sarı, kişilerin öz güvenlerini doğru orantıda etkilediği gibi, yazı 

ve sıcağı anımsatan, insanlara mutluluk veren bir renktir (http://www.teknikeretiket.com/renklerin_psikolojisi.htm). 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA  

MÜLTECİLERİN VE GÖÇMENLERİN SORUNLARI 

 

Solmaz HAYATOVA* 

 

 

“Yahşılığı elimizden aldılar 
 Yahşı bizi yaman güne saldılar.”  
(İyiliği elimizden aldılar! 
 Bizi iyice kötü güne saldılar.) 

Şehriyar 

 

ÖZET 

Göçmen, mülteci ve zorbaca kovalama kavramlarına rastladığımızda ilk hatırladığımız şey son 
yüzyılda Ermenistan'ın yerel ahalisi olan Azerbaycanlıların başına musibet ve felaketler olan facialar olur. 
1905 yılı 1918 1948. Nihayet 1988 yılı. 

Bu Rasulullah çocuk edebiyatı yazarları yang her zaman makruh merkezinde al-qur'an. Yazar 
E.Babayeva (Regarenk uykular), N.Mehmetli (Zengule), Ş.Hovurlu (Yunan balmumu), S.Nuri al-qur'an 
(Kalbin intikamı) dan başkaları köpek yavrucakların hayatlarına kayetsiz ada, seluruh sorunları dan 
felaketleri eserlerinde yansıtmaya çalışmışlar. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, mülteci, göçmen. 

 

Problems of elderly and displaced persons in the youth and children’s 

literature 

 

ABSTRACT 

As we meet the definitions of displaced persons, refugees, immigrants, persons forcibly expelling 
from native lands, we comprehend many disasters experienced by the Azerbaijanis, considered local 
population in Armenia in the last century, their tragedies and the weight of their grief. These tragedies 
encompass the below identified years of the last century: 1905, 1918, 1948 and finally 1988. 

The representatives of the children’s literature couldn’t remain indifferent to these problems. 

Amongst them, A.Babayeva (“Colorful dreams”), Nushaba Mammadli (“Trill”), Shovkat Hovurlu 
(“Shirt”,) Marziya Salahadfdin (“A Palm of soil”), Salida Sharifova (“Burning candle”), Sevinj Nuru gizi 
(“Revenge of the heart”) and many others not remaining indifferent to above mentioned problems have 
made efforts to shed light on the tragedies of refugees and displaced persons in their works.   

Key words: Child and Youth Literature, refugee, immigrant 

 

                                                           

* Doç.Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami adına Edebiyat Enstitüsü Yeni Dönem Azerbaycan 

Edebiyatı Bölümü. 
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Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Mültecilerin ve Göçmenlerin Sorunları 

Her halkın özgeçmişini, dünya evine gelişinden itibaren geçtiği bütün manevi ve siyasi 

hayat yolunu olgular temelinde aydınlatan tek araç tarihidir. Tarihçi sahtekarlığa, dolandırıcılığa 

izin vermemelidir. Onun temel silahı olgudur, yaşanan olaylardır. Onların üstünden sessizce 

geçmek, düşünmemek, tarihçi için çok büyük kötülük ve felakettir. Biz edebiyatçıların üzerine 

ise şu olguları kendi eserlerinde aydınlatmak düşer. 

Göç, göçmen, mülteci, zorla qovala'ma kavramlarına rastlayan gibi, son yüzyılda 

qərinələr boyunca yerli halk olan azerilerin Ermenistanda defalarca yaşamış oldukları 

felaketleri, faciaları onların derdini, acısını duygular gibi algılıyorsun. 1905 yıl, 1918 yıl, 1948 

yıl ve son 1988 yıl. 

Toplam bir hafta içinde 200 bin kişiden fazla çocuk, genç, yaşlılar, kısacası sivil halkın 

ülkede kanlı katliamlarla kovulması şimdiki uygar dünyamızda, insan haklarının savunulması 

konusunda Lozan kongresinden başlamış Viyana bildirisinden tüm dünya devletlerinin kabul 

ettiği belgelerin yürürlükte olduğu bir dönemde "basit" bir olay gibi değerlendiriliyor. 

1918 yıl daha geçen yüzyıldan başlatılan taşnak planının sonucunda Ermenistan'dan 

kovulan göçlerin acılı-ağrılı günlerini sanatın hangi türünde tarihe ertelenmiştir? 

1988 yıl öz yurdundan sürülen sayısı iki yüz bini geçmiş değerlerimize ne gün ağladık? 

Onlara mülteci statüsü talep etmek yerine, kovulmuş, hakaret edilmiş, benliği aşağılan, silah 

gücüne yüzyılımızın mülteciler kervanına dönüşmüş soydaşlarımızı bazen "göçmen", bazen de 

"Ermenistan'dan gelen" mülteci adlandırdık. Tarihten utandık. Yüz yılların toprağını, baba 

mezarını, mülk, evini, hayvanatı atıp kaçmaya, dağlar aşmaya, dereler geçmeye mecbur 

olmuşlardır. Gelinler, genç kızlar ar-namus kurbanı olmuşlardır. Sanki bize sığınan, bize 

sığınmışlar. Buzlu dağlar aşan çocuklar ve bizim yanımışa başı açık, yalınayak, anne babasını 

kaybetti, gözü yaşlı aç, susuz bebekler diri yetim, diri göç gibi bize sığınmışlar. 

Son dönemde Ermenistan'da (1965-1988 yıl) yaşayan azerbaycanlıların çektiği sıkıntılar 

hakkında çok yazıldı. Fakat bunlardan ikisi insana daha çok etkilemiştir. Biri Ermenistan 

SSC'NİN Calaloğlu (şimdiki Kalinino) bölgenin Evli köyünden olan Tahir Talıblının "El 

yürüdü, ben geldim, yurdum kaldı" (7) başlıklı makalesidir. İkincisi ise güzel şairimiz Mehmet 

Aslan'ın "Şehriyarname" şiiridir. Derin hislerle yazılmış bu şiirden bizim başımıza gelen belaları 

yansıtan bir bölümü hatırlatmak istiyorum: 

Şehriyar, Göyçe derdi derindir, 

Aklımızdan Göyçe kana boyandı, 

Mahşer koptu, zulüm arşa durdu. 

 Eski Göyçe bir gecede yabancı oldu, 

 Dünya bize baştanbaşa ateş oldu! 

  

Şehriyar. Göyçe derdi çoktu 

Yara kabuğu tutmaz bir yaradı, iriydi, 

Şeytan yağdı, musibetler türedi: 

 Bin kurum ani geçti bir günde, 

 Yıldızımız söndu kader burcunda. (1) 

"Mülteci", "göç"... Hangi ad altında olursa olsun, herhalde baba ocağını, atalarına da 

mesken olmuş ulu dağları, nehirleri, ormanları, asker karşısında bin anı yaşayan toprakları, 

Dede Korkut'tan beri yiğitlerin at covlan ettirdiği yaylaları ve gözyaşı gibi dup-duru çağlayan 

çeşmeleri, yerini-göyünü, beşiğini ve son durağını - ulularının kemiği karışan, ruhu yatan. 

Yerleri atıp geçmekten büyük trajedi yoktur 

En korkunç da, kendi öz dünyasını terk etmeye mecbur getirmeleri, bu dünyaya sahip 

çıkmaları, seni bir insan olarak, halk olarak, aile reisi gibi hakaret getirmeleri, aşağılanmaları, 
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hunharca öldürmeleri ve perde çekip, bu trajediyi gizlemeye bu kanı batırmağa çalışmalıdır (5, 

23). 

Karabağ Ermenistan haritasına eklendi. Yüreğimiz parçalandı, "Sabrettik dizilmeleri" 

söyledik. Üzeyirin, Natevanın, Bülbülün... Şuşanın yolları kapandı. Sanki anneler mezarından 

kalktılar, acı bir ağıt çektiler: 

Aslım karabağlıdır, 

Sinem çapraz dağlıyır. 

Ne gelen var, ne giden 

Acaba yollar kapalıdır? (3, 17-20) 

Karabağ'da yollar kapalıdır. Dolayı yollar arayıp geçiyoruz, Şuşa, Laçina Büyük Sabir 

demişken: "Dinime, konuşma, yat, yavrum, sen diyen olmadı henüz". Annelerimiz bize "Sen 

Azerisən, Türksen; Milliyetini unutma" demiştir. Milletine vahşi, cahil, sana soysuz diyenlere 

kendi kültürünle anlat ki, dünya kültürüne Nizamiler, Fuzuliler, Sabirler veren halk vahşi 

olamaz. Göçümüz yurdunu terk etmez, koç yiğitlerimiz kurban gitmezler. 

Bu musibetlere çocuk edebiyatının temsilcileri de ilgisiz kalamamışlar. Yazar Aleviye 

Babayevanın "Rengarenk" rüyalar, Nüşabe Mehmetin "Zengule, Şevket Hovurlının" Gömlek", 

Merziye Selahaddinin "Bir avuç toprak", Salide Şerifovanın "Yanan mum", Sevinç Nuru kızının 

"Kalbin öcü" ve başkaları bebek yavruların kaderine büyük ilgi göstererek onların mülteci 

hayatını ve musibetlerini kendi eserlerinde aydınlatmışlar. 

Aleviye Babayeva "Rengarenk rüyalar" (2, 109) öyküsünde çadrlarda bulunmuş 

çocukların acı kaderinden söz açıyor, onların zor koşullarda yaşadıklarını okuyuculara 

ulaştırmıştır. Aleviye hanım böyle çadırların birinde dili tutulmuş Samireyi görür ve ona 

hayırsever kişilerin destegi ile yardım ediyor. Kızın dili açılıyor. Yazar bu küçük kızla ikinci 

kez görüşmelidir. Onu evine getirir. Samirenin yazdığı yurt özlemli şiirlerini dinliyor. Günün 

birinde küçük çocuğu deniz kuyısındakı parka götürüyor. Bu sırada qızsığazın gözleri denize 

dikiliyor. Ay aman! Bu kadar su olur? Diyerek hayran kalayor. Çadır kampında çocuk suyun 

öylesine özlemini çekmişti ki, denizin suyuna kayıtsız kalamayız. 

Bu öyküde ikinci Lamiyedir. Soğuk çadırda yerde oturarak şiir yazan küçük kıza yazar 

kalp ağrısı ile acıyor. 

Yazar Nüşabe Mehmetli "Zengule" eserinde kahramanların trajedisinin canlı tanı 

olmuştur. Karabağ'da yaşayan Nuşabe hanım olayları bizzat görmüş, sonra ise bu olayları büyük 

yanqıyla kaleme almıştır. Onun da evi darmadağın edildi, yakınlarının, akrabalarının mezarları 

düşman işgali altındadır. 

Eserde yaşanan olaylar ermeni taşnakları, cellatları tarafından gözünün biri çıkarılmış 

Rehilenin dili ile okuyucuya ulaştırılıyor. Ama tesadüf işte getirip ki, çocuk sağ kalarak yaşadığı 

yurdundan oluyor. 

Eserin ilk bölümünde olaylar kadınların esir alındığı ahurda yaşanıyor. Burada 

Azerbaycan kadınları büyük facialarla karşılaşıyor. Buradaki kadınların her biri kendi trajedisini 

yaşıyor. Evleri ermeni cellatları tarafından yakılmış, çocukları, eşleri, çocukları gözlerinin 

önünde öldürülmüştür. Bu kadınların arasında doktor de, öğretmen de, alim de, ev kadınları da 

var. Küçük çocuk sık sık yakılmış evlerini, anne babasını, kayıp olan bacı-qardaşlarını 

hatırlıyor. Ergeç onların geleceğini, özgür olacaklarını bekliyor. Fakat uzun yıllardır onlardan 

hiçbir haber yok. Çocuk umutla şimdi de onların yolunu bekliyor. 

Nüşabe Mehmet'in "Zəngulə" eserinde tasvir eden çocuk karakterlerinin her biri 

haksızlığa, vahşete, zulme maruz kalmışlardır. İşgal altındaki Karabağda anne babasını 

kaybetmiş, yüzlerce Rehile gibi cocuqlarımız göçmen, mülteci gibi sefil hayat geçirmişlerdir. 

Yazarın kaleme aldığı bu olaylar, olgular temelinde yazılmıştır (4). 

Öyküde Kızıl Haç Derneğinin faaliyetinden de söz açılıyor. Göçmen düşmüş küçük 

kızcığaz annesi ile birlikte toplumun aracılığıyla ermeni evlerinin birine aktarılır. Burada anne 
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ile kızın başına gelen musibetlerden söz ediliyor. Anne girdikleri evde hizmetçi işler, uzun 

örgüleri ise cellatlar tarafından kesilir. Rehile ise ev sahibinin oğlu tarafından zorlanır. 

Rehilenin faciası ise bundan sonra başlıyor. Anneni yavrudan ayırmakta amaç çocuğun kalbini 

Amerika'da yaşayan ermeni milyonerinin kızının kalbine yerleştirmek idi. 

Eserde esir olan azeri kızının duygularını, acılarını göstermek, Camuel ve onun karısının 

rəzillik'ını, gaddarlığını okurlara takdim etmek idi. Rehile tesadüf sonucu sağ kalıyor ve 

hayırsever Türk kadını Meleyha hanım'ın ve Yunus bey'in ailesine düşüyor. 

Çocuğun güzel sesi olduğundan kazionların birinde okuyor. Vatanından uzakta olan kızın 

tek isteği vardı. Para toplayıp annesini esaretten kurtarmak. Fakat feleğin kurduğu oyun daha 

ağır olur. Kızı seven Nihat bey anne babası ile birlikte kazaya sebep olurlar. Rehile yeniden 

ermeni ailesinin eline geçir. Karabağ'da esir düşen cocuqlarımızın her birinin trajedisi hepimizin 

yüreğini dağlıyor. Onların kaderinden habersiziz. Esir göçmen hayatını süren bu çocuğun 

iztirablarıyla yaşayan okucu bütüncül bir savaş geçiyor ve savaşta büyük bir trajedi yaşıyor. 

Savaş toprak kaybının kurbanına dönüşen çocukların ailede, toplumda yaşadıkları bu 

acıyı yazarlarımız daha duygusal, etkili şekilde vermekle yanısıra, meselenin psikolojik 

katlarına inmeye çalışıyorlar. 

Sevinç Nuru kızı'nın "Güneşten gelen sözcük", "Kalbin öcü" hikayeleri bu bakımdan çok 

ilginçtir. "Güneşten gelen sözcük" hikayesinde kendi yurdundan göçe zorlanan, savaşın acısını 

yaşayan, nemli, hiç bir ortamı olmayan bodrum'da yaşayan bir ailenin yaşantılarını yansıtıyor 

(6). 

Yazarlarımızdan Merziye Selahaddin de göçmenlerin kaderinden bahseden birkaç hikaye 

ve öyküleri yazarıdır. Velidelerinin her ikisini, çoğu ise birini kaybeden cocuqlarımız 

ilçelerimizin çeşitli köşelerine yayılmıştır. Onların çoğu devletimiz tarafından kaygı ile himaye 

ediliyor. Ama onlar baba, yurt özlemi ile yaşıyorlar. Gençlerimiz ve çocuklarımızın savaşa 

nefreti büyüktür. Vatana sevgi, düşmandan intikam alma duygusu bu eserlerin esas gayesini 

teşkil etmektedir. Göçmenler kervanından kopan çığlık sesleri ise onların kendi yurtlarına 

dönmeyeceğine kadar gelecektir. 

 

KAYNAKÇA  

1. Aslan M. "Edebiyat ve sanat" gazetesi, 1989. 

2. Babayeva E. "Rengarenk rüyalar". Bakü, "Aras" yayınevi, 

3. Caferzade E. "Kim suçlu", Bakü, Gençlik, 1990. 

4. Memmedli N. "Zəngulə". Bakü, "Qapp – poliqraf " yayınevi. 

5. Rüstemhanlı S. Kaybolan dünyamız. "Göçler", Bakü, Gençlik, 1990. 

6. Sevinç Nuru kızı. "Azerbaycan" dergisi, 2008. 

7. Talıblı T. "El yürüdü, ben geldim, yurdum kaldı", "Yeni düşünce" gazetesi, № 6, 13 deyabr, 

1989. 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   67 
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ÖZET 

20. yüzyılın ikinci yarısında, 1961’de o dönemki adıyla Federal Almanya ile Türkiye arasında bir 
anlaşma imzalanır. İş alanı için yapılan bu anlaşmayla çalışmak amacıyla Türkiye’den epeyce insan 
Almanya’ya göç eder. Her göç olayında olduğu gibi bu göçte de bazı sorunlar yaşanır. Buna bağlı olarak, 
yaşananlara duyarsız kalamayan sanatçılar ve yazarlar tarafından bu sorunlar ele alınıp irdelenir. 
Toplumcu-gerçekçi bir yazar olan Fakir Baykurt da Duisburg Üçlemesi genel başlığını taşıyan ve Yüksek 
Fırınlar, Koca Ren, Yarım Ekmek başlıklı romanlardan oluşan roman dizisinde göç olgusu üzerinde durur. 
Bu dizinin ikinci romanı olan ve 1986’da yayımlanan Koca Ren adlı romanda göçün genç insan üzerindeki 
etkileri ele alınır. Bu romanda on dört yaşındaki Âdem’den hareketle Almanya’ya göçün genç insan 
üzerinde yaptığı etki söz konusu edilir. Buna bağlı olarak bu çalışmada Koca Ren adlı romandan hareketle 
Almanya’ya göçün gençleri nasıl etkilediği romandan verilecek örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fakir Baykurt, Duisburg Üçlemesi, Koca Ren, Almanya, Göç.  

 

A STUDY ON IMPACT OF MIGRATION TO GERMANY ON YOUNG 

PEOPLE IN THE NOVEL NAMED KOCA REN (GREAT RHİNE) 

 

ABSTRACT 

In the second half of the 20th century, in 1961, an agreement was signed Germany, which is 
formerly known as Federal Republic and Turkey. Many humans from Turkey emigrate to Germany in 
order to work with this agreement for business area. Some problems in this migration also happened as 
in every migration. Thus, these problems are examined by the authors and artists who cannot remain 
insensitive to events that have been happened. Fakir Baykurt who is also a socialist-realist writer 
focused on migration fact in novel series of Duisburg Üçlemesi (Duisburg Trilogy) general titled and 
Yüksek Fırınlar (Blast Furnaces), Koca Ren (Great Rhine), Yarım Ekmek (Half Bread) titled. In the Koca Ren 
(Great Rhine), which is the second novel of this series and published in 1986 is handled the impact of 
migration on young people. In this novel, it is mentioned the impact of migration to Germany on young 
people moving from Âdem who is fourteen years old. As a consequence, in this study moving from the 
novel named Koca Ren, how effects young people’s migration to Germany will be explained with 
examples given from the novel. 

Keywords: Fakir Baykurt, Duisburg Trilogy, Great Rhine, Germany, Migration. 

 

Giriş 

Türkiye ve o zamanki adıyla Federal Almanya arasında 30 Eylül 1961’de işgücü 

anlaşması imzalanır. Almanya, bu anlaşmayla ucuz işgücü sağlama olanağı edinir. Bu anlaşma 

neticesinde Türkiye’nin farklı yerlerinden insanlar çalışmak için Almanya’nın yolunu tutar. 

                                                           
 Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, hyurek@mersin.edu.tr 
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1973’te aileleri birleştirmek için bir yasa çıkarılır ve Almanya’daki işçilerin eş ve çocukları da 

oraya gitmeye başlar. Bu uygulamadan kısa sürede vazgeçilse de Almanya’daki Türk işçilerin 

çocukları ciddi oranda Almanya’ya yerleşir. Almanya 1973 yılında işçi alımını sonlandırır. 

Ancak bununla birlikte buraya gelen Türk aileler varlığını günümüze kadar devam 

ettirmişlerdir.  

Almanya’ya yerleşen Türk aileler çeşitli sorunlarla karşılaşır. Dil, eğitim, uyum, hasret ve 

benzeri sıkıntılar söz konusudur. (bk. Demirbaş, 1990; Şahin, 2010.) Bu sıkıntılar zaman 

içerisinde edebiyata, romana yansımıştır. Bununla birlikte şunu da eklemek gerekir ki “Türk 

edebiyatında iç göç ve bunun getirdiği sonuçlar yazarlarımız tarafından hikâye ve 

romanlarımızda işlenmiştir. Ancak dış göçün edebi eserlerimizde aynı oranda islendiğini 

söylemek güçtür.” (Ayata, 2008: 99) Dış göçü ele alan başlıca sanatçılar ve dış göçün ele 

alındığı başlıca hikâye ve romanlar şöyle sıralanabilir: “Adalet Ağaoğlu (Fikrimin İnce Gülü), 

Abbas Sayar (Dik Bayır), Gülten Dayıoğlu (Geride Kalanlar, Geriye Dönenler), Füruzan (Yeni 

Konuklar, Berlin’in Nar Çiçeği), Sevinç Çokum (Çırpıntılar), Yüksel Pazarkaya (Oturma İzni), 

Nevzat Üstün (Almanya Almanya) Tarık Dursun (36 Kısım Tekmili Birden, Bağn Yanık Ömer 

ile Güzel Zeynep), Bekir Yıldız (Türkler Almanya'da, Alman Ekmeği), Osman Çeviksoy 

(Duvarın Öte Yanı). (Ayata, 2008: 99 ve Kolaç, 2008:465) 

Belirtilen anlatılar dışında Almanya’ya göçü ele alan ve bunu genç insan düzeyinde 

yapan isimlerden biri Fakir Baykurt’tur. Fakir Baykurt’un Duisburg Üçlemesi’nin ikinci romanı 

olan Koca Ren’de başkişi olan Âdem ekseninde göçün genç insan üzerindeki etkilerini irdeler. 

Bununla birlikte üçlemenin tamamında Almanya’ya göçün konu edildiğini de eklemek gerekir. 

Üçlemenin birinci romanı Yüksek Fırınlar, üçüncü romanı Yarım Ekmek adını taşımaktadır. 

Fakir Baykurt’un kimi eserlerinde Almanya’ya göçü konu edinmesi yaşanmışlıklara 

dayanmaktadır. 1929’da Burdur’da doğan yazar, 1999’da Almanya’da vefat eder. Yazar, “1979 

yılında Almanya’ya gider. Duisburg’da Yabancı Çocuk ve Gençlerin Teşvik ve Bölgesel 

Çalışma Kurumu’nda uzman olarak çalışmaya başlar.” (Morkoç, 2015: 485) Hatta burada iken 

1996 yılında emekli olur. Dolayısıyla yazarın Almanya’yı, Almanya’ya göç edip oraya yerleşen 

Türkleri çok yakından tanıdığı ve buradan hareketle kimi eserlerinde onları konu edindiği 

söylenebilir. “Fakir Baykurt, her ne kadar romanlarının önemli bir kısmında kırsal kesim 

insanlarını anlatmış olsa da yazarın, Almanya’da Türk insanlarını ele alıp işlediği eserlerini de 

göz ardı etmemek gerekir. Almanya’da iki kültür arasında sıkışıp kalan, kendi kişiliği ve 

kimliğini yitirmemeye çalışan Türk insanlarını anlatır. Almanya’da yazdığı eserlerinde ağırlıklı 

olarak farklı kültüre uyum sağlayamayan, hem kuşaklararası hem de kültürlerarası çatışmalar 

yaşayan insanları gözler önüne serer. Kaleme aldığı roman ve hikâyelerinde toplum bilimine, 

halk bilimine ve dil bilimine ait zengin unsurlar da yoğun biçimde yer alır.” (Morkoç, 2015: 

486) 

Fakir Baykurt’un, Duisburg Üçlemesi’nin ikinci kitabı olan Koca Ren’de Almanya’daki 

Türkler söz konusu olmakla birlikte ön plana 14 yaşında bir genç olan Âdem çıkarılır ve 

Âdem’den hareketle Almanya’da yaşayan gençlerin yaşadıkları, sıkıntıları gözler önüne serilir. 

1985’te tamamlanıp 1986’da yayımlanan ve 41 bölümden oluşan romanda Ren Nehri, 

Âdem’in sırdaşı konumundadır. Ren, adeta Âdem’in dert ortağıdır. Âdem yaşadığı, düşündüğü, 

hissettiği her şeyi Ren Nehri’ne anlatmaktadır. Nitekim roman “dinle Koca Ren! Benim Adem 

olduğumu biliyor musun? Salim Sarıkaya’nın oğluyum. Ta İsviçre dağlarından çıkıp uça seke 

akıp akıp, hem de epey yol geçtikten sonra, seni Duisburg denilen bu şehirde Türkiyeli bir işçi 

çocuğunun karşılayacağını aklından geçirir miydin?” (Baykurt, 2014: 2) cümleleriyle 

başlamakta ve bu durumu somutlaşmaktadır. Bu husus roman boyunca sürmektedir.  

Âdem, Almanya’ya göçen bir işçi çocuğu olarak sorunlar, sıkıntılar yaşamaktadır. Onun 

karşılaştığı sorunlar sıkıntılar şöyle sıralanabilir: 
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1. Eğitim 

Romanın kişilerinden olan Âdem’in okul çağında olması sebebiyle karşılaşılan 

sıkıntıların en büyüğü de bu alanda ortaya çıkmaktadır. 

Âdem, Almanya’ya gelmeden önce kendi ülkesinde başarılı ve zeki olarak görülmektedir. 

Aksini iddia eden okul müdürüne “benim Adem, buraya getirdiğimde baruttu! Beş yaşında 

Kuran’ı yarı etti; yedi yaşında hatim indirdi! (…) Hem de cinlerinki gibi keskin bir kafası vardı. 

Bir motoru ver eline; söküp taksın! Koca kamyonu ver; köprüsüz çaylardan geçirip, yüksek 

dağlardan aşırsın! Onu buraya getirici değildim. Allah selamet versin, benim babam, o da nasıl 

anlatayım, güngörmüş, duyduğunu, dinlediğini tutmuş, deneyimli bir adam; bana dedi: ‘Oğlum 

Salim! Bu çocuk bildiğimiz çocuklardan değil! Kafası çalışıyor! Bizim buralarda zekâsına 

uygun okul yok! Götür Alman okullarında okusun! Hem yurda, hem insanlığa yararlı bir doktor 

yada yüksek bir mühendis olsun!’” (Baykurt, 2014: 93) diyen Âdem’in babası Salim Sarıkaya, 

hem bu hususa hem de oğlunu eğitim için Almanya’ya getirdiğine vurgu yapmaktadır. Onun 

Âdem’i getirirken en büyük hayali oğlunun okuması ve buna bağlı olarak iyi bir iş edinmesidir. 

Ancak işler umduğu gibi gitmez. Âdem de bunu şöyle ifade eder: “Babam diyor, evdeki hesap 

çarşıya uymadı. Beni bir sınıf aşağıya verdiler. Hauptschule diyorlar; üst üste sınıfta kaldım. 

Oysa Gymnasium’a girmemi istiyordu. Ama nerde! Bunu okulun müdürüne, sınıf öğretmenime 

hiç anlatamadık. Onlar beni, geri zekâlıların toplandığı bir okul var, ödüm sıdıyor oraya 

yollayacaklar! Bu okula Sonderschule denildiğini sana anlatırım.” (Baykurt, 2014: 4) Âdem’in 

gittiği ve sınıfta kaldığı okul ilkokuldan bir sonraki aşamadır. Bu okul ilkokul ile ortaokul 

arasında yer alan bir konumdadır. Daha açık bir ifadeyle Türkiye’de yaşı itibarıyla ortaokul 

seviyesinde olan Âdem hâlen onun bir alt aşamasındadır. Âdem’in ve babasının en büyük hayali 

ise üniversiteye öğrenci hazırlayan “gymnasium”a yani liseye gitmektir. Ancak ortaya çıkan 

durum içerisinde Âdem, daha beter bir durumla kendi tabiriyle geri zekâlıların, bir başka 

ifadeyle öğrenmesi yavaş olanların gittiği “sonderschule”ye gönderilmektir. Neticede okuma 

hayalleriyle Almanya’ya gelen Âdem’in normalde olması gereken noktadan daha geride olduğu 

görülmektedir. 

Âdem’in eğitim hayatındaki başarısızlığı açıktır. Ancak bu başarısızlığın, kendi 

yetersizliğinden kaynaklanmadığı söylenebilir. Âdem, çeşitli etkenlere bağlı olarak okul 

hayatında olumlu anlamda bir ilerleme kaydedememektedir. Bunların kimi okulla kimisi de 

kendisi ve ailesiyle ilgilidir. Okulla ilgili olanları Âdem şöyle anlatır: “Ne yararı var bana 

okulun? Çatısının altında kim beni seviyor? Müdür Frau Wolf, Öğretmen Frau Platte, Türk 

öğretmeni Herr Toprak; gitsem de gelmesem sevinirler! Yokluğum hepsinin canına minnet! Bir 

Melanie var sınıfta; ‘Sidikli’ der bana.” (Baykurt, 2014: 15) 

Âdem, öğretmenlerinin önyargıyla baktıkları ve sevmedikleri bir öğrencidir. Dolayısıyla 

kendisi okulda yaşanan her sorunda sebep olarak görülür. Örneğin sıra arkadaşı Melanie ile olan 

tartışmalarında haklı bile olsa öğretmenleri onu suçlarlar. Öğretmelerin, Türk öğrencileri 

potansiyel olarak yetersiz görmesi ve onlarla yeterince ilgilenmemeleri, bunun yanında Alman 

öğrencilerin dışlayıcı tavırları başta Âdem olmak üzere Türk öğrencileri, okulda olumsuz 

etkilemekte ve onların başarılı olmalarının önünde bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Okuldaki durum yanında başarısızlığı ortaya çıkaran bir diğer faktör yukarıda belirtildiği 

gibi Âdem’in kendisi ve ailesiyle ilgilidir. Âdem evinde de okulda olduğu gibi yeterli ilgi 

görememektedir. Gerek geçim ve yaşam koşulları gerekse Türkiye’de idamla yargılanan ailenin 

en büyük çocuğu olan Adnan nedeniyle Âdem, aile ilgisinden uzak kalmaktadır. Bu da kişinin 

eğitilmesinde ve doğal olarak okul hayatında bir boşluk doğurmaktadır. Bu boşlukta 

başarısızlığın etkenlerinden olmaktadır. 

Belirtilen faktörlerin yanına dil problemi yani Almancayı tam bilememe de eklenince 

başarısızlık kaçınılmaz hâle gelmektedir. Âdem, okul hayatından adeta nefret edecek noktaya 

gelmiş olmakla birlikte zaman zaman okuldaki kimi derslerden kaçmaktadır. 

Eğitim hayatında ortaya çıkan sorunlar sadece Âdem’le sınırlı değildir. Türk 

öğrencilerinin genelinde bir başarısızlık söz konusudur. Okul müdürünün Âdem’i kastederek 
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babası Salim Sarıkaya’ya söyledikleri Alman eğitimcilerin Türk öğrencilerine bakışını ve Türk 

öğrencilerin hâlini sergilemesi açısından önemlidir: “Almanya serseri yeri değil! Kız arkadaşına 

yumruk atan, öğretmeni kalk dediği halde oturan, hiçbir gün doğru düzgün ödev yapmayan, 

sözümona öğrencilerin yeri önce özel okullar, sonra da Çocuk Doğrultma Düzeltme Merkezleri, 

daha sonra da cezaevleridir. Önlemlerimiz aşamalıdır. Sizin çocuklarınızı biz çok iyi niyetlerle 

okullarımıza, kendi Alman çocuklarımızın arasına aldık. Ama hemen uyuma girmeleri 

koşuluyla! Saldırgan ve bozguncu ruhlu kimselerin dediği gibi, uyum asla Almanlaştırma 

değildir. (…) Uyumun Almanlaştırma olduğu görüşü yanlış ve yalandır. (…) Bütün iyi 

niyetimizle kucak açtıklarımız, okullarda yavrularımızın yozlaşmasında olumsuz etken 

oluyorlar. Buna sonsuz göz yummamız düşünülemez. Okulumuzda haylaz ve yola gelmez 

öğrencilerin durumunu bir kez daha ana babalarına bildirip sonra gereken önlemi almak benim 

görevimdir.” (Baykurt, 2014: 90) Görüldüğü üzere Almanlar Türk öğrencileri yetersiz ve 

saygısız ve başarısız görmektedir. Sebepleri yukarıda belirtilenler olsa da bu durum belirgindir. 

Türk öğrencilerinin başarısızlık durumunu konuşmak için okulda bir toplantı düzenlenir. 

Bu toplantıda Almanlar tarafından başarısızlığın Alman öğrencilere de yansımaması için bazı 

fikirler konuşulur. Okul müdürü Türk çocuklarıyla Alman çocuklarının sınıflarını ayırma 

düşüncesini açıklar. Bu düşünce Alman çocuklarını korumaya yöneliktir. Çocuklar her yeri 

ortak kullanacak sadece onların sınıfları ayrı olacaktır. Çünkü Alman ebeveynler çocuklarının 

gerilediği şikâyetini yapmışlardır. Görüldüğü üzere Türk öğrencilerin durumunu geliştirme 

çalışması yerine Alman öğrencileri koruma çabası vardır. Bir başka ifadeyle Türk öğrencilere 

karşı bir önyargı ve ayrımcılık söz konusudur. 

Eğitimdeki sıkıntıların çözüm yolu romanda sunulmuştur ve bunların başına ilgi 

konmuştur. Çocuklara gösterilecek ilgi ile başarının da artacağı mesajı verilmektedir. Bu ilgiyi 

göstermesi gerekenler de hem Alman eğitimciler hem de Türk ailelerdir. Âdem’in belli bir 

noktadan sonra düzelmesi de bu ilgiyle ortaya çıkmıştır. Bir soruşturma için okula gelen Frau 

Klein, Âdem’in yanına oturur ve onunla konuşur. Benzer bir ilgiyi aynı dönemde Âdem’in 

babası da gösterir. Salim Sarıkaya oğluyla zaman geçirmeye başlar, onunla daha yoğun 

sohbetler yapar. Bu gelişmeler Âdem’de daha önce olmayan çalışma, çaba kavramlarının 

harekete geçmesine zemin hazırlar. Âdem, farklı yerlerden ilgi görünce ve kendisini değer 

verildiğini hissedince olumlu özelliklerini ortaya çıkarmaya başlar. Böylece buradan hareketle 

çocukların dışlanması yerine onlara yakın ilgiyle yaklaşılması gerektiği mesajı verilir. Bir başka 

ifadeyle başarısız çocuk olmadığı başarısız eğitimciler ve anne-babalar olduğu fikri ön plana 

çıkartılır. Gerçekten de Âdem, kendisine değer verildiğini anladığı anda okulda daha uyumlu, 

daha sosyal ve olumsuz niteliklerinden sıyrılmış biri hâline gelir. 

 

2. Önyargı ve Ayrımcılık 

Romanda Âdem’in diğer Türk vatandaşları gibi bir önyargıyla karşılaştığı ve bunun da 

ayrımcılığa sebep olduğu görülmektedir. Bunun ilk örneği okulda ortaya çıkar. Öğretmenlerin 

Âdem’e karşı bir önyargısı vardır. Onlara göre Âdem başarısız ve yaramaz bir öğrencidir. 

Bunun neticesinde de onların Âdem’e olan tavırlarında bir ayrımcılık söz konusu olur. Bir sınav 

sonrasında Âdem’e “sana bakıp yazdım; notum seninkinden iyi gelecek! Bu kara kafa sen de 

oldukça Frau Platte sana not vermeyecek; boşuna uğraşma. Saçlarını sarıya boyatırsan, belki… 

(…) Bir berber, kara saçları sarıya boyuyor. Git, seninkini de boyası! O zaman belki bir 3 

verir!...” diyen Melanie öğretmenlerin Türklere bakışını özetlemektedir. (Baykurt, 2014: 34) 

Okulda yaşanan bir diğer örnekte Almanların, Türkleri temizlenmeyen, pis insanlar 

olarak gördüğü de üzerinde durulan hususlardandır. Alman öğretmen Platte, Âdem’e bütün 

Türkleri genelleyerek “çoğunuz kokuyorsunuz. (…) Çünkü düzenli yıkanmıyorsunuz.” (Baykurt, 

2014: 84) der. Bu duruma çok bozulan Âdem, bu yüzden öğretmenle tartışır ve olaya okul 

müdürü el koyar. 

Türklere karşı önyargılı olan Almanlar, Alman kızlarının Türklerle konuşmasını, iletişim 

kurmasını istememektedir. Bu dururum ifade eden ise Gül’dir. Gül, Âdem’e şu sözleri söyler: 
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“Ben açık konuşmayı severim. On dört yaşındaki insanın seks gereksinimi de vardır. Ama 

bulamıyorsun. Neden bulamıyorsun? Alman kızları, yabancısınız diye artık sizin en filintanıza 

bile dönüp bakmıyor. Dönüp bakacak olsalar da, Alman oğlanları, kara kafalı Türklerle ilişki 

kurmayın, diye onlara baskı yapıyor.” (Baykurt, 2014: 147) 

Hayatın farklı alanlarında görülen Türklere karşı önyargı ve buna bağlı ortaya çıkan 

ayrımcılık neticesinde Âdem, “gördüm; sınırda Türk olarak yalnızca bizi durdurdular. En 

düşük para bizim. Biz süpürüyoruz Duisburg’ta, Utrecht’te, Avrupa’nın bütün şehirlerinde 

sokakları, biz yıkıyoruz, çoğu doyumevlerinde bulaşıkları. En kirli, hem de zor işlerde biz 

çalışıyoruz. Okullarda bizim hallerimiz duman!” (Baykurt, 2014: 136) diyerek Türklerin 

Almanya’daki konumunu ifade eder. Bir başka yerde de “ay yıldızlı pasaporta düşman 

olmuşlar. ‘Türklerin işi yok; parası yok! Türkler iş arar. Türk her kötülüğü yapar. Geldikleri 

yere bela getirir. Türk, kadınlara asılır. Kızlara asılır. Türk, pistir; sokağa tükürür. Türk, kötü 

kokar!’ Hepsinin kafasına bunlar dolmuş.” (Baykurt, 2014: 156) sözlerini kullanan Âdem, 

Türklerin ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü dile getirir. 

Bu hususta son olarak önyargı ve ayrımcılığın genelde olduğunun vurgulandığı, bunun 

dışında önyargı beslemeyen ve ayrımcılık yapmayan Almanların da olduğunun somut olarak 

belirtildiği söylenebilir. Örneğin Âdem’e önceleri çok kötü davranan Melanie, daha sonra 

onunla sevgili olur. Bir başka örnek ise Johanna’dır. Yaşlı bir Alman kadın olan Johanna, 

Âdem’e okulda ve hayatta kılavuzluk yapar. Böylece de önyargı ve ayrımcılığın Almanların 

çoğunda olmakla beraber bunun istisnalarının da olduğu gösterilir. 

 

3. Dil 

Âdem’in anadili doğal olarak Türkçe’dir. Onun Almanya’ya geldiği andan itibaren 

karşılaştığı en önemli sorunlardan biri Almanca bilmemesidir. Nitekim Âdem’e “insan bunca 

zamandır Almanca’yı sökemez mi Adem?” (Baykurt, 2014: 122) diyen Gül de onun Almancayı 

tam bilmediğini ortaya koyar. Bu dil sorunu onun çeşitli yerlerde sıkıntı yaşamasına sebep 

olmaktadır. Örneğin roman kişilerinden Kenan’la Hollanda’ya giden Âdem, tek başına trenle 

dönmek zorunda kalır. O, bilet almaya gittiğinde Almancayı iyi bilmediği için sıkıntı yaşar: 

“‘Buyrun!’ dedi bayan. Kalemini önündeki cama vurdu. 

‘Yarım saat sonra Duisburg’a gitmek istiyorum.’ Almanca sözcükler Türkçe gibi çabuk 

çıktı ağzından. 

‘Hiçbir şey anlamadım; yavaş söyleyin!’ dedi bayan. 

Bir daha söyledi aynı sözleri; ‘Bir bilet istiyorum’ diye bağladı sonunu. 

‘Türkçe’yi bırakın; biliyorsanız, Almanca söyleyin!’ 

Başından aşağı bir kova su döküldü. Kendi kendini denetledi. Almanca konuşuyorum diye 

Türkçe mi konuştu gerçekten? Asla olamaz! Ağzından çıkanı duymuştu. Hiç öyle bir dalgınlık 

yapmadı. Bekliyor bayan. Ardında sıra bekleyenler çoğalıyor. ‘Almanca konuştum ya size!’ dedi 

şaşırarak.  

‘Özür dilerim, hiç anlamadım; nasıl Almanca?’” (Baykurt, 2014: 150) cümleleriyle 

aktarılan bu sıkıntı Âdem’in Almancayı tam bilmediğini göstermektedir.  

Almancayı tam bilmemek Âdem’in iletişimini, sosyal ilişkilerini okuldaki başarısını 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

Roman kişilerinden Gül, Almanca öğrenme hususunda Âdem’e yol göstermeye çalışır ve 

şöyle der: “Sen iyi bir Alman kızı bul kendine. (…) Sen kendine eğer bir kız bulamadınsa, bir 

Oma bul en iyisi! Sana Almancayı Oma öğretir. Git okula, çık bahçeye. Türklerle toplan, 

Türklerle oyna, sonra gel eve, kapan odaya! Böyle Almanca öğrenilmez. Kız arkadaş 

bulacaksın! Kız arkadaş yoksa, bir Oma!” (Baykurt, 2014: 122-123) Gül’ün Âdem’e tavsiyesi 
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Almanlarla kaynaşmasıdır. Bunu da sağlayacak husus ya bir Alman kızıyla arkadaş olma ya da 

yaşlı bir Alman ninesiyle diyalog kurmadır. 

Âdem, Gül’ü dinlediği zaman gerçekten de dil sorununu çözmeye başlar. Sınıfta daha 

önce hiç anlaşamadığı Melanie ile arkadaş, hatta sevgili olur. Bunun yanında Johanna adlı yaşlı 

bir Alman kadınının adeta himayesine girer. Böylece romanın genelinde ciddi bir sorun olarak 

ortaya çıkan Almancayı tam bilememe yavaş yavaş ortadan kalkar. Böylece de Almanya’da dil 

açısından sıkıntı çeken herkese de kabuklarını kırıp Almanlarla iletişim hâlinde olmaları 

gerektiği mesajı verilir. 

 

4. Hasret 

Gurbette olmanın yarattığı en önemli sıkıntılardan biri de şüphesiz ki başka bir 

memlekette olmanın ortaya çıkardığı hasret duygusudur. Âdem her ne kadar ağabeyi Adnan 

hariç Almanya’da ailesiyle birlikte olsa da bu duyguyu yoğun olarak yaşamaktadır. Daha 

romanın başında “anladım, babam da burda ayrılıklardan çok çekmiş. Ağlayıp ağlamadığını 

sormadım. Babalara bu sorulmaz. Fazla uzatmadı ayrılığı. Anamı, ablamı, beni alıp getirdi. 

Babama kavuştuk; ama dedemden, ninemden ayrıldık. Asıl kötüsü de ne biliyor musun? Adnan 

Abi’m kaldı; ondan ayrıldık.” (Baykurt, 2014: 3) diyen Âdem Ren Nehri’ne hasretini 

anlatmakta, ayrılık acısını ifade etmektedir. 

Âdem’in ağabeyi Adnan, “Eğitim Enstitüsü”nde okumakla birlikte, 12 Eylül 1980’deki 

askeri darbeden sonra tutuklanmıştır. Onun yargılanması devam etmektedir. Âdem, en çok onu 

özlemektedir. Onun belirttiği hasret duyulan isimlerin yanına annesi de katılır; çünkü annesi 

Adnan’ın davasını takip için yurda bir süreliğine döner. 

Âdem’in hasreti kişilerle sınırlı değildir. O, ailesindeki kişileri olduğu kadar memleketine 

de hasret duymaktadır. Nitekim bu durum düşlerine kadar yansımaktadır. Âdem, okuldaki 

başarısızlığından dolayı babası tarafından azarlanınca düşlere sığınır. Kurduğu düş memleket 

hasretini somutlaştırır. Hayali bir kızla diyalog şeklinde ilerleyen düşün bir kısmı şöyledir: 

“Seninle ikimiz uçalım daha iyi! Şu tepelerin üstünden çıvvv! Sadık Dede’min çift sürdüğü 

tepenin göğsünden uçalım, uçalım, köyün güneyindeki harman yerine konalım. (…) Ordan, tam 

kofaların olduğu yerden, su kaynıyor. Nasıl kaynıyor, biliyor musun? Büngüldüyor! Çevresinde 

çayır çekirgeleri. Minna minna yapraklarıyla bizim otlar. Kurbağalar çamura konup kalkıyor. 

Oralarda bahar gelince, biliyor musun, atlar uçar! Hıdrellez kırlarında oğlanlarla kızlar öküz 

güder. Atlar birbiri ardından gökyüzünü doldurur. Kırmızı turnalar katarlanmış, gidiyor 

sanırsın. Öyle uçarlar. Dedemin bin atı vardı. İnanmazsın, biz çok varsıldık. Tam bin at! Babam 

öne, ben arkaya binerdim…” (Baykurt, 2014: 61) Âdem’in yurt hasreti, uçma isteğine 

dönüşmüştür. O, anlattığı düşte olduğu gibi uçmak ve memleketine, köyüne dönmek 

istemektedir.  

Âdem, memleketindeki günlerinde mutlu, Almanya’daki günlerinde ise mutsuz olduğu 

için hasret duygusunu çok yoğun bir şekilde yaşamaktadır. Bir başka deyişle hasret 

uyumsuzluğa paralel olarak ilerlemektedir. Almanya’ya uyum gösteremeyen Âdem doğal olarak 

geçmişi, geçmişteki mutlu günlerini, memleketini hatırlamakta ve oraya hasret duymaktadır. 

Her ne kadar romanın sonlarına doğru Âdem’in Almanya’ya uyumu belirli bir gelişme sağlasa 

hasretin sona ermesi söz konusu olmaz. O, gurbetteki çoğu insanda görülebilecek olan 

memleket hasretini sürekli duyumsar. 

 

5. Uyumsuzluk  

Romanda genel olarak uyumsuz bir Âdem vardır. Bu uyumsuzluğun sebepleri de diğer 

dört başlıkta üzerinde durulan eğitim problemleri, önyargı, ayrımcılık, dil sıkıntısı ve hasrettir. 

Denilebilir ki okulunda sorunlar yaşayan, genelde Almanların önyargılarına ve ayrımcı 

tavırlarına maruz kalan, Almancayı tam konuşamayan, yurdunu hasret duyan Âdem buna bağlı 

olarak yaşadığı ülkeye yani Almanya’ya uyum gösterememektedir. Âdem’in Ren Nehri ile olan 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   73 

dertleşmesi, sırdaşlığı da bunun sonucunda ortaya çıkmaktadır. Daha romanın başında Ren’e 

“benim, bak burda çok anlatacağım var. Sık sık geleceğim sana. Çünkü bizim çok ‘bun’lu 

günlerimiz şimdi. Aslına bakarsan, ben de çok bunalımdayım…” (Baykurt, 2014: 6) diyen ve 

bunalımının sebepleri arasında yalnızlığını gösteren Âdem uyumsuzluğunu sergilemektedir. 

Onun bir bütün olarak uyumsuzluğunu nedenlerini gösteren sözler yine onun tarafından 

söylenir. “İşte yanındayım Koca Ren. (…) Derdimi dökecek kimse yok. Babam atlarından uzak. 

Anam bir Adnan Abi’mi, bir Cihan yeğenimi tutturdu. Dört ay yurtta, dört ay burda. Aklı ise her 

zaman orda. Bu nedenle yapayalnızım. Okulda huzursuz, sınıfta mutsuzum. Melanie üstüme 

gelir. Oma Johanna yok. Melaniegil’in evi girilmez kale. Babası şef, annesi cimri. Frau Platte 

ile Frau Wolf yüzünden, okul cezaevinden cehennem…” (Baykurt, 2014: 270) 

Okulda öğretmeni tarafından “uyumsuz, tembel ve yabanıl” olarak görülen; Almanlardan 

genelde ikinci sınıf insan muamelesi gören, Almanlarla dillerini tam bilemediği için istediği gibi 

iletişim kuramayan Âdem kabuğuna çekilmektedir. Bunun üzerine gittikçe azalan anne ve baba 

sevgisi de eklenince Âdem adeta dış dünyaya karşı bir duvar örer. Bunun sonucunda da mutsuz 

bir insan olur ve nitekim kendisi de “biliyorum, bugün bu durumda ben ne yapsam, ne etsem, 

hem de Almanya’da ağzımla kuş tutsam, mutlu olamam! (Baykurt, 2014: 136) diyecek noktaya 

gelir. Uyumsuzluk, beraberinde mutsuzluk getirmektedir. Bu mutsuzluk uykusuna dahi 

işleyecek derecededir. “Uyuyor. Mutsuz yüzü uykuda bile bağırıyor gibi.” (Baykurt, 2014: 121) 

diyen yazar- anlatıcı Âdem’in mutsuzluğunun ne kadar derin olduğunu ifade eder. 

Uyumsuzluk durumu belli bir noktada ortadan kalkmaya başlar. Bu nokta dil bahsinde 

belirtildiği gibi Gül’dür. Âdem, Gül’den aldığı önerileri uygulamaya başlayınca uyumsuzluğunu 

da yavaş yavaş üzerinden atar. Almancasını geliştirmesi, Melanie ile yakın ilişki kurması, 

okulundaki durumunun olumlu yönde anlamda düzeltmeye başlaması neticesinde uyumsuzluk 

belli bir ölçüde ortadan kalkar. 

 

Sonuç 

Fakir Baykurt’un Duisburg Üçlemesi başlıklı roman üçlemesinin ikinci kitabı olarak 1986 

yılında yayımladığı Koca Ren’de Almanya’ya göç eden Sarıkaya ailesi konu edilmektedir. 

Salim Sarıkaya ve ailesinden hareketle Almanya’ya göç eden Türk ailelerinin yaşadıkları 

üzerinde duran roman aynı zamanda bu ailenin üyesi olan Âdem’den hareketle göçün genç 

insan üzerindeki etkisini de ele alır. Hatta bu hususun ön planda olduğunu söylemek 

mümkündür. Romandaki olaylar genelde Âdem ekseninde döner. 

Fakir Baykurt, uzun süre Almanya’da yaşamış bir romancıdır. 1979’da Almanya’ya giden 

yazar oradaki Türk ailelerin yaşadıklarının yakın tanıdığıdır. Dolayısıyla romanın yaşanan 

gerçekliklerden hareketle ortaya konduğu, sağlam tespitlere dayandığı söylenebilir. 

Romanda Almanya’ya göç eden bir ailenin genç bireyi olarak Âdem’in yaşadığı sıkıntılar 

eğitim, önyargı ve ayrımcılık, dil, hasret ve uyumsuzluk şeklinde sıralanmaktadır. Bu hususlar 

hiç bilmediği bir ülkeye giden birinin doğal olarak karşılaşabileceği sıkıntılardır. Âdem, 

romanın genelinde kendi yurdundan oldukça farklı olan Almanya’nın eğitim sisteminde adeta 

yok olur. Başarısız ve haylaz bir öğrenci olarak ön plana çıkar. Almanların önyargılarına ve 

ayrımcı tavırlarına maruz kalır. Almancayı hemen öğrenemez, her ne kadar ailesinin çoğu 

yanında da olsa Türkiye’de kalan yakınlarını ve Türkiye’yi özler. Bütün bu hususlar neticesinde 

de uyumsuz biri olur. Bununla birlikte roman bu uyumsuz Âdem’in nasıl değiştiğini de 

anlatarak aslında yapılması gerekeni de işaret eder. Bir başka ifadeyle roman bir gencin sadece 

Almanya’ya göç sonrasında yaşadığı sıkıntıları anlatmakla kalmaz, aynı zamanda bu sıkıntıların 

nasıl çözüleceğini de gösterir. Bu bağlamda eğitimdeki sıkıntıların öğretmen ve ailenin 

desteğiyle, önyargı ve ayrımcılığın bu hususları taşımayan Almanlar örnek alınarak, dil 

probleminin ana dili Almanca olan insanlarla iletişim kurarak çözülebileceği romandaki 

gelişmelerden hareketle anlatılır. Bunlar çözüldüğü zaman da uyumsuz birey doğal olarak 

ortadan kalkacaktır. Âdem’in serüveni de bunu somutlaştırır. Ortadan kakmayacak tek sıkıntı 
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hasrettir. Bu da gurbette olmanın bir sonucudur. Zaten bu hissin olması da uyumsuzluk ortadan 

kalkınca sıkıntı yaratmayacaktır. 

Fakir Baykurt, bu romanıyla Almanya’daki gençlerin sıkıntılarına tercüme olmuş ve 

onlara çözüm yolları sunmuştur. Yazar, yaşanmışlıklara dair tespitlerini ve yaptığı tespitlerle 

ilgili çözümlerini kurgu dünyası içerisinde anlatmakta, okuyuculara belirli bir dönemde 

Almanya’da yaşayan Türklerin sıkıntılarını göstermekte ve aynı zamanda o dönemde 

Almanya’da yaşayan gençlere yapmaları gerekenler hususunda yol göstermektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı Türkiyeli göçmen yazarlar tarafından yazılmış olan Alman çocuk 
kitaplarında Türk insanın ve kültürünün yansımalarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Türk 
toplumu ve kültürü, sosyo ekonomik statüsü, kimlik, cinsiyet ve dil sorunları Türkiye göçmeni yazarlar 
tarafından kaleme alınan Alman çocuk kitaplarında nasıl ele alındığı sorusuna cevap aranmıştır. Bu 
soruya cevap bulmak amacıyla öncelikle Türkiye’den Almanya’ya göç eden çocuk kitabı yazarları ve 
bunların eserleri belirlenmiş ve incelenmiştir. İnceleme sonucunda 1980-2016 yılları arasında yayınlanan, 
Türk toplumu ve kültürü konusunda yazılmış 12 çocuk kitabı ve 6 yazar belirlenmiştir. Bu çocuk 
kitaplarının analiz edilmesinde nitel araştırma deseni içerisinde yer alan içerik analizi metodu 
kullanılmıştır. Çocuk kitaplarından elde edilen bilgiler şu şekilde kategorilere ayrılmıştır: yazılan 
metinlerdeki hikâyeye ilişkin sorunlar (olayın geçtiği yer, kurgu, öyküleme, anlatım), toplumun 
yansıtılması (fiziksel tasvir, karakterler, dış kültürle ilişkisi), sosyo ekonomik durumun yansıtılması 
(meslek, yaşam şartları), cinsiyet rollerinin yansıtılması (roller, tutumlar ve tanımlamalar), dil sorunlar 
(alt anlam, doğruluk), kültürel kimlik sorunları ve resimleme. Bu araştırmanın bulguları maalesef Türk 
göçmeni yazarlar tarafından yazılmış olsa bile Türk insanının ve kültürünü uygun şekilde yansıtan Alman 
çocuk kitaplarının yeterli sayıda olmadığını ortaya koymuştur. Yazarların eserlerinde özellikle hikâyenin 
kurgusu, toplumun yansıtılması, sosyo ekonomik statü, cinsiyet ayırımı, dil, kültürel kimlik resimleme 
sorunları konusunda duyarlı davranmaları gerekir. Türk toplumu sık sık bu kategorilerde kalıplaşmış 
biçimde yansıtılmaktadır. Çocuk kitapları doğru bilgiler üzerine inşa edilmelidir. Çünkü farklı kültürleri 
temsil eden çocuk kitapları çocuklarda pozitif tutum gelişmesine katkıda bulunur ve basmakalıp yargıları 
giderir. Bir diğer önemli bulgu seçilen çocuk kitaplarında Türk halkı hakkında detaylı ve doğru bilgi 
azlığıdır. Bu nedeni yazarların 1970’li veya 1980’li yıllarda Türkiye’den ayrılması nedeniyle geçmiş 
deneyimlerinin veya anılarının etkisinde kalmış olmaları gösterilebilir. Bazı geleneksel değerler ve 
özellikler hala Türk insanı üzerinde etkili olabilir ancak Türkiye yıllardır hızlı bir değişim içindedir.  

Anahtar kelimeler: Çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, göçmen yazarlar, içerik analizi, Türk kültürü. 

 

Representation of Turkish People and Their Culture in German Children’s Books 

from Viewpoint of Turkish Migrant Authors 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research was to analyze the representations of Turkish people and their 
cultures in German children's books written by Turkish migrant authors. For this purpose, the following 
research question was addressed: How do Turkish society, culture, socioeconomic status, identity, and 
gender and language issues are represented in German children’s books written by Turkish migrant 
authors? To answer this research question, migrated Turkish authors and their children’s books were 
determined and examined by researcher. At the end of examination, 6 Turkish authors and their 12 
children’s books related the Turkish people and culture published from 1980–2016 were selected for 
study. To analyze these children’s books, I used a qualitative methodology of literary content analysis. 
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Information from the children’s books was grouped into the following categories: Issues of story 
(setting, narration); representations of society (physical descriptions, characterizations, relationship to 
those outside of culture); representations of socioeconomic status (occupations, living conditions); 
representations of gender (roles, attitudes, descriptions); issues of language (inclusion, accuracy); issues 
of cultural identity; references to Turkish people and their culture. The findings of study results 
indicated that unfortunately, there are inadequate numbers of German children’s books even written by 
Turkish migrant authors represent Turkish people and cultures properly. The authors should pay close 
attention to issues of story (setting, narration); representations of society; representations of 
socioeconomic status; representations of gender; issues of language; issues of cultural identity; 
illustrations to in their writings. Turkish people were often stereotyped within these categories. 
Children’s books should be based on the accurate information. Because children’s books represent the 
experiences of all cultures can promote positive attitudes in children, eliminating common stereotypes. 
Another important finding point is that correct and in-depth information about current life of Turkish 
people is limited in selected children’ books, due to the authors left Turkey 1970’s or 1980’s that may 
have retained from their own past experiences and memories of Turkey. Some traditional values and 
characteristics might be still effective for Turkish people; however, Turkish society is quickly changing for 
years. 

Keywords: Children’s literature, children’s storybook, migrant authors, content analysis, Turkish 
culture. 

 

Giriş 

Avrupa Devletlerinin işçi ihtiyaçlarını karşılayamamaları sonucu 1950’li yıllardan 

itibaren ülkelerine göçmen kabul etmeleri göç olgusunu doğurdu ve getirilen işçilerin ülkelerine 

dönmek istememeleri ve kalıcı hale gelmeleri, bulundukları ülkeye ailelerini de getirmeleri 

göçmen grupların oluşmasını sağladı. Bu göçmen gruplardan birisini Avrupa’da yaşayan 

Türkler oluşturmaktadır. Günümüzde özellikle Almanya’da 2.690.000 Türk kökenli nüfus, 

Almanya’daki göçmenlerin %28’ini ve toplam nüfusunun ise % 3’ünü, oluşturmaktadır 

Almanya’da nüfusları giderek artan ve yerleşik hale gelen yaklaşık 2.700.000 Türkün 

Almanya’ya sosyal uyumu hem sosyolojik, hem siyasi, hem de ekonomik açıdan önemli bir 

konudur Avrupa ülkeleri, göçmen nüfusun yerleşik hale gelmesi durumunda ortaya çıkan 

sorunun çözümü için çeşitli stratejiler geliştirmiş ve çeşitli politikalar uygulamışlardır. Çok 

kültürlülük göç alan ülkeler için göçmenlerin uyumu konusunda asimilasyon politikalarından, 

çok kültürlü yaşamın devam etmesini sağlayacak uyum politikalarının oluşturulması için zemin 

hazırlamıştır. Göçmen kabul eden bazı Avrupa ülkeleri de bu akımdan etkilenmiş ve 

asimilasyon yerine çok kültürlülük ortamı sağlayacak entegrasyon politikasına uygun 

düzenlemeler yapmışlardır. Ancak bu düzenlemeler ne kadar çok kültürlülüğü sağlamaya 

yönelik olursa olsun, özellikle 2000 yılından itibaren, göçmenlere sağlanan liberal ortam yerini 

yeniden daha kısıtlayıcı yasalar ve düzenlemelere bırakmaya başlamıştır. (Şahin, 2008). 

Göçmenler yönelik Avrupa devletlerinin yapmış olduğu yasal düzenlemeler çoğunlukla resmi 

adımlardır. Göçmenlerin yaşadıkları ülkede toplum içerisindeki yerleri, etkileşimleri ve toplum 

tarafından algılarına dönük çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Yerleşik halk ile göçmenler 

arasında resmi olmayan etkileşimi sağlayan unsurlardan birisi yazılı ve basılı medyadır. 

Özellikle çocuk kitapları geleceğe yönelik bu alandaki en büyük yatırımdır. 

Almanya’da yayınlanan çocuk kitapları Türk kökenli göçmenlerin Alman toplumuna 

uyumunda önemli bir yer tutmaktadır. Almanya’da yaşayan Türkler görsel ve basılı medya 

araçlarına büyük ilgi göstermektedir 

Genel olarak Türklere karşı olumsuz yaklaşım sergilenmemektedir ve yazarlar 

yabancılarla ilgili haber yaparken son derece dikkatli ancak ama hata yapanlar da var bunun 

Alman yazarların Türkleri iyi tanımamasından kaynaklandığı düşünülebilir. Türkleri, aile 

yapısını, kültürünü, geleneklerini tanımıyorlar. Nasıl zorluklarla karşılaştıkları bilmiyorlar. 

Müslümanlarla ilgili Alman medyasında çıkan haberler daha çok zorunlu evlilikler, şiddet ve 

terörle ilgili.  
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Alman medyasında ve kitaplarında Türk imajının iyi olmadığı yapılan araştırmalarda 

görülmektedir. Türklerle ilgili çıkan haberlerin çoğunun olumsuz olduğu açıkça görülmektedir. 

Namus cinayeti gibi konuların daha ilgi çektiği ancak anlatılacak iyi hikâyelerin de bulunduğu 

bir gerçektir.  Bu tarz haberlerin genelde bilinçli olmadığı düşünülebilir. Alman medyasının 

Türk algısı, "başörtüsü, bıyık, çok çocuklu aile ve kötü Almanca“ olarak sıralanabilir. 

Sorununun toplumun Türkleri Almanya'da kalıcı görmemelerinden kaynaklandığı düşünülebilir 

Medyadaki veya kitaplardaki olumsuz haberlerin Türk toplumunu küstürdüğünü, Türklerin içine 

kapandığı iddia edilebilir ancak çözüm Türklerin aksine daha fazla mücadele vermeleri ve 

yazarlarımızın kendilerini Almanlara daha fazla anlatması gerektiğidir (Sarıkaya, 2008). 

Çocuk kitapları çocukların dünyasında önemli bir yer tutar çünkü çevresindeki insanları 

tanımaları için araçlardan birisidir ve eğer çocuklar için olumlu bir bakış açısı yansıtıyor ise 

çocuklarda bu sayede kendileri ve çevresindeki insanlar hakkında olumlu bir imaj geliştiririler. 

En büyük sorun erken yaşlardan itibaren çocukların etraflarında gördükleri, okudukları, 

izledikleri ve duydukları bilgiler ve gerçek bilgilerin her zaman tutarlı olmamasıdır. Maalesef 

bazı çocuk kitapları gerek resim gerekse metin olarak bir takım ön yargıları barındırmaktadır. 

Bunun temel nedeni yazarların o kültürü veya toplumu yeterince tanımamaları olarak 

gösterilmiştir. Ancak bu araştırmada görüleceği üzere zaman zaman o kültüre ait ve o toplumda 

yaşamış olan yazarlarda benzer yanlış bilgileri eserlerine taşımaktadırlar. 

Kasıtlı olmasa bile yanlış bilgiler o kültüre ait çocuklarda özgüven düşüklüğüne ve o 

kültür dışındaki çocuklarda ise ön yargıya neden olabilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı 

Türkiyeli göçmen yazarlar tarafından yazılmış olan Alman çocuk kitaplarında Türk insanın ve 

kültürünün yansımalarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Türk toplumu ve kültürü, 

sosyo-ekonomik statüsü, kimlik, cinsiyet ve dil sorunları Türkiye göçmeni yazarlar tarafından 

kaleme alınan Alman çocuk kitaplarında nasıl ele alındığı sorusuna cevap aranmıştır.  

 

Yöntem 

Türkiye’den Almanya’ya göç eden çocuk kitabı yazarları ve bunların eserleri belirlenmiş 

ve incelenmiştir. İnceleme sonucunda 1980-2016 yılları arasında yayınlanan, Türk toplumu ve 

kültürü konusunda yazılmış 12 çocuk kitabı ve 6 yazar belirlenmiştir. Bu çocuk kitaplarının 

analiz edilmesinde nitel araştırma deseni içerisinde yer alan içerik analizi metodu kullanılmıştır. 

Çocuk kitaplarından elde edilen bilgiler şu şekilde kategorilere ayrılmıştır: yazılan metinlerdeki 

hikâyeye ilişkin sorunlar (olayın geçtiği yer, kurgu, öyküleme, anlatım), toplumun yansıtılması 

(fiziksel tasvir, karakterler, dış kültürle ilişkisi), sosyo ekonomik durumun yansıtılması (meslek, 

yaşam şartları), cinsiyet rollerinin yansıtılması (roller, tutumlar ve tanımlamalar), dil sorunlar 

(alt anlam, doğruluk), kültürel kimlik sorunları ve resimleme. 

 

Bulgular 

Çocuk kitapları Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ön yargıları ve olumsuz 

duyguları azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Ancak Almanya’ya göç eden bazı yazarlar 

yazdıkları eserlerle Türk insanı ve Türk kültürünü olumsuzladıkları, Türkiye ve Almanya 

arasında köprü görevi görerek, var olan önyargıları kırmak yerine bazen mevcut önyargıları 

pekiştirdikleri görülmüştür. 

Çocuk edebiyatı eserlerinde zaman zaman nesnellikten uzak duygusal yaklaşımlar 

saptanmıştır. Yazarların (olumlu ya da olumsuz) taraflı bakışı ve bazı genellemeler, eksik, 

yanlış ve eski bilgiler okurlarında yanlış bilgiler edinmesine yol açmaktadır. Öte yandan olumlu 

taraftan bakıldığında yazarların Alman yazarlara nazaran eserlerde daha gerçekçi bir bakış açıcı 

ve gerçekçi bir dil kullandıkları, resimlemede zaman zaman özellikle betimleme ve kıyafet 

konularında sorunlar olduğu. Yansıtılan karakterlerin olumlu ve gerçek hayata ayna tuttuğu 

söylenebilir. Sadece birkaç eserde Türk çocuk karakter saldırgan bir izlenim uyandırmıştır. 

Kitaplarda evrensel konular vatan özlemi, dostluk, yaşam mücadelesi, zorluklar gibi konular 
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işlenmiştir. Türk yazar sayısının artması ve Türk kültürünü daha gerçekçi bir bakış açısıyla 

yansıtılmasına katkıda bulunacaktır. 

Bakış Açısı: Türkiyeli göçmen yazarlar Alman yazarlara göre karakterleri daha olumlu 

yönde resimlemişlerdir. Çocuk kitaplarını gerçekçi ve Türklerin bakış açısından 

hikâyeleştirmeleri pozitif yönlerdir. Ancak ana karakterde yer alan Türk çocukların temsilin 

azlığı dikkat çekmektedir. Türk kültüründe misafirperverlik, akrabalık ilişkileri, yalnızlık, vatan 

özlemi, dostluk, Türklerin Almanya’da yaşadıkları sorunlar çocuk kitaplarında öne çıkan 

konulardır. Öte yandan bazı kitaplarda A. Çelik, Sinan und Felix ) Türk çocukların Noel 

bayramını kutlamayan ya da farkında olmayan yoksul bir ailede yaşadığı mesajı verilmesi bu 

çocuk kitabını okuyan Alman çocuklar için bir ayrımcılık nedeni ve Türk çocuklar için 

kendilerine ilişkin negatif algı kaynağı olabilir. Kültürler arası farklılıkların hissettirilmesi 

açısından kısa açıklamalar eklenmesi daha yararlı olabilirdi. 

İmge ve karakter: Bir topluluk ya da kültüre ilişkin imgelemede ve inanışlarda farklı 

kaynakların etkisi vardır. Bunlar kişisel ilişkiler ve iletişim, farklı kaynaklardan elde edilen 

bilgiler ve halkta yaygın kanaat olarak sıralanabilir (Berry, 1999). İncelenen çocuk kitaplarında 

Türklere atfedilen meslekler terzi, temizlikçi, tarım işçisi, tamirci gibi daha çok beden gücüne 

dayanan ve yüksek öğrenim gerektirmeyen meslekler olduğu görülmektedir. Kadın karakterler 

ise genellikle ev kadını veya işsiz olarak resimlenmiştir. Öte yandan erkekler esmer, bıyıklı, 

kadınlar genellikle kapalı ve çok çocuklu, apartmanlarda yaşayan maddi durumu fakir aile 

izlenimi uyandırmaktadır. Örneğin, Yüksel Pazarkaya‘nın yazdığı Kemal und Sein Widder, 

Betül Sayın tarafından yazılan Mert ve Acayib Fes ve Kemal Yalçın tarafından yazılan 

Aksakallı Dede adlı resimli kitaplarda kıyafet konusunda ve betimleme konusunda bazı abartılı 

resimlemelere rastlanmıştır. Bu tür resimlemeler Türkler hakkındaki ön yargıları ve yanlış 

inanışları artırmaktadır. Almanya’ya göçün yaygın olduğu ilk yıllarda belki birçok Türk 

vatandaşı beden ağırlıklı işlerde çalışmış olduğu kabul edilebilir ancak özellikle son yıllarda 

Türklerin üniversite eğitimi aldığı, kendi işlerini kurduğu ve ticaretle uğraştığı ve meslek 

profillerinde değişmeler meydana geldiği gerçeğini göz ardı etmememiz gerekmektedir. 

Yetişkin yazarlar tarafından yazılan ve resimlenen bu çocuk kitapları çocukların Türklere olan 

bakış açılarını derinden etkilemektedir. Bu durum, gerek okulların gerek kütüphanelerin ve 

ailelerin kitap seçiminde oldukça dikkatli olmaları gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

 Dil: Çocuk kitaplarının bazılarında Türklerin Almanca konuşamadığı veya yetersiz 

olduğu, alt standartlarda “sokak Almancası” diyebileceğimiz tarzda konuştuklarına dair 

örneklere rastlanmıştır. Örneğin “Dedem Almanya’ya Geldiğinde” başlıklı çocuk kitabında ev 

kadını olan Türkiyeli bir göçmen posta görevlisi ile iletişim kuramamakta ve görevli 

sinirlenerek uzaklaşmaktadır. Yine bu durum Türklerin eğitimsiz olduğu yönünde bazı olumsuz 

mesajlar içermektedir. Türkiye vatandaşlarının ilk göç ettikleri dönemde dil bilmemeleri gayet 

normal bir durumdur ve bu bir eksiklik ise aynı zamanda Alman devletinin sorumluluğundadır. 

 

Sonuç 

Alman nüfusunun yüzde 20’sinin göçmen kökenli olduğu düşünülürse bu anlamda çocuk 

edebiyatına büyük sorumluluk düşmektedir. Türklerle ilgili çocuk kitaplarında her zaman 

Almanya’ya ait oldukları hissinin verilmesi başarılamadı. Örneğin, Türklerle ilgili kadın 

resimlerinde hep başörtülü kadın kullanılması... Şimdi tabloyu tam olarak yansıtacak şekilde 

politika değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Çözüm olarak, daha fazla Türk kökenli çocuk edebiyatı yazarının eser üretmesi ve 

cesaretlendirilmesi ve yazarların önündeki engellerin ve zorlukların aşılması. Bilgisizlikten 

kaynaklanan olumsuz bakış açısının düzeltilmesi hedeflenmelidir. Yapılan incelemelerde çocuk 

kitaplarındaki belirli kültüre ilişkin olumsuz görüşler o kültüre ait çocukların özgüvenlerinde 

düşüşlere ve kendilerine ilişkin olumsuz imgelemeye yol açmaktadır. 

Türkiye’den göç eden yazarların yazmış oldukları az sayıdaki çocuk kitaplarındaki 

olumsuz resimlemeler ve içerikler kasıtlı olmaktan çok eski döneme ilişkin görüşleri 
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yenilememelerinden kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’den 1970’li yıllarda ve 1980’li 

yılların başında göç eden Türk yazarlar son dönemlerdeki gelişmeleri gözden kaçırmış olabilir 

veya dinamik bir yapıya sahip olan Türkiye’deki gelişmeleri takip edememiş olabilir. 
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SEVİMLİ MECMUA’DA SAVAŞ, GÖÇ VE SOKAK ÇOCUKLARI* 

 

Erhan AKDAĞ** 

 

 

ÖZET 

1925’te yayımlanan eski harfli çocuk dergilerimizden Sevimli Mecmua, dönemi itibarı ile üst üste 
yaşanan savaşlar, Balkan göçleri ve sokak çocukları konusunda önemli metinler içermektedir. Sevimli 
Mecmua’nın okuyucularına sunduğu ilk öykünün konusunu sokak çocuklarının zorlu yaşamı oluşturur. 
Derginin 1 Ocak 1925 tarihli birinci sayısında “Sokaklardaki Küçük Serseriler Nasıl Yaşar Hiç Düşündünüz 
mü?” başlığını taşıyan bu anlatıda, sokak çocuğu Osman’ın yaşam mücadelesine yer verilir. Sokakta 
yaşamanın zorluklarının ve sokak çocuklarının suça bulaşmalarının işlendiği öykü, sokak çocukları 
konusunda okuyucularda şu farkındalığı oluşturmaya çalışır: Sokak çocukları, kendilerine sahip çıkılıp 
gerekli olanaklar sağlandığında toplumca takdir edilen, kültürlü bireyler olacaklardır. 

Sevimli Mecmua’nın ilk sayısında savaşa ilişkin bir anlatı yer almaktadır. “Düşmanınızı Yılan 
Soksa Kurtarır mısınız?” başlıklı bu öyküde, Yörük Ali’nin gerektiğinde düşmanın canını kurtaracak kadar 
merhametli bir asker olduğuna dikkat çekilir. Derginin 9 Nisan 1925 tarihli sekizinci sayısındaki “Öldüren 
Ölü” başlıklı öykü, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki savaşı konu edinir. Kahraman bir Türk askeri 
olan Akkurt, Sadrazam Halil Paşa’nın eşini Bulgar çetecilerin elinden kurtarır ve şehit düşer. Onun 
düşmanla kanlı mücadelesi savaşın korkunçluğunu gözler önüne sermektedir. Yine derginin 23 Nisan 
1925 tarihli dokuzuncu sayısında yer alan “Ali’nin Bayramı” adlı öyküde de savaşın olumsuzlukları, 
zorunlu göçün doğurduğu sıkıntılar ve öz vatanını terk etmenin sarsıntısı işlenir. Savaş nedeniyle 
Balkanlardan İstanbul’a ve Anadolu’ya göç etmek zorunda bırakılan insanlarımızın yaşadıkları zorluklar 
ve ölüm kalım mücadeleleri etkileyici biçimde ele alınır.  

Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinin yapıldığı bu çalışmada cumhuriyetin ilk 
yıllarında yayımlanan eski harfli çocuk dergilerimizden Sevimli Mecmua’da ‘savaş’, ‘göç’ ve ‘sokak 
çocukları’ olgularının nasıl işlendiği saptanmaya çalışılmıştır. Derginin taranmasıyla elde edilen 
metinlerde bu olguların ne şekilde ele alındıkları ve çocuk okuyuculara hangi iletilerde bulunulduğu 
araştırılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Savaş, göç, sokak çocukları, Sevimli Mecmua 

 

War, Migration and Street Children in Sevimli Mecmua 

 

ABSTRACT 

One of our old-lettered children’s magazine that was published in 1925 and named as Sevimli 
Journal contains important texts about perpetual wars, the Balkans migrations and street children. In 
the first volume of the magazine, that was published on January 1, 1925, the first story was named as 
“Have You Ever Thought About How Do The Small Vagabonds Live In The Streets?” narrates the survival 
of Osman, who is one of the street children. In this story, the difficulties and dangers of living on the 
streets and being involved in crime is narrated. Thus street children are presented to readers for making 
up the social sensitivity and behaving kindliness for this children. 

                                                           
* Bu çalışma, 2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Erhan Akdağ tarafından 

hazırlanan Sevimli Mecmua Adlı Çocuk Dergisi (Çeviriyazı, İnceleme) adlı yayımlanmamış yüksek lisans tezinden 

yararlanılarak oluşturulmuştur. 
* Arş. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, erhanakdag@aku.edu.tr   
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In the first volume of Sevimli Journal there’s a story about war that’s named as “If A Snake Bites 
Your Enemy, Do You Rescue Him?”. The main character who rescues the life of his enemy of the story is 
a Turkish soldier and names as Hero Ali. In the 8th volume of the magazine, that was published on April 
9, 1925, a story about war between the Ottoman Empire and Austria was narrated under the name of 
“The Killer Dead”. The heroic character of this story was named as White Wolf and he is one of the 
Ottoman Empire soldiers. He rescues the life of Grand Vizier Halil Pasha’s wife from the Bulgarian gangs 
and martyred. His struggle with the enemy reveals the horrors of war. In the 9th volume of the 
magazine, that was published on April 23, 1925, a story about difficulties and damages of migration was 
narrated under name of “Ali’s Religious Festival”. The survival of immigrants who migrated from the 
Balkans to İstanbul and Anatolia was narrated effectively in this story.  

In this study, the phenomenons of ‘war’, ‘migration’ and ‘street children’ have been identified 
in Sevimli Journal -an old lettered children’s magazine which is published in the first years of the 
republic- and qualitative research methods of document analysis was used. With the analsis of this 
magazine’s content, in what way the magazine handled these three phenomenons and which messages 
are emposing to readers have been obtained and evaluated about children’s literature criterions. 

Key words: War, migration, street children, Sevimli Journal 

 

GİRİŞ 

Çocuk edebiyatının önemli kaynaklarından biri de çocuk dergileridir. Bu dergiler 

çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişimde önemli rol oynar. Çocuk dergileri, okuma 

becerisini geliştirmenin yanı sıra çocuğa yaşamı tanıma, farklı olay ve durumları yorumlama 

yeteneği de kazandırır. Çocuk dergilerinde yer alan anlatı ve bilgiler; okuyucuların düşünme, 

anlamlandırma, empati kurma yetisini güçlendirir, analiz yapmasını ve senteze ulaşmasını 

sağlar, böylelikle de yaratıcı düşüncenin önünü açar. 

1925’te yayımlanan eski harfli çocuk dergilerimizden Sevimli Mecmua da zengin bir 

içerikle okuyucularının karşısına çıkar. Dergide yer verilen ilk öykü “Sokaklardaki Küçük 

Serseriler Nasıl Yaşar Hiç Düşündünüz mü?” başlığını taşır. “Köprü altında, yangın yerlerinde 

gezen mahalle çocuklarını bilirsiniz değil mi? Bunların arasında Küçük Osman isminde bir 

çocuk vardı.” (Akdağ, 2012: 19) cümlesiyle başlayan öyküde babasını savaşta, annesini elim bir 

kaza sonucu yitirerek kimsesiz kalan Küçük Osman yer alır. Osman bir sokak çocuğudur, köprü 

altlarında kendi gibi sahipsiz sokak çocuklarıyla bir arada yaşayıp hırsızlıkla yaşamını 

sürdürmeye çalışır. 

Günün birinde, Osman’ın zorlu ve kötü yaşamı bir ressamın himayesinde değişir. Osman, 

kendisine el uzatılmasıyla sokaklardan kurtulur ve başarılı bir ressam olur. Öyküde sokak 

çocuklarının sahip oldukları yeteneğin ilgisizlik ve eğitimsizlik nedeniyle keşfedilememesi “İlk 

önceleri ressama yardım ediyor, daha sonraları kendi başına resimler yapıyordu. Ustası 

Osman’da gördüğü zekâya hayran oluyor, ah, sen bir mektep görsen!.. diye söylenip 

duruyordu.” (Akdağ, 2012: 21) sözleriyle vurgulanır. Öyküde sokak çocukları konusunda 

toplumsal bir eleştiri söz konusudur ve bu eleştiri Osman’ın dilinden şu sözlerle dile getirilir: 

“Ressam olduktan, karnı doyduktan sonra, küçük serseri arkadaşlarını gördükçe içi cızlardı. İşte, 

derdi, babaların, hocaların yaptığı doğruluk budur. Size çalmayın derler, fakat karnınız açken 

gelip size doğru yolun nerede olduğunu, paranın nasıl çalınacağını öğretmezler… Siz onlara 

bakmayın, çalın yavrularım, çalın, derdi.” (Akdağ, 2012: 21). Osman bu sözlerle, kendisi 

sokaklardan kurtulup bir meslek edinse de diğer sokak çocuklarına toplumun sahip çıkmadığına 

dikkat çeker. 

Sevimli Mecmua’nın ilk sayısında yer alan ikinci öykünün konusunu ‘savaş’ oluşturur. 

“Düşmanınızı Yılan Soksa Kurtarır mısınız?” başlıklı bu anlatı, kumandanının oğlunu 

Dersim’den İstanbul’a götürmeye çalışan Yörük Ali adlı kahraman askerin, canına kast eden 

eşkıya Kürt gencini ölümden kurtarmasını konu edinir. Yörük Ali, kendisini soymaya çalışan 

eşkıyayı anlatırken “Birkaç metre yol almıştık ki ansızın (vız) diye kulaklarımdan bir kurşun 

geçti, başımı çevirdim, ağaçların arasından dört kişi üzerimize ateş ediyorlardı. Biz olanca 
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süratimizle karşımızda duran bir kayanın arkasına saklanmak için koşuyorduk. Kurşunlar 

mütemadiyen yanımızdan geçiyordu. Kayanın arkasına girdik, başımı kayadan uzattım, 

karşımda on sekiz yaşlarında bir Kürt çocuğu vardı.” (Akdağ, 2012: 25) der. 

Derginin başyazarı Sabiha Zekeriya tarafından Türk askerinin fedakârlığının vurgulandığı 

bu öyküde, uçurumdan uçup yılanla karşı karşıya kalan düşmanın çaresizliği karşısında Yörük 

Ali’nin gösterdiği kahramanlık şu sözlerle anlatılır: “Elimi tetiğe dayadım, yılanın çocuğun 

üzerinden ayrılan son halfesinin de çözüldüğünü görür görmez, silahı çektim. İlk kurşun yılanın 

başına isabet etti. Yerde bir defa yuvarlandı, yine üzerime atılmak için kımıldanıyordu ki, 

silahımdaki son kurşuna kadar boşalttım.” (Akdağ, 2012: 26). Yazarın millî duyarlıkla kaleme 

aldığı bu öyküde, Türk askerinin savaş ahlakını hiçbir zaman kaybetmediği, düşmanına en 

çaresiz ve zor zamanında bile el uzattığı okuyuculara sezdirilmeye çalışılır. Sabiha Zekeriya, 

Yörük Ali’nin bu asil davranışının çocuklara örnek olmasını ister ve öykünün sonunda 

eşkıyanın vicdan azabı duyarak doğru yolu seçtiğini şu sözlerle anlatır: “Küçük hayduda başımı 

çevirdiğim zaman yerde baygın yatıyordu. Kumandanın çocuğu yüzüne su serperek onu kendine 

getirmeye çalışıyordu. Çocuğu arkamıza alıp şehre getirdik. Eczanede ilk tedavisini yaptılar ve 

çocuk kurtuldu. Beni ilk gördüğü zaman: ‘Benim yalnız hayatımı değil, namusumu da 

kurtardınız. Artık dağlarda eşkıyalık yapmıyorum.’ dedi.” (Akdağ, 2012: 26) 

Sevimli Mecmua’da savaşın konu edildiği, 9 Nisan 1925 tarihli 8. sayıdaki Abdullah Ziya 

imzalı “Öldüren Ölü” başlıklı öyküdeyse Osmanlı-Avusturya arasındaki savaşta kahraman Türk 

askeri Akkurt’un, Sadrazam Halil Paşa’nın eşini Bulgar çetecilerin elinden kurtarırken şehit 

düşmesi anlatılır. Osmanlı mülkünde otoriteyi reddedip düzeni bozmaya çalışan Bulgar 

çetecilerin mezalimine şu sözlerle değinilir: “Sesler gittikçe yükseldi, kılınç sesleri şiddetlendi. 

Nihayet Kamber kapıdan içeriye elinde palası, baş açık, gözlerinin akı dönmüş, sendeleyerek 

girdi. Yüzü kıpkırmızı kana bulanmıştı. – Sultanım! Saklanın!.. diye kısık bir sesle bağırdı. 

Sonra ağzı köpüklendi. Beyaz karların arasına gömüldü, kaldı.” (Akdağ, 2012: 248) 

Sabiha Zekeriya bu öyküsünü de millî duyarlıkla oluşturmuştur. Türklük övgüsü yapan 

yazar, öyküde Bulgar çetecilerinin gözünden Osmanlı algısını şu sözlerle kaleme almıştır: “– 

Evet Türküm… Kocamı görmeye gidiyorum… Pis haydut. – Koca, kim? – Hepinizin önünde 

hürmetle eğildiği Nemselilerle şimdi muharebe etmekte olan Sadrazam Halil Paşa!.. Haydi 

bakalım ne yapacaksınız?.. Türkçe konuşan haydudun sözleri tercüme etmesine hacet yoktu. 

Diğerleri ‘Sadrazam Halil Paşa’ sözünü işitince sapsarı kesilmişlerdi. Yaptıklarına pişman 

oldukları anlaşılıyordu.” (Akdağ, 2012: 249). Osmanlı Devleti’nin çetecilerin gözünde yarattığı 

bu korku, Balkan topraklarında adaleti ve güvenliği sağlamakta ne kadar kararlı olduğunun da 

açık göstergesidir. Öykünün eyleyeni; devletin bu kararlılığının temsilcisi, sultanı ve 

yardımcısını düşmanın elinden kurtaran, Balkan coğrafyasında düşmana korku salan yiğit Türk 

beyi Akkurt’tur. Alp Türk beyi Akkurt, Bulgar çeteciler üzerinde büyük bir korku 

oluşturmuştur. Yazar bu korkuyu, “Mağaranın kapısında geniş kavuklu, pala bıyıklı, kartal 

bakışlı, uzun boylu bir adam duruyordu. İçerisini süzerek sert bir sesle sordu: – Gene mi siz 

ulan!.. Ben size kaç defa söyledim buralara uğramayın… Gözüme gözükmeyin diye!.. Ah!.. Bak 

şimdi ne yapacağım. Hepinizi şişleyip ateşte kızartacağım. Demin iki kadına hücumdan 

çekinmeyen altı Bulgar ismi Akkurt olan bu Türk’ün karşısında sapsarı kesilip korkudan tir tir 

titriyorlardı.” (Akdağ, 2012: 250) sözleriyle dile getirir. 

Sabiha Zekeriya, alp Türk tipine yer verdiği bu öyküde savaşın korkunç yüzünü 

betimlerken pedagojik duyarlığı göz ardı eder. Eserdeki “Her ikisinin de tüyleri diken diken 

olmuştu. Soğuk bir rüzgârın ciltlerini okşadığını hissettiler… Kapının önünde Akkurt yüzü kan 

içinde pıhtılaşan, saçları alnına yapışmış, gözleri açık, yumruklarını sıkmış… Akkurt, 

öldürdükleri Türk… Ayakta duruyordu… Yarı yarıya kesilen kafası sağ omzuna doğru 

eğilmişti… Yavaş yavaş üzerlerine yürüdü…” (Akdağ, 2012: 251) cümleleri bu duruma örnek 

gösterilebilir. 

Sadrazam eşini düşmandan kurtaran Akkurt’un kahramanlığına duyulan vefa eserde 

“Sadrazam Halil Paşa bu Türk bahadırının öldüğü mağaraya bir türbe yaptı. Baş uçlarına iki 

çınar dikildi. İlkbahar gelince orada bir memba kaynadı. İsmine ‘Akkurt’ Tepe dediler. Sonra o 



 84                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

kadar meşhur oldu ki yeniçeriler Viyana surlarına kadar uzanan seferlerine çıkarken buraya 

uğrar, suyundan içip ‘Akkurt’un intikamını isterler ve göğüslerinden kopararak, kanlarıyla 

boyadıkları bezleri parmaklıklarına asarlardı.” (Akdağ, 2012: 252) sözleriyle dile getirilir. 

Akkurt’un Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarındaki anıtsal bir değer olarak öne çıkarıldığı 

görülür. 

Sevimli Mecmua Balkanlarda yaşanan bir diğer savaşa “Ali’nin Bayramı” adlı çocuk 

öyküsüyle yer verir. Zorunlu göçün parçaladığı ailelerin ele alındığı bu eserde, 1912-1922 yılları 

arasındaki savaşlar nedeniyle, devletin karşılaştığı yoğun göç ve sıkıntılar anlatılır. Özellikle 

Millî Mücadele sonrası Balkanlar’daki Müslüman halk, mübadeleyle birlikte evini, toprağını, 

kısacası her şeyini geride bırakarak göç etmek zorunda kalmıştır. Zorunlu göçün sonbaharda 

başlaması azımsanamayacak sayıda ölümlere yol açmış, salgın hastalık ve açlıkla boğuşan 

göçmenler ağır koşullar altında yaşam mücadelesi vermişlerdir. “Ali’nin Bayramı” adını taşıyan 

öykünün eyleyeni Ali, mübadele sırasında anne ve babasıyla İstanbul’a göç etmek zorunda 

bırakılmış bir çocuktur. Ali göç sırasında önce annesini sonra da babasını salgın hastalıktan 

kaybederek kimsesiz kalır ve sokaklarda yaşamaya başlar. Zorunlu göçün eğitim, sağlık ve 

yaşam hakkını yıkıma uğrattığı Ali, İstanbul’da barınma ve eğitim olanağı bulamaz ve 

memleket özlemi çekerek çaresizce dilenir. Öyküde sokaklarda yatıp kalkan bu zavallı çocuğun 

macerası anlatılırken okuyuculara sokak çocuklarına Himâye-i Etfâl Cemiyeti’ne bağış yaparak 

sahip çıkmak gerektiği aşılanır. 

Cami önlerinde dilenip sokaklarda yaşayarak hayatta kalma mücadelesi veren Ali, 

kendisine acıyarak para veren yaşıtı Fikret’e savaşın ve göçün yol açtığı yıkımı şu sözlerle 

anlatır: “Ben Rumeliliyim dedi. İstanbul’a geleli çok olmadı… Orada güzel evimiz, bağımız, 

her şeyimiz vardı. Bir gün bilmem neden annem babam, kalktılar, eşyalarımızı topladılar, haydi 

gidiyoruz, dediler. Gâvur bizi orada tutmuyormuş. Heybelerimizi arkamıza aldık, babam 

çobandı, kendine de bana da güzel deriden çarıklar yaptı, üzerime kalın bir kebe örttü… 

Suyumuzu, ekmeğimizi heybemizi doldurduk, yola çıktık. Büyük bir memlekete geldik, oradan 

bizi vapura bindirdiler… İstanbul’a çıktık, o gün akşama kadar iskelede nereye gideceğimizi 

bekledik. Bir polis geldi. Bizi önüne kattı, kimimizin arkasında yorganı, kimisinin torbası, 

kadınların sırtında çocukları saatlerce gittik. Ellerim soğuktan donmuş, ayaklarım, hareket 

edemeyecek bir hâle gelmişti. Soğuk gözlerimden yaşlar akıtıyor, içimden anneme babama 

kızıyordum. Orada ne güzel yeşil çayırlarımız, güzel sürülerimiz vardı. Beni bu yabancı 

memlekete niçin getirmişlerdi?.. Şimdi soğuk başıma kadar geçiyordu… Nihayet bizi bir 

misafirhaneye götürdüler… Orada bize yalnız bir yarım somun veriyorlardı. Otuz kırk kişi bir 

koğuşta yerlere açtığımız bohçalar üstünde yatıyorduk. Kıştı, soğuktan, ne ateşimiz, ne de 

paramız vardı. Babam elindekini hep sarf etti… Soğuktan annem hasta düştü. Bir doktor 

getirdiler, hasta olmuş dedi, hastaneye kaldırdılar… Muhacirlerin hepsi hastalıktan ölüyordu. 

Birkaç gün sonra babam da yakalandı, onu da hastaneye götürdüler… Ben ikisinin de 

arkasından ağladım.” (Akdağ, 2012: 283). 

Anne ve babasını zorunlu göçün neden olduğu bulaşıcı hastalık sonucunda kaybeden Ali 

bir sokak çocuğuna dönüşür. Memleket özlemi, okuma arzusuyla dolu olan Ali’ye, devletin 

şefkat eli uzanmaz. O da cami avlularında dilenerek hayatta kalmaya çalışır. Balkan 

topraklarında ailesiyle mutlu bir yaşam süren Ali’nin İstanbul’daki perişan durumunun nedeni 

‘savaş’ ve ‘zorunlu göç’tür. Öyküde bu iki olgunun çocuğun yaşamı ve psikolojisi üzerindeki 

olumsuz etkisine dikkat çekilmektedir. Sabiha Zekeriya, Ali’nin bu trajik durumunu öğrenen 

Fikret karakterinin özdeşim kurmasını sağlayarak yoksul ve kimsesiz çocuklara yardım eli 

uzatılması gerektiğini salık verir. Öyküdeki Fikret karakteri ve babası, göçmenlere kol kanat 

germesi beklenen genç cumhuriyeti sembolize etmektedir. 

 

 

SONUÇ 
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Sabiha ve Mehmet Zekeriya (Sertel) tarafından 1925’te yayımlanan eski harfli çocuk 

dergilerimizden Sevimli Mecmua, dönemi itibarı ile üst üste yaşanan savaşlar, Balkan göçleri ve 

sokak çocukları konusunda önemli metinler içermektedir. Dergide, emperyalist güçlere karşı 

varlık savaşı vermiş Türk milletinin çocuklarında duyarlık oluşturmak amaçlanmış ve ‘savaş’, 

‘göç’, ‘sokak çocukları’ olgularına özellikle yer verilmiştir. Bilindiği gibi “Hikâye ve romanlar, 

çocukların sınırlı hayat tecrübelerini zenginleştirir; türlü insan tipleri üzerinde düşünmelerine 

imkân sağlar; geliştirmekte oldukları değer yargılarının daha açıklık kazanmasına yardımcı olur; 

böylece çocukların içinde yaşadıkları toplumsal ve kültürel ortama uymalarını büyük ölçüde 

kolaylaştırır.” (Oğuzkan, 2013: 98-99). Sevimli Mecmua’da yer verilen öykülerle savaştan 

çıkmış genç cumhuriyetin çocuklarına savaşın doğurduğu sıkıntılar, göç ve sokak çocukları 

konularında duyarlık kazandırılmaya çalışılmıştır. Dergide ‘savaş’, ‘göç’ ve ‘sokak çocukları’ 

öncelikli konular olarak seçilmiştir. Dergideki ilk öykünün “Sokaklardaki Küçük Serseriler 

Nasıl Yaşar Hiç Düşündünüz mü?” başlığını taşıması ve sokak çocuklarına sahip çıkılması 

gerektiği vurgulaması bu duyarlığın tipik bir örneğidir. 

Dergide yer alan “Düşmanınızı Yılan Soksa Kurtarır mısınız?” başlıklı öyküde Türk 

insanının zorda kalana -düşmanı olsa bile- her zaman yardımcı olduğu iletisi verilmeye 

çalışılmıştır. “Öldüren Ölü” başlıklı öyküde, millî duyarlıkla hareket etme, ecdada saygı ve Türk 

töresinde kahramanlığa bakış sezdirilmeye çalışılmıştır. Balkan göçlerinin yol açtığı sıkıntıları 

anlatan “Ali’nin Bayramı”nda da göçmenlerden hareketle sokak çocuklarına karşı merhametli 

olma ve onlara sahip çıkma gerekliliği vurgulanmıştır. 
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ÖZET 

Toplumsal hafızada kalıcı izler bırakan hadiseler, edebî ürünlerin ortaya çıkmasındaki önemli 
etkenler arasındadır. Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri karşısında yaşadığı toprak kayıpları, o 
coğrafyalarda yaşayan Müslüman halkın daralan bir çember halinde Anadolu’ya göçüne sebep olmuştur. 
Özellikle Osmanlı’nın yıkılışına yakın zaman diliminde yaşanan Balkan Savaşları, başta İstanbul olmak 
üzere diğer Anadolu şehirlerine yoğun bir nüfus hareketini doğurmuştur. Bu çalışmada 1976-1977 yılları 
arasında yayımlanan ve 38 sayılık bir ömre sahip olan İleri Yavrutürk dergisinin tüm sayıları taranarak 
savaş ve göç ile ilgili olan çocuk hikâyeleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bu metinler, çocuk okurlara 
vermek istedikleri iletiler ve bu iletilerin verilme biçimleri açısından incelenmiştir. Bazı örneklerde vatan 
sevgisinin önemini vurgulamak adına yüksek şiddet içeren sahnelere yer verildiği görülmüştür. Çocuk 
okurlara çeşitli değerler kazandırmak ile onları edebiyattan ve kitaptan korku ve şiddet yolu ile soğutmak 
arasındaki ince çizginin vurgulandığı bu çalışmada incelenen metinlerin kısa özetlerine de yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, hikâye, çocuk dergisi. 

 

AN ASSAY ON EXAMPLES OF WAR AND IMMIGRATION STORIES IN 

TURKISH CHILDREN’S LITERATURE FOUND IN “ILERI YAVRUTURK” 

CHILDREN’S JOURNAL 

ABSTRACT 

Events that leave permanent marks on social memory are among the significant factors that 
result in literary works. Loss of Ottoman lands due to wars lost against European nations caused the 
mass migration of Muslim population living on these lands within a shrinking circle to Anatolia. 
Especially during the time period that coincided with the fall over of the Ottoman Empire and Balkan 
wars, a mass migration occurred towards mainly Istanbul and other Anatolian cities. The present study 
scans all 38 published volumes of İleri Yavrutürk (Progressive Turkish Youth) magazine between 1976 
and 1977 to identify children’s stories about war and immigration. Identified manuscripts were 
scrutinized based on their messages for child readers and the methods that these messages were 
communicated with. It was observed that scenes containing extreme violence were included in certain 
examples to underline the significance of patriotism. In the present study where the fine line between 
the child readers acquiring various values and taking a dislike in literature and books due to fear and 
violence was stressed, short summaries of the manuscripts scrutinized were also included.  

Keywords: War, story, child magazine. 
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GİRİŞ 

Çocuk edebiyatı sahasında kalem oynatmanın şartlarından ilki, iyi bir edebiyatçı olmaktır 

görüşü, çocuklar için yazmanın zor ve meşakkatli bir uğraş olduğuna işaret etmektedir. Bu 

sahada güçlü yayınevlerinin çocuk yayıncılığına önem vermeleriyle çocuk edebiyatı daha 

sağlam temeller üzerinde yükselmektedir. Can Çocuk, İş Bankası Çocuk, Altın Kitaplar, İthaki 

Yayınları gibi çocuk edebiyatına ilgi duyan yayınevleri dışında öteden beri çocuk yayınları 

yapan Mavi Bulut, Nar Çocuk gibi yayınevleri de bu alanda yeni ve yetkin yazarları çocuk 

okurlarla buluşturmaktadır. 

Çocuk dergiciliği, kalıcı olan ile güncel olanın buluştuğu çocuk yayınlarıdır. 

Mümeyyiz’den günümüze uzanan Türk çocuk dergiciliği tarihinde son yıllarda bir canlılık göze 

çarpmaktadır. Diyanet Çocuk, Türkiye Çocuk, Yeni Can Kardeş gibi 30 yılı aşkın mazisi olan 

dergilerin yanında son yıllarda TRT Çocuk ve Beyaz Bulut gibi çocuk dergileri ciddi yayıncılık 

anlayışları ile okurlarının karşısına çıkmaktadır. Uzun ömürlü olup olmayacakları belli 

olmayacak kadar yeni olan bazı dergiler ise şu isimlerle yayımlanmaktadır: Bilge Çocuk, 

Çamlıca Çocuk, Uçurtma, Yediden Yetmiş.  

 

1.1. Göç Savaş ve Çocuk Dergileri 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle 

bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir 

yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret.” olarak tanımlanan göç kavramı 

çoğunlukla savaş durumu ile birlikte anılmaktadır. 611 kilometre sınırımızın bulunduğu 

Suriye’de devam eden savaş hali milyonlarca insanı Türkiye’ye göç etmeye mecbur bırakmıştır. 

Hâlihazırda üniversitelerde Suriyeli gençlere öğrenci olma hakkı verilmiş, küçük yaştaki 

mültecilere ise kamplarda kurulan okullarda öğretmenler görevlendirilerek Türkçe öğretilmeye 

çalışılmaktadır. 

Türk çocuk dergiciliğinin ilk örneği olan Mümeyyiz’in yayımcısı Sıtkı, anılan bu dergiyi 

çıkarma amacı olarak çocukların da bilgi sahibi olabilecekleri bir yayın ortaya koyma isteği 

üzerinde durmaktadır. İlk örneğinden günümüze çocuk dergileri, toplumun yaşadığı her türlü 

durumu haber veren, çocuklarla paylaşan ve onları gerek açık gerek gizil olarak doğru olduğu 

düşünülen yöne sevk eden bir anlayış içerisinde olmuştur.  

Çocuk dergilerinde göç ve savaş ile ilgili mevzulara, ilk olarak Balkan Savaşları 

esnasında yayımlanan dergilerde rastlanır. Gurbetoğlu (2006) dönemin çocuk dergilerini 

incelediği çalışmasında Balkan Savaşları ile toplumda oluşan milliyetçi duyguların, çocuk 

dergilerine yansıyan yönünü ayrıntılı olarak gözler önüne sermektedir. 2. Meşrutiyet olarak 

anılan 1908-1918 yılları arasında yayımlanan dergileri çalışma kapsamına alan Gurbetoğlu, 

Balkan Savaşları neticesinde ortaya çıkan büyük kayıpların sebeplerinin düşünüldüğünü ve 

çocuk eğitimi yolu ile hatalar sonucu kaybedilenlerin tekrar kazanılabileceği fikrinin çocuk 

dergilerindeki uygulamalarını tespit etmektedir. 

Mektebli çocuk dergisinde savaşın getirdiği yıkımlardan ve göçten bahseden birçok şiir 

bulunmaktadır. Taşdemir (2007)’in anılan dergiyi incelediği çalışmasında yer alan metinlere 

bakıldığında, Balkan Savaşı faciaları ve sonuçları anlatıldığı görülmekte ve aynı hatalara 

düşmemek gerektiği ısrarla vurgulanmaktadır. Köylüye başlıklı şiirin bir dörtlüğü (Taşdemir, 

2007: 308) bu anlamda örnek verilebilir. 

Sana derim ey köylü uyuduğun yeter artık 

Bak… Uyuduk da Rumeli’yi batırdık… 

Hazineleri altınları hep elimizden kaçırdık 

Genç kızları namusları Bulgarlara parçalattık! 
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Savaş ve göç hareketlerinin çocuk dergiciliği üzerindeki etkilerinden biri de çocukları 

yabancı üretim olan malları almamaları konusunda bilinçlendirme çabalarıdır. Ürün isimleri 

verilerek çocuk okurlardan bu ürünleri kullanmamalarını istemek, dönem dergilerinde görülen 

ikazlardandır. 

Diğer yönden, Balkan Savaşları’nın Türk halkında meydana getirdiği öfkeden çocuk 

dergisi yayımlayan azınlıklar da paylarına düşeni almışlardır. Bunun en bilinen örneği Çocuk 

Duygusu adında bir dergi çıkaran Leon Lütfü’dür. Türkler tarafından çıkarılan diğer çocuk 

dergileri tarafından ağır eleştirilere uğrayan Leon Lütfü, dergisinin yayın hayatını sonlandırmak 

durumunda kalmıştır. 

Cumhuriyet döneminin en uzun soluklu dergilerinden biri olan Çocuk Sesi dergisinde, 

Kurtuluş Savaşı’nın toplumda bıraktığı izler, yerinden yurdundan olan halkın yaşadığı acılar ve 

bunun ortak hafızada meydana getirdiği tahribatı konu alan metinler yayımlanmıştır. 

Türk toplumunda savaş dolayısıyla milli hislerin kabardığı bir diğer dönem Kıbrıs Barış 

Harekâtı’nın yapıldığı yıllardır. 1960 yılından itibaren Rumlar tarafından Türklere yapılan 

saldırılar 1974 yılındaki Sampson Darbesi ile soykırım boyutlarına ulaşınca Türkiye Kıbrıs’a 

müdahale kararı almıştır. İki ayrı harekât ile Kıbrıs’taki Türk nüfusun ortadan kaldırılmasına 

mani olunmuştur. Kıbrıs Barış Harekâtı olarak adlandırılan bu olayın öncesinde ve sonrasında 

yaşanan olaylar, bazı bölgelerde ilan edilen sıkıyönetim, devletin bazı deniz ve kara araçlarına 

el koyarak orduyu topyekûn bir teyakkuz durumuna getirmesi sosyal hayatı da etkilemiş ve 

milliyetçilik duygularının canlanmasını sağlamıştır. Böylesi bir ortamda Milliyetçi Cephe olarak 

anılan Hükûmet döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İleri Yavrutürk çocuk 

dergisinde milliyetçi duygular ön plandadır. 

Karikatürist Yurdagün Göker öncülüğünde dönemin genç çizerleri tarafından çıkarılan 

İleri Yavrutürk dergisinde genel yayın yönetmeni olarak Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun 

adı geçmektedir. Yılmaz (2000: 47-48)’a verdiği mülakatta derginin çıkarılma hikâyesini 

anlatan Göker, Anadolu kültüründen olan masalları ve hikâyeleri bastıklarını belirtmektedir. 

Ayrıca derginin arka kapağında Gençosmanoğlu’nun Kürşad İhtilali Destanı da resimli olarak 

yayımlanmıştır. 

 

1.2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı, 1976-1977 yılları arasında yayımlanan İleri Yavrutürk dergisinde 

yer alan hikâyelerden savaş ve göç konulu olanlarını tespit etmek ve bu hikâyeler ile çocuğun 

duygu dünyasına verilmek istenen iletileri araştırmaktır. 

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008: 187). Bu çalışmada, 1976-1977 yılları arasında yayımlanan İleri 

Yavrutürk dergisinin çıkan 38 sayısı taranmıştır. Tarama sonucu tespit edilen savaş ve göç 

konulu metinler inceleme kapsamında değerlendirilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

İleri Yavrutürk dergisinin içeriğinde hikâyeler önemli bir yer tutar. Derginin düzenli 

sayfa dağılımında hikâyelerin genellikle 16-17 ve 18-19. sayfalarda yayımlandıkları 

görülmektedir. Dergide yayınlanan toplam hikâye sayısı 46’dır. Bu hikâyelerden 3 tanesi uzun 

hikâye niteliği taşımaktadır. Sabahat Emir imzasını taşıyan “Alevlerin Ötesinde” isimli hikâye 4 

sayı, Gülser Öğretmen isimli hikâye ise 5 sayı sürmüştür. Yazar olarak Ergun Kaftancı’nın 

adına rastladığımız Arpacının Ömer adlı hikâye ise 7 sayı devam etmiştir. Hikâyelerin sadece 
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küçük bir kısmı yazarının imzasını taşımaktadır. İmzasına rastladığımız yazarlardan Sabahat 

Emir 6 hikâye, Ergun Kaftancı ise 1 hikâye yazmıştır. Ömer Seyfettin’in Forsa hikâyesine ise 

yazarının imzası olmadan rastlanılmaktadır. 

Derginin 38 sayılık yayın hayatında yayımlanan 46 hikâyeden 4 tanesi savaş 

zamanlarında çocukların da sorumluluk alarak düşman ile mücadele ettikleri olayları 

anlatmaktadır. 

Araştırmanın konusunu bu dört hikâye oluşturmaktadır. Bu hikâyeler: 

Arpacının Ömer (1-7. sayılar seri hâlinde) 

Budin Kalesinin Mehmedi (6. sayı) 

Gönüllü Turan Onbaşı (26. sayı) 

Gaziantepli Mehmet (35. sayı) 

Derginin 38 sayılık yayın hayatında yayımlanan 46 hikâyeden 4 tanesi savaş 

zamanlarında çocukların da sorumluluk alarak düşman ile mücadele ettikleri olayları 

anlatmaktadır. 

Arpacının Ömer: Fakir ve yetim bir genç olan Ömer, ölen babası arpacılıkla uğraştığı için 

“Arpacının Ömer” diye çağrılır. Ömer, kasabanın zenginlerinden Ülfet Ağa’nın bağında 

bekçilik yapar. Bir gün bağda iken ileriden üç atlının geldiğini görür. Bunlar Kör Mustafa, 

Mestan ve Ali’dir. Arpacının Ömer, bunlardan düşmanın iki günlük mesafede olduğunu öğrenir. 

Düşmanla karşılaşmak ve onları silahıyla durdurmak ister. Ertesi gün Armutlu bucağına doğru 

yol alır. Armutlu’ya vardığında orada sadece bucak müdürü Mehmet Ali Bey, birkaç askeriyle 

Mülazım Eşref Bey ve bazı yaşlıların kaldığını görür. 

Düşmanla savaşma isteğini Mülazım Eşref Bey’e ileten Ömer, komutandan düşmanı 

gözetleme görevini alır. Yola koyulan Ömer, Çiçekli Dere denilen yerde Afyonlu Çavuş 

Mustafa’ya rastlar. Çavuş Mustafa cephane sandıklarını askerimize göndermekle görevlidir. 

Çavuşun yanında karnını doyuran Arpacının Ömer tekrar yola koyulur. Artık düşman hatlarına 

iyice yaklaşmıştır. Bir ağaç altında düşman askerlerinden birini bulan Ömer hızlı davranarak bu 

düşman askerini esir alır ve Çavuş Mustafa’ya götürür. 

Askerlerimiz düşmanın dilinden anlayan birisini bulup gerekli bilgileri esir askerden 

kolayca alırlar. Ömer bu bilgileri hiç durmadan Mülazım Eşref Bey’e götürür. İyice yorulan 

Ömer buna rağmen bir türlü uyuyup dinlenmez. Çavuş Mustafa’nın ‘düşman sizin oradaki 

köprüyü geçerse durdurulması zor olur’ sözü aklından çıkmaz. Gece gizlice cephaneliğe giren 

Ömer, yirmi tane dinamiti yanına alarak yola çıkar. 

Dinamitleri köprünün altına yerleştirerek beklemeye başlar. Elinde tüfeğiyle düşmanı 

bekleyen Ömer, düşman köprüye girdiğinde hem fitili ateşler hem de düşmana ateş etmeye 

başlar. Büyük bir gürültüyle patlayan köprü onlarca düşman askerini havaya uçurur; fakat Ömer 

de artık hayatta değildir. Bugün o köprünün yerinde çelik bir köprü vardır. Köprünün adı da 

Arpacı köprüsüdür. Ömer’in mezarı da az ilerideki bayırın üzerindedir. 

Budin Kalesinin Mehmedi: Alman İmparatorunun ordusu Budin Kalesi’ni kuşatır. Kaleyi 

müdafaa edenler arasında çocuk denecek yaşta biri de vardır. Mehmet isimli bu çocuk çok 

cesurdur. Geceleri kaleden çıkarak düşmanın ileri hatlarına sokulur, her seferinde bir tüfek, bir 

boru, trampet veya bir sancak almış olarak kaleye döner. Düşman kuvvetlerinin çarkıfelek adı 

verilen muhasara aletleri vardır. Bu aletlerle atılan kumbaralar kaleye büyük zarar vermektedir. 

Budin Yeniçeri Ağası, düşmanın bu aletlerini etkisiz hale getiren askere büyük bir mükâfat 

vereceğini söyler. 

Bu işe Mehmet talip olur. Gece, kale duvarından halatla aşağı sarkıtılan Mehmet halatları 

çarkıfeleklere bağlar. Kaledeki Türk askerleri büyük çarklar yardımıyla bu çarkıfelekleri kaleye 

çekerler. Gürültüye uyanan düşman kuvvetleri, çarkıfelekleri yerinde bulamaz. İki sene süren 
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Budin muhasarası sonunda düşman Budin’i alır. Şehitler arasında kale komutanı Abdi Paşa ve 

küçük Mehmet de vardır. 

Gönüllü Turan Onbaşı: Küçük yaşına ve çelimsiz vücuduna rağmen askere alınmakta 

ısrar eden Turan, bu isteği kabul olunca da geri hizmetlerde görev almayı reddeder. 

Komutanından muharebe alanında bir görev ister. Turan’ın görevi, Hasan Çavuş’un mangasıyla 

birlikte, düşman karargâhını ateşe verip, panik yaratmaktır. Görev başarıyla tamamlanır; fakat 

Turan hariç herkes şehit olur. Ertesi gün Turan, onbaşı olur. 

Gaziantepli Mehmet: Antep Savunmasının komutanı Kilisli Ömer Bey, silah 

arkadaşlarına, aralarına yeni bir silah arkadaşı katılacağını müjdeler. Gelen kişi, on iki yaşındaki 

Milli Mücadeleci Mehmet’tir. Yöreyi avucunun içi gibi bilen Mehmet, daha durup 

soluklanmadan yeni görevine koşturur. Aldığı mektubu uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra 

Davut Çavuş’a ulaştırır. Fakat yaralıdır. Mektubu verir vermez canını teslim eder. O artık 

Gaziantepli Mehmet olmuştur. 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türk toplumunun dünyadaki diğer güçler tarafından sıkıştırılmaya çalışıldığı ve fiili bir 

savaşın ortaya çıktığı dönemin hemen ardından yayımlanan İleri Yavrutürk dergisinde, yeni 

nesle kazandırılmak istenen fikirler ve kavramların yoğunluğu göze çarpmaktadır. Savaş ve göç 

temalı hikâyelerin konu alındığı bu çalışmada, Türk tarihinin dönüm noktalarından olan Milli 

Mücadele yıllarındaki çocuk kahramanlar ön plandadır. Bu bölüm kapsamında, yukarıda anılan 

hikâyeler sıra ile değerlendirileceklerdir. 

Arpacının Ömer: Yunan işgali yıllarında Afyon yakınlarındaki bir kasabada düşmana 

yiğitçe karşı duran Arpacının Ömer bu hikâyenin başkahramanıdır. Çocuklara örnek olması 

açısından Ömer iyi bir modeldir. Yaklaşık on beş yaşlarında olan Ömer, annesine bağlı, ülkesini 

seven, düşmanlara karşı koymak için can atan bir gençtir. Okula gidememiş olan Ömer, buna 

rağmen kasabaya gelen okumuş insanlardan bir şeyler öğrenmiştir. Yazamıyordu, fakat 

kekeleye kekeleye de olsa okuyabiliyordu. Nasıl olsa bir gün yazacaktı da… Bu sözler dolaylı 

yoldan okuma-yazma azmini yücelten bir mesaj vermektedir. Bu mesajla, çocuk hikâyelerinde 

olması gereken, çocuğu iyi, güzel ve doğru saydığımız tüm olumlu duygulara yönlendirecek 

nitelikte olmalıdır, (Ciravoğlu, 2000: 81) ilkesine uygun bir durum oluşmuştur. 

Kör Mustafa ile karşılaşmasında Ömer, çocuksu zihninde yer bulamayan bir durumu Kör 

Mustafa’ya sorar: Ağam sen karınca bile incitmez bir insansın, nasıl olur da kıtır kıtır adam 

kesersin? Kör Mustafa’nın cevabı zor şartların insanı nasıl değiştirebileceğinin bir kanıtıdır 

sanki: Karınca başka şeydir, düşman başka şey Ömer… Bu millet ve vatan için, sen bile günü 

gelince yüzlerce Yunanlıyı kıtır kıtır doğrayacaksın. Ben bu topraklar üzerindeki karıncaların 

bile düşman çizmesi altında ezilmemesi için düşman kesiyorum. Vatan için millet için… 

Çocuk açısından kişiliğin tam manasıyla oturduğu yıllardır 14-15 yaşları. Artık oyunları 

bir tarafa bırakıp daha ciddi meseleler üzerine düşünüp onları anlama vaktidir. Arpacının Ömer, 

küçücük kafasında Mustafa ağasının bu sözlerine yer aramış, sonunda da bulup ağasına hak 

vermişti. Bu millet ve bu vatan için düşmana kılıç çalmak, kurşun sıkmak haktır, kıtır kıtır 

kesmek görevdir. Din uğruna, Türklük uğruna ölmek demek şehitlik şerbetini içmek demektir… 

Hikâyede geçen “Bu millet ve vatan için, sen bile günü gelince yüzlerce Yunanlıyı kıtır 

kıtır doğrayacaksın.” cümlesi her ne kadar vatan sevgisinin şiddetini yansıtmaya çalışsa da “kıtır 

kıtır adam doğrama” ifadesi çocuğun zihninde öldürmeyi tabiileştirme ve basitleştirme tehlikesi 

taşımaktadır. Bu nedenle vatan sevgisi düşüncesinin daha doğru bir ifadeyle anlatılması 

gerektiği söylenebilir. Bu tür tarihsel olayları işleyen hikâyeler didaktik özen ister. Bu çeşit 

yapıtlar üstünlük duygusu, dar ve ırkçı bakış savaş yanlılığını aşılamamalıdır. (Nas, 2002: 251) 

Çocuğa anlatılacak/okunacak öykünün seçimi, son derece önemlidir ve çocuğu tanımayı 

gerektirir. Anlatılacak/okunacak öykü çocuğun duygu ve düşünce dünyasında olumlu 

kazanımlar sağlayacak örnekler arasından seçilmiş olmalıdır. (Akbayır; Şahin, 2005: 197) 
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Çocuklara erdemli davranışlar kazandırmak çocuk hikâyeleri açısından önemli bir özelliktir. 

Emanete layıkıyla sahip çıkmak, kendine ait olmayan bir şeyi başkasına vermemek olgusu bu 

hikâyede şu sahnede geçer: 

Sağol Ömer, vaktimiz yok. Şuradan birer salkım üzüm helal et de hem koşalım hem 

yiyelim… Ömer durakladı, üzüm Ülfet ağanın malıydı. Veremezdi, ama aklına birden savaş 

geldi… Zor durumlarda yapılan bazı şeyler mazur görülebilir. Tüm milletin ölüm-kalım 

mücadelesi verdiği bir ortamda Ömer düşünerek ve haklı bir sebebe bağlayarak istenen 

üzümleri verir. Mademki Ülfet ağa, bu vatan ve bu millet için varını yoğunu veriyordu, o 

halde üzümünü de verecekti… Ömer, dört beş salkım üzüm koparıp Mustafa ağasına uzattı. 

Budin Kalesinin Mehmedi: Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından geri çekilmesi 

esnasında yaşanan savaşlardan birini anlatan bu hikâyenin kahramanı, küçük yaştaki 

Mehmet’tir. Budin Kalesi’ni kuşatan düşmanın en önemli silahını etkisiz hale getiren Mehmet, 

hikâyenin sonunda kalenin düşmesi ile şehitler arasında gösterilir. Çocuk yaşta olmasına 

rağmen, cesareti ile kaledeki tüm diğer askerlerin önüne geçen Mehmet, derginin yayın 

politikasına uygun bir çocuk kahramandır. Bu idealize kahraman yoluyla, çocuk okurların hem 

tarih öğrenmesi hem de gerektiğinde düşmana korkmadan karşılık verme düşüncesini 

içselleştirilmesi hedeflenmiştir denebilir. 

Gönüllü Turan Onbaşı: Anadolu’daki düşman işgaline son vermek üzere Türk milleti 

varını yoğunu ortaya koyarken çocuk yaştakiler de silahaltına alınmak için can atmaktadırlar. 

Turan da silahaltına alınmak isteyen belki de en fazla isteyen ufacık ve zayıfça bir gençti. Bir 

çocuk demek daha doğru olur ama yüreği bir delikanlının yüreği gibi vatan ve Türklük 

sevgisiyle çarpıyordu. Onu durdurmak imkânsız gibiydi. Ufacık vücuduyla öylesine direniyordu 

ki, silahaltına alınmak için, o zamana kadar sessizce ve kimseden habersiz ağlayan anacığı Ayşe 

Kadın bile dayanamayarak adeta kükredi:  

-Binbaşım! Binbaşım!.. Varın alın evladımı askere… Verin eline silahı, yürüsün 

namusumuza, ırzımıza göz diken düşmanın üstüne, hemi de. Balkanlarda şehit düşen babasının 

öcünü alsın. Her durumun heyecanlı yanlarının daima belirtilmesi (Oğuzkan, 2001:109) 

çocuklar için yazılan hikâyelerin taşıması gereken özelliklerdendir. Hikâyenin alıntıladığımız 

yukarıdaki kısmı, okuyan küçük yürekleri heyecanlandıracak bir bölümdür. Küçük yaşlardan 

itibaren çocuğa kazandırılacak vatan kavramı ve onun kutsallığı fikri, ileriki yıllarda bilinçli 

nesiller oluşması açısından oldukça faydalı bir çalışma olacaktır. Bu hikâyenin kahramanı olan 

Turan, hikâyeyi okuyan aynı yaşlardaki çocuklarda benzer duyguların filizlenmesini sağlayacak 

nitelikte bir tiptir. 

Gaziantepli Mehmet: Bu hikâyede olay önce İngilizlerin ardından da Fransızların işgaline 

uğrayan Antep’te geçmektedir. Şehri savunan birliğe katılan Milli Mücadeleci Mehmet 

hikâyenin kahramanıdır. Yöreyi avucunun içi gibi bilen Mehmet, komutanının verdiği görevi 

yerine getirmek için insanüstü bir çaba göstermektedir. Taşıyla toprağıyla adım adım bildiği 

derelerden, tepelerden aşarak, soluk bile almadan koşuyordu. Zaman ilerliyordu ama yol bir 

türlü tükenmiyordu. Antepli küçük savaşçı, vazifesini bir an önce başarıyla sonuçlandırmak için 

küçücük yüreğini zorluyor, koşmaktan ve yürümekten yorulan ayaklarındaki sancıyı duymak 

istemiyordu. Milli Mücadeleci Mehmet, gösterdiği kahramanlık ve küçük yaşı dolayısıyla 

okuyucu konumundaki yaşıtlarının kolayca özdeşim kurabileceği nitelikte bir hikâye 

kahramanıdır. 

Netice olarak, çocuk edebiyatı alanında telif eserlerin sayısının çok az olduğu bilinen bir 

geçektir. Yabancı dillerden çeviri yoluyla Türk çocuklarına sunulan kitapların, yazarlarının 

mensup olduğu kültürün aktarıcısı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Klasik eser etiketiyle 

Türk çocuklarına salık verilen bu eserlerin, esasında geleceğin Batı hayranlarını yetiştirmedeki 

vahim rolü mutlaka hesap edilmelidir. Edebiyatın önemli kaynaklarından olan toplumsal 

hareketler, savaşlar ve göçler bir milletin varlığını devam ettirmesini ve yabancı kültürler 

tarafından yozlaştırılmasının önündeki engeller olarak değerlendirilebilir. Elbette bu hadiseler, o 

millete mensup sanatçılar aracılığı ile işlenmeli ve kalıcı hale getirilmelidir. 
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GÖÇ VE KÜLTÜREL UYUM 
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ÖZET 

İnsanlar dünya üzerinde var oldukları ilk andan itibaren çeşitli sebeplerden ötürü göç etmek 
zorunda kalmışlardır. Göçler, insanlık tarihi boyunca bazen tabii afetler ve savaşlar gibi zorunlu 
sebeplerden bazen daha iyi yaşama alanları ve şartları bulmak isteğiyle yasal olarak bazen de yasadışı 
yollarla yapılmıştır. Yasadışı yollarla yapılan göçler, İnsan Kaçakçılığı ve Köle Satışı gibi zararlı 
örgütlenmeleri ortaya çıkarmıştır. Daha yakın tarihlere geldiğimizde I. ve II. Dünya Savaşı sonrası Batılı 
ülkeler, savaşta harap olan ülkelerini yeniden imar etmek, yapmak istemedikleri zor işleri yaptırmak veya 
genç nüfusları azaldığı için elli yıl öncesine kadar birçok ülkeden ve ülkemizden de işçi göçmenler 
almışlardır. Göçler; zorunlu, yasal veya yasadışı gibi çeşitli şekillerde olmuştur. Göçün sebebi ne olursa 
olsun; beraberinde kültür deformasyonu, dil yasağı veya göçmenin anadilini unutması, göçülen ülke 
kültürüne uyumsuzluk gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Eski tarihlerde daha çok zorunlu 
sebeplerden olan göçler daha sonraları iş bulma, beyin göçü, eğitim, ticaret, daha rahat yaşama gibi 
isteklerden kaynaklanmaya başlamıştır. İnsan göçleri ile dünya üzerinde diller, kültürler, farklı yaşama 
şekilleri ve özellikleri hatta hastalıklar bile taşınmıştır. Sebebi ne olursa olsun; göç etmek, göçmen olmak, 
göçmene de göç ettiği ülkeye de birçok güçlüğü ve sorunu da beraberinde götürür. Zordan zordur 
göçmen olmak. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Kültür, Savaş, Uyum 

 

Immigration and Accuturation 

 

ABSTRACT 

From the first moment they are people the world over have a variety of reasons, have had to 
emigrate. Migration, human history is sometimes natural disasters and wars, such as mandatory reasons 
sometimes find better living areas and conditions request were made legally and sometimes illegally. 
Illegal migration, human trafficking and slave trade made harmful organization has revealed. The closer 
we came to i. and II. After World War II, Western Nations, war devastated their country's 
reconstruction, they do not want to do the hard work to make the populations decreased to fifty years 
ago or young people up to the labour from our country and from many countries received immigrants. 
Migration; mandatory, in different shapes, such as legal or illegal. Migration for whatever reason;along 
with the ban on the language or cultural deformation göçülen country culture mismatch, to forget the 
mother tongue immigrants like brings many problems. The former is more mandatory reasons 
migrations later employment, brain drain, education, trade, more viable started due to requests such as. 
Human migration on . Earth, languages, cultures, with different shapes and features live even diseases 
moved even. Human migration on Earth, with their languages, cultures, different forms of life and 
properties have been moved even even diseases. Regardless of the reason; to immigrate, immigrants, 
people also emigrated with many difficulties and problem in the country. It's hard being an immigrant 
Zordan. 

Key Words: Migration, Immigration, Culture, War, Compliance  
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GİRİŞ 

Göçler, en basit anlamıyla; bir bireyin, ailenin, topluluğun veya milletin yaşadığı, alıştığı 

ve benimsediği bir yerleşim yerinden veya mekânından bilmediği, tanımadığı, yabancısı olduğu, 

yadırgadığı başka bir yerleşim yerine gitmesi veya gönderilmesi demektir. Göçler, insanlık 

tarihini etkileyen ve yön veren olgulardır ve çok çeşitli sebeplere dayanır. Bu sebeplere göre de 

göçleri aynı kategoride toplamak mümkün olmaz, göçler incelendiğinde; oluş nedenine göre 

göçler; zorunlu göçler, isteğe bağlı göçler, mesafesine göre göçler; iç (yakın) ve dış (uzak) 

göçler, süresine göre göçler; sürekli ve geçici göçler, göçenlerin durumuna göre ise de; bireysel, 

aile, aşiret, millet göçleri şeklinde adlandırılır. Sebebi ne olursa olsun zordur göç fakat en zoru 

zorunlu göçtür. Göçün kararını başkaları verir, gidiş zamanını başkaları verir size sorulmaz 

yanınıza sevdiğiniz hiç bir şeyinizi bile alamadan aniden canhıraş düşürülürsünüz yola, 

çıkınınızda hatırlayınca yüreğinizi burkan, genzinizi dağlayan anılarınız vardır. Yetişkinseniz; 

düşleriniz, şiirleriniz, türkülerinizle süslü anılarınız, anılarınızla birlikte malınız mülkünüz belki 

namusunuz, evladınız kalmıştır geride, çocuksanız durum daha da acı; oyunlarınız, 

oyuncaklarınız, ninnileriniz, diliniz, balınız, arkadaşlarınız kalmıştır geride. 

Zorunlu göçlerin çoğu zaman nedeni savaşlardır, bazen de doğal afetlerdir. Savaş sonrası 

zorunlu göçlerle; sürgünler, mübadeleler (anlaşmalara bağlı nüfus değişiklikleri) sınır 

değişiklikleri, etnik baskılar, salgın hastalıklar gibi insanlık tarihini üzecek ve olmasaydı 

dedirtecek olaylar sonrasında yaşanmıştır zorunlu göçler. Savaş sonrası zorunlu göçler 

sonrasında; bir soyun, bir milletin zorla doğup büyüdüğü, benimsediği, tanıdığı yerlerden göç 

ettirilmesi, sürülmesi tarih boyunca en sık görülen en acı göç şeklidir ve en çok da kadınlar ve 

çocuklar yara alır zorunlu göçlerden, bu geçmişte de böyle olmuştur günümüzde de.  

Zorunlu göçler sonuçları itibarıyla en kötü göçlerdir. Zorunlu göçlere ve sürgünlere şöyle 

bir dönüş yaparsak; 19. Yüzyılda özellikle 1864 yılında başta Adige ve Abhazlar olmak üzere, 

Kuzey Kafkasya halklarının Rusya tarafından, Osmanlı Topraklarına yönelik zorunlu sürgünü 

gelir. Bu sürgün sonundaki zorunlu göç ile Osmanlı topraklarına bir milyonun üzerinde Adige 

gönderilmiştir. Acıdır bu yolculuk utanç vericidir fakat sebep olanları pek etkilemez utandırmaz 

da. Ben de bu yolculuğu yaşamış insanların torunuyum. Ben ve benim gibi sürgün göçerlerin 

çocuk ve torunları hep yaşadı bu göçün ve sürgünün acılarını, hep dinledi bu hikâyeleri, tarihte 

saymakla bitmez ki bu hikâyeler. Etkilendi de bu göçten, nasıl mı? Ana dilini öğrenemeyerek ve 

unutarak. Çocukluğumda en çok dikkatimi çeken şey; dışarıda farklı, evde farklı bir dilin 

konuşulmasıydı. Ayrıca bazı adetlerin ve müziğimizin dans ve oyunlarımızın, yemeklerimizin 

farklılığı da gözümden kaçmayan ayrıntılardı. Ama aldığım Türkçe eğitim beni iki anadilli 

yapmıştı ve bu benim için bir kazanımdı. Şimdi ne yazık ki yabancı dillerde binlere kadar 

sayabilirken, birinci ana dilim Çerkezce ile ona kadar sayamıyorum, günlerin ve mevsimlerin 

adını bilemiyorum işte göçün bir insanı getirdiği nokta. Yine Kırım Tatarlarına yapılan göç 

zulmü vardır mesela tarihin yüzkarası, pek farkı yoktur Çerkezlere yapılandan. 1830’lu yıllarda 

Polonya’dan sürülen ve göçe zorlananlar, Arnavut göçmenler ve çektikleri, Bosna Hersek’de 

soydaşlarımıza yapılanlar ve göçe zorlanmaları ve soykırıma uğratılmaları tarihin yazdığı 

insanlığın utanç verici sayfalarından biridir. Günümüzün en gündemde olan göçü ise tüm 

insanım diyenleri üzen Suriyeli ve Kuzey Irak Türkmenlerini sığınmacı durumuna düşüren 

göçtür. Türkler belki de konargöçer bir soydan geldiği için göçe ve göçmene alışıklar. Bu 

yüzden göçmenler ülkemiz ve milletimizce zor da olsa kabul görür.Geleneksel toplum 

yapımızda göç olgusunun etki ve yansımaları vardır. 

1864 yılındaki Çerkes Sürgününden 65 yıl sonra, 1929 baharında Adigey'e bilimsel 

çalışma üzerine giden Gürcü tarihçi Simon Canaşia’ya Şapsığların bölgesi Cubga’da karşılaştığı 

91 yaşında bir ihtiyar o günleri şöyle anlatmıştır: 

Deniz kenarında yedi yıl boyunca atılmış insan kemikleri vardı. Kargalar erkek 

sakallarından ve kadın saçlarından yuvalarını kurarlardı. Deniz yedi yıl boyunca karpuz gibi 

insan kafataslarını atıyordu. Benim orada gördüklerimi düşmanımın bile görmesini istemem. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Simon_Cana%C5%9Fia
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O yıllarda göçün acı hikâyeleri var da günümüzde yok mu? Yüzlerce Suriyeli ve 

Türkmen insan ve çocuk öldürüldü savaşta, bir o kadarı da boğulmadı mı derme çatma botlarla 

çıkılan özgürlük yolculuklarında. Yaşadığı, doğup büyüdüğü yerlerden aniden koparılıp yollara 

düşürülen insanların, kadın ve çocukların ne acı hikâyeleri yazılıyor şu günlerde.   

Yine bu göçün acı hikâyelerinden birinden kısa birkaç satır okursak: 

“Toprak yağmur kokuyordu. 

Muhacirleri karşı kıyıya taşıyan Laz tekneleri kırk kişi alabiliyordu. Görevliler bir, iki, 

üç, dört, kırk kişi sayıyor ve saydıkları insanları sırası gelen tekneye alıyorlardı. Toprağın 

yağmur koktuğu o akşam vakti Rus zabitinin eli bilmem kaçıncı defa insanları işaret etti ve 

“kırk” dedi. En fazla yirmisinde olduğu halde yüz yaşındaki bir ninenin yüz ifadesiyle bekleşen 

bir kızcağıza denk gelmişti kırkıncılık. Günlerdir gözyaşı dökmekten kıpkırmızı olmuş gözlerini 

kendisini işaret eden Rus zabitine çevirip ne olduğunu anlamak isterken üç dört asker iteklemişti 

onu sayılan diğer insanların arasına. Kız bağırıyor, feryat ediyor, ailesinden koparıldığını 

söylüyor ama derdini hiç kimseye anlatamıyordu. Ne subaylar anlıyordu Çerkezce’yi ne de Laz 

gemiciler. Gemiye bindirilecek insanların seçiminde her zaman bu tür olayların olmasına 

alışkındı limandakiler. Her seferinde birileri feryat figan ederek kopardı kıyıda kalanlardan. 

Tekneler bir sülaleyi alacak kadar büyük değil, hem bu işle uğraşılmayacak kadar çok insan 

bekliyor kıyıda. Bu hazin ayrılığı görmeye dayanamayanlar gözlerini kapatır, biraz sonra aynı 

felaket onlarında başına gelir. Aileler parçalanır, kardeşlerden biri biner, diğeri kıyıda kalır. 

Eşlerden biri bir tekneye biner, diğeri başkasına. Evlatlar analardan, sevdalılar birbirlerinden 

ayrılır. Bir yüreğin yarısı kıyıda kalır, diğeri denize açılır.’ 

Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşma gereği ülkemizdeki Rumlarla 

Yunanistan’daki Türklerin değişimi kaç hayatı yarım bırakmış kaç insana acılar yaşatmıştır kim 

bilir? Bu gün ülkemize gelen mübadiller hala oradaki yaşantılarını aramaktadırlar. Bir mübadil 

olan yazar Firdevs Tuncay’ın Kalbim Rumeli’de Kaldı romanı meraklısına güzel bir örnektir. 

İsteğe bağlı göçler ise daha iyi işler bulmak, daha verimli tarım alanları bulmak, ,daha 

yaşaması kolay coğrafyalar bulmak, daha gelişmiş ülkeler ve şehirlerdeki eğitim, kültür ve 

sanatsal faaliyetlerden yararlanmak için yapılır. Bir de beyin göçleri vardır, bunların gerekçesi 

ise bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunan ancak ülkelerinde bu çalışmalarına değer 

verilmeyen kişilerin daha iyi çalışma ortamları sağlayan ülkelere yaptığı göçlerdir. İş gücü 

göçleri ise 1900’lü yıllarda başlamıştır. II. Dünya Savaşından sonra Avrupa ekonomisini 

yeniden kurmak için 1952-1954 yılları arasında Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda 

gibi ülkeler kalkınma hamlesi başlatmış, savaş sonrası yetersiz iş gücünü karşılamak üzere 

başka ülkelerden işçi talep etmiştir. Ülkemiz bu taleplere en çok iş gücü veren ülkedir. 

Ülkemiz 1980’lere kadar Avrupa’ya işçi göndermiştir. İlk gidenler çok acı ve derin 

göçmenlik, yabancılık ve uyum problemleri yaşamışlardır. Karşıdan karşıya kırmızı ışıkta geçen 

bir Türk işçisine Alman polisin yüz kere ‘kırmızı ışıkta geçilmez, yeşil ışık yanınca geçilir’ 

dedirterek, kulağından çekerek karşıdan karşıya geçirme cezası vermesi yürekleri burksa da 

yaşanmış bir gerçektir ve anlatılmaktadır. Yine alışverişe dil bilmemekten ötürü soğan veya 

yumurta kabuğuyla gidilmesi tavuk taklidi yapılması Almana dert anlata bilmek için düşülen 

durumlar hala filmlerin roman ve hikâyelerin konusudur. Fakat artık dördüncü ve beşinci 

kuşaklar yaşadıkları ülkenin dilini öğrendiklerinden ve bu dille eğitim aldıklarından daha az 

sorun yaşamaktalar, okulda teneffüslerde; bir Alman çocuğu ‘lan oğlum kom kom ‘ diye 

seslenirken, Türk çocuğu Alman arkadaşına bekle demek yerine ‘warte warte ‘ diye cevap 

vermektedir, çoğu anadilini unutmuş veya yeterince bilmemektedir. Bütün bilim insanlarınca 

benimsenmiş ve tartışmasız kabul edilmiş bir temel gerçek ise anadilini iyi bilmeyen bireylerin 

diğer dilleri ve bilimleri de iyi bilip öğrenemeyeceği gerçeğidir. Ona rağmen Avrupa, bir sürü 

entegrasyon planları uyguluyor, yetinmiyor son günlerde okullarda ve hatta camilerde 

göçmenler tarafından başka dilin konuşulmasını güvenli bulmadığını söyleyerek Almancayı 

anlaşmak için zorunlu kılmak istiyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk işçilerinin çocukları 

anadillerini bilmedikleri için anadillerinde üretilmiş edebi eserleri de okuyup anlayamıyorlar, 
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kültür miraslarından yaralanamıyorlar, tarihi ve kültürel değerlerini ve şahsiyetleri tanımıyorlar, 

Türkiye’yi ve güzelliklerini bilmiyorlar. 

 Göç ve göçmenliğin çocuklara etkilerini biliyordum da Almanya Nürnberg’de 

işçilerimizin çocuklarına Türk Dili ve Kültürünü öğretmek için beş yıl kalınca ve Türkiye’ye 

dönüncede Suriyeli iki göçmen çocuğu yakından tanıyınca daha iyi anladım. Bu Suriyeli 

çocuklardan Hatice ortaokul öğrencisi, Türkçe okuyup yazamadığı için derslerinde başarısız 

olduğunu söylüyordu, geldiği yerde Arapça eğitim alıyormuş ama öğrenme merakı ile doluydu. 

Ona en çok ülkesinde neyi özlediğini sorduğumda; arkadaşlarımı, oyunları ve oyuncaklarımı, 

evimizi, mahallemizi diyor ve gözleri doluyor. Onu bir bayan kuaföründe tanıdım, kuaförlük 

öğreneceğim ve ülkeme dönünce ben de bayan kuaförü olacağım diyor. Diğeri ise Ali, o daha 

küçük ilkokul ikiye gidiyor. Geçen yıl öyle korkak ve ürkekti ki küçük bir ceylan gibiydi. Ama 

bu sene öğretmeninin de özveri ve ilgisiyle hem okumayı yazmayı öğrendi hem de o korkaklık 

ve güvensizliğini üzerinden attı. 

Göç süreci, göçen ve göç edilen toplumun, iki kültürün karşılaşması ve iki tarafın 

birbirini olumlu ve olumsuz etkilemesi olayıdır. Hangi sebeple olursa olsun göçlerle her iki 

kültürün sahibi olan taraflar arasında çok çeşitli olayların, sorunların, güzelliklerin, çatışmaların 

ve etkileşimlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Göç olgusu, kültürel etkileşim sonucunda bu 

gün dilimize ‘Çerkezköy, Polenezköy, Arnavutköy ‘gibi yerleşim yeri adlarını, ‘Arnavut 

kaldırımı, adını ‘ Arnavutciğeri, Çerkeztavuğu’ gibi yemek adı olan kelimeleri kazandırmıştır. 

Göç eden ve göç alan ülkelerin kültürleri mutlaka birbirini etkiler. Göç edenlerin, göçtükleri 

yerlerde; sosyal ve kültürel yönden dernek ve sivil toplum kuruluşları yoluyla örgütlenmesi 

dejenere olmaması, göçmen alan ülkenin göçerlerin sorunlarını iyi bilmesi ve çareler üretmesi 

onları entegre etmesi ve uyum sürecine dahil etmesi, göçenlerin de göçtükleri ülkenin ve yerin 

sosyokültürel özelliklerini ve dilini iyi öğrenmesi ve uyumlu olmaları gerekir. Bütün bu süreçler 

de taraflar açısından, oldukça zor, çetrefilli, karşılıklı çaba, çalışma ve maddi kaynak gerektiren 

süreçlerdir. 
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DEĞER-KARAKTER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA  

‘ÇOCUK VE GÖÇ’ 

 

Tazegül DEMİR ATALAY* 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada değer-karakter eğitiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin “çocuk ve göç” 
konusundaki görüşlerine etkisi yazılı anlatım çalışmalarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada yarı 
deneysel “Statik grup karşılaştırmalı desen” kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrenciler için Türkçe 
derslerinde ayrılmış okuma saatlerinde Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan ‘Güzel Yazılar’ serisinin 
okutulması sağlanmış; kontrol grubunda ise okuma saatlerinde öğrenciler tarafından okunan kitaplara 
herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim 
yılında Kars Merkez’e bağlı iki ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada 
öğrenicilere ait yazılı anlatımlar “Yaratıcı Yazma Dereceli Puanlama Anahtarı (rubric)” kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Yazılı anlatımlar fikirlerin orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, 
kelime zenginliği (seçimi), cümle yapısı, organizasyon, yazı tarzı, dil bilgisi kurallarına uygunluğu 
başlıklarında değerlendirilmiştir. Deney grubunda bulunan öğrenciler bu başlıklar açısından iyi bir düzeye 
sahiptirler. Yazı teması sınırlandırılmış ve öğrencilerden ‘çocuk ve göç’ konulu yazılı anlatımlar 
istenmiştir. Sınırlandırma olmasına rağmen öğrencilerin fikirlerini ifade ederken orijinalliği koruduğu ve 
başarılı anlatımlar yazdıkları gözlenmiştir. Bunun yanında düşüncelerinin akıcı bir şekilde ifade ettikleri 
ve anlatımlarında esnek bir düşünce yapısına sahip oldukları belirtilebilir. Yine deney grubundaki 
öğrenciler, düzgün cümle yapıları kullanarak kelime zenginliği gayet başarılı çalışmalar kaleme 
almışlardır. Dil bilgisi kurallarına hakimiyetin iyi düzeyde olduğu bu çalışmalarda birçok öğrenci kendine 
has bir yazı tarzı geliştirebilmiş ve yazı organizasyonunu başarılı bir şekilde oluşturabilmişlerdir. Kontrol 
grubundaki öğrencilerin yazılı anlatımları, içeriği ve tarafımızdan değerlendirilen kriterler açısından orta 
bir düzeye sahiptirler.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, göç, değer ve karakter eğitimi, yazılı anlatım, Türkçe dersi. 

 

'CHILDREN AND MIGRATION’ IN THE CONTEXT OF VALUE-

CHARACTER EDUCATION 

 

ABSTRACT 

In this research, it has tried to determine the effects of value-character education to the 
secondary school seventh grade students' views about 'children and migration' with written expression 
works. In research semi-experimental ''Static group comparison design" was used. 

Teaching the 'Fine Writings' series prepared by the Turkish Language Institution to the 
experimental group students was provided in reading hours devoted Turkish lessons; in the control 
group, books read by the students weren't interfered in the reading hours. 7th grade students educated 
two secondary school attached Kars Centrum in the 2015-2016 academic year established the study 
group of the research. In the study students' written expression was evaluated using "Creative Writing 
Scoring Key (rubric)". Written expression was evaluated on titles of originality of ideas, fluency of 
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thought, flexibility of thought, word wealth (selection), sentence structure, organization, writing style, 
compliance with grammar rules. Students in the experimental group have a good level in terms of titles. 
Text theme has been limited and written expression about 'children and migration' writing has been 
requested on the students. Although there has been delimitation, the students protecting the originality 
in expressing their ideas and writing successful expression were watched. Beside this, it can be indicated 
that they expressed their ideas fluently and had a flexible mentality in their expression. However, 
students in the experimental group wrote up works which had very successful word wealth using proper 
sentence structures. In these studies whose dominance of grammar rules had good level, many students 
were able to developed a unique writing style fonts and build writing organization succesfully. Written 
expressions of the students in the control group have a moderate level in terms of content and criterias 
evaluated by us. 

Key Words: Children, migration, value-character education, written expression,Turkish lessons 

 

GİRİŞ 

Çocuk, TDK tarafından “Bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde 

bulunan insan.” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle çocuk edebiyatı kavramının 

“Çocuğa göre”, “çocuk için” ve “çocuk duyarlılığına” gidilerek çocuk psikolojisindeki 

gelişmelerin sonucu üzerinde durulan, çocukların büyüme ve gelişmelerine, hayal, duygu, 

düşünce ve duyarlılıklarına, zevklerine, eğilirken eğlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla 

gerçekleştirilen çocuksu bir edebiyat” (Şirin,1989: 58) olduğunu söylemek mümkündür. Başka 

bir tanımda ise çocuk edebiyatı, “Çocukların ruh ve beden gelişmelerine uygun, onların hayal 

dünyalarına hitap eden, bayağılıktan ve çirkinlikten uzak, çocuğun anlama, kavrama ve 

yorumlamasına imkân tanıyan; ayrıca üstün nitelikleri olan, estetik bir boyut taşıyan sözlü ve 

yazılı verimlerin tamamı.” (Yalçın ve Aytaş, 2002: 5; Temizyürek 2003) biçiminde ifadesini 

bulmuştur. Bu tanımdan yola çıkıldığında çocuk ekseninde oluşan bir edebiyatın varlığından söz 

etmek mümkündür. Bu edebiyat beraberinde çocuk tarafından oluşturulan bir yazılı anlatım 

dünyasını da getirmektedir. Bu bağlamda çocuk yazılarındaki çeşitli unsurlar da önem arz 

etmektedir. Bu unsurlardan biri de değer-karakter eğitimidir. Nitekim çocuk bütün derslerinde 

gerek açıkça programda belirtilen gerekse de örtük program çerçevesinde eğitim öğretim hayatı 

boyunca değer-karakter eğitimine tabi tutulmaktadır. Haliyle bu eğitim onun yazılı anlatımını da 

etkilemekte ve kendinden birçok ögeyi yazılı anlatımın bünyesine sindirmektedir.  

İlk defa Znaniecki tarafından sosyal bilimlere kazandırılan değer kavramı, Latince 

“kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamlarına gelen “valere” kökünden türetilmiştir 

(Bilgin, 1995: 83). Değer ve değer aktarımı konusu birçok disiplinin temel inceleme konusu 

olarak düşünülür. Çünkü toplumların özelliklerini ve içinde bulundukları yapıyı anlamak için 

değerlerini ve bu değerleri nesiller arası nasıl aktardıklarını çok iyi analiz edebilmek gerekir. Bu 

analiz beraberinde bu kavramlara yönelik çok çeşitli tanımlamayı da beraberinde getirmiştir. 

Değerler, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet; bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik 

ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü; bir kişi ya da bir topluluğun 

ideal kabul ettiği var olma ya da hareket etme tarzı; bireyi belli bir şekilde hissetmeye ve 

davranmaya yönlendiren doğru yanlış rehberi; bireylerin objeleri, insanları, fikirleri, durumları 

ve hareketleri iyi ya da kötü, istenilen ya da istenmeyen, sevilen ya da sevilmeyen vb. gibi 

yargılarını oluşturan, standartlarını ve prensiplerini ifade eden terimler; değerlendirilen, 

değerli olduğuna hükmedilen, iyi ve arzu edilir olduğu düşünülen şey; bireyin çevresiyle 

etkileşimi sonucunda içselleştirdiği ve davranışlarını yönlendiren standartlar; ayrıca bireylerin 

neyi önemli gördüklerini tanımlayarak istekleri, tercihleri, arzu edilen ve edilmeyen durumları 

gösterir (TDK, 2008; Akbaş, 2004; Doğan, 2004; Esmer, 1998; Halstead ve Taylor, 2000”den 

akt. Dönmez, 2006; Kılıç, 1996; Erdem, 2003: 56) olarak tanımlanabilir. Değerler bir inanç 

olması bakımından, dünyanın belli bir kısmıyla ilgili, algı, duygu ve bilgilerimizin bir 

bileşimidir (Güngör, 1998: 77). 

Değerlerin bunları yanında inanışları içeren ve dolayısıyla da alışkanlıklar taşıyan olgular, 

fertlerin yapıp ettiklerini rasyonelleştirip içselleştirmelerine imkân veren unsurlar, genelde ilgi 
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gösterilen, arzu edilen şeyler olduğu ifade edilmektedir. Değerler iç disiplini oluşturur ve bu iç 

disiplin, değerler değişmediği sürece değişmez; ayrıca bireylerin yaşam biçimlerine de etki 

edecek toplumsal bir güce sahiptirler ve her alanla ilgilidirler ama alanların kendine özgü 

değerleri vardır Gelenek, görenek, örf ve adetler ise değerlerin topluma yansımalarını oluşturan 

güç unsurlarıdır. Değerlerin farklı kaynak ve içeriklere sahip almasının yanında bir biçimde 

sosyal oldukları ve beşerî olayları belirleyicilik işlevine sahip olmaları nedeniyle önemli 

toplumsal belirleyiciler oldukları söylenebilir. (Mengüşoğlu (1983)’ten akt. Aydın, 2003: 122; 

Cüceloğlu, 2001; De Robbins’ten Akt. Değirmenci, 1993: 87). Dolayısıyla toplumun fertlerini 

birbirine yaklaştıran, bir arada tutan, toplumun devamını sağlayan temel yargılar olan değerler 

kişilerin ekseni etrafında bulunan ve onların çevresindeki insanlarla karşı karşıya oldukları 

yüzlerini oluşturur. Toplumsal süreçler değerlerinden dolaylı ya da doğrudan aktarımında 

önemli ortamları oluşturur. Bu doğrultuda insanlar gelecek nesillere kendi değerlerini 

devretmekte, aşılamaktadır (Özbay, 2002: 118).  

Fichter (2004), değerlerin özelliklerini şöyle sıralamıştır: Değerler; 

 Paylaşılırlar, kişilerin çoğu değerler üzerinde uzlaşmışlardır. Herhangi bir 

bireyin yargısına bağlı değildir. 

 Ciddiye alınırlar, kişilerin bu değerleri, ortak refahın korunması ve sosyal 

gereksinimlerin karşılanması ile birlikte görür. 

 Değerler coşkularla birlikte bulunur, kişiler yüce değerler için özveride 

bulunur, dövüşür hatta ölürler. 

 Değerler kişiler arasında uzlaşma gerektirdiği için, kavramsal olarak diğer 

değerli nesnelerden soyutlanabilir. Değer yargısı veya sosyal değerlendirme 

zorunlu olarak neyin iyi veya kötü, neyin yüksek veya düşük olduğunu 

karşılaştırmak demektir (Fichter (2004)’ten Akt. Ulusoy, 2007: 26). 

 Değerlerin bireysel ve toplumsal yönleri vardır, inançlardan oluşur ve 

tutumlarla davranışları etkiler. Değerler aynı zamanda inanç ve tutumlara göre 

daha kapsamlı ve organizedirler. Bu açıdan insanın tutum ve davranışları 

değerlerine bağlıdır (Tokdemir, 2007: 15). 

 Değerler, bireyin amaçlarıyla ve bu amaçlara ulaşmada etkili olan davranış 

biçimleriyle (hak bilirlik, yardımseverlik) ilişkilidirler (Kağıtçıbaşı ve Kuşdil, 

2000: 60). 

Bunlara ek olarak Dönmez (2006) de değerlerin özelliklerine değinmiştir: 

 Değerler kalıcıdır,  

 Değer bir inançtır,  

 Değer bir davranış biçimidir,  

 Değer bir tercihtir,  

 Değerler kişisel veya sosyal farklılıklar arz edebilirler. 

Bütün bu özelliklere ek olarak değerlerin sistematik olarak bireye 

kazandırıldığı yer olan okulların değerlerin özelliklerini de aktarıcı olduğunu 

söylemek mümkündür. Okullarda belirli bağlamlarda oluşturulan metinler aracılığıyla 

değer aktarımı yapılır. Bütün derslerin bu amacı gerçekleştirmede işe konulmasının 

yanında en önemli görevlerden biri de Türkçe dersine düşmektedir. Türkçe dersi 

değer aktarımının en iyi şekilde yapıldığı temel derslerden biridir. 
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Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Türkçe dersi kapsamında örtük program olarak yürütülen değer-

karakter eğitiminin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin “çocuk ve göç” konusundaki 

görüşlerine etkisini yazılı anlatım çalışmalarıyla ortaya çıkarmaktır.  

 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmada kullanılan model, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin 

toplanma ve çözümlenme süreci ele alınmaktadır. 

 

Araştırma Modeli 

Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin “çocuk ve göç” konusundaki görüşlerine değer-

karakter eğitiminin etkisini yazılı anlatım çalışmalarıyla belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada 

yarı deneysel “Statik grup karşılaştırmalı desen” kullanılmıştır. Statik grup karşılaştırmalı desen, 

son test denkleştirilmemiş gruplu desen olarak da bilinir. Yarı deneysel desen modeline 

değişkenlerin hepsinin kontrol altına alınamadığı durumlarda başvurulmaktadır. Bu tip 

çalışmalarda gruplar yansız seçilmekte fakat katılımcılar, gruplara yansız bir şekilde 

atanamamaktadır. Araştırmacı var olan gruplardan yansız atama yoluyla seçimde bulunur. 

Gruplardan biri deney diğeri ise kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edilir. (Karasar, 2005; 

Creswell, 2005; Büyüköztürk ve diğ., 2015). Araştırmada kullanılan yarı deneysel desenin 

görünümü Tablo 1’deki gibidir. 

 

Tablo 1. Araştırmada Uygulanan Deneysel Desenin Görünümü 

Grup Deneysel işlem Son test 

Deney Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan 
‘Güzel Yazılar’ serisinin okuma saatlerinde 
okutulması  

‘Çocuk ve Göç’ konulu 
metin oluşturma 

Kontrol  Okuma saatlerinde öğrencilerin kendi 
tercihleri doğrultusunda belirledikleri 
metinlerin okutulması 

‘Çocuk ve Göç’ konulu 
metin oluşturma 

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere deney grubundaki öğrenicilerle Türkçe derslerinde 

ayrılmış okuma saatlerinde Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan ‘Güzel Yazılar’ serisinin 

okutulması sağlanmış; kontrol grubunda ise okuma saatlerinde öğrenciler tarafından okunan 

kitaplara herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kars Merkez’e bağlı 

iki ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.  

 

Tablo 2. Çalışma Grubundaki Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları 

  Erkek Kız Toplam 

G
R

U
P

L
A

R
 

   

Deney N 13 6 19 

% 68,4 31,5 100 

Kontrol N 5 10 15 
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% 33,3 66,6 100 

Toplam N 18 16 34 

% 52,9 47,1 100 

Tablo 2 incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin %68,4’i erkek, %31,5’i ise 

kızlardan oluşmaktadır. Kontrol grubundaki öğrencilerin ise %33,3’ü erkek iken %66,6’sı ise 

kızlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre oranları ise %52,9 

erkek, %47,1’i de kız öğrencilerden oluşmaktadır. Toplamda 34 öğrenci araştırmaya katılmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenicilere ait yazılı anlatımlar Öztürk (2007) 

tarafından geliştirilen “Yaratıcı Yazma Dereceli Puanlama Anahtarı (rubric)” kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Bu yaratıcı yazma dereceli puanlama anahtarının (rubric) geliştirilmesi 

sırasında E.P Torrance (1986, 1990), Stenberg (1995, 1998) ve Soh’un (1997) yazılı anlatım 

uygulamalarında kullandıkları yaratıcı dil puan ölçeği - İskoç 5-14 Ulusal Program Tüzüğü ve 

Ana Hatları ile literatürde bulunan yaratıcı yazma ölçeklerini incelemiştir. Bu ölçeklerde yer 

alan maddelere uygun olarak maddeler çıkarılarak elde edilen ölçek, uzman görüşüne 

sunulmuştur ve çalışmada kullanılan yaratıcı yazma dereceli puanlama anahtarı (rubric) ortaya 

çıkarılmıştır. Bu Rubric sekiz alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar sırasıyla Orijinallik, 

Düşüncelerin Akıcılığı, Düşüncelerin Esnekliği, Kelime Zenginliği, Cümle Yapısı, 

Organizasyon, Üslup ve Gramerin Doğruluğu boyutlarından oluşmaktadır. Bu Rubric’te her alt 

boyut bir puandan beş puana kadar alınabilir. Bir öğrenci Rubric’ten 8 ile 40 arasında puan 

alabilmektedir (Öztürk, 2007:71).  

 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması tek aşamada gerçekleşmiştir. ‘Güzel Yazılar’ serisi kitaplarının 

okunması etkinlikleri sona erdiğinde ‘Çocuk ve Göç’ konulu yazılı anlatım çalışması yapılmış, 

bu yazılardan elde edilen veriler son test puanları olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın 

uygulama aşamasında deney grubuna her hafta okuma saatlerinde Türk Dil Kurumu tarafından 

hazırlanan ‘Güzel Yazılar’ serisi okutulmuştur. Kontrol grubunda ise öğrencilerin okuma 

saatlerinde tercih ettikleri kitaplara herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırma, son 

testin uygulandığı hafta hariç 9 hafta sürmüştür, araştırma toplamda 10 haftadır.  

 

Verilerin Analizi 

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarının değerlendirilmesi amacıyla; 

öğrencilerden kendilerine verilen değer-karakter eğitiminden sonra olacak şekilde ‘çocuk ve 

göç’ konulu yazılı anlatım çalışması alınmıştır. Bunlar değerlendirilirken verileri biri Türkçe 

öğretmeni olan üç ayrı alan uzmanı tarafından değerlendirilmiş, ardından dördüncü alan uzmanı 

da elde edilen üç ayrı notu yazılı anlatımlarla karşılaştırarak uygun notu tespit etmiştir. Sontest 

yazılı anlatım çalışmasında % 85 tutarlı oldukları belirlenmiştir.  

 

Bulgular 

Araştırmada deney grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım çalışmaları daha başarılı 

sonuçlar vermiştir. Deney grubundaki öğrencilerin 100 puan üzerinden ortalama puanları 85 

iken kontrol grubundaki öğrencilerin 75 civarındadır. Alt boyutlar açısından ise şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 
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Deney Grubu: 

Deney grubundaki öğrencilere okuma saatlerinde Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan 

“Güzel Yazılar” serisi okutulmuş, değer – karakter eğitimine özellikle dikkat çekilmiştir. Bu 

durum öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarına da yansımıştır. Aşağıda bu yazılı anlatım 

çalışmalarından birkaç örneğe yer verilmiştir. 

 

Fikirlerin Orijinalliği: Fikirler çok iyi geliştirilmiş, Orijinallik çok kuvvetli. 

Örnekler:  

 

Bu örnekte öğrenci fikirleri ortanın üzerinde bir orijinalliğe sahip görünmektedir. 

Temelde fikirler orijinal olmasına karşın fikrin geliştirilmesi noktasında eksiklikler 

bulunmaktadır. 

 

Bu örnekte, öğrenci göç ve sonrasında insanlar üzerindeki etkisini iyi bir ifadeyle 

belirtmiştir. Sadece göç olayına maruz kalan değil; aynı zamanda bu insanların göç ettikleri 

yerlerdeki insanlar üzerindeki psikolojik etkiyi de ele almıştır. 

 

Bu yazılı anlatımda öğrenci göç psikolojisini verirken empati yaparak bir örnekle ele 

almıştır. Bu durum onun fikrini orijinal bir anlatımla ortaya koymasında etkili olmuştur. 

 

Düşüncelerin Akıcılığı: Bazı zamanlar sıradan fikirler sıra dışı yollarla ifade edilmiş, 

Yazı benzersiz. 

Örnekler:  
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Bu örnekte öğrenci göçün çocuklar üzerindeki etkisine yönelik düşünce belirtmiş; ancak 

hem düşünce sınırlı kalmış hem içerik sınırlı kalmıştır. 

 

Bu örnekte düşüncelerin akıcılığı öyküleştirme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Öykü tarzı 

anlatmak istediklerinde öğrenciye kolaylık sağlamış ve akıcılık yakalanmıştır.  

 

Bu yazılı anlatımda öğrenci düşüncelerinin akıcılığını sağlamak için bol miktarda 

betimlemeye yer vermiştir. Göçe maruz kalan öykü kahramanını detaylı olarak ortaya koyduğu 

bu paragraf başarılı bir anlatımı da beraberinde getirmiştir.  

 

Öğrenci bu anlatımda göç ve sonrasında yaşanılan temel problemleri empati de yaparak 

açıkça ortaya koymuştur. Paragrafına basit ama etkili bir örnekle başlaması paragrafın 
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devamında söyleyeceklerine dikkati çekmeyi başarmış ve bu yolla düşüncelerin akıcı bir tarzda 

anlatımı sağlanmıştır.  

 

Düşüncelerin Esnekliği: İfadeler çok açık, Düşünceler arasındaki bağlantı çok, İçerik 

oldukça iyi geliştirilmiş. 

Örnekler:  

 

Bu örnekte çocuk bünyesi düşüncesi bulunmaktadır. Bünyeden kasıt, çocukların bilişsel 

duyuşsal ve ruhsal durumlarıdır. Kapsam olarak geniş tutulmuş ama düşüncelerin yeterli 

düzeyde esneklik göstermesi sağlanamamıştır. 

 

Bu örnekte öğrenci uzun bir cümleyle göç nedenlerini belirtmiş ve devamında çocuk 

üzerindeki etkisini ele almıştır. Düşüncelerini belirtirken esnekliği sağlamış ve meramını tek 

solukta ifade edebilmiştir. Bu durum yazılı anlatımda başarılı bir ifadeyi de beraberinde 

getirmiştir. 

 

Öğrenci, bu yazılı anlatım çalışmasında göçün neden olduğu problemler içinde en 

önemlisi olarak ‘dil’i belirtmiştir. Ona göre dil iletişimin temel unsurudur ve bir ortaklığı 

gerektirir. Bu durumda göçe maruz kalan kişilerin en insani ihtiyaçları olan dile hakim 

olamamalarının birçok soruna da kaynaklık ettiği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla düşüncelerin 

esnekliği çok iyi düzeyde ortaya konulmuş ve hem düşünceler arasındaki bağlantı hem de içerik 

oldukça başarılı bir şekilde sağlanmıştır. 
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Kelime Zenginliği (seçimi): Kelime anlamları oldukça zengin, Bazı kelimeler yaygın 

kullanılmış, Çoğu kelimeler metin içerisinde doğru kullanılmıştır. 

Örnekler:  

 

Burada kullanılan kelimeler, çeşit açısından gayet zengindir. Kullanılan kelimeler doğru 

anlamlarda kullanılmış ve düzeni başarılı kurulmuştur. 

 

Bu örnekte öğrenci kelime çeşitliliğine yeterli düzeyde sahip olamasa da olay kurgusu 

açısından doğru kelime seçimi yapmıştır. Kelimeler yaygın bir kullanım özelliği göstermiştir. 

 

Bu örnekte deney grubu öğrencilerinin özellikle değerler üzerine odaklanmasını 

örnekleyen bir durum söz konusudur. Göç yapan insanlar ve göç ettikleri ülkelerde onlara nasıl 

muamele edildiğini örnekler bir durumdan söz edilmiştir. Ülke olarak Türkiye’nin birey olarak 

da her birimizin bu insanlara gösterdiğimiz misafirperverlik tavrı doğru kelimeler kullanımıyla 
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belirtilmiştir. Özellikle empati kurulmuş ve göçe maruz kalanlar ile ortak bir duygu 

oluşturulmuştur. Tüm bunların anlatımı da doğru kelimelerle yapılmıştır.  

 

Cümle Yapısı: Cümleler iyi geliştirilmiş, Kompleks cümleler oldukça yüksek seviyede, 

Cümle uzunluğu ve stili etkileyici. 

Örnekler:  

 

 

Bu örnekte başlık eksiltili bir cümle olarak ele alınmıştır. Ancak başarılı bir vurgu ve etki 

oluşturmuştur. Soru cümleleri başarılı bir şekilde yapılandırılmış ve kompleks yapılar şeklinde 

kendini göstermiştir. Giriş paragrafı için doğru kelimelerle uygun cümleler oluşturulmuştur. 

 

Betimleme cümleleriyle başlayan bu paragraf bir süreci uygun cümleler kullanarak ifade 

edebilmeyi başarmıştır. Cümle uzunluğu açısından bu örnek etkileyici bir örnektir. Uzun ve 

kompleks cümleler başarılı bir şekilde kullanılmıştır.  
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Bu örnekte özellikle büyük harf kullanımı ve noktalama işaretlerini uygun yerde 

kullanma oldukça başarılıdır. Bu durum cümlelerin de başarılı bir şekilde kurgulanmış olmasına 

ve anlaşılırlığına katkı sağlamıştır.  

 

Bu örnekte çocuk ve göç konusuna etkili bir benzetme yapılarak değerlendirme yapılmıştır. 

Öğrenci tek bir cümleyle göçün çocuk psikolojisi üzerindeki etkisini etkileyici bir örnekle ortaya 

koymuştur. Bu da cümlenin kompleks, uzun başarılı olmasına katkı sağlamıştır. 

 

Organizasyon (Yazının giriş, gelişme ve sonucu): Cümlelerin girişi dikkat çekiyor ve okuyucuyu 

şaşırtıyor. Fikir akışı düz, değişiklikler ani sonuç okuyucuyu tatmin ediyor. Detaylara iyi yer verilmiş, 

Metin içerisinde yer, zaman, kişiyi vermeleri doğru bir şekilde yapılmış. 
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Bu örnekte giriş, gelişme ve sonuç bölümleri tam olarak ortaya konulmuştur. Yazı 

dikkatle incelendiğinde cümlelerin girişi dikkat çekicidir ve okuyucuya sorular sorularak dikkat 

metne çekilmeye çalışılmıştır. Metin boyunca fikir akışı başarılı sağlanmıştır, değişiklikler ve 

ani sonuç okuyucuyu tatmin edecek bir yapıdadır. Yazının özellikle gelişme bölümünde 

detaylara iyi yer verilmiş, Metnin sonuç bölümünde yazar göç olgusunun çocuk üzerinde en iyi 

ihtimalle oluşturabileceği etkiler ele alınmıştır. 

 

Yazı Tarzı: Metin yazarın kişiliğini ortaya çıkarıyor. Duygular çok güzel ifade edilmiş. 

 

 

 

Bu örnekte öğrenci göç ve bunun etkileri ile göçe maruz kalan insanlara özellikle 

çocuklara yönelik olarak ev sahibi olarak nasıl muamele etmek gerektiğini ve misafirperverlik 

değerinin nasıl sağlanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bunu gerçekleştirirken duyguları 

oldukça başarılı bir şekilde aktarmış ve açık, anlaşılır bir yazı oluşturmuştur. 

 

Dil Bilgisi Kurallarına Uygunluğu: Gramer bakımından doğru. Çok az gramer hataları 

var. Paragraflara ayırma güzel. Biçim uygun. 
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Deney grubu için yukarıdaki örnek oldukça özetleyici ve başarılı bir örnektir. Yazı 

dikkatle incelendiğinde özellikle noktalama işaretlerinin kırmızı kalemle belirtildiğini ve 

kullanım yerlerinin doğru ve yerinde olduğunu söylemek mümkündür. Yazı tipi ve cümle yapısı 

açısından da oldukça başarılı bir gramere sahiptir. 

 

Kontrol Grubu: 

Kontrol grubundaki öğrenciler, okuma saatlerinde belli bir kitap ve değerler eğitimi 

odaklı çalışmalar yapmadığı için yazılı anlatımlarında da değer-karakter eğitimine yönelik çok 

fazla bulgu yer almamaktadır. Ancak yazılı anlatım içeriği ve tarafımızdan değerlendirilen 

kriterler açısından orta bir düzeye sahiptirler. Aşağıda bu düzeylere yönelik olarak birkaç örnek 

verilmiştir. 

 

Fikirlerin Orijinalliği: Fikirlerdeki orijinallik çok az. Fikirler çok basit ve tahmin 

edilebilir. Tekrarlanan çok fikir mevcut. 

Örnekler:  

 

 

Bu örnek incelendiğinde öğrencinin fikirlerinin oldukça basit düzeyde olduğu ve net bir 

anlam oluşturmada sıkıntılar olduğu gözlenmektedir. Öğrenci bir fikir belirtmiş ancak akış ve 

anlam problemleri ortaya çıkmıştır. 
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Bu örnekte öğrenci öyküleyici bir anlatım tercih etmiş ve göç sürecinin bir kesitini ortaya 

koymuştur. Ancak fikrin orijinalliği açısından bakıldığında sınırlı bir anlatımın olduğunu 

söylemek mümkündür. Fikirler ortaya konulurken oldukça basit kalmıştır, bir savaş durumu ve 

sonrası için oldukça tahmin edilebilir bir özellik göstermektedir. Cümle bazında tekrarlar 

mevcuttur. 

 

 

 

Bu örnekte yazar, fikrini iyi bir anlatımla ortaya koyabilmiştir. Genel olarak anlaşılır ve 

akış sırası başarılıdır. Ancak fikirler basit ve tek düzedir. Paragraf içinde fazla tekrar 

bulunmamakla birlikte kişi betimlemeleri iyi düzeyde yapılmıştır. 

 

Düşüncelerin Akıcılığı: Düşünceler çok sınırlı, içerik sınırlandırıldığı için 

geliştirilememiş. 
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Örnekler:  

 

Bu örnekte düşüncelerin akışında bir kesinti olduğu görülmektedir. Şöyle ki öğrenci 

paragafın başlangıcında bir sorunu belirtmiş ardından başka bir düşünceye geçmiştir. Bu durum 

akışı etkilemiş ve bir anlam karmaşasına sebep olmuştur.  

 

 

Bu örnekte öğrenci olayı anlatırken sürekli kelime tekrarlarına düşmüştür. Paragraf 

genelinde düşünce akıcılığı sağlanmaya çalışılmış ancak bunu tam gerçekleştirememiş ve hem 

düşünceler hem içerik sınırlı kalmıştır. 

 



 114                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

Bu paragrafta öğrenci yazısındaki kahramandan hareketle sorumluluk sahibi bir çocuğun 

hangi özelliklere sahip olması gerektiğini çok iyi ortaya koymuştur. Bu anlamda düşünceleri 

tatmin edici ve geliştirilmiş bir özellik göstermektedir. 

 

Düşüncelerin Esnekliği: Sunulan düşüncelerde biraz esneklikler gösterilmiş, Kapsam 

geniş . 

Örnekler:  

 

 

 

Bu örnekte öğrenci göçe maruz kalan insanların yaşadığı sorunlara değinmiş ve bunu 

belirtirken düşünceleri az da olsa esneklik göstermiştir. Kapsam olarak daha çok yabancı 

insanların özellikle dil problemleri yaşadıklarını ve bu durumun toplumsal yaşamda nasıl bir 

sıkıntı oluşturduğu ortaya konulmuştur. 

 

 

 

Bu örnekte düşünceler orta düzeyde bir esneklik göstermiştir. Olayın akışı içinde öğrenci 

kahraman üzerinden düşüncelerini esnetmiş ve konuyla bağlantı kurarak rahatlıkla ifade 

edebilmiştir. Aynı zamanda bu yazıda öğrencinin “Kibritçi Kız” masalından da etkilendiği ve 

kahramanıyla kibritçi kız arasında çeşitli benzerlikler kurduğu da söylenebilir.  

 

Kelime Zenginliği(seçimi): Kelimelerin anlamları çok sınırlandırılmış. Kullanılan 

kelimeler oldukça yaygın. Kelimeler metin içerisinde yanlış kullanılmış. 
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Örnekler:  

 

 

Bu örnekte öğrenci, paragrafını oluştururken kelime seçiminde yeterli titizliği 

gösterememiş aksine sınırlı anlamları olan kelimeler kullanılmıştır. Bazı cümleler devam 

niteliğinde ancak kelime tekrarlarından dolayı akışta sorunlar yaşanmaktadır.  

 

 

 

Bu örnekte ‘aile’ sözcüğü çok sık tekrar etmiştir. Bu durum paragraf bütünlüğü içinde 

düzeni bozan bir duruma neden olmuştur. Kelimeler en basit anlamıyla kullanılmıştır ve aynı 

cümle içinde bile düşüncenin akışını bozan gereksiz kelime kullnımları yer almıştır.  

 

Cümle Yapısı: Cümle yapıları çok basit. Cümleler oldukça kısa. Cümleler karmaşık 

değil. Bütün cümleler aynı şekilde başlıyor. 

Örnekler: 

 

Bu örnekte öğrenci hiçbir noktalama işareti kullanmadığı için cümleleri başlangıç 

ve bitişlerinin belirlenmesi de söz konusu olmamıştır. Cümleler dikkatle incelendiğinde 
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son derece kısa ve basit olduklarını söylemek mümkündür. Cümlelerde kelime tekrarları 

çok olduğundan cümle kuruluş stillerinin etkileyici bir özellik göstermediği söylenebilir. 

 

 

 

Bu paragraf içerisinde birkaç cümleyi barındırmasına rağmen büyük harfle başlamış ve en 

son kelimeden sonra nokta konulmuş tek bir şeklinde tasarlanmıştır. Bu durum öğrencinin 

cümle yapısında birçok hatanın olmasına sebep olmuştur. Kısa olduğunda anlamı 

sağlayabilecekken, uzun bir cümle olması anlam karmaşasına neden olmuştur. Kelime tekrarları 

akıcığı etkileyen diğer bir nedendir.  

Organizasyon ( Yazını giriş, gelişme ve sonucu): Düzensiz, ana fikir açık değil dağınık. 

Giriş, gelişme ve sonuç açık değil. İlişki üstün körü, düzenli değil. 

 

 

 

Bu örnekte yazı oldukça uzun tutulmuştur. Bu nedenle sonuç paragrafından alıntı 

yapılarak üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Paragraf incelendiğinde yazının düzensiz, 

üstünkörü olduğu ve ifade derinliğinin bulunmadığı görülmektedir. Olay akışı daldan dala 

olmakla birlikte paragrafın yanına çizilen görselle anlam pekiştirilmeye çalışılmıştır. Yazının 

giriş, gelişme ve sonuç bölümü açık değildir. 

Yazı Tarzı: Metin yazarı hakkında bazı şeyler öğreniyor. Bazı duygular bağlantılı. 

Üzüntü, mizah, ton bağlantısı yaratılmış. 
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Bu örnekte özellikle başlık kısmı yazar hakkında bir takım fikirler edinebilmeyi 

sağlamaktadır. Giriş bölümünde mutlu bir atmosfer betimlenirken devam eden paragrafta 

üzüntü duygusu yoğun bir şekilde ifade edilmiştir. Duygular zıtlık üzerinden bağlantı kurulmaya 

çalışılmıştır. Genel olarak zıt duygulardan hareketle bir temel oluşturulmaya çalışılmış ve 

duygusal ton zemiini kurulmuştur. 

 

Dil Bilgisi Kurallarına Uygunluğu: Gramer çok zayıf. Noktalama, kelimenin doğru 

yazımı, cümlenin söz diziminde pek çok hata var. 

 

Bu örnekte bir olay, başlangıç düzeyinde belirtilmeye çalışılsa da gramer açısından zayıf 

noktaları bulunmaktadır. Özellikle büyük harf kullanımı ve sözcük yazımında birçok imla hatası 

bulunmaktadır.  
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Bu örnek kontrol grubu içinde yer alan “Dil bilgisi Kurallarına Uygunluk” açısından 

oldukça uç bir örneği temsil etmektedir. Örneği dikkatle incelediğimizde neredeyse hiç 

noktalama işareti kullanılmadığını görmekteyiz. Bağlaç olan –de’nin yazımı da ilk cümlede 

yanlış yapılmıştır. Sözcüklerin yazımında da birçok hata bulunmaktadır (göç→ğöç, coğu→ 

çoğu, eğitim→egitim). Yine büyük-küçük harf kullanımında da birçok hataların bulduğu 

söylenebilir.  

 

Sonuç 

Araştırmada deney grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım çalışmaları daha başarılı 

sonuçlar vermiştir. Deney grubundaki öğrencilerin 100 puan üzerinden ortalama puanları 85 

iken kontrol grubundaki öğrencilerin 75 civarındadır. Alt boyutlar açısından ise şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

Deney grubundaki öğrencilere okuma saatlerinde Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan 

“Güzel Yazılar” serisi okutulmuş, değer – karakter eğitimine özellikle dikkat çekilmiştir. Bu 

durum öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarına da yansımıştır. Yazılı anlatımlar fikirlerin 

orijinalliği, düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, kelime zenginliği (seçimi), cümle 

yapısı, organizasyon, yazı tarzı, dil bilgisi kurallarına uygunluğu başlıklarında 

değerlendirilmiştir. Deney grubunda bulunan öğrenciler bu başlıklar açısından iyi bir düzeye 

sahiptirler. Yazı teması sınırlandırılmış ve öğrencilerden ‘çocuk ve göç’ konulu yazılı anlatımlar 

istenmiştir. Sınırlandırma olmasına rağmen öğrencilerin fikirlerini ifade ederken orijinalliği 

koruduğu ve başarılı anlatımlar yazdıkları gözlenmiştir. Bunun yanında düşüncelerinin akıcı bir 

şekilde ifade ettikleri ve anlatımlarında esnek bir düşünce yapısına sahip oldukları belirtilebilir. 

Yine deney grubundaki öğrenciler, düzgün cümle yapıları kullanarak kelime zenginliği gayet 

başarılı çalışmalar kaleme almışlardır. Dil bilgisi kurallarına hakimiyetin iyi düzeyde olduğu bu 

çalışmalarda birçok öğrenci kendine has bir yazı tarzı geliştirebilmiş ve yazı organizasyonunu 

başarılı bir şekilde oluşturabilmişlerdir. 

Kontrol grubundaki öğrenciler, okuma saatlerinde belli bir kitap ve değerler eğitimi 

odaklı çalışmalar yapmadığı için yazılı anlatımlarında da değer-karakter eğitimine yönelik çok 

fazla bulgu yer almamaktadır. Ancak yazılı anlatım içeriği ve tarafımızdan değerlendirilen 

kriterler açısından orta bir düzeye sahiptirler. Yazılı anlatımlar fikirlerin orijinalliği, 

düşüncelerin akıcılığı, düşüncelerin esnekliği, kelime zenginliği (seçimi), cümle yapısı, 

organizasyon, yazı tarzı, dil bilgisi kurallarına uygunluğu açısından değerlendirilmiş ve genel 

olarak bütün başlıklarda orta düzeyde bulunmuştur. 
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DIŞ GÖÇÜN GENÇLERDE KİMLİK SORUNUNA DÖNÜŞMESİ:  

GÜLTEN DAYIOĞLU HİKÂYELERİ 

 

Ayşe Nur NARBOĞA* 

 

 

ÖZET 

Göç, son yıllarda dünya genelinde pek çok ülkenin en sıcak gündemi haline geldi. Bu sebepten 
edebi yazının en önemli kaynaklarından birini oluşturan toplumsal sorunlardan göç, tekrar edebiyatın ilgi 
alanına girmiş oldu. Göç destanlarından 20.yy. göçmen edebiyatına kadar gelen ve artık edebiyatta 
bağımsız bir tür olan göç ve göçmen edebiyatı Türkiye’deki en verimli dönemini Türklerin Almanya’ya 
gerçekleştirdiği göçlerle yaşamıştır. Gerek Almanya’da oluşan gerekse Türkiye’de oluşan bu literatürde 
çocuk edebiyatı az da olsa kendine yer bulmayı başarmıştır. Göç gibi büyük bir toplumsal sorundan 
doğrudan etkilenen çocukların yaşananlar karşısındaki duygu durumları ve kimlik sorunları Gülten 
Dayıoğlu’nun dört kitaptan oluşan ve farklı yıllarda yazılmış serisinde ele alınmıştır. “Yurdumu Özledim” 
ve “Ben Büyüyünce” göçün çocuk üzerindeki etkilerini anlatırken bu kitapların devamı olan “Geride 
Kalanlar” ve “Geriye Dönenler” göç sorununu gençlik nazarından değerlendirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: göç, edebiyat, gençlik, edebiyat sosyolojisi, kimlik.  

 

Amaç 

Bu makale yazarın göçün gençlik üzerindeki etkilerini anlatmayı hedeflediği “Geride 

Kalanlar” ve “Geriye Dönenler” kitaplarını göçün neden olduğu kimlik çatışması, toplumsal 

farklılık, din ve aile kavramları açısından incelenmeyi hedeflemektedir.  

 

Yöntem 

“Geride Kalanlar” ve “Geriye Dönenler” kitaplarından alıntı yapılarak, cümleler verilen 

bağlamda analiz edilecektir.  

 

Sonuç 

60lı ve 70li yılların en büyük göç dalgasını oluşturan Almanya’ya Türk Göçü’nün 

toplumsal sonuçları, çocuk ve gençler üzerindeki kimlik sorunlarıne neden olmuştur. Bu 

sorunlar toplumsal cinsiyet, kimlik ve şiddet bağlamında ele alınarak dış göçün Türkler üzerinde 

“gidenler, kalanlar, dönenler” boyutlarında ciddi kültür çatışmalarına neden olmuştur. 

Hızlı sanayileşme ile birlikte büyük bir iş gücüne de ihtiyaç duymaya başlayan Batı 

Avrupa ülkelerinden Almanya’ya başta Türkiye olmak üzere İspanya, Yunanistan, Yugoslavya 

gibi dönemin az gelişmiş ülkelerinden kitleler halinde işçi göçü başlar (Gitmez 1979, 232). 

1960’larda başlayan bu kitlesel göçler değişen Alman politikalarıyla birlikte kalıcı hale gelmiş, 

misafir işçiler göçmen statüsüne ulaşmıştır. Göçmenlik yasalarıyla birlikte ilk kuşak işçiler 

Türkiye’deki ailelerini de yanlarına alarak uzun yıllar Almanya’da yaşamıştır. İkinci nesille 

birlikte Türk ailelerin çocukları yaşam tecrübelerini Almanya’da edinmiş, sosyalleşme sürecini 

                                                           
* Felah Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 



 122                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

Almanya’da tamamlamış, sosyal yaşam alanı olarak Almanya’yı belirlemiş ve geleceğe yönelik 

beklentilerini bu ülke üzerine kurmuşlardır (Gökçe, 2006, s.9). 

Türkiye’nin “gurbetteki” bu uzun yaşamının Almanya’nın çocuk politikasıyla doğrudan 

ilgili olduğu görülmektedir. 1973’te Almanya misafir işçi uygulamasını durdururken diğer 

yandan da göçmen işçilerin aileleriyle birleşmelerine imkan tanır. Belli bir ekonomik ve sosyal 

güvenceye kavuşan Türk işçiler Türkiye’ye, ailelerinin yanına dönmektense ailelerini yanlarına 

almayı tercih ederler. Eşlerini ve çocuklarının Almanya’ya getirerek yeni bir göç 

dalgalanmasına sebep olurlarken ayrıca bu durum yaş ve cinsiyet dağılımında ciddi farklılıklar 

meydana getirir. Aynı tarihlerde uygulanan Alman çocuk parası yasasına göre çocuğu 

Türkiye’de olan aileler çocuk parasını yarı yarıya alırlarken paranın tamamını alabilmek için 

çocuklarını Almanya’ya getirmeye karar verirler. Böylece on binlerce çocuk apar topar 

Almanya’ya getirilerek yeni bir krize sebebiyet verilmiştir. Bu kriz, adına “ikinci kuşak” denilen 

neslin dil, din, ulus, şiddet ve kimlik sorunları yaşamalarıyla özetlenebilir.  

Aileleri tarafından aniden Almanya’ya getirilen bu kuşağın çocuk ve gençlerinde görülen 

bir takım sorunları Türk edebiyatında işleyen yazarlardan biri de Gülten Dayıoğlu olmuştur. 

Türkiye’nin çocuk ve gençlik edebiyatı duayenlerinden Dayıoğlu, Almanya’ya gerçekleştirilen 

bu dış göç olgusunu çeşitli hikâye ve romanlarında ele almıştır. Yazarın farklı yıllarda yazdığı 

Ben Büyüyünce, Yurdumu Özledim, Geriye Dönenler ve Geride Kalanlar isimli kitaplarının her 

biri dış göçün neden olduğu eğitim, ötekileştirme, dil, parçalanmış aile, kimlik, küçümsenme, 

vatan hasreti ve aidiyet gibi sorunları anlatır. Yazar, Yurdumu Özledim ve Ben Büyüyünce 

isimli romanlarında dış göç sorununun çocuk boyutuna dikkatleri çekmiş, Geriye Dönenler 

isimli hikâye kitabında sorunun gençlik boyutuna eğilmiş; Geride Kalanlar kitabında ise 

ağırlıklı olarak kadınların sorunlarına ve parçalanmış aile yapılarına yer vermiştir. 

Bu yazıda Almanya’ya dış göçün “gidenler, kalanlar, dönenler” boyutlarıyla gençler 

üzerindeki trajedisini değerlendirdik. Ağırlıklı olarak “Geriye Dönenler” kitabı ile kısmen 

“Geride Kalanlar” kitabını toplumsal cinsiyet, kimlik ve şiddet alt başlıklarıyla inceledik.  

 

Teknik Özellikler  

Her iki kitapta da görülen ortak özellik estetik kaygıdan uzak, düz ve yalın bir anlatımın 

olduğudur. Yazar, dış göçün trajedisini aktarırken kurgusal bir anlatı yerine gerçeklere dayalı bir 

anlatı tercih etmiştir. Gidenler, dönenler ve kalanlarla yapılan röportajlara dayanan bu hikâyeler 

olanı, olduğu gibi anlatan bir üslûba sahiptir. Söz sanatlarına ihtiyaç duyulmamıştır. 

70’ler dönemi Türk Edebiyatı’nda baskın bir şekilde görülen toplumcu gerçekçiliğin 

etkileri bu hikâyelerde de görülmektedir .Yazar Türkiye’nin en büyük toplumsal sorunlarından 

biri olan Almanya göçünü okurla paylaşarak edebiyatın toplumsal yönünü örneklendirmiş, 

toplumcu gerçekçi bir özellik sunmuştur. Daha çok köy, kırsal yerleşim yerleri, kasaba 

diyebileceğimiz mekânların feodal yapıları, kapalı cemaat baskıları, katı hiyerarşik aile 

biçimleri ve ataerkil söylemi bu hikâyerlerde rahatça okunabilmektedir. Gerek Almanya’ya göç 

eden Türklerin yaşadığı ezilmişlik gerekse kalanların yaşadığı mağduriyet her iki kitapta da 

farklı yaşanmışlıklarla anlatılmaktadır. Bir nevi “ köy edebiyatı” kategorisine de alabileceğimiz 

bu hikâyeler, yukarıda özetlediğim olumsuzlukları okura yansıtması açısından önemli bir işlev 

taşımaktadır. 

Düz ve yalın bir anlatıma sahip olduğunu söylediğimiz bu hikâyeler için aynı şekilde 

realizmin ve natüralizmin etkilerini de taşıyor diyebiliriz. Her ne kadar yetişkinler okusa da 

çocuk ve gençler için yazılan bu hikâyelerde argo, hakaret ve küfür içerikli kelimeler rahatlıkla 

kullanılmaktadır. İnsanların yaşadıkları cinsel problemler, talepler ve baskılar açıkça yer 

almaktadır. Bu haliyle pedagojik bir kaygının gözetilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca günümüzle 

mukayese edersek 2000li yıllarda görülmeye başlayan Türkiye’nin muhafazakar tutumu için 

oldukça şaşırtıcı bir anlatım özelliğidir. Örneğin Şılak Satı’nın Aşk Evi” hikâyesinde 

belediyeyle anlaşarak işletmeye başladığı hamam ve üstündeki odaları geneleve çevirmiştir ve 

bu tavrını sadece para kazanmak değil hizmet olarak da savunmuştur: “Gençler bana dua ediyor. 
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Biliyorsunuz, siz de erkeksiniz. Herşeye baskı yapılır da bu işe baskı yapılmaz. Hep duyarız 

köylük yerlerde zavallı eşeklerin, köpeklerin başına gelenleri… Irza geçmeler de cabası! Neden 

oluyor bunca rezillik? Demek ki erkekler zorda… Genelevi resmileştirmek istiyorum. Bu 

halkımız için çok yararlı ve gerekli bir hizmet. Adet, töre, tutucular yüzünden gençlerin imanı 

gevremiş ( Dayıoğlu, 2012, s.107). Geride Kalanlar kitabında ise daha fazla örneğe rastlamak 

mümkün. Bu yönüyle kitap tam bir natüralist özellik göstermektedir.  

Ayrıca karakterlerin yöresel konuşma şekli ve deyimleri kullanması, yazarın bu ifadeleri 

olduğu gibi aktarması da folklorik yönün korunduğunu göstermektedir. Halkın günlük dili 

rahatlıkla kullanılmış, yöresel anlatılar aynen korunmuştur.  

Mustafa Ruhi Şirin kaleme aldığı Gülten Dayıoğlu Edebiyatçılığı yazısında yazarın en 

önemli özelliği olarak çocuk gerçekçiliği ve çocuğa görelik ilkelerini kullanmasından bahseder. 

Merkezde çocuk ve gençlerin yer aldığı bu öykülerde yaşanan dış göçün onlar nezdindeki 

gerçekleri anlatması bakımından büyük bir misyon taşıyan yazar, dönemin edebiyat 

kabullerinden etkilenerek pedagojik kaygılardan uzak, gerçekçi bir tutumu tercih etmiştir. 

Yazarın bu tercihi dönemin çocukluk algısıyla da ilgisi olabilir. Nitekim henüz neoliberal ve 

yeni muhafazakarlığın görülmediği Türkiye siyasi-toplumsal yapısında çocukların erkenden 

büyüdüğünü ve içinde yaşadığı toplumun gerçekleriyle daha erken yüzleştiğini söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla şimdilerde gördüğümüz daha “seçici” ve “korumacı” tavra o 

dönemlerde pek rastlanmamaktadır.  

 

İşlenen Konular 

1. Toplumsal Cinsiyet 

Geriye Dönenler kitabında gençlerin Geride Kalanlar kitabında ise ağırlıklı olarak 

kadınların (aslında erken evlenen çocukların) yaaşadığı toplumsal cinsiyet problemleri 

görülüyor. Bu problemler ,içselleştirilen ataerkil düzenden kaynaklanmaktadır. Almanya’ya göç 

ederek yaşadıkları azınlık psikolojisinin etkisiyle tutundukları “namusu korumak” söylemi ile 

kalanların hiyerarşik aile biçimlerini yine “namus” söylemi benzerdir. Ayrıca “gidenler, 

dönenler ve kalanlar” toplumsal cinsiyet beklentileriyle yüzleşmekte ve kimlik sorunları 

yaşamıştır. 

Geriye Dönenler kitabının ilk hikâyesinde yer alan Ertürk karakteri yaşanan toplumsal 

cinsiyet problemlerinin en aşikar yüzüdür. Anne ve babası sürekli çalıştığı için Alman bir 

bakıcıya bırakılan Ertürk bu ilgisizlik yüzünden arkadaş ortamına dalar. Zamanla Alman gençler 

gibi giyinen Ertürk küpe takmaya da başlar. Tutumları ve tercihleri yüzünden babasından 

sürekli sözlü ve fiziki şiddete maruz kalan Ertürk Türkiye’ye dönüş zamanı ailesiyle birlikte 

hareket etmeyerek Alman gençlik merkezine sığınır ve hayatını Almanya’da sürdürmek ister.  

Ertürk, daha önceki memleket ziyaretinden oldukça kötü etkilenerek bir daha oraya 

dönmek istemez. Buna gerekçe olarak da köylülerin acımasızca giyim kuşamını eleştirdiğini, 

bacak bacak üstüne atarak oturdu diye ninesinden azar işittiğini ve çocukların onun bozuk 

Türkçesiyle alay ettiğini söyler. “Kendimi garip bir yaratık gibi hissediyorum” diyerek kendi 

halkına duyduğu uzaklığı dillendirirken “burada baskı yok, kavga yok hele dayak hiç yok” 

diyerek görece Alman özgürlüğünü savunur. Kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyerek 

Alman gençler arasında kendine bir model aradığını, bir yol çizdiğini söyler. Böylece cinsiyetçi 

kabulleri reddeder.  

Gidenler ve dönenler gittikleri yerde cinsiyetçi rollere uygun davranmalıdırlar. 

Almanya’da büyüyen gençler modern bir kent hayatının rahatlığından sonra Türkiye’de 

karşılaştıkları cinsiyetçi kalıplara itiraz ederler. Ancak ailelerde katı bir şekilde görülen şiddet 

gençlerin bu cinsiyetçi rollere uymaya zorlar.  

Almanya’dan dönen Türklere köylülerin hor bakışı ve önyargıları vardır. Bu eleştirel 

tutum ve aslında samimi olmayan muamele gutbetçiler için ikinci kültür şokudur. Çünkü doğup 

büyüdükleri yere ait olduklarını ispatlamaya çalışırarak yeniden bir kabul görme sürecine 
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girerlerken çocukları da iki kültür arasında sıkışarak âdeta “yaranma” problemine düşerler. 

Hırsızlık, soygun, öldürme, zarar verme, haksızlık yapma gibi ahlaksız eylemlerde 

bulunmamalarına rağmen sadece üzerlerinde taşıdıkları Almanya kültürü ve modern kentli 

Alman kıyafetleri yüzünden dışlanırlar. Kendisini köylüye kabul ettirmek için zamanla uyum 

göstermeye başlayan Yahya kabul görmek için sadece giyimini değiştirmenin yetmeyeceğini 

“erkek gibi” davranması gerektiğini de anlar. Köylüyle ilk diyalogu şiddetli bir kavgayla başlar. 

Kavga ettiği gençler daha sonra Yahya’ta tuzak kuracak ve onun sünnetli mi sünnetsiz mi 

olduğunu çirkin bir yöntemle anlamaya çalışacaklardır. Döndüğü memleketinde güzel bir düzen 

tutturan Yahya ve ailesinde yerilecek “kusur” bulamayan köylüler ,sünnet mevzusu üzerinden 

Yahya’nın erkekliğini ve dinini sorgulayarak ailenin adını çıkarmak istemektedirler. 

Güler de Almanya sonrası Türkiye’de dikiş tutturamayan gençlerdendir. Neşeli ve güler 

yüzlü bir kişiliği olan Güler’i annesi çok gülmemesi konusunda uyarır. Çünkü yaşadıkları 

muhitte bir kızın yerli yersiz çok gülmesi hoş karşılanmamakta, onun hafif bir kız oluşuna 

yorumlanmaktadır. Güler bu tutucu tavra tepki koyar: “Ay anne ne biçim laflar bunlar, hangi 

devirde yaşıyoruz. Bu tür görüşler senin zamanında kaldı; hem burası köy ya da kasaba değil 

koskoca kent. Avrupa kentlerinde olduğu gibi herkes gönlünce yaşıyor ,gülüyor, konuşuyor” 

(Dayıoğlu, 2012, s.58). Güler, ailesi üzülmesin diye uyum göstermeye çalışsa da “yasaklar, 

baskılar, eleştiriler, öğütler, adetler” onu bezdirir. Yaşadığı bunalımdan ötürü Ünal diye bir 

gence yakınlaşır. Aralarında bir ilişki başlar. Bir gün bir okul gezisinde idare tarafından 

konuşurlarken görülen Güler ve Ünal ağır bir tepkiyle karşılaşırlar. Güler bekaret kontrolü için 

hastaneye götürülür ve sonrasında yaşadığı bu sarsıcı olay yüzünden akli dengesini yitirir. 

Benzer bir muameleye maruz kalan genç kız Gülal’dir. Ninesiyle sık sık evlenme 

konusunda tartışan Güler, Almanya’da kalmayıp ülkesine döndüğü için pişmanlık duyar. O 

dönemde Türkiye’ye dönüş yapan kızların bekareti halk tarafından sorgulanır ama aynı 

zamanda sahip oldukları “çeyiz” nedeniyle de evlenmek için ideal adaydırlar. Evlenmek 

istemeyen Gülal, benzer şekilde ataerkil otoriteritenin baskıcı ve sindirici yöntemlerine maruz 

kalır; kendisine dünür olan Recep ile evlenmek istemediği için babası tarafından dövülür. 

Mecburen Recep ile evlenen Gülal, babasından intikam alırcasına gerdek gecesinde eşine bakire 

olmadığını söyler. Bu durumun damadın ailesi ve kendi ailesi için büyük bir utanç nedeni 

olduğunu bilir. 

Geride Kalanlar’da ise ataerkil otorite özellikle dul kadınlara büyük zorluklar yaşatır. 

Erken evliliklerin görüldüğü hikâyelerde eşlerini Almanya’ya gönderen genç kadınlar hem uzun 

yıllar eşlerinden ayrı kalmaktan ötürü cinsel sorunlar yaşarken diğer yandan da beraber yaşamak 

zorunda kaldıkları kayınvalide ve kayınpederden sözlü ve fiziksel şiddet görürler. Eşleri 

Almanya’ya giden kadınların gülmesi, renkli giyinmesi, rahat davranışlarda bulunması hoş 

karşılanmaz. Sürekli bir yas havasında olmaları beklenir. Cinsel sorunlarını ve taleplerini dışa 

vurmaları ayıplanır. Almanya’da gördüğü erotizmden etkilenen bir işçinin memlekete 

döndüğünde karısından utanacağı taleplerde bulunması kadının evi terketmesine neden olur. 

Ama aile durumu bilse bile ona bu cinsel şiddeti reva gören kocaya kızlarını geri gönderirler. Bu 

açıdan çocuk, genç ve kadınlar kendi hayatlarını doğrudan etkileyen göç kararında hiçbir söz 

hakkına sahip olmazken sonuçlarını en ağır şekilde yaşayan kesim olurlar. 

 

2. Kimlik  

Toplumsal cinsiyetle doğrudan alakalı olarak “gidenler, dönenler ve kalanlar”ın ciddi 

kimlik sorunları yaşadığı görülmektedir. Özellikle dil konusunda yaşanan bu sorunlar 

gurbetçileri Almanya’da “Pis Türk” kendi memleketlerinde ise “Alamancı” olmaktan 

kurtaramamıştır. Göç eden birinci kuşak uzun saatler boyunca çalıştığından Almanca’yı 

öğrenecek vakit bulamazken ikinci kuşak nesil Alman bakıcılarda büyüdüklerinden ve Alman 

okullarına gittiklerinden Almanca’yı çok iyi öğrenirler. Bu durum, çocuklarına Türkçe’yi 

öğretme konusunda yeterince özveri göstermeyen Türk ailelerin olduğunu göstermektedir. Bu 

yüzden günlük konuşmalarında gençler Almanca’yı tercih etmektedirler. Ayrıca ailelerin baskı 

ve zorlamalarına karşılık çocuk ve gençlerin bir karşı hareket olarak ısrarla Türkçe değil de 
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Almanca konuştukları da hikâyeler arasında bize aktarılan bilgilerdendir. Kendi memleketlerine 

geçici veya kalıcı olarak dönen gurbetçilerin çocukları bozuk Türkçeleri yüzünden köylüler 

tarafından alay konusu haline gelmektedir. Kendisiyle alay edildiği için çoğu çocuk ve genç 

ülkesine ziyaret için dahi olsa gitmek istememektedir.  

Köylüler tarafından dışlanan ve benimsenemeyen “Alamancı”lar kendi halkıyla gönüllü 

bir uyum sürecine girer. Zamanla kendilerini benimseyip kabulleneceğini düşünen gurbetçiler 

için durum böyle olsa da çocuklar ve gençler açısından tahammül edilemez bir hal alır aidiyet 

sorunu. Yukarıda özetlediğimiz gençlerin durumu onları her iki topluma da yaranamayan, arafta 

kalmış kimlikler olmalarına ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. 

Nitekim Esin karakterinin ağzından şunları okuruz: “Türkiye’ye gelirken neler düşlemiştik. 

Şimdi alt kattaki komşumuzla ilişki kurmamız için onurumuzdan ödün vermeye kalkışıyoruz. 

Almanya’ da Almanlarla ilişki kurabilmek için gözlerinin içine bakardık. Onlara yaranmaya 

çalışırdık. Şimdi ülkemize geldik ama aynı şeyi yapıyoruz. Suçumuz ne acaba? (Dayıoğlu, 

2012, s.124).  

Ailelerin ağır ve uzun çalışma hayatları içinde sahipsiz kalan çocuklar ve gençlerde aileye 

duyulan aidiyet azalırken toplum baskısı yüzünden toplumsal kabuller de reddedilir. Alman 

bakıcılarda büyüyen, erken yaşta çalıştırılan; yahut Türkiye’de aile büyüklerine emanet edilerek 

annesiz ve babasız büyüyen çocuklarda bu aidiyet duygusu eksilir ve gittikçe yok olur. Aileye 

duyulan bu aidiyet yoksunluğu gençlerin dil, vatan ve din gibi kutsallarına da yansır. Örneğin 

Küpeli Ertürk karakterinin Alman vatandaşlığına geçmek istemesi babası tarafından “Sen 

Türksün, vatanın Türkiye. Ne demek Alman uyruğuna geçmek? Sütsüzlüğün alemi yok” 

diyerek eleştirilir . Nitekim ailesiyle köye dönmek istemeyen Ertürk Alman Gençlik Koruma 

Bürosu’na sığınarak Almanya’da kalmayı başarır.  

Almanya’da Türklere karşı yürütülen sert ırkçı politikalar Türklerin ulus kimliklerine 

sarılmalarına neden olmuştur. Bu ötekileştirici tutum ve ırkçı yaklaşımlar aileleri çocukları 

konusunda tedirgin edip hayatı yaşanmaz kılsa da Almanya’da kalmaya devam etmişlerdir. 

Kesin dönüş zamanı geldiğinde ise bu aşağılayıcı tavrın sona ereceğini umarak memleketlerine 

dönmek istemişlerdir. 

Her gurbetçi memleketine kalıcı olarak döndüğünde köylüler tarafından hoşça 

karşılanacağını sanır. Oysa köylüler “Alamancıları” hiç mi hiç benimseyemez. Onların bu 

dışlayıcı tavrı o kadar ileri boyuta varır ki köyde bir gettolaşma bile görülür. “Alamancı 

Kahvesi” açan gurbetçiler, burada da azınlık kimliklerini sürdürmek zorunda kalırlar.  

Anneleri uzun yıllar Almanya’da kalan çocuklar için durum pek farklı değildir. Aile 

büyüklerinin ilgisine muhtaç bırakılan çocuklar hep anne özlemi taşırlar. Ancak memlekete 

dönen anne ile yaşamak düşlerdeki gibi kolay olmaz. Videocu Fatma öyküsünde ailesinin 

evinde birkaç gün kaldıktan sonra tekrar ninelerinin yanında yaşayan iki kardeşin dramı vardır. 

Çocuklar annelerinin tutumunu, yemeklerini ve alışkanlıklarını beğenmeyerek kendi 

düzenlerine geri dönmek isterler. Bu durum bir anne olarak Fatma’yı yaralar. Aynı şekilde 

Geride Kalanlar’da anlatılan “Gülnur Kızın Anı Defterinden” isimli öyküde de annesinin 

dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen iki kız kardeşin yaşadığı hayal kırıklığı anlatılır. 

Din, Türklerin Almanya’daki en büyük kimlik göstergelerinden biri olmuştur. Orada 

“Gavur Alamanlara” karşı en büyük zırh çocuklarını dindar yetiştirmektir. Üstelik geleneğin 

devamı da din üzerinden sağlanmaktadır. Özellikle çocuklara anneleri tarafından çeşitli sure ve 

dualar ezberletilerek dini hassasiyetin yaşatılması sağlanır. Ahlaki olarak terbiyeli, edepli ve 

bâkire kalmak bu dini terbiyeyle mümkündür. Erkeklerde sünnet olayını devam ettirmek ve 

domuz eti yememek yine bu ritüellerin bir göstergesidir.  

 

3. Şiddet 

Neredeyse hikâyelerin tamamında şiddet açıkça okunuyor. Türk aileleri şiddeti çocuk 

terbiyesinde işe yarar bir araç olarak görüyor. Dayak ve hakaretlerle çocuklarını kendi 
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taleplerine mecbur bırakıyor. Almanya’da yaşayan çocuk ve gençler hem Alman toplumunun 

dışlayıcı tavrı ve şiddetini hem de aile içi şiddeti tanıyarak büyüyor. Şiddetin dorğudan 

muhatabı olan gençler örneğin Gülal karakteri babası tarafından ağır bir şekilde dövülerek 

evlenmeye mecbur bırakılıyor. Küpeli Ertürk babasından yediği dayaklar yüzünden aile ve 

vatan aidiyeti dağılarak Sığınma Bürosu’na başvuruyor. Gerek Almanya’da gerekse Türkiye’de 

aileler tarafından ataerkil otoritenin ve katı toplumsal kabullerin dayatmaları gençleri çıkmaza 

sürüklerken “mahalle baskısı” yüzünden pek çok aile dağılma noktasına gelir. Almanya’da 

“gurbetçi, pis Türk” olan kendi memleketlerinde de “küstah Alamancı” olarak yargılanan 

insanlar sözlü şiddetin her türlüsüne maruz kalıyor. Kendilerinden tam bir “erkek gibi” veya 

“kadın gibi” davranılmasını bekleyen kişiler bu normları uygulamadıkları ve önemsemedikleri 

sürece dışlanma tehdidi yaşıyor. Kendisine bekaret testi yaptırılan Güler ile kocası tarafından 

zorla münasebet kurmaya ve müstehcen davranmaya zorlanan Güvem aynı cinsel şiddetin 

kurbanları olmuştur. Geride Kalanlar kitabında cinsel şiddetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğin 

kadın boyutu gözler önüne serilmiştir. Anlatılan hikâyelerin içeriğindeki şeffaflık çocuk ve genç 

duyarlılığı için ne derece tercih edilmeli, tartışılmalıdır. 

Sonuç olarak dış göç, kültür şoku ve kültürlenmenin etkisiyle özellikle genç kuşaklar 

nezdinde ciddi kimlik sorunlarına neden oluyor. Travmatik bir hal alabilen bu durumlar Gülten 

Dayıoğlu anlatısında en yalın, açık ve gerçeklik niteliğiyle okunabilmektedir. Dünyanın dijital 

bir köy haline geldiği günümüzde kültürel sınırların görece hafiflediği düşünülse de 

ötekileştirme ve ırkçılık halen imtihanımız olmaya devam ediyor. 
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KELOĞLAN GÖÇ YOLUNDA 

 

Yücel FEYZİOĞLU* 

 

 

Sorulmadıkça anlatmadığım, yaşamöyküme de almadığım hayatımda bir sır olarak 

kalan ve yeniden çok güncel olduğu için bir anıma burada işaret ederek başlamak istiyorum: 

1971 yılı askerî darbesi yazdığım ilk kitaptan ve Arpaçay’da Türkiye Öğretmenler Sendikası 

Şubesi kuruculuğu yaptığımdan ötürü öğretmenlik görevime son verdi, askerî mahkemenin 

önüne çıkardı ve altı yıl ceza yedim. Hapis yatmamak için 1972 yılında gizlice yurtdışına 

çıkmak zorunda kaldım. Masallarımız da benimle birlikte göçe katıldı.  

İşçi çocukları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yeni yeni Almanya’ya getiriliyordu. 

Almancaları yoktu. Türkçeleri son derece bozuktu. Farklı kültür ve gelişim içindeydiler. Büyük 

çoğunluğu anadan ya da babadan ayrı büyümüş, psikolojik sorunları vardı. Alman toplumuna 

uyum sağlamakta büyük zorluklar içindeydiler. 1974 yılında ben de onların Frankfurt'ta ilk 

öğretmenlerinden biri oldum. Almancam zayıftı. Alman ders programını bilmiyordum, bizim 

ders programı oradaki koşullara uygun değildi. Hem çocuklar hem de ben derin bir kültürel şok 

yaşıyorduk. Derste çeşitli yöntemler deniyor başarılı olamıyor, "otoriter!" ders işlemek de 

istemiyordum. Çocuklara bildikleri masalları anlatmalarını söyledim. Derme çatma şeyler 

anlatıyorlardı. Ben masal anlatınca çok hoşlarına gidiyordu. Bazı çocuklar ise Keloğlan'ı 

güncelleyerek kendi yaşamlarına katmışlardı. Günlük sorunlarını, içsel ve toplumsal 

çatışmalarını Keloğlan üzerinden anlatıyorlardı. Almanca anlamadığı için Keloğlan’ın başına 

gelmeyen kalmıyor, bazen komik, bazen acıklı duruma düşüyordu. Masalın çocuklar üzerindeki 

sihirli gücünü o zaman keşfettim ve bu gücü kullanmaya başladım. Ben onlara anlatıyordum, 

onlar bana. Artık masal uyduruyor, dersleri masalın içine katıp anlatıyorduk:  

“Keloğlan bu uzak ülkede çalışan babasını çok özlemiş, eşekle gitmeyi göze alamadığı 

için Kartal Abisi’nden onu babasına götürmesini rica etmişti. Serüvenli yolculukları böyle 

başlamıştı. Bulutların arasından geçerken ıslanmış, kartaldan niçin ıslandığını öğrenmiş, çok 

geçmeden gümrüğe varmışlar, ancak dil engeline takılmışlardı. Polisler, ‘Sınırdan 

giremezsiniz!..’ demiş, üstelik bir de pasaport istemişlerdi... Acaba Keloğlan bu sorunu nasıl 

aşacak, babasına nasıl kavuşacaktı? Büyük bir macera.” 

Keloğlan’ın yeni dizisini 1974-79 yılları arasında çocuklarla birlikte yarattık. Ama hep 

sözlü olarak hep anlattık. Bantlara aldık. Geri dinlerken çocuklar bayıldı. Türkçe yanlışlarını 

düzelttik, düzeltilenleri defterlere yazdık, tekrar anlatmaya devam... Bütün dersleri bu masal 

etrafında işlemeye başladım. Çocukların dikkati toparlandı. Benim için de çocuklar için de ders 

zevk hâline geldi. Daha başka ögeler de birleşince masal öylesine bir etki yarattı, öylesine derin 

bir anlam kazandı ki, artık bu metodu kullanmaya devam ettim. Başarılı dersler yapıyorduk... 

Eğitim ve öğretim düzene girmişti. 

 

“Masalcı” diye Şikayet Edildik 

O zamanlar Frankfurt'ta çalışkan bir başkonsolosumuz vardı. İlle de beni Türkiye’ye 

geri gönderip cezamı çekmemi istiyordu. “Şaşırdınız mı?” dedim, “Ben suç işlemedim ki, neden 

zorluyorsunuz? Yunanlı diplomatlar gibi davranın. Bu yasal olmayan cuntanın emirlerini 

dinlemeyin!” Fakat adam ısrarından vaz geçmedi. Beni geri gönderemeyince velilerimi 

                                                           
* Almanya Yazarlar Birliği 
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kışkırtarak, "Bu öğretmen hep masal anlatıyor, ders yapmıyor," diye beni Frankfurt eğitim 

müdürlüğüne şikayet ettirdi.  

Eğitim müdürü teftişe geldi. Ben, bulduğum yöntemden o kadar emindim ki masala 

devam ettim. Teneffüs zili çalınca, çocuklar, "Devam devam" diye alkış tutmaya başladılar. 

Eğitim müdürü çok şaşırdı, çocukların bu ilgisine hayran oldu:  

"Çok ilginç! Bu metodu Prof. Bruno Bettelheim'dan mı öğrendiniz?" diye sordu, 

bozuldum. "Hayır! Ben tanımam Bettelheim'ı!” dedim. “Peki kimden?” diye yeniden sordu. 

“Ninemden," diye cevap verdim. "Kızmayın,” dedi. “Masalla ders yaptığınızı duyunca bir 

araştırma yapıp Bettelheim’in kitaplarına ulaştım. Tam da sizin uyguladığınız bu metodu bütün 

öğretmenlere o öneriyor. Kendisi Viyana Üniversitesinde hoca. Peki sizin nineniz hangi 

üniversitede profesör?" diye sordu. “Çamçavuş köyünde!” dedim. "Toplantılar yapalım, Alman 

öğretmenlere de bu masal dersini yapın, bu metodu onlara da gösterin lütfen, anlattığınız bu 

masalları da kitaplaştırın," deyip gitti. Benim altı ayda bir uzatılan sınırlı iş sözleşmemi “süresiz 

sözleşme”ye çevirdi. Çeşitli okullara gittim. Bu masallar ilk kez 1979 yılında kitaplaştı. Bütün 

Almanya’dan davet almaya başladım. 1985 yılında istifa edip gezici masal anlatıcısı olarak 

okullarda işe devam ettim. Davet edilmediğim nerdeyse hiçbir Alman kenti ve kasabası 

kalmadı. Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, İsviçre ve Fransa’da masal 

etkinliklerine katıldım. Almanca öğrenirken Almanya’nın birlik, dirlik ve o yüksek teknolojik 

düzeninin altında masalların olduğunu anlatmıştı Almanca öğretmenim. Hayalini kurduğum 

“Türk yurtlarından ve Mezopotamya’dan Kardeş Masallar”ı derleme çalışması 1982 yılında bu 

motivasyonla başladı. Keloğlanı Kartal Abi’nin sırtından yere itip kendim bindim. Ülke ülke 

dolaşarak masalları derlemeğe, derlediklerimi tasniflemeğe, en ünlülerini seçip yeniden yazma 

sürecine böyle devam ettim. Keloğlan böyle bir yol açtı bize. Proje 35 yıl sürdü. Sonunda 32 

kitapta tamamlandı, hepsi yayımlandı.  

Böylece “Keloğlan ile Kartal Abi” göçtüğü ülkede rahat durmadı, hem ülke ülke göçtü, 

hem de beni emekliliğe kadar götürmüş oldu. Çocuklar onu çok sevdi, yeni baskılarını YK 

Yayınları kaliteli bir biçimde yapmaya devam ediyor.  

Bu masal derleme sürecinde başka göç masalları da derledim, yazıp yayımladım. 

Örneğin, Başkurtların Konur Buzağı, Türkmenlerin Yartı Kulak, Tuvalıların Öksüz Oğul, 

Kırgızların Kadir’in Talihi, Özbeklerin Üç Yiğit ve daha bir çokları…  

 

Biz Yine “Keloğlan ile Kartal Abi” Üzerinde Duralım 

Yarattığı etkiyi 37 yıldır yakından gözlediğim bu masalı birazcık analiz edersem, 

masalın göçülen bir ülkede sizin kültürel kimliğinizin tanınmasına yardım ettiğini, göçenin ise 

kültürel kimliğinden kopmadığını, tersine yeni renkler ve zenginlikler kazandığını, ayrıca 

eğitimdeki rolünü daha da somutlaştırmış olurum.  

* Uydurduğumuz bu çağdaş masalda Türkçenin melodisini kullandık; çünkü çocuklar 

bu melodiyle büyümüşlerdi. Bu masalla bu melodiyi, anadilin renk ve inceliklerini 

unutmuyorlardı. 

* Keloğlan, çocuk edebiyatımızın en ünlü kahramanıydı. Kartal Abi yeni bir öge 

olmakla birlikte Keloğlan’a pek yakışmıştı. Uçağa denk düşen bu hayalî öge çocukların hayal 

dünyasıyla örtüşüyordu. 

* Keloğlan yine yeni bir yenilik yaparak başındaki tek saçı anten gibi çekip uzaklardan 

haber alabilen sihirli bir güce sahip olmuştu. Teknolojinin çok geliştiği bir ülkede çocukların 

ihtiyacını karşılıyordu. 

* Masalda çocukların duygusallıkları ile çakışan Keloğlan'ın babaya olan özlemi vardı.  

* Kartal bulutların arasından geçerken ya da başka maceralarında –derste işlenmesi 

gereken- konularla karşılaşıyor Keloğlan ile birlikte çocuklar da öğreniyordu ve bir çok engeli 

aşarak çocukların beklediği başarıya ulaşıyordu.  
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* Masal kültürü zengin olan ve çocuklara mutlaka masal anlatılan batı ülkelerinde 

Keloğlan bir denge unsuru oluyor, çocukların kendilerine güven duymalarını sağlıyordu. 

* Masallar anlatarak çocuklara unutmadıkları ortak anılar yaratıyorduk. 

* Merak ögesi ise, acaba Keloğlan babasını bulabilecek mi sorusuyla süreklilik 

kazanıyor, babasını bulduğu anda Kartal'ı yitirip onu aramaya girişiyordu. 

Daha başka ögeler de birleşince masal öylesine bir etki yarattı ki, hep çocukların ilgi 

odağında kaldı, basılmaya devam etti. Başka dillere çevrildi. Okullara girdi, okundu.  

 

Saçını Kazıtıp Keloğlan Olanlar  

1980’li yıllarda Bochum Üniversitesi’nden Prof. Gerhard Rupp, okullarda “çok kültürlü 

dersler” konusunu benim bu masallarla işlettirdi, çeşitli uygulamalar yaptırdı, sonuçlarını Nisan 

1990’da Lübeck’de yapılan çalıştayda bildiri olarak sundu... 

Masalların derslerde daha da yaygınlaşmasına bir katkı sağlamış oldu. Aynı zamanda bu 

masallar sadece eğitici işlev değil, iki toplumun çocuklarını da yakınlaştıran bir rol oynadı. 

Saçını berberde kazıtıp Keloğlan olmak isteyen çocukların haberini basında okuduk. Keloğlan’ı 

bulmak için ailesini ikna edip Türkiye’ye tatile gelenler, büyüyünce bir Keloğlan bulup 

evlenenler oldu... Örnekler artırılabilir... 

Bütün bunları Alman basını yansıttı. Çalışmamızın her aşaması basın ve yayın 

kuruluşlarınca destek gördü. Gittiğim her eyalet ve kentte gazeteler haber yaptı, söyleşi 

yayınladı. Oturduğum kentte Almanya’nın en büyük gazetelerinden -Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung- Gazetesinin şefi Rolf G. Lange 25 yıl boyunca beni izlemeye aldı. Çat kapı devamlı 

evime geldi, “Yücel bir Türk çayı içmeye geldim,” diyerek hem çay içti hem de çaktırmadan 

sorularını sorup ertesi gün haber yaptı. Devamlı haber yaptı. Kendisi de kara kaş, kara göz bir 

adam, günün birinde ırkçılar tarafından “Türk” sanılarak saldırıya uğradı, dayak yedi. Ama o 

hep yabancıların yanında oldu, ırkçılardan nefret etti. 

Birkaç yıl önce Frankfurt kitap fuarına gittim. 1970’li yılların ikinci yarısında 

okuttuğum çocuklar geleceğimi duymuşlar. Sınıfın hepsine haber vermiş, gelip beni buldular, 

büyük bir hasretle kucaklaştık, yemeğe götürdüler. Biri trafik kazasında vefat etmişti, iki tanesi 

vardiya çalıştığı için gelememiş, gerisi hep oradaydı, hepsi iyi mesleklere ulaşmıştı. Evli ve 

çoluk çocuk sahibiydiler. İki dili de güzel kullanıyorlardı.  

“Öteki öğretmenlerinizi neden çağırmadınız? Onlar benden daha başarılıydı,” dedim. 

Utandılar. Birisi çekinerek, “ama siz bize masal ve hikâye anlatıyor, anlattığımızı 

dinliyordunuz, sizi unutmadık ki,” diye cevap verdi. Ötekiler de rahatlamış oldu.  

51 yıl önce ilk göreve başladığım köye gittim. Sorgun-Külhüyük köyüne. Okulda 

öğrencilerimle toplandık. Hepsi 60 yaşına gelmiş. Yoklama yaptım. Çocuk heyecanıyla 

“buradayım” diyerek sorularıma cevap verdiler. Çok ilginç, beni oynadığım halk oyunları, 

söylediğim türküler ve anlattığım masal ve hikayelerle anımsıyorlardı.  

Masal ve hikâye anlatın lütfen. Masallarınızı hikayelerinizi ülkeden ülkeye, kentten 

kente, evden eve göçürün. Masalınız ve hikâyeniz bol olsun, hiç unutulmasın. Size sevgiler, 

saygılar.  

 





III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   131 

 

 

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN TÜRKÇE İLETİŞİM BECERİLERİNİN  

GELİŞİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER  

(İstanbul Muhafızları Örneği) 

 

Celile ÖKTEN* 

Neslihan KARAKUŞ** 

 

 

ÖZET 

Göçmen çocukların göç ettikleri bölgelerde konuşulan dili öğrenim süreçleri, o bölgelerde yaşayan 
çocukların dil edinim süreçlerinden farklıdır. Göçmen çocuklar hem yeni bir yerleşim yerine, farklı bir 
kültüre alışmak hem de çevre ile iletişim kurabilmek ve hayatlarını idame ettirebilmek için yeni bir dili 
öğrenmek zorundadırlar. Adaptasyon sürecinde öğrencilere verilen Türkçe derslerinde “ses temelli 
cümle yöntemi” takip edilmektedir. Fakat bu öğretime geçmeden önce öğrencilere okuldaki temel 
iletişim becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Göçmen çocukların sınıfta nasıl durması gerektiği, 
arkadaşları ile nasıl konuşmaya gireceği, nasıl selam vereceği, ödev yapma sorumluluğunu kazanması, 
oyun oynama kuralları, yemek yeme adabına kadar pek çok konuda yönlendirilmesi ve yeni katıldığı 
toplumun bireyi olma yolunda o toplumu tanıması sağlanmalıdır. Söz konusu bireylerin çocuk olduğu 
düşünülünce onlara hitap etmek ve onların güvenini kazanmak için çizgi filmlerden yararlanılması faydalı 
olacaktır. Yapılan uyum çalışmaları kapsamında izlenen çizgi filmlerin, verimli bir etkinlik olacağı 
görüşüne varılmış ve bu kapsamda içeriği incelenen çizgi filmler arasından TRT Çocuk kanalında 
yayınlanan “İstanbul Muhafızları” isimli çizgi filme karar verilmiştir. Araştırmanın amacı; göçmen 
çocukların okula ön hazırlık aşamasında sınıf içi ve dışı iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlayıcı, 
aynı zamanda da Avrupa Dil Gelişim Dosyasında yer alan iletişimsel yeterliliği belirleyici etkinlikler 
hazırlamaktır. Bu amaca yönelik olarak “İstanbul Muhafızları” isimli çizgi filmin göçmen çocuklara 
izletilmesi yoluyla iletişimsel beceri etkinlikleri oluşturulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden tarama 
modeli ile çizgi filmin iletişim becerileri yönünden betimlemesi yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 
Çizgi filmin özellikle kente uyum kapsamına giren bölümleri seçilerek bir seri oluşturulmuştur. Bu 
serideki 10 bölüm izlenmiş ve çizgi filmde iletişim becerilerine yönelik temel dil kalıpları tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin, okuldaki iletişim becerilerine yönelik bu dil kalıpları sayesinde Türkçe okuma-yazma 
sistemine daha kolay uyum sağlayacakları sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen yabancı çocuklara Türkçe öğretimi, Çizgi filmler, Temel kalıp ifadeler, 
İletişim becerileri. 

 

Giriş 

Çizgi filmler çocuklar üzerinde etkili olmakta, son yıllarda artan çocuk kanallarıyla 

etkisini giderek arttırmaktadır. Günün büyük bir bölümünde izlenmesi nedeniyle televizyon, 

Özkan’a (2004: 55) göre: “Toplumsal fayda gözetilerek yayın yapıldığında birçok eğitim 

kurumunun yaptığı işlevi tek başına yapabilecek durumdadır”. Televizyonun çocuklar üzerindeki 

olumlu etkilerine yönelik bir diğer görüş de: Düzeyine uygun iyi programları izleyen çocuklarda 

söz dağarcığının gelişeceği yönündedir (Aydın Yılmaz ve Uzman, 2005: 24). 
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Çocuk mantıksal olarak pek çok eksik akıl yürütmeler gerçekleştirir. Bu nedenle çocuklar 

görmedikleri ve tecrübe etmedikleri alanlara geçtiklerinde sonsuza açılan olasılıklara geçer ve 

hayal kurmaya başlarlar. Kurduğu hayaller onun dokunduğu gerçek hayat kadar gerçektir. O 

yüzden kendisine anlatılan her şeye inanır. Çocuğun anlatılanların doğru ya da yanlış oluşunu 

test edecek mantık süzgeçlerinin bulunmayışı, ailelere düşen büyük sorumluluğu işaret 

etmektedir (Mehmedoğlu, 2005: 35). 

Her türlü öğrenmeye istekli ve model alma eğiliminde olan okul öncesi çocuğu, 

çevresinde gördüğü her şeyden ve her insandan, canlı cansız bütün varlıklardan etkilenebilecek 

bir yapıdadır. Doğuştan ona verilen taklit yeteneği ile öğrenmeyi gerçekleştirir. İşte bu noktada 

çevresinde gördükleri kadar izledikleri de önem arz etmektedir. Doğru örnekler doğruya, yanlış 

örnekler yanlışa yönlendirecektir.  

İnsan, hayatının en önemli evresi olan çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresinde gelecek 

hayatını etkileyecek pek çok olayla karşılaşır. Çevre şartları, bulundukları aile ortamı, model 

aldıkları yetişkinler, okul hayatları, arkadaş çevreleri, yaşadıkları olaylar, genel olarak 

düşünüldüğünde ilk akla gelenlerdir. Oysa onun hayatında, çocuk gerçekliğine, bakışına ve 

algılamasına uygun olarak hazırlanmış çizgi filmler en az bu sayılanlar kadar etkili olacaktır. 

Çizgi filmlerin, toplumsal eğitim açısından faydalarına bakıldığında çok etkin bir rol 

üstlendiği görülmektedir. Değerler eğitimi de dâhil olmak üzere pek çok konu, bilgi, olay ve 

kavram çocuk programları içinde animasyon kullanılarak sunulmaktadır. Animasyonun 

yüklendiği bu görev, çocuğun eğitim süreci içerisindeki kişilik gelişimini istenildiği şekilde 

mesajlarla yönlendirebilmektedir (Kaba, 1992: 54). Görsel iletişim aracı olan televizyonun 

yardımıyla çizgi filmlerin eğitim amacıyla çocukların okuma ve kavrama yeteneklerini 

geliştirme açısından kullanılmasının yararlı olabileceğini savunan Atan (1995: 36) özenle 

hazırlanmış illüstrasyonların ve çizgi filmlerin toplumun yeni yetişen kuşaklarında kültürüne 

sahip çıkmada ve kültürünü geliştirmede önemli görevler üstlenebileceğini belirtmektedir. 

Televizyonun aile, okul ve öğretmenlerin önüne geçtiği düşüncesi son zamanlarda daha da 

kabul gören bir düşünce hâline geliyor olsa da televizyondan eğitimde “öğretimi 

zenginleştirmek için” yararlanılmalıdır (Okur ve Göçen, 2012: 1991). Özkan’ın (2004: 55) 

üniversite öğrencileri arasında yaptığı çalışmasında paylaştığı gibi televizyon programları, 
toplumsal fayda gözetilerek yayın yapıldığında birçok eğitim kurumunun yaptığı işlevi tek başına 

yapabilecek durumdadır. 

Çocukluk dönemi çocuğun karakterinin belirlendiği, temel insanî değerlerin ve kültürel 

yapının çocuğa aşılandığı, ailenin ve toplumun doğru bildiklerini ona en yoğun şekilde aktardığı 
(Fedakar, 2011: 108) ve dil gelişiminin en hızlı şekilde olduğu süreçtir. Günümüzde en etkili ve 

en yaygın medya televizyondur. Kolayca ulaşılabilen bir araç olduğu için çocukların izleme 

alışkanlığı kazanması da çok hızlı bir şekilde olmaktadır. Dil gelişiminde de diğer gelişim 

alanlarında olduğu gibi aynı yaşlardaki çocuklar benzer özellikler göstermektedir. Kullandıkları 
sözcüklerin sayısı, kurdukları cümle yapıları, hatta ses tonları ve vurgulamaları bile birbirine 

benzerlik göstermektedir. Çocuk, bilişsel gelişim dönemlerinde ilerledikçe dil kullanımındaki 

beceri ve yetenekleri de artmaktadır. 

Çocuk deneme yanılma yöntemi yoluyla değişik gramer yapılarını dener ve yavaş yavaş 

yetişkinin gramerini öğrenir (Cüceloğlu, 2008: 210). Çocuklar Türkçe dil bilgisini 3-4 yaşına 

geldiğinde öğrenmiş olur. Okul çağına geldiğinde dört beş kelimeden oluşan cümleler 

kurabilmektedir. Okul öncesi 5-6 yaş döneminde bulunan çocuk, yazı dili ile konuşma dilinin 

aynı dilin farklı yansımaları olduğunun farkındadır (Aşıcı, 2005: 28-29). Göçmen çocuklar için 

durum çok daha farklıdır. Onlar ana dillerini diğer çocuklar gibi yaşları gereğince bilmeleri 

gereken kadarıyla öğrenmişlerdir, fakat bambaşka bir kültürün içinde kendi dillerine hiç 

benzemeyen yeni bir dili öğrenme çabası içindedirler. 

Ana dilini konuşan çocuklarla, o dili ikinci dil olarak öğrenmeye yeni başlamış olan 
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çocukların aynı sınıfta olduğu ortamlarda dili gramer kalıplarıyla öğretmeden önce göçmen 

çocukların dili ve kültürü tanıması sağlanmalıdır. Çünkü göçmen çocukların kelimeleri veya 

cümle yapılarını bilmesi, sınıf ortamında arkadaşları ile sağlıklı iletişim kurması için yeterli 

değildir. Yanlış anlamaların olmaması için çocukların birbirini doğru anlamaları ve kendilerini 

ifade edebilmeleri gerekmektedir. Bunu da, içinde bulundukları yeni kültürü tanıdıkça 

yapabileceklerdir. Bunun için onlara kelimelerle birlikte dile yerleşmiş olan ve dile ifade 

zenginliği katan kalıp ifadeler veya ifade kalıpları öğretilmelidir. Demircan’ın (1990: 26) 

belirttiği gibi; yabancı dil öğrenen kişi, hedef dilin iletişim açısından gerekli olan kültürel 

verilerini öğrenmeli, iletişim becerilerini edinmelidir. Çünkü dil her şeyden önce bir iletişim 

aracıdır ve bu sebeple öğrenilir, kullanılır.  

Kalıp İfadeler veya İfade Kalıpları 

Kültürün önemli bir parçası olan ifade kalıpları her dilde farklı özellikler göstermektedir. 

Çotuksöken, (1994: 8) kalıp sözleri “En az iki sözcükten oluşan, içindeki sözcükleri temel (düz) 

anlamlarını yitirmeden yeni bir kavramı, durumu, eylemi karşılayan söz öbekleri” olarak 

tanımlamıştır. Benzer bir açıklamada, kalıp sözlerin “Mecazsız ve herkesçe büyük bir sıklıkla 

kullanıla kullanıla artık tek kavramın karşılığı olan birliktelikler” olduğu belirtilmiştir (Yüceol 

Özezen, 2001: 877). Gökdayı (2008: 106) ise bu sözleri, “önceden belirli bir biçime girip öylece 

hafızada saklanan, söyleneceği sırada yeniden üretilmeyip olduğu gibi hatırlanarak ve eğer 

gerekiyorsa bazı ekleme ve çıkarmalar yapılarak kullanılan, kalıp ifadeler” olarak tanımlar.  

Kalıp ifadelerin konuşma ve yazma sırasında “duruma uygun söz söyleme, yanlış 

anlaşılma ihtimalini en aza indirme, nezaket kurallarını yerine getirme, orijinal ifadeler üretme 

zorluğundan kurtarma, anlatılmak isteneni en doğru biçimde iletme” gibi işlevleri vardır. Kara 

ve Memiş (2015: 1671) yaptıkları araştırmada; bu işlevlere yabancı dil öğrenenler açısından 

bakıldığında onların dil öğrenirken en çok zorlandıkları ve kazanmaya ihtiyaç duydukları 
becerilerin kalıp ifadelerin işlevleriyle aynı doğrultuda olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Göçmen 

çocukların durumu yabancı dil öğrenenlerin durumu ile benzer gelişim göstermektedir.  

Bir dili yabancı dil olarak öğrenenler o dili anadili olarak öğrenenler gibi iletişim kurmak 

için ya da belli durumlarda amaçlarına ulaşmak için kalıplaşmış dil birimlerinden faydalanırlar. 

Yabancı bir dili konuşurken orijinal kalıpları doğru ve yerinde kullanmak, o dile ne kadar hâkim 

olunduğunu gösterir (Martı, 2011: 110). Türkçeye özgü olan bazı kalıp sözleri bilmeden hedef 

toplumla iletişim kurmak mümkün değildir. Bu konuda yapılmış çalışmalar vardır. Bu 

çalışmalardan bazıları şöyledir: Yılmaz ve Ertürk Şenden, 2015; Kara ve Memiş, 2015; Gürsoy 

ve Güleç, 2015; Ünsal, 2013; Bayyurt, 2011; Barın, 2003; Tapan, 1990. 

Ayrıca filmler, çizgi filmler, diziler, animasyonlar dil öğretimi açısından 

önemlidir. Güçlü kurguya, zengin toplumsal ve kültürel unsurlara sahip Türk yapımları 

pek çok yönden Türk kültürünü ve toplumunu yansıtan araçlardır. Türkçe filmler, 

gerçek dil çerçevesinde zengin kültürel çağrışımlar sağlar. Türkçe filmlerin izlenmesi 

öğrencilerde; Türkçeye karşı dil hassasiyetinin kazanılması, dinleme ve konuşma 

becerilerinin gelişmesi, bilgi dağarcığının ve kültürel birikimlerinin artması, Türkçe 

öğrenmeye daha istekli olmaları gibi bir çok faydalı nitelik kazandıracaktır (İşcan, 2011: 

944). Yabancı dil öğretiminde filmlerden yararlanılmasının gerekliliği hususunda 

yapılan araştırmalar mevcuttur (Yüksel ve Tanrıverdi, 2008; İşcan, 2011). 

Yabancı dilde izlenen çizgi filmler, çocukların dinleme ve anlama becerilerini 

geliştirmelerine de katkı sağlamaktadır. Çocuklar eğlenceli buldukları çizgi filmlerle 

daha hızlı ve kalıcı bir şekilde öğrenirler. Çizgi filmlere duydukları ilgi onları 

öğrenmeye sevk eder. Çünkü çocuklar, yabancı bir dili öğrenirken bile çocukluklarını 

yaşamak isterler (Od, 2013: 502). Bu yaş grubundaki çocuklar, davranışları, duygu ve 

düşünceleri ile gelişim özellikleri bakımından yetişkinlerden farklıdır. Yapılan 
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araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin % 50’sinin 4 yaşına, % 

30’unun ise 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşına kadar gösterilen okul 

başarılarının % 33’ünün 0-6 yaşına kadar aldıkları eğitime bağlı olduğu görülmüştür. 

(Koçak, 2001:10) Çocuğun kişisel, bilişsel, sosyal ve dil gelişiminin hızla devam ettiği 

çocukluk evresinde yabancı bir dili öğrenmek zorunda olan göçmen çocuklara bunu 

sevdirerek ve önemini kavratarak yapmak gerekmektedir. En güzel ve etkili öğrenmenin 

farkında olmadan kendi kendine öğrenme olduğu düşünülürse çizgi filmlerin bu amaca 

yönelik kazanımlar elde etmede yardımcı kaynaklar olacağı görülmektedir. Çizgi film, 

yapısında çok fazla görsellik taşıyan simgesel bir araçtır. Bu yüzden çizgi filmde iletilen 

konu ve konunun içeriğinden daha çok konunun sunuluş biçimi çocukları etkilemektedir 

(Od, 2013: 506).  

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmanın amacı İstanbul Muhafızları isimli animasyon çizgi film ile göçmen çocuklara 

öğretilebilecek kalıp ifadeleri ve onlara kazandırılabilecek iletişim becerilerini tespit etmektir. 

Çünkü Türkiye’ye yerleşen göçmen ailelerin çocuklarına Türkçe öğretirken çizgi filmlerden 

yararlanmanın çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve Türkçe kalıp ifadeleri 

kullanmalarını kolaylaştırıcı olacağı düşünülmektedir. Göçmen çocukların sınıfta nasıl durması 
gerektiği, arkadaşları ile nasıl konuşmaya gireceği, nasıl selam vereceği, ödev yapma 

sorumluluğunu kazanması, oyun oynama kuralları, yemek yeme adabına kadar pek çok konuda 

yönlendirilmesi ve yeni katıldığı toplumun bireyi olma yolunda o toplumu tanıması 
sağlanmalıdır. Söz konusu bireylerin çocuk olduğu düşünülünce onlara hitap etmek ve onların 

güvenini kazanmak için çizgi filmlerden yararlanılması faydalı olacaktır. 

 

Araştırmanın Problemi 

Göçmen çocuklara Türkçe öğretilirken çizgi filmlerden yararlanmak çocukların iletişim 

becerileri kazanmalarına ve Türkçedeki kalıp ifadeleri öğrenmelerinde fayda sağlar mı sorusu 

araştırmanın problem sorusunu teşkil etmektedir. 

Alt Problemler 

1. Çizgi filmlerde geçen kalıp ifadeler göçmen çocukların anlamasına katkı sağlayacak 

düzeyde midir? 

2. Çizgi filmlerin göçmen çocukların iletişim becerileri kazanmalarına ve Türkçedeki kalıp 

ifadeleri öğrenmelerine katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda uzman görüşleri 

nasıldır? 

 

Sınırlılıklar 

1. Araştırma İstanbul’u tanıtan bir çizgi film olması nedeniyle İstanbul Muhafızlar isimli 

animasyon çizgi filmle, 

2. Özellikle kente uyum kapsamına giren 10 bölüm ile sınırlı tutulmuştur. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Çalışmamıza Türkçe kurslarını düzenleyen iki sosyal hizmet uzmanı ve bir Türkçe 

öğretmeni katılmıştır. Kendilerinden yaşadıkları eğitim sürecini yazmaları, bir nevi günlük 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   135 

tutmaları istenmiştir. Yazma aşamasında açık uçlu sorular yöneltilerek, odak grup görüşmeleri 

yapılarak problemlerin tespitine çalışılmıştır. Çalışmamızın evrenini Suriyeli mülteci çocuklar 

oluştururken uzmanlar ve öğretmen üzerinden kritik durum örneklemi (Yıldırım ve Şimşek, 

2011) ile hiç Türkçe bilmeyen 6-10 yaş öğrenci grubu belirlenmiştir. Hiç Türkçe bilmeyen bu 

grubun, ilkokul birinci sınıfta “elan sistemi” ile ses temelli cümle yöntemine alıştırılması 
hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için de çocuğun öncelikle Türkçe iletişim becerilerine aşina olması 
ön görülmektedir. Görsel-işitsel bir akış içerisinde verilen temel ifade kalıplarının, çocuğun 

Türkçe iletişimi kavramada daha kolay yol kat edeceği gözlemlenmiştir. Alınan uzman 

görüşlerinden ve sınıf içi gözlemlerden yola çıkarak “İstanbul Muhafızları” adlı çizgi filmin 

materyal olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Çizgi filmin özellikle kente uyum kapsamına 

giren bölümleri seçilerek bir seri oluşturulmuştur.  

İstanbul Muhafızları isimli animasyon çizgi film, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 

A.Ş. ve TRT Çocuk iş birliğiyle hazırlanmıştır. Çizgi filmin başkahramanları Mehmet, Zeynep, 

Ali ve Elif’tir. Atletik ve girişken Mehmet, araştırmacı ve bilgili Zeynep, ürkek ama hayalci Ali 

ve sportmen Elif, tarihi eserlere zarar vermek isteyen Gürgen ve Azmi karakteriyle mücadele 

ediyor. Çizgi filmin kahramanları, İstanbul'un tarihi eserlerini çocuklara tanıtmanın yanında 

tarihi eserleri korumayı, mahalle kültürünü ve birliğin gücünü de öğretmektedir. Pedagoglar ve 

tarih danışmanları eşliğinde 3D tekniğiyle hazırlanan çizgi dizide, Rumeli Hisarı, Topkapı 
Sarayı, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi ve Kapalı Çarşı gibi İstanbul’un 

tarihi mekânları ele alınmaktadır. Dizinin ilk bölümü 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 

13.25’te TRT Çocuk ekranında yayınlanmış ve o tarihten itibaren yayın saati değişse de 

çocuklarla buluşmaya devam etmektedir.  

Çalışma kapsamında incelenen bölümler şöyledir: 

1. bölüm Rumeli Hisarı, 4. bölüm Kapalı Çarşı, 7. bölüm Yedikule Zindanları, 9. bölüm 

Yıldız Sarayı, 10. bölüm Kız Kulesi, 11. bölüm Kariye Müzesi, 13. bölüm Topkapı Sarayı, 14. 

bölüm Adile Sultan Kasrı, 15. bölüm Vefa Lisesi, 17. bölüm Feshane (web adresinden 

https://www.youtube.com/channel/UCGtZEUJXdNbMqzan_VbA_3w/videos 13.09.2016 

tarihinde alıntılanmıştır). 

Bu seri oluşturulurken iletişimde önceliği olan “Merhaba, Nasılsın? Teşekkür ederim, 

Tamam, En sevdiğim…., …..verir misin? .... gidebilir miyim?” gibi ifade kalıpları vurgulanmıştır. 
Araştırmanın görüşmeleri ve gözlemleri eş zamanlı olarak iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı 
yapılmış, notlar ve listeler çıkarılmıştır. Daha sonra toplanan veriler ayrı ayrı değerlendirilerek 

karşılaştırılmış, içerik analizinin kodlamasıyla belirli ifade kalıpları üzerinde durulmuştur. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

İstanbul Muhafızları isimli çizgi filminin 10 bölümüne ilişkin elde edilen dokümanlar 

içerik analiziyle incelenmiştir. İçerik analizi “sözel, yazılı veya diğer materyallerin içerdiği 

mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara 

dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşımdır” 

(Tavşancıl ve Aslan, 2001: 22). Araştırma verilerinin analizinde kategorisel içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde 10 bölüme yönelik veri analizi yapılırken içerik analizi 

türlerinden kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu analizde temel amaç, toplanan 

verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259).  

İçerik analizinin bir alt başlığı olan kategorisel analiz genel olarak belirli bir mesajın önce 

birimlere bölünmesi ve ardından bu birimlerin önceden saptanmış ölçütlere göre kategoriler 

halinde gruplandırılmasıdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 90; Bilgin, 2006: 19). Kategorisel 

analizde de frekans saptaması yapılır. Böylelikle kategorilerin kendi aralarındaki yoğunluk ve 

önemi tespit edilmiş olur (Bilgin, 2006: 20). Ayrıca içerik analizi yalnızca metinler üzerinde 
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kullanılan bir teknik değildir. Öğrenci resimleri gibi görsellerin, televizyon programlarının, 

çekimlerin incelenmesinde de kullanılır (Büyüköztürk vd., 2014: 246). 

Yazıcı Okuyan (2012) ile Canbulat ve Dilekçi (2013)’nin de çalışmalarında “kalıp sözler” 

ana başlık olarak, “hayırdualar, beddualar ve toplumsal-kültürel ilişkileri yansıtan kalıp sözler” 

ise alt başlıklar olarak belirlenmiştir. Çalışma, göçmen çocukların iletişim becerilerinde çizgi 

filmler olduğu için araştırma kapsamında “Toplumsal - kültürel ilişkileri yansıtan kalıp sözler” 

toplanmıştır. Toplumun kültürüne ışık tutan, onun inançlarını, insan ilişkilerindeki ayrıntıları, 
gelenek ve göreneklerini yansıtan sözlerdir (Aksan, 1996:190). Tavşancıl ve Aslan (2001)’a 

göre içerik çözümlemesi tekniğinin güvenilirliği, kodlama işlemine bağlıdır ve belirlenen 

soruların yorumlarının araştırmacıdan araştırmacıya ya da iki farklı zamanda değişmemesi, 

nesnelliğin bir şartı olan güvenilirliği sağlar. Bu kapsamda içerik analizi ile elde edilen verilerin 

güvenilirliğinin sağlanması için, kitaplarda yer alan kalıp sözlere ilişkin olarak bir alan uzmanın 

da görüşleri alınmış ve hesaplamada Miles ve Huberman (1994)’ın “Güvenilirlik= Görüş Birliği 

Sayısı / (Toplam Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı Sayısı)” formülü kullanılmıştır. Güvenirlik 

sonucunun %70’in üzerinde çıkması araştırmanın güvenirliği için geçerli bir orandır (Miles ve 

Huberman 1994). Burada elde edilen sonuç, araştırma için güvenilir kabul edilmiştir.  

Ayrıca göçmen çocuklara öğretmenlik yapan 3 eğitmenin görüşleri alınmıştır: 

Banu, Türkçe dersinin hocasıdır. 25 yaşında, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu, aldığı 
duyum üzere Suriyeli çocuklarla ilgili Milli Eğitimin bir projesine iştirak etmiştir. Milli Eğitime 

bağlı olarak açılan Suriye okullarına Türkçe öğretmeni aranmaktadır. Bunun için de İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim bünyesinde öğretim elemanlarını değerlendirmekte ve bu iş 

için uygun olup olmadıklarına karar vermektedir. İlçe Milli Eğitim ve belediyelerin birlikte 

çalıştığı göçmen çocuklarla ilgili projelerde öğretim elemanları titizlikle öğrenim alanlarından 

seçilmekte ve kendilerine ön bilgilendirme yapıldıktan sonra sosyal hizmetler uzmanlarıyla 

işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Halk eğitim ve belediyelerin sosyal hizmetler birimleri 

çocukların yaş, sınıf, seviye, kültürel birikim gibi etnografik bilgilerini öğretim elemanlarına 

aktarmaktadır. Öğrenci hedef kitlesi mültecilerden oluşan bir grup için bu bilgiler gerekli 

görülmektedir. 

Öncelikle öğrenciler arasında yaş, sınıf ve Türkçe dil seviyelerine göre gruplar 

oluşturulmuş ve listeler hazırlanmaktadır. Bu listeler oluşturulurken sosyal hizmetler uzmanları 
ile birlikte sınıf ortamı ve düzeni koruyucu hususlar dikkate alınmaktadır. Sınıfta farklı uyruktan 

öğrencilerin olması, farklı yaş grupları, farklı Türkçe bilme seviyeleri bu sınıfların 

oluşturulmasını oldukça güçleştirmektedir. Kültürel uyumda zorluk çekenler, savaşın travmasını 
üzerinden atamayanlar da öğretim problemini daha da karmaşık hale getirmektedir.  

Öğretim elemanın kaygısı bu ortamda oldukça artmıştır. Daha önceden uygulanan öğretim 

programlarının değerlendirilmesi, materyallerin incelenmesi ile işe başlanılmıştır. Okuma yazma 

bilmeyenlerin, birinci sınıf okuma yazma fasikül setlerini takip etmesi sağlanarak okuma yazma 

bilenlere yetişmesi sağlanmıştır. Okuma yazma bilen öğrencilerin sözcük dağarcıklarını 
geliştirerek daha düzgün ve akıcı konuşmaları, doğru, anlaşılır ifadelerle yazmaları üzerine 

çalışılmıştır.  

Yabancılar için Türkçe öğretiminde kullanılan Hitit kitabı dersin temel planını ve 

materyalini belirlemiştir. Bu kitapla birlikte internetten o gün işlenen konuyla ilgili araştırmalar 

yapılmış, dil öğreniminde karşılaşılan problemlerle ilgili bloglar, forumlar takip edilmiş ve 

çalışma kağıtları hazırlanmış, değişik görseller sınıfta sunulmuştur. Sosyal Hizmetler biriminin 

desteğiyle materyaller sağlanmış, çocuklara farkındalığı artırıcı ödüller, geziler düzenlenmiştir.  

Farklı uyruktan çocukların bir arada olması farklı algı ve duyguları bir araya 

getirmektedir. Kaynaşma problemi yaşayan çocuğun vereceği tepkiler, pekiştireçlerin işlerliği, 

geri bildirimin verimliliği bu çeşitlilikten etkilenmektedir. Öğretim strateji ve tekniklerinin 
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sınıfta geliştirilip uyarlanması zaman almaktadır. Oyunlar aracılığı ile ortak bir dil bulunmaya, 

kaynaştırılmaya çalışılmaktadır. Fakat burada da farklı yaş gruplarının olması oyunun verimli bir 

şekilde oynanması açısından sorun teşkil etmektedir. 12 yaşındaki bir kız çocuğu ile 8 yaşındaki 

bir kız çocuğu farklı beklentiler içinde olabilmektedir. Oyunların her defasında farklı şekilde 

uyarlamaları söz konusu olmaktadır.  

Öte yandan değerlendirmenin not sistemine dayalı olmaması da hem öğrenci hem 

öğretmen için rahatlatıcı bir husus olmuştur. Öğrencinin daha çok çevresinden bildiği ve tanıdığı 
nesneler, durumlar, olaylar, vb. üzerinden öğrenmesi hedeflenmektedir. Değerlendirme de süreç 

üzerinden beceriler gözlemlenerek yapılmaktadır.  

Yaşça büyük olan ve Türkiye’de 3-4 yıldır bulunanlar daha kolay Türkçe öğrenmektedir. 

Yaşları küçük olup Türkiye’ye yeni gelmiş olanlar zorlanmaktadırlar. Kurs ortamının bir okul 

ortamı gibi olmayışı da iletişim becerilerinin gelişiminde engel teşkil etmektedir. Sınıf 
ortamındaki davranış gelişimini geciktirmektedir. Türkçe öğrenimi açısından dışarıdan, evden 

hiçbir destek alamayan bu öğrenciler için ders saatleri de yetersiz kalmaktadır. Çocukların neden 

Türkçe öğrenmeleri gerektiğini kabullenmeleri ve neden bu ülkenin dilini konuşmaları 
gerektiğini anlamaları, öğretmeni en çok zorlayan sorunlardır. 

Haftanın üç günü sabah ayrı, öğleden sonra ayrı olmak üzere üçer saatten toplam 18 saat 

Türkçe dersi verilmektedir. Öğrenciler üç gruba ayrılmış ve her bir gruba esneklik sağlanarak 

haftada 6 saat Türkçe görmeleri uygun görülmüştür. Gittikçe artan öğrenci sayısı, sınıf, 
öğretmen ve materyal yetersizliği Türkçe ders saatinin belirleyicisi olmuştur. Ailelerine nazaran 

çocukların Türkçe bilmesi de çarpıcı bir durumdur. Sokak Türkçesini öğrenen çocuklarla 

iletişim kurmak daha kolay olmaktadır. 

Esen, bu kursun rehberlik hizmetlerini yürütmekte ve zaman zaman gözlemci olarak 

derslere katılmaktadır. Gözlemlerinin sonucunu şu şekilde belirtmektedir: Farklı bir dil ailesine 

mensup olan bir dil mantığını anlamak, büyük şehirde yaşamak, savaş mağduru olduğundan 

dolayı iletişim kurmakta zorluk çekmek mülteci çocukların temel problemleridir. 

Sosyal hizmetler uzmanı olan Nergis, Kürtçe bildiği için bazı Suriyelilerle iletişim 

kurabilmektedir. Çocuklar kendileri ile iletişim kurulduğu için çok mutlu oluyor. Anadilde 

iletişim çok önemli, aradaki mesafeler, farklılıklar daha aza iniyor. Çocukların Türkçe bilmeden 

okuma yazma eğitimi alması doğru değildir. Bunun üzerine önce Türkçe, daha sonra okuma 

yazma öğrenmeleri ve en son olarak da uyum okuluna katılmaları planlanmıştır. Böyle bir 

sınıflandırma yaparak başarı seviyesi yükseltilmiştir. Fakat çocukların içine kapanık olması, 
ancak zor durumda kalınca konuşmaları, kendi aralarında Arapça konuşmaları Türkçe 

öğrenilmesini geciktirmektedir. Etnik grupların ve yaşların çeşitliliği, kendi dilinde de okuma 

yazma bilmeyenlerin olması, ailelerin destek verememesi, kimlik kartlarının olmaması örgün 

sistemde Türkçe öğrenimini daha da güçleştirmektedir. Mülteci çocukların Türkçe öğrenmesi 

üzerine seviyelere göre standart bir programın ivedilikle geliştirilmesi, etnik grupların ayrıştırıcı 
özelliklerinin çeşitli uyum programları ile aza indirgenmesi, bu programı uygulayabilecek 

öğretmenlerin istihdam edilmesi gerekmektedir. Örgün eğitimi destekleyici sergi, tiyatro, müze, 

pazar, gezi gibi ders dışı faaliyetlerin de düzenlenmesi ön görülmektedir.  

BULGULAR 

Toplumsal - kültürel ilişkileri yansıtan kalıp ifadeler bölümler izlenerek tespit edilmiş ve 

tablolaştırılmıştır. Tespit edilen bazı kalıp ifadeler şöyledir: 

Tablo 1. 1. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

1. Bölüm Rumeli Hisarı 

Sen de kimsin? Anlamadım Nerede acaba? 
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Ne diyorsunuz? Bırak tembellik yapmayı Öğleden sonra gelebilir misin?  

Hayırlı olsun Konuyu anladınız mı? Ben o kısmı kaçırdım 

Evet biziz,  

Siz kimsiniz? 

Ben varım,  

Ben de varım. 

Sobe, acaba neredeler, işte buradasın, tam 

zamanı, hayır ben sobeleyeceğim (Sobe 

oyunu) 

Bilmiyorum ki Nasılsın? Şaşırma 

Sonra ne olacak? Peki şimdi ne yapacağız? Yola çıkmaya hazır mıyız? 

Artık gidebiliriz Şımarma, saygılı ol! Gerçekten de harika 

Yardım edemez Macera başlıyor Bize bilgi verir misin? 

Ben size haber vereceğim Peki öğretmenim Bu gemi bizim mi? 

Aferin çocuklar Bizim süper gücümüz yok ki! Yanılıyorsun 

Yardım edebiliriz eğer istersen Emin misin? Teşekkürler 

…’nın bana ihtiyacı var Devam ediyorsunuz Bir şey söyleyeceğim 

… söz verdim Merak etme Merak ettim 

Aklıma çok güzel bir fikir 

getirdi 

Anlat bakalım 

Dinle o zaman 
Galiba bir sorun var 

Çok dikkatli olmalıyız Şu manzaraya bak Gayet mantıklı 

Bir ara bakacağım Harikaydınız  Gel, çıkalım 

 

Tablo 2. 4. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

4. Bölüm Kapalı Çarşı 

Sıkıca tut yoksa tek ayak 

üstünde gezersin 

Kimse anlatamaz 

Ben anlatsam ne olurdu 
Ayda da bir eve ihtiyacım olacak 

Ohooo ama bu nedir şimdi? Harika  Hiç de bile 

Başımın belası …’ya söz verdim Buldum …! 

Bakın bizi çağırıyor Gitmemiz gerek Merhaba çocuklar, nasılsınız? 

Bu sefer durum ciddi Oylanma  Yapacak çok işimiz var 

Biz ne yapıyoruz burada İnşaat mı? Neyin inşaatı? Ben onu düşünemedim di mi? 

Balık ekmek yiyeceğiz 

Hem de turşuyla 

Durup dururken buraya niye 

Gelsinler 

Bizi o çocuklar bile  

durduramaz 

Avucumun içi gibi bilirdim Neler olmuş burada böyle Allah Allah … yazıyordu 

Bu bizim mi? Tamamdır, çocuk oyuncağı Estağfurullah 

Ama bize haber vermedin Neden gitmiş Kapalı Çarşı’ya Size güveniyorum arkadaşlar 

Hadi Ali! Endişe etme! Vay canına! 

Burası gerçekten harika Ne kadar büyük olabilir ki! … tahmin edemezsiniz 

…’ ya gününü gösterelim …’dan her şey beklenir Tam tahmin ettiğimiz gibi 

İşe yarayacak mı sizce? Bana yardım edin Başka işiniz yok mu? 

Aklıma başka bir şey gelmiyor Kime diyorum ben Yaşasın!  
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Başardık  Dikkat etsene Öldürecek misin beni? 

Yine kıskıvrak yakalandın İşleyen demir pas tutmaz Tebrikler  

Tamam tamam kızma! Yine bu çocuklar Korktun mu yoksa? 

 

Tablo 3. 7. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

7. Bölüm Yedikule Zindanları 

Nerede kaldı bunlar? 

İki saat oldu 

Beklettik mi? 

Beklettiniz tabii. 

Hoş geldiniz! 

Hoş bulduk. 

Sıkıldım  Senin de mi canın sıkkın Selam vermek yok mu? Selam 

Yüzünü neden kapatıyorsun? Çünkü bir sorun var Yaşasın  

Görev zamanı Merhaba Merak etme 

Hazırlıklı ol Ben hazırım Ben bir şeyi merak ettim 

Neden orayı seçtik? Çok zevkli değil mi? Keşke … da burada olsaydı 

Hem biliyor musun … Bir taşla iki kuş Anlamıyor musun? 

Beni delirtme Ay belim, çok ağrıyor Cevabı buldum 

Ben gitmesem olmaz mı? Moralim çok bozuk Dikkat ettiysen 

Gel bak göstereyim sana Yine başlıyoruz Durun daha bitmedi 

Bize bilgi verebilir misin? Arkadaşlar  Neden kaçalım? 

Koşun  

Kim kimi yakalayacak? 

Bölüyorum ama misafirimiz  

var 

Buradan bir çıkarsam  

görürsün. 

Boşuna uğraşma Onlar bize ne yapabilir? Merak etme 

Hadi bakayım Uslu durun Onların da bilmesini istiyorum 

Ta ta ta tam Nasıl ama? Amma da cahilmişsiniz. 

Çok beklersin Neden? Sen mi engelleyeceksin Ne yapacağı hiç belli olmaz 

Ne yapıyorsun Sıkı bağla Hadi bakalım gidiyoruz 

Yürüyün hadi Son hazırlıkları yapmalıyım Az sonra şenlik var 

Farkındayım 

Ben onun farkında değilim ama 

Bu sefer kandıramayacaksınız 

beni  

Hallettin mi? 

Hallettim. 

Hadi ben gidiyorum Geçin bakalım sıraya Size kolay gelsin 

Gözüme girmeye başladın Belki ben başarabilirim Bir yolunu bulmalısın 

Peki ama nasıl yapacağım? Siz nasıl kurtuldunuz? Gel buraya, gel dedim. 

Pek çok arkadaşım var Efendim? Dalga geçmeyecek misiniz? 

Henüz değil Mükemmeldiniz  Kim bilir nerededirler? 

 

Tablo 4. 9. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

9. Bölüm Yıldız Sarayı 

Hava gerçekten çok sıcak Öf! Galiba şoktalar 

Sana söylemiştim Serinlemek istemiyor muydunuz  Hadi yine kurtuldunuz 
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Merhaba  Hoş geldiniz çocuklar Ben mi yanlış görüyorum? 

Senin fikrin olmalı Başka kimin aklına gelirdi ki Hasta olmak büyük yetenek 

İç bakalım, iç şu ilacı dedim 

Sana 

İstemiyorum  

İçmezsen iyileşemezsin 

Bir sebebi var mı? 

Bir sebebi tabii ki var. 

Herkes hazırsa hemen harekete  

Geçelim 

Dersi neden dinlemiyorsun 

Dinliyorum öğretmenim 

Otur yerine, başka işlerle 

uğraşma 

Cevap veriyorum öğretmenim Buyrun öğretmenim İyice kontrolden çıktı 

Hiç ders almıyor Başına onca şey geldi Kolay gelsin 

Aklıma hiçbir şey gelmiyor Ne dedin sen? Ateşim çıktı 

Kedi olalı bir fare tuttun Aferin  Bu da tamam 

İşte yeni icadım Sessiz olalım Burada bir yerde olabilir 

İkişerli grup olup arayalım Kimsecikler yok Şanslıyız  

İnsanın yüzüne hapşırılmaz Bir daha gelmem Ben daha yeni başladım 

Dünyanın kaç bucak olduğunu  

Gösterirdim 

Bizim de sana sürprizimiz 

var 
Erken geldik galiba 

İşte bu! Harikasın Zeynep Kesin  

Ben çok güzel bir yol biliyorum Sessiz olsana Nasıl engel olacağız 

Çok vakit kaybettik Sen bir dâhisin Ateşle oynamak tehlikelidir 

Hadi sıra sende Bu da ne böyle? Aman çok korktum 

O kadar emin olma Söz veriyorum Neye uğradığını şaşırdı 

 

Tablo 5. 10. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

10. Bölüm Kız Kulesi 

Zor değil mi? Tam aksine daha kolay Umarım  

Hadi bakalım Sana güveniyorum İşte böyle! 

İsterseniz sizin için  

Yavaşlayabilirim 

Birinci belli 

Bakalım sonuncu kim olacak 
Senin yaptığına hayatta inanmam 

Tam istediğim gibi Onu nasıl yaptın? Kendimi pilot gibi hissediyorum 

Nereden çıktı? Hazırız Hemen geldik 

Öyle değil mi? Ben de çalışsam yapardım Haklısın  

Hadi gidelim 

Sonra devam ederiz 

Beni hayal kırıklığına  

uğratmadınız 

İyice anladın mı? 

Anladım 

İnanılmaz  Aynı Kız Kulesi Sakın! 

Gel buraya Hayatında hiç gördün mü? Bana ne? 

Yine ne var? Bu çok acımasız Ne yapıp edip… 

Kendine güvenme Son bir özçekim Ne yapacağı belli olmaz 

Hazırlıklı olmalıyız Al bakalım, bu senin Ne işe yarıyor 

Hazır mısın? Önce Kız Kulesi sonra ne  Elveda 
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Her zamanki gibi istersen Kız Kulesine elveda  

Ne sandın? Şunlara bir bak Yakında havalimanı var mı? 

Üzerimize geliyorlar Aferin  Ava giderken avlandılar 

Teşekkür ederiz Hoş geldiniz Vakit kaybetmeyelim 

Mutlu oldun mu? Aynen öyle düşünüyoruz Şimdi görürsün 

 

Tablo 6. 11. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

11. Bölüm Kariye Müzesi 

Hadi arkadaşlar Bu kadar zor değil Şimdiye kadar … 

Bir de bana sor Kafam karıştı Nereden öğrenmiş 

Durduk yere ne oldu ki şimdi? Bize bak  Ben hiçbir şey yapmadım 

Nasıl oldu bu? 

Bilmem 

Sadece küçük bir şakaydı 

Gerçekten güzel şakaydı 

Gerçekten ben hiçbir  

şey yapmadım 

Neler oluyor böyle Kendi kendine kapanıyor Hiçbir şey anlamadım 

Belki  Allah Allah Nasıl yaptın? 

Benim için çok kolay Sizin için biraz zor sanki. Hoş geldiniz-hoş bulduk 

Zaman kaybetmeden Teşekkür ederim Umarım önemli bir işiniz yoktur 

Ders çalışıyorduk Daha sonra devam edebiliriz Hangi ders? Matematik mi yoksa 

Çok güzel Haberler hiç iyi değil Maalesef  

Hiç pes etmediler Değil mi? Hazırlık yapmaya başladılar 

Sen şimdi görürsün Sanki ona demiyorum İki saattir kime diyorum ben 

Ben senden tornavida istiyorum,  

sen pense uzatıyorsun 

Sabahtan akşama kadar oyun  

oynamak 

Kaldığımız yerden devam  

ederiz 

Ödümü kopardın Ver onu bana Haberin var mı? 

Çok az kaldı Tamamdır  İşte bu kadar 

Kariye Müzesi’nde buluşacaktık Unutmadınız değil mi? Kariye müzesi mi? 

Cumartesi mi? Hasta olabilirim İşimiz uzun 

Yola koyulmamız gerek Sabırsızlanıyorum  Size güveniyorum 

Hadi arkadaşlar Dikkatli olun Geç kalmayalım 

Ben zaten hep erken kalkarım Uyansana  Çok işimiz var 

Ne olur 5 dakika daha Neredeyim ben? Hâlâ araştırıyor musun? 

İşte geldik en heyecanlı yere Şuraya bakın Bu nedir böyle 

Sen de kimsin? 

Asıl sen kimsin? 

Şaka mı bu? 

Gayet ciddiyiz 

Benim kafam feci bir şekilde  

karıştı 

Ne yaptığını sanıyorsun? Artık iyice kontrolden çıktın Bana inanmıyor musunuz? 

Yeter bu kadar Bir şeyler yapmalıyız Başaramadınız 

Gözlerime inanamıyorum Ben gerçekten bir dâhiyim Sakın bunu aklından bile geçirme 
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Tablo 7. 13. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

13. Bölüm Topkapı Sarayı 

Ne düşünüyorum biliyor  

Musun … 

Kabul et bu oyunda başarılı  

değilsin 

Merak etmeye başladım 

Merak etme 

Bu kez işe yaramayacak Dikkatimi toplamam lazım Seslere odaklanmalıyım 

Yakaladım seni Tüh ya! Neredeyse kaçıyordum 

Otur şuraya Bu dağınıklık da ne böyle? Şaşkın  

Sana özel bir ödev veriyorum Haftaya kadar Aslan yattığı yerden belli olur 

Ne demek? Peki bu ne? Fotoğrafımı mı çekeceksin 

Göremiyorum  Yeter de artar bile Korkma  

Merhaba  Haklısın  Ne yapacağı belli olmuyor 

Engel olmalısınız Düşünebiliyor musun? …dan başka çaremiz yok 

Hadi ikiye ayrılalım Oturuyor musun sen? Yok artık! 

Nöbet tutacaksın Yeterli  Hiç merak etme 

Benim için çocuk oyuncağı Sakın kaçayım deme Nasıl yakalandınız ana? 

Sağol  Hiç de bile Şimdi buluruz 

Ne kadar büyük Hayal edebiliyor musun? Ama nasıl olur? 

Anlamanın tek yolu var Oooo kimler gelmiş Gülümseyin  

Gözlerimi açamıyorum Başarabilirim, yapabilirim Ne yapmaya çalışıyorsun 

Tebrik ederim yine başardınız …’nın sayesinde İstanbul güvende 

 

Tablo 8. 14. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

14. Bölüm Adile Sultan Kasrı 

Yağ satarım bal satarım  

Ustam ölmüş ben satarım 

Acaba hangimizin arkasına  

bırakacak mendili? 

Ustamın kürkü sarıdır 

Satsam on beş liradır 

Zambak zumbak  

dön arkana iyi bak 

Yağ satarım bal satarım  

Oyunu oynadık 

Merak ediyorum kahvaltıda  

ne yiyor? 

Bana nasıl yetişeceksin Görürsün  Yine yaptı yapacağını 

Biraz fazla döndüm Hoş geldiniz! Bugün gayet keyiflisiniz 

Farkında değil Anlamalıydım Çok hızlı koşuyorsun 

O kadar hoşuma gidiyor ki Bugün zekiliğin üstünde Yeni bir icat mı? 

Aferin  Demek ki… Kontrol etmem lazım 

Bu sefer nereye saldırıyoruz Hava ne kadar güzel Pikniğe gidelim 

Yine mi? Daha ne kadar çalışmam lazım Anlamıyorum ki 

Davet ediyorum Ne işim var sarayda Yemek içmek sınırsız 

İnşallah yemekleri de güzeldir Bütün yemeklerden istiyorum Hepsinden az az getir 

Çok lezzetliymiş Herkes geç mi kaldı? Anlamadım ki  
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Neden hâlâ kimse gelmedi? Bu da ne böyle? Bu hesabı nasıl ödeyeceğim 

Şu düştüğüm hale bak Bütün gece bulaşık mı yıkadın? Bizi bilgilendirir misin? 

Aklım karıştı İnan bana Tabletim evde kalmış 

Hemen evden alıp geleyim Niye bu kadar kızdın ki? Yoksa sen lokumcu değil misin? 

Polisi neden arıyorsun Anlarız şimdi Merhaba hoş geldin 

Sakin ol korkmana gerek yok Neden korkacakmışım Çocuklar burada değil 

Delirdin mi sen? Sen burada beni bekle Ben sana yardımcı olurum 

Arkadaşlar  Kaç saattir seni bekliyorum Aferin  

Teşekkürler  İnşallah farkına varmamıştır Fark etmesi çok zor 

Merak ediyorum İşte bu kadar Birileri yukarı geliyor 

Arkanı kapıya dön Heykel gibi davran Sakın kıpırdayayım deme 

İmdat  Çok acıdı Şimdi size gösteririm 

 

Tablo 9. 15. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

15. Bölüm Vefa Lisesi 

Herhalde   Nereye gidiyoruz? Mucit ne demek? 

Elimden kurtulamazsın Öyle bitmeyecek Tak kulaklığını 

Duyuyor musun? Duyması imkânsız Dalga mı geçiyorsun 

Çok heyecanlıyım Finale kaldım Merhaba  

Çok geç kaldık mı? Benim yüzümden Haksızlık bu 

Ben yapacağımı bilirim Özür dilerim Aslında  

Önemli değil Üzmeyin kendinizi Ne yapıyorsun? 

Güven bana Aferin  Haber alabildin mi? 

Çabalıyorum  Aynen öyle Hemen yola koyulalım 

Gerçekten güzelmiş Sen şimdi benim dediğimi yap Gizlice gir bakalım okula 

İşe yarayacak mı? Bir öğren bakalım Bu öğrenciler neredeymiş? 

Gidiyorum o zaman Detaylı araştırma yaptım Ağaç oldum burada 

Planımız suya düştü Daha iyi değil mi? Merak etme 

Bir şey yapmayacağız İşte geldik Bizi bilgilendirebilir misin? 

Tabii ki Hazır mısınız? Bana mı seslendi? 

Gösteri başlasın Kendine gel Ne oldu sana? 

Sen de kimsin? Seni kandırıyorlar Ne diyorsunuz siz? 

Bana neden inanmıyorsun Buraya gel Hazır mısınız? 

Hazırız  Başka kimsecikler yok Bizim tarafta da yoktu kimse 

Tek bir yer kaldı Neresi? Okulun arkası 

Her şey hazır Başlatıyorum  Sakın  

Az kalsın mahvediyordun Demek buraya saklandın Ay çok korktum 

Bak titriyorum Güleyim bari Sana gününü göstereceğiz 
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Eyvah  Geliyorlar kaçalım Sakın çıkarayım deme 

 

Tablo 10. 17. Bölümde geçen kalıp ifadeler 

17. Bölüm Feshane 

Feshane’yi çok seviyorum Acele et Bizimki de önümüzdeki hafta 

Oynasak olmaz mı? Olur, hem de harika olur Tamam o zaman 

Size çok önemli bir  

şey anlatmalıyız 

Sen de benimle aynı şeyi  

mi düşünüyorsun 

İyi ağaç lafının  

üstüne çağırırmış 

Korkudan bayıldı Korkudan mı bayıldı? Ben hiç mi hiç korkmam 

Kimse korkmaz zaten Sizin ne işiniz var burada Sana mı soracağız 

Asıl senin ne işin var Eğlenmeye geldik Ne diyor bu arkadaşlar 

Hiç olur mu öyle şey Sıra bize geldi Aynen öyle 

Neden korkacakmışım Ya sen? Gözüm üzerinde 

Sakın yanlış bir hareket yapma  Yapacak halim mi var Başım dönüyor 

Fena oluyorum İyi misin Neredeyim ben? 

Ne korkudan bayılması Korkmam ben hiç bir şeyden Hemen gitmemiz lazım 

Haklısın? Nasıl oldun? Daha iyi misin? 

Konuşma sen Dediğimi yap Tam isabet 

Garip geldi bana Sonrasını bilmiyoruz Bence  

Dikkatli olmalıyız Kusursuz olmalı Haklısın  

Hedefimiz neresi? Bir dakika  Kafamı karıştırma 

Hoş geldiniz Hadi gidelim Kendine gel 

Neresiymiş bakalım Merak etme Hadi arkadaşlar 

Bayılma sakın yine 

Ben ne zaman bayıldım 

Burada ters giden bir şeyler  

var 

Kırk yıl düşünsem  

aklıma gelmezdi 

Daha dur, sonunu bekle İyice bakın Burada bir şey yok 

Baktıkça bakasım geliyor İşte bu kadar Eyvah! 

İşte bu kadar Size gösteririm Beni takip et 

Etrafta kimsecikler yok Her yerde olabilir Kaç defa anlattım 

Bu yüzden Ama nasıl Şaheser  

Beni iyi dinle Bulmak zor olacak Buraya neden ... diyorlar 

Endişelenme  Siz miydiniz? Bu işte bir terslik var 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bulgularda da görülmektedir ki İstanbul Muhafızları isimli çizgi film, kalıp ifadelerin 

zengin bir biçimde kullanıldığı bir yapımdır. Baş kahramanları çocuk olan yapımda çocuk 

oyunları, İstanbul’un tarihî mekanları, okul hayatı, ulaşım, yarışma, kötülerin cezalandırılması, 
iyilerin her zaman kazanması, çevreye duyarlılık, ülkesini sevme ve koruma, arkadaşlık 

ilişkileri, toplum içinde davranış, teknolojiyi kullanma gibi çocukların ilgi ve alâkasını çekecek 
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aynı zamanda onlara fayda sağlayacak ve dil öğrenimini zevkli hale getirecek konular 

mevcuttur. 

Uçgun (2015: 530) Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabı ve Çalışma Kitapları’nın kalıp 

sözler açısından incelediği araştırmasında ders kitaplarında en sık rastlanan kalıp sözlerin; 

selamlaşma-vedalaşma, karşılama-karşılanma, yeme-içme, minnet duyma, tebrik etme, hasta 

ziyareti, yüceltme gibi toplumsal ilişkilerde kullanılanlar olduğunu tespit etmiştir. Bu durum bu 

araştırma için de geçerlidir. Karakuş (2015)’ta Keloğlan çizgi filmini kalıplaşmış dil birimleri 

yönünden incelemiş ve çizgi filmin bu konuda çok zengin bir yapıya sahip olduğunu tespit 

etmiştir. İstanbul Muhafızları isimli çizgi filmin incelendiği bu araştırmada kalıplaşmış dil 

birimleri ayrı bir başlık altında ele alınmamış ama bulgulara dahil edilmiştir. Çok fazla atasözü 

ve deyim olmadığı, fakat buna rağmen kullanılan kalıplaşmış ifadelerin sayısının çok fazla 

olduğu görülmektedir. Bu durum çizgi filmin hedeflenen yaş grubunun daha geniş bir alanı 
kapsadığını düşündürmektedir. Karışık dil yapıları ve uzun cümlelerin kullanılmadığı yapımın, 

Türkçe ile yeni tanışan göçmen çocuklar için uygun olduğu ve onlara hem Türkçeyi sevdireceği 

hem de Türkiye’yi (İstanbul’u) sevdireceği düşünülmektedir. Şüphesiz ki öğrenmek istemekle, 

istemek de sevmekle başlar. 

Bölümlerden çıkarılan ifade kalıpları arasında soru kalıpları, emir, istek ve gereklilik 

kipleri, tonlamaya dikkat çekme, ünlem kullanımı, nezaket, cümle içinde özne-nesne-yüklemin 

yerlerini kavrama, söz dağarcığını geliştirme, şimdiki zaman-geçmiş zaman-gelecek zaman, 

günlük dil kullanımları göze çarpmaktadır. Dinleme/izleme, sınıfta canlandırma ve sınıf tekrarı 
ile birleşen bu etkinlikler, öğrencinin hem sözcüğü hem de kullanımını hatırlamasını 
kolaylaştırmakta ve okula ön hazırlık aşamasında sınıf içi ve dışı iletişim becerilerinin 

gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

 

ÖNERİLER 

Temel ifade kalıpları ile gelişen iletişim becerilerinin okuma yazma öğrenimine katkı 
sağladığı da tespit edilmiştir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nda iletişimsel 

yeterliliğin, bilginin bilişsel düzenleme ve akılda tutulma ile ilgili olduğu belirtilmektedir (CEF-

ESTIM Grid, 2010). İletişimsel yeterlilik dilbilimsel yeterlilik, toplumdilbilimsel yeterlilik ve 

edimbilimsel yeterlilik olarak üçe ayrılmaktadır. Bu yeterliliklerin kültürel algı, etkileşim, 

üretim ve arabuluculuk üzerine kurulu etkinliklerle gelişmesi söz konusudur. Her bir yeterliliğin 

Avrupa Dil Gelişim Dosyasında seviyelere göre (A1-C2) Türkçe’ye uyarlanması gerekmektedir. 

Örneğin A1 seviyesindeki kısa bir cümledeki nesnenin çoğaltılarak veya değiştirilerek 

öğretilmesi bu yeterliliklerin geliştirilmesi için faydalı olacaktır: “Su verir misiniz? Su, ekmek, 

tuz verir misiniz?” Çizgi filim ile ilgili sorular belirlenerek soru kalıpları çalışılabilir. “Kaç tane 

var? Ne zaman oldu? Bu kim? Araba ne renk?” gibi yaşanılan çevreye de kolaylıkla 

uygulanabilecek bu soru kalıpları çocuğun okul dışında da iletişim becerisini besleyecek ve 

öğrendiklerini daha anlamlı hale getirecektir. 

Mülteci çocuklara yönelik ortak bir ders programı geliştirmek ve materyal hazırlamak 

gereklidir. Türk okul sistemine geçmeden uyum programları çerçevesinde önce iletişim 

becerilerinin geliştirilmesi, çocuğun kendini güvende hissedecek bir ortam hazırlanması, sınıf 
ortamına ve şehir kültürüne alıştırıcı etkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Temel ifade 

kalıplarından oluşan iletişim becerilerine yönelik bu etkinlikler çeşitli görsel ve işitsel 

materyallerle desteklenerek çocuğun yanında taşıyabileceği kartlara veya not defterine 

dönüştürülerek kurs dışında da pekiştirmesi sağlanmalıdır. Çocuğun ilgi ve merakını güdüleyici 

ortamlar, etkinlikler ve materyaller geliştirildikçe öğrenme kaygısının azalıp iç ve dış 

motivasyonların çoğaldığı görülecektir. 
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NAZİ SOYKIRIMININ ÇOCUKLARA ETKİLERİNİN  

DÜNYA EDEBİYATINA YANSIMASI (ÇİZGİLİ PİJAMALI ÇOCUK VE 

KİTAP HIRSIZI ADLI ESERLER ÖRNEKLEMİ) 

 

Müzeyyen ALTUNBAY* 

 

 

ÖZET 

Dünya tarihinde insanlığın var oluşundan bugüne kadar sayısız savaş yaşanmıştır. Her bir savaşın 
beraberinde büyük yıkımlara yol açtığı, maddi ve manevi anlamda zarar verdiği bilinmektedir. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “İnsan hayatı tehlikede olmadıkça harp cinayettir.” sözünün ehemmiyeti bu noktada 
daha iyi anlaşılmaktadır. Soykırım ise savaştan farklı bir boyutta olup dini ya da ideolojik sebeplerden 
kaynaklı olmak üzere bir insan topluluğunun toplu olarak yok edilmesini ifade eder. 20. yüzyılın en büyük 
soykırımlarından bir tanesi Hitler Almanya’sında uygulanan ve yüz binlerce insanın toplu olarak işkence 
yoluyla öldürülmesiyle sonuçlanan Nazi soykırımıdır. Etnik temizlik amacıyla başlatılan bu soykırımın 
kültürel ve siyasi sonuçları günümüze değin sürmektedir. Gerek savaşlardan gerekse insanlık suçu kabul 
edilen soykırımdan toplumun her kesimi etkilenmekte, maddi ve manevi anlamda yıpranmaktadır. 
Yapılan soykırımlardan ya da meydana gelen savaşlardan en çok etkilenen kesim elbette çocuk, hasta, 
yaşlı, kadın gibi korunmaya ve savunulmaya muhtaç kesimdir. Toplumu derinden etkileyen her bir olay 
bir yandan tarih sahnesinde yerini alırken öte yandan o toplumun sanat ve edebiyatına kaynak 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla soykırım gibi vahşetlerin dahi başta edebiyat olmak üzere diğer sanat 
dallarına ilham verdiği, onlara malzeme oluşturduğu görülmektedir. Bu duruma verilebilecek 
örneklerden biri dünya edebiyatında önemli birer eser olan Çizgili Pijamalı Çocuk ile Kitap Hırsızı adlı 
eserlerdir. Bu çalışmada soykırımın çocuklar üzerindeki etkisi bu iki eserden hareketle açıklanmaya 
çalışılmıştır. Çalışmanın yönetimini doküman incelemesi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler bulgular 
kısmında sunulmaktadır.  

Anahtar kelimeler: çocuk, savaş, soykırım, dünya edebiyatı, edebiyatta soykırım. 

 

THE REFLECTION OF THE NAZIS HOLOCAUST EFFECTS ON 

CHILDREN IN THE WORLD LITERATURE (THE SAMPLES NAMED THE 

BOY IN THE STRIPED PYJAMAS AND THE BOOK THIEF) 

 

ABSTRACT 

Since the beginning of humanity there have been many wars in the world history. It is known that 
each of these wars is accompanied by caused great disasters and damages materially and spiritually. At 
this point it is better understood the importance of M. Kemal Atatürk’s utterance: “Unless a nation's life 
faces a peril, the war is a murder”. As for genocide, it has a different dimension from wars and it points 
out the massacre of a community because of religious and ideological reasons. One of the biggest 
genocides of the 20th century is the Nazis genocide which is implemented in Hitlerite Germany and 
results in thousands of people to be massacred by use of torture. The cultural and political 
consequences of this genocide which is initiated with the purpose of ethnic cleansing prevail until today. 
Every segment of the society is affected by either wars or genocide which is accepted as a crime against 
humanity and also gets exhausted materially and spiritually. From the genocides and the wars the most 
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 150                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

affected parts of the society are surely children, the sick, the elderly, and women who are in need of 
protection and defense. Each event which influences the society deeply on the one hand takes its place 
on the stage of history and on the other hand forms the basis for the art and literature of that society. 
Consequently it is seen that even barbarities like genocide inspire other branches of art, notably 
literature and become a material for creating new literatures. The examples which can be given for this 
case are the works called The Boy in the Striped Pyjamas and The Book Thief which are important in the 
world literature. With reference to these two works, in this study it is tried to explain the effect of 
genocide on children. Document review forms the method of this study. The data gathered in this study 
is presented in the findings part.  

Keywords: child, war, genocide, world literature, genocide in the literature. 

 

GİRİŞ  

İşkence, zulüm, şiddet, toplu katliam, etnik temizlik… Soykırım denilince akla ilk gelen ve 

çağrışım oluşturan bu kelimeler soykırımı anlatmak için yeterli olsa da yaşanan insanlık dışı 

dramı anlatmak için yeterli değildir. Soykırım kelimesi başlı başına duygu değeri en yüksek 

kelimelerdendir. “Bir sözcüğün duygu değeri, o sözcüğün bağlam içinde çağrıştırdığı ruhsal 

anlamdır. Özellikle yazınsal metinlerde sözcüklerin duygu değeri metne ayrı, gündelik dilim 

dışındaki anlamlardan farklı bir duygusal değer katar” (Uçan, 2010: 36). Bu açıdan 

bakıldığında kelime, duygu değeri olarak olumsuz çağrışımlarla ve anlamlarla yüklüdür. Kelime 

soy+kırım sözcüklerinden oluşan birleşik bir sözcüktür.  

TDK (2005: 1797) soykırımı “Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok 

etme, jenosit” şeklinde tanımlamaktadır. Yapılan tanımdan da anlaşılacağı gibi soykırım daha 

çok ulusal veya dinsel sebeplerden kaynaklanmaktadır.  

Soykırım (genocide) kavramının mucidi Polonyalı bir Yahudi ve önemli bir hukukçu 

olan Raphael Lemkin’dir. Lemkin, soykırım kavramını icadından önce, 1933 yılında 

Madrid'de gerçekleştirilen “Ceza Hukukunun Birleştirilmesi için Uluslararası Konferans”ta, 

“barbarlık suçu” (crime of barbarity) ismi ile “bir ırkî, dini ya da sosyal grubun imhası”nın 

“devletler hukukunda suç” ( crime under the law of nations ; delictum juris gentium ) olarak 

kabul edilmesi için bir öneri sunmuştur; ayrıca, kültürel ve sanatsal çalışmaların imhasının 

“vandallık suçu” (crime of vandalism) olarak nitelendirilmesini öneren Lemkin, söz konusu 

suçların kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması yetkisinin, evrensellik ilkesi 

gereği her devlet için geçerli olması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak, sunulan bu öneri 

reddedilmiştir (Değer, 2009: 62-63). 

Bu reddedilişten kısa bir süre sonra dünya, en kanlı soykırımlardan biri olan Nazi 

soykırımına tanık olacaktır. Sebep her ne olursa olsun soykırımın tüm insanlığı derinden 

etkilediği ve insanlık tarihine utanç verici bir leke olarak geçtiği görülmektedir. Bir anda 

meydana gelmeyen soykırımın belirli evrelerden geçtiği bilinmektedir. Gregory Santon 

(Genocide Watch-Soykırım Gözlem Örgütü Başkanı) 1996 yılında “Soykırımın Sekiz Aşaması” 

adlı bir rapor52 yayınlar. Bu rapora göre soykırımın toplamda sekiz aşaması olduğu ve bu sekiz 

aşamanın tamamlandığı durumların soykırım olarak tanımlanabileceği belirtilmiştir. Bunlar; 

a. Classification (Sınıflandırma) 

b. Symbolization (Simgeleme) 

c. Dehumanization (İnsanlığı İnkâr) 

d. Organization (Örgütleme) 

e. Polerization (Kutuplaşma) 

f. Preparation (Hazırlık) 

                                                           
52 http://www.learning4u2.com/HAL/Independent%20study%20pages/Anne_Frank/Genocide%20Watch.pdf 

adresinden alınmıştır.  

http://www.learning4u2.com/HAL/Independent%20study%20pages/Anne_Frank/Genocide%20Watch.pdf
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g. Extermination (İmha) 

h. Denial (İnkâr/Yalanlama) 

Sınıflandırma aşamasında toplum içinde ayrıştırma, ötekileştirme söz konusudur. 

Soykırım yapılacak etnik ya da dinsel grup diğerlerinden ayrı gösterilir. İkinci aşamada 

sınıflandırılan gruplara isimler ya da semboller verilir. Bu aşamada bireylerin kültürel 

özelliklerinden ten renklerine kadar her şey onları aşağılamak için kullanılabilir. Üçüncü 

aşamada, soykırım yapılacak grubun bir birey olduğu kabul edilmez. Onlara toplum içinde 

“hastalıklılarmış” gibi muamele edilir. Dördüncü aşamada diğer grup üzerinde baskın bir güç 

olacak kolluk kuvvetleri oluşturulur. Beşinci aşama olan kutuplaşma aşamasında nefret 

söylemleri artar ve bu söylemler neticesinde iki taraf arasındaki ayrım iyice ortaya çıkar. Altıncı 

aşamada yok edilmesi planlanan grup için hazırlıklar (ilk kıvılcım) tamamlanır. Öldürülecekler 

listesi oluşturulur ve bunun ne şekilde yapılacağı tasarlanır. Yedinci aşamada “imha” 

gerçekleştirilir. Çünkü üçüncü aşaması insanlığı inkâr olan soykırımda, bu düşünceyi taşıyanlar 

öldürülenlerin insan olduğuna ve insani değer taşıdıklarına inanılmadıklarından bu aşamada 

toplu katliama girişirler. Son aşama ise inkâr ve yalanlama aşamasıdır. Bu aşamada bazen 

“Yavuz hırsız ev sahibi basar.” atasözünde olduğu gibi soykırım yapan tarafın masumiyet 

maskesini takması ve asıl soykırıma uğrayan grubu suçlaması muhtemeldir. Dünyada tarihçiler 

tarafından arşiv belgelerine ve resmî kayıtlara dayalı olarak ispat edilmeden sadece uluslararası 

arenada siyasetçilerin kabul ettiği (herhangi bir belge ya da kanıt göstermeksizin) sözde Ermeni 

Soykırımı buna örnektir.  

Başta BM olmak üzere dünyada birçok kurum ve kuruluş, soykırımın kabul edilemez 

olduğu noktasında birleşmişlerdir. Soykırımı ve insanlığı aşağılayan her türlü yaptırımın suç 

sayılmasını öngören tasarı ilk olarak 11 Aralık 1946 tarihli BM Genel Kurulunca kabul 

edilmiştir. Bu sözleşmeye göre sözleşmeyi imzalayan devletler, savaş ya da barış zamanında 

işlendiği takdirde soykırımın suç olduğunu kabul ederler ve cezalandırmayı taahhüt ederler. Bu 

sözleşmeye göre soykırım oluşturan etmenler aşağıdaki gibidir: 

a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; b) Grubun mensuplarına ciddi 

surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; c) Grubun bütünüyle veya kısmen, 

fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten 

değiştirmek; d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; e) 

Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek53 

27 Mayıs 1949 tarihinde ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ise tüm 

insanların özgür olduklarını, ırk, cinsiyet, dil, renk vb. gibi sebeplerle özgürlüklerinin 

kısıtlanamayacağını ve herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmayacaklarını vurgular. Bu 

beyannamenin yayınlanmasının ardından aynı doğrultuda insan haklarının savunulduğu birçok 

sözleşme ortaya çıkar. Tüm bunların 20. yüzyılın gördüğü en büyük soykırımın ardından 

meydana gelmesi tesadüfî değildir. Bu beyannamede; 

“Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde 4- Hiç kimse 

kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. 

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda 

bulunulamaz ve ceza verilemez”54 maddeleri dikkat çekicidir. 21 Aralık 1965 tarihinde BM 

Genel Kurulu kararınca kabul edilen “Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 

Uluslararası Sözleşme”de ilk maddenin ayrımcılığa vurgu yapması dikkat çekicidir. Bu 

sözleşme, ırk ayrımcılığının kabul edilemez olduğuna ve her ne sebeple olursa olsun ırkı 

yüzünden kimsenin ayrımcılığa, dışlanmaya ya da kısıtlamaya maruz bırakılamayacağına işaret 

etmektedir. 

“Madde 2 1. Sözleşmeye Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olaylarını 

önlemek için etkili kanuni, idari, adli veya başka tedbirleri alacaktır. 2. Hiçbir istisnai durum, 

                                                           
53 http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_11.pdf adresinden alınmıştır. 
54 http://www.un.org.tr/humanrights/vm/Insan_Haklari_Evrensel__Beyannamesi.pdf adresinden alınmıştır. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_11.pdf
http://www.un.org.tr/humanrights/vm/Insan_Haklari_Evrensel__Beyannamesi.pdf
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ne harp hâli ne de bir harp tehdidi, dâhili siyasi istikrarsızlık veya herhangi başka bir 

olağanüstü hâl, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez. 3. Bir üst görevlinin veya bir 

kamu merciinin emri, işkencenin haklılığına gerekçe kabul edilemez55” maddesi ile işkencenin 

hiçbir durumda meşru kabul edilemeyeceği açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. BM 

bünyesinde 10 Aralık 1984 yılında otuz üç maddelik “İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsani 

veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi56” taraf olan 

devletlerce imzalanmıştır. Sözleşmede esas itibarıyla “hiç kimsenin ya da hiçbir devletin bir 

başkasına işkence yapamayacağı, her türlü işkence eylemlerinin suç sayılacağı” belirtilmiştir. 

1. Nazi Soykırımı (Holokost) 

20. yüzyılın ilk yarısında Adolf Hitler önderliğinde Nazi Partisi (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei) tarafından yönetilen Almanya’da yapılan ve yaklaşık altı milyon 

insanın öldürülmesiyle sonuçlanan Nazi Soykırımı, yirminci yüzyılın en unutulmaz olaylarından 

biridir. İkinci dünya Savaşı öncesinde yaşanan bu olay neticesinde milyonlarca insan ölmüş, akıl 

almaz işkencelerle katledilmiş, bir o kadar insan ölüme terk edilmiş ya da sürgün etmek zorunda 

bırakılmıştır. Bu katliama verilen bir diğer ad ise Holokost’tur. Holokost, Yunanca yanıp kül 

olmak anlamındadır. Nazi soykırımında birçok insan kamplarda yakılarak öldürüldüğünden bu 

soykırım Holokost olarak da adlandırılır. “Devletin sınırlanamayan mutlak iktidarının kaynaklık 

ettiği en uç noktalardan birine işaret eden Nasyonal Sosyalist Rejim (Nazi Rejimi) ve 

gerçekleştirdiği kırımlar ise soykırımın hukuka aktarılması ve sınırlarının belirlenmesi yolunda 

tanık olunan en büyük çaplı eylemler olma niteliği taşımışlardır” (Değer, 2009: 62). Bu olayın 

etkileri günümüze değin sürmekle birlikte Türkiye, yaşananlardan dolaylı olarak ders 

çıkarabilmiş, “1948 tarihli Soykırım Sözleşmesini onaylamış ve uygun bulma kanunu çıkarmış, 

sözleşme 1951 yılında Resmî Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe konmuştur” (Çakmak, 2007: 506-

507). Bu dönemlerde özellikle Almanların Türkiye’yi kendi taraflarına çekmek için 

çalıştıklarını belirten Doğaner (2012) “bu durumun kamuoyuna ve dünya basınına yansıdığına” 

dikkat çeker. Yapılan Nazi propagandalarının ise Emniyet Genel Müdürlüğünce titizlikle 

araştırılıp üzerinde durulduğu ve olası bir durumun önüne geçilmeye çalışıldığını belirtmektedir. 

Bununla birlikte “İnsanlığın özellikle yirminci yüz yılda yaşadığı soykırım suçuna konu olaylar 

soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması ihtiyacını iyiden iyiye hissettirmiş ve 01.07.2002 

tarihinde bu ihtiyaca cevap vermesi beklenen bağımsız, kalıcı ve sürekli bir mahkeme olan 

Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Ülkemiz, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 

kuruluşuna ilişkin Roma Statüsü’nü imzalamayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 

yargılama yetkisini tanımamakla birlikte, özelikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile birlikte 

getirilen yenilikler ve Ceza Kanunumuzda “Uluslararası Suçlar” başlığı altında 76. madde 

düzenlemesi ile soykırımın suç olarak kabul edilmesi, iç hukukumuzda bu alanda atılmış olumlu 

adımlar olarak kabul edilebilir (Göktepeoğlu, 2014: 836). Böylece Türkiye’nin bu dönemlerde 

ülkeyi olası siyasi bir tehlikeye atmamak için hukukta düzenlemeler yaptığı ve tedbirler aldığı 

anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmada Nazi Soykırmının sonuçlarının edebiyata yansıması üzerinde 

durulduğundan, soykırımın ortaya çıkma sebeplerine değinilmemiştir. Ancak soykırımın ortaya 

çıkışı ile modern devlet algısı üzerinde duran bilim adamlarının olduğunu belirtmemiz 

gerekmektedir. Saygılı (2010) modern devlet olgusunun yarattığı bir barbarlık sonucunda bu 

olayın yaşandığını belirterek farklı bir porter çizer. Saygılı, “Modern devletin mükemmel ve 

rasyonel toplum ideali, korkunç güçteki şiddet tekeliyle birleşince, ona gizil olan barbarlığın ne 

boyutlara ulaşacağı ortaya çıkar: Nazi Soykırımı. Nazi soykırımı, ne arî Almanların 

Yahudilerden nefreti ne de Hitlerin hastalıklı ruhuyla tam olarak açıklanabilir. Soykırım (Nazi 

ya da başkası fark etmez) tamamen modern devletin bir sonucudur” (Saygılı, 2010:74 ) diyerek 

sorumluluğu moderniteye yükler.  

                                                           
55 http://www.un.org.tr/humanrights/vm/hrdoc/1_ISKENCE_VE_DIGER_ZALIMANE_GAYRIINSANI_VEYA_ 

KUeCUeLTUeCUe_MUAMELE_VEYA_CEZAYA_KARSI_BIRLESMIS_MILLETLER_SOeZLESMESI_(1).p

df adresinden alınmıştır. 
56http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/25703--Iskence-ve-Diger-Zalimane,-Gayriinsani-veya-Kucultucu-

Muamele-veya-Cezaya-Karsi-Sozlesme.pdf adresinden alınmıştır. 

http://www.un.org.tr/humanrights/vm/hrdoc/1_ISKENCE_VE_DIGER_ZALIMANE_GAYRIINSANI_VEYA_%20KUeCUeLTUeCUe_MUAMELE_VEYA_CEZAYA_KARSI_BIRLESMIS_MILLETLER_SOeZLESMESI_(1).pdf
http://www.un.org.tr/humanrights/vm/hrdoc/1_ISKENCE_VE_DIGER_ZALIMANE_GAYRIINSANI_VEYA_%20KUeCUeLTUeCUe_MUAMELE_VEYA_CEZAYA_KARSI_BIRLESMIS_MILLETLER_SOeZLESMESI_(1).pdf
http://www.un.org.tr/humanrights/vm/hrdoc/1_ISKENCE_VE_DIGER_ZALIMANE_GAYRIINSANI_VEYA_%20KUeCUeLTUeCUe_MUAMELE_VEYA_CEZAYA_KARSI_BIRLESMIS_MILLETLER_SOeZLESMESI_(1).pdf
http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/25703--Iskence-ve-Diger-Zalimane,-Gayriinsani-veya-Kucultucu-Muamele-veya-Cezaya-Karsi-Sozlesme.pdf
http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/25703--Iskence-ve-Diger-Zalimane,-Gayriinsani-veya-Kucultucu-Muamele-veya-Cezaya-Karsi-Sozlesme.pdf
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Her toplumsal olayda olduğu gibi bu olayın da sosyal, ekonomik, siyasal birtakım etkileri 

ve bu etkilerin edebiyat ve sanata yansımaları olmuştur. Bu nedenle kaynağını insan 

yaşamından alan edebiyatın, Nazi soykırımından oldukça fazla malzeme topladığı söylenebilir. 

Soykırım, hasta, genç yaşlı, erkek, kadın , çocuk demeden toplumun her kesiminden insanın 

hayatını elinden almış, toplumun her kesimini derinden etkilemiştir. Ancak elbette birçok 

olayda olduğu gibi tamamen savunmasız ve güçsüz olan çocuklar soykırımdan en fazla 

etkilenen kesimden biridir.  

 

2. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada dünya tarihinde önemli bir olay olan Nazi soykırımının çocuklara etkilerinin 

dünya edebiyatına nasıl yansıdığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 

3. Çalışmanın Yöntemi 

Bu çalışmanın temel malzemeleri “Çizgili Pijamalı Çocuk” ve “Kitap Hırsızı” adlı 

romanlardır. Bu eserler örnekleminde yaşanan Soykırımın çocuklar üzerinde yarattığı travmalar, 

maddi-manevi kayıplar ele alınmıştır. Seçilen eserlerdeki çocuk kahramanların özellikleri analiz 

edilmiş, ardından soykırımdan hareketle yaşanan olayların etkileri sıralanmıştır. Elde edilen 

veriler bugular kısmında gösterilmektedir. 

 

4. Bulgular 

Bu bölümde Çizgili Pijamalı Çocuk ve Kitap Hırsızı adlı eserlerden hareketle soykırımın 

çocuklara ve çocuk ruhuna bırktığı etki ele alınacak, edebiyata yansıması hakkında bilgi 

verilecektir.  

Çizgili Pijamalı Çocuk (John Boyne) 

John Boyne tarafından ilk kez 2006 yılında yayınlanan Çizgili 

Pijamalı Çocuk kitabı, İrlandalı olan yazarın en önemli eserlerinden 

biridir. Yayımlandığı tarihten günümüze kadar on binlerce okuyucuyla 

buluşan eser, birçok dile çevrilmiştir. Kitap, konu ve içeriği itibarıyla 

sadece çocuklara değil, aynı zamanda yetişkinlere de hitap etmektedir. 

Kitapta Nazi Almanyasında yaşayan bir çocuğun yürek burkan hikâyesi 

anlatılmaktadır. Bir akşam üstü Bruno ve ailesi yemekteyken 

Auschwitz denilen bir yere taşınacaklarını öğrenirler. Kendisi bu 

durumu pek onaylamaz, çünkü yaşadıkları yeri sevmektedir ve orada 

birçok arkadaşı vardır. Ancak çaresizce toparlanıp hep birlikte 

Auschwitz’e giderler. Gittikleri yeri sevmediğini Bruno şu sözlerle belirtir: 

“Gretel dışında oynayacak kimse bulabileceğimi sanmıyorum ve bu ne kadar eğlenceli 

olabilir ki? O umutsuz vaka” (s.22). Bu ifadelerden hareketle bir çocuğun en temel ihtiyacının 

ve beklentisinin oyun olduğuna vurgu yapılmakta ve kitabın sonrasında yaşanacak olayların 

aslında çocuk tarafından oyun ihtiyacının karşılanmaya çalışılmasından kaynaklandığı 

belirtilmektedir. “Oyunun insanın doğasında temel ve yaşamsal bir yatkınlık olduğu düşüncesi 

uzun zamandan beri kabul görmektedir. Schiller’e göre oyun, insanların en üst düzeydeki 

amaçlarını ve ideallerini gerçekleştirmesine olanak verir” (Elkind, 2011:18). 

Gerçekten de Bruno’nun başına geleceklerin en önemli sebebi oyun arkadaşı aramasıdır. 

Bir süre sonra yaşadıkları evin pencereseinden bakan Bruno, çizgili pijamalar giymiş bir sürü 

çocuğun ve yetişkinin ormanın içinde tek katlı evlerde yaşadıklarını görür. Önce bu insanları ve 

tabi ki çocukları dost canlısı olmamakla suçlar. Çünkü onlar oyun oynamamakta ve hep endişeli 

hâlleri vardır. Zaten onlarla kendileri tel örgülerle ayrılmıştır. Burada tel örgü imgelemi dikkat 
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çekmektedir. Tel örgü genellikle sınır çizmenin, ayrılığın ve farklılığın anlatılmasında 

kullanılmaktadır.  

“Tel örgü çok yüksekti;içinde bulundukları evden bile yüksek. Aynı hizada dikilmiş telgraf 

direklerine benzer dev ahşap direkler tel örgüyü ayakta tutuyordu. En tepesinde karmakarışık, 

kalın dikenli sarmallar vardı ve her taraftan çıkan keskin uçlara bakınca Gretel içinde nedenini 

açıklayamadığı bir acı hissetti” (s.33). Ancak başlangıçta çocuklar buradan ürkmüş olsalar da 

yine de bu yer onların merakını cezbeder. Gördüklerini babasına anlatan Bruno, tel örgülerin 

ötesindeki çizgili pijama giymiş insanların kim olduklarını sorar.  

“Babası kafasını sola çevirdi, soru onu biraz huzursuz etmiş gibi görünüyordu. ‘Askerler 

Bruno’ dedi. ‘Sekreterler. Bütün personel. Hepsini daha önce gördün elbette.’  

‘Ah o insanlar,’ dedi, babası. Başı ile biraz onaylayıp biraz gülümseyerek. ‘O insanlar… 

şey, onlar insan değil Bruno” (s.53). Babasının verdiği cevap, soykırımın üçüncü evresi olan 

Dehumanization (İnsanlığı İnkâr) evresine karşılık gelmektedir. Bruno bu cevaptan tatmin 

olmamakla beraber bir gün tekrar eski evlerinde en çok yaptığı şeyi yapmaya karar verir: 

keşfetmek. Ancak buradaki evde keşfedilecek bir şey olmadığından dışarıya, pencereden 

gördüğü o insanların yanına gitmeye karar verir. Çünkü onlarla kendi aralarındaki farkın ne 

olduğunu merak eder.  

“Sanki bambaşka bir şehir gibiydi. İnsanlar onun yaşadığı evle beraber yaşayıp yan yana 

çalışıyorlardı. Gerçekten bu kadar farklı mıydılar? Kamptaki bütün insanlar aynı kıyafetleri 

giyiyorlardı: O çizgili pijamaları giyip yine çizgili kumaştan takkeleri takıyorlardı. Anne, Gretel 

ve kendisi dışında evinde dolaşan bütün insanlar, değişik kalitede üniformalar giyiyorlar; 

madalyalar, kasketler ve şapkalar, parlak kırmızılı-siyahlı kol bantları takıyorlar; silah 

taşıyorlar ve her zaman felaket derecede acımasız görünüyorlardı. Sanki tüm bunlar çok 

önemliymiş ve tersini düşünmemeliymiş gibi” (s. 96). Tel örgüleri keşfe çıkan Bruno, burada bir 

çocukla tanışır: Shmuel. İkisi arasındaki dostluk giderek artar. Hatta doğum günleri bile aynıdır 

ve ikisi de dokuz yaşındadır. Shmuel, Bruno’ya tel örgünün diğer tarafında kendileri gibi bir 

sürü çocuk olduğunu söyler. Bir süre sonra, Shmuel, kamptan hizmet etmesi için Bruno’nun 

yaşadığı eve getirilir. Burada kendisine yemek ikram eder. Shmuel’in gizlice yemek yediğini 

gören komutan yemeği nereden aldığını sorunca Shmuel, kendisine yemeği verenin Bruno 

olduğunu söyler. Bruno’nun, korktuğu için, evlerine gelen Shmuel’i hiç tanımadığını söylemesi 

üzerine Shmuel kampa geri gönderilir. Çok geçmeden Bruno ve Shmuel’in arkadaşlığı yine 

eskiden olduğu gibi tel örgülerin arkasından devam eder. Bulundukları yerde çocuk 

yetiştirmenin uygun olmadığını düşünen annesi ise bir gün onları alıp geri götürmeye karar verir 

ve böylece hazırlıklara başlar. Bruno, gidecekleri haberini Shmuel’e söyler. Ancak son bir 

araştırmaya/keşfe karar veren Bruno, Shmuel’in babasını aramaya karar verir. Bunun için tel 

örgünün öbür tarafına geçmesi ve kimseye görünmemesi gerekir. Böylece Bruno, tel örgünün 

altındaki boşluktan karşı tarafa geçer ve fark edilememek için Shmuel’in kendisine verdiği 

kıyafetleri giyer. Kampa girerler, tabi ki Shmuel’in babasını bulamazlar. Bu sırada işittikleri bir 

düdük sesiyle hepsi toplanıp bir odaya doldurulurlar. Hikâyenin bundan sonrası Auschwitz 

kampında yaşananların aynısıdır. Bruno’dan bir daha haber alınamaz. Bu kitapta dikkati çeken 

önemli noktalardan birisi ırk, din vb. ayrımların çocuklar nezdinde önemi olmadığı, onlar için 

tek gerçeğin arkadaşlık ve oyun olduğudur. Çocuklar bu dünyayı yetişkinlerin bıraktığı şekliyle 

devralır ve onların istediği biçimde yaşarlar. İnsanlar arasındaki ayrım da çocuklar tarafından 

değil yetişkinler tarafından yapılmakta ve herkese bir rol biçilmektedir. Bu eserde yaşananların 

etkilediği birçok insandan sadece biridir Bruno.  

Kitap Hırsızı (Markus Zusak) 

2005 yılında Markus Zusak tarafından kaleme alınan romanda da tıpkı 

Çizgili Pjimalı Çocuk’ta olduğu gibi Hitler Almanya’sı farklı bir bakış 

açısından yansıtılır. Romanın küçük kahramanı Liesel, kardeşiyle birlikte 

kendisini evlat edinmek isteyen ailenin yanına giderken kardeşi yolda 

rahatsızlanır ve ölür. Liesel yeni bir hayata tek başına başlamak zorunda 

kalır. Okumaya meraklı olan küçük kahramanın kitaba adını verecek olan 
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Kitap Hırsızı lakabına uygun davranışı, ilk olarak kardeşinin mezarının yanı başında başlar.  

“Karların arasında siyah ve dikdörtgen bir şey duruyordu. Onu sadece kız gördü. Eğilip 

onu aldı ve parmaklarının arasında sıkıca tuttu. Kitabın üzerinde gümüş rengi yazılar vardı” 

(s.28).  

Liesel’in üvey annesi Rosa, üvey babası Hans’a göre daha katı ve kuralcı birisidir. 

Zamanla Liesel’i sevse de Liesel ve Hans arasındaki duygusal bağ, Rosa’ya kıyasla daha 

ileridir. Bir süre sonra Liesel yeni bir okula kaydolur ve kendisine üniforma verilir.  

“On yaşında olmak, Hitler Gençliği anlamına geliyordu. Hitler Gençliği de küçük 

kahverengi bir üniforma demekti. Kız olduğundan, Liesel BDM denen kurumun çocuk kısmına 

yazılmıştı. Yaptıkları ilk şey, Heil Hitler’i düzgün şekilde yaptığınızdan emin olmaktı” (s.44).  

Liesel, daha sonra Rudy ile tanışır. Kendisinden sekiz ay büyük olan Rudy ile dost olan 

Liesel, onunla zaman geçirmekten memnundur. Bu sırada annesine çamaşır işinde yardım eder 

ve yıkanan çamaşırları sahiplerine dağıtır Valinin karısı Ilsa ile de bu sayede tanışır. Onun 

okumaya merakını sezen Ilsa, kütüphaneyi kullanmasına izin verir ancak, durumu fark eden eşi 

Liesel’in gelmesini yasaklar. Tam bu olaylar yaşanırken ve Nazi baskısı tüm ülkede etkisini 

hissettirir. Liesel’in hayatı uzaklardan gelen Max adındaki bir ziyaretçi ile değişir. Hans, Max’ın 

babasına olan vefa borcu nedeniyle onu evinde saklar, ancak bir süre sonra Hans askere alınınca 

evin durumu giderek kötüleşir, fakat askerde yaralanınca tekrar geri gönderilir. Eserde toplama 

kampına götürülen bir yığın insandan da bahsedilir. Hatta bunlardan birisi geçiş sırasında yere 

düşünce Hans kendisine yardım eder, fakat herkesin tepkisiyle karşılaşır. Hatta askere alınma 

sebebi de bu olaydır. Bu olay aynı zamanda soykırımın üçüncü evresi olan İnsanlığı İnkâr 

evresine karşılık gelmektedir. Bir süre sonra Münih bombalanır, Liesel’in yaşadığı Himmel 

sokağı yerle bir olmuştur. Yaşadıkları yerden tek kurtulan Liesel’dir. Rosa, Hans, Rudy ve tüm 

sevdikleri ölür. Kitabın sonunda Liesel’in sonraki yaşamından kısa bir bölüme yer verilse de 

Liesel’in yaşadığı hiçbir olayı, Rudy’yi, Hans’ı, kardeşlerini, Rosa’yı, Himmel Sokağı’nı 

unutmadığı belirtilir. Böylece ömür boyu sürecek bir iç yalnızlığı çektiği ve geçmişteki 

sevdiklerine özlem duyduğu ifade edilir.  

Beyazperdeye de aktarılan bu eserlerin hem okuyucu hem de izleyici olarak geniş bir 

kitleye ulaştığını söylemek mümkündür. 

Tablo 1. Çizgili Pijamalı Çocuk ve Kitap Hırsızı Adlı Eserlerdeki Çocukların Genel 

Özellikleri  

Eserler 

Çizgili Pijamalı Çocuk  

(Kahramanlar) Bruno 

Kitap Hırsızı  

(Kahramanlar) Liesel 

Keşfetmeye meraklı Okumaya düşkün, kitapları seven 

Oyun oynamayı seven Oyun oynamayı seven 

Yaşananlardan bîhaber Yaşananların farkında 

Başlangıçta ailesi yanında Ailesinden uzak, yalnız 

Girişken İçine kapanık 

 

Tablo 1 incelendiğinde her iki eserdeki çocukların farklı özellikte olduğu anlaşılmaktadır. 

Bruno, keşfetmeye meraklı, yaşananları anlamlandıramayan bir çocukken; Liesel, kitap 
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okumayı çok seven ve yaşananların farkında olan daha bilinçli bir çocuktur. Bruno, ailesinin 

yanında olmasına karşın Liesel gerçek ailesinden uzaktır. Farklı özelliklerde olmaları yapılan 

soykırımdan farklı şekillerde etkilenmelerine sebep olmuştur. Bruno, ne olup bittiğini gerçekten 

anlayamayacak kadar saf bir çocuk olduğundan eserin sonunda bunu canıyla ödemiştir. Liesel 

ise akıllı bir çocuk olduğundan ailesinin sakladığı Max’ı açık etmemiş, onun saklanmasına 

yardım etmiştir. 

Tablo 2. Çizgili Pijamalı Çocuk ve Kitap Hırsızı Adlı Eserler Örnekleminde Soykırımın 

Çocuklara Etkileri 

Eser Adı 

Çizgili Pijamalı Çocuk Kitap Hırsızı 

(Çocuk kahraman)  
Bruno (Erkek-9 yaşında) 

(Çocuk kahraman)  
Shmuel (Erkek-9 yaşında) 

(Çocuk kahraman)  
Liesel (Kız-10 yaşında) 

Evden ayrılık (Yeni bir 
çevre) 

Evden koparılış, ailenin öldürülmesi Evden sürgün ediliş 

Yalnızlık Yalnızlık Yeni bir çevreye (aileye) verilme 

Korku, endişe, eski 
çevreye özlem 

Korku, endişe, tedirginlik Yalnızlık 

Yaşananlara anlam 
verememe 

Yaşananların farkında olma Korku, endişe, eski çevreye özlem 

Öldürülme 
Fiziksel şiddet, zorla alıkoyma, 
beslenme gibi birçok haktan 
mahrum bırakılma 

İçine kapanıklık 

Yaptırımları sorgulama  Kabulleniş, Öldürülme  Yaptırımlara uyma 

 

Tablo 2 incelendiğinde her iki eserden hareketle soykırımın çocukları farklı şekillerde 

etkilediği ve her üç kahraman için farklı sonuçlarının olduğu anlaşılmaktadır. Bruno ve Shmuel 

soykırım neticesinde ölmüş, Liesel ise tüm sevdiklerini kaybetmiştir. Bununla birlikte 

yaşadıkları sürece yalnızlık, korku, evden ayrılma gibi ortak/benzer durumlar da yaşamışlardır. 

 

5. Sonuçlar  

Her toplumsal olayı ortaya çıkaran sebepler ve sonuçlar vardır. Sebep ya da gerekçe 

olarak sunulan durum ne olursa olsun hiçbir şeyin insan hayatından daha değerli olayacağı 

açıktır. Dünya üzerinde siyasi ve sosyal etkileri günümüze değin gelen Nazi Soykırımı, 20. 

yüzyılın gördüğü en kanlı olaylardan biridir. Bu olay neticesinde milyonlarca insan acı çekmiş, 

özellikle çocuklar tıpkı bütün savaşlarda olduğu gibi bu olaydan da en mağdur kesim olarak 

çıkmıştır. Çalışma kapsamında seçilen iki eser (Çizgili Pijamalı Çocuk ve Kitap Hırsızı) Nazi 

Soykırımının dünya edebiyatına yansıması olarak ele alınmış, eserlerdeki kahramanların 

özellikleri ve yaşadıklarından hareketle bir tablo çizilmeye çalışılmıştır. Her iki eserdeki 

çocuktan ve çocukların yaşadıkları olaylardan, bu olaylardan etkilenme biçimlerinden hareketle 

soykırımın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi; yalnızlık, ölüm, acı çekme, içe kapanıklık, 

çaresizlik, korku, bilinmezlik vb. olarak sıralanabilir. Bununla birlikte özellikle Çizgili Pijamalı 

Çocuk’ta, Bruno karakterinde olmamakla birlikte tecrite maruz kalan Shmuel’den hareketle, 

soykırım neticesinde çocukların beslenmeden barınmaya, sağlıktan oyuna kadar birçok hakkının 
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ellerinden alındığı ve çocukların insani muameleden yoksun bırakıldıklarını söylemek 

mümkündür. Bu nedenle yaşanacak ya da dünya üzerinde yaşanan benzer durumlardan dolayı 

bütün ülkelerin üzerine düşeni yapması ve çocukların korunması yönünde adım atması 

gerekmektedir. Bir sözleşmeden öteye gidemeyen çalışmalar çocukların korunması için yeterli 

değildir. Bugün dünya üzerinde başta yakın coğrafya olması hasebiye Suriye’de, Irak’ta ve diğer 

tüm ülkelerde yaşayan çocukların mağduriyetinin giderilmesi noktasında ulusal ve uluslararası 

tüm sivil toplum kuruluşları çaba göstermelidir.  
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İSMAİL VE BABAMIN ’68 KUŞAĞI’NDA SAVAŞ VE BARIŞ 

 

Zeynep ÇİFTÇİ* 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın merkezinde çocuk okurlarda başta sevgi, savaş ve barış kavramları olmak üzere 
daha pek çok değer kazandırılmaya örnek bir çalışma olan Necdet Neydim’in “İsmail ve Babamın ’68 
Kuşağı” (1997) adlı yapıtı yer alacaktır. Mavibulut Yayınevi tarafından basılan eserde kısaca okuldan eve 
gitmek yerine sahile inmeyi tercih eden bir çocuğun gözünden pek çok pek değer felsefi alt yapıyla 
sorgulanarak bu bağlamda çocuklara da bazı görevlerin düştüğü anlatılır. 

Bildiride amaç, barışın karşıt anlamı olan savaşın yalnızca insan yaşamına değil aynı zamanda 
dünyada var olan her şeye karşı bir tehdit olduğunu anlatmaya çalışmaktır. Eserden alıntılarla 
gösterilecek ve metin odaklı yapılacak bu çalışmada küçük okurlarda barışın ve sevginin nasıl 
oluşturulabilineceği ve geliştirilebileceği ve de söz konusu değerlerin nasıl değiştirilebilineceğine dikkat 
çekilmek istenmektedir. Dolayısıyla onlarda bir okuma metni ile nasıl bir okuma kültürü oluşturulabilir 
düşüncesi de vurgulanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: çocuk ve gençlik edebiyatı, savaş, barış, çocuk, Necdet Neydim. 

 

PEACE AND WAR IN İSMAİL AND MY FATHER’S ’68 GENERATİON 

 

ABSTRACT  

As the main argument in this study, İsmail and My Father’s ‘68 Generation (1997) by Necdet 
Neydim will be focused on as a favorable sample work to improve love, war and peace skill in child 
readers. The book published by Mavibulut aims to present lots of values through cross-questioning 
philosophical infrastructure from a boy’s point of view who prefers going to the beach to going home, 
and so it tells that there are some duties the children should perform. 

The aim of this study is to attract attention to the fact that war, the opposite term of peace, is 
not only a threat to human life but also to all the things in the world, and this will be indicated by 
referring to the story. In this text based study, how appreciated reading habit can be acquired by little 
readers through generating and improving their peace, love etc. some emotion will be pointed out.  

Keywords: child and young literature, war, peace, child, Necdet Neydim. 

 

GİRİŞ 

Son zamanlarda Türkiye gündeminde yaşanan önemli olaylarla değil-15 Temmuz 2016 

Darbe girişimi- insanlık tarihinin başlangıcından itibaren toplumsallaşma, üretim ilişkileri gibi 

gelişen durumlarla ve çıkar ilişkilerinin gözetilmesiyle güçlü olanın güçsüze uyguladığı ve her 

geçen gün bunun giderek arttığı görülen şu günlerde tek bir dünyada yaşamak zorunda 

olunduğuna dikkat çekmek yerinde olacaktır. Bunun için gerekli en temel etken evrensel 

değerler bağlamında bireye ve onun düşüncelerine saygı duyulması olmalıdır. İnsanın başka 
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hiçbir canlıya verilmemiş olan düşünebilme yetisiyle donatılmış olması dünyanın yaratılma 

sebebinin ve hizmetine sunulan varlığın değerini de ortaya koymaktadır. Ancak insan denilen 

varlığın günümüzde bu değerleri kullanma aşamasında ne kadar duyarlı olduğu tartışma 

götürmez bir gerçektir. Bu nedenle temel değerlerin edinildiği çocukluk döneminin önemi daha 

iyi anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere evrensel değerlerin başında sevgi, barış, hoşgörü 

gelmektedir. Çalışmamızda yer alan “İsmail ve Babamın ’68 Kuşağı”nda barış, karşıt kavram 

olan savaş kavramıyla anlatılmaya çalışıldığı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü her 

şey zıttı ile beraberdir ve bununla anlam kazanmaktadır. Zira birini ya da bir şeyi tanıtmak ya da 

tanımlamak için mutlaka bir diğerine ihtiyaç vardır.  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde savaş kelimesi bir kaç anlamda verilmiştir. Devletlerin 

diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal; Uğraşma, kavga, 

mücadele ve üçüncü anlamı ise bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen 

mücadeledir. Barış kelimesinin ilk tanımı olan barışma işinin ardından verilen diğer açıklama 

savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazardır. Bu 

tanımlardan yola çıkarak barışı tanımlamak için savaş kelimesine ihtiyaç duyulmuş olduğunu 

söyleyebiliriz. Metne dayalı bir yöntemle ele alınan çalışmada savaş ve savaşın getirdikleri 

üzerinde barışın ne olması gerektiğine ve çocuk kitaplarında bu kavramların nasıl aktarıldığına 

dikkat çekilmek istenmektedir. Eserde yapılan inceleme sonucunda çalışma aşağıdaki gibi alt 

başlıklara ayrılmıştır.  

 

İnsanın Doğaya Karşı Olan Savaşı 

İnsanoğlu yaşadığı dünyayı çoğu zaman farkında olmaksızın yaşanılmaz hale getirmiş ve 

getirmeye de devam etmektedir. Esere baktığımızda okuldan eve gitmek yerine sahile inmeyi 

tercih eden bir çocuğun çevresini tanıma çabaları yanında bir takım değeleri sorguladığını, 

böylelikle okuyucuya da sorgulattığını görürüz: Züleyha sıcacık, sevgi dolu bir kızdı.(…) Sonra 

Züleyha’nın dedesi öldü. Daha sonra ne mi olmuştu? Mirasçılar dedenin ölümünden sonra 

ortaya çıkmışlar ve evin satılması için dava açmışlardı. (…) “Para için anılar satılıyor,” 

demişti babaannesi. “Bu para hırsı insanları nereye götürecek bakalım.” (s.12) alıntısı aslında 

çocuk kitaplarına da konu olan bir takım değerlerden uzaklaşma nedenini de göstermektedir. 

Maddenin ve maddiyatın temelini oluşturduğu pek çok sorun çocuk için de daha küçük 

yaşlardan itibaren sorun olmaya başlar ve insanın- dolaylı olarak paranın- doğaya karşı savaşı 

ortaya çıkar: 

Yolun sol tarafında beş katlı bir apartman yükseliyordu. (…) Oysa burada 

daha üç ay önce bahçe içinde iki katlı şirin bir ev vardı. Bahçesi ağaçlar ve 

çiçeklerle doluydu. (…) Onun bahçesinden erik çaldığı son evdi bu. Hadi 

babaannesi yetmişbeş yaşındaydı. Peki ama on yaşındaki bir çocuğun anıları bu 

kadar kısa zamanda yıkılmazdı ki canım (s.13) 57.  

Çevresindeki değişimleri çocuk duyarlılığı ile ortaya koymaya çalışan eserin anlatıcı 

kahramanının babası doğaya yapılan müdahaleyi oğluna içi burkularak dile getirir:  

Koyun sol tarafında bir vapur iskelesi vardı. Sabah akşam vapur kalkardı. 

(…) Deniz ne güzel kokardı. Hele Moda sırtlarından güneşin batışını seyretmek… 

İnsan yaşadığını hissederdi. İçi mutlulukla dolardı. Bir gün iskeleyi kaldırdılar. (…) 

Oysa o Kalamış Koyu doğanın milyonlarca yılda sabırla oyduğu güzelim bir 

kıvrımdı. Daha sonra başkaları geldiler taşlar yığdılar betonlar döktüler ve yat limanı 

denilen yeri yaptılar. Böylece parkımızın bir kısmı da elden gitti. Sonra ilerdeki 

araziyi de bir futbol takımına verdiler, çocukların ancak tel örgüler adından 

seyredebildiği spor sahaları yapılsın diye (s.14).  

İsmail oturdukları semtteki değişimleri gördükçe babasının kendisine anlattığı değişikliği 

de hatırlar. Anlatıcı kahraman çevresine baktığında aslında insanın refahı adına yapılmak 
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istenen çalışmaların bilinçsizce düzenlendiği ve insan yaşamına olumsuzluklar getirdiğini de 

vurgulamaktadır. Bunlardan en önemlisi doğayı katlederken farkında olmadan kendimizi de 

ruhsuzlaştırmaya başladığımızdır. Eserde İsmail karşıdan karşıya geçmek ister ancak bu, çok da 

kolay olmaz. Yanlarında kız arkadaşlarıyla sürat yapan ve ardından ani frenle duran kocaman 

delikanlıların bir kısmı da arabalarını yolun kenarına çekmişler, kapıları ardına kadar açık, 

üstüne üstlük bir de teybi sonuna kadar açmışlar, ellerinde bira kutuları, araba motorlarının 

gücü hakkında konuşmaktadırlar. Bu tabloyu gören anlatıcı kahraman; oysa arkada deniz vardı, 

nefis gökyüzü vardı, güneş vardı. Hiçbiri bunun farkında değildi (s.15) der. İsmail çocuk 

duyarlılığı ile farklı bir bakış açısı ortaya atar. Çevremize ve etrafımızda yaşananlara duyarsız 

kalınmaktadır ve her yer insan eliyle yok edilmektedir. Okullarda bile oyun oynama alanları 

istila edilmiştir. Enerjilerini olumlu tüketmek yerine birbirlerine kaba kuvvet kullanan öğrenci 

topluluğu ile de karşılaşırız: Teneffüslerde dışarı çıkıp oynamak isteriz. Küçücük bir bahçede 

sekiz yüz çocuk, oyun oynayacak yer bulabilirsen helal olsun! Erken gelen yer kapar, ya da 

yumruğu güçlü olan veya en çok ciyaklayan (s.18). Alıntıdan da anlaşılacağı üzere çözüm 

geliştirmede ortaya atılan yolların temelinde bile şiddet unsurunu görmek mümkündür. 

Çocukların etrafını saran sadece yeni, büyük ve çok katlı yapıların yanında aslında bahçelerin 

arabalara park yeri olarak düzenlenmesi de ayrı bir sorundur. Çünkü insanoğlunun modern 

hayatı yaşama adına yaptıkları ile yaşamda rahatlamak, huzur bulmak adına yaptıkları 

farklılaşabilmektedir (bkz. s.19). Aslına bakılırsa anlatıcı kahraman olan İsmail, okul çıkışı eve 

gitmemesinin nedenini çevresindeki hayvan dostlarına detaylıca açıklarken de doğanın insan 

eliyle yok edildiğini ve böyle bir ortamda yaşamanın hatta nefes alabilmenin zorluğuna da 

değinmektedir:  

“Baksanıza şu çocuğun haline, güneşin batışını seyredebilmek için bile nelere 

katlanıyor.” İsmail derin bir iç çekti. “Sormayın dostlar,” dedi.(…) Etrafta ne bir 

park var, ne bir ağaç. Bizim apartmanın bahçesi betonlanmış. Evden dışarı çıkmam 

yasak. Çıksam da tehlikeli; vızır vızır araba geçiyor yoldan. (…) eskiden sokak 

arkadaşı, mahalle arkadaşı varmış. Babam anlatırdı. Şimdi yok. Apartmandaki 

çocuklarla oynayamıyorum. Çünkü anne, babalarımız birbirlerini tanımıyorlar. Hem 

zaten artık oyun oynamaya vakit yok. (…) Okulun, arkadaşlarımın zevkini yaşamak 

istiyorum, yaşayamıyorum. Ama babam yaşamış. Benim hakkım yok mu bunu 

yaşamaya? (s. 29-30) 

 

Alıntıdan da anlaşıldığı üzere insanoğlu daha mutlu olma adına tamamen yok etmekte ve 

çocuklara daha iyi bir gelecek sunmayı çabalarken bilerek ya da istemeyerek yaşamı kendine 

zehir etmektedir. Bu durumu netleştirme çabaları eserde, parkların yok edilerek ağaçların 

kesilmesi ve yerlerine beton yığınlarının yükseldiği bir çevre sunulması, arabaların çoğalması, 

arkadaşlık kavramının giderek değerini yitirmesi, insanların birbiriyle olan iletişiminin 

azalması, çocukların çocukluklarını yaşayamamaları gibi noktalara değinilerek verilmektedir. 

Eserden yola çıkarak en büyük nedenin karşılıklı anlayış duygularının beton yığınları arsasında 

bırakıldığının okuyucuya sunulmak istenmesi söz konusudur.  

Savaş dediğimiz şey yok etme ise bunu çok çeşitli şekillerde görebiliriz. Tıpkı doğayı 

kontrol altına alma ve düzenleme adına yaptığımız çalışmalar gibi: “Bir zamanlar,” dedi 

Akkanat, “Bir zamanlar bu koy balıkçı tekneleriyle dolu olurdu. Ne balık çıkardı ama. Lüferler, 

palamutlar, istavritler… En az elli çeşit balık yaşardı buralarda. Şimdi ancak biri, ikisi yaşıyor. 

Ona da yaşamak denirse. (…) Kurşun mu ne varmış balıkların içinde (s.22) diyen Akkanat 

açıklamasına devam ediyor ve İsmail’in sorduğu “Balıklar tabanca mı taşıyor?” sorusuna 

kurşunun ne olduğunu ve sonuçlarının ne olacağına dair de cevap veriyor:  

“Kurşun bir metaldir. Aynı demir gibi. Ve canlının vücuduna çeşitli yollardan 

girer. Senin dediğin, canlıya tabancayla ya da tüfekle ateş etmekle olur. O da savaş 

demektir. Savaşlarda canlılar kurşunla ya da bombayla yok edilir. Ama bu, savaş 

olmadan canlıların yok olması. İşte bu kurşun, yani metal, fabrikaların pis atıklarıyla 

denize akar. Balıklar bu atıkları yerken kurşunu da yemiş olurlar. Ve bu kurşun 

balığın vücuduna yerleşir. Biz de bu balığı yediğimizde kurşun karaciğerimize gelir. 
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Karaciğerimiz bu kurşunu yok edemez ve kurşun bu kez bizim karaciğerimize 

yerleşmiş olur. Eğer karaciğerimize yerleşen kurşun miktarı çok olursa o zaman 

hastalanırız ve …” Akkanat burada sustu (s. 23) 

Akkanat’ın açıklamalarından kurşunun zararlarını öğrenen küçük anlatıcı kahramanımız 

doğaya yapmış olduğumuz her türlü zararın tekrar insanı etkilediğinin de farkına varmaktadır ve 

dostu olan Akkanat adlı martının dile getiremediğini çocuk gerçekliğiyle Şuna ölürüz desene 

diye söyleyiverir. Alıntılardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki doğanın insan yapıp etmelerine 

bağlı olarak uğradığı tahribat dönüp dolaşıp yine insanı, insan hayatını etkilemekte ve insan 

hayatına mal olmaktadır. Savaşı kim kazanmıştır bu noktada düşünmek gerek…  

 

İnsanın Hayvana Karşı Olan Savaşı 

İnsan doğası gereği mücadele eden bir varlıktır. Hayatta kalma, iyi yaşam sürme gibi 

gerekçelerle mücadelesine devam eder. Kendi nesline savaş açan tek varlığın da insan olduğu 

söylenmektedir.  

Anlatıcı kahraman olan İsmail, 10 yaşında bir erkek çocuğudur. Hayata kendinden 

başlayarak uzaktan bakabilmekte ve sevmediği uygulamaları çocuk bakışıyla 

eleştirebilmektedir. Yaşının verdiği bilincin yanında çocuk ruhunu kaybetmeyerek servis 

araçlarını büyük ağızlı canavarlara benzeten İsmail, kendi gibi servis araçlarını kullanan okul 

çocuklarını ise canavarın iştahla açılan ağzından içeri giren yemek olarak algılar. Eserin 

başlangıcında verilen bu tablo, aslında sosyal bir eleştiri olarak karşımıza çıkar. Arendt’e göre 

insan ile hayvan arasındaki fark akıl değil bilimdir (bkz. Arendt, 2003, 78). İnsan, bilimin 

gelişmesinde ürettiği aletlerle şiddet faktörünü yaratır ve geliştirdiği teknoloji ile de bunun etki 

boyutlarını kötü denecek düzeyde ilerletir tıpkı İsmail’in servisleri canavara benzetmesi gibi. 

İlerleyen sayfalarda okul çıkışında annesinin geç kalmasını fırsat bilen, çiçeklerin 

rengârenk tonlarını görüp baharın gelişini hissetmek ve denizin çiçeklerle karışan kokusunu 

ciğerlerine çekmek için sahil yolunu tutan anlatıcı kahraman, yolda kendisine arkadaşlık yapan 

bir köpek bulur. Çocukla konuşan Boncuk isimli köpek, anlatıcı kahramanı yalnız bırakmaz ve 

sahile inip onunla vakit geçirir. Hayvan dostları olan Fadime isimli yunusla ve de Akkanat 

isimli martı ile karşılaşır. Hayvan arkadaşlarıyla yapmış olduğu konuşmalarla insanın 

çocuklarına uyguladıkları eğitimi de eleştirir: Biz hayvanlar yavrularımızı çevre konusunda 

eğittik; ama insanları eğitmek bizim görevimiz değildi ki! Biz hep gereksindiğimiz kadar 

avlandık. Ama insanlar öyle mi? Onlar hep daha fazlasını istediler ve sonunda her şeyi 

tükettiler. Ama onlar bunun farkında değiller (s.28).  

Savaşma, yok etme, ortadan kaldırmanın gibi olayların doğuştan geldiği ve sonradan 

öğrenildiğine dair tartışmalar vardır (bkz. Demirtaş, 1991). Her ne şekilde olursa olsun eğitimle 

kontrol altına alınılabileceği üzerinde durulur. Bunun da ancak çocuk yaşlardan itibaren 

verilmesiyle mümkün kılınılabileceği ortadadır. Ayrıca rol model olan büyüklerin de örnek 

davranışlar sergilemesi şarttır. Eserde Fadime isimli yunus balığı okyanuslarda yüzerken 

gemilerle gelen insanların balinaları nasıl öldürdüğüne değinir. Öksüz kalan yavru balinaları 

anlatır. Boncuk isimli köpek ise insanların kötü davranışlarının boyutunu gözler önüne serer: 

Ayağımın üstünden araba geçti. Kemiklerim kırıldı. Günlerdir yatıyorum. Bu halimle kimse 

benden hoşlanmıyor. Önüne gelen tekme atıyor. Üstelik bir de belediye zehirlemek için peşimde 

(s.29). Her şeyin başında sevme, değer verme ve paylaşma gelir (bkz. Tarhan, 2010, 165). O 

nedenle dünyanın temelinin sevmek üzerine kurulduğunun altı çizilmeli ve hayvan sevgisi 

çocuklara öğretilmeli ya da gösterilmelidir.  

 

İnsanın İnsana Savaşı 

Aydınlanma ile başlayan modernleşme hareketinde temel nokta eşitlik ilkesidir. Ancak 

teknolojik alandaki gelişmeler ve sınıfsal farklıkların ortaya çıkması ya da sınıflar arasındaki 

uçurumun açılması şiddetin de bir noktada boyut değiştirmesine neden olmuştur/ olmaktadır, 
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diyebiliriz. Günümüz dünyasını ele alan eserde şiddet, şiddetini eylemsel hareketler üzerinden 

giderek arttırmaktadır. Ölümden söz edilmesi hoş bir durum olmasa da anlatıcı minik 

kahramanımız sabahtan akşama kadar ölüm haberleri dinler ve durumu kabullenmiş bir tutum 

içinde konuşur:  

Sabah televizyonu açıyoruz, dünyanın dört bir yanından ölüm haberleri. 

Savaşlar… Ölen çocuklar… Geçen gün babam bir dergiden kesilmiş resim getirdi 

eve. Resimde bir çocuk vardı. Afrikalı bir çocuktu. Bütün iskeleti ortaya çıkmıştı. 

Yerde sürünüyordu. İleride bir akbaba vardı. Sanki çocuğun ölümünü bekliyordu. 

Bunu Avrupalı bir fotoğrafçı çekmiş. Biliyor musun, o adam çocuğu kurtarmamış. 

‘Benim işim resim çekmek, çocuk kurtarmak değil,’ demiş. Üstelik bu resimden çok 

para kazanmış. Babam çok öfkelendi. ‘Niye kurtarmamış, o çocuğun yaşamaya 

hakkı yok muydu?’ diye babama sordum. ‘İnsan sevgisini yitirmiş bunlar,’ diye 

yanıt verdi babam. Söyler misin Akkanat, niye çocukları öldürüyorlar? Niye bize bu 

filmleri, resimleri gösteriyorlar? Seyredince uykum kaçıyor, tir tir titriyorum. Sanki 

bizim eve de bomba gelecekmiş gibi korkuyorum. Niye bizi korkutuyorlar?  

“Korkma!” dedi Akkanat. Ama bunu söylerken kendinden emin değildi. Yine 

de İsmail’in bu soruları hoşuna gitmişti.  

“Çocuklar yaşamanın güzelliğini öğrendikçe, savaşlar daha az olacak,” dedi. 

“Herşey çocuklara bağlı.” 

“Oysa ben oynamak istiyorum, arkadaş istiyorum, yaşamak istiyorum! dedi 

İsmail. “(…) televizyonda hep ölen çocukları görüyorum. Bana oyuncaklarımı 

versinler! Arkadaşlarımı istiyorum ben! Ölmek istemiyorum!” (s. 23-24). 

 

Bir çocuk ağzından ölüme bakış, ölümün hayatın tam ortasında yer alması ve insanların 

birbirlerini anlayamaması çarpıcı örneklerle hissettirilmek istenmektedir. Gerek çocuk okur 

gerekse de ebeveynler okuma sürecinde seküler dünyanın savaşı ve şiddeti karşıdakini anlama 

noktasında negatif bir yargı geliştirmektedir. Alıntıda bahsedilen konu ise hepimizin bildiği 

Kevin Carter isimli fotoğrafçının 1994 yılında Sudan’da çektiği açlıktan derisi kemiğine 

yapışmış ölmek üzere olan küçük bir kız çocuğu ile onun ölümünü bekleyen bir akbaba 

fotoğrafıdır. Fotoğraf çekiminden sonra akbaba ürkerek uçmuş ama fotoğrafçı kendini kızın 

yerine koyup onu çok az uzaklıktaki Birleşmiş Milletler kampına götürmek yerine oradan 

uzaklaşmıştır. Bu fotoğraf dünyanın pek çok yerinden eleştiri aldıktan üç ay sonra Carter “O an 

sadece gazeteci olduğumu düşünüyordum. Şimdiyse sadece insan olduğumu” diyerek yaşamına 

son vermiştir. Buradaki etkileyici olayda da her geçen gün sahip olduğumuz değerlerimizin içini 

boşaltarak duyarsızlaştığımızdır. Aileler de yaşanan bir takım sıkıntılar ve sorunlar da 

duyarsızlaştığımızı ya da değer kavramlarının işleyişindeki aksamalara da değinir. İsmail’in 

arkadaşları olan Boncuk, Akkanat, Fadime, ondan babasını anlatmasını isteyince babam 

akıllıdır, güçlüdür, kimse onu dövemez diyerek sözlerine devam eder:  

‘Sanırım beni çok seviyor. (…) Arslan oğlum, seni seviyorum’ demiyor. 

‘Okşayıp öpmüyor. Oysa o işten geldiği zaman ben ona koşup sarılıyorum. Tamam 

tamam, deyip benden kurtulmaya bakıyor. Ama gece odama gelip beni okşuyormuş. 

Annem söyledi. Niye bana sevgisini göstermekten korkuyor?’ (s. 31). 

Eserde İsmail de babasından onu anlamasını daha doğrusu sevdiğini belli etmesini 

beklemektedir. Hissettiklerini hayvan arkadaşlarına söyleyince onlar bu durumu anlar ve 

Akkanat geç olmadan söyleyeyim, biz seni çok sevdik İsmail! Sen sevgi dolu bir çocuksun. 

Hayvanları seviyorsun, doğayı seviyorsun, güneşin batışını seyretmeyi seviyorsun, en önemlisi 

hayatı seviyorsun. Sıcacık bir yüreğin var (s. 31) dediklerinde İsmail de ben de sizleri sevdim 

der. İsmail empati kurmayı bilen sevgi dolu bir yürekle dünyaya bakan bir çocuk olarak çıkar 

okurun karşısına. 
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İsmail ve Babamın ’68 Kuşağı ve Barış  

Eser, isminden de anlaşıldığı gibi Türk tarihinde önemli bir döneme gönderme 

yapmaktadır. Bu dönemde yaşananlar üzerinden de İsmail’in babası konuşturulur, içinde 

bulunduğu kuşağa sürekli biz 68 kuşağı çocuğuyuz diyen baba niyetlerinin hep barıştan, 

özgürlükten, eşitlikten, kardeşlikten yana olduğunu belirtir. Bu söylemleri babasından hep 

duyan İsmail de çevresinde yaşanan olumsuzlukları düzeltme adına bir dilekte bulunur: ah şu 

kuşağı bir görebilsem (…) o zaman o kuşaktan ben de özgürlük isterdim (s.32) der ve istediği 

özgürlük çeşitlerini sıralar. Bu düşüncesine katılan hayvan dostları İsmail’in babasının sıraladığı 

diğer kavramlara da dikkat çeker:  

‘Hep savaş oyunları mı var?’ diye sordu Boncuk. 

‘Evet, ne olmuş ki?’ diye yanıtladı İsmail.  

‘Hiç siz galiba yalnızca yok etmeyi öğreniyorsunuz.  

Peki hiç mi barışçı oyunlarınız yok?  

Ne bileyim yok etmeden oynadığınız bir oyun?’(s. 20).  

 

Boncuk’la İsmail arasında geçen diyaloğun devamında savaşın heyecan verici yönü 

nedeniyle oyunlarda tercih edilmesine karşılık sunulan alternatif çözüm ilginçtir: 

 

“Onlar da oyun mu be Boncuk. Oyun dediğin heyecanlı olmalı. Senin dediklerin 

heyecanlı olmaz ki!” 

‘Ama mutluluk verici olabilir. O zaman da zafer kazanmanın keyfini yaşayabilirsin.’ 

‘Bunu hiç düşünmedim,’ dedi İsmail. ( s. 20). 

 

İsmail bu süreçten sonra oyunda bile savaşın anlamsızlığının farkına varır. Fadime adlı 

yunus balığı, denizin dibinden bir eşya çıkarır. İsmail yosunlarla kaplı, etrafı pisliklerle çevrili 

eşyayı temizlemeye başlar başlamaz içinden bir cin çıkar. Alaattin’in sihirli lambasıdır ve 

yüzyıllar sonra tekrar Fadime sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. İsmail’e üç dileğini 

gerçekleştireceğini söyler. Anlatıcı kahraman günümüzde en mutsuz insanlar prensesler ve 

prenslerdi (s. 38) diye düşünür. Bu nedenle prens olmak istemediğinden emin bir şekilde 

dileğinin uçmak olduğunu belirtir. Kalamış Koyu’ndan Akkanat’ın sırtına Kutlu arkadaşı ile 

bindikten sonra dünyayı, ardından da uzayı görür: Bosna üstündeydiler. Aşağıya baktılar. 

Mermiler havada asılı kalmıştı. Mermilerden biri annesiyle sığınağa koşan küçük bir çocuğa 

doğru yönlenmişti. Biraz alçalıp o mermiyi aldılar. Çocuk artık ölmeyecekti (s. 43).  

Hannah Arendt savaşı iktidar ve yönetim üzerinden yorumlayarak savaşların devam 

etmesinin nedenini ulusların birbirleriyle olan siyasi iletişimsizliğine dayandırmaktadır (bkz. 

Arendt, 2003). Kendilerini üstün gören uluslar güçlerine güvenerek gerek maddi gerekse de 

manevi anlamda daha da güçlenmeyi insani bir hak olarak görmüşlerdir (bkz. Belge, 2011, 147). 

Kitapta sadece sıcak savaş değildir dikkat çekilmek istenen, savaş ortamında olmayan 

çocukların da mutsuz olduğu vurgulanır: Bosna’dan sonra Almanya ve Fransa’dan geçtiler. 

Oralardaki çocukların yaşantısını gördüler. Bol oyuncakları vardı. Kendi odaları vardı. Ama 

galiba onlar da yetersiz sevgiyle besleniyorlardı. Her şeyleri vardı ama sevgi eksik kalmıştı (s. 

43). Burada anlatılmak istenen şey insanın birbirini anlama noktasında geliştireceği sevgi 

kavramıdır. İsmail ile Kutlu Akkanat’ın sırtında uzaya çıkmadan önce sırayla Melis, Aysu, 

Pelin, Buğra, Ceren, Can, Emre adlı sınıf arkadaşlarına ve son olarak da öğretmenlerine 

uğrayarak neler yaptıklarına bakarlar. Zaman durmuş olduğundan herkesin düşünceleri havada 

uçuşmaktadır. Herkesin bir sorunu vardır ama en temelde hepsinin yaşadığı problem 

sevgisizliktir (bkz. s. 41). Tutkun’un deyimiyle sadece kendini düşünmeyen, sahip olduklarını 

paylaşabilen, etrafındakilerin durumlarını hissederek onlara yardımcı olmaya çalışan 
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insanların sayıları arttıkça, bu dünyanın daha yaşanabilir ve anlamlı olması konusunda biraz 

daha empatik olmanın gerekliliğini anlaşılacaktır (2012, 2). Kahraman İsmail lambanın cininden 

kendi adına değil herkesi kapsayacak bir dilekte bulunur. İsmail uzayda gittiği gezegenden 

ayrılıp yeryüzüne yavaş yavaş yaklaştıkça Kutlu ile içleri bir tuhaf olur. Çünkü dünyada 

yaşamak istedikleri, yaratmak istedikleri umutlarının yanında testler ve en kötüsü savaşlar 

vardır (s.50). İsmail birden uzakta babasının beline dolanmış bir kuşakla durduğunu görür. 

Akkanat, İsmail’in ikinci dileğinin ne olduğunu anlamıştır. Kutlu da İsmail’e yardım eder. İkisi 

de kuşağa yaklaşıp iki ucundan tutar. Kuşağın içinde saklı olan barışı, sevgiyi, kardeşliği, 

eşitliği dünyanın çevresine dolarlar: Kuşak dolandıkça dünyada çiçekler açıyordu. Toplardan 

çıkan mermiler çiçeklerle süslü oyuncak oluyordu çocuklara. Tüfekler şekerleme atıyordu. 

Anneler gülüyordu. Altmış sekiz milyon altmış sekiz bin altmış sekiz kere döndüler. Ve kuşağı 

sıkı sıkı bağladılar (s. 51). 

İsmail Akkanat’ın sırtında dünyayı dolaşarak gördüklerinden etkilenmiş bir şekilde 

dünyada bulunan çocukların düşüncelerini ve ne hissettiklerini anlar. Karşısındakini anlamanın 

yanında bunu göstermenin de önemli olduğunu gösterir. Etrafında gerçekleşen olayları gören, 

İsmail, biraz düşündükten sonra arkadaşlarımın ve bütün çocukların, onları mutlu edecek en 

önemli dilekleri yerine gelsin, diyerek son dileğini söyler. Uzayda ziyaret ettikleri gezegende 

herkes çocuktur, çocuk ruhunu korumaktadır. Hep birlikte barışı simgeleyen çocuklar 

okudukları şiirle evrene barışı gönderir: 

… 

 

Biz çocuğuz  

Barış istiyoruz 

Biz çocuğuz  

Dostluk istiyoruz  

 

Bir evren istiyorum  

Barışın hüküm sürdüğü 

Bir evren istiyorum 

Sevginin yeşerdiği (s.48) 

 

Sevgi, barış, dostluk, umut kavramlarıyla bezenmiş şiirin uyandırmak istediği duygular ve 

kurdurmak istediği empatik değerler okuyucuya açıkça verilmiştir. Çocuk ve genç okurlar için 

anti otoriter bir anlayışla hazırlanan ve üretilen okuma metniyle küçük yaşlardan itibaren 

duygusal ve sezgisel bağlamda bir takım değerler edinmeleri istenebilir bir durumdur. Ancak 

sunulacak okuma kitapların da sanatçı duyarlılığı ile hazırlanmış olmaları büyük önem taşır. Ele 

alınan eserde çocukların istendik yönde gelişimlerini sağlamada bu konuyu işleyen kitapların 

önemi ayrı yer almaktadır.  

 

Sonuç 

Sonuç olarak söylemek gerekirse, çalışmamızın merkezine çocuk okurlarda savaşın ve 

şiddetin olumsuzluklarını gösteren bir örnek çalışma olan Necdet Neydim’in “İsmail ve 

Babamın ’68 Kuşağı” (1997) adlı yapıtı alınmıştır. Barışın karşıt anlamı olan savaşın yalnızca 

insan hayatına değil dünyada var olan her şeye karşı bir tehdit olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. 

Yazarın eserinden alıntılarla gösterilen ve metin odaklı bir incelemenin yapıldığı bu çalışmada 

sevgi, barış, dostluk, umut kavramlarıyla bezenmiş şiirin uyandırmak istediği duygular ve 

kurdurmak istediği evrensel değerler açıkça verilmiş, küçük okurların gerek ana karakter İsmail 

gerekse yan karakterlerle özdeşim kurabileceği tespit edilmiştir. Bu bağlamda eserle iletişime 

geçen okurların hem sosyal çevreleri, hem aileleri, hem de güncel yaşamdaki olaylara karşı daha 

duyarlı hale gelmeleri beklenmektedir. Ana dil öğrenimi yanında çocuk okurlarda oluşması 

istenen ötekini anlama, ona karşı daha duyarlı olma ve her şeyden önemlisi ötekinin sorunlarıyla 

duygudaşlık yaşamaya katkı sağlayacaktır. 
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Gelecekte daha iyi bir dünya düşlemenin yolu dil, din, ırk, cinsiyet, sınıf farkı, ideoloji 

gibi farklılıkları gözetmeksizin çocuklara daha küçük yaşlardan itibaren saygı ve hoşgörü ile 

yaklaştığımız barışa kavuşmuş bir dünyanın yaratılmasında her insanın sorumlu olduğunu 

anlatmak gerekir. 
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ÖZET 

Günümüzde yoksulluk ve savaş gibi olumsuz koşullar nedeniyle vatanını terk etmek zorunda 
kalanların sayısının artması, göç olgusunun insan üzerindeki etkileriyle daha sık karşılaşmamıza neden 
olmaktadır. Edebiyat, insanı içine alan her konuya açık bir sanat dalı olarak göç gerçeğini de konu 
edinmekte, göç ve etkileri çocuk edebiyatında da yer bulmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada Frank 
Cotrell Boyce’un “Benim Adım Hiç Kimse” adlı çocuk kitabının göçün çocuklar üzerindeki etkisi açısından 
incelenmesi amaçlanmıştır. “Benim Adım Hiç Kimse”, yazarın gerçek bir öyküden yola çıkarak 
oluşturduğu kurmacadır. Bununla birlikte çocuk dünyasına seslenmesi ve çocukların yaşam gerçekleriyle 
nasıl mücadele ettiklerini yetişkinlere göstermesi göz önünde bulundurularak inceleme konusu 
yapılmıştır. Verilerin içerik çözümlemesiyle elde edildiği bu nitel çalışmada, ele alınan kitapta çocukların 
küçük birer göçmen olarak başta dışlanma, ön yargı ve yalnızlık olmak üzere birçok zorlukla baş etmeye 
mecbur kaldıklarına yer verildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: göç, göçmen, çocuk edebiyatı 

 

STUDYING THE FRANK COTRELL BOYCE’S BOOK ENTITLED ‘THE 

UNFORGOTTEN COAT’ IN TERMS OF THE EFFECTS OF MIGRATION ON 

CHILDREN 

 

ABSTRACT 

At the present time, the increasing number of people being obliged to leave their country 
because of negative conditions as poverty and war cause encountering with the effects of migration on 
people more frequently. Literature, as a branch of art which is open to all issue about humanity, is about 
migration phenomenon. Migration and its effects take place in child literature. Within this context, the 
aim of this study is to study Frank Cotrell Boyce’s book named as “The Unforgotten Coat” in terms of the 
effects of migration on children. “The Unforgotten Coat” is a fiction that writer by looking at an actual 
narrative. However, this book has been entreated regarding its addressing to child world and 
demonstrating how children struggle with the facts of life. Within this qualitative study that data was 
gathered through content analysis, it has been observed that children were obliged to cope with a good 
deal of difficulties such exclusion, bias and loneliness as an immigrant through this book.  

Keywords: Migration, immigrant, children’s literature 
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GİRİŞ 

Çocuk, kendi yaşamı ve değerinin yanında insanlığın da geleceği olarak özenle 

yetiştirilmesi gereken bir varlıktır. Onun yaradılışındaki doğal merakla beslenen öğrenme 

ortamını doğru ve etkili uyaranlarla zenginleştirmek, onu nitelikli kitaplarla buluşturmak, 

yetişkinlerin görevidir. Bununla birlikte öncelikle ona örnek olmak gerekir.  

Bir sanat dalı olarak edebiyat, bize sanatçı duyarlığı ile kurgulanmış bir yaşam sunarak 

kendi yaşamımıza yeni anlamlar katmamızı sağlar. İnsan ve yaşam gerçekliğini sanatçı duyarlığı 

ile kavramamıza, bu gerçekliğe sanatçının penceresinden bakmamıza olanak tanır. Her yeni 

pencere, yaşama ve insana ilişkin deneyimlerimizi zenginleştirir; onlara derinlik katar. 

Başkalarının deneyimlerine dilin en yetkin kullanım örnekleriyle bizi ortak eder (Sever, 2008: 

11). Edebiyat, yaşamdan kesitler ortaya koyarken aynı zamanda bizim gerekli olanlara 

yoğunlaşmamızı da sağlar. Kimi zaman, “İşte bana da böyle olmuştu.” deriz. Kimi zaman da hiç 

karşılaşmadığımız, yaşamadığımız olaylarla tanışırız. “Göçmen ya da esir kamplarında yaşamak 

nasıl bir şeydir?” sorusuna yanıt buluruz (Lukens, 1999’dan Akt. Sever, 2008: 12). Yeryüzünde 

herkesin eşit şartlara sahip olmadığı gerçeği de duyarlılığı zorunlu kılar. Çevremizde olup 

bitenlere, etrafımızdan geçip gidenlere duyarsız kalmamanın eğitimini almanın bir yolu da sanat 

yapıtlarıyla buluşmaktır.  

Günümüzde savaşlar başta olmak üzere birçok nedenle milyonlarca insan uluslararası göç 

sürecine katılmaktadır. Birleşmiş Milletler’in 2010 yılı rakamlarına göre dünya çapında 214 

milyon insan yabancı bir ülkede, göçmen olarak yaşamaktadır (Tunç, 2013). Mart 2016 

rakamlarına göre ise Türkiye’de sadece Suriyeli göçmen sayısı bile üç milyon kişiye yakındır 

(Anadolu Ajansı, 2016). Göç, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü (2011: 502)’nde, “ekonomik, 

toplumsal, siyasal ya da savaş, kıtlık, doğal yıkım gibi nedenlerle, kişilerin ya da toplulukların, 

çalışmak ve daha iyi yaşam koşulları bulmak umuduyla bir yerden başka bir yere giderek kesin 

ya da geçici olarak yerleşmeleri” olarak tanımlanmaktadır. Göç eden insanların yaşam şartları, 

her durumda olumlu olarak değerlendirilemeyebilir. Çoğu zaman özellikle çocukların zor 

koşullar altında bulunduğunu ve onların gereksinimlerinden çok yetişkinlerin kurallarının 

önemsendiğini görmek olanaklıdır. Başka durumlarda olduğu gibi bu noktada da edebiyat, 

insanlaşma yolunda insanın acılarına, sömürüye, haksızlığa, zulme, savaşa, şiddete, adaletsizliğe 

karşı kişinin duyarlılık kazanmasına ve bir karşı duruş oluşturmasına katkıda bulunur. Nitelikli 

edebiyat yapıtları yaşamı anlayan, olayları doğru ve mantıklı yorumlayan, düşüncesini ve 

yüreğini sevgiyle işe koşan insanların yetişmesinde önemli bir sorumluluk üstlenir (Aslan, 

2014: 51). Çocuk edebiyatı yapıtlarının da çocuğa göre bir biçemle aynı sorumluluğu üstlendiği 

belirtilebilir. Çocuklara duyarlılık kazandırmak, onları iyiye ve güzele doğru yönlendirmek 

çocuk edebiyatı ürünlerinin temel hedefleri arasında yer alır (Temizyürek, 2014: 302). 

Çocuk, gelişmekte olan bir insan varlığıdır; aynı zamanda da meraklı, canlı ve umut 

doludur. Birey, çocukluk dönemini oynayarak, öğrenerek ve gelişerek geçirirse hem kendisi 

mutlu olur, hem de ileride toplumun mutluluğuna katkı sağlar. Bu nedenle ülkeler gelişmek, 

barış ve esenlik içinde yaşamak istiyorlarsa çocukların sağlıklı büyümelerine ve yetenekleri 

doğrultusunda gelişmelerine önem vermek zorundadırlar (Akyüz: 2012). “Benim Adım Hiç 

Kimse”, çocukların temel gereksinimlerinin zorlu yaşam koşulları nedeniyle ötelendiği bir 

öyküyü içermektedir. Yetişkinlerin bile duygusal anlamda örselenmesine neden olan zorunlu 

göç durumu, şüphesiz ki çocukların yaşamında daha büyük sorunlar yaratmaktadır.  

Bu bağlamda, bu çalışmada Frank Cotrell Boyce’un “Benim Adım Hiç Kimse” adlı çocuk 

kitabının göçün çocuklar üzerindeki etkisi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda “Göç eden çocukların yaşamlarında hangi sorunların ve duyguların ağırlıklı 

olduğuna değinilmiştir?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma bir durumu betimlemeye yönelik nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmalarda; 

gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama teknikleri kullanılarak algılar ve 

olayların doğal ortamda gerçekçi biçimde, bütüncül olarak ortaya konmasına yönelik bir süreç 
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izlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Veriler, doküman analizi yoluyla elde edilmiştir. Doküman 

analizinde, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgulara ilişkin bilgi içeren yazılı araç gereçler 

çözümlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Verilerin çözümlenmesinde içerik çözümlemesinden 

yararlanılmıştır. Ele alınan yapıtta göçün çocuklar üzerindeki etkisine yönelik kodlamalar 

yapıldıktan ve kodları altında toplayacak temalara ulaşıldıktan sonra iki araştırmacının kodları 

ve temaları karşılaştırılmıştır. İç geçerliğin sağlanması adına hesaplanan uyuşum yüzdesi 

%84,32’dir.  

BULGULAR VE YORUM 

Yapıt, Julie adlı İngiliz bir çocuğun yaşam yolculuğunun Chingis ve Nergui adındaki 

Moğol iki kardeşle kesişmesiyle başlayan bir öyküde, çocuk okuru göç ve göçmenlik 

kavramlarıyla buluşturmaktadır. Çocuk edebiyatında, edebiyat-yaşam gerçekliği ilkesinden 

hareketle, bir olgu olarak yaşamın değişik evrelerinde karşılaşılabilecek örselenmelerle 

biçimlenen değişik yaşam durumları, sanatçının kendine özgü-öznel kurgusuyla; çocuğa uygun 

bir biçemle sunulabilir (Sever, 2013: 35). Bu açıdan yapıtın, bu göçmen kardeşlerin içlerinde 

bulundukları durumu nasıl anlamlandırdıkları konusunda çocuğa göre bir kurguyla 

yapılandırıldığını söylemek olanaklıdır. Yetişkinler açısından ise yapıt, onların neden olduğu 

gerçekliklerle baş etmek zorunda kalan çocukların yaşadıkları zorlukları, olağanüstü düş 

güçlerini görmeyi sağlayabilir.  

Ülkesinden çok uzaklara gitmek zorunda kalan iki küçük kahraman, göç olgusunun çocuk 

dünyasındaki yansımalarını göstermektedir. Bununla birlikte yazar, farklılıklarını ilginç bulduğu 

için bu iki göçmen kardeşle arkadaşlık kuran Julie aracılığıyla çocuk okurun merak güdüsünü 

devindirirken ona çevresinde olan bitenlere duyarsız kalmaması gerektiğini duyumsatmaktadır. 

Bu bağlamda Frank Cottrell Boyce’un “Benim Adım Hiç Kimse” adlı çocuk kitabı, okurun 

yaşamına dokunan ve onda izler bırakan yapıtlardan biri olarak değerlendirilebilir. 

Bir göçmenin yaşı, cinsiyeti, göç nedeni, bulunduğu toplumsal sınıf, eğitim düzeyi ve 

kültürel geçmişi ne olursa olsun; ülkede kalma süresi ne kadar olursa olsun göçmenlik 

durumundan dolayı, onun iç dünyasında birtakım değişiklikler meydana gelir. Göçmenlerin 

yaşadıkları duyguların başlıcaları şöyle sıralanabilir: yabancılık duygusu, yalnızlık duygusu, 

boşluk duygusu, anavatandaki değer yargılarının aşağılanması, aşağılık duygusu, kuşkuculuk, 

kırgınlık, suçluluk duygusu, ön yargı (Şahin, 2001: 64-65). Boyce’un yapıtında Chingis ve 

Nergui’nin birçok davranışının bu duygularla açıklanması olanaklıdır.  

Göç eden çocukların yaşamında dışlanma/aşağılanma durumu, kahramanların yeni 

başladıkları okulda yaşadıkları aracılığıyla okura sezdirilmektedir. Chingis ve Nergui’nin 

öyküsü çocukların çoğunun ilgisini çekmez.: 

«Yeni gelen çocukla konuşmak istiyordum. Kartallar hakkında konuşmak istiyordum 

onunla. Mimi’ye göreyse bu Chingis olayı, dünyanın en önemli gündemi olan kozmetik 

konusunu kısa süreliğine bölen bir arızadan başka bir şey değildi.» (S.16)  

 Bu durum kahramanları yabancılık duygusuna iter. Kitapta göçün çocuklar üzerinde 

oluşturduğu yabancılık duygusunu aşağıdaki örneğin tanıklığında somutlamak olanaklıdır: 

«Çevrelerini sarmış oğlanların arasından geçip ikilinin yanına gelince arkama döndüm ve, 

‘Pekala’ dedim. ‘Dağılın hadi. Daha önce Moğolistanlı iki kardeş görmediniz mi?’ 

‘Hayır.’ 

‘Şimdi gördünüz işte.’(s.17)  

 Bununla birlikte Chingis ve Nergui’nin kendi memleketlerine benzeterek çektikleri 

İngiltere fotoğrafları da bulundukları yerde yabancılık hissettikleri iletisini örtük olarak 

içermektedir. Bu, yabancılık duygusu kadar boşluk duygusunu da duyumsatarak kurgulanmış, 

boşluk duygusuna ilişkin anlatımlara da yer verilmiştir: 
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«Ben de bu sırada çaktırmadan evin içine göz attım: Uzun ve boş bir koridor, diğer uçta 

asılı duran çıplak bir ampul ve oradaki odaya açılan kapının yanına dizilmiş, ağzına kadar dolu 

görünen, kapalı çantalar ve bavullar… Sanki az sonra ailecek evi terk edeceklermiş gibiydi.  

Paltoyu kadına uzattım ama almadı. Onun yerine yüzünü avuçlarına gömünce, ağlamaya 

başladığını anladım.» (s63)  

Yabancı bir ülkede olmanın, göçmen olmanın çocuklar üzerinde kuşkuculuk yarattığına 

da değinilmiş, düş gücüyle oluşturulan bir “iblis” korkusu aracılığıyla kuşkuculuğa sık yer 

verilmiştir. Bununla birlikte kitapta, korku da göçün çocuklar üzerinde yarattığı etkilerdendir: 

«Kardeşim bir iblis tarafından takip edildiğine inanıyor… Kardeşimi kurtarmak için bazı 

önlemler aldık. Aslında onun adı Nergui değil. Adını kesinlikle ağzımıza almıyoruz. Nergui ‘hiç 

kimse’ demek, böylece iblis bizi onunla konuşurken duyduğunda kafası karışacak… Ayrıca 

nerede yaşadığımızı bulamasın diye her akşamüstü eve giderken farklı bir yol izliyoruz.» (s. 34)  

«Ne olduğunu adım gibi biliyordum. Ayrıntıları ya da nedenleri konusunda hiçbir fikrim 

yoktu. Ama o gördüklerimizin sadece korkuyla ilgisi olduğunu anlamıştım.  

Neden bilmiyorum. Ama o evdeki herkes korku içindeydi.» (s. 64) 

Hem göçe neden olan durumu ortaya koyarken hem de göç sonucunda yaşananları 

kurgularken yazarın çaresizliğe de yer verdiği görülmüştür: 

«Birçok insan durup dururken ortadan kayboluyor. Tanıdığımız hemen hemen herkes 

ortadan kayboldu. Ülkemizi bu yüzden terk etmek zorunda kaldık: İnsanlar yok olup 

duruyorlardır.» (s. 84)  

Edebiyat yapıtlarında, yazar-okur etkileşiminin niteliğini belirleyen en temel öğelerden 

biri, çocukların öykündükleri kahraman/kahramanlar ve onların nitelikleridir. Karakterlerin 

fiziksel ve ruhsal özelliklerinin abartıya kaçılmadan iyi geliştirilmiş olması, kahramanın 

öyküdeki olaylara yön veren etkin kişiliği, çocukları kahramanla özdeşim kurmaya isteklendirir. 

Çocukların eğlenme, keşfetme ve devinme gerçeği ile uzlaşan, bu gerçeğe uygun karakterlerle 

çocuğun karşısına çıkan kitapların, çocuklar üzerinde kalıcı izler bırakarak yeni okuma 

eylemlerine kaynaklık ettiği bilinmektedir (Sever, 2013: 34). Bu bağlamda yapıtın çocuğun 

özdeşim kurabileceği sayıda ve özellikte kahramanla yapılandırıldığı, onun okuma sevgisini 

besleyebileceği düşünülmektedir. Çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun yazınsal nitelikli 

çocuk kitapları onun bilişsel, duyuşsal, kişilik ve toplumsal gelişimi açısından önemli bir yere 

sahiptir. (Aslan, 2013b: 9; Sever, 2008).  

Duyarlık kendiliğinden, rastgele yollarla oluşmayan bir yetenektir. Duyarlığın oluşması 

için öncelikle çocukların doğa sevgisi, insan sevgisi, hoşgörü; kültürel farklılıklara, insan hak ve 

özgürlüklerine saygı; bağımsızlık, barış, çalışkanlık, dayanışma, dürüstlük, özgürlük, saygı, 

sorumluluk, yardımseverlik, içtenlik, anlayış, erdem, vicdan, iyilik, arkadaşlık, dostluk gibi 

çeşitli değerleri bilmesi/öğrenmesi gerekir. Çocuğun bu değerleri içselleştirmesi, benimsemesi 

ve özümsemesi; diğer bir deyişle, duyarlık yeteneğini kazanabilmesi için olayları duyularıyla da 

algılaması gerekir. Bu noktada, amacı kişilerin duyularını devindirmek olan sanatsal nitelikli 

uyaranlara gereksinim vardır. Bu uyaranlar, amaçları bir değer öğretimi olmamakla birlikte, 

çeşitli değerleri etkileyici biçimde işlediklerinden dolayı onlara karşı okurların duyarlı 

olmalarını sağlayabilir ( Aslan, 2013a: 29). Yukarıdaki örnek ve belirlemelerin tanıklığında, 

alanyazında yer alan bu ölçütler de göz önünde bulundurularak bu yapıtın başta göç ve 

göçmenlik olmak üzere yaşamın içindeki birçok soruna; dostluk, yardımseverlik, hoşgörü, doğa 

ve insan sevgisi gibi birçok değere yer verilerek çocuğun düş ve düşünce dünyasına seslendiği 

görülmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kitapta göçün çocuklar üzerinde boşluk, yabancılık, aşağılanma/dışlanma, korku, 

kuşkuculuk, çaresizlik başta olmak üzere birçok olumsuz etkisi olduğuna değinilmiştir. Göç gibi 

zorlu bir sürecin içinde olan birçok çocuğun neler duyup düşündüğünü çocuk okura sezdiren 
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Boyce, onun insanlaşma, duyarlılaşma serüvenine yazınsal bir araçla eşlik etmektedir. Yapıtın, 

çocuklarda ön yargı kavramının yerini hoşgörünün almasını sağlamaya yardımcı olabileceği 

söylenebilir. Bununla birlikte aşırı duygusallıkla kurgulanmaya olanak yaratabilecek öykünün, 

konunun yapılandırılmasını zayıflatan bu öğeden uzak biçimde oluşturulduğunu da belirtmek 

gerekir.  

Çocuk okur bu yapıtla buluştuktan sonra bir Julie olarak sınıfındaki ya da çevresindeki 

Chingis’lerin, Nergui’lerin nelerle baş etmek zorunda kaldığını fark edebilir; bir Chingis ya da 

Nergui olarak başına gelen olumsuzluklarda kullanabileceği en güçlü silahı olan düş gücünün 

varlığını duyumsayabilir. Ayrıca yapıtlardaki karakterlerin yorumları, değerlendirmeleri, 

açıklamaları, eleştirel bakışları çocuklara model oluşturarak onların düşünce becerilerinin 

gelişmesine de katkıda bulunur. 

Bugün dünyada sığınmacı ve yerlerinden çıkmaya zorlanan yaklaşık 50 milyon insanın 

yarısından çoğu çocukluk ve ilk gençlik çağını yaşayanlardan oluşmaktadır (Çocuk Vakfı, 

2014). Sığınmacılık olgusu geçmişten günümüze dek devam eden ve devam edecek olan bir 

olgudur. Bu sorun sadece ülkesini terk eden kişiyi etkilememektedir. Hem ülkesini terk eden 

kişiyi hem de hedef ülkeyi ve vatandaşlarını etkilemektedir. Bu sorun hem kaynak ülkenin, hem 

ülkesini terk den kişinin hem de hedef ülke ve vatandaşlarının sorunudur. Dolayısıyla bu sorun 

tüm insanların sorunudur (Bitkal, 2014). Böyle bir sorunun duygusal olumsuzluklarıyla baş 

etmede çocukların duyarlığını geliştirmek, gelecek kuşakların daha mutlu ve hoşgörülü 

bireylerden oluşmasına yarar sağlayabilir. Amacı öğretmek olmayan, yazınsal nitelikli bir yapıt 

olarak “Benim Adım Hiç Kimse” adlı çocuk kitabının çocukların yüreklerine seslendiği 

düşünülmektedir. 
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Edebi metinler insanoğlunun yaşamından bağımsız kurgulanamaz. Savaş, göç, salgın 

hastalıklar, popülarite, siyaset gibi kavramlar insanoğlunun yaşamında önemli bir yer 

tutmaktadır. İnsanoğlunun kaderini oluşturan bu gerçekleri edebi metinler idealize edilmiş bir 

bakış açısı ile yansıtmakta ve insanoğluna adeta yol gösterici bir rol oynamaktadır. Çocuk 

edebiyatında kurgulanan edebi metinler de bu gerçekten bağımsız değillerdir. Dönemin 

olgularından hareketle beslenen çocuk edebiyatı metinleri çocukların yaş seviyelerine uygun bir 

dil anlayışıyla çocuklara rehberlik etmektedir. Bu çalışmada ise son yüzyılın en büyük olgusu 

olan göç ele alınmış ve göç kavramının çocuk edebiyatının en önemli metinleri olan ders 

kitaplarındaki yeri araştırma konusu olarak seçilmiştir. Ülkemizin milyonlarca mülteciyi 

barındırdığı gerçeğinden hareketle, bu çalışmanın önemi ders kitaplarındaki göç olgusunun 

ortaya çıkması bakımından çok önemlidir. 

Bireyin veya toplulukların, coğrafik anlamda yer değiştirme eylemi göç olarak 

tanımlanmaktadır. Göç olgusunun yüzyıllardan beri süregelmiş varlığı içerisinde yer değiştirme 

eylemlerini görmek mümkündür. Ancak yer değiştirme hareketini kabul etmekle beraber, göç 

olgusunun geçen zaman içerisinde gelişip farklı anlamlar, farklı nitelikler kazandığı ve çeşitli 

kavramlar ürettiği aşikârdır. (Özdemir, 2008:1) Fichter’in(1990) belirlemesi ile bireyin tercihi 

dikkate alınarak göçleri “gönüllü göçler” ve “zorunlu göçler” olarak iki gruba ayırmak 

mümkündür. Gönüllü göç, insanların kendi istekleri ve beklentileri doğrultusunda, bir kentten 

diğerine ya da bölgeye olan yer değiştirmelerdir Gönüllü göçün özelliği bireyin isteğine bağlı 

olmasıdır; fakat bu isteği yaratan, genellikle göç edilen yerdeki ekonomik ve sosyal koşulların 

zorlamasıdır. Zorunlu göç ise, bireylerin özgün yaşam alanından (habitatından) zorunlu ve 

elinde olmayan nedenlerle kopmak durumunda bırakılmasıdır Başka bir deyişle zorunlu göç, 

bireylerin iradesi dışında çeşitli kuvvetlerin etkisi ve zorlaması sonucunda gerçekleşmektedir. 

(Erkan, Erdoğdu, 2006: 82) Göç her ne kadar gönüllü olarak, ekonomik sebeplerle 

gerçekleştirilmiş olsa bile bu çocuk için zorunlu ve zorlu bir deneyimdir. Çocuk göç ettiği yerde 

oyun arkadaşlarını, öğretmenlerini, dolaştığı sokakları bırakmak durumunda kalır ve yeni gittiği 

yerde yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler, yeni mekânlara alışmalıdır. Bu yetişkinler için bile zor 

bir mesele iken, çocuklar için içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Yapılan birçok araştırma 

göçün çocuklar üzerindeki etkisinin ailenin göçe yüklediği anlamdan bağımsız alınamayacağını, 

ailenin göç hakkındaki tutumunun, sosyoekonomik özelliklerinin, eğitim durumunun, göçe 

ilişkin ekonomik, politik, sosyal etkenler gibi faktörlerin çocuklar üzerinde etkili olduğunu 

belirtmiş ve çocukların göçten etkilenme durumlarının geniş bir sosyokültürel ve ekonomik 

bağlamda ele alınması gerektiğini vurgulamışlardır. (Sarı,2016) Yetişkinlere nazaran çocukların 

bünyeleri daha zayıftır. Sosyokültürel ve psikolojik açının dışında göç olgusu çocuk sağlığını da 

olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu konuda yapılan araştırmalara göre: “Türkiye’de çocuk 

ölümlülüğü örüntüsü, göçmen-göçmen olmayan ekseninde belirgin bir farklılaşma 

sergilemektedir. Kırdan kente göç eden kadınların çocuklarının hayatta kalma ihtimalleri, kırda 

yaşayan kadınların çocuklarına oranla belirgin bir iyileşme gösterirken, kentte yaşayan 

kadınlarla mukayese edildiğinde dezavantajlı bir konuma sahip oldukları 

görülmektedir.”(Tezcan,Eryurt,2006:25) Göçe neden olan olaylar insanoğlunu refah içinde, 

güvenli bir yaşam sürme isteğini hep kamçılamış ve bu uğurda canını tehlikeye atmaktan 

çekinmez hale getirmiştir.  

 1970 1990 2000 2010 

Dünya 84 156 178 214 

Gelişmiş Ülkeler 43 82 104 128 

Gelişmekte Olan Ülkeler 41 73 74 86 

Az Gelişmiş Ülkeler 41 73 74 87 

Tablo 1 : Yıllar İtibari ile Uluslararası Göçmen Sayıları(milyon) 

Kaynak: Bakırtaş,2012:242 

Son yıllarda bu gibi olumsuz durumların ortaya çıkması yapılan araştırmalar sonucu 

olmayıp insanların bizzat görerek şahit olması ile sonuçlanmaktadır. Bu tehlikeli süreçler 
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yetişkinlerden ziyade aileye bağımlı olan çocukları etkilemiş ve onlarda derin tahribatlara yol 

açmıştır. Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun 

batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin sahile vuran cansız bedeni bize bu 

tahribatın ne gibi vahim sonuçlar doğuracağını açıkça göstermektedir. 

Göç problemi ve mülteci olma sorunu sadece faili etkilemekle kalmamakta, göç alan 

ülkede yaşayan toplumları da etkilemektedir. “Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olan 

Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve yakın Asya ülkelerinden AB ülkelerine kaçak olarak göç 

etmek isteyenler için vazgeçilmez bir durak olup aynı zamanda göç edenlerin yerleştiği de bir 

ülkedir. Diğer bir ifade ile düzensiz göçmenlerin (irregular migrants) bir kısmı Türkiye'yi transit 

ülke olarak kullanırken diğer bir kısmı ise kaçak işçi olarak çalışıp hedef ülke olarak 

kullanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak 20. yüzyılın ortalarından bu yana kendi vatandaşları 

yurtdışına göç eden bir ülke olan Türkiye artık başka ülke vatandaşlarının göç ettiği ve çalıştığı 

bir ülke olmaya başlamıştır. Bu duruma bağlı olarak yaşanan insan hareketliliğinin Türkiye’de 

siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri ortaya çıkmaktadır.” (Taşkın,2014:184)  

Ülkemizi ekonomik, sosyokültürel, siyasi ve psikolojik yönden etkileyen bir göç 

olgusunun, mülteci krizinin varlığı aşikârdır. Bu çalışmada ise çocuk edebiyatı metinlerinde 

bulunması gereken tematik özellikler dikkate alınmış ve “ Çocukların yüreklerinde ve 

belleklerinde sevgi, dostluk ve barış anlayışının gelişmesine katkı sağlamak; çocuklara sevgi 

çalışkanlık, doğruluk, adalet, yardımseverlik, şefkat gibi evrensel ve ahlaki değerleri işlemek. 

(Şimşek, 2011: 97)” bağlamında 5,6,7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitapları göç olgusu bakımından 

analiz edilmiştir.  

Ders Kitaplarında Göç Olgusu 

Göç olgusu bakımından tematik anlayışla incelenen Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe 

öğretimi programı doğrultusunda hazırlanmış olan Türkçe ders kitapları aşağıdaki tabloda 

yayınevleri ile belirtilmiştir. 

 İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitapları Yayınevi 

1 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cem Veb Ofset 

2 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayınları 

3 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meram Yayınları 

4 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Evren Yayınları 

Tablo 2: İncelenen Ders Kitapları 

Türkçe öğretimi programı kapsamında yer alan ders kitaplarında ünitelerin temaları 

belirlenmiş ve metinler bu doğrultuda seçilmiştir. İnceleme konumuz olan göç teması ise 

doğrudan doğruya bir metin konusu olmayıp sadece metinler içerisine sıkıştırılmış, metinlerde 

göç eden insanların sıkıntılarına yer verilmiştir. Aşağıdaki tablolarda ise her seviye için 

hazırlanmış ünitelerin temaları bulunmaktadır. 

1.Ünite Birey ve Toplum 5.Ünite Yenilikler ve Gelişmeler 

2.Ünite Atatürk 6.Ünite Güzel Sanatlar 

3.Ünite Sağlık ve Çevre 7.Ünite Kurumsal ve Sosyal Örgütler 

4.Ünite Değerlerimiz 8.Ünite Oyun ve Spor 

 Tablo 3: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabın Yer Alan Temalar 

1.Ünite Sevgi 4.Ünite Kişisel Gelişim 

2.Ünite Atatürk 5.Ünite Zaman ve Mekân 

3.Ünite Toplum Hayatı 6.Ünite Doğa ve Evren 

 Tablo 4: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabın Yer Alan Temalar 

1.Ünite Sevgi 4.Ünite Toplum Hayatı 
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2.Ünite Atatürk 5.Ünite Milli Kültür 

3.Ünite Kişisel Gelişim 6.Ünite Doğa ve Evren 

 Tablo 5: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabın Yer Alan Temalar 

1.Ünite Toplum Hayatı 4.Ünite Kişisel Gelişim 

2.Ünite Atatürk 5.Ünite Zaman ve Mekân  

3.Ünite Milli Kültür  6.Ünite Güzel Sanatlar 

Tablo 6: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabın Yer Alan Temalar 

Göçe maruz kalmış ve yurt edindikleri toprak parçasını bırakarak farklı yurtlara giden 

kişileri mülteci adıyla tanımlamaktayız. Mülteci durumuna düşmüş insanların çekmiş oldukları 

sıkıntıları bilmek, metinlerin göç kavramı doğrultusunda tasnif edilmesine yardımcı olacaktır. 

Mülteci durumunda olan kişilerin en çok yaşadığı problemler: ”İş bulamama, yalnızlaştırılma, 

dışlayıcı isimlerle anılma, toplumda görmezden gelinme, dil öğrenememe ve eğitimden mahrum 

kalma” gibi sosyokültürel ve psikolojik sıkıntılar yer almaktadır. Bu doğrultuda çocuk 

kitaplarında ele alınan konuların bazı özellikleri taşıması gerektiği söylenebilir. “Barış, 

yardımseverlik, şefkat” gibi evrensel değerler göç alan bir ülkede yaşayan çocuk için, 

kazandırılması zorunlu kazanımlardır. Bildirimizde yukarıda bahsi geçen mülteci sıkıntıları 

konu alınarak metinler analiz edilmiş ve çocuğa görelik bağlamında değerlendirilmiştir. 

Sınıf Metnin Adı Metinde Yer Alan Konu ve Kazanımlar 

5 Küçük Prens Yeni arkadaşlar edinme, uyum problemi yaşama; yardımseverlik 

5. Kızılay Savaş, Doğal Afet; yardımseverlik 

6. Eskici Göç etmek, uyum problemi, dil bilmeme 

6. Komşuluk İkram, muhtaç kişilere yardım. 

6. Konuğa İkram Evi olmayan, yolcu olan kişilere ikram, yardım etmek  

6. Mor Salkımlı Ev Göç etmek, uyum sağlamak; yardım etmek. 

8. Komşular Sevgi, dostluk, yardım etmek 

Tablo 7: Göç Olgusunun Yer Aldığı Metinler 

 

Küçük Prens (Antoine de Saint EXUPERY) 

“Günaydın, dedi Küçük Prens'e. 

– Günaydın, dedi Küçük Prens terbiyeli bir şekilde. 

Ama kimseyi görmemişti. 

– Buradayım, dedi tilki. Elma ağacının altında. 

 – Kimsiniz, dedi Küçük Prens. 

– Tilkiyim ben, dedi tilki. 

– Benimle oynar mısın, dedi Küçük Prens. 

O kadar mutsuzum ki... 

– Hayır, dedi tilki. Oynayamam, evcil değilim ben.” (s.19) 

Göç etmiş ve tanımadığı bir toplumun içinde yaşamaya zorlanmış çocukların çektiği 

sıkıntılardan biri ise yeni arkadaşlar edinmektir. Bu metinde ise doğrudan göç konusu işlenmese 

de kahramanımız kendi gezegenini terk etmiş ve hiç tanımadığı bir gezegende yeni arkadaşlar 

edinmeye başlamıştır. Bu bakımdan mülteci durumundaki çocuklarla benzerlik göstermektedir.  
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Kızılay (Ali HALLAÇ) 

“Yaralar sarar eli bir anne sevgisiyle,  

 Hepimiz tanırız Kızılay’ı bayrağı ile,  

 Kucağını açmaktadır kırk kat düşmana bile, 

 İnsanlık onurumuz, İnsancı Kızılay’ımız. 

 Savaşta, barışta, her ulusal felakette, 

 Örgütü, kolları var tüm yurtta, her bir kentte.” (s.100) 

 

İnsanoğlu ata yurdunu, doğduğu toprakları isteyerek terk etmez. Onu terk etmeye sevk 

eden nedenler vardır. Ülkemizde ve dünyada yurdunu terk etmek zorunda kalmış milyonlarca 

insan var. Bu insanlara yardımcı olan bu metinde de bahsi geçen Kızılay gibi önemli kuruluşlar 

mevcuttur. Savaşta, felakette kucak açmalı dizeleri çocukların şefkat, yardımseverlik gibi 

kazanımları edinmesine yardımcı olacaktır. 

 

Eskici (Refik Halit KARAY)  

"Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra hıçkıra, katıla katıla 

ağlamaktadır; bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağına ağlamaktadır." 

(Öğretmen Kılavuz Kitabı, Dinleme Metni) 

Yetişkinlerin çocuklara göre daha dayanıklı olduğu bir gerçektir. Göçün verdiği olumsuz 

koşullar çocuklarda ciddi tahribatlara neden olmaktadır. Göç edilen toplumun dilini bilmemek, 

bir çocuk için arkadaş edinmeme, oyun oynayamama, eğlenmeme gibi çocuğun temel 

ihtiyaçlarını kısıtlamaktadır. Bu metinde de annesi ve babası öldükten sonra Arabistan’a 

teyzesinin yanına gitmek zorunda olan bir çocuğun aylar sonra Türkçe konuşan bir kişiyle 

karşılaşması ve bu kişiden ayrıldıktan sonraki verdiği duygusal tepki yer almaktadır.  

"Bunlar da bitti; göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı; ne ağaç vardı, 

ne dere, ne ev! Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı; çok uzun 

bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar trene bakmıyorlardı bile..." 

(Öğretmen Kılavuz Kitabı, Dinleme Metni) 

Coğrafi konum, bitki örtüsü, iklim insan yaşamının bir parçasıdır. Bu satırlarda ise metnin 

kahramanı Hasan’ın farklı, tanıdık olmayan bir yere gitmenin verdiği korku hissedilmektedir.  

 

Komşuluk (Şevket RADO) 

“Hani cemiyet hayatında bir laf vardır ya “Karşılıklı yardım sayesinde kalkınmamız 

mümkün olur.” derler. İşte bu karşılıklı yardım sokakta ihtiyarı elinden tutup karşıya 

geçirmek veya fukaraya sadaka vermekle değil, komşunun komşuya yardım etmesiyle 

başlar.”(s.45) 

“Bilirsiniz, Hazreti Ayşe bir gün peygamberimize:  

— Ya Resulallah, iki komşum var. Birinin kapısı karşımda, öbürününki biraz 

uzakçadır. Bende olan bir şey ekseriya ikisine birden vermeme yetmiyor. Böyle bir hâlde 

hangisinin hakkı daha büyüktür? diye sormuş. Peygamberimiz de:  

— Kapısı karşında olan komşunun! diye cevap vermiş.” (s.46) 
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Bu metinde doğrudan göç kavramı işlenmese de Çocuk Edebiyatı metinlerinde yer alması 

gereken yardımseverlik, şefkatli olma konular işlenmektedir. Bu konulardan hareketle sınır 

komşularımız olan ülke vatandaşlarına zor durumlarında yardımcı olma ana fikri çıkartılabilir.  

 

Konuğa İkram (Mehmet ÖNDER) 

“Anadolu’da konuk ağırlamak önce hoşbeşle başlar. Konuğun hâl ve hatırı, nereden 

gelip nereye gittiği sorulur. Bu kısa sohbetten sonra, ayran, çay, kahve ikram edilir. Sıra 

gelir yemeklere... Konuk, konuk odasına ayak bastığı andan itibaren, ev sahibinin ocağı 

tütmeye başlar. Eğer konuk, köyün ortak mal› olan konuk odasında kalırsa ikram sırası 

gelen evin ocağı tütmeye başlar.”(s.53) 

İslam’da ensar muhacir kavramları geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam 

ettirilmektedir. Bu metinde de her ne nedenle olursa olsun gelen kişi misafir kabul edilmiş ve 

gerekli ikramlar yapılarak zor durumda olanlara yardımda bulunulmuştur. Bu konular çocuklara, 

zor durumda olan kişilere yardımcı olmayı, gerekirse kendi evinde ağırlayarak var olan olumsuz 

koşulu gidermeyi öğütlemektedir. 

 

Mor Salkımlı Ev (Enver AHMET) 

“Bir at arabasının sesi kulağıma geldi. Yatakta doğrulup dışarıya baktım. Ne 

göreyim, mahallenin mor salkımlı evinin üst katına yeni bir aile taşınıyordu. Konu komşu 

toplanmış, hep birlikte onların gelişini seyrediyordu. “Bunlar kimdi acaba? Nereden 

geliyorlardı? Kimler tarafından gönderilmişlerdi?” diye herkes merak ediyordu. Bir süre 

sonra, gelenlerin Makedonya’dan göçmek zorunda kalan bir aile olduğu anlaşıldı. Bu 

haber, yıldırım hızıyla öteki mahallelere de yayıldı. (s.74) 

Türkçe ders kitapları içerisinde sadece bu metinde doğrudan göç olgusu işlenmiştir. 

Makedonya’dan göçmek zorunda kalan bir aileyi konu almaktadır. 

“Ertesi gün, mahallenin yaşlı başlı kişileri bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi 

yardımların yapılabileceğini konuşmaya başladılar. İlkin evlerden eşya toplandı; daha 

sonra maddi durumlar› iyi olan ailelerden para yardımı istendi. Onlara yardım etmek için 

herkes birbiriyle yarışıyordu âdeta”.(s.75) 

Toplumsal düzeni ayakta tutan ahlaki değerlerden biridir yardımseverlik. Çocuk 

Edebiyatı için, idealize edilmiş çocuk portesinin vazgeçilmez bir unsurudur. Göç eden kişiler 

tüm mal varlıklarını geride bırakmış ve hayata sıfırdan başlamıştır. Yani yardıma muhtaçtır. 

Göç olgusunun işlendiği tüm metinlerde aynı zamanda yardım etmek kavramı işlenmektedir. 

“Yeni gelen aile için uzun uzun konuştu. Ailenin çocuklarına yardım etmemi, Türkçeyi 

öğretmemi, ayrıca onları diğer çocuklardan korumamı istedi.” (s.77) 

Göçün olumsuz getirilerinden olan dil problemi ve dışlanmak bu metinde açıkça 

gözükmektedir. Dil öğrenmeye muhtaç olan, dışlanmaktan ve zarar görmekten çekinen bir 

çocuk profili bu metinde göze çarpmaktadır. 

 

Komşular (Hakkı ŞENER) 

“Kul hakkı komşuyu sorar her günde,  

 İyi günde, kötü günde, dar günde,  

 İnşallah mahşerde olan zor günde,  

 Hayırlı şehadet eyler komşular...” (s.12) 
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Kültürümüzde komşu hakkının olduğu inancı, insanları yardım etmeye sevk eden önemli 

bir etkendir. Dinen yaratıcının yanına komşu hakkı alınmadan gidilmemesi bu düşünceyi 

kamçılayan asıl şeydir. Günümüzde insanoğlu her şeyi elinde bulundurmakta ve dünyanın en uç 

noktasına bile yirmi dört saat gibi bir zaman diliminde ulaşmaktadır. Böyle bir koşulda 

komşuluk kavramını yandaki daireye indirgemek insani bir yaklaşım olmamaktadır. Bu bakış 

açısı ile baktığımızda çevremizde hali hazırda savaşta olan ülke insanlarına kucak açmak hem 

dini hem de insani bir vazifedir. Göç kavramını bir yerden bir yere gitmek şeklinde değil de 

kültürel değerlerin göç etmemesi ve korunması şeklinde de algılamak mümkündür. 

 

Sonuç 

5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan göç olgusu incelenmiş ve bulgulardan 

hareketle şu sonuca varılmıştır: Göç kavramının bu kadar derinden hissedildiği ülkemizde, ders 

kitaplarında göç kavramı sadece bir metinde doğrudan işlenmektedir. Çocuk Edebiyatı 

açısından büyük bir eksikliğin göstergesidir. Düşünen ve sorgulayan çocukları sağlıklı bir 

gelişim süreci içinde büyütmek isteniyor ise hayatın gerçeklerinden onları soyutlamamalı ve bu 

koşullarda ne yapılacağına dair onlara rehber olunmalıdır. Ders kitaplarının Talim Terbiye 

Kurulunun aldığı karar doğrultusunda dört yıl önce okutulmaya başlandığı gerçeğinden 

hareketle, yeni hazırlanacak olan ders kitaplarında bu olgunun sağlıklı bir şekilde işlenmesi 

kitap yazıcılara tavsiye edilmektedir. 
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ÖZET 

Göç hemen her toplumu derinden etkilemiş, insanlık tarihiyle eş bir kavramdır. Özellikle de göç ve 
göçmenlik olgusu Türk kültürünün belirleyici vasıflarının başında gelmektedir. Kültür hayatında göçün bu 
kadar belirleyici olduğu bir milletin edebi eserlerinde bunun yansımalarına rastlanmaması düşünülemez. 
Türk edebiyatında göç ve göçmelik kavramları destan döneminden itibaren tarihsel bir gerçeklik olarak 
varlığını duyumsatır. Söz konusu dönemden günümüze gelinceye kadarki süreçte göçün kültür ve 
edebiyat dünyamızda önemli bir yere sahip olduğuaşikârdır. 

Toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel ve bireysel gibi pek çok boyutları olan göç olgusu, 
Türkiye’den yurtdışına; özellikle de Almanya’ya işçi göçünün başladığı 1960’lı yıllardan itibaren farklı bir 
boyut kazanır. 1990’lı yıllara kadar da Almanya odaklı düşünülür.Göç meselesi -ister göçü bizzat yaşamış 
olsun ister yaşamamış olsun- pek çok Türk yazarı tarafından gündeme getirilmiş, farklı boyutlarıyla ele 
alınmıştır. Bu yazarlardan birisi de çok yönlü kişiliğiyle öne çıkan Zülfü Livaneli’dir. Kendisi de göçmen 
olarak yurtdışında bulunmuş olan yazar, göç olgusunu eserlerinde konu edinen isimlerden birisidir.  

Edebiyat ve göç ilişkisinin ele alındığı bu bildiride, yazarın sekiz öyküden oluşan “Arafat’ta Bir 
Çocuk” adlı eserinde göç olgusunun yansımaları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zülfü Livaneli, göç, göçmenlik, kültür, edebiyat. 

 

The Case of Immigration in Zülfü Livaneli’s “A Child in Purgatory” 

 

ABSTRACT 

Immigration, a notion concurrent with history of humanity, has affected almost all societies. 
Particularly the case of emigration and immigration is the leading characteristic of Turkish culture. Since 
the immigration is a strong determiner of the cultural life of a society, it is unlikely not to run across its 
reflections in literary works. The notions of emigration and immigration evoke their existence as a 
historical reality since the beginning of epic era. It is clear that immigration has an important place in our 
cultural and literary world from that time to this.  

The case of immigration has many dimensions such as social, cultural, economic, environmental 
and individual. It gained a new dimension when immigration to abroad, particularly labour migration to 
Germany, had started in 1960s. It had been considered as Germany-oriented until 1990s.  

The issue of immigration – whether experienced by himself or not – has been brought into 
question by many Turkish writers from different point of views. One of these writers is Zülfü Livaneli 
who is a versatile person. He had lived abroad as an immigrant and he is one of the names who used the 
case of immigration in his works.  
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This report, which discusses the relation between literature and immigration, focuses on 
reflections of case of immigration in writer’s “A Child in Purgatory” that consists of eight stories.  

Key Words: Zülfü Livaneli, immigration, emigration, culture, literature. 

 

Giriş 

1. Göç Olgusu 

Göç olgusunun Livaneli’nin öykülerindeki yansımalarına geçmeden evvel,“göç” 

kavramına ve göç-edebiyat ilişkisine kısaca değinmek istiyorum. 

İnsanlık tarihiyle eş bir kavram olan ve hemen her toplumu derinden etkilemiş olan göç, 

“ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel nedenlerle, bir yerden başka bir yere yapılan ve kısa, 

orta veya uzun vadeli geriyedönüş veya sürekli yerleşim hedefi güden coğrafik, toplumsal ve 

kültürel bir yer değiştirme hareketi” (Tabunscic, 2012: 37) olarak tanımlanır. 

Bunlardan “doğal afetler, ekonomik buhranlar, yapısal değişimler ve can güvenliği gibi 

nedenler daha çok işin toplumsal boyutuna vurgu yaparken; daha iyi bir yaşam beklentisi ve 

macera severlik gibi nedenler bireysel boyutu oluşturmaktadır.” (Tabunscic, 2012: 37) 

Göç olgusunu zorunlu kılan nedenler önem sırasına göre; “a- ekonomik, b- sosyolojik, c- 

psikolojik, d- fiziki çevre koşulları ve denetlenemeyen değişkenler” (Helimoğlu Yavuz, 2012: 

31) şeklinde sıralanır. 

Toplumsal düzen, gelişim seyri içerisinde birtakım dengesizliklere yol açmaktadır. Bu 

dengesizliklerin farkına varan bireyler ise, başka yerlerde varolduğunu düşündükleri fırsatlardan 

istifade etmek ve bu sayede yaşam kalitesini geliştirmek için göç etmeye karar verirler. (Tekeli, 

2008: 176) 

Göç, daha ilk andan itibaren yer değiştirmekararı alan bireyler için “bir yandan 

kazanmaksa” öte yandan da pek çok yönüyle “yitirmek” anlamına gelir. (Koçak, 2012: 137) 

“Göç bir yandan da yitirmektir.”  

Bir yerden başka bir yere göçmek “İnsana evini, sokağını, anılarını, yakın çevresini, 

tanıdığı doğayı, bildiği mevsimleri, tatları, kokuları, hatta adının alıştığı söylenişini bile yitirir. 

Hangi zorunluluk ya da hangi kazanımlar uğruna olursa olsun, etkisi ne kadar uzun ya da kısa 

sürerse sürsün, yitirilen bir hayattır ve geriye kalan her şey gurbettir.” (Koçak-Aliç, 2012: 97) 

 

2. Türk Kültür ve Edebiyatında Göç 

Modern edebiyatın önemli temlerinden birisi olan göç ve göçmenlik olgusu Türk kültür 

ve medeniyetinin belirleyici vasıflarının başında gelmektedir. “Göç” ve “Türklük” neredeyse 

birbirleriyle paralel giden unsurlar haline gelmiştir. “Türkler Orta Asya’dan Akdeniz’e oradan 

da Avrupa’ya yayılmış bir millet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. 1960’lı yılların 

sonuna doğru gönderdiği işçilerle de, varlığını Batı Avrupa ülkelerinde artan oranda 

hissettirmeye başlamıştır.” (Tabunscic, 2012: 38) 

Kültür hayatında göçün bu kadar belirleyici olduğu bir milletin edebi eserlerinde bunun 

yansımalarına rastlanmaması düşünülemez. Türk edebiyatında göç ve göçmelik kavramları 

destan döneminden itibaren tarihsel bir gerçeklik olarak varlığını duyumsatır. Söz konusu 

dönemden günümüze gelinceye kadarki süreçte göçün kültür ve edebiyat dünyamızda önemli 

bir yere sahip olduğu inkâr edilemez. 

Göç olgusu, Türkiye’den yurtdışına; özellikle de Almanya’ya işçi göçünün başladığı 

1960’lı yıllardan itibaren farklı bir boyut kazanır. 1990’lı yıllara kadar da Almanya odaklı 

düşünülür. Öyle ki, o yıllarda Hollanda, İsveç, Fransa, Danimarka, Avusturya gibi kentlere de 

Türk işçiler göç etmesine rağmen göçmenlerin “Alamancı” olarak nitelendirilmesi manidardır. 
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Göç ve göçmenlik olgusu, Türk edebiyatçısının yakından izleme olanağı bulduğu kadar 

yaşadığıdır da aynı zamanda. Bekir Yıldız, Ümit Kaftancıoğlu, Tomris Uyar, Nevzat Üstün, 

Hasan Hüseyin Başaran ve yaşamlarını Almanya’da sürdüren Yüksel Pazarkaya, Aras Ören, 

Günay Dal, Habib Bektaş, Levent Aktoprak, Tamer Çağlayan, Aysel Özakın, Gültekin Emre, 

Yücel Feyzioğlu gibi isimler bu yolda önemli eserler vermişlerdir. (Turan, 2012: 13) 

“Su ve toprağın tükendiği yerden insanlar göç eder”(Yıldız, 2012: 1) diyen Bekir Yıldız, 

Türklerin Almanya’ya göçünü, insanlık tarihinin en dramatik hadiselerinden birisi üzerinden 

ortaya koyar. 

“Afrika’ya geldiler. Ağaç söker gibi, siyah insanı topraklarından söküp gemilere 

bindirdiler. Gemilerin yönü Amerika’ya doğruydu. Beyaz adamlardı yıllar önce bunu yapan. 

Amaçları, siyah insanı pazarlarda hayvanlar gibi satmaktı. Satılanların arasında birisi vardı. İsmi 

Kunta Kinte idi. O günden sonar, ülkesinden sökülen insanların ortak ismi Kunta Kinte oldu. 

Ben de 1962 yılında Almanya’ya çalışmaya gittim. Benim de ismim Kunta Kinte’dir. 

Afrika’dan giden siyah adamla bir tek ayırımımız vardı: onları kırbaçlayarak, zorla götürdüler. 

Bizler kendi isteğimizle, sevinçten uçarak, tıpış tıpış gidiyorduk. Aslanlar, ormanlarda 

avlanmıyordu çağımızda. Aslamların su içmek için gelecekleri su başlarına kurulmuştu tuzak. 

Ekmek Almanya’daydı. Ekmeğe doğru göç böyle başladı işte.” (Yıldız, 2006: 11) 

Almanya’ya göç eden Türklerin gittikleri topraklarda içine sürüklendikleri açmazlar, 

savrulmalar Orhan Murat Arıburnu’nun şu dizelerinde de ifadesini bulur: 

“Almanya’nın ortasında Ahmet 

Almanya’nın ortasında Mehmet 

Ayşeler 

Fatmalar 

Darmadağın, kıyamet!” (Turan, 2012: 10) 

 

3. Zülfü Livaneli’nin Öykülerinde Göç Olgusu 

Öyküleriyle bu çalışmanın konusunu teşkil eden ve kendisi de sürgün nedeniyle göçmen 

olarak yurtdışında bulunmuş olan Zülfü Livaneli, göç olgusunu kimi eserlerinde işleyen 

isimlerden birisidir.Livaneli kendisiyle yapılan bir söyleşidekonuyla ilgili olarak şunları söyler: 

“Sürgün, edebiyatın olmazsa olmaz temalarından biridir. Homeros’tan hatta belki ondan da eski 

ozanlardan bu yana akar durur. Biz de ’71 darbesinden sonra kendi kuşağımızın sürgün 

hikâyelerini anlatmaya başladık.” (Livaneli, 1978: 54) 

Göç-edebiyat ilişkisini ele aldığımız bu çalışmada, Zülfü Livaneli’nin sekiz öyküden 

oluşan Arafat’ta Bir Çocuk (1978) adlı öykü kitabını incelemeye tabi tuttuk. Esasında, yazar 

kitabına, Araf’ta Bir Çocuk adını koymayı düşünür. Ancak öyküleri okuyan Yaşar Kemal, 

yanlış da olsa halkın “arafatta kalmak” deyimini kullandığını ve bu yüzden kitabın isminin bu 

şekilde olmasını önerir ve bu öneri Livaneli tarafından da kabul görür. 

Öyküler genel itibariyleyazarın da belirttiği üzere 1971 darbesinden sonraki döneme 

odaklanmıştır. Yazar, 1972 yılında siyasi fikirlerinden dolayı askeri cezaevine konulur veon bir 

yılsürgünde yaşamak zorunda kalır. Bir bakıma göç olgusunu bizzat yaşamış bir yazardır 

Livaneli. Sözkonusu öykülerden bir çoğu, politik kimliğinden dolayı sürekli olarak bir yerden 

başka bir yere göçmek zorunda kalan kahramanların iç dünyalarına odaklanır. 

Bu öykülerden beşinde ülke içinde yapılan bireysel yer değiştirmeler; üçünde ise 

yurtdışına göç söz konusudur. Ancak doğrudan göçün ele alındığı metinler, kitaba da adını 

veren Arafat’ta Bir Çocuk, Bir Arpa Boyu ve Görüş başlıklı öykülerden oluşmaktadır. 

Bunlardan doğrudan çocuğu odağa alan tek öykü ise, Arafat’ta Bir Çocuk’tur. Bu üç öyküde 

siyasi mülteci ya da işçi olarak Avrupa ülkelerine savrulan Türklerin özellikle kültürel 

çatışmalar bağlamında yaşadıkları ele alınmıştır. 

Şimdi sırasıyla bu öykülere bir göz atalım: 
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Arafat’ta Bir Çocuk öyküsünün odağında bir çocuk kahramanın yer alması ve olayların 

onun bakışından yansıtılmış olması bizim için bu öyküyü daha farklı ve anlamlı kılmaktadır. 

Çünkü bu durum, sempozyumun ruhu ve içeriği ile debüyük ölçüde örtüşmektedir. 

Öykü “geçmiş” ve “an” üzerine kurgulanmıştır. Olaylar iki zaman dilimi arasındaki 

çizgide cereyan eder. Öykünün Almanya’ya ailesiyle birlikte göç etmiş olan okul çağındaki 

kahramanı Yılmaz, “an”da köksüzlüğünü tüm ıstıraplarıyla duyumsarken; 

“geçmiş”le;özelliklede ninesiyle-çünkü geçmiş bir bakıma “nine”yle özdeşleşir- varlığını 

anlamlı kılmak çabasındadır. 

Yılmaz’ın ailesi kısa bir süre önce Almanya’ya gelmiştir. Kendisi de okula başlayalı altı 

ay olmuştur. Yabancı dil bilmediği için büyük uyumsuzluklar yaşamaktadır. Kendisini ifade 

edemediği için, dışa karşı bir savunma mekanizması geliştirir.Okulda kimi zamanlar susması 

“bir inat değil, bilinçli bir başkaldırıdır. Almanca’yı az da olsa anlamasına rağmen konuşmayı 

redder.” (Koçak, Aliç, 2012: 98) O, “söylenen sözlerin çoğunu anlıyordu, ama anlamazlığa 

vuruyordu. Daha çok işine geliyordu böylesi.” (s. 28)Bu durum “yalnızlık yabancılık 

duygusunun hikâye[ler]deki en buruk örneğidir. Aynı zamanda dilin kimlik ve milliyet duygusu 

içindeki öncelikli yerini de belirler.” (Koçak, Aliç, 2012: 98) 

Yılmaz’ın bu noktada baş vurduğu savunma mekanizmalarından bir diğeri de bir 

şapkanın içine gizlenmektir. Yabancılık hissettiği dışa karşı kendisini adeta şapkanın içine 

hapseder. Uyurken bile şapkayı başından çıkarmaz. Daha öykünün başında bu durum şöyle 

tasvir edilir: 

“Gözlerinin üstüne dek indirdiği şapkayı hiç çıkarmıyordu başından. Çok uzun siperlikli, 

kırmızı, mavi, sarı dilimli bir boyacı şapkasıydı. Boya fabrikasının adı yazılıydı üstünde. 

Kıyıdan köşeden tek tel saçı görünmesin diye sıkı sıkı çekiştiriyor, önüne baktığında bir şey 

göremez oluyordu. Öğretmen bile bie şey söylediğinde, görebilmek için başını iyice arkaya 

atması gerekiyordu.” (s. 11) 

Yılmaz başta babası olmak üzere, bütün telkin ve tehditlere rağmen şapkayı başından 

çıkarmaz. Burada şapka, “yalnızlığın, yabancılığın ve yalıtılmışlığın” simgesi durumundadır. 

Öte yandan da “çevresine, kültürel kimliğiyle uyuşmayan her şeye karşı bir 

başkaldırı”dır.Gerçekte “yalnızlık, belki de hiçbir kültürün ulaşamayacağı tek yerdir.” (Koçak, 

Aliç, 2012: 103) 

Yılmaz mahallede daha çok Türk çocuklarıyla oynar. “Sarı yabanlar” olarak nitelediği 

Alman çocuklarıyla bir yakınlık kurmaz, kuramaz. Onlar Yılmaz’a “mavi ve uzak”tırlar. (s. 

13)Burada Yılmaz’ın yabancılığı, kültürel farklılıklara ayak uyduramaması; bu yeni kültürle 

uyuşamaması söz konusudur. Esasındaonların oynadıkları oyunlar da farklılık göstermektedir. 

Okulda bulunduğu ve okul bahçesinde oyun oynayan çocukları seyrettiği bir sırada aklından 

şunları geçirir: 

“Bunlar çelik çomak bilmiyorlardır” (...). “Çember de bilmezler, aşık da.” (s. 15) 

Yılmaz “an”da yabancılığını tüm benliğiyle duyumsayınca anımsama/hatırlamalarla 

geçmişe sığınmak ihtiyacı hisseder. 

“Anlamadığı konuşmalar, uzak çayırların hışırtısı gibi geliyordu kulağına. Hiçbir şey 

konuşulmuyormuş gibiydi. 

Daha geçen hıdrellez, nenesiyle çamurdan ev yapmışlardı. Ne geçmişti ki üstünden. İşte 

belki de o, çamurdan yaptıkları ev dileği yerine gelmiş, şimdi oturdukları eve yerleşmişlerdi. 

Köyde kendi yaptıkları tek katlıydı. Kümesi, ahırı vardı arkasında. Ama olsun! Bu da bir güzel 

evdi. Yedinci katta. Asansörle çıkılıyordu. En çok dizleri ağrıyan nenesi sevinecekti bu asansör 

işine, geldiği zaman. Nenenin geleceği günü iple çekiyordu çocuk. Kırış kırış hışırtılı eliyle 

başını okşayıp göğsüne bastırmasını özlemişti. “Kınalı kuzum” diye sevişi, burnunda 

tütüyordu.” 

(...) 
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Kokular da değişmişti şimdi. Yeni yeni kokular tanıyordu çocuk. Taze ot kokusu 

kalmamıştı. Koyun sürülerinin, sığırların kokusu, ahıra girdiğinde insanın genzini yakan ama 

gene de tanıdık bildik gelen o ağır koku, Harman kokusu, yağmurlardan sonra kabaran toprağın 

kokusu kalmamıştı. Ama en çok aradığı, nenesinin kokusuydu. İlle nenesinin kokusu.” (s. 14) 

Yılmaz bütün olumsuzluklara rağmen Peter adında bir Alman çocuğuyla kısa süreli bir 

dostluk kurmayı başarır. Peter’in onu evine davet ettiği bir günde annesinin, Yılmaz’ın Türk 

olduğunu ve yabancılarla oynamaması gerektiğini söylemesiüzerine, Yılmaz evden ayrılır ve 

yeniden yalnızlığına sığınır. Bu noktada öykünün bitiş cümleleri son derece anlamlıdır. 

“Korkuyordu, yapayalnızdı artık. 

Boyacı şapkasını çantasından çıkardı. Hınçla başına geçirdi. Hem de saçının tek teli 

görünmemecesine...” (s. 33) 

Bir Arpa Boyu öyküsünün kahramanı on sekiz yaşındaki Berat Koza,mülteci olarak önce 

Almanya’ya; oradan da Kopenhag’a gitmek zorunda kalır. Öyküde, kahramanın yeni gittiği 

“yaban eller”de karşılaştığı sıkıntılar, kültürel çatışmalar söz konusudur. Dil bilmemesi ve yeni 

yerdeki kültürel farklılıklar onu en çok sıkıntıya sokan meselelerdir. Öykü kahramanı zamanda 

içerisinde umutlarla dolu göç yolculuğunun gerçekte“köklerinden koparılmak” (Aytaç, 2012: 

18) olduğunun farkına varır. 

Berat Koza’nın Sirkeci tren istasyonunda başlayan yolculuğu üç gün sonra önce 

Almanya; yaklaşık bir hafta sonra da Kopenhag’da son bulur. Bu anlamda “istasyon” yol 

ayırımı olmak noktasındasimgesel bir değere sahiptir. Gerçekten de kahraman, gidip gitmemek 

konusunda istasyonda bir süre tereddüt yaşar. 

Berat Koza Almanya’da tanıştığı Türk öğrencilerin yaşadıkları gayr-i ahlaki ilişkilere 

tanık olur ve iç dünyası sarsılır. Tüm benliğiyle “yabancı”lığını duyumsamaya başlar. Kafasında 

pek çok soru işaretleri belirir.“Göçle birlikte [artık] değer yargıları da aşınıp değiş[mişt]ir.” 

(Turan, 2012: 12) 

Öykü kahramanınınAlmanya’ya siyasi mülteci olarak çıktığı yolculukta zaman içerisinde 

değişen psikolojisini yansıtması bakımından romanın muhtelif yerlerinden alıntılanan aşağıdaki 

satırlarönemlidir: 

“Yeni yaşamın kendisine neler vereceğini düşünmeye koyuldu. Hep çok parlak, çok 

olağanüstü görüntüler parlıyordu kafasında” (s. 66) 

“Hele bir sınırı atlatalım, gerisi kolay” diyordu ama gel gör ki kolay değildi bu işler, hiç 

kolay değildi.” (s. 79) 

“İçi almıyordu. Alışamadığı yemekler, kokular, hava, sağlığını bozmuştu” (s. 79) 

“Ayrıca, Almanya denen memleketin kendine özgü ağır kokusu her gün artıyor gibiydi.” 

(s. 79) 

Bu macerada onu mutlu eden biricik şeyse, Kopenhag’da kendisine kucak açan ve kendisi 

gibi Türk olan Demir’in küçük çocuğunun onunla Türkçe konuşmasıdır.  

“Kadının kucağındaki çocuk, birden, elini Berat’a uzattı. 

Gülerek ve Türkçe, “Amca, amca” dedi 

Yeni öğrendiği bir eşyanın adını tekrarlar gibiydi. 

Berat Koza’nın içi sevgiyle doldu. Çocuğu kucağına alıp sıkmak, öpmek istiyordu. 

Çocuğun ona, orada, Türkçe olarak amca demesi, anlatılmaz bir sıcaklıktı.” (s. 88) 

Bu bir bakıma kahraman için‘benliğine yeniden kavuşmak’ olarak değerlendirilebilir. 

Öykünün bitiş cümleleri onun bu kaçışının bir şeyi değiştirmediğini; trajedisini daha da 

derinleştirdiğinigözler önüne serer. Çünkü okuduğu birgazete haberindeşunlar yazılıdır: 
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“Devletin ve milletin bütünlüğüne kasteden şehir eşkıyalarından ikisi, dün güvenlik 

kuvvetlerinin teslim ol ihtarına uymayıp...” 

“Ancak o zaman anladı bir arpa boyu yol gittiğini, Türkiye’den hiç çıkmadığını, hiçbir 

zaman da çıkamayacağını; sınırların, yolculukların, buralara gelmesinin durumu daha da 

ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını...” (s. 91) 

Görüş öyküsünde ise olaylar bütünüyle Almanya’da bir cezaevinde yatan öykü 

kahramanı Müslim Acar’ın bir görüş günündekarısı Hayriye ile olan 

diyalogları/diyalogsuzlukları üzerine kurgulanmıştır. Öyküde önemli bir katman da yeterince 

Almanca bilmeyen kahranların iç monologlarıdır. Okuyucu kahramanların iç dünyalarına ancak 

bu monologlar vasıtasıyla dahil olma imkanı bulur. Diyaloglar ise, yarım yamalak Almanca 

konuşmalar üzerinden gelişmektedir. Bunun nedeni ise cezaevinde Türkçe konuşmanın yasak 

olmasıdır. Karı-koca,dilleriyle birbirlerinin gönüllerine dokunmak imkânı bulamazlar. Çünkü, 

konuşmak zorunda bırakıldıkları dil, meramlarını ifade edecek seviyede değildir. 

Öyküde olaylar şöyle gelişir: Müslim büyük umutlarla Almanya’ya gelmiş; ancak 

karıştığı bir kavgada bıçakla adam yaralamak suçundan cezaevine konulur. İki çocuğu ve karısı 

ortada kalır. Karısı ve çocuklarının izinli olarak memlekette bulundukları bir sırada olay 

gerçekleşmiştir. Olayın karısına haber verilmesi üzerine, karısı Hayriye onu ziyarete gelir. 

Öykü boyunca kendilerini Almanca ile yeterince ifade edemeyen insanların dramlarına ve 

çaresizliklerine şahit oluruz. 

“Müslim kızardı, bozardı, yutkundu ve güçlükle: 

“Guten tag!” dedi. (İyi günler) 

“Guten tag! Dedi karısı da. 

“Wie geht’s dir?” (Nasılsın) 

“Danke gut. Und dir? (Sağ ol iyiyim. Ya sen?) 

Soğuk, beyaz duvarlı birodada konuşuyorlardı. Almanya’daki bir cezaevinin görüşme 

yeriydi burası. Aralarında bir cam bölme vardı. Müslim Acar camın bir yanında, karısı Hayriye 

de öteki yanındaydı. Konuşmaları, tepelere yerleştirilmiş miikrofonlarla banda alınıyordu.” (s. 

105) 

Hayriye de kocasının durumundan dolayı umutlarını kaybetmiş gibidir. İç 

konuşmalarından bunu anlamak mümkündür. 

“Ne kadar sürecek bu?” diye geçiriyordu içinden Hayriye. “İzni kesip gelirsem her şey 

düzelir sanmıştım. Ama hiç öyle olmadı. Hele seni böyle camların arkasından görünce böyle 

buralarda Almanca konuşarak... Dilimiz de dönmez, hiç olmazsa iki kelime konuşabilseydik... 

Hiç umudum kalmadı. Böyle mi geçecek hep?” (s. 107) 

Müslim Acar da o talihsiz olayın yaşanmasından dolayı büyük bir vicdan azabı duyar. 

“O gece uğramasaydım kulübe” diye düşünüyordu belki bininci kez. “Ayaklarım 

kırılsaydı da gitmeseydim, hiçbiri gelmeyecekti başıma. Sonra, sövdüyse sövdü. Ne olur, 

kıyamet mi kopardı sesimi çıkarmasaydım! İyi ki ölmedi. Çok şükür Allah’ıma, ölmedi.” (s. 

107) 

Öyküdeki bütün diyaloglar, herhangi bir duygudan yoksun, kırık dökük Almanca 

konuşmalardan ibarettir. Hatta Hayriye dil bilmediği için sadece kelimeleri birbiri ardınca 

sıralamakla yetinir: 

“Wie geht’s vater?” (Babam nasıl?) 

“Gut.” (iyi).  

... 
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“Wie geth’s mutter?” (Annem nasıl?) 

“Auch gut.” (O da iyi) 

... 

“Wie geth’s kindern?” (Çocuklar nasıl?) 

“Gut.” (İyi) 

... 

“Wie geth’s bruder?” (Kardeş nasıl?) 

“Gut. Er heiraten.” (İyi. O evlenmek) (s. 106-107) 

Buı kırık-dökük konuşmalar böylece öykü boyunca uzayıp gider. Kahramanların duygu, 

düşünce ve hislerine iç konuşmaları vasıtasıyla tanık olmaktayız. Mesela Hayriye, Müslim’e 

köyden yiyecek getirmiştir. Ancak onların Almanca karşılıklarını bilmemektedir. Bir anda 

cezaevinde Türkçe konuşmanın yasak olduğunu unutur; ağzından kaçıracak gibi olur; vazgeçer.  

“Du weisst... Tarh... (bilirsin işte. Tarh... Hemen sustu Hayriye. Çekinerek mikrofonlara 

doğru baktı. “Yasaktır, yasaktır tarhana da demek. Ama nasıl anlatayım ben şimdi; sucuk, 

tarhana, bulgur, pekmez, şebit ekmeği, diye?...” (s. 110) geçirir içinden. 

Öyküsünün son sahnesinde Müslim, anadili dışında başka bir dille konuşmaya mahkûm 

edilmiş olmanın derin isyanını içinde duyumsar.  

“Hiçbir şeye aldırmadan cama doğru atılıp elleriyle cama vura vura, baskı altına alınmış 

sesinin bütün gücüyle haykırmayı içinden geçirdi. 

Güle güle git Hayriye, gene gel, çocukları şöyle bağrına bas benim için, kokla iyice, 

tamam mı? Köydekiler iyi mi? Anam, babam, Sait nasıl? Tarhana mı getirdin, sucuk mu, pestil 

mi? O it bana takılmasaydı iyiydi ya, işte... Gene gel Hayriye, ben buradan çıkarım, camlarının, 

aletlerinin, teyplerinin içine tüküreyim Hayriye...” (s. 111) 

 

Sonuç 

Sonuç itibariyle her üç öykü birlikte dikkate alındığında, “dil bilmezlikler”, “farklı değer 

yargıları” ve “göçmen olmanın, bir kenara itilmişlikle doruk noktasına çıkan yabancılaşma 

duygusu”nun (Turan, 2012: 11) belirgin bir biçimde öne çıktığı gözlerden kaçmaz. 

Göç olgusunun her şeyden evvel “yitirmek”le eşanlamlı olduğunun altını çizen yazar, söz 

konusu üç öyküde de kahramanların yeni dâhil oldukları kültürel çevreye uyum sağlamak 

noktasında önemli sorunlar yaşadıklarına dikkat çeker. 

Livaneli’nin öykülerinde işçi ya da mülteci olarak gittikleri yeni yerlerde daha iyi yaşam 

koşulları umarken, umduklarının aksine mutluluk ve huzuru bulamayan bireylerin kültürel bir 

yabancılaşma ve yozlaşma içerisine sürüklenmelerine yer verilir. 

Bunun yanı sıra memleket hasretinin yoğun bir duygu olarak hissedildiği, kahramanların 

hayal kırıklıkları ile karşı karşı kaldıkları gerçeği de dillendirilir. 

Söz konusu kahramanlar, büyük beklentilerle göç ettikleri ülkelerde yaşamın/toplumun 

dışına itilirler. Zaman zaman da değişmeye, yozlaşmaya, asimile olmaya karşı direnme iradesini 

de gösterirler. 
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN’İN ÇOCUKLARI UÇURAN MASALLAR DİZİSİ  

VE GÖÇ 

 

Mahmut Abdullah ARSLAN* 

 

 

 

GİRİŞ 

Mustafa Ruhi Şirin, çocuk edebiyatımızın son dönemdeki en ileri gelen kuramsal ve 

uygulamacılarından biridir. 

M. Ruhi Şirin’in, çocuğu hayatının ve çalışmalarının merkezine aldığı, çocuklara yönelik 

eserler kaleme alırken çocuk bakış açısına uygun bir üslup kullandığı, eserlerinde eğitsel unsur 

ve iletilerin önemli bir yer tuttuğu, kendisinin Türk çocuk edebiyatında gelenekten yararlanan 

ve genç çocuk edebiyatı yazarlarınca da takip edilen bir konumda olduğu bilinmektedir. 

Nitel bir çalışma olarak doküman incelemesi ile kaleme alınan bu çalışma, bireysel tek 

taraflı okumadan kurtulmak ve objektifliği sağlamak için çocuk edebiyatı uzmanı bir başka 

ilgiliye de okutturularak yapılmıştır. 

Bu çalışmada, M. Ruhi Şirin’in “Çocukları Uçuran Masallar” dizisindeki “Guguklu 

Saatin Kumrusu”, “Martıcık ile Tilki”, “Kuş Ağacı” ve “Aslankuş” adlı masal kitaplarından 

oluşan toplam dört eser ele alınmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Göç, hicret kendi memleketinden bir başka memleketi memleket/vatan edinmedir. 

Korkulandan kaçış, umuda yolculuk ve hayaldekine sahip olma çabasıdır. Sonuçta mülteci olma 

durumu da vardır. Bazen göçülen mekan özgür olunan yer olursa yurt edinilir; bazen de göçülen 

yerde hep birgün esas vatana geri dönme umuduyla kalınır. 

M. Ruhi Şirin’in Guguklu Saatin Kumrusu’ndaki sanal kuş ile gerçek kuş olan kumru 

rolleri değişirken, sanal kuş canlanıp özgürlüğüne kavuşur. Sanal tutsaklık, gerçek uçmakla 

özgürlüğe dönüşür. Öncesinde guguklu saatin sahibi de çocuklarının yanına göçmüştür. Tahta 

kumru büyüyü sudan içişiyle bozar ve her iki kuş da gökyüzüne doğru özgürlüğe uçar; ama ev 

sessizliğe gömülür. Burada olumsuzluktan olumluya bir göç söz konusudur. 

Martıcık ile Tilki’de, anne martının sözünü dinlemediği için yuvadan uzaklaşan/göç eden 

martıcığın gittiği yerde karşılaştığı tilki karşısındaki mücadelesi söz konusudur. Sonuçta 

martıcık, mutluluğu göç ettiği yerde değil yuvaya dönerek elde eder. Burada da bağımsız, 

aileden de özgür olma, dolayısıyla gittiği yerde mutlu olma düşüncesiyle hareket edilince esas 

mutsuzluğa düşme durumu anlatılmıştır. Yani mutlu olunacak gerçek yer ailedir. 

Mavi ülkedeki kuş ağacı, anka gibi bir yeniden doğuşu yaşar. Kuş ağacı, ormandaki 

yerinden, yanma korkusuyla gölleri de aşarak ovada bir yere kaçar/göçer. Bu durum, göçen 

kuş/yapraklar=yapraktan kuşlar ve geri dönüş/yeniden doğuş macerasıdır. Nereye gitse sonuç 

değişmeyecektir. Hayat her yıl bir döngüdür. 
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Aslankuş’ta, maviormanın kralı aslanın ve yönetimindeki tilkinin teklifiyle diğer 

hayvanların sihirli sudan içmeleriyle kanatlanıp uçan hayvanlar olmaları/kanatsızlıktan 

kanatlıya dönüşüm/göç etmeleri anlatılırken tek kanatsız olup ormanı tek başlarına kullanan 

tilkilerin macerası söz konusudur. Kuşlar, kendileri dışındaki diğer hayvanların uçuşundan 

korkarak daha uzaklara göç ederler. Aslankuş başta olmak üzere, tilkinin kendilerine 

oynadıkları oyunu ve en önemlisi de her canlı için bir yaratılış yasasının olduğunu anlayarak 

büyüyü sihirli suyla bozarlar. Uçma teklifini sunan tilkiye ceza olarak sihirli sudan içirirler ve o 

da tilkikuş olup ormandan göç etmek zorunda kalır. 

Bu dğişim sonucu göç, uçma teklifini sunan tilki dışındakiler için olumsuz olmuşken 

doğruyu anlayıp büyünün çözülmesinden sonra bu hayvanlar için olumlu hale gelmiş; tilki için 

olumsuz olmuştur. Ama bu göç suçsuzlar/iyiler için olumlu, kötüler için olumsuz olmuştur. 

 

SONUÇ 

Guguklu Saatin Kumrusu’nun göçü olumludur. Martıcık’ın göçü olumsuzdur. Kuş ağacı, 

göçmesine rağmen hayat döngüsünü engelleyemez, kaderine razı olur. Maviormanın kanatsız 

hayvanlarının kanatlıya dönüşümleri olumsuzken şark kurnazı tilkinin tilkikuşa dönüşmesi ve 

ormandan göçü olumludur. 

Bazen göçler, millet ya da bireyler için gittiği yeri vatan edinmedir. Orada özgürlük 

içinde mutlu yaşama yeri/mekânıdır. Bazen bu düşünceyle bulunulan mekan/yer/vatan terk 

edilir, ancak düşünüldüğü gibi olmaz, gidilen ya da varılan yer mutsuzluk yeri olur.  

Göçlerdeki temel düşüncenin, bulunulan yerin/mekânın/vatanın artık çekilmez olduğu, 

özgürlüğün olmadığı yerden uzaklaşıp başka bir yeri vatan edinme, rahata/özgürlüğe kavuşma 

ideali olduğu söylenebilir. 

 

KAYNAKÇA 

Özbay, E. (2012) Paul Auster’in Sunset Park Adlı Romanında Göçebelik Teması. Erzurum: 

Atatürk Ü. Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. 

Şirin, M. Ruhi (2015) Guguklu Saatin Kumrusu. İstanbul: Nar Yayınları. 

Şirin, M. Ruhi (2015) Aslankuş. İstanbul: Nar Yayınları. 

Şirin, M. Ruhi (2015) Kuş Ağacı. İstanbul: Nar Yayınları. 

Şirin, M. Ruhi (2015) Martıcık ile Tilki. İstanbul: Nar Yayınları. 

Yakar, Y. Mahmut (211) Mustafa Ruhi Şirin’in Türk Çocuk Edebiyatındaki Yeri ve Eserlerinin 

Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme. Erzurum: Atatürk Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Yayınlanmamış doktora tezi. 

 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   191 

 

 

ÇOCUK VE SUÇ: İLK CİNAYET İSİMLİ ÖYKÜDEN HAREKETLE  

SUÇ PSİKOLOJİSİ 
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ÖZET 

Çocukluk, yaşamın bebeklik sonrası bir dönemi olmasının ötesinde, aynı zamanda psikoloji, 
psikiyatri ve davranış bilimlerinin de dikkatle incelediği alanlardandır. Hepsinin ötesinde edebiyatçılar, 
bilerek yahut istemsiz olarak bu dönemi hepsinden önce incelemişlerdir. Freud, bilinç dışını ozan ve 
filozofların kendisinden çok daha önce incelediğini kabul etmiş, kendisi de kadim edebiyat eserlerini 
geliştirdiği psikanaliz yöntemi ile incelemiştir. Türk edebiyatında da çocuk acımasızlığı, akran zorbalığı 
gibi anahtar kavramlara yakın olan çocuk ve suç psikolojisi, özellikle Ömer Seyfettin’in öykülerinde yer 
almakta ve öyküler, çocuk suçluluğuna yönelik büyük ipuçları içermektedir. Bu çalışmada, Ömer 
Seyfettin’in İlk Cinayet isimli öyküsü, çocuk ve suç ilişkisi bağlamında incelenmiştir. Nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman analizinin kullanıldığı çalışmada elde edilen sonuçların çocuk edebiyatı 
yazarları, ders kitabı hazırlayıcıları ve alana yönelik çalışma yapan akademisyenler açısından faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Suç psikolojisi, çocuk suçluluğu, psikanaliz, Ömer Seyfettin. 

 

Giriş 

Suçluyu kazıyın, altından insan çıkar. 

Prof. Dr. Faruk EREM 

Suç, Türkçe Sözlük’te “Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Merrriam-Webster sözlüğünde ise suç, “devlet tarafından 

cezalandırılmaya tabi olan yasa dışı eylem” olarak açıklanır (Merriam-Webster, 2016). Ahlak 

kurallarına aykırılığın kabul görmemesi, hemen hemen tüm coğrafyalarda geçerlidir. 

McDiarmid (2013), ahlak ve suç hükümleri arasında oldukça güçlü bir ilişki olduğunu kabul 

eder ve birçok suçun ahlaki yasaklamaların bir yansıması olarak ortaya çıktığını söyler.  

Suç psikolojisi ise psikolojinin bir çalışma alanı olup içebakış yöntemiyle tespit 

edilmektedir. Bu bakımdan tek tek suçluların psikolojisini bir dereceye kadar izah mümkün 

olabilmiş ise de suçluların genel psikolojisi hakkında bir nazariye kurabilmek henüz ilimde 

mümkün olamamıştır (Erem, 1977: 1). Erem’in 1977 yılında yapmış olduğu değerlendirme, 

2016 yılı itibarıyla da geçerlidir. Suç psikolojisi, adli psikoloji adı altında yahut bağımsız bir 

disiplin olarak sıklıkla çalışılmakta, bununla birlikte tek bir kuram etrafında kabul görmüş genel 

geçer yasalar belirlenmemektedir. Bu durum, bir eksiklik olmaktan ziyade alanın 

formülasyondan kaçınır tutumunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Suç psikolojisi, en sıradan ve küçük hırsızlık eylemlerinden ya da kandırmacalardan 

adam öldürme ve terörizme kadar değişen çok geniş bir insan etkinliği uzamını kapsar (Canter, 

2011: 44). Her suçluda psikolojinin yansımaları, farklı olacaktır. Taylor (1999)’a göre kişi, 

suçlu olabilir fakat suçlu hissetmeyebilir. Kanunun kötü işlediğini düşünebilir. Suçlu hissetmek 

için kişinin sadece yasaklanan bir şeyi yaptığını kabul etmesi yeterli değildir. Aynı zamanda 
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bunu yasaklayan otoriteyi de kabul etmesi gerekir (Taylor, 57: 1999). Dolayısıyla suçlu 

psikolojisinin belirlenmesinde yaş, cinsiyet, önceki yaşantılar ve ön kabuller etkilidir. 

 

Suç Sorumluluğu ve Çocuk 

Çocukların hangi yaştan itibaren suç sorumluluğunu taşıdıkları, oldukça tartışmalı bir 

konudur. Psikolojik, bilişsel ve ahlaki gelişim durumları suç sorumluluğu ile ilişkilidir 

(Kramers-Olen, 2015: 466). Erem (1977)’e göre müddeti her insana göre değişmesi muhtemel 

olsa bile muayyen bir yaştan evvel tam çocukluk devresi mevcuttur. Erem’in psikanalizi temel 

alan çocukluk dönemi kabulünde anahtar kavram, muayyen yaştır. Bu yaşın coğrafyaya göre 

değişecek olması, literatürde çocuk ve suç kavramını yan yana getiren farklı kabullerin olmasına 

yol açmaktadır. 

Suç ve çocuk, bir araya getirilmek istendiğinde, öncelikle yazılı yaptırımları göz önüne 

almak gerekmektedir. Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre ise çocuklar özel olarak korunmalı, 

yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak 

sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi 

sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir 

(Çocuk Hakları Bildirgesi, Madde 2) 

Cenevre Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk kavramını gelişimi için maddi ve manevi 

olarak gereksinim duyan kişi olarak tanımlamaktadır. (Geneva Declaration of the Rights of the 

Child, 2016). Çocuk için suç, iradesinin hâkimiyeti tam olarak oluşmadığı için muğlak bir 

kavramdır. Bununla birlikte herhangi bir hata, yanlış bilgi yahut aile tarafından kabul görmeyen 

bir davranış, suç olarak adlandırılamaz. 

Avrupa’da 1933 tarihli Çocuk ve Gençlere Yönelik Yasa’ya göre 10 yaş altındaki hiçbir 

çocuk, herhangi bir suçtan ötürü suçlu kabul edilemez. İskoçya da aynı kanunu sadece yaşı 8 

olarak değiştirmek suretiyle kabul etmiştir. Bununla birlikte 12 yaşın altındaki hiçbir çocuk 

kanun karşısında yargılanamaz (McDiarmid, 2013: 145). Çocuk Hakları Komitesi de bu veriyi 

destekler biçimde suç sorumluluğu yaşının 12’den düşük olamayacağına dair şart koymuştur 

Kuzey Afrika’da geçerli olan Çocuk Yargı Yasası, suç kapasitesi için minimum yaşın 10 

olduğunu ve cezai ehliyetten muaf olmanın çürütülebilir varsayım aralığının 10-14 yaş arası 

olduğunu belirtmiştir. (Kramers-Olen, 2015: 467). Türk Ceza Kanunu’nda 31. Madde “Fiili 

işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler 

hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 

uygulanabilir.” ifadesi yer almaktadır (TCK, 2004). 

Biyolojik verilerin yanı sıra nörolojinin verileri de çocukta suç sorumluluğunun 

başlangıcında söz sahibidir. 14 yaşına dek frontal lob, gelişimini tamamlamamıştır. Bunun bir 

sonucu olarak, suç sorumluluğunu alabilme yetisi bakımından çocukların risk alma ve riski 

değerlendirme becerileri yetişkinlere kıyasla çok daha dürtüsel gelişecektir (McDiarmid, 2013: 

155). Erem (1977) bu konudaki görüşünü şöyle belirtir: “Beyin ödevlerinin kesinlikle bilindiği 

söylenemez. Fakat alın kısmına rastlayan bölümde biyolojik zekânın yer aldığı umumiyetle 

kabul edilmektedir. Konuşma, heyecan ve benzeri insan özellikleri burada toplanır, bu kısım 

zedelenirse bencil duyguların kişide hâkim duruma geçtiği ve aynı zamanda adalet duygusunun 

da kaybolduğu görülür (Erem, 1977: 486).” Her iki veri de beyindeki aynı bölgeyi işaret 

etmekte, bu bölgenin gelişmemiş olması yahut zarar görmesi hâlinde adalet duygusunun 

incineceğini, dolayısıyla cezai ehliyetin tartışılabileceğini belirtmektedir.  

Coğrafya temelli olarak değişen suç yaşı, en kapsamlı biçimde Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nde ele alınmıştır. Türkiye’nin 1995 yılında imzaladığı bu sözleşmeye göre, hiçbir 

çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tâbi 

tutulmayacaktır. 18 yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası 

verilemeyeceği gibi salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir 

(27 Ocak 1995 Tarihli Resmî Gazete). 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   193 

Suç yaşının belirlenmesinde bir diğer görüş, ön yaşantılardır. Bu görüşe göre çocuğun 

yaşam deneyimi de suç kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. Suç sorumluluğunu kabul etmedeki en 

düşük yaş eşiği, kültür ve tarihe göre biçim alarak oldukça farklı oranlardadır (McDiarmid, 

2013: 155). Suç sorumluluğunun temel ilkeleri, ahlaki sorumlu tutulabilirlik şartı 

gerektirmektedir, böylece ahlaki sorumluluk, suç sorumluluğu için bir ön şart olacaktır (Midson, 

2012; Kramers-Olen, 2015). Yasal çerçeve, suç sorumluluğunun başlangıç noktası olarak en 

düşük 8, en yüksek ise 18 yaşı kabul etse de ahlaki sorumlu tutulabilirlik, bu formülleri tekrar 

düşünmeye yöneltmektedir. 

 

Edebiyatta Suç ve Psikanaliz  

Edebiyat eserleri, bireyin bilinç düzlemi dışındaki alana da işaret etmektedirler. Freud 

tarafından bilinç dışı olarak adlandırılan bu alan, elbette ki olumlu duygulanımlar kadar 

olumsuz duygulanımları da barındırmaktadır. Duygulanımların herhangi bir gümrük olmaksızın 

aktarımı ile gerçekleştirilen tedavi biçimi olan psikanaliz, edebiyata da yansımıştır. Philips 

(2014), psikanalizin “edebiyatın bilmediği hiçbir şeyi bilemeyeceğini” iddia etmektedir. 

Edebiyat, gerçekten de bireyin bilinç dışında yer alan duygulanımlarını yansıtabildiği bir 

alandır. Bu durum, bizzat Freud tarafından da kabul edilir: “Her filozofun, ozanın, tarihçinin ve 

biyografi yazarının kendisine gerekli psikolojiyi bizzat kendisinin pişirip kotardığını, ruhsal 

olayları yorumlarken kendi özel varsayımlarını ileri sürdüğünü, bütün bu psikoloji ve 

varsayımların da az çok sevimli bir karakter taşıdığını, ama hepsinin de güvenirlikten yoksun 

bulunduğunu fark etmediniz mi? (Freud, 1992: 18).” Bu sorunun yanıtı, psikanaliz ve edebiyatın 

muhakkak iş birliği yapması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla edebiyatın sistematik bir 

bakışa, yani Freud’un psikanaliz yöntemine ihtiyacı vardır. 

Freud; Shakespeare, Dostoyevski ve Goethe’nin eserlerine yönelik psikanalitik 

çözümlemeler yapmıştır. Freud'a göre dünya edebiyatının en büyük üç eserinin (Kral Oidipus, 

Hamlet ve Karamazov Kardeşler) aynı konuyu, yani baba katilliğini ele alması rastlantı olarak 

açıklanamaz (Öztürk, 1993: 18). Her üç eserin ortak bir diğer noktası, suç eksenli olmasıdır. 

Dolayısıyla psikanalizin insanla suçu yaklaştıran bakış açısı, edebiyatta oldukça işlevseldir. 

 

Çocuk Suçluluğu ve “İlk Cinayet” 

Freud’un deyişiyle “kendisine gerekli psikolojiyi bizzat kendisi pişirip kotaran” Türk 

yazarlardan en bilinenlerinden birisi de Ömer Seyfettin’dir. Kaşağı ve Ferman isimli 

hikâyelerinde psikanalizin izleri net olarak görülürken aynı analizi çocuk suçluluğu ekseninde 

İlk Cinayet isimli hikâyeye de uyarlamak mümkündür. Bu eser üzerine literatürde yapılmış 

çalışmalar mevcuttur. Öncelikle bu çalışmalara değinmek gerekmektedir. 

Albez (2009) ve Karaşah (2009), Ömer Seyfettin’in hikâyelerindeki çocuk imgesini 

incelemişler, İlk Cinayet’te yer alan çocuk tipine de çalışmalarında değinmişlerdir. Geçgel ve 

Sarıçan (2011), Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde çocuk ve eğitim temasına değinmişler, İlk 

Cinayet isimli öyküde hayvanlara kötü davranılmaması gerektiği, aksi davranışın yıllar sonra 

bile insana acı verdiği mesajının vurgulandığını belirtmişlerdir (Geçgel ve Sarıçan, 2011: 171). 

Sallabaş (2012), Ömer Seyfettin’in hikâyelerini değer aktarımı kapsamında incelemiş, 

“İlk Cinayet” isimli öykü ile çocukluk yıllarına dair anıların, gözlemlerin ve izlenimlerin sade, 

anlaşılır, samimi bir dille kaleme alınmasıyla her yaştaki okuyucuya, özellikle de çocuk 

edebiyatına hitap edilmesinin sağlandığını belirtmiştir (Sallabaş, 2012: 67). 

Aydemir ve Erkal (2013), İlk Cinayet isimli öyküden hareketle eğitsel ve psikolojik 

mesajın aktarımına yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada olması gerekenle olan 

arasındaki çatışmanın eserin ana yapısını oluşturduğu belirtilmektedir. Torusdağ (2013), öyküyü 

metindilbilimsel bir yaklaşımla küçük ölçekli yapı ve büyük ölçekli yapı bağlamında 

çözümlemiştir.  
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İlgili çalışmalar incelendiğinde İlk Cinayet isimli öykünün eğitsel ve metindilbilimsel 

boyutuna yönelik önemli çalışmaların literatürde yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte 

eserdeki kahramanın suçluluk psikolojisine yönelik psikanalitik bir inceleme, henüz 

yapılmamıştır. Buradan hareketle çalışmanın problem cümlesini “İlk Cinayet isimli öyküde 

çocuk suçluluğuna dair izler bulmak mümkün müdür?” olarak ifade etmek mümkündür. 

 

Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde doküman analizinden yararlanılmıştır. 

Ömer Seyfettin’in 1919 yılında Diken dergisinde çıkan İlk Cinayet isimli öyküsü, çalışma 

dokümanını oluşturmuştur. Doküman, suç psikolojisinin ve çocuk suçluluğunun bilimsel verileri 

ile birlikte değerlendirilerek problem cümlesi değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular ve Yorum 

Hikâyenin başlığına dikkat edildiğinde “ilk” ifadesi dikkat çekmektedir. İlk, Türkçe 

Sözlük’te “herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 

2016). İlk Cinayet tamlaması ise, sonraki cinayetlerden en önce olan anlamına gelmektedir. 

Torusdağ (2013), başlığın “metin türüne uygun nitelikte, ilginç ve dikkat çekici bir şekilde 

zekice seçilmiş” bir başlık olduğunu belirtir. Gerçekten de başlık, ilk çocukluk dönemindeki 

“ilk” cinayeti ele alması bakımından dikkat çekicidir.  

Ben daima ıstırap içinde yaşayan bir adamım! Bu azap âdeta kendimi bildiğim 

anda başladı. Belki daha dört yaşında yoktum. Ondan sonra yaptığım değil, hatta 

düşündüğüm fenalıkların bile vicdanımda tutuşturduğu nihayetsiz cehennem azapları 

içinde hâlâ kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Hatıram sanki elem 

için yapılmış. 

 

Erem (1977), suç ve psikanalizin kesişim noktasını şöyle açıklamaktadır: “Psikanaliz, 

‘İnsan niçin suç işlemiştir?’ diye sormaz. Onun sorduğu şudur: ‘İnsan niçin suç işlememiştir?’ 

Psikanalize göre ahlaki şuur, insanın geç elde ettiği şeydir, cemiyet hâlinde yaşamak zaruretinin 

gerektirdiği ve üstün-ben'in teşekkülü ile tahakkuk edebilmiştir. (Erem, 1977: 481).” 

Dolayısıyla çocukluk, bireyin suça en yakın olduğu zamandır. İnsanın doğduğu andan ahlaki 

şuuru edininceye kadar geçirdiği süre, cezai ehliyetinin olmadığı dönemdir, bununla birlikte 

iradi bilincin olmadığı göz önüne alındığında da en tehlikeli dönemdir. Yukarıdaki alıntıda 

yazarın belirttiği 4 yaş dönemi ise, kahraman için suç hafızası ile başlamaktadır.  

Evet, acaba dört yaşında var mıydım? Ondan evvel hiçbir şey bilmiyorum. Şuur, 

başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. Tolstoy, daha dokuz aylık bir çocukken 

kendisinin banyoya sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir haz! Benimki müthiş bir 

ıstırap ile başladı. 

Alıntıda görüldüğü üzere şuur, yakmayan bir yıldırım gibi 4 yaşında iken yazarın 

zihninde kıvılcımlanmıştır. Albez (2009), yazarın kuvvetle muhtemel başından geçmiş bir 

hatırayı dile getirdiği hikâyesinde, ‘ilk cinayetini’ çocuk ve hayvan sevgisini, çevrenin çocuk 

üzerindeki etkisini anlatırken erken yaşta şuurlaşmanın insan hayatına kattığı anlamı da 

gösterdiğini belirtmektedir. O hâlde kahraman, bilincinin başlangıç noktası olarak ilk cinayeti 

almaktadır. 

Ben ilk defa kendimi Şirket vapurunda hatırlıyorum. Hâlâ gözümün önünde: 

Sanki dünyaya o anda doğmuşum, annemin kucağındayım. Gürültülü bir kadın 

kalabalığı… 

Kahramanın olayı anlatması, edebiyat tekniklerinden geriye dönüş tekniği ile 

gerçekleşmektedir. Freud'un da nevrozlara “çocukluğa dönüş” telkiniyle yaklaştığı göz önüne 

alındığında bu birleşim oldukça dikkat çekicidir.  
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 Annem, yanındaki çok sarı saçlı, genç bir hanımla gülüşerek konuşuyor, cıgara 

içiyorlar. Annem cıgarasını ince gümüş bir maşaya takmış. Ben bunu istiyorum. 

- Al, ama ağzına sürme!- diyor. 

Bana bu ince maşayı veriyor, cıgarasını denize atıyor. Galiba yaz. Çok aydınlık, 

çok güneşli bir hava… 

Suç, eğer toplum ve ahlak kurallarına aykırılık olarak kabul edilirse, yukarıdaki alıntıda 

ilk suçu annenin işlediğini söylemek mümkündür. Öncelikle sigarayı denize atması ve 

kahramanı tütün ürününe özendirmeye sebep olacak bir materyal olan maşayı vermesi, bu 

bağlamda suç unsurudur. Torusdağ (2013)’ın “ilgisiz bir anne motifi” olarak adlandırdığı anne, 

“Al, ama ağzına sürme!” şeklinde verdiği yönergeyi takip etmeyerek sohbete devam etmektedir. 

Annem konuşurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından 

kayıyorum. Beni kollarımdan tutarak yanına oturtuyor. Gümüş maşacığın halkasına 

parmağımı takıyor, annem görmeden ucunu ağzıma sokuyor, dişlerimle ısırıyorum. 

Yukarıdaki alıntıda bu sefer anne değil, kahraman tarafından gerçekleştirilen ilk suç 

girişimi dikkat çekmektedir. Çalışmanın önceki bölümlerinden hatırlanacağı üzere, çocuğa 

yapmaması gereken söylenmiş, bununla birlikte neden yapmaması gerektiği belirtilmemiştir. 

Dolayısıyla kahramanın maşayı ağzına sokup dişleriyle ısırması, iradi olmayan bir girişimdir. 

Yani şuur, henüz yakmayan bir yıldırım gibi düşmemiştir. 

Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi… Ben beyazlar giymiştim. Başım açık. 

Saçlarım çok. Hem galiba dağılmış. Annem bunları düzeltirken başımı yukarı 

kaldırıyorum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında el kadar bir gölge 

kımıldıyor. 

Anne ve sarı saçlı hanımın ilgi noksanı tutumları ve sarı saçlı hanımın fiziksel 

görünümü  

tekrarlı tasvirlerle verilerek dikkat nesnesinin kahraman olmadığını gözler önüne 

serilmektedir. Bu noktada suç mağduru, el kadar bir gölge tamlamasıyla ilk olarak ele 

alınmıştır. 

- Bak, bak! –diyorum. Annem de başını kaldırıyor: 

- Kuş konmuş, diyor. Bu kuşu isteyince: 

- Tutulmaz, diyor. 

Ben yine istiyorum. Annem şemsiyesiyle bu gölgenin altına vuruyor. Fakat 

gölgede hareket yok. Yine yanındaki hanıma dönüyor: 

- A, kaçmadı. 

- Neye acaba? 

- Yavru olacak mutlaka. 

Kahraman, kendine muadil gördüğü kımıldayan gölgeyi annesinden yine isteyince anne, 

kuşu mevcut ortamdan uzaklaştırma girişiminde bulunmuş, fakat kuş, belki de yavru olması 

sebebiyle hareket etmemiştir. 

- Anne ben bu kuşu isterim- diye tutturuyorum. 

O vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor, beni koltuklarımın altından 

tutuyor ve küçük bir top gibi dışarıya kaldırırken diyor ki: 

- Birdenbire tut ha! 

Başım keten tentenin hizasını aşınca, gözlerim kamaşıyor. Ellerimi uzatıyorum. 

Tutuveriyorum. Bu beyaz bir kuş… Annem alıyor elimden, öpüyor, sarı saçlı 
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hanım da öpüyor, ben de öpüyorum. 

- A, zavallı daha yavru. 

- Martı yavrusu. 

- Uçamıyor olmalı. 

- Denize düşerse boğulur. 

 

Israr sonucunda anne, kahramanın kuşa ulaşmasını sağlamıştır. Bu aşamada belki 

güneşten, belki hedefe yaklaşmanın verdiği hazdan, kahramanın gözleri kamaşmıştır. Kendi 

kıyafetleri gibi bembeyaz bir kuş, önce anne, sonra sarı saçlı hanım, en son da kahraman 

tarafından sevgi duygusuyla karşılanmıştır.  

Öteki kadınlar da karışıyor, “Yaşamaz!” diyorlar. Annem beyaz kuşu “A zavallı, a 

zavallı!” diye uzun uzadıya okşadıktan sonra benim kucağıma veriyor. 

- Eve götürelim, belki yaşar –diyor-, ama sakın sıkma yavrum. 

- Sıkmam. 

- Böyle tut işte 

Psikolojik ve eğitsel açıdan daha önceki bölümde yer alan “Al, ama ağzına sürme.” 

ifadesi ile “Al, ama sakın sıkma.” ifadeleri, etki ve tepki bakımından birbirine denktir. Tutarlılık 

gereği, maşayı ağzına götürüp çiğneyen çocuk, kuşu da elbette sıkacaktır. Yanlışı bilme, yanlış 

yapmanın ne anlama geldiğini kendi kendine anlamaya kıyasla oldukça yüzeyseldir. Küçük 

çocuklar için bu bilgi, genellikle bir yetişkinin yönergesi ile verilir (Piaget, 1932; McDiarmid, 

2013: 149). Dolayısıyla çocuğun bir davranışın yanlış olduğunu bilmesi yahut ona bunun yanlış 

olduğunun söylenmesi, çocuğun anlamlandırması için yeterli değildir. Bir diğer deyişle 

“Neden?” sorusunun cevabını verebilmek, suç iradesi ve sorumluluğunun başlangıç noktasıdır. 

Literatürde bu durum, doli incapax biçimindeki hukuki terimle ifade edilir. Dilimize cezai 

ehliyetten muafiyet olarak aktarılabilecek olan bu terim, hiçbir çocuğun suç işlemeye muktedir 

olmayacağı kabulüne dayanır. Bununla birlikte McDiarmid (2013)’e göre, eğer çocuk, yaptığı 

şeyin yanlış olduğunun farkındaysa çocuğun suçsuzluğuna yönelik varsayım çürümektedir. 

Burada ise kahraman, kuşu sadece sıkmaması gerektiği komutunu almakta, devamında 

gerçekleşecek eylemin sonuçları hakkında bilgilendirilmemektedir. 

Gümüş maşacığına bir ince cıgara takıyor. Yanındaki hanımla yine dalıyor lafa. 

Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki… Dokunuyorum… Kanatlarının kemikleri belli 

oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç çırpınmıyor, şaşırmış. Gözleri yusyuvarlak. 

Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz 

var. Boynunu uzatarak etrafa bakmağa çalışıyor. Ben o vakit gözlerimi anneme 

kaldırıyorum. Yanımdaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar. Benimle meşgul değil.  

Heyecanın şiddeti arttıkça irade kontrolü de o ölçüde zayıflar (Erem, 1977: 86). Bu artışın 

somut göstergesi, aşağıdaki iradi olmayan eylem dizgesi ile kendini gösterir.  

Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum. Bütün 

kuvvetimle sıkmağa başlıyorum. Kanatlarını açmak istiyor. Öteki elimle onları da 

tutuyorum. Mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. 

Dişlerimi kırılacak gibi sıkıyorum, gık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacığı titreyerek açılıp 

kapanıyor. Pembe sivri dili dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri evvelâ büyüyor. Sonra 

küçülüyor, sonra sönüyor… Birdenbire, tekallüs etmiş ellerimi açıyorum. Beyaz 

kuşcağızın ölüsü “pat!” diye düşüyor yere. 

Ruhi otomatizmin bir yansıması kabul edilebilecek serilikle anlatılan olay serisi, iradi 

olmayan eylemin hız ve şiddetini yansıtır mahiyettedir. Erem (1977)’e göre marazi şartlar 

dâhilinde, irade tamamiyle yok olduğu hâlde, fert hakiki bir otomat gibi hareket eder.  
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Annem dönüyor, eğiliyor. Yerden bu henüz sıcak masum cesedi alıyor, “A…Aaa… 

Ölmüş!..” dedikten sonra bana dik dik bakıyor: 

- Ne yaptın? 

- Sıktın mı? 

- Söyle bakayım? 

Cevap veremiyor, avazım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin elinden beyaz 

kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor: 

- Ah, ne günah! 

Ruhun şuur altı derinliklerinde çok çeşitli bir manevi huzursuzluk duygusu olarak 

hissedilen günahkârlık veya suçluluk, herkeste mevcuttur. Zira her insan hayatının ilk 

yaşlarından itibaren bilmeyerek ve sonraları bilerek kusurlar işlemekte, moral engellerle 

karşılaşmakta ve ilk defa ana, babadan gelmek üzere çeşitli cezalara da maruz kalmaktadır 

(Adasal, 1956; Erem, 480). Bu noktada kahramanın cezasını öncelikle toplum belirlemekte ve 

kendisini günahkâr ilan etmektedir. 

 

- Zavallıcık. 

Başka kadınlar da lafa karışıyor. Karşımızda oturan şişman, ihtiyar bir kadın cinayetimi 

haber veriyor: 

- Boğdu. Gördüm vallahi, ne hain çocuk… 

Toplumun tepkisinin âdeta bir domino etkisiyle ardışık olarak artması, suçluluk 

duygusunu pekiştirmektedir. Bununla birlikte esas ceza, ilk suçun sahibinden, anneden 

gelecektir: 

Annem sapsarı kesilmiş, sesi titriyor: 

- “Ah insafsız!” diye bana tekrar acı acı bakıyor. Daha beter ağlıyorum. O kadar 

ağlıyorum ki… 

Beni artık susturamıyorlar. Ne vakit, nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlayamıyorum. 

Sanki ebediyen ağlıyorum. 

Sevgi, çocuğa ananın ilk hibesidir. Ana bu hibeyi çocuğa süt, hararet, bakım gibi analık 

sevgisinin tezahürleri ile birlikte verir (Erem, 1977: 71). Annenin cezalandırması ise bu 

sevgiden mahrum bırakmak olacaktır. Son sözlerini söyleyen idam mahkûmlarının büyük bir 

çoğunluğunun annelerinden özür dileyip onları sevdiklerini söylemeleri, bu durum ile ilişkilidir 

(Uysal 2016). Dolayısıyla kahraman, sadece kuşun ölümüne değil, annenin sevgi 

mahrumiyetine ağlamaktadır. 

Kendimi bilir bilmez yaptığım bu cinayetin üzerinden işte otuz seneden fazla bir 

zaman geçti. Şimdi Şirket vapurlarının güvertelerinde otururken ne vakit bir martı 

görsem, birdenbire, neşemi kaybederim. Bir çocuk feryadıyla ağlamak isterim. 

Kalbimin içinde derin bir sızı büyür, büyür. Göğsümü acıtır. “Ah insafsız!” diye beni 

azarlayan anneciğimin ezelî tevbihini duyar gibi olurum. 

 

Son paragrafta tetikleyici, yani bilinç eşiğine ulaştıran aracı tanımlanmıştır. Bilinç eşiği, 

istendiği anda kolayca bilince çağrılabilecek bilgi, anı, beceri ve benzerlerinden bulunduğu 

anlık alan (Freud, 1992) olarak tanımlanmaktadır. Bu eşiğin tetikleyicisi ise Şirket vapurlarının 

güvertelerinde otururken kahramanın rast geldiği martılardır. Fakat kahramana neşesini 

kaybettiren, beyaz kuşcağızın ölüsünün hatırası değil, annesinden duyduğu ezelî tevbihtir. Suç 

hafızasını başlatan bu eylem, annenin verdiği ezelî cezanın bir sebebidir. Cezanın psikolojik 

ehemmiyetini psikanalistler kabul eder. İkinci faktör yani sevilmek ümidi üzerinde de 
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durulmaktadır. Sevilmek ümidi, sevgiyi kaybetmek korkusu şeklinde de ifade olunabilir (Erem, 

1977). Dolayısıyla kahramanın kalbindeki sızı, bir vicdan azabı ile birlikte cezanın hüznüdür.  

 

Tartışma  

Aydemir ve Erkal (2013), öyküyü “olması gerekenle olan arasındaki çatışma” olarak 

yapılandırmıştır. Bu yapılandırmada olması gereken, toplumsal kabulden hareketle 

konumlandırılmıştır. Psikanalitik açıdan incelendiğinde ise “olması gereken” zaten olmuş, birey, 

suç işleme iradesini işleve dökmüştür. Yine aynı çalışmada “kahramanın bu yaşananlardan bir 

ders çıkardığı ve hayatının geri kalan kısmında hiçbir canlıya zarar vermeyeceği anlaşılmaktadır 

(Aydemir ve Erkal, 2013: 77).” ifadesi yer almaktadır. Oysaki metnin başlığını oluşturan “İlk 

Cinayet” tamlaması, her ne kadar kahraman bize vicdan azabını yansıtsa da, kahramanın tek 

cinayeti olmadığı/olmayacağı bilgisini vermektedir. Araştırmacılar da “Hatıraların yapılmış 

olması cümlesi, bilinçli bir şekilde işlenecek suçların önsözünü oluşturur. (Aydemir ve Erkal, 

2013: 80).” diyerek bu durumu kabul etmektedirler. 

Geçgel ve Sarıçan (2011), öyküde hayvanlara kötü davranılmaması gerektiği, aksi 

davranışın yıllar sonra bile insana acı verdiği mesajının verildiğini belirtmişlerdir. Bu durum, 

genel bir kabul olmakla birlikte eserde verilen bir mesaj değildir. Belirtildiği üzere, yazarı yıllar 

sonra bile üzüntüye sürükleyen, suç duygusu ile tanışmaktır. Martı, bu durumun sadece bir 

tetikleyicisidir. 

 

Sonuç Yerine 

Bir çocuğu cezalandırmak, ıslah etmek manasına gelmeyecektir. Aksine bu ceza, öyküde 

olduğu gibi travmatik durumlara da sebep olabilecektir. Bu kapsamda Ömer Seyfettin’in İlk 

Cinayet isimli öyküsü, psikanalitik temelde çocuk suçluluğunu net biçimde aktarmakla birlikte, 

çocuklar için yazılmış değildir. Bununla birlikte yazarın diğer eserleri ile birlikte geniş 

psikanalitik çözümlemelere literatürde ihtiyaç vardır. 

 

KAYNAKLAR 

Albez, C. (2009). Türk millî eğitiminin genel amaçları bağlamında Ömer Seyfettin’in eserlerindeki 

çocuk imgesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

Aydemir, M. ve Erkal, M. (2013). Sanatsal anlatımla psikolojik ve eğitsel mesajın sunumu: İlk 

Cinayet. Turkish Studies, 8(6), 69-81. 

Canter, D. (2011). Suç psikolojisi. Ankara: İmge Yayınları 

Çocuk Hakları Bildirgesi. (1989). Madde 2. http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html 

adresinden 18/10/2016 tarihinde alındı. 

Erem, F. (1995). Psikanalizm açısından ceza hukuku. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 44 (1), 479-488 

Freud, S. (1992). Psikanaliz. Çev. Tahsin Büyükören. İstanbul: Düşünen Adam Yayınları. 

Geçgel, H. Ve Sarıçan, E. (2011). Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde çocuk ve eğitim teması. Uşak 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/2, 164-175. 

Geneva Declaration of the Rights of the Child. http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm 

adresinden 16/10/2016 tarihinde alındı 

Karaşah, E. (2009). Ömer Seyfettin hikâyelerinde çocuk ve çocuk eğitimi. Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. Kars: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Kramers-Olen, A. L. (2015). Neuroscience, moral development, criminal capacity, and the Child 

Justice Act: justice or injustice?, South African Journal of Psychology, 45(4): 466-479 

http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm%20adresinden%2016/10/2016


III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   199 

McDiarmid, C. (2013). An age of complexity: Children and criminal responsibility in law. Youth 

Justice, 13(2), 145-160. 

Merriam-Webster. (2016). Crime. http://www.merriam-webster.com/dictionary/crime  

Öztürk, N. (1993). Psikanaliz ve edebiyat. İnsan Bilimleri Araştırmaları, 1(4), 6-27  

Philips, A. (2014). Dehşetler ve uzmanlar. İstanbul: Metis Yayınları. 

Sallabaş, M. E. (2012). Ömer Seyfettin hikâyelerinin Türkçe öğretiminde değer aktarımı 

bakımından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

9(18), 59-68. 

Seyfetttin, Ö. (1919). İlk Cinayet. Diken, S. 32 

Sokullu-Akıncı, F. (2002). Suç Nedenleri. 

http://www.kriminoloji.com/Sucun_Nedenleri_Psikolojik-Fusun_Sokullu.htm. adresinden 

15/09/2016 tarihinde alındı. 

Taylor, G. (1999). Guilt and Remorse. Culture and Emotion. Ed. Anthony Mastead, Agneta H. 

Fischer. Psychology Press.  

Torusdağ, G. (2013). Metindilbilime genel bir bakış ve metindilbilimsel bir çözümleme örneği 

olarak Ömer Seyfettin’in İlk Cinayet’i. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 24: 54-86.  

Türk Ceza Kanunu. (2004). Madde 31. 12/10/2004 Tarihli Resmî Gazete 

Türk Dil Kurumu. (2016). 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5803cc303

04247.17702191. Erişim Tarihi 16.10.2016 

 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/crime
http://www.kriminoloji.com/Sucun_Nedenleri_Psikolojik-Fusun_Sokullu.htm
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5803cc30304247.17702191
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5803cc30304247.17702191




III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   201 

 

 

CELAL ÖZCAN’IN ‘ŞAKACI ÇOCUKLAR’ ROMANINDA  
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ÖZET 

Şair, öykücü, yazar ve ressam olan Celal Özcan, çok yönlü bir sanatçıdır. 1941’de doğan 2015’te 
vefat eden sanatçının eser verdiği alanlardan birisini de çocuklar için yazdığı kitaplar oluşturmaktadır. 
Sokak Kedileri, Canım Kitabım, Pamuk Kız, Yarış Başlıyor, Şakacı Çocuklar, Canım Kitaplığım, Yeni Yıl 
Armağanı, Kıskançlığın Bedeli, İboş’un Güvercinleri, Özcan’ın çocuk edebiyatı alanında verdiği eserlerdir. 
Celal Özcan’ın ‘Şakacı Çocuklar’ adlı romanında aynı mahallede yaşayan bir grup çocuğun başından 
geçenler anlatılmaktadır. Evde, okulda, oyun alanlarında birbiriyle yakın arkadaş olan bu çocuklar, 
yaptıkları yaramazlıklar ve şakalarla zor duruma düşerler. Başlarından geçen olaylar, onların dış dünyayı 
ve hayatı tanımalarını sağlar. Bu çalışmada, çocukların işledikleri suçlar / yaramazlıklar neticesinde 
onların büyüme ve olgunlaşma süreçleri ele alınacak, çocuklukta işlenen suçlar ve yapılan yaramazlıkların 
onların gündelik hayatlarındaki yeri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Celal Özcan, Şakacı Çocuklar, Roman, Suç, Yaramazlık 

 

INNOCENT CRİMES / MİSCHİEVES IN THE NOVEL ‘ŞAKACI 

ÇOCUKLAR’ OF CELAL ÖZCAN 

 

ABSTRACT 

Celal Özcan is a versatile figure, being poet, storywright, author and painter. One of the literary 
fields of the artist, who was born in 1941 and passed away in 2015, is his books dedicated to children. 
These are as follows: Sokak Kedileri, Canım Kitabım, Pamuk Kız, Yarış Başlıyor, Şakacı Çocuklar, Canım 
Kitaplığım, Yeni Yıl Armağanı, Kıskançlığın Bedeli, İboş’un Güvercinleri. In the Şakacı Çocuklar novel of 
Celal Özcan, there is narrated an adventure of a group of children, who live in the same district. These 
kids who are close friends at home, school and playgrounds get in trouble through their jokes and 
mischieves. What they go through furnishes them to get to know outer world and life. In this paper, 
children’s growing and maturation through commited crimes and mischieves is examined, and the point 
of these crimes and mischieves in childhood is emphasized.  

Key Words: Celal Özcan, Şakacı Çocuklar, Novel, Crime, Mischieve 

 

Celal Özcan’ın “Şakacı Çocuklar” adlı romanın ilk baskısı 1981 yılında ikinci baskısı ise 

2009 yılında Nesin Yayınevi tarafından yapılır. 104 sayfa olan roman, 6 bölümden 

oluşmaktadır. Roman, arka kapak yazısında şöyle tanıtılır: “Şakacı Çocuklar, aynı mahallede 

yaşayan bir grup çocuğun başlarından geçen ilginç olayları anlatmaktadır. Evde, okulda, oyun 

alanlarında birbirleriyle yakın arkadaş olan bu çocuklar, kimi zaman yaramazlıklarının, kimi 

zaman yaptıkları şakaların sonucu güç duruma düşerler. Aslında başlarından geçen serüvenler, 

onların dış dünyayla, gerçek hayatla tanışmalarının birer örneğidir. Çocuklar, yaşadıkları her 

olaydan yeni bir şey öğrenir, biraz daha büyüyüp olgunlaşırlar. Bu kitapta büyüme yolundaki 

                                                           
* Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, fsakalli@gazi.edu.tr 



 202                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

roman kahramanlarının başlarından geçenleri okurken hem eğlenecek, hem de benzer durumlara 

ilişkin yaşam dersleri alacaksınız.” (Özcan, 2009) Romanda yaşanan olaylar, roman kahramanı 

Utku tarafından nakledilir. Utku, mahalledeki çocuklardan birisidir. Onun ve arkadaşlarının 

mahallede ve okulda yaşadıkları, büyüklerinden işittikleri onların olgunlaşma sürecinde birer 

basamak olarak görülebilir. “Çocuk, doğuştan getirdiği süresiz oyun ihtiyacı, sınırsız merak 

duygusu, zengin hayal gücü ve özgün sözcük üretimleriyle yetişkinlerden ayrılır.” (Şimşek, 

2011: 11) Dolayısıyla onların yaptığı yaramazlıklar, süresiz bir oyun ihtiyacının, sınırsız merak 

duygusunun ve zengin bir hayal gücünün beraberinde getirdiği davranışlar olarak 

yorumlanabilir. “Sürekli bir arayış içerisinde olan çocuk için oynamak, eğlenmek vazgeçilmez 

bir tutkudur.” (Yalçın, Aytaş, 2003: 17) Celal Özcan’ın ‘Şakacı Çocuklar’ romanı da her şeyi 

oyun / şaka / eğlenme vesilesi olarak gören çocukların yaşadıkları etrafında kurgulanmıştır. 

Onların roman boyunca işledikleri masum suçlar ki bunları yaramazlık olarak nitelendirebiliriz; 

yaşlarının getirmiş olduğu süreçle alakalı bir durumdur ve şöyle sıralanabilir:  

Romandaki ilk masum suç / yaramazlık, Utku ve arkadaşlarının kapıcı Remzi Ağabey’in 

babası olan Kâmil Amca’ya yaptıkları şakadır. Kâmil Amca bekçilik yaptığı fabrika kapatılınca 

işsiz kalmıştır. Kâmil Amcayı çok seven ve onu masalcı dede olarak nitelendiren çocuklar, yaz 

mevsimlerinde dış kapının önüne çıkan ve orada uyuklayan adamı, bıyıklarına çam yaprağı 

sürterek uyandırırlar sonrada onun yaptığı hareketlere gülerler. Bu durum, romanda şu satırlarla 

anlatılır: “Hiç unutmam geçen gün yanına usulca yaklaşmıştık. Levent, küçük bir çam yaprağı 

buldu. Kâmil Amca’nın kırlaşmış bıyıklarına sürttü. Kıpırdamamaya, ses çıkarmamaya 

çalışıyoruz, uyanmasın diye. Levent’in çöp sürüşlerine başını sallıyor, elini götürüyor, sanki 

sinek var sanarak. Artık dayanamadık, hep birlikte güldük. Bizim Kâmil Amca, o an ayağa 

fırladı: Ne oluyor? Hırsız mı var? Yakalayın!.. Tutun! Gülmekten yerlere yattık. Ebru yanına 

sokuldu: Benim Canım Amcacığım, hırsız değil, biziz. Sana şaka yaptık.” (Özcan, 2009: 9)  

Romandaki ikinci masum suç / yaramazlık bakkala yumurta almaya giden Barbaros’un 

Bakkal Hasan Amca ile yaşadıklarıdır. Barbaros, yumurtaların parasını verdiği halde bakkal 

Hasan’ın ‘Yumurtaların parasını eksik verdin tamamla.’ demesi üzerine yaşanan diyalogda 

Barbaros, “Yumurtalar küçücük. Öyle küçük ki tıpkı kuş yumurtası. Ama Hasan Amca, bunlar 

çok küçük; neden böyle oluyor? Büyük yumurta satsana. Ne dese beğenirsiniz? Oğlum, küçük 

yumurta iyidir. Ses çıkarma, taşıması kolay olur.” (Özcan, 2009: 22) Bakkal Hasan Amca’nın 

bu tavrı karşısında eksik para veren Barbaros ise şunları söyler: “Buyur Hasan Amca, bir şey mi 

var? Var elbet. Bu verdiğin para yumurtaların yarı parası. Üstü nerede? Yarısı değil Hasan 

Amca, az verdim ki sayması kolay olsun., dedim çıktım.” (Özcan, 2009: 22) Bakkalın kendisine 

söylediklerine yaptığı davranışla ve verdiği ücretle karşılık veren Barbaros’un bu tavrı 

karşısında Utku ise asıl olması gerekeni şöyle ifade eder: “Hasan Amca haklı ama bir yerde 

haksız. Barbaros onun parasını vermeli elbet. Ancak Hasan Amca madem parasıyla yumurta 

alıyor, müşterilerini gücendirmemek için daha iri yumurtalar satmalı. Böylece küçümen 

yumurta üreten yumurta tüccarları da akıllarını başlarına toplarlar. Ya da küçük yumurtaların 

fiyatını daha ucuzlatırlar. Doğru dediler birlikte.” (Özcan, 2009: 23)  

Romandaki üçüncü masum suç / yaramazlık, sınıfta yoklama alınırken yaşanır. Sınıf 

başkanı Mine yoklama alırken Bülent’in ayakta olduğunu fark eden öğretmen, Bülent’e neden 

oturmadığını sorunca Bülent, arı soktuğunu o yüzden oturamadığını ifade eder. Öğretmen, 

Bülent’e izin verir. Evlerine doğru giden Bülent, hep poposunu ovalar. Bülent gittikten sonra 

çocuklar sürekli öğretmen ile Bülent arasında geçenleri taklit ederler. “Kemal Yavrum niye 

ayaktasın? Bir şey mi oldu yavrum? / Efendim bir şey söyleyecektim de. / Söyle bakalım. / Beni 

arı soktu efendim. / Nereni soktu evladım? / Söyleyemem öğretmenim. / Otur öyleyse. / 

Oturamam öğretmenim.” (Özcan, 2009: 25)  

Romandaki dördüncü masum suç / yaramazlık ise öğretmenin sorduğu sorulara Cafer’in 

verdiği cevaplar esnasında yaşanır. “Tarihin en parlak devri hangi devirdir?”, sorusuna Cafer, 

“Cilalı Taş Devridir öğretmenim” (Özcan, 2009: 27) cevabını verir. Öğretmenin ikinci sorusu 

“Uçan memeli var mıdır? Varsa bir örnek veriniz.” sorusuna Cafer “Hostes” cevabını verince 

bütün sınıf kahkahalara gömülür. Yine öğretmenin “Söyleyin bakalım dünyanın uydusu nedir?” 

sorusuna Utku’nun çimdiklemesiyle Cafer, “Ayy” der. Yine tüm sınıf gülüşmeye başlar. Ama 
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öğretmen Cafer’e seslenerek “Aferin oğlum. Bak, gördün mü, dikkat kesilince nasıl da doğruyu 

bulabiliyorsun” (Özcan, 2009: 30) der. Böyle geçen dersler sürüp gider, çocuklar da yanlışlarını 

anlayıp doğruları öğrenmenin tatlı zevkini yaşarlar. Uçan memelilerden yarasa kuşunu 

hatırlarlar. Günümüzün tarihin en parlak çağı olduğunu kavrarlar.  

Romandaki beşinci masum suç / yaramazlık ise nişancılık yarışması yapan çocuklardan 

Barbaros’un sapanla atış yaparken ağaç yerine yoldan o sırada geçen kadını vurması neticesi 

kaçarlarken oradan geçen bir amcanın yetişerek çocukları dövmesi ile yaşanır. Bey Amca, 

çocukları karakola götüreceğini ifade eder. Korkan çocuklar, bir daha yapmayacaklarını ve 

sapan kullanmayacaklarını ifade ederler. Bunun üzerine adam çocukları, serbest bırakır. Bu 

durum üzerine Utku, şu özeleştiriyi yapar: “Biz gerçekten şakacıdan da öte, birer yaramaz 

çocuktuk. Belli ki, söz dinleyen, sözünü tutan adam olmak için daha nice cezaları hak 

edecektik.” (Özcan, 2009: 45) İlerleyen süreçte çocuklar sapanları başka yerde de kullanırlar ve 

epey cam kırarlar. Leventlerin kırılan camını yenilemek için camcıya gittiklerinde bu dükkânın 

Oktay’ın ağabeyinin olduğunu öğrenirler. Levent’in annesi ile Oktay’ın ağabeyi tartışırlar. 

Levent’in annesinin Oktay’ın ağabeyine söylediği şu sözler çocukların bazı şeyleri anlamalarını 

sağlar: “Ben mi ileri gittim? Siz bir yandan sapan ve lastik satın, öte yandan da camcılık edin. 

Çocuk da (Oktay) arkadaşlarına sapan satsın. Bu ne demek? Ayıp değil mi? Ticaretin de bir 

namuslu yanı olmalı’ Durumu bütün mahalleye söylemezsem görürsünüz siz! Buradan da cam 

almıyorum. Yürü Levent, sen de Utku, hadi bakalım. Bu durumu tüm mahalleye söyleyin.” 

(Özcan, 2009: 47) Bu olaydan sonra sapanları kıran çocuklar lastikleri de çöpe atarlar. Bu 

durum da Utku’nun şu cümleleri ile ifade edilir: Bu olaydan sonra sapanları kırdık, lastiklerini 

çöpe attık. Ne bileyim nasıl oldu, içimde bir hafifleme, rahatlama duymaya başladım. Demek ki, 

yaptığımız iş yanlıştı. O yanlıştan kurtulmanın rahatlığını duyuyordum.” (Özcan, 2009: 47)  

Romandaki altıncı masum suç / yaramazlık Barbaros’un aferin alma isteğiyle ortaya 

çıkar. Öğretmeninin öğrencilerin defterlerini kontrol etmesi ve beğendiği defterin köşesine 

aferin yazması çocukları mutlu etmektedir. Fakat bir türlü öğretmenden aferin alamayan 

Barbaros, bunu kafasına takmıştır. Öğretmenden aferin almanın yollarını aramaktadır. Bir gün 

okul camlarından birisi kırılır. Öğretmen kimin kırdığını sorsa da cevap alamaz. Ve şu sözleri 

sarf eder: “Demek gene kırdınız. Hem de daha ilk ders başlamadan. Bu ne biçim iştir 

anlayamıyorum! Hadi kırmakla kalsanız neyse. Bir Allah’ın kulu çıkıp da şimdiye dek. Ben 

kırdım, demedi. Bu kadarı da insanı çıldırtmaya yetiyor.” (Özcan, 2009: 53) Bu sırada 

Barbaros, parmağını kaldırarak ben kırdım, der. Bunun üzerine öğretmen, cam kırma işinin kötü 

bir iş olduğunu belirtir ama dürüst davrandığı için Barbaros’a aferin der. Barbaros da amacına 

ulaşmış olur. Bu durum, romanda şu satırlarla verilir: “Gel buraya evladım. Demek sen yaptın 

ha? Bu cam kırma işi elbet kötü. Ama şimdiki davranışın hoşuma gitti. Aferin sana. Sen doğru 

dürüst, akıllı bir çocukmuşsun, meğer ben anlamamışım. Aferin, aferin yavruma!” (Özcan, 

2009: 54) Böylece Barbaros, kırmadığı cam için öğretmenden aferin alır. Sonra Barbaros, 

Utku’ya öğretmenden bir aferin daha alacağını belirtir. Son dersten önceki teneffüste öğretmen, 

kendisine yine aferin der umuduyla elindeki tahta cetvelle camı kırar. Öğretmen içeri girince 

camlardan birinin kırık olduğunu görür. Kim kırdı bu camı diye sorar. Barbaros yine aferin 

alacağını umut ederek kendisinin kırdığını belirtir. Öğretmen Barbaros’un yanağına kuvvetli bir 

şamar vurur ve şu cümleleri sarf eder: “Haa!... Anlaşıldı, sen beni yanılttın. Oysa ben seni bir 

yanlışlık yaptı diye, o yanlışlığını kabul etti diye bağışlayıp bağrıma basmıştım. Oğlum sen ne 

aptal şeymişsin böyle!.. Durmadan cam kırılır mı? Nerede tutumluluk? Nerede dikkat! Nerede 

malımızı korumak falan? Bir sürü öğütler.”(Özcan, 2009: 56) Barbaros’un bu davranışları 

yüzünden hem kendisi hem de çocuklar, yapmadıkları bir şey için yapmış gibi davranmamaları 

gerektiğini ve de sırf öğretmenden aferin alırım ümidiyle okul malzemelerine zarar vermemeleri 

gerektiğini anlarlar.  

Romandaki yedinci masum suç / yaramazlık çocukların top oynarken bir çöp toplayıcı 

çocuğu görmeleri ile yaşanır. Çocuklar yıkılan köşkün bahçesinde top oynarlarken uzaktan 

Cavitpaşa Sokağı’na doğru bir çöp toplayıcı çocuğun geldiğini görürler. Her apartmanın 

önündeki çöp konteynırına uğrayan çocuğa bir şaka yapmayı düşünen Barbaros elindeki futbol 

topunu daha önceden hazırladığı bir kırnapla iyice bağlar. Topu Naime Hanım Teyzelerin 
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apartmanı önündeki konteynıra atar. İpin bir uçununu da çeke çeke sokağın karşı tarafına 

götürür. Arkadaşlarını da “gelin benimle eğlence var.” diyerek çağırır. Karşıdan gelen toplayıcı 

çocuğun kendilerinde aşağı yukarı iki yaş falan büyük olduğunu düşünürler. Zorlanarak çektiği 

tekerlekli büyük çuvalın ise vücudunun iki misli kadar olduğunu görürler. Çocuk gelir. 

Barbaros’un topu bıraktığı konteynırın kapağını açar. Eldivensiz kirli elleriyle konteynırdan bir 

şeyler çıkarmaya başlar, bulduklarını çuvalına koyar. Utku, çocuğun bu durumunu görünce 

üzülür. Kendilerinin oynarken onun çalışmak zorunda olduğunu düşünür. O sırada çocuk, birden 

dikkat kesilir. Konteynırın içindeki topu görür. Topu eline alır. Ona bir çöp gibi değil, nicedir 

özlemini çektiği bir oyun aracı olarak bakar gibidir. Yüzünde bir aydınlanma belirir. Sevinir, 

topu özenle ve sevgi ile okşar. Tam topun bağlı olduğu ipi çözmeye yeltendiğinde Barbaros 

birden elindeki ipe asılır. Top, çocuğun elinden fırlayarak çocukların olduğu tarafa doğru 

gelmeye başlar. Bu arada Barbaros, kahkahayı basarken çocuklar da gülmekle gülmemek 

arasında bir durumda kalırlar. O sırada çocuğa bakan Utku, gördükleri karşısında acılar duyar, 

çok üzülür. Kocaman çuvalı apartmanın duvarına dayayan çocuk, birden kendisini bırakır. Ve 

elindeki nesne ile oynamaya başlar. Onun yaralanmış olduğunu anlayan Utku, Barbaros’a bir 

tokat atar. Yaptığını beğendin mi? diye ona çıkışır. Dalga geçecek başka birini bulamadın mı 

diye ona kızar. O arada Cenk de Barbaros’a tepki gösterir. Ve çocuktan özür dilemesini söyler. 

Barbaros, yaptığının yanlış olduğunu anlar ve geç de olsa çocuktan özür dilemek için onun 

tarafına doğru gider. Sonra diğer çocuklar da çocuğun yanına giderler. Barbaros, bunu 

kendisinin yaptığını belirtir ve çocuktan özür diler. Diğerleri de özür dilerler. Erdinç, topu 

çocuğa vermek ister fakat çocuk topu da almayarak oradan sessizce uzaklaşır. Giderken de 

hiçbir çöp konteynırına bakmaz. Bu sırada Utku, babasının şu sözlerini anımsar: “Hiçbir 

insanın onuruyla oynamayın. Özellikle de yoksullara, kimsesizlere, engellilere karşı her zaman 

saygılı olun.” (Özcan, 2009: 63) Utku ve arkadaşları, o günden sonra nerede bir toplayıcı çocuk, 

temizlik işçisi, sokak satıcısı, ayakkabı boyacısı, hamal, inşaat işçisi gibi emeğiyle çalışan insan 

görseler, onlara saygılı davranmak zorunda olduklarını düşünürler ve hep de öyle davranmayı 

sürdürürler. Utku, babasının şu sözlerini hatırlar: “Yaşamda en saygıdeğer gerçek çalışmaktır. 

Bütün çalışmalar yaşamak için, bir lokma ekmek için, sırtımıza geçireceğimiz bir gömlek, 

ayağımıza geçireceğimiz bir pantolon içindir. Hastalandığımız zaman doktor için, ilaç 

alabilmek içindir. Okula gidebilmek, defter kitap alabilmek içindir. Kış günleri ısınabilmek, 

aydınlanmak için elektrik borcu ödemek hep parayla oluyor. Bu da çalışarak elde edilen bir 

değerdir. Böyle bir amaçla çalışan bütün insanlara, kimseyi ayırt etmeden saygı duymalıyız.” 

(Özcan, 2009: 64) Çocuklar, Barbaros’un şaka olarak nitelendirdiği bu davranışın çok yanlış 

olduğunu anlamışlardır. Emeğiyle çalışan hiçbir insanla dalga geçmemeleri ve o insanlara şaka 

yapmamaları gerektiğini böylece idrak etmişlerdir.  

 

Sonuç 

Celal Özcan’ın ‘Şakacı Çocuklar’ romanı aynı mahallede yaşayan ve aynı okula giden 

ilkokul çağındaki çocukların (Ebru, Utku, Barbaros, Levent, Cenk, Oya, Mine, Bülent, Oktay, 

Mâruf, Necati, Erdinç, Kerem, Suzan, Meryem, Nalan) şaka olarak belirttikleri yaramazlıkları 

yahut masum suç olarak nitelendirilebilecek davranışlarını anlatır. Çocuklar, bu davranışları 

neticesinde yaptıkları birçok davranışın yanlış olduğunu görürler, yapmamaları gerektiğini idrak 

ederler ve bir olgunlaşma süreci yaşarlar. Romanda çocukların yaşadıkları olaylar neticesi şu 

olguları kavradıkları görülür: 

1. Uyku hâlindeki bir insana hiçbir şeklide şaka yapılmaması gerektiğini 

2. Dükkândan alışveriş yaparken olayları kendilerine göre yorumlamamaları gerektiğini 

3. Sınıf arkadaşlarının fiziksel bir acısı ile dalga geçmemeleri gerektiğini 

4. Öğretmenlerinin sınıfta sordukları sorulara şakacı cevaplar vermemeleri gerektiğini  

5. Herhangi bir aletle veya oyuncakla oyun oynarken insanlara ve çevredeki eşyalara 

zarar vermemeleri gerektiğini 
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6. Sırf öğretmenden aferin almak için yalan söylenmemesi gerektiğini 

7. Emeğiyle çalışan insanlarla hiçbir şekilde dalga geçmemeleri gerektiğini  

İçinde bulundukları yaşlar itibariyle yaşadıkları her şeyi oyun ve şaka olarak gören 

çocukların bu hareketleri neticesi yaptıkları birçok şeyin yanlış olduğunu kavramaları ve bir 

daha tekrar etmemeleri önemlidir. Yukarıda sıralanan ve yetişkin birçok insanın çocuklukta 

yaşadığı buna benzer olguların, o yaşlardaki çocuklarca yaşlarının gereği olarak yapıldığı 

görülmektedir. Romanda vurgulanan şey ise çocukların şaka olarak gördükleri fakat yanlış 

olduğunu anladıkları bu davranışları bir daha tekrar etmeyerek gereken dersi kendi adlarına 

çıkarmalarıdır. Özcan’ın ‘Şakacı Çocuklar’ romanı da yukarıda sözü edilen hususların önemini 

vurgulamaya çalışan bir çocuk romanıdır ve bu yönüyle de çocuk eğitimine katkı sağlayıcı 

özellikler taşımaktadır.  
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CHARLES DİCKENS’IN “OLİVER TWİST” İLE KEMALETTİN TUĞCU’NUN 

“KÜÇÜK SERSERİ” ESERLERİNDE SOKAK ÇOCUĞU TEMASININ 

SOSYOLOJİK BAĞLAMDA KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Mert ÇANAKCI* 

 

 

ÖZET 

Dünya üzerinde farklı zaman ve mekânlarda yaşayan toplumlar için sokakta yaşayan çocuklar 
tamamen çözüm bulunamamış önemli sosyal bir sorundur. Toplumun bu bireylere karşı dışlayıcı nitelik 
taşıyan ön yargılı bakışı buna karşın bu çocukların suç ve kötü alışkanlıklara karşı meyilli olması sorunun 
iki önemli unsurudur. 

Malzemesini toplumdan alan ve toplumsal eleştirinin ana kaynaklarından olan edebiyat eserleri 
yazıldıkları kültürel yapının içinde sokak çocukları konusunu da işlemiştir. Yazarlar toplumda gördükleri 
yapıyı eserlerine yansıtarak toplumlarına ayna tutma görevini yerine getirmektedir. 

İşte bu çalışmada İngiliz yazar Charles Dickens’in Oliver Twist eseri ile Türk yazar Kemalettin 
Tuğcu’nun Küçük Serseri eseri iki farklı kültür, zaman ve mekân farklılığında içlerinde yer alan sokak 
çocuğu temasının ele alınışı bağlamında sosyolojik eleştiri yöntemi ve karşılaştırmalı edebiyat bilimini 
verileri ışığında disiplinlerarası bağlamda karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ceza, Hırsızlık, Sokak Çocukları, Şiddet, Yetim 

 

ABSTRACT 

Dead-end kids are important social problem for communities living in different times and places 
over the world although their problems haven’t got permanent solution yet. Two important aspects of 
the problem are that societies have prejudiced view for these children which is exclusionary on the 
other hand these children have more prone to crime and bad habits. 

Literature which get its source from societies, is also one of the main source of social criticism 
that has made dead-end kids one of its issues according to which cultural structure they are written. The 
authors fulfill their task of holding a mirror to societies, reflecting their vision over structure which is 
shaping societies. 

On this study, English author Charles Dickens’ work “Oliver Twist” will be compare in an 
interdisciplinary context under the light of information of sociological criticism method and comparative 
literature to Turkish author Kamelettin Tuğcu’s work “Küçük Serseri” on terms of differences like culture, 
time, place and language over works main plot that theme of dead-end-kids. 

Keywords: Punishment, Robbery, Dead-End-Kids, Violence, Orphan 

 

Giriş 

Çalışma bağlamında öncelikle çocuk kavramı üzerinde durulmalıdır. Oğuzkan’a göre 

çocuk “iki yaşından ergenlik çağına kadar süren büyüme dönemi içinde bulunan insan yavrusu 

veya henüz erinlik dönemine erişmemiş kız veya erkek” (Oğuzkan, 1987, 11) olarak 
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tanımlanmaktadır. Bununla birlikte her çocuk büyüyüp yetişkin olsa da çocukluk Şirin’in 

yazdığı gibi “sosyal bir mekân olarak hep var kalsa da geçici olarak konumlandırılmış olduğu 

için çocukluğun doğası da değişir ve yetişkinlerin yanı sıra çocukların eylemleri yoluyla da 

çocukluk değiş(mektedir)” (Şirin, 2007, 12). Bu çalışmanın konu alındığı söz konusu kitaplarda 

sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar konusu ele alınmaktadır. 

Çocuğun toplum içindeki konumundan sonra çocuk edebiyatına kısaca değinmek yerinde 

olacaktır. Alan uzmanlarından olan Sever bu tür hakkında; “Çocuk edebiyatı (yazını), erken 

çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların 

dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal niteliği 

olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel 

adıdır” (Sever, 2007, 9) demektedir. 

Bu tanım çocuk edebiyatının küçük okurları çeşitli yönlerden geliştiren ürünler olduğunu 

göstermektedir. Bu tür aynı zamanda edebiyatla yeni tanışan okuyucu kitlesine “içinde doğduğu 

toplumun felsefesini yansıtan çocuksu ayna rolünü üstlenir. Ana dili sevgisinin verilmesinde 

okul öncesi ve okul çağı çocuklarının düzeyinde oluşturulan edebiyat, eğitimin vazgeçilmez 

kaynağıdır” (Şirin, 1994, 187). Bu açıdan son derece önemli işleve sahip olan bu edebiyat 

ürünleri, çocuğa kendi toplumunu ve dilini öğreten en önemli kaynakların başında gelmektedir. 

Bu durum bize çocuk edebiyatı ile çocuklara farklı toplumlara ait kültürleri öğreterek 

farklılıkların öneminin anlatılabileceğini kanıtlamaktadır. 

 

Yöntem 

İki farklı toplumun edebiyat eserlerinin değerler açısından karşılaştırması, karşılaştırmalı 

edebiyat biliminin çalışma sahasına girmektedir. İnci Enginün, “Mukayeseli edebiyat bir 

edebiyatın bir başkası veya başkalarıyla mukayesesi ve edebiyatın insan ifadesinin diğer 

alanları ile karşılaştırılmasıdır” (Enginün, 1999, 17) ifadesiyle karşılaştırmalı edebiyatın hem 

çokdisiplinli hem de çok kültürlü çalışma sahasına değinmektedir. Gürsel Aytaç bir edebiyat 

dalı olarak ele aldığı karşılaştırmalı edebiyatı bilimini, “görevi, işlevi, farklı dillerde yazılmış iki 

eseri konu, düşünce ya da biçim bakımından incelemek, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit 

etmek, nedenleri üzerine yorumlar getirmektir” (Aytaç, 2009, 7) olarak tanımlamıştır. Farklı 

kültürlerin ürünleri birçok açıdan ele alan bu disiplinin en önemli özelliklerinde biri 

disiplinlerarası çalışma alanıdır. Bu konuda Kefeli,  

“Önceleri iki farklı edebiyatın ya da kültürün karşılaştırılması şeklinde 

nitelenen “karşılaştırmalı edebiyat” kavramı daha sonraki yıllarda disiplinler 

arası bir alan olarak edebiyat-psikoloji, edebiyat-sosyoloji, edebiyat-felsefe, 

edebiyat ve diğer güzel sanatlar-resim, müzik, fotoğraf ilişkileri, özellikle son 

yıllarda ise edebiyatın bir uzantısı olarak nitelenen sinema ile olan yakın bağları 

incelemekte ve bu farklı alanları teknik, üslup gibi açılardan mukayese 

edilmektedir” (Kefeli, 2000, 9). 

Bu yapı karşılaştırmalı edebiyatın diğer disiplinler bağlantı içinde olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışmada karşılaştırmalı edebiyat-sosyoloji ilişkisi üzerinde durulacaktır.  

Bu bağlamda eserlerle işlenen temalar sosyolojik eleştiri yönteminin alınana girdiği için 

çalışmanın yöntem sınırlılığı sosyolojik yöntem olarak belirlenmiştir. Sosyolojik eleştiri önemli 

eleştiri kuramlarından biri olarak karşımıza çıkar. Bu eleştiri “edebiyatın toplum içinde 

doğduğu, toplum içinde var olduğu ve toplumun ifadesi olduğu, hatta edebiyatın hayatı temsil 

ve taklit ettiği ilkesinden hareket eder” (Özsarı, 2013, 87). Sosyolojik eleştiride eser neyi 

anlatıyor? sorusundan çok eser nasıl anlatılıyor? sorusuna cevap aramaya çalışılır. Sosyolojik 

eleştiri edebiyatı toplumun ortaya koyuş tarzı bir durum/alan olarak algılar.  

Sosyolojik eleştirinin başlangıcı 1725’te yayımlanan Yeni Bilim adlı eserine dayandırılır. 

(bkz. Moran, 2001, 83) Ardından gelen diğer isim ise Madame de Staël’dir. 1800 yılında 
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Edebiyata Dair adlı eseriyle, âdetlerin, kanunların edebiyat-toplum ilişkisi içerisindeki etkisini 

sorgular ve böylece sosyolojik eleştiriyi gün yüzüne çıkarır (bkz. Alver, 2003, 241).  

Toplum ve birey arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracak olan sosyolojik yöntem, mevcut 

toplumsal yapı ile o toplumun ürünü olan eserler ile bağlantının kurulmasına yardımcı olacaktır. 

Sosyolojik eleştiride gündelik hayat; “sınıfsal fark, toplumsal cinsiyet, toplumsal rol, statü, 

kültürel değerler gibi kültürel parametreleri öykü evreninin içerisinde bulmaya yardımcı olur” 

(Özden, 2004, 160-161). Elde edilen bu parametreler ışığında toplumsal süreç içerisindeki 

kavram çerçevesinde oluşan algıların değişim ya da dönüşümlerin nasıl bir yön çizdiğine dair 

özgül düşünceler geliştirilebilir. Tüm bunların yanında sosyolojik eleştiri de “amaç, sanat 

eserlerini anlamak ve değerlendirmek değil, onları kullanarak başka alanlarda bilgi 

edinmektir” (Moran, 2001, 85). İnan’a göre, “Sosyal bilimlerde oldukça yeni bir inceleme 

konusu olan çocuk” (İnal, 2007, 20) bu çalışmada iki farklı zaman, uzam ve kültürde sosyal bir 

varlık olarak değerlendirilerek, sokak çocuğu ve çocuk işçi kavramlarının nasıl işlendiği 

üzerinde durulacaktır. 

 

Uygulama 

Yapılacak olan çalışma karşılaştırmalı olarak eserlerdeki sosyolojik yapıyı incelemeye 

yöneliktir. Bu konuda Aydın, “Ferdî romanın kendi kendini anlatışındaki kurgu, nedensellik ve 

yaklaşım biçimi edebiyat sosyolojisini; beslenme kaynağı, paralel metin ilişkisi ve mesajlar ise, 

hem sosyolojiyi hem de karşılaştırmalı edebiyatı ilgilendirecektir” (Aydın, 2009, 363). Bu 

bağlamda karşılaştırma yapılacak eserlerinin seçilmesinin nedeni iki eserde de sokak çocuğu 

figürünün işlenmiş olmasıdır. Eserlerin karakterleri yakın yaşlarda erkek çocuklardır. Charles 

Dickens Victoria dönemi İngiltere’sinin sosyal arka planını eserine yansıtmıştır. Bu bağlamda 

dönemin yoksulluk yasaları önemlidir. 

“Geçmişi Ortaçağ’a kadar uzanan Yoksul Yasaları gereğince, kiliseye bağlı 

yerel yönetimler (parish) kendi bölgelerindeki yoksulara yardım etmek ve iş 

bulmakla yükümlüydü. 1772 yılında çıkartılan yasayla, yerel yönetimlerin yoksul 

evleri kurması, çalışabilir durumda olan yoksulları çalıştırması zorunluluğu 

getirilmiştir. O dönemde her kilisenin, kendi yetki bölgesindeki yoksulları 

barındırmak, kimsesiz çocukların bakımını ve çıraklık eğitimini üstlenmek gibi 

yükümlülükleri vardı. Ancak bir sefalet yuvasına dönüşen yoksul evleri, 

amaçlarından hayli sapmış, yoksul kesimin toplumdan elimine edildiği mekânlara 

dönüşmüştür” (Taş, 2011, 83).  

Bu bağlamda Oliver Twist kilise yetimhanesinde zorlu şartlar altında yaşanan bir 

yetimdir. Diğer karakterimiz Erol ise hayatının ilk döneminde Oliver’a kısayla ailesiyle birlikte 

orta halli sayılabilecek bir hayat geçirir. Erol babasına çok bağlı bir karakter olarak karşımıza 

çıkar. Onun içinde kötü günler babasının ölümünden sonra başlar. Ona yaşama sevinici veren 

babasıdır ve onun ölümü Erol’u sokağa sürükleyecek en önemli unsurlardan biridir. Kemalettin 

Tuğcu kitaplarında neden büyük ölçüde yoksul ve sokakta yaşayan çocukları değindiğini “(…) 

Bu kesimdeki çocukların problemleri daha çoktur. Zengin çocuğun pek o kadar ihtiyaç ve 

problemi yoktur. Fakat kenar mahalle çocuklarının ve öksüzlerin istediği ama erişemediği çok 

şeyler vardır… Onlara bir yol göstermek, elinden tutarak yükseltmek beni mutlu ediyor” 

(Yazıcı, 1987, 353) sözleriyle ifade etmektedir. 

Oliver yetimhanede bir kap daha yemek istediği için şiddet görür. “Sonunda çocuğun 

hemen hapsedilmesine karar verildi. Ertesi sabah da bahçe kapısına bir ilan yapıştırdılar” 

(Dickens, 1980, 22). Cenaze işiyle uğraşan Bay Sowerberry ilanda yer verilen para ödülü 

karşılığına Oliver’ı alır. Çocuk burada da oldukça kötü şartlarda yaşam mücadelesi vermeye 

devam eder. Yemek artıklarından beslenir ve sürekli hakarete uğrar. Bir gün bu hakaretler 

canına tak eder ve Noah karakterine saldırır. Ancak bu anlık sinir çok kötü dayak yemesine 

neden olur. Bunun üstüne bir de iftira yer ve dayağı onu attığı söylenir. Her kelimeden sonra 

bütün gücüyle Oliver’a vuruyor ve bir çığlık atıyordu. “Bu sırada, Bayan Sowerberry de 
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mutfağa girdi ve bir eliyle çocuğu tutup, ötekiyle yüzünü tırmalayarak Charlotte’a yardım etti. 

Durum bu şekle girince, Noah da yerden kalkıp Oliver’ın sırtını yumruklamaya başladı” 

(Dickens, 1980, 48). Bu olay onun tam olarak sokaklara düşmesine neden olur çünkü bu olay 

sonucunda küçük Oliver evden kaçar ve Londra’ya doğru yol alır.  

Küçük Erol ise ilk şiddeti üvey babasından görür. Akraba baskısı Erol’un annesinin tekrar 

evlenmesine neden olur. Erol yaşadığı bunalım sonucunda kendini kötü arkadaş gruplarının 

içinde bulur. Alkolik üvey baba kurduğu arkadaşlıklar hakkında Erol’la konuşmak ister ama 

aldığı cevaplardan tatmin olmayınca çocuğu öldüresiye döver. “Rüstem Bey dönüp kapıyı 

kapattı. Ben ayakta ve karşısında duruyorum. Bana öyle bir tokat vurdu ki hemen yere düştüm. 

Bunun üzerine beni tekmelemeye başladı. Hırsını alamadı. Odasına giderek bastonunu aldı. 

Başıma bacaklarıma, yine kafama vuruyordu” (Tuğcu, 2008, 20). Erol ise aynı Oliver gibi 

kendini dışarıya atar ama o karakola götürülür. Olanları polise anlatır ve eve dönmek istemez. 

Onun da sokak çocuğu hayatı bu şekilde başlamış olur. “En geniş anlamda, sokak çocuğu 

sokağı gerçek evi olarak gören çocuktur. Bu çocuklar ailelerini terk etmiş ya da onlar 

tarafından terkedilmişlerdir. Okuldan ayrılmışlardır. Bunların hepsi 16 yaşından önce 

gerçekleşir ve çocuklar göçebe bir sokak hayatı sürerler” (İçli, 2009, 15). 

Görüldüğü gibi iki karakterde sokaktaki hayatlarına başlamadan önce kaldıkları yerlerde 

dayak yemiş ve bir nevi kendilerini kurtarmak adına kaldıkları yerlerden kaçıp sokağa 

düşmüştür.  

Bu noktadan itibaren iki karakterde sokaklarda yaşamaya başlar. Oliver uzun bir yolculuk 

sonunda bitap bir halde Londra’ya kadar gelir. Karşısına bir hırsızlık çetesini üyesi çıkar. Oliver 

yanında kaldığı insanların hızsız olduğunu kendisinin de habersiz bir halde bulunduğu bir 

hırsızlık girişimi sırasında öğrenir. Ancak hırsızlıkla suçlanan Oliver olur. “Tam Oliver koşmaya 

başladığı sırada, yaşlı adam da elini cebine sokup mendilinin yerinde olmadığını fark edince, 

birden bire arkasına döndü. Çocuğun bu kadar hızlı kaçtığını görünce, yankesiciyi o sandı (…)” 

(Dickens, 1980, 77). Bu alıntıdan da anlaşılabileceği üzere Oliver hiç farkında olmadan bir 

hırsızlık zanlısı olmuştur. Bunun sonucunda suçsuzken yakalanır ve mahkemeye çıkar. 

Erol, Oliver’a benzer bir duruma düşer. Kendi isteğiyle sokaklarda yaşamaya başlayan 

Erol diğer sokak çocuklarının aksine namusludur. Bu durumda geçmişinin büyük bir etkisi 

vardır. Erol’da tıpkı Oliver gibi farkında olmadan bir hırsızlık olayının içinde kalır. “Ben 

hırsızlık olduğunu bilmiyordum. Gezmeye gidiyoruz diye beni de götürdüler. Hava kararınca 

bahçeden ayva aşıracaklarını söyleyip beni de duvarın üstüne bıraktılar. Meğer boş köşklerden 

birisine girmişler. Aksam karanlığında komşu görmüş… Bir bekçi beni yakaladı” (Tuğcu, 2008, 

26). İki karakterinin de sokakta kalmaya başladıktan kısa bir süre sonra hırsızlığa bulaşmış 

olması kitaplarda yer alan toplumsal bir eleştiri ve önemli bir benzerliktir. 

Eserlerde baba figürü yüklenmiş karakterler dışında neredeyse tüm kişiler kötü 

karakterlidir. Oliver üç ay hapse çarptırılmış olmasına rağmen gerçek ortaya çıktığı için cezadan 

kurtulur. Mendili çalınan Bay Brownlow onu evine götürür. Hatta ona istemezse bir daha 

sokaklara dönesine gerek kalmayacağını söyler. “Sevgili çocuğum, dedi. ‘Seni bırakacağımdan 

korkmana hiç gerek yok. Yani bunu sen istemedikçe, demek istiyorum’” (Dickens, 1980, 105). 

Bu teklif Oliver için karşılıksız bir iyiliktir. Bu iyilik ona çok iyi gelir ve artık sokaklara 

dönmek istemez. Bu bize Oliver’ın sokaklara düşmesinin kendi isteği olmadığı ve sokaklarda 

yaşamanın zorluluğu çok iyi anladığını gösterir. “Lütfen! Dedi. ‘Beni geri göndermeyin, 

efendim. Yalvarırım, beni yine sokaklarda dolaşmaya bırakmayın. Burada kalayım. Uşağınız 

olayım. Zavallı bir çocuğa acıyın’” (Dickens, 1980, 105). 

Diğer yandan Erol ise tıpkı Oliver gibi üç ay hapis cezasına çaptırılır. Ancak hapisten 

kurtulamaz ve hapse girer. Anlatı bu bölümle başlar ve karakterinin başına gelenler geriye 

dönüş tekniğiyle aktarılır. Hapiste Tuğcu’nun eserinin yardımcı karakteri olan Tahir Baba 

karşımıza çıkar. Burada Erol’un da sokak çocuğu tipine hiç uymadığı Tahir baba karakterinin 

ağzından söyle aktarılır: “Tahir baba ona yine dikkatle baktı. Kahvesini pişirirken hep 

düşünüyordu. İçinden: Bunda bir iş var, diyordu. Bu oğlan adam evladına benziyor. Öyle 

kaşarlanmış bir velet değil. Ben adamı gözünden anlarım” (Tuğcu, 2009, 8). Eserde hayatta 
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kimsesiz olmanın zorluklarından bahsedilmektedir. Erol, Tahir Baba’ya şunları söyler. 

“Buradan çıkarsan beraber oturalım, diyecektim. Sesin de kimsen yok, benim de. Ama insan 

mutlaka kendisine bir can arıyor. Eh bir gün buradan çıkarsam beraber oturalım (…)” (Tuğcu, 

2008, 30-31). 

Erol hapisten çıktıktan sonra belli zamanlarda gittiği lokantada garsonluk yapmaya başlar. 

Kısa süre sonra ise yaşlı bir kadının yanında kiracı olur ve bir yazıhane de çalışmaya başlar. 

Ancak bu yaşamın kendisine uygun olmadığı düşünerek bunların hepsini geride bırakarak 

serseri olmak için sokaklara dönmeye karar verir. “Rahat, karın tokluğu, arkasındaki elbise, 

ayağındaki kundura ona sıkıntı veriyordu. Serseri olmak istiyordu” (Tuğcu, 2008, 40). Ancak 

sokaklara döndükten kısa bir süre sonra parasını çalan sokak çocuklarıyla kavgası sonucu feci 

şekilde dayak yer ve perişan bir hale düşer. Farklı işlerde çalışmaya devam ederek durumunu 

tekrar düzeltir ve bu süreçte yıkıntı bir evi kendine yuva haline getirmeye başlar. Serseri 

olmanın kendisi için mümkün olmadığının farkına varır. “Ben serseri değilim, dedi. Evet, 

serseri değildi. Serserinin evi, eşyası olmazdı. Serseri hiç çalışmazdı” (Tuğcu, 2008, 46-47). Bu 

bağlamda Erol kendi düzenini sağlamaya başlar. Bir süre sonra aftan dışarı çıkan Tahir Baba’yı 

da yanına alır. Tahir Baba ise Erol ile alkolik eşinde ayrılan annesinin yeniden bir araya 

gelmesine ve sonuçta Erol’un evine dönmesine yardımcı olur. 

Oliver ise Bay Brownlow ile bir arkadaşının çocuğun ilk fırsatta hırsız arkadaşlarını 

yanına döneceğine dair iddia sonrası elinde tamir için verilen bir saatle hırsızlık çetesin bir 

üyesine yakalanır. Daha sonra Erol gibi bir köşke yapılan hırsızlığa zorlanır ve silahla yaralanır. 

Tedavi edildikten sonra birkaç kez yer değiştiren Oliver hikayenin sonunda başta Bay 

Brownlow’un yardımıyla gerçekte varlıklı bir ailenin mirasçısı olduğunu ancak ailenin diğer 

fertleri tarafında istenmeyen annesinin ölümünden ve miras belgelerin yakılmasında sonra 

kiliseye bırakıldığını öğrenir. Sonuçta Oliver mutlu olduğu ailenin yanında hak ettiği yaşama 

kavuşur. Yazar tarafından yaratılan bu tablo bütün yaşananlara rağmen sokak çocuklarının yani 

fakir ve yardıma muhtaç insanların da mutlu olabilecekleri belirtmek içindir. Bunun yanında 

döneminin toplumsal özelliklerini taşıyan bu eser dönemin insanlarına bir ayna tutmaktadır. 

 

Sonuç 

Toplumlarda fakir-zengin, güçlü-zayıf hatta evde ya da sokakta yaşananlar gibi farklı 

yaşantılar vardır. Bu ayrımın içinde bir de çocuklar vardır. Bizim çalışmamızda ise bu çocuklar 

sokak çocuklarıdır. Onlar en büyük güçlükleri yaşayan, en çok acı çekenlerdir. Bu çalışma da 

ele alınan eserler bu yaraya ışık tutmakta, bunu yaparken de gerçekleri göstermekten geri 

durmamaktadırlar. Sokakta yaşamak ve yaşamak zorunda kalmak farkını her iki eserde 

okuyucuya çok iyi şekilde yansıtmaktadır.  

Bu çalışmada sosyolojik eleştiri yönteminin verileri, farklı zaman ve kültürlere ait iki 

esere uygulanması bağlamında karşılaştırmalı edebiyat bilimiyle disiplinlerarası bir ilişki içinde 

sokulmuştur. Bu disiplinlerarası bağlantı sosyolojinin eserlerdeki toplumsal yapıya ilişkin 

verilerin ortaya koyması ile karşılaştırmalı edebiyatın bu iki eserin mukayesesinin 

gerçekleştirilmesi bağlamından gerçekleştirmiştir. Uygulama kısmında ele alınan eserlerin 

sosyolojik açıdan farklı dönem ve kültürlerde yazılmış olmalarına rağmen arasında birçok 

benzerlik bulunduğu ortaya konulmuştur.  

Eserlerin olay örgüleri birbirlerinin neredeyse aynısıdır. Haksız yere şiddete uğrama, 

evden kaçma, sokaklarda kalma, suç işlemekle itham edilme, aklanma ya da ceza alma, iyi 

insanlarla karşılaşma ve bir yuvaya sahip olmak.  

Çalışmada her iki yazarın yaşadığı toplumu iyi gözlemlediği ve buna uygun olaylar ve 

karakterler yaratığı ortaya çıkartılmıştır. Yaratılan başkarakterler sokak çocuğu olarak iyi 

karakterli yaratılmıştır. Diğer insanlar onlara göre oldukça kötüdür. Onlara şiddet uygularlar, 

çocuklara sokakta kalmaktan başka çare bırakmazlar ve onlara suç bile işletmeye çalışırlar. Tüm 

bunlara rağmen bu iki bahtsız genç karaktere yardımcı olacak bir ya da birkaç iyi yapılı karakter 
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her iki eserde de bulunmaktadır. Bu karakterler her şeye rağmen toplum içinde iyi insanların 

olduğunun bir göstergesi olarak eserlerde yer almaktadır.  

Eserler toplum gözlemine dayalıdır ve bazı çıkarımlar içerir. Sokaklarda yaşayanlar aç, 

çaresiz ve her kötülüğü yapabilir (örneğin hırsızlık) ancak hepsi kötü insanlar değil aralarında 

Oliver ve Erol gibi çocuklar da vardır. Sokakta yaşayan çocuklara ve diğer insanlara karşı her 

zaman ön yargılı yaklaşılmamalıdır. Yazarların bu gerçeği de gözlemleyebilecekleri tek yer 

toplumun içidir. Görüldüğü gibi her iki yazarda toplumdaki sorunlara seyirci kalmamış ve bu 

sorunları tüm yönleriyle anlatmıştır. Yazdıkları eserler ise dönemlerinin toplum eleştirisi olarak 

karşımıza çıkmıştır. 
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ÖZET 

Edebiyatımızda çocuk edebiyatı edebi bir tür olarak Tanzimat döneminin sonlarında ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan eserlerle varlığını göstermiştir. Bu dönemlerde çocuklara hitap eden 
şiir, hikâye ve roman türünde çeşitli eserler yazılmıştır.  

Çocuk edebiyatımızın ilk örnekleri diyebileceğimiz eserlerde çocuk gerçekliği ve değişik sosyal 
sınıflardaki çocukların problemleri üzerinde durulmuştur. Rakım Çalapala; 87 Oğuz, Cahit Uçuk; Türk 
İkizleri, Huriye Öniz; Köprüaltı Çocukları gibi eserler bunlar arasında zikredilebilir. 

Bu eserler arasında yer alan “Köprüaltı Çocukları” Huriye Öniz Baha tarafından milletvekilliği 
yaptığı sırada 1936 yılında yazılmıştır. Kimsesiz çocukları konu alan eser, o dönemde çocuklar için yazılan 
hikâye ve romanlar arasında tek örnek olarak kalır ve Huriye Öniz Cumhuriyet dönemi çocuk 
edebiyatının kurucularından birisi olarak çocuk edebiyatı tarihindeki yerini alır.  

Bu çalışmada Türk çocuk edebiyatı tarihi içerisinde önemli bir isim olan Huriye Öniz Baha ‘nın 
“Köprüaltı Çocukarı” adlı eserini dil ve anlatım yönünden inceleyerek kimsesiz, yoksul, evinden ve 
köyünden koparak başka memleketlere savrulan çocukların verdikleri var olma savaşının ilk dönem 
çocuk edebiyatı eserlerinde nasıl ele alındığını ve günümüzde aynı şartlarda yaşayan çocuklarla bu çocuk 
kahramanlarının benzer ve farklı yönlerini tespit ederek, başka şehirlere, başka ülkelere göç etmek 
zorunda kalan insanların dramlarını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Çocuk edebiyatı, Huriye Öniz, Köprüaltı Çocukları.  

 

An Essay on Huriye Öniz’s Oeuvre “The Gamins (Köprüaltı Çocukları)” 

 

ABSTRACT 

First examples of children’s literature in Turkish literature could be observed towards the end of 
Reformation period and during the initial years of the Republic as a literary genre. During this period, 
poems, stories and novels that target children readers were authored. 

In these works that we could call the initial specimens of our children’s literature, main topics 
were children’s reality and problems of children in different social classes. Some examples are “87 
Opuz” by Rakım Çalapala, “Turkish Twins” by Cahit Uçuk, “The Gamins” by Huriye Öniz. 

“The Gamins” by Huriye Öniz Baha was written while she was serving in the parliament in 1936. 
The work is about orphans and became the most popular book among the stories and novels written in 
that period for children and Huriye Öniz became one of the founders of republican era children’s 
literature in literary history of Turkey. 

In the present proceeding, we will attempt to evaluate Huriye Öniz Baha’s “The Gamins” based 
on language and expression and try to understand and narrate how the existential struggle of poor 
orphans who had to leave their homes and villages and had to live in unknown cities was addressed by 
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early period children’s literature works and identify the similarities and differences between these child 
protagonists and today’s orphans to understand the tragedy of individuals who had to migrate to other 
cities or countries. 

Keywords: Children’s literature, Huriye Öniz, Köprüaltı Çocukları. 

 

Giriş 

Edebiyatımızda ilk çocuk romanı olarak Ebu Bekir Hazım Tepeyran’ın “Küçük Paşa” adlı 

eseri gösterilir. 1910 yılında yayınlanan eser, bazı edebiyat eleştirmenlerince ilk köy romanı 

olarak kabul edilse de pek çok kaynakta ilk çocuk romanı olarak anılır. Bu tartışmalı yaklaşım 

aslında çocuk edebiyatı eseri ile yetişkinlere hitap eden eserlerin kesin çizgilerde birbirinden 

ayırt edilemediğindendir. Küçük Paşa dışında kahramanı ve konusu çocuk olan başka romanlar 

da çocuk edebiyatı alanına katkı sunmuşlardır.  

Abdullah Ziya Kozanoğlu tarihî romanlarıyla bu türün öncüsü durumundadır. Kozanoğlu 

hedef kitle olarak çocukları almasa da romanlardaki serüven çocukların ilgisini çekmiş; Kızıltuğ 

(1923), Atlı Han (1924), Türk Korsanları (1926), Gültekin (1928) gibi romanlar ilgiyle 

okunmuştur. Mahmut Yesari’nin Bağrı Yanık Ömer (1930), Rakım Çalapala’nın 87 Oğuz 

(1933), Huriye Öniz’in Köprüaltı Çocukları (1936) Cahit Uçuk Türk İkizleri (1938) gibi eserleri 

Türk çocuk edebiyatında roman türünde ilk göze çarpan eserlerdir (Şimşek 2007: 108). 

Çalışmamızın konusunu teşkil eden Huriye Öniz Baha’nın romanı Köprüaltı Çocukları 

ilk baskısını 1936 yılında yapmıştır. Bizim incelediğimiz eser ise 1959 basımıdır. Eseri 

incelemeye geçmeden önce yazarı hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, Huriye Öniz Baha 

(1887-1950) yılları arasında yaşamış eğitimci, yazar ve siyasetçi bir cumhuriyet kadınıdır. İlk ve 

ortaöğrenimini Leylî Sanayi Mektebi’nde yaptıktan sonra özel öğrenim görmüştür. Bir süre 

Bursa Amerikan Mektebi’nde Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra Londra Üniversitesi kadınlar 

bölümü olan Bedford Koleji’nde pedagoji eğitimi alır. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli 

okullarda Türkçe öğretmenliği yapar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra 1935 

yılında Diyarbakır’dan milletvekili olarak seçilir. Milletvekilliği sırasında “Köprüaltı 

Çocukları” (1936) adlı çocuk romanını yazar. Kimsesiz çocukları konu alan eser, o dönemde 

çocuklar için yazılan hikâye ve romanlar arasındaki yerini alır. 

Huriye Hanım, Hayrettin Bey’le evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştur. 2 Kasım 

1950’de vefat eden yazar vasiyeti üzerine romanında adı geçen Kurna köyüne defnedilmiştir. 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Huriye_Öniz_Baha erişim tarihi: 03.10.2016) 

 

Romanın olay örgüsü: 

Romanın başkahramanı Mehmet 11-12 yaşlarında bir çocuktur. Mehmet’in yüzbaşı olan 

babası Kilis’te görev yaparken hastalanır ve birkaç gün içinde vefat eder. Kocasının ölümüne 

çok üzülen Mehmet’in annesi hastalanarak yatağa düşer ve hastalığından yirmi beş gün sonra o 

da hayata gözlerini yumar. Hem babasız hem de annesiz kalan çocuğa komşuları ve babasının 

askeri olan Hasan sahip çıkar. Hasan teskeresini alınca Mehmet’i de beraberinde Pendik 

yakınlarındaki Kurna köyüne götürür. Mehmet’in babası oğlunun okuyup büyük adam olmasını 

istemiş fakat ömrü vefa etmemiştir. Hasan komutanının vasiyetini yerine getirir ve Mehmet’i 

köydeki okula gönderir. Köydeki üç yıllık okuldan mezun olan Mehmet, tahsilini tamamlamak 

için İstanbul’un yolunu tutar. Köyde kaldığı süre içerisinde Hasan ve ailesi Mehmet’e çok iyi 

davranırlar, yetimliğini ve öksüzlüğünü hiç hissettirmezler. 

Mehmet okumak için yola çıktığında Hasan hasta olduğu için ona refakat edemez. Çocuk 

bu yolculuğa tek başına çıkar. Akşama kadar yürüdükten sonra epeyce yorulur. Hava kararmak 

üzereyken yolu üzerinde bir köşke rastlar ve bu köşkün kapısını çalar. Kapıyı küçük bir kız 

çocuğu açar, ona kim olduğunu ve ne istediğini sorar. Mehmet, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa_Amerikan_K%C4%B1z_Koleji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Londra_%C3%9Cniversitesi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bedford_Koleji&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pedagoji
https://tr.wikipedia.org/wiki/1950
https://tr.wikipedia.org/wiki/Huriye_Öniz_Baha
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- “Yukarıdaki köylerden geliyorum. Okula yazılmak için İstanbul’a gidiyorum. 

Karanlık bastı. Gece oldu. Yalnız korkuyorum. Eğer anneniz izin verirse bu gece 

burada kalayım. Yarın sabah güneşle beraber yola çıkarım.” 

diyerek durumunu anlatır. Fakat evin hanımı küçük çocuğu dilenci zannedip azarlar ve 

hemen evden uzaklaşmasını ister. Bunun üzerine Mehmet dilenci olmadığını belirterek oradan 

ayrılır fakat görmüş olduğu kötü muamele onu çok üzer. Zihninde içerdekilerden başka daha 

yirmi, otuz kişiyi barındırabilecek kadar büyük bu eve neden kendisini kabul etmediklerinin 

sorusuna cevap aramaya çalışır. Yazar bu durumu “Bu ona pek acı geldi. Küçük yaşında büyük 

bir iz bıraktı” (s. 5). Cümleleriyle anlatır. 

Köşkten ayrılarak yoluna devam eden Mehmet, uzaktan gelen bir çoban sesi duyar ve o 

yöne doğru koşmaya başlar. Karanlıkta kendine doğru bir çocuğun geldiğini gören çoban onu 

hayvanını kaybetmiş bir köylü çocuğu zanneder. Mehmet, çobana hayvanını kaybetmediğini, 

tek başına İstanbul’a gitmek için yola çıktığını, gece olduğu için korktuğunu ve yatacak yeri 

olmadığını söyler. Bunun üzerine babacan çoban (Memiş dayı) çocuğa kendileriyle beraber 

ağılda kalabileceğini söyler.  

Ağıla vardıklarında Memiş dayının arkadaşı Ali dayı ateşin üzerinde çorba pişirmektedir. 

İyi kalpli iki ihtiyar çoban çocuğa çorba, yoğurt ve peynir ikram ederler. Mehmet dünyada iyi 

inşaların da olduğunu görerek sevinir. Mehmet, haliyle, tavırlarıyla farklı bir çocuktur ve 

gözlerinde zekâ parıltısı vardır. Böyle bir çocuğun gece vakti dışarıda ne aradığını merak eden 

çobanlar ateşin karşısında koyun postlarının üzerine oturarak çocuğu nereden gelip nereye 

gittiğini sorarlar. Mehmet de onlara hikâyesini anlatır. İki ihtiyarın da gözleri dolar ve ona 

şefkat ve merhametle yaklaşırlar. 

Geceyi çobanlarla ağılda geçiren Mehmet, sabah erkenden yola koyulur. Memiş dayı ve 

Ali dayı İstanbul’a gidip okula yazılınca kendilerine haber vermesini söyleyerek onu uğurlarlar. 

İki ihtiyar, çocuk tozlu yolda İstanbul’a doğru giderken nemli gözlerle arkasından bakarlar.  

Yaya olarak İstanbul’a ulaşan Mehmet, Eminönü’nde nöbet tutan bir polis memuruna 

maarif müdürlüğünün yerini sorar. Polisin ona tarif ettiği yoldan sevinçle maarif müdürlüğüne 

doğru gider. Okula yazılmak sevinciyle yüreği kopacak gibi çarpar. Müdürlüğe vardığında onu 

bir kapıcı karşılayarak ne istediğini sorar.  

- “Bay müdürün odası neresidir?” diye müdürün odasını sorar.  

Kapıcı ona müdürün odasını gösterir. Müdürün misafirleri olduğu için içeriye 

giremeyeceğini belirterek Mehmet’e beklemesini ister. Bir süre sonra müdür misafirleriyle 

dışarıya çıkarak gider. Bunun üzerine kapıcı, Mehmet’e müdürün gittiğini bugün gelmeyeceğini 

yarın erkenden gelirse kendisini müdürle görüştürebileceğini söyler. Okula yazılacağını, gece 

okulun yatakhanesinde kalacağını düşünen Mehmet, çok şaşırır ve kapıcıya: 

- “Benim İstanbul’da yatacak yerim yok bu gece burada kalayım, şu halıların 

üzerinde uyuyabilirim, sabahleyin kalkar, erkenden bay müdürle konuşurum.” der.  

Kapıcı bunun mümkün olmadığını belirterek çocuğun orada kalmasına izin vermez. 

Çaresiz müdürlükten ayrılan Mehmet, kederli bir şekilde yürüyerek Haliç köprüsüne gelir. 

Etrafta garip garip dolaşırken vapurlardan inenlere, binenlere, annelerinin elini tutmuş giden 

çocuklara bakar ve içine bir hüzün çöker. “Tutunabilecek bir el bulsaydım,” diye iç geçirir. 

Hatta bir ara köye dönerek Hasan’ın evinde kışı geçirmeyi bile düşünür. Fakat birden babasına 

verdiği sözü hatırlar ve “Ben herhalde okula gireceğim!” kelimeleri dökülür dudaklarından. (s. 

17) Bu düşünceler içerisinde köprü altındaki geçitten Haliç tarafına doğru yürürken orada yırtık 

elbiseli üç çocuğun konuşmakta olduğunu görür. Çocukların yanına yaklaşır, onlarla dost 

olmak, konuşmak ister ve onlara: 

- “Galiba sizin de eviniz uzakta?..” der. Çocukların büyüğü: 

- “Evimiz mi dedin? Ne evi? Bizim evimiz yok! Evimiz işte burası. Bundan âlâ 

yer mi olur? Senin yerin nerede?” diye sorar. Mehmet: 
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- “Benim de İstanbul’da evim yok! Okula yazılmak için köyden geldim. Bugün 

işim olmadı. Yarın olacak ama bu gece yatacak yerim yok. İstanbul’da hiç kimseyi 

bilmiyorum ki!” der. En küçükleri: 

- “Korkma! Sen de bizimle beraber şurada yatarsın.” Diye karşılık verir. Mehmet:  

- “Sahibi darılmaz mı?” diye sorar. Küçük çocuk: 

-  “Bunun sahibi yok. Burası ‘herkesin evi’ dir.” der. 

Böylece Mehmet hem geceyi geçirecek bir yer hem de yeni arkadaşlar bulmuş olur. 

Mehmet onlarla sohbet ederken çocukların “ağabey” dedikleri daha büyük bir çocuk 

kucağında bir karpuz ve iki ekmekle yanlarına gelir. Küçük çocuklar Mehmet’in de onlarla 

kalacağını söylerler. Büyük çocuk: “Ben Niyazi, şu Cafer, şu Davut, şu Nihat, şu da bizim 

Faik’tir.” Diyerek kendini ve diğer çocukları tanıtır ve Mehmet’e kim olduğunu sorar. Mehmet: 

- “Benin adım Mehmet’tir ağabey” diye karşılık verir.  

Çocuklarla tanışan Mehmet, onlarla beraber karpuz yer. Bir yandan da onları birer birer 

gözden geçirir.  

Niyazi, on yedi, on sekiz yaşlarında sarı saçlı yeşil gözlü, Cafer on iki yaşlarında çok sık 

kara saçlı, yuvarlak esmer yüzlü, Davut da aynı yaşta gibi yüzü çok solgun ve zayıf, parmakları 

ince, Nihat yüzünde bir damla kan görünmeyen hasta yüzlü, Faik dokuz yaşlarında kadar en 

küçükleri zeki bakışlı ve çok sevimli bir çocuktur. 

Köprüaltında çuvalları üzerlerine alarak yatan çocuklara sokularak uyumaya ve ısınmaya 

çalışan Mehmet, sabaha kadar tramvayların, arabaların sesinden ve soğuktan uyuyamaz. Sabah 

kalkar kalkmaz maarif müdürlüğüne gider ve kimsecikler gelmeden beklemeye başlar. Bir gün 

önceden tanıştığı kapıcı Mehmet’e erken geldiğini en az iki saat beklemesi gerektiğini söyler. 

Derken yavaş yavaş başkaları da müdürlüğe gelmeye başlar, kimi tayin olacak, kimi çocuğunu 

okula kaydettirecektir. Neden sonra müdür de gelir. Kapıcı herkesten önce gelen Mehmet’i 

müdür odasına alır. Bütün cesaretini toplayan Mehmet içeriye girer. Müdür ona ne istediğini 

sorar. Mehmet de yetim ve öksüz olduğunu, köy okulunda üç sene okuduktan sonra İstanbul’a 

okumaya geldiğini bir okula yazılıp orada yatılı okuyup babasının dileğini yerine getirmek 

istediğini söyler. Önündeki bir takım kâğıtlarla meşgul olan müdür, kapıcılardan birisine bir 

kâğıt verir. 

- Al şu kâğıdı, içeri götür. Cevabını al, gel; der. 

Biraz sonra dönen odacı elindeki kâğıdı müdüre uzatır. Müdür kâğıda bir göz atarak 

Mehmet’e; 

- “Oğlum, bu sene seni alamayacağız. Kadro dolmuş, yerimiz yok gelecek sene 

gel, söz veriyorum, birinci olarak seni yazarım.” der. Mehmet kendisi için okulda 

yer olmayışını anlayamaz ve okuma isteğini tekrar tekrar müdüre anlatır. 

Mehmet’in ısrarı karşısında müdür,  

- “On beş gün sonra gel, belki gelmeyen biri olur.” diyerek Mehmet’i başından 

savar.  

Kalbi kırık, boynu bükük, sessizce odadan dışarıya çıkar. Ağlayarak merdivenlerin başına 

oturur. Onun ağladığını gören kapıcı yanına gelir ve okula yazılıp yazılmadığını sorar. Mehmet: 

- “Bay müdür on beş gün sonra tekrar gelmemi söyledi, şimdi kadro dolu imiş. 

Kuzum ağabey, kadro ne demek? Yataklar mı, odalar mı, hangisi dolmuş?” diyerek 

şaşkınlığını dile getirir. 

İyiliksever kapıcı Mehmet’e ağlamamasını on beş gün sonra yeniden gelmesini söyler. 

Mehmet kapıcıya İstanbul’da kalacak yeri olmadığını söylediğinde kapıcı ona yetim çocukların 

kaldığı bir yer olduğundan bahseder ve yerini tarif eder. Mehmet maarif müdürlüğünden çıkar, 

dalgın dalgın sokaklardan geçerken arabalar üzerine gelir. Daha sonra kapıcının bahsettiği yeri 
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bulur. Fakat orada da istediğini alamaz. Oradaki görevliler de yer kalmadığını her gün kendisi 

gibi kaç tane çocuğun geldiğini belirterek Mehmet’i gönderirler. 

Çaresiz arkadaşlarının yanına gelen Mehmet, durumu onlara anlatır. Daha büyük ve 

tecrübeli olan Niyazi, kendisinin de kaç defa gidip geldiğini her defasında farklı bir gerekçeyle 

okula kaydolamadığını ve sonunda vazgeçtiğini anlatır. Mehmet de köprü altındaki 

kardeşleriyle birlikte çalışıp para kazanmak ister. İlk başlarda pek fazla iş yapamaz fakat 

sonraları o da iş yapmaya alışır. On beş gün sonra tekrar müdürlüğe gideceği günü bekler.  

Nihayet on beş gün geçer, Mehmet tekrar müdürlüğün yolunu tutar. Merdivenin başında 

onu gören kapıcı çocuğu tanır ve; “on beş gün geçti mi?” diye sorar. Müdür gelince yine ilk 

başta o müdürün karşısına çıkar. Fakat müdür Mehmet’i hatırlamaz. Neden sonra Mehmet 

kendini hatırlatır ama sonuç yine olumsuzdur. Müdür, gelecek sene gelmesini söyler. Mehmet 

odadan çıkmaz istemez fakat müdür; 

- “Haydi oğlum çık dışarı, sana söylüyorum!” diye onu dışarı yollar.  

Kalbi kırık bir şekilde binadan çıkan Mehmet postanaye gider ve Hasan’a durumu anlatan 

bir mektup göndermek ister. Mektubu yazar ceplerini yoklar, mektubu gönderecek parası 

olmadığı için mektubunu gönderemeden postaneden ayrılır. Yeniden köprüaltına, ‘herkesin 

evine’ gider. Çok acıkmıştır. Bir gece önceden kalmış biraz ekmek ve üzüm bulur, onları 

yiyerek açlığını bastırır. Daha sonra çalışıp para kazanmak için köprü üzerinde dolaşır. Etrafta 

yemek yiyenleri gördükçe açlığı daha da artar. Nihayet biraz gezdikten sonra bir kadın: 

-Çocuk, işin yoksa şu paketleri ada vapuruna kadar götür, diyerek ona iş verir. 

Paketleri taşıdıktan sonra genç kadın ona on beş kuruş verir. Parayı alan Mehmet koşarak 

börekçiye gider ve iki börek ile karnını doyrurur. Daha başka işler de yaparak herkesin evi 

dedikleri köprüaltına döner. Akşam olunca arkadaşları da geri gelir ve hepsi birden Mehmet’e 

okula yazılıp yazılmadığını sorarlar. Mehmet olup biteni anlatır.  

Niyazi ve diğer çocuklar onun okula kaydolamamasına üzülürler fakat pek şaşırmazlar. 

Çünkü kendileri de benzer şekillerde okulsuz, yurtsuz, yuvasız kalarak bu köprüaltına 

sığınmışlar ve birbirlerinin ailesi olmuşlardır.  

Niyazi çocukların sıkıldığını görünce onları gezmeye götürmek ister. Küçük Faik hiç 

vapura binmemiştir. Niyazi Faik’i kırmaz ve çocukları Haydarpaşa’ya götürüp getirmek için 

ikinci sınıf mevkiden bilet alır. Çocuklar neşeyle vapura binerler, birbirleriyle şakalaşırlar, 

eğlenirler. Yolcular içinde gazete okuyan bir adam kızgın kızgın onlara bakar. Çocuklar yine 

neşeyle konuşmaya devam ederler. Vapur Haydarpaşa’ya yanaştığında gemiden ilk inen Faik 

olur. Haydarpaşa garında trenlerden inenlere bakarlar. Yolcular gardan dışarıya çıkmaya 

başladığında elinde bavulu olan bir adam hamal bulamadığı için bavulunu Niyazi’ye taşıtmak 

ister. Niyazi, burada çalışan hamalların kendisine yük taşıtmayacaklarını söylese de adam, 

“bavulumu kime istersem taşıtırım” diyerek bavulu Niyazi’ye verir.  

Niyazi bavulu yüklenir, diğer çocuklar da yanında tekrar vapura doğru ilerler. Bu arada 

bir hamal Niyazi’nin taşıdığı bavulu görür. Kalabalığı yara yara gelip bavulu Niyazi’den alır. 

Bavul sahibi;  

-Ben pazarlığı seninle kestim, bavulumu da sana teslim ettim, başkasına nasıl 

veriyorsun? diye Niyazi’ye çıkışır. (s. 58) 

Fakat hamal yolcunun sözlerine kulak bile vermeyerek bavulu kamaraya kadar taşır ve 

tarifeden daha fazla para alarak gider. Çocuklar kamaraya girdiklerinde yine onlara çıkışan 

gazete okuyan adama rastlarlar. Çocukların konuşmasına kızan adam: 

- “Ulan yumurcaklar, siz hiç susmak nedir bilmez misiniz? Giderken kafamı 

şişirdiniz. Okuduğumdan bir şey anlamadım.” (s.58) diyerek onlara kızar.  

Niyazi: 
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- “Bayım, siz artık haddinizi aşıyorsunuz! Bu çocuklar ne fenalık yaptılar ki, 

onları denize kadar fırlatıp atmayı istiyorsunuz?” diye karşılık verir. 

Bütün bunlar olurken kamaranın kapısı şiddetle açılır ve bavul sahibi yolcu içeri girer. 

Etrafına bakınarak çocukları bulur. Niyazi’ye 

- “Para cüzdanım yok. Şimendiferden indiğim zaman cebimde 

duruyordu, senden başka kimse ile konuşmadım. Çabuk söyle param ne oldu? 

Nerede?” diye bağırır. 

Niyazi, paradan ve cüzdandan haberi olmadığını söyler. Bu durum üzerine çocuklara 

kızan adam, “Bunlar almışlardır, bu fena çocuklar kamaraya geldiklerinde çok neşeliydiler. 

Belli ki parayı bunlar almış” diyerek bavul sahibi adama arka çıkar. Bunun üzerine bavul sahibi 

polis çağıracağını söyler. Çocuklar yeminler ederek ağabeylerinin ve kendilerinin masum 

olduklarını, asla başkalarının paralarında gözleri olmadığını söyleseler de kimse onlara inanmaz.  

Bavul sahibi adam giderek polis getirir. Niyazi ve çocuklar polise kendilerinin masum 

olduğunu anlatmaya çalışırlar. Polis Niyazi’nin üzerini arar ve kuşağında kardeşlerinin çalışarak 

kazandıkları paralardan arttırdıkları kırk lirayı bulur. Niyazi ve çocuklar bu paranın kendilerinin 

kışı geçirmek üzere kalacak yer tutmak için biriktirdikleri para olduğunu söylese de başta 

kamaradaki çocuklara kızan adam ve bavul sahibi onlara inanmaz. Polis gerçeğin ortaya çıkması 

için çocukları karakola götürür. 

Karakolda çocuklar ve Niyazi parayı almadıklarını, kendilerinin fena çocuklar 

olmadığını, aç kalsalar bile asla hırsızlık yapmadıklarını anlatsalar da kimse onlara inanmaz ve 

Niyazi’yi nezarete atarlar. Üzerinden çıkan kırk liraya da el koyarlar. Çocuklar ağlayarak 

ağabeylerine veda edip karakoldan ayrılırlar. Tüm paraları alınmıştır. Çaresiz kaldıkları 

köprüaltına dönerler. Yine eskisi gibi çalışarak birkaç kuruş kazanıp karınlarını doyurmaya 

çalışırlar.  

Olanlardan en fazla etkilenen küçük Faik’tir. Mehmet onu teselli etmek için: 

- “Faik, sus ağlama! İşte size söylüyorum. Yarın ağabeyimizi arayıp bulur, ondan 

size haber getiririm.” (s. 68) diyerek onu teselli eder.  

Mehmet ertesi gün ilk iş olarak daha önce yazıp yollayamadığı mektubu Hasan’a 

gönderir. Sonra emniyet müdürlüğüne gider. Niyazi’nin tevkifhaneye götürüldüğünü öğrenir ve 

oraya giderek Niyazi’yi görür. Ona kardeşlerinin iyi olduğunu ve kendisini merak ettiklerini 

söyler.  

Mehmet’in yazdığı mektup Kurna köyünde Hasan’ın eline ulaşınca Hasan sabah 

erkenden yola çıkar. Atla Pendik’e kadar gelir. Sonra trenle İstanbul’a gelip Mehmet’in 

mektubunda tarif ettiği gibi Haliç köprüsünün altında çocukları beklemeye başlar. Çocuklar 

herkesin evi dedikleri köprü altına geldiklerinde Hasan’ı görürler ve Mehmet’in onlara daha 

önce anlattıklarından Hasan’ı tanırlar. Sonra Mehmet de gelir ve Hasan onu görünce “Beyim! 

Paşam!” diyerek çocuğa sarılır.  

Hasan çocukları toplayarak İstanbul’da geldiğinde kaldığı bir pansiyona götürür. Yolda 

çocuklara bol yiyecek alır. O gece çocuklar sıcak bir odada, yumuşak yataklarda tok karınla 

yatarlar. Hasan Mehmet’e yeni kıyafetler getirmiştir. Mehmet üzerine yeni giysilerini giyer. 

Eskileri de Faik’e verirler. Sabah olunca soğuk suyla bir güzel yıkanıp, temizlenirler ve 

tevkifhanede Niyazi’yi görmeye giderler.  

Bavulunu kaybeden yolcu da bir gün önce Haydarpaşa’ya giderek bavulunu taşıyan 

hamaldan kendisi lehine şahit olmasını ister. Hamal da yevmiyesini ve yol parasını verirse seve 

seve şahitlik edeceğini belirtir. Kendisinin de cüzdan falan görmediğini parayı mutlaka o 

çocukların aldığını söyler. 

Bu arada küçük çocukların tevkifhaneye gidip gelmeleri bir gazetecinin dikkatini 

çekmiştir. Niyazi’yle mülakat yaparak çocukların hikâyesini gazetesinde yazar. Başka gazeteler 
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de muhabirlerini göndererek Niyazi ile konuştururlar ve gazetelerinde bu çocukların 

hikâyelerini yazarlar. Çocukların hikâyesi pek çok İstanbullunun ilgisini çeker. 

Mahkeme günü salon tıklım tıklım dolmuştur. Kamarada gazete okuyan kızgın adam, 

bavulu taşıyan ve cüzdan sahibi lehine şahitlik edecek olan hamal gelmiş fakat Niyazi’yi 

cüzdanını çalmakla suçlayan davacı ortada yoktur. Niyazi’yi salona getiriler. Hâkim önce 

şahitleri dinler. Kızgın adam ve hamal parayı Niyazi’nin aldığını görmediklerini ama parayı 

başkasının çalmış olamayacağını söyleyerek Niyazi’yi suçlarlar. Yargıç son sözü Niyazi’ye 

bırakır.  

Niyazi: 

- “Sayın Reis, ben hırsız değilim! Hiç bir zaman hırsız olmayacağım. Ben 

ancak yurdumun, milletimin hizmetkârıyım.” diyerek Kurtuluş Savaşı yıllarında 

İstanbul’dan Anadolu’ya silah taşınmasında yardım ettiğini, gönderdikleri 

malzemelerin altından daha kıymetli olduğunu fakat bir tanesine bile 

dokunmadığını, sonra sokakta kalınca en küçüğü dokuz yaşında olan bu çocuklara 

ağabeylik yaptığını ve hep çalışarak para kazandıklarını vapurda üzerinden çıkan 

paranın da kardeşleri kışın soğukta kalmasın diye oda tutmak için biriktirdikleri 

para olduğunu söyler.  

Bu sırada mahkeme salonunun kapısı açılır. Bavulunu kaybeden adam içeriye 

girerek: 

- Sayın yargıç, ben bir günaha girdim. Şu çocuğun ahını almazsam iyi! 

Cüzdanımı buldum! der. Hâkim: 

- Nasıl ve nerede buldun? diye sorunca adam; Haydarpaşa’ya 

yaklaştığında havayı sıcak bulup yeleğini çıkarıp bavula koyduğunu bu sabah hava 

serin olduğu için yeleğini giymek istediğini ve yeleği giyince cebindeki şişkinliği 

fark ettiğini ve o zaman cüzdanın yeleğin cebinde olduğunu gördüğünü ve koşarak 

buraya geldiğini anlatır. 

Bu ifade üzerine hâkim Niyazi’yi serbest bırakır. Çocuklar ve salondaki herkes sevinir. 

Salonda bulunanlar arasındaki bir bayan daha sonra Niyazi’ye yaklaşarak çocuklara ve ona 

yardım etmek istediğini açıklar. Niyazi ve çocuklara yardım etmek isteyen bu kadın belediye 

encümen üyesidir. Ertesi gün halkevinde çocuklarla buluşan iyiliksever kadın Niyazi’ye 

Ankara’da eğitim alacağını söyler. Niyazi, Ankara’da Gazi çiftliğinde ziraat aletleri tamirciliği 

öğrenecek ve sonra istediği yerde çalışacaktır. Diğer çocuklar da okullar açılıncaya kadar 

Çocukları Koruma Yurdunda kalacaktır. 

Bütün bu olup bitenlere sevinen Hasan da köyüne dönmeye karar verir. Hasan köye 

giderken Mehmet ona bir mektup vererek bir gece yanlarında kaldığı çobanlara ulaştırmasını 

ister.  

Okullar açıldığında çocuklar yeni okullarında eğitime başlarlar. 

 

Roman Üzerine Değerlendirme 

Romanın ana karakteri olan Mehmet, öksüz ve yetim olmasına rağmen babası ve 

annesinden aldığı terbiyeyle Hasan’ın köyünde ilkokulu bitirdikten sonra babasının istediği gibi 

okumuş biri olmak için tek başına İstanbul’a gidecek kadar kararlı ve öz güveni olan kibar ve 

zeki bir çocuktur. Yaşadıklarına rağmen hiçbir zaman kötülük düşünmeyen ve okuma isteğinden 

vazgeçmeyen bir kararlılığa sahiptir. 

Romanda Mehmet’in karşısına çıkan kahramanlar iyi yürekli ve yardım sevenler, 

merhametsizler ve kötü düşünceliler olarak ikiye ayrılır. Mehmet’in babasının askeri Hasan ve 

onun ailesi iyi yürekli ve yardım sever insanlardır. Mehmet’e sahip çıkıp onu köylerinde 

okuturlar. Mehmet’in İstanbul’a giderken geceyi geçirmek isteğiyle kapısını çaldığı köşkün 
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hanımı paylaşımcı olmaktan uzak, gece vakti küçük bir çocuğun dışarıda kalmasına göz 

yumacak kadar merhametsizdir. 

İncelediğimiz eserde kahramanlar adeta bir iyi bir kötü sıralamasıyla karşımıza 

çıkmaktadır. Mehmet’in yolda rastladığı çobanlar Memiş dayı ile Ali dayı, küçük çocuğa geceyi 

germesi için sıcak yatak ve yiyecek veren ve onun hikâyesini dinlerken gözyaşı dökecek kadar 

merhametli insanlardır.  

Mehmet İstanbul’a maarif müdürlüğüne geldiğinde karşılaştığı odacı iyi yürekli bir 

kahramanken Mehmet’in okula yerleşmesi için yardımcı olmayıp onu başından savan müdür de 

kötüler kervanında yerini alır. Yine romanda Mehmet kimsesiz çocukların kaldığı yurda 

gittiğinde Mehmet’e merhamet ederek yurda alınması için arkadaşlarını ikna etmeye çalışan 

bayan görevli de iyilerdendir.  

Bu kahramanların dışında Mehmet’in köprüaltında tanıştığı başta Niyazi olmak üzere 

diğer çocuklar, kimsesiz ve yoksul olmalarına rağmen hiçbir zaman kötülük düşünmeyen, 

kimsenin malını çalmayı aklından bile geçirmeyen iyi, güzel ahlaklı ve zeki çocuklardır. 

Vapurda çocukların karşısına çıkan ve onları bavul sahibi adamın parasını çalmakla itham 

eden kızgın adam ve hamal kötü kalplilerdendir. Romanın ana kahramanlarından biri olan 

Niyazi’yi mahkeme eden yargıç ve çocuklara yardım eden belediye encümeni bayan romanın iyi 

kalplileri arasındadır.  

Romandaki kahramanların bu özellikleri yanında çocukların birbirleriyle dayanışma 

içerisinde olmaları, Niyazi’yi kendilerine ağabey kabul etmeleri, Niyazi’nin de çocuklara kol, 

kanat germesi, onların yiyeceklerini temin etmenin yanı sıra kışı rahat geçirebilmeleri için para 

biriktirmesi de onun çocuklara verdiği önemi göstermektedir. 

Cumhuriyet sonrası kaleme alınan çocuk edebiyatı eserleri arasında yer alan bu romanla 

yazar, bir çocuk kahraman etrafında yeni nesillere okuma ülküsü ve her ne şartta kalırlarsa 

kalsınlar kötülük düşünmemeleri gerektiğini anlatmak ister. Bunun yanında yetişkinlere de 

ülkenin geleceği olan kimsesiz, yoksul çocukların yetiştirilmesine, okutulup ülkenin hizmetinde 

bulunmalarına fırsat vererek onlara yardımcı olmaları gerektiği mesajını verir.  

Yazar eserinde zenginlerin malında fakirlerin ve kimsesizleri de hakkı olduğu, var olan 

zenginliklerin paylaşılması halinde kimsesizlerin ve yoksulların sorunlarının ortadan kalkacağı 

mesajını vermektedir. Yazar ayrıca zenginlere fakir ve kimsesizlere evlerini ve gönüllerini 

açmaları gerektiğini hatırlatır. 

 

Sonuç  

Günümüzde de pek çok çocuk evinden, yurdundan uzakta yaşam mücadelesi vermektedir. 

Bu insanlardan bir bölümü bazen bir inşaatı, bazen terk edilmiş bir viraneyi kendilerine kalacak 

yer olarak seçerken bazıları da sokaklarda, köprü altlarında ya da sur diplerinde hayatta kalma 

mücadelesi vermektedirler. Bu evsiz, yurtsuz insanların karşılaştıkları insanlar ve yaşadıkları 

romandaki çocukların yaşadıklarından çok farklı değildir. Onların karşılarına da iyiliksever, 

merhametli insanlar çıktığı gibi onlara kötü muamele eden, onları istismar eden kötü kalpliler de 

eksik değildir. 

Toplumsal bir mesele olmaktan çıkıp evrensel bir boyuta ulaşan evsizler, yurtsuzlar ve 

göçle gelen insanların, özellikle çocukların ihtiyaçlarına, dramlarına çözüm bulmak insanlığın 

onur meselesidir. Bu mesele karşısında bize düşen incelediğimiz romandaki iyi kahramanların 

sergilediği tavrı sergileyerek iyilerden olmak ve bu halkayı genişletmeye çalışmaktır. 
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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMAN VE ÖYKÜLERİNDE ÇOCUK 
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ÖZET 

Çocukların ekonomik faaliyetlerde yer alması çok eski zamanlardan beri birçok ülkede karşılaşılan 
bir durumdur. Çocuklara yönelik bakış açılarının değişmesi ve çocuk işçiliğinin bir sorun olarak kabul 
edilmesiyle birlikte bu durum bilime ve çeşitli sanat alanlarına konu olmuştur. Türkiye’de ise Cumhuriyet 
Dönemi’nde okullaşmanın ve çocuk haklarına verilen önemin artması ile birlikte işçi çocukların edebi 
eserlere konu olduğu görülmektedir. Bu eserlerde çocukların yaşam koşullarına ve yaşadıkları sıkıntılara 
yer verilmiştir. Ancak bu konuda ortaya konan eserler nicelik olarak oldukça sınırlıdır. Bu nedenle bu 
araştırmada çalışan çocuklara ana veya yardımcı karakter olarak yer veren çeşitli eserler incelenmiştir. 
Eserlerin seçiminde, eserin Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış olması ile işçi çocukların sorunlarına ve 
yaşam koşullarına açık bir şekilde yer vermesi ölçüt alınmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden doküman 
incelemesinin kullanıldığı bu çalışmada araştırmanın doğası gereği daha ayrıntılı inceleme yapabilmek 
amacıyla ele alınan eser sayısı sınırlı tutulmuştur. Araştırma kapsamında Yaşar Kemal’in İnce Memed 
(roman), Al Gözüm Seyreyle Salih (roman) ve Sarı Sıcak (öykü); Orhan Pamuk’un Kafamda Bir 
Tuhaflık(roman) ve Kırmızı Saçlı Kadın (roman); Elif Şafak’ın Ustam ve Ben (roman); Orhan Kemal’in Eskici 
ve Oğulları (roman) ile Elli Kuruş (öykü); Sabahattin Ali’nin Ayran (öykü) adlı eserleri incelenmiştir. 
Eserler tür, karakterler, olayın geçtiği yer, karakterlerin aile yapıları, fiziksel/psikolojik özellikleri, eğitim 
hayatları, yaptıkları işler ve çalışma nedenleri temaları altında incelenmiştir. Araştırma sonuçları 
çocukların birtakım nedenlerle küçük yaşlardan itibaren çalışmalarının çeşitli roman ve öykülerde 
işlendiğini, özellikle ekonomik nedenlerin çocukların çalışmalarında etkili olduğunu, bu durumun ise 
çocukları kişisel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve akademik yönden etkilediğini göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk işçiler, Cumhuriyet Dönemi, Türk edebiyatı, roman, öykü. 

 

THE QUANTITATIVE EXAMINATION OF HOW CHILD LABOR CONTENT 

USED IN TURKISH NOVELS AND STORIES IN THE REPUBLIC ERA 

 

ABSTRACT 

The involvement of children in economic activities has been a problem in many countries since 
ancient times. Along with the change in the attitudes towards children and the acceptance of child labor 
as a problem, this situation has become the subject of knowledge and various arts. In Turkey, it is seen 
that working children are subject to literary works along with the increase in the importance of 
schooling and the importance given to children's rights during the Republic Era. In these works, the 
living conditions of the children and the difficulties they have experienced are mentioned. However, the 
artifacts revealed in this issue are quite limited in quantity. For this reason, a number of works have 
been investigated which include the main or auxiliary characters in the children working in this research. 
In the selection of the works, the criterion was that the work was written in the Republic Era and that it 
clearly places the problems of working children and their living conditions. In this study, which used 
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document review from qualitative research techniques, the number of works handled in order to make 
a more detailed examination of the nature of the research was limited. In this research, Yaşar Kemal's 
İnce Memed (novel), Al Gözüm Seyreyle Salih (novel) and Sarı Sıcak (story); Orhan Pamuk's Kırmızı Saçlı 
Kadın (novel) and Kafamda Bir Tuhaflık (novel); Elif Şafak's Ustam ve Ben (novel); Orhan Kemal's Eskici ve 
Oğulları (novel) and Elli Kuruş (story); Sabahattin Ali’s Ayran (story)  have been examined. The literary 
works are studied under the themes of genres, characters, place of event, character of family, physical / 
psychological characteristics, education life, labor done and reasons of labor. The results of the research 
show that children's labor from a very young age has been figured in various novels and stories, 
especially economic reasons are influential on children's labor, which in turn affects children in a 
personal, psychological, social, economic and academic way. 

Key Words: Child labor, Turkish Republic era, Turkish literature, novel, story. 

 

1. Giriş 

“Çocuk işçiliği” genel olarak çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, 

potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz 

etkileyen bir olgu olarak ele alınmaktadır (Uluslararası Çalışma Örgütü [ILO], 2016). Çocuklar 

küçük yaşlardan itibaren çeşitli işlerde istihdam edilmekte ve bu nedenle birçok olumsuz 

durumla karşı karşıya gelmektedirler. Bununla birlikte çocukların bir iş yaptığı veya çalıştığı her 

süreçte çocuk işçiliğinden söz etmek de mümkün değildir. Burada üzerinde durulması gereken 

husus çocuk işçiliğinin neleri kapsadığıdır. Nitekim çocukların anne-babalarına ev işlerinde 

yardım etmesi gibi ekonomik ve duygusal istismarın olmadığı durumlar çocuk işçiliği olarak 

değerlendirilmemektedir. Bu bağlamda, çalışan çocuklarla ilgili önemli çalışmalar yürüten 

Uluslararası Çalışma Örgütü, çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilecek durumların genel 

hatlarını belirlemeye yönelik açıklamalar yapmıştır. Buna göre çocuk işçiliği: 

Çocukların; 

 Zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki gelişimleri bakımından tehlikeli ve zararlı 

olan, 

 Okula düzenli devam etmelerini engelleyerek eğitimlerini olumsuz etkileyen, 

 Okuldan erken ayrılmalarına yol açan, 

 Uzun süren ve ağır koşulları olan işleri okullarıyla birlikte sürdürmek zorunda bırakan 

durumları içermektedir (ILO, 2016). 

Çeşitli yasal önlemlere rağmen birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çocukların 

istihdam edilmesi önemli bir sorundur. Ancak çocukların çalışmasının aile için bir gelir, işveren 

için ucuz bir iş gücü ve çocuk içinse para kazanılacak bir yol olarak görülmesi (Tuncay, 2010) 

gibi nedenler bu sorunla mücadelede engel teşkil etmektedir. Bu durum ilk bakışta çocuğa 

yönelik sadece ekonomik bir istismarmış gibi görünse de küçük yaşlardan itibaren çalıştırılmak 

bu çocukları her türlü ihmal ve istismara karşı savunmasız bırakmaktadır (Yıldız, 2006). 

Dolayısıyla küçük yaşlarda çalışmaya başlayan çocuklar hem fiziksel, duygusal, zihinsel ve 

sosyal gelişimlerini tamamlamadıkları (Tor, 2010) hem de gelişim süreçlerindeki temel 

ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamadıkları için çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar (Yıldız, 2006). 

Çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar veren bu durumun olumsuz etkileri gelecek 

nesillere ve içinde yaşanılan topluma da yansımaktadır (Tuncay, 2010). Nitekim Uluslararası 

Çalışma Örgütünün “Küresel Çocuk İşçiliği Raporu” bütün bu değerlendirmeleri doğrular 

niteliktedir. Rapora göre dünya genelinde 215 milyon çocuk genellikle yoksulluk, aile 

gelenekleri, aile desteğinden yoksunluk, göç ve eşitsizlik gibi sorunlar nedeniyle okula 

gitmeden ve oyuna zaman ayırmadan yalnızca çalışmaktadırlar. Ayrıca bu çocukların çalıştıkları 

iş sektörlerinin onlar için tehlikeli, sağlıklarını bozan, gelişimlerini ve eğitimlerini engelleyen 

özelliklerde olduğu bir başka ifadeyle onlar için uygun olmadığı belirtilmektedir (Türkiye 

İstatistik Kurumu [TÜİK], 2012).  



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   225 

Çocuk işçiliğiyle ilgili önemli çalışmaları olan Türkiye İstatistik Kurumu da yapmış 

olduğu araştırmalarla önemli sonuçlar elde etmiştir. TÜİK’in 2012 yılı raporuna göre 

Türkiye’de 6-17 yaş aralığındaki çocukların ekonomik bir faaliyette çalışma oranı %5,9’dur. 

Çocukların herhangi bir işte istihdam oranı 6-14 yaş grubunda %2,6; 15-17 yaş grubunda ise 

%15,6’dır. Bu araştırmanın eğitimsel göstergeleri ise daha dikkat çekici görünmektedir. Nitekim 

çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam etmemektedir. Bu 

oranlar çocukların ekonomik gerekçelerle küçük yaşlardan itibaren çalışmalarının eğitimlerini 

olumsuz etkilediğini göstermektedir. Okula devam eden çocukların ise akademik başarılarına 

yönelik herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte ödevlerini yapması gereken 

zamanda çalışan çocukların eğitim aktivitelerine yeterli zaman ayıramayacağı ve okul 

başarılarının düşeceği de aşikârdır.  

Esasen çocukların ekonomik faaliyetlerde yer alması sadece günümüzde karşılaşılan bir 

sorun değildir. İnsanlık tarihinin hemen her devrinde karşılaşılan bir durum olan çocuk işçiliği 

özellikle 16. y.y.’da Amerika’da köle ticareti ve 18-19. y.y.’da İngiltere’de Sanayi Devrimi ile 

ciddi boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki İngiltere’de sanayi sektöründe çalışanların üçte ikisini kadın 

ve çocuklar oluştururken, çocuklarda yaş alt sınırı 6’ya kadar inmiştir (Avşar ve Öğütoğulları, 

2012). Benzer şekilde, yoksulluk sonucu çocukların çalışmak zorunda kalması, Anadolu 

tarihinin de gerçeğidir (Onur, 2005:167-168). Osmanlı Dönemi toplumunda, İngiltere’ye benzer 

şekilde tekstil üretiminde kadınlar ve çocuklar ucuz işgücü olarak istihdam edilmekteydi. Tarım 

alanlarında ise mevsimlik işgücü olarak yine kadınlar ve çocuklar yer alıyordu. Çocuklar pamuk 

tarlalarında çalışma, meyve toplama ve paketleme, tarlada çalışanlara yemek ve su taşıma, tarla 

içindeki yabani otları temizleme ve sürüleri otlatma gibi kendi güçlerine göre belirlenen işlerde 

istihdam ediliyordu (Araz, 2013:143-145). Bunlar dışında köylerde erkekler babalarına, kızlar 

ise annelerine yardım ederler; hayvanları otlatmak, tarlayı sürmek ve küçük kardeşlerine 

bakmak gibi işleri yaparlardı. Ayrıca çocukların yaz tatillerinde çalışması bir zorunluluk olarak 

görülmekteydi. Bunun iki nedeni bulunmaktaydı: Birincisi çocuğun aile bütçesine katkısı, 

ikincisi ise çocuğun boş kalmaması ve bir zanaat öğrenmesi kaygısıdır. Dolayısıyla aileler 

çocuklarını bir esnaf ve zanaatkâra çırak olarak verirlerdi (Onur, 2005:167-168). 

Görülüyor ki çocukların çalıştırılması eğitim, ekonomik koşullar ve sosyal yapı 

kavramlarıyla doğrudan ilgilidir. Burada toplumların yaşamış oldukları değişimler ön plana 

çıkmaktadır. Türkiye’de bu bağlamda yaşanan en önemli sosyal-yapısal hareketlilik kırsal 

bölgelerden kentlere doğru sürekli devam eden göçlerdir (Kağıtçıbaşı, 1993:28). Göçlerin 

artmasıyla birlikte tarımsal ekonomiden sanayi ekonomisine geçiş süreci hızlanmıştır. Bütün 

bunlar sosyal destek ağının yetersizliği ve kent yaşamına uyum sağlayamama ile birleştiğinde 

çocuk işçiliği daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu süreçte çocuklar aile ekonomisine katkı 

sağlamak amacıyla sokaklarda ve değişik birçok sektörlerde çalışmaktadırlar ve her geçen gün 

bu durumdaki çocukların sayısı artmaktadır (ILO, 2016). 

Tarihin hemen her devrinde toplumun kanayan bir yarası olarak göze çarpan çocuk 

işçiliği olgusu, toplumun resmini çizen edebiyat ve resim gibi sanat alanlarının içinde de 

kendine yer edinmiştir. Özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde okullaşmanın ve çocuk haklarına 

verilen önemin artması ile birlikte işçi çocuklar birçok alana olduğu gibi edebiyata da konu 

olmuştur. Bu süreçte eserlerini toplumsal gerçeklikten yana bir anlayışla ortaya koyan yazarlar, 

çalışan çocukları eserlerinde ya ana ya da yardımcı karakter olarak ele almışlardır. Bu eserlerde 

işçi çocukların yaşam koşullarına ve yaşadıkları sıkıntılara doğrudan veya dolaylı olarak yer 

vermişlerdir. Ancak bu konuda ortaya konan eserler nicelik olarak oldukça sınırlıdır. Bu nedenle 

bu araştırmada işçi çocuklara ana veya yardımcı karakter olarak yer veren çeşitli eserler 

incelenmektedir. Eserlerin seçiminde, eserin Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış olması ile işçi 

çocukların sorunlarına ve yaşam koşullarına açık bir şekilde yer vermesi ölçüt alınmıştır.  
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2. Yöntem  

2.1. Araştırmanın deseni: 

Nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesinin kullanıldığı bu çalışmada 

araştırmanın doğası gereği daha ayrıntılı inceleme yapabilmek amacıyla ele alınan eser sayısı 

sınırlı tutulmuştur. Böyle bir yaklaşımı benimseyen araştırmacı, yazılı dokümanlardan 

faydalanarak çalışmasını sürdürür. Bu durum istenilen anda gerekli belgelere ulaşma olanağı 

vermektedir. Ancak her bireyin bu belgeleri farklı düzeylerde algılama ve ifade etme-

yorumlama becerisinde olması bir sınırlılık olarak görülmektedir (Creswell, 2014:191-192). 

 

2.2. Verilerin toplanması:  

Verilerin toplanması sürecinde Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış olan roman 

ve öykülerden araştırmanın amacına uygun olarak seçilen ( Eserin Cumhuriyet Dönemi’nde 

yazılmış olması ile işçi çocukların sorunlarına ve yaşam koşullarına açık bir şekilde yer 

vermesi) eserlerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Yaşar Kemal’in İnce Memed (roman), Al 

Gözüm Seyreyle Salih (roman) ve Sarı Sıcak (öykü); Orhan Pamuk’un Kafamda Bir 

Tuhaflık(roman) ve Kırmızı Saçlı Kadın (roman); Elif Şafak’ın Ustam ve Ben (roman); Orhan 

Kemal’in Eskici ve Oğulları (roman) ile Elli Kuruş (öykü); Sabahattin Ali’nin Ayran (öykü) adlı 

eserleri araştırmacılar tarafından ayrıntılı olarak okunarak incelenmiştir.  

 

2.3. Verilerin analizi: 

Veriler betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Betimsel analiz 

yaklaşımında toplanan veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. 

Belirlenen temaların dayandığı hususları yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntılara yer 

verilir. Betimsel analizde özetlenen veriler içerik analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur. 

Veriler arasında yer alan anlamlı bölümler kodlanır, daha önce fark edilmeyen yeni kavram ve 

temalara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 224-235). Bu süreçte eserler araştırmacılar 

tarafından teker teker okunmuş, ardından kategoriler halinde fişlenerek yazılı metne 

dönüştürülmek üzere elektronik ortama aktarılmıştır. Elde edilen veriler ve önceden belirlenen 

araştırma soruları kapsamında temalar oluşturulduktan sonra ilgili bölümler içerik analizine tabi 

tutulmuştur. İçerik analizi sürecinde ulaşılan yeni temalar sonucu tablolar oluşturulmuştur. Bu 

bilgileri desteklemek amacıyla eserlerden alıntılara yer verilmiştir.  

 

3. Bulgular ve Yorumlar 

Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan ve işçi çocukların konu edildiği roman ve öykülerin 

incelendiği bu çalışmada öncelikle eserlerde yer alan çalışan çocuk karakterleri belirlenmiş ve 

aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Çalışmada İncelenen Eserler, Eserlerdeki Çalışan Çocuk Karakterleri ve Olayın 

Geçtiği Yerler 

Eser Türü Yazarı Karakter(ler) Olayın Geçtiği   
Yer(ler) 

İnce Memed Roman Yaşar Kemal İnce Memed Köy 
Al Gözüm Seyreyle Salih Roman Yaşar Kemal Salih  Kasaba 
Eskici ve Oğulları Roman Orhan Kemal Topal Eskici, Zeliha, 

Cavit, Ayşe 
Köy/Kent 

Kafamda Bir Tuhaflık Roman Orhan Pamuk Mevlut  Köy/Kent 
Ustam ve Ben Roman Elif Şafak Cihan Kent 
Krm. Saçlı Kadın    Roman Orhan Pamuk Cem Kasaba/Kent 
Ayran Öykü Sabahattin Ali Hasan Kasaba/Köy 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   227 

Elli Kuruş Öykü Orhan Kemal Gazeteci Çocuk  Kent  

Sarı Sıcak Öykü Yaşar Kemal Osman Köy 

 

Çalışmada altı roman ve üç öyküde yer alan çalışan çocuk karakterleri incelenmiştir. 

İncelenen dokuz eserde toplam 12 çalışan çocuk karakteri yer almaktadır. Aslında bu eserlerde 

çalışan farklı çocuk karakterleri de yer almaktadır. Örneğin Kafamda Tuhaflık romanında 

Mevlut’un kuzenleri ve arkadaşları, Al Gözüm Seyreyle Salih de kasabadaki bazı çocuklar, Elli 

Kuruş adlı öyküde gazeteci çocuğun kardeşi de çalışmaktadır. Ancak burada sadece eser içinde 

ön plana çıkan ve haklarında daha ayrıntılı bilgiler olan karakterler üzerinde durulmuştur. 

Eserlerde yer alan bu karakterlerin yaşadıkları yerler olayların akışı sebebiyle çeşitlilik 

göstermektedir. İki eserde olayın geçtiği yer kent iken, ikisinde köy, ikisinde köy/kent, bir 

eserde kasaba, birinde kasaba/kent, yine bir tanesinde de kasaba/köydür. Olayların geçtiği yer 

karakterlerin yaşam koşullarını ve yaptıkları işleri anlamada bir bakış açısı sunmaktadır. 

Eserlerle ilgili bu genel bilgilerden sonra daha ayrıntılı incelemelere geçilecektir. Ancak roman 

ve öykünün farklarından kaynaklanan sebepler nedeniyle eserlerin içeriklerine yönelik analizler 

iki ayrı başlıkta ele alınacaktır. 

 

3.1. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında İşçi Çocuklar 

Romanlarda yaklaşık dokuz çalışan çocuk karakteri bulunmaktadır. Orhan Kemal’in 

yazdığı “Eskici ve Oğulları”nda Topal Eskici, eskicinin kızı Zeliha, torunları Cavit ve Ayşe 

olmak üzere dört karakter yer alırken; “Kafamda Bir Tuhaflık ” adlı eserde Mevlut, kuzenleri ve 

çocukları; “Al Gözüm Seyreyle Salih’de Salih ve kasabadaki diğer çocuklar; İnce Memed’te ana 

karakter dışında köylerde yaşayan diğer çocuklar da yer almaktadır. Geriye kalan iki eserde ise 

yalnızca birer tane çalışan çocuk karakteri ön plana çıkmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği 

üzere burada sadece eser içinde ön plana çıkan ve haklarında daha ayrıntılı bilgiler olan 

karakterler ele alınmıştır. Karakterlerin yaşadığı yerlere bakıldığında olayların hem büyük 

yerleşim yerleri ve kentlerde hem de kırsal kesimde geçtiği görülmektedir. “İnce Memed” ve 

“Eskici ve Oğulları”’nda romanında kırsal kesimdeki çocuk işçiliği ele alınırken diğer 

eserlerdeki hikâyeler kasaba ve kent gibi daha büyük yerleşim yerlerinde geçmektedir. Bu 

bağlamada yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında Türkiye’de genellikle kırsal kesimde 

istihdam edilen çocuk sayısı kentsel kesimdekinin iki katı olmuş, ancak 2000’li yıllardan sonra 

bu rakamlar birbirine yaklaşmıştır (Tor, 2010). Bu nedenle incelenen eserlerde çocuk işçiliği 

konusunun kırsal kesime yaklaşık bir oranla kent yaşamı içinde de ele alınmasının Türkiye 

gerçekleri ile örtüştüğü görülmektedir. Özellikle günümüze daha yakın tarihlerde ortaya konan 

eserlerde (Ustam ve Ben, Kafamda Bir Tuhaflık, Kırmızı Saçlı Kadın) kentlerin ön planda 

olması son yıllarda değişen oranlarla tutarlılık göstermektedir. Nitekim bu durum artık hem 

kentlerin hem de küçük yerleşim yerlerinin ortak bir sorunudur. Türkiye’deki çocuk işçiliği ile 

ilgili önemli bir konu da çalışan erkek çocuklarının sayısının kızların yaklaşık iki katı olmasıdır 

(Tor, 2010). Eserlerde incelenen işçi çocuk karakterlerinin çoğunlukla erkek olması, edebi 

eserlerde işlenen çocuk işçiliğindeki cinsiyet olgusunun toplumun gerçeğiyle tutarlı olduğunu 

göstermektedir.  

Tablo 2. Romanlardaki Karakterlerin Aile Yapıları, Yaptıkları İş(ler), Eğitim Hayatları, 

Çalışma Nedenleri ve Fiziksel/Psikolojik Özellikleri 

Karakter Aile Yapısı Yaptığı İş Eğitim Hayatı Çalışma Nedeni Fiziksel/Psikolojik 
Özellikler 

İnce Memed Geleneksel (Baba 
ölmüş, anne ile birlikte 
yaşıyor) 

Çobanlık ve 
Tarım 

Hiç okula 
gitmemiştir. 

Ekonomik 
koşulların 
yetersizliği 
(Ağalık sistemi 
nedeniyle zorla 
çalıştırılıyor) 

Zayıf, ince ve 
çelimsiz. Koyu 
saçları ve kahverengi 
gözleri var/Cesur, 
utangaç, mütevazı, 
adil, cömert, 
duygusal, kararlı, asi, 
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güvenilir, sözünde 
duran. 

 

Salih  

 

Geleneksel 
(Babaanneyle birlikte 
yaşıyorlar) 

 

Balıkçılık, 
Demircilik vb. 
çıraklık işleri 

 

Usta-çırak 
eğitimi 

 

Ekonomik 
koşulların 
yetersizliği (Aile 
ekonomisine 
katkıda 
bulunmak) 

 

Küçük ve 
zayıf/Dünyaya 
hayran, gerçek ve 
düşlerle iç içe bir 
dünyası var. 
Duygusal, 
merhametli, 
hayalperest, meraklı. 

 

Topal Eskici 
(Çocukluğu) 

 

Modern/Geleneksel 
(Eğitime önem veren bir 
baba ile geleneksel bir 
dedesi var) 

 

Kunduracılık, 
Demircilik 

 

Ortaokul terk 

 

Ekonomik 
koşulların 
yetersizliği 
/Zanaat 
öğrenmek 

 

Dedesi tarafından 
şımartılmış bir çocuk. 
Çalışkan, akıllı. 
yurtsever ve otoriter, 
fedakar, sağduyulu, 
öfkeli. 

 

Zeliha 

 

Geleneksel 

 

Irgatlık 

  

Ekonomik 
koşulların 
yetersizliği 
(Ailenin kurmayı 
planladığı işe 
katkı sağlamak) 

 

Güzel bir kız/ 
Evlenme 
hayallerindedir, 
ailesiyle 
çatışmaktadır.  

 

Ayşe/ Cavit 

 

Geleneksel 

 

Irgatlık 

 

İlkokul/Okula 
gitmiyor 

 

Ekonomik 
koşulların 
yetersizliği 
(Ailenin kurmayı 
planladığı işe 
katkı sağlamak) 

 

Ayşe küçük ve güzel 
bir kız çocuğudur. 
Kardeşini ve halasını 
kıskanmaktadır. 
Dikkat çekmek 
istemektedir. Cavit 
de akıllı ve 
patavatsız bir 
çocuktur. Sürekli 
oyun peşindedir ve 
ablasıyla 
çatışmaktadır. 

Mevlut  Geleneksel (Para 
kazanmak amacıyla 
ayrı yaşayan bir aile) 

Boza/yoğurt 
satıcısı  

Lise Terk Ekonomik 
koşulların 
yetersizliği (Aile 
ekonomisine 
katkıda 
bulunmak) 

Saf ve çocuksu bir 
yüzü var. Utangaç, 
kanaatkar, 
içekapanık, çalışkan, 
duygusal, kendi iç 
dünyasını sorgulayan 
bir bireydir.  

 

Cihan 

 

Geleneksel (Annesinin 
ölümünden sonra 
İstanbul’a geliyor) 

 

Filbazlık/ Çıraklık 

 

Usta-çırak 
eğitimi 

 

Ekonomik 
koşulların 
yetersizliği 
(Özellikle 
annesinden 
ölümünden 
sonra amcasıyla 
yaşadığı 
sorunlar 
nedeniyle 
memleketi terk 
edip, kendi 
yaşamını tek 
başına devam 

 

Zayıf, yaşına göre 
kısa, asi saçlı, büyük 
kulaklı gamzeli bir 
çocuk. Yalnız bir 
karakter. Akıllı, 
çalışkan, meraklı, 
duygusal, işine karşı 
adanmışlık hissi var.  
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ettirebilmek için 
çalışıyor) 

 

Cem 

 

Modern (Babanın terk 
etmesi sonucu anne ile 
birlikte bir yaşıyor) 

 

 Kitapçılık/   
Kuyuculuk 

 

Lisans mezunu 

 

Ekonomik 
koşulların 
yetersizliği 
(Eğitim 
masraflarını 
karşılamak) 

 

Özellikle babasının 
ilgisini isteyen ancak 
baba ile ilişkileri çok 
iyi olmayan bir 
çocuk. Sorumluluk 
sahibi, duygusal. 
Meraklı, suçluluk 
duyguları içinde. Ve 
bazı durumlarda ne 
yapacağını 
bilemeyecek kadar 
panik duygusu 
yaşayan ergenlik 
döneminde bir 
karakterdir. 

 

Eserlerde çocukların ekonomik koşulların yetersizliği nedeniyle çalıştıkları 

görülmektedir. Özellikle maddiyatın getirdiği sıkıntılar aile bireyleri arasındaki ilişkileri de 

zayıflatmakta ve bireyler arasında gerginlikler, ayrılıklar ve tartışmalar yaşanmaktadır. “Ustam 

ve Ben” adlı romanda Cihan hakkında şunlar dikkat çekmektedir: 

“…Cihan’ın üvey babası -ki amcasıydı aynı zamanda-…Nefret ediyordu o adamdan ve 

riyakârlığından. Bu gemiye bindi bineli pişman olmuştu anasının intikamını almadan yuvayı 

terk ettiğine. Öte yandan biliyordu ki eğer kalsaydı ya amcası onu öldürecekti ya o 

amcasını…”(Ustam ve Ben, s.38). 

Ancak Cihan’ı evi terk etmek çeşitli ihmal ve istismarlardan kurtaramamış, gemide 

kendisine yardım eden(!) adam tarafından İstanbul’da sürekli hırsızlık yapması için zorlanmış 

ve tehditlere maruz kalmıştır. Bu durum çalışan çocukların birçok ihmal ve istismara maruz 

kaldığı (Yıldız, 2006) gerçeğiyle de örtüşmektedir. Benzer şekilde “Al Gözüm Seyreyle 

Salih”de, Salih sürekli duygusal ve fiziksel şiddet görürken, çalışmak için babasının yanına 

İstanbul’a gelen Mevlut (Kafamda Bir Tuhaflık) de annesi ve kız kardeşlerinden ayrı kalmıştır. 

Babasıyla da sorunlar yaşayan Mevlut evden ayrılmıştır. Bu nedenle aile içi ilişkilerin çok güçlü 

olmadığı ve aile bireylerinin birbirlerini uzun süre görmedikleri dikkat çekmektedir. 

İncelenen eserlerde çalışan çocukların aileleri, çoğunlukla geleneksel aile yapısı 

özellikleri göstermektedir. Geleneksel aile yapısının değerler sistemi içinde çocuğa anne-baba 

için ekonomik bir güç, hastalıkta ve yaşlılıkta aile için bir güvence olma gibi çocuğun aileye 

ekonomik faydasını ön plana çıkaran bir anlam yüklenmektedir. Böyle bir aile ilişkisi anlayışı 

içinde yetişen çocuk da küçük yaştan itibaren çalışmayı içselleştirmektedir (Yıldız, 2006). Bir 

bakıma çocuk çalışmayı ve aileye ekonomik katkıda bulunmayı olağan bir durum olarak 

algılamakta, kendisine aile içinde iş yapan, aileye ekonomik katkısı olan birey rolü 

yüklemektedir. Örneğin “İnce Memed” romanının kahramanı Memed’in çocukluğa ilişkin algısı 

şöyledir:  

“Giderim derim ki… Size derim… Çoban olmaya geldim. Çift de sürerim… Ekin de 

biçerim. …Gâvur Abdi Ağa da arasın beni. Çocukları olurum işte…” (İnce Memed 1 s. 15). 

Görülüyor ki Memed bir ailenin çocuğu olmayı onlara iş yapmak ve yardım etmekle eş 

değer görmektedir. Çalışmak aile içinde bir birey olmanın gerekliliği olarak algılanmaktadır. Bu 

bakış açısının oluşmasında sahip olunan ekonomik koşullar önemli bir unsurdur. Nitekim bu 

eserlerde, sosyoekonomik seviyesi ve eğitim düzeyi düşük ailelerde çocuklar aileye maddi 

destek sağlamak amacıyla çalıştırılmaktadır. Buna karşın eğitim düzeyi yüksek ailelerde 

çocuklar gelecekte kendilerine yardımcı olacak çeşitli beceriler edinmeleri veya eğitimlerine 

destek olması amacıyla çalışmaktadırlar. Burada çocuğun çalışmasından elde edilen kazanım 
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aileye değil yine çocuğun kendisine olmaktadır. Örneğin “Kırmızı Saçlı Kadın” romanındaki 

Cem kendi okul masraflarını karşılamak amacıyla çalışmaktadır. Benzer şekilde iyi eğitim 

sahibi bir memur olan Topal Eskici’nin babasının, çocuğunu çalıştırma gerekçesi buna örnek 

verilebilir.  

“Derdi zoru oğlu, oğlunun geleceğiydi. Bir yandan okusun, bir yandan da birkaç zanaat 

belleyip bileğine altın bilezikler taksındı. Dünyanın bin bir hali vardı. Mala mülke 

güvenilemezdi.” (Eskici ve Oğulları, s.12). 

Cem de çalışmasıyla ilgili gerekçelerini şöyle anlatmaktadır: 

“Anneme eniştemin bostanında iki ayda kazandığım parayı iki haftada kazanabileceğimi, 

böylece giriş sınavına, dershaneye ve istediğim kitapları okumaya daha çok vakit 

ayırabileceğimi ısrarla söyledim.”(Kırmızı Saçlı Kadın, s.13). 

Eserlerde çoğunlukla kahramanların eğitim hayatlarından bir kesit aktarıldığından, 

çalışmanın çocukların eğitimlerini nasıl etkilediğine yönelik genel bir sonuca ulaşmak zordur. 

Ancak çalışmanın getirdiği fiziksel yorgunluğun ve okul dışı zamanlarda işte geçen vakit 

kaybının çocuğun eğitim performansını olumsuz etkileyeceği aşikârdır. Nitekim Mevlut 

karakterinin işten sonra eve geldiğinde ders çalışmaya vakit bulamaması ve masa başında uyuya 

kalması bu durumu gözler önüne sermektedir. Ancak bu durumu karakterin sosyal ve kişisel 

yapısı açısından değerlendirmek daha doğru olur. Ailesinde yüksek eğitime sahip kişi sayısı az 

olan, esasen bu konuda yüksek bir beklentisi de olmayan Mevlut iş ile okulu bir arada 

götüremeyip okulu bırakırken, esas amacı eğitimine devam etmek olan Cem karakteri 

üniversiteyi bitirmektedir. Mevlut’e ise çalışmak okumaktan daha kolay gelmekte, çalışarak kısa 

vadede elde ettiği geliri yeterli görmekte, eğitim sonucu elde edeceği uzun vadeli kazanımları 

göz önünde bulundurmamaktadır. Benzer bir bakış açısı Topal Eskici karakterinde de 

gözlenmektedir.  

“Dikran Usta bol haftalık veriyordu. Rüştiye’nin de sonuna varmıştı. Okuyup rüştiyeyi, 

arkasından da idadiyi bitirse ne olacaktı sanki? Daha şimdiden eline geçen para, vilayet 

mektubı kalemindeki babasının kazancından çoktu. O kış babası gencecik ölüverince, rüştiyeyi 

bıraktı.” (Eskici ve Oğulları, s.12).  

Bireyin oyun yoluyla dünyayı keşfettiği ve kendi kimliğini oluşturmaya başladığı 

çocukluk çağı ve sosyalleşmeyi öğrenerek benlik imajını şekillendirdiği ergenlik dönemlerinde 

çalışmak, bireyler üzerinde birtakım olumsuz sosyal ve duygusal problemlere yol 

açabilmektedir (Aysev, Ulukol ve Ceyhun, 2000; Etme, 2009). Erken yaşlarda çalışma hayata 

atılmış olmanın çocukların psikososyal gelişimine etkisi, incelenen romanlarda belirgin şekilde 

gözlenmektedir. Bu konuda en çarpıcı örnek “Cem” karakterinin yaşadığıdır. Birlikte çalıştığı 

ustasının kazara ölümüne sebep olduğunu düşünen “Cem”, gençliğin verdiği tecrübesizlik ile 

olay yerinden kaçmış ve uzun yıllar bu olayın vicdan azabıyla yaşamıştır. Ancak genelde 

çocukların çalıştığı bir çevrede geçen “Al Gözüm Seyreyle Salih” romanında çalışma bir 

gereklilik ve özellikle bazı ustalar yanında çalışma ise bir gurur kaynağıdır. Çocuklar 

kendilerini işe alması için ustaların dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Benzer şekilde “Mevlut” 

karakteri de ilk defa köyden şehre çalışmaya gittiğinde bu durumu yadırgamamıştır. Çünkü her 

iki eserde de olayların yaşandığı çevre açısından çocukların çalışması olağandır ve çocuklar da 

bu durumu içselleştirmektedir. Bununla birlikte ergenlik döneminde çalışmak ise birbiri ile 

çatışan iki duruma yol açmaktadır. Öncelikle çalışmak ergenler için çevreye ve arkadaşlarına 

karşı utanç verici bir durum olarak algılanmaktadır. Kültü toplama gibi düşük statülü bir işte 

çalışmayı gururuna yediremeyen” Zeliha” eve gelen kamyona herkesin içinde binmek yerine 

şehrin ıssız bir noktasında binmiştir. Çocukken çalışmayı çok yadırgamayan “Mevlut” açısından 

da ergenlik döneminde işler değişmiş, çalışması arkadaşlarından saklanması gereken bir durum 

hâline gelmiştir.  

“Mevlut, Atatürk Erkek Lisesi öğrencilerinin çoğu gibi, okul dışı hayatını sır gibi 

saklıyor, son dersten çıktıktan sonra yaptıklarını kendisi gibi satıcılık yapanlarla bile 

paylaşmıyordu. Bazan bir öğrenciyi babasıyla yoğurt satarken sokaklarda görür, ama 
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görmezlikten gelir, ertesi gün sınıfta karşılaştıklarında da hiçbir şey olmamış gibi davranırdı 

(Kafamda Bir Tuhaflık s. 77).  

Bununla birlikte Mevlut’un dünyasında utanılacak bir mesele olan çalışmanın aynı 

zamanda akranlar arasında kabul görmenin de bir yolu olduğu görülmektedir.  

“Okulda sigara içenlerin gittiği bodrum kat helâsına terfi etmiş, orada kısa yoldan kabul 

görmek için Bafra paketi taşımaya başlamıştı. Para kazandığı bilindiği ve sigarada yeni olduğu 

için paket alıp otlakçılara tutması bekleniyordu ondan…” (Kafamda Bir Tuhaflık s. 87-88).  

Para kazanmak “Mevlut” açısından kabul görmenin yanı sıra sigara, sinema, Spor Toto, 

Milli piyango gibi artan ihtiyaçlarını karşılamanın, kısacası daha refah bir yaşam sürmenin de 

bir yoludur. Aynı tema, kazanılacak parayla ailesinin açacağı dükkânın sağlayacağı lüks yaşam 

düşüncesiyle çok aşağılayıcı bir iş olarak gördüğü ırgatlığa katlanan “Zeliha” ve kendisine daha 

refah bir yaşam sunacak eğitimine devam etmek için çalışan “Cem” karakterinde de 

gözlenmektedir. Buna göre incelenen romanlarda, çalışmanın ergenler açısından çeşitli artıları 

ve eksileri beraberinde getiren çelişkili bir durum olarak algılandığı değerlendirilebilir.  

Bütün bu durumlar çocukların fiziksel ve psikolojik özelliklerine de yansımaktadır. Bu 

çocuklar genel olarak akranlarına göre daha zayıf olarak ele alınmaktadır. Burada ailenin sahip 

olduğu olanaklar önemlidir. Örneğin ekonomik olarak daha iyi koşullarda olan “Cem” ile ilgili 

böyle bir durum söz konusu değildir. Özellikle çocuğa yönelik şiddetin gözlemlendiği eserlerde 

karakterler fiziksel olarak çok gelişmemiştir. Örneğin tarlalarda, ağalık düzeni içinde, fiziksel ve 

psikolojik şiddete maruz kalan “İnce Memed” küçük ve zayıf olarak anlatılmaktadır: 

“Çocuğun kocaman bir başı vardı. Düz, güneşten solup, kırmızı olmuş kara saçları 

alnına, yüzüne dümdüz dikine düşüyordu. Yüzü ufacıktı. Kupkuru bir yüzdü…Teni güneşten 

yanmıştı…Ayakları yalındı. Bacaklarında kan kuruyup kalmıştı…” (İnce Memed 1, s.16). 

Benzer şekilde “Al Gözüm Seyreyle Salih” de özellikle babasından şiddet gören “Salih” 

çoğu zaman açtır ve sonuçta zayıf kalmıştır. Romanlardaki bu küçük kahramanlar yoksun 

oldukları birçok şeye rağmen çalışma gücüne sahiplerdir. Çalışkanlık onlar için ortak bir 

özelliktir. Burada üzerinde durulması gereken nokta ise çalışmak zorunda oldukları için mi 

yoksa bir karakter özelliği olarak mı çalışkanlardır? Nitekim bu çocuklar içinde bulundukları 

koşullar sebebiyle çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu durum ise geçmişten günümüze çocukları 

çalışmak zorunda bırakan genel bir sorundur. Zor koşular altında yaşayan bu çocuklar genel 

olarak fedakâr, yalnız, kanaatkâr, içekapanık ve yardımseverlerdir. Salih’in bir martıyı 

iyileştirmek için dayak yeme pahasına mücadelesi, Zeliha’nın ailesine yardım etmek için 

ırgatlık yapması/kütlü toplaması, İnce Memed’in zalim ağalara baş kaldırması, Cihan’ın yalnız 

dünyası, Mevlut’un elindekilerle hep bir şekilde mutlu olması bu kişisel özelliklere örnektir. 

Eserlerdeki karakterlerin bir diğer ortak özelliği ise akademik yaşamlarının olumsuz 

sonuçlanmasıdır. “Cihan” ve “Cem” hariç diğer karakterler yaşamlarını değiştirme imkânı 

bulamamıştır. Bu durum ekonomik sıkıntılar nedeniyle küçük yaşlardan itibaren çalışmaya 

başlayan çocukların yaşamlarını iyileştirecek bir eğitim hayatı yaşayamadıklarını 

göstermektedir. Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi TÜİK’in (2012) araştırma sonuçlarına göre 

çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam etmemektedir. Bu 

nedenle çalışmanın bu bulguları, çeşitli araştırma sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir. 

 

3.2. Cumhuriyet Dönemi Türk Öyküsünde İşçi Çocuklar 

Araştırma kapsamında üç öykü çeşitli alt temalar kapsamında incelenmiştir. Elde edilen 

bulguları özetleyen tablo aşağıdadır. 
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Tablo 3.Öykülerdeki Karakterlerin Aile Yapıları, Yaptıkları İş(ler), Eğitim Hayatları, Çalışma 

Nedenleri ve Fiziksel/Psikolojik Özellikleri 

Karakter(ler) Aile Yapısı Yaptığı İş Eğitim Hayatı Çalışma Nedeni Fiziksel 
/psikolojik 
özellikleri 

Hasan Geleneksel(Babaya 
dair bilgi yok, anne 
nahiyede çalışıyor, 
küçük kardeşleriyle 
birlikte yaşıyor ve 
onlara bakıyor) 

Ayran satıcısı - Ekonomik koşulların 
yetersizliği/aile 
bütçesine katkı 

Zayıf/ Çalışkan, 
fedakâr, 
içekapanık. 

 

Gazeteci çocuk  

 

Geleneksel (Baba evi 
tek etmiş; anne, nine ve 
kardeşiyle birlikte 
yaşıyorlar) 

 

Gazete satıcısı 

 

İlkokul 

 

Ekonomik koşulların 
yetersizliği/aile 
bütçesine katkı 

 

Hasta/ 
Sorumluluk 
sahibi, çalışkan, 
gururlu, 
yardımsever 

 

Osman 

 

Geleneksel (Çekirdek 
bir aile) 

 

Tarla işçisi(Irgatlık) 

 

- 

 

Ekonomik koşulların 
yetersizliği/ Babanın 
çocuğunun küçük 
yaşta çalışmaya 
alışması gerektiği 
görüşü 

 

Çok zayıf, 
kocaman 
gözleri ve sarı 
yüzü 
var/Çalışkan, 
azimli, fedakâr, 
içekapanık 

 

Öykülerde üç çalışan çocuk karakteri görülmektedir. Bu bulgular yukarıda da belirtildiği 

üzere çalışan erkek çocukların oranının kız çocuklardan iki kat fazla olduğu (Tor, 2010) 

bilgisiyle tutarlılık göstermektedir. Benzer şekilde olayların hem kırsalda hem de kent 

merkezinde ele alınması (Tablo 1)yerleşim yerleri arasında, çalışan çocuk oranlarının son 

yıllarda birbirine yaklaştığına yönelik araştırma sonuçlarıyla (Tor, 2010) da benzerlik 

göstermektedir. 

Öyküler incelendiğinde üç karakterin de geleneksel özellikler gösteren ailelere sahip 

oldukları görülmektedir. Burada çocuklar özellikle aile bütçesine katkı sağlamak, zor ekonomik 

koşullarla mücadele etmek ve küçük yaştan itibaren çalışmaya alıştırılmak maksatlarıyla 

istihdam edilmektedir. Örneğin Osman’ın babası çalışması için şöyle demektedir: 

“Bugün mutlaka uyanmalı. Uyanmalı diyorum sana! Çalışsın, alışmasın tembel. 

Çocuklukta pişmeli.” 

Ekonomik gerekçelerle çalışmaya gönderilen Osman’ın babasının, çocuğunun küçük 

yaşta çalışmaya başlaması gerektiğine böylece tembel de olmayacağına inandığı görülmektedir. 

Bu çocukların ortak özellikleri ise belki de içinde bulundukları zor koşulların bir sonucu 

olarak çalışkan, fedakâr ve yardımsever olmalarıdır. Ayrıca fiziksel olarak zayıf olmaları da dış 

görünüşleri açısından ortak bir özelliktir. Çünkü bu çocukların hem yeteri kadar ihtiyaçları 

karşılanmadığı hem de çalışmak zorunda oldukları için zayıf kaldıkları okuyucuya hissettirilir. 

Bu ayrıntılar günlük yaşamda gördüğümüz diğer çalışan çocuklarla da bir tutarlılık 

göstermektedir. “Ayran” adlı öyküde Hasan’ın fedakârlığı ve fiziksel olarak da zayıf düştüğü şu 

şekilde anlatılmaktadır: 

“Çok akşamlar, koltuğunun altında getirdiği ekmeği ortaya koyarak ayran boşaltmak için 

bir toprak çanak getirmek üzere ocağın yanındaki köşeye gider, sofra başına döndüğü zaman o 

balçık gibi ekmekten ortada bir şey kalmadığını dehşetle görürdü. O zaman kendisi bir çanak 

ayran içer, açlığa alışmış olan midesinin…” 
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Benzer şekilde “Sarı Sıcak” adlı öyküde Osman’ın annesi sürekli “Kolu öyle ince ki” 

diyerek çocuğunun zayıflığını anlatırken “Elli Kuruş” adlı öyküde gazeteci çocuk soğukta/karda 

çalışmaktadır ve sonuçta hastalanarak ölmüştür. Bütün bunlar çalışmak zorunda kalan 

çocukların birçok yönden ihmale uğradığı görüşüyle (Yıldız, 2006) tutarlılık göstermektedir. 

 

4. Sonuç 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda eserlerini toplumsal gerçeklik ekseninde yazan 

yazarlar çocuk hakları konusuna da değinmişlerdir. Özellikle çalışan çocuklar ve onların yaşam 

koşulları bu eserlerde gözler önüne serilmiştir. Bu durum bazı eserlerde temel bir sorunsal 

olarak yer alırken bazı eserlerde ikinci planda bulunmaktadır. Ancak incelenen eserlerde 

görülüyor ki konunun işleniş şekline bakılmaksızın bu çocuklar bir şekilde duygusal, ekonomik 

veya fiziksel ihmal ve istismara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca zor şartlar altında yaşayan bu 

çocuklar kendi yaşam koşullarını iyileştirebilecek ve geleceklerini daha güzel bir şekilde 

kurmaya olanak sağlayacak eğitim-öğretim faaliyetlerinden de mahrum kalmaktadırlar. Bu 

çocukların çoğu ya hiç okula gitmiyor ya da okulu bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu durum 

ulusal (TÜİK) ve uluslararası (ILO) kuruluşların yaptıkları araştırmalarla da ortaya konmuştur. 

Bu nedenle incelenen eserlerde çocuk işçiliği sorununun toplumsal gerçeklere uygun şekilde ele 

alındığı görülmektedir. Nitekim bilim ve sanat topluma farkındalık kazandıran iki önemli 

alandır. Bu nedenle bilimsel çalışmaların yanında çocukların maruz kaldığı her türlü ihmal ve 

istismarın edebiyat gibi daha geniş kitlelere hitap eden sanat dalında yer alması toplumun bu 

konuda farkındalığının artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Değişen dünya düzeni içinde 

çocukların da istihdam edildiği iş alanları değişmiş ve karşılaştıkları istismarlar da artmıştır. Bu 

nedenle özellikle eserlerinde toplumsal sorunlara yer veren yazarların çalışan çocuklarla ilgili 

değişen koşulları ve zorlukları içeren eserler sunması toplumun bu konuya olan hassasiyetinin 

ve farkındalığının artmasına katkı sağlayacaktır. 
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AZERBAYCAN TÜRK HALKININ MANEVİ DEĞERLERİNİN GELİŞME VE 

OLUŞMASINDA ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATININ ROLÜ 

 

Türkan ASKEROVA* 

 

 

ÖZET 

Her bir halkın manevi değerlerinin yükselişinde önce sözlü sonra yazılı edebiyatın rolü büyüktür. 
Bunun üzerine çocuk edebiyatı öncelik oluşturmaktadır. Çünkü yavrularımıza söylediğimiz her kelime, 
şiir, masal, hatta hikaye onların tertemiz, bem-beyaz hafızasına silinmez izler bırakır. 

Başka yönden çocuk edebiyatı manevi değererimizle, geçmişimizle, soyumuzla bağlantılı olduğca 
büyümekte olan genç nesli güzel ahlakı olmak üzere, aynı zamanda eğitime, bilgi vermekle yanı-sıra 
hayırlı işler görmeye yönlendiriyor, Bu açıdan daha gerekli ve akılda kalıcı olarak, her dönemde sevilerek 
okunmaktatır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türk halkı, manevi değerler, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı. 

 

Giriş 

Bu gün Azerbaycan Türk Edebiyatı zengin, yumuşak, okunaklı olmasını biz 

haleflerimize, Türk dünyasının zengin söz haridarlarara (söz ustadlarına) Dedem Korkut, 

Hakani Şirvanı, Mehseti Gencevi, Nizami Gencevi, Seyid Nesimi, Mirze Sâbire ve.b kısacası 

şairlerimize geçmişimize, soykökümüzə borçluyuz. Klasik şiir dili, çocuk ve gençlerde 

büyüklere derin saygı, sonsuz muhabbet, küçüklere sevgi, sanata ilgi, geleceğe umut gibi 

yaşamın şartlarını eğitmiştir. 

Maalesef ayrı ayrı zamanlarda siyasi faktörler ilişkilerin azlığı Türk halkları çocuk ve 

gençlik edebiyatının birlik altında birleşmesine olanak sağlamamıtır. Geçen Yüzyılın sonlarına 

yakın Erivan'dan ve Dağlık Karabağ çevresi bölgelerde çeşitli siyasi-sosyal meselelerden dolayı, 

Azerbaycan halkı manevi tacize maruz kalarak, doğlub büyüdüğü el-memleketinden, anne-baba 

yurdularını terk etmek zorunda kaldılar. 

Bu sosyo-politik durumun ve çatışma karşısında en çok ezilen, darbe gören, hayatın acı 

yüzleriyle çok erken yaşlarında yüzləşerek, anılarına silinmez izler bırakıldı, manevi ve 

pisixoloji yönünden darbeye uğrayan, en önemlisi yavruken her ikisi velilerin kayb eden, ana-

babadan öksüz kalan elbette çocuklarımız oldu. 

O çocuklar ki, ömürlerinin fidan çağlarında göçmen hayatı yaşamaya vadar oldular. Hiç 

tanımadığları farklı şehir ve köylerde eğitimlerini sürdürmek zorunda bırakıldılar. Fakat bu 

zorluklara rağmen Azerbaycan devleti, devlet liderimiz aynı zamanda Azerbaycan halkı elinden 

geleni esirgemeden göçmen çocuk ve gençlerimize hem madi ve aynı zamanda manevi 

yardımlarını yaptılar. Şu anda devlet tarafında her bir ilgi ve madiyatla temin olunmaktatırl 

Eski ve orta dönem şairilərimiz kendi edebi-sanatsal yaratıcılığında, şirilerinde Arap ve 

Farscanı kullanırken genç nesil okumakları ve bilgi tolamaklar için Arap, Farscanın mükemmel 

bilmeye mecbur bırakılıyordular. Bu dillerde daha çok divan edebiyatı, ana dilinde ise şiir, halk 

destanları yayılmaya başladı. 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Dilbilim Enstitüsü Dil Tarihi Bölümü disser083@gmail.com 

mailto:disser083@gmail.com
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Bu zaman Dedem Korkut Destanı geniş kapsam bulmaya başladı. Dedem Korkutla 

birlikte Katran Tebrizi (XI), Hakani Şirvani, Məhsəti Gencəvi, Nizami Gencevi, Əbdülüla 

Gencəvinin (XII) asırda Azərbyacan tam Doğu həyatınnı aynı zamanda doğu kültürünü almıştır. 
(AÇE, s.4) 

Orta asır Azerbaycan şifahi söz sanatınından ireli gelen yazılı şiirde Qazi Burhaneddin, 

İzeddin Hasanoğlu, Seyid Nasimi kimi söz ustadları, saz-söz haridararının Ana dilinde 

yazdıkları şiir parçalarını yüksek seviyeye çıkararak o dönem Arap, Farscanın geliştiği ve 

hökranlığı kazandığı halde sanki, Ana dilimizi bu dillerle rekabete girdi ve bu rekabetten 

sağlıklı çıktı. 

Bugün de bu gibi dev dastanlarımızı bize miras bıraktığı bu şiir, şiir parçaları, 

türklüyümüzü sübüt eden destanlar, öyküler, evlatlarımıza bıraktığımız ibratamiz öğütler 

nəyinki yetgin tabakanın hatta çocuklar ve gençlerimizin eğitinin olluşma ve gelişmesinde öncü 

rol oynadı. N. Gencevi'nin nasihatnameleri, yaşadığımız günümüzde kıreşlerde, lise, orta ve 

yüksek okullarda çocuk ve gençlerimizi doğru, bilim yolunda önlemesi için öğretmenlerimiz 

tarafından her zaman sevilerek bizlere aktarılır. Dahi şair kendi nasihatinde babanın oğula, 

gence öğüt, gençlerin var devlete hırs etmemesi için aşağıdaki şiir parçası dikkatimizi alıyor.. 

Nizami Gencevinin "Oğlum Muhammed'e nasihat! ve Gençlik, ihtiyarlık ve çocuk eğtimi 

hakkında, "şöyle buyurdu:  

Oğlum Muhammədə Nəsihət! 

Sən, ey on dörd yaşlım, hər elmə yetgin! Gözündə əksi var iki aləmin Yeddi yaşın oldu o 

zaman ki, sən. Açıldın gül kimi, güləndə çəmən. İndiki çatmışdır yaşın on dördə Başın sərə kimi 

durur göylərdə! 

Gençlik, qocalıq ve övlad tərbiyəsi haqqında! 

Həyat dünyasıdır hər şeydən üstün, Cavanlıq günüdür ən qiymətli gün, Dünyada 

həyatdan yaxşı sey nədir? Gençlik günü ömrə bir nümunədir! 

Uzərindən kaç asır ötsə belə kendi okunaklığını, orijanlığını korur, çocuk ve genc nesil 

bundan çok etkilenir. Aynı zamanda Seyid Ezim Şirvanin “Öyüd” şeir parçasından küçük bir 

örnek vermeyi kendimize borc biliyoruz.  

Öyüd! 

Ey oğul var cahanda çok molla. Güzəranı üçün edir qovğa, Gündə xalq içrə yüz fəsamə 

qılır. Əhli dünyaya eyləyir lənət, Özü dünyayə eyləyir rəğbət! 

Nizami edebi mektebinin takipçilerinden biri olan Essar Tebrizi (1325-1390) yüksek 

sanatla kaleme aldığı “Mehr ve Müşteri” eserinde dostluk ve sadakat konularını kabarık şekilde 

öne çekmiştir ki, bu ise daha çok yeni neslin ahlâkî terbiyesine hizmet etmiştir. Meselâ, ХIII 

yüzyıl Azerbaycan edebiyatının en güzel, değerli örneklerinden biri olarak değerlendirilen, 

doğma dilimizde kaleme alımış «Dastani-Ahmet Herami» şiir anadilli epik şeirimizin işçilik 

bakımından bitkin, yeni neslin ahlâkî-manevî terbiyesinde büyük önem taşıyan bir örnek eseri 

gibi ilgi çekiyor. Bu tür örneklerin sayısını yeterince artırılabilir. (AÇEMG,s.4) 

Ahlâkî didaktik konular eski Doğu edebiyatının, aynı zamanda, klâsik milli poeziyamızın 

en yaygın konularından biri olmuş, sanatsal düzeyde yüksek ahlâkî öğüt ve nasihatlerde ilerici 

şairlerin yaratıcılığında seslenmiştir.  

VII-VIII Yüzyılda yazıb-yaratmış erebdilli şairimiz Ebu’l-Abbas Əmani buna örnek 

gösterilbilir (YTŞ,s.14) 

 Dünyaya göz açıb gəldiyin gündən, Sənə çörək verib bəsləmişəm mən. Körpə dodaqların 

quruyan zaman Düşməyib su qabım dodaqlarından… Fəqət nankor çıхdın, unutdun məni, 

Tapdaladın sənə çörək verəni. Atalıq haqqını unudan bala, Ürəyi daş bala, ey nadan bala, Barı 

bir qonşu tək haqqımı qaytar… 
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Çok erken yaşta sanatsal söz sanatına, ozan aşık yaratıcılığına XVI-XVIII Yüzyılda 

sosyal düşünme, vatandaşlık milli bilinç yeni fikirleriyle daha fazla karakteriz edir. Şah İsmayıl 

Hatayi Azerbaycan kültürü, ana dili, edebiyatı ve sanatı tarihinde silinmez izler bırakdı. En 

önemli nedeni şudur ki, genç neslin eğitimi Arapça ve Farsça yok anadilinde almasına geniş 

kapsamı yolu açarak, ana dilinde eğitim vermesine imkan salağdı. 

Onun Azerbaycan halk dili şiirlerinde yazdığı şiir, varsağılarında iyimser, neşeli bir ruh 

hali, halk yaratıcılığından kaynaklanan sevgi, muhabbet, güzellik, sadakat, bağlılık duyguları, 

doğal güzelliği ön planda yer alır. İşte hatayinin "Dehname" şiiri bu zeminde yazılmıştır. 

Özellikle vurgulamak isterim ki, günümüzde aydınlanma akımı Azerbaycan'da etab-etab 

tekminleşib, halkın ve genc neslin aydınlamasına yönlendiriliyor hususen genç nesli bilime, 

bilgi yöneltek onların başlıca amacı olur. 

İlk aydınlarımızdan Mirza Şefi Vazeh, Abbasqulu Ağa Bakihanov, Mirza Feteli 

Ahundovun ve b. simansında oluşmuş, canlanmış, gelişerek yüksek seviyelere arz etmiştir. 

Aydınlar eski edebiyatın "Nesihetname" çerçevesinden uzaklaşarak başka edebi janırlarda 

mündərcəli eserler, poeamlar, yazarak gençleri haleflerinden ileri gelen bilimsel, kültürel 

başarıyla ayak basmaya yönlendiriyrlar. Öte yandan sosyal-ortamın etkisinden ileri gelerek zıdd, 

yaşadıkları dönemde gelişmesine gölge düşüren gelenekleri eleştiri ediyorlardı. Azerbaycan 

1905 yılından başlayarak devrimci edebiyatda, yanı sıra çocuk ve genclik edebiyatında derin, 

silinmez izler bıraktı.(AÇEA,s.5) 

Bunlarla edebi okulların simaları çeşitli yaratıcılıklarını üslubuna ait olsalarda onları tek 

bir makam, tek bir istek, tek bir fikir birleştiriyordu. Gelişmekte olan okullar, tiyatro, basın 

araçları genç nesil arasında bilgisizliye ve kültürel geriliğe karşı mücadeleyi genişletti. Hatta 

eğitim ve terbiyeye (müeddepe) sevk eden çocuk ve gençlik edebiyatının ideasını zenginleştirdi. 

Çocuk basınının oluşmasında "Debistan" (1906-1908); "Rehber" (1906-1907); "Okul" (1911-

1920) Azerbaycan ve başka çocuk edebiyatının gelişmesine, aynı zamanda yayınlanarak geniş 

sepgide olanak sağladı. XX yüzyıl Azerbaycan çocuk kitaplarının ilk kamil temsilcileri M. 

E.Sabir, A. Sehet ve A. Şaik kibi görkemli sanatkarları yaratıcılarıdır.Yüzyılın önlerinden 

başlayarak A. Şaik çocuk kitaplarının temelini koydu. Şaiqin yeni şiirsel sanatında genç neslin 

ince manevi değerleri, ana Vatana sevgi, muhabbet en önemlisi sadklık, sanata yansıtılır. Samet 

Vurğun şiirinde çocuklar ve gençler için yazılmış şiirler şairin zengin sanatsal mirası içerisinde 

geniş yer aldı. Çağdaş dönemimizde kadın şairəmiz Mirvari Dilbazinin dili ile söylenmiş "Ana" 

ve "Vatan" şiirlerinin vehtetitir . 

Samet Vurğundan ve Mirvari Dilbaziden “Azerbaycan, Ana ve Vatan” şu örnekleri 

veriyoruz: 

Azərbaycan! 

Çox keçmişəm bu dağlardan, Durna gözlü bulaqlardan, Eşitmişəm uzaqlardan; Sakit 

axan arazları; Sınamışam dostu yarı, El bilir ki, sən mənimsən, Anam doğma vətənimsən, 

Ayrılarmı könül candan. Azərbaycan , Azərbaycan ve yuxdda; Mirvari Dilbazinin dili ilə desək; 

Ana ve Vətən! 

...Laylasından anam mənən, Belə demiş dönə-dönə; 

 Bir anan mən,biri Vətən, Yadda saxla bunları sən! 

Aynı zamanda Abdulla Şaikin, Hüseyin Cavidin "Kız okulunda", Çocuk "" Uyan oğlum 

"şiirleriyle çocuklarımızın desteklenmektedir. Çağdaş Azerbaycan çocuk ve gençlik edebiyatı 

bu gün kendisinin yeni gelişme aşamasına, ciddi araştırmalar dönemine girilmiştir. Yaşadığımız 

çağdaş ve gelecekte şair ve yazarlarımız evlatlarımıza, genç neslimize daha akıcı geniş içerikli 

sanatsal eserler oluşturarak onların manevi madii dünyasını daha da zenginleştirecek.  

Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu Haydar Aliyev çocukları halkın geleceği gibi 

değerlendirmiş, halkın edebiyatının, sanatının genel kültürünün gelişimine daima önem vermiş, 

ülkede çocuk edebiyatına özel ilgi göstermesine tavsiye etmiştir. (H.A.YK)  
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Azerbaycanda XX yüzyılın başlarında oluşmaya başlayan çocuk edebiyatı milli koloriti, 

demokratik ifade tarzı zengin folkloru önceki dönemlerden farklıdır. Bu dönemin edebiyatında 

yeni janr gibi şekillenir. Bu yüzden bu dönem çocuk ve gençlik edebiyatı XX yüzyılın edebi-

bedii dilin bir parçası olarak, hem zamanın çocuklar tefekkurunun ve çocuk pisixolojisinin 

sanatsal tezahürü kibi, aynı zamanda edebi dili milli zeminde zenginleştiren kaynak olarak özel 

ilgi doğruyor.(XX.AÇEDU, Doktora Tezi. s.67) 

Özel olarak not edebiliriz ki, biz çocuk ve gençlerimizi manevi değerlerimizin 

koruyucusu gibi, dünyagörüşlü olarak büyütüp ve eğitim aynı zamanda terbiye vermeliyiz. 

Gelceyimiz olan evlatlarımız daima kalplerinde Türk halkına, Türk toprağına, Türk kültürüne 

dahil türklüyə karsı sevgi, aşk hissi yaşatmalıdırlar. Günümüzde yazılmış olan çocuk edebiyatı 

işte bu hususa hizmet etmelidir. Yirminci yüzyılın başlarında edebiyatımızın gerçekten büyük 

ve şerefli yol keçmişdir. Azerbaycan yazarları da çocuklara artan manevi ihtiyaçlarını dikkate 

alıp, onlar için oldukça güzel sanatsal eserler yaratmışlardır.  

Oluşma ve gelişme sırasında çocukların okudukları sağlıklı, dolğun ideyalı, üst düzey 

sanatsal eserler büyük önem arz etmektedir. Bu zamandan oluşan çocuk eserleri, gerçekliklerin 

üstünlüğü, insan karakterini, onun kahramanlık özelliklerini vb. sorunları sanatsal şekilde 

yansıttı. (AÇE, s.6-7) 

Abbaskulu Bakıhanov çocuk ve gencerin ilgili iki eser yamıştır. Şunardan biri “Tahzibül- 

ahlâk” diğeri ise “Kitabi -nasihat’dır”. Her iki eserin önemli konusu gencleri terbiye etmek, 

onları kötü amellerden uzak tutmak ve onlarda güzel, necib ahlakı sıfatlar (yüzler, simalar) 

sunmak ve eğitmektir. Temiz kapi, doğruluk, merdlik insanlara karı iyi raftar, büyüklere hürmet, 

sayğı, mazlumlara, kimsesizlere yardım, zararlı ihtirasardan kendini sakıntırmak, tevazükarlık, 

zengin olma hırsı, bilim ve aydınlık bayrağını her şeyden yüce tutmak, Vatana halka muhabbet “ 

Tehzibul- ahlâkî” eserinin göz önüne sürdüyü önemli konulardır.  

A.Bakıhanov çocuklar için bir çok şiirler, temsiler, hikayeler yazmıştır. Bu eserlerin çoku 

onun “Mişkatül-envar” ve Miratül-cemal” kitablarında tolamıştır. Çocuk ve günəş (Çocuk ve 

Güneş) şöyle konudur:  

Çocuk ve Günəş!  

Doğuldu qaranlıq bir evde çocuk, Ordaca ustadan o dərs alaraq, Şamdan başqa iıq 

görmədi bir an, Günəşi görməyə oladı imkan. Ustadı nə kadar dedisə təkrar: “Dünyada işıqlı, 

nurlu günəş var”. Çocuk da inadla dedi ustada: “Şamdan işıqlı şey yoxdur dünyada”. Bir ün 

səhər evdən çıxarkən çocuk, Günəşi gördükdə inandı ancaq! 

Burda şair mumdan başka hiç bir ışık yüzü görmeyen, mumu en parlak ışık sanan, yalnız 

güneşi gördükden sonra hayatı ona tekreng gösteren küçük, mum olub yoka çıkan mum ışığının 

zayıflığyla güneşin parladğı ışık sıcaklöğının, ışık tükenmezliyinin arasındakı fark, güneş işığla 

büyük güneşli dünyaya çıkmak iin onun kalbinde ışıklı yarınlara umud, geleceye güven hissini 

güclendirir ve dünyaya, hayata karşı olan bakışlarını deyişerek onun nikbin ve güzel geleceye 

sesler. Bu ilginc, orijinal ve düşündüren şiirde A. Bakıhanov bedii şartlığın imkan ve 

usullarından yaradıcı bir hızda kulanılır. İlk bakışda sade görünen bu şeir, ideya, konu, anlam 

itabiyle, bedii bakımdan oldukca yüksek bir şiirdir. Şairin bu şiirde fikrin sadeliyi ve aydınlığı 

direkt onun konusunun tefekkürü, aklı ve bedii dili iyle bağlıdır. (AÇE, s86-87)  

Azerbaycan devleti bağımsızlık yıllarında ulusal çocuk edebiyatımızda yeni sanatsal istek 

ve ihtiyac hissi duyularak daha geniş alanda kapsam almağa başladı. Artık 90'lı yıllarda şair ve 

yazarlarımız çocuklar için ilginç kitaplar yazmağa başladılr. Günümüzde bu kibi kitabların var 

oluşu bizim geleceyimiz olan yavrularımızın bilgili, aynı zamanda eytimli olmaları için her 

şeyden ön planda gediyor. 

ХХI yüzyılın ilk yıllarında kaleme alınmış çeşitli janrlı milli çocuk edebiyatımızı 

incelediğimizde böyle bir kanaate gelmek olur ki, yazarlarımız modern zihin yeni neslin 

talebine, dönemin edebi sürecine uyğun eserler yaratmak namına gayretle çalışmışlardır. 
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AZERBAYCAN TÜRK ÇOCUK EDEBİYATININ 

OLUŞUMU VE ÇAĞDAŞ DURUMU 
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ÖZET 

Büyük teşekkül tarihine sahip olan Azerbaycan türk çocuk edebiyatı çağdaş günümüzde 
Azerbaycan halkının son 20-25 yılda maruz kaldığı göçmenler acıları dolayısıyla poblemlerle 
karşılaşmıştır. 1 milyon halk mülteci hayatı yaşıyor ve yarıdan fazla miktarı çocuklar ve gençlerdir. 
Azerbaycan devleti mülteci çocuklar ve gençler için elinden geleni esirgemiyor. Azerbaycan aydınları her 
araç ile çalışıp çocuklara ve gençleri yönlendirmektetir. Onlara bilgilendirmeliyiz, aynı zamanda telkin 
etmeliyiz ki, Azerbaycan halkı iç ve uluslararası organize olarak “Şehit” topraklarımızı yayınlayacak tüm 
madi -kültürel zenginlikler gibi çocuk edebiyatı, dergiler, dernekler restore edilecek. Azerbaycan halkı 
bunu yapabilir, çünkü Azerbaycan türk çocuk edebiyatının zengin bir tarihi vardır.  

Azerbaycan türk toplumunun zengin çocuk edebiyatının edebiyatın ilk kurucusu ve yazarı türk 
kadını-türk annelerdir. Azeri çocukları hele yavru döneminde kendi annelerinin ilk ninni, mȃni ve 
okşamları, nazlamalarıyla çocuk edebiyatının ilk örneklerini dinlemiş oluyorlar. Şu edebiyatı kendilerine 
sinkretik açıdan almış bulunuyorlar.  

Azeri türk yazılı edebiyatında çocuklar için ilk eser ünlü Azerbaycan yazarı Muhammet Füzuli`den 
gelmiştir. Yazarın “Söhbetül-esmar” (Meyvelerin sohbeti) allegori poemi çocuklardan dolayı çok enterisar 
bir şiirdir. Bu yüzden de eserin pek basit ve anlaşıklı bir dili vardır.  

Anahtar kelimeler: Azerbaycan Türk, çocuk, edebiyat, goçmen, kültürel 

 

Giriş 

Büyük teşekkül tarihine sahip olan Azerbaycan çocuk edebiyatı çağdaş dönemi 

Azerbaycan halkının son 20-25 yılda maruz kaldığı mültecilik ve deplasman acıları nedeniyle 

sorunlar yaşamaktadır. Bu gün Azerbaycanda 1 milyon halk mülteci hayatı yaşıyor ve onun 

yarıdan fazlası çocuk-çocukslar ve gençlerdir. Azerbaycan devleti mülteci çocuklar ve gençler 

için elinden geleni esirgemiyor. Azerbaycan Devleti, hem de Azerbaycan aydınları her araç ile 

çalışıp Çocuklara ve gençlere telkin etmelidir ki, Azerbaycan halkı tüm iç ve uluslararası 

imkanlarından kullanarak “Şehit” topraklarımızı yayınlayacak ve tüm maddi-kültürel 

zenginliller gibi, çocuq edebiyatı -dergiler, dernekler restore edilecektir. Azerbaycan halkı bunu 

yapabilir ve bunu yapmak gerekir, çünkü Azerbaycan Türk halkının zengin çocuq edebiyatı 

vardır ve bu edebiyatın kendisi kadar teşekkül tarihi vardır. Özellikle belirtmek isterim ki, bu 

teşekkül tarihinin baş kahramanı, bahadırı Anadır, Annelerimiz, ninelerimiz, annelerimiz! Bu 

anlamda Azerbaycan Türk Edebiyatının da ilk yaratıcısı ve ilk yazarı Türk kadınları -Türk 

anneleri! Azerbaycan cocukları henüz yavru çağlarından annelerinin ilk laylaları, okşamaları, 

sığallamaları, nazlamaları aracılığıyla annelerinin dilinden çocuk edebiyatının ilk örneklerini 

duyarlar. Bu çocuk edebiyatı çocuklara sinkretik yolla iletilir: Azeri Türk çocuk edebiyatı 

19.yüzyılda-20.yüzyılın başlangıcıda bilhassa gelişme dizenine yükselmiş ve büyük filosof 

şȃirler İ.A.Şirvani, M.E.Sȃbir çocuklar için zengin şiirler yazmışlar. 
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20.yüzyılın 30.yıllarında Azeri türk toplumsal olardıki siyasal olaylar Azeri Türk halkının 

genelfondunu oluşturan çocuklar ve gençlerin büyük vatansever, gerekli vatandaş ruhunda 

gelişmesini sağlıyordu. Şu zamanın talebiydi: eskiden adi durumda bulunan Azeri çocuk 

edebiyatı 20.yüzyılın başlangıcında zamanın isteğinden dolayı daha geniş, daha derin düzeyde 

geliştirilsin; Azeri halkının geleceginin karantisi olan çocuk ve genclerin daha vatansever, daha 

yurtsever gelişmesini sağlayan çocuk yazılarının eserlerinin yapılması zaruri oluyordu. Şu 

düşünceyle 20.yüzyıl Azeri Türk aydınları milletin gelecek halîni düşünen öncül yazarlar 

öğretmenler çocuklar için millî sözdizenle zengin millî hususta eserler yazmakla toplumsal 

genefondu geliştirmeni sağlıyorlardı.   

Anneler genellikle doğaçlama dedikleri laylaları, bayatıları sadece demiyorlar, onlar bu 

bayatıları, laylaları avazla-müzik teranelerinin müşaiyəti (yardımıyla) ile çağırıyorlar. Böylece, 

Annelerimiz çocuk edebiyatını yaratırken hem şair, yapımcı olmuşlardır. İlk çocuk şarkıları, 

laylalar, okşamalar, sığallamalar, alkışlar elmi folklor edebiyatında, fikrimizcə, çok düzgün 

olarak beşik nağmeleri adlanır:(AKEK,s235). bunlar, hakikatan, çocuklarımızın, bebeklerimizin 

beşik başında, Analarımızın mülayim, çocuklarımıza tatlı uyku getiren, onları tatlı rüyaya 

götürən hazin, lirik okşamalardır. Böylece okumaları-laylaları çocuklarımız dünyaya göz 

açandan Ana südü vasıtasıyla çocuklarımızın, yavrularımızın qanına, canına, bütün cismani ve 

manavi –estetik varlığına hopuyor, bütün çocuk, bebekerin ruhlarını okşuyor ve onların 

psixoloji rahatlığını, durumunu sağlıyor. Anneler çoğ zaman doğaç söyledikleri ninnileri, 

mȃnileri kendibaşına değil, özel sesle müzik çatısında yapıyorlar. Böylece, annelerimiz zaman 

zaman çocuk edebiyatını yapmış olmakla aslında gerek şȃir, gerekse de bestecilik yapmışlardır.  

Azeri türk çocuk edebiyatı upuzun bir gelişim geçmişdir. Başlanğıcta Azerbaycan türk 

halkının zengin halk biliminden kaynaklanan çocuk edebiyatı Azeri edebi dilinin büyük söz 

yazarları, klȃsiklerinin de dikkatını çekmiş, onlar da Azeri çocuklardar dolayı şiirler yazmışlar.  

Azerbaycan türk beşik nağmelerinden (ninniler, nazlamalardan) birkaç örnek: 

Laylalar: Layla dedim ucadan; Ünüm çıxdı bacadan. Səni tanrı saxlasın; Çiçəkdən, 

qızılcadan. Balam layla, a layla! Gülüm layla, a layla! Layla dedim yatınca, Gözlərəm ay 

batınca. Canım zinhara gəldi, Sən hasıla çatınca. Balam layla, a layla! Gülüm layla, a layla! 

Layla beşiyim layla, Evim-eşiyim layla! Sən yat yuxun alginən, Çəkim keşiyin layla! Balam 

layla, a layla! Gülüm layla, a layla! Layla dedim yatasan; Qızıl gülə batasan! Qızıl gülün 

içində, Şirin yuxu tapasan! Balam layla, a layla! Gülüm layla, a layla! Layla, a gəlin bala, 

Yuxusu dərin bala. Tanrıdan əhdim budur, Toyunu görüm, bala! Balam layla, a layla! Gülüm 

layla, a layla!  

Nazlamalar: Balama qurban dayçalar, Bu balam haçan əl çalar?! Balama qurban 

ilanlar, Bu balam haçan dil anlar?! Balama qurban xalası, Balam qızıl parası!; Nübar yanağı, 

gəzər oylağı. Bir cüt qolbağı, gələr qızım üçün! Göydə gedən qaz dimdiyi olmaz. Bir dənə naz-

naz, gələr qızımçın! Altında xalça çalır kamança! On dənə xalça gələr qızımçın! Xırdacasan 

məzəsən, sən hər güldən təzəsən! O günə qurban olum, tıpır-tıpır gəzəsən! Ağ maya əllər, 

belində kəmər. Qızıl düymələr, gələr qızımçın! Bala dadı, bal dadı, bala adam aldadı. Şirini 

şirin olu, acısı da bal dadı! Dağlarda ceyran bu qıza qurban! On xara tuman gələr qızımçın! 

Atım-tutum balamı! Şəkərə qatım balamı! Şəkər şirin olmasa noğula qatım balamı! Əlində var 

dəf, üstündə sədəf. Bir zərli örpək gələr qızımçın! 

Azerbaycan Türk halkının zengin halk yaratıcılığı türler, özellikle ninniler, nazlamalar, 

okşamalar genellikle beşik nağmeleri doğrudan kadın konuşma dilinin, kadın düşüncesinin 

ürünü olarak Azerbaycan kültürü tarihinde güçlü bir kadın, Ana görüntüsü (sinvolunu) 

yaratmıştır. Kadın -onun Ana hakkı, genç, yeni neslin terbiyesi, aile-ahlak kuralları -bütün 

bunlar güzellik kişileştirme olan kadın -Ana adı ile bağlıdır. 

Böylece, bizim kadın Annelerimiz kendi ciğer paraları - kendi çocukları, yavruları için 

onların ruhunu okşayan, onlara moral ve bedensel rahatlık getiren laylaları yaradarken hem şair, 

hem besteci, hem de ifaçı kimi kendi melahetli sesleri ile laylalar okuma çağırırken gerçek 

manada müdrikləşirlər, poetikləşirlər, hatta ozanlaşırlar. 
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Doğaldır ki, Annelerin dilinden gelen bu bilge şiirler kelimelerin seçiminde, onların 

ahenginde, özellikle küçük çocukların, çocukların imkanları katkısında, kendi zevki, sözün ince 

anlamları dikkate alınmış, yani Annelerimiz bu şiirleri yaratırken çocuk psikolojisini, onların 

sözleri seçip-işletme kapasitelerini, becerilerini dikkate alarak onları hazırlıksız oluştururlar. 

Laylalar kelimelerin hece bölümü, hece uyumu, sanki Annelerimize tekrar tekrar takdir 

biçdiklərinin sonucu gibi geliyor! Oysa Annelerimiz, anneannelerimiz -o doğaçlama onlara 

tanrıdan verilmiş yetenekleri sayesinde yavruları için böyle güzel avazlı şiirleri seçip, onları 

sözlü yolla, özel melodi, ahenkle evlatlarına telkin etmişlerdir.(AÇEDU,s.15) Bu anlamda bizim 

Annelerimiz fıtraten Tanrı`nın onlara verdiği vergi sonucunda, doğal yolla sinkretik bir sanata - 

Ana bilgeliği sanatı ile Tanrıça mükafatlanmış ikinci kısım (birinciler mukadeslerimizdir!) . 

Kutsallık kazanmış sevgili insanlarımızdırlar! Annelerimiz düşünüp kurdukları laylaları özel 

olarak çocuklarımıza, yavrularımıza, özel okşamalarıyla daha mərhem duygular sunuyorlar. 

Son derece özel olarak dikkate sunmak istiyorum ki, bu gün genç analarımız bu kutsal 

Varidat uzaklaşmaktadırlar. Ne yazık ki, şimdi bebeklerimiz, çağalarımız internet, bilgisayar, 

telefon inlemeleriyle uyudulmaq zorundadırlar! Bu, yeni dünyanın, kapital dünyasının bize 

yaptığı armağanıdır. Bizi böyle facielerden başımızın üzerinde Tanrı, yerde milli-manevi 

değerlerimizi korumak uğruna mücadilerimizi koruyabilir. Biz anneler bu mücadelede tutarlı 

olmalı, dünyaya gelen çocuklarımızı, bebeklerimizi bile facialadan korumalıyız! Bu mücadelede 

tüm annelere, özellikle Türk annelerin başarılar diliyorum! Çünkü Türk halklarının, Azerbaycan 

Türklerinin çok zengin folklor hazinesi vardır.  

Azerbaycan türk çocuk edebiyatı uzun bir evrim yolu geçmiştir. İlk olarak Azerbaycan 

Türk halkının zengin halk edebiyatı-folklorundan kaynaklanarak gelişmiştir.(XX.Y.AED, s.87) 

Bunun yanı sıra Çocuk edebiyatı Azerbaycan Türk yazı dilinin dahi şairleri -klassiklərinin 

de dikkatini çekmiş ve onlar Azerbaycan çocukları için eserler yazarak, yazılı edebiyatımızı da 

zenginleştiren Azerbaycan Türk yazılı edebiyatında çocuklar için ilk eseri büyük Azerbaycan 

şairi Fuzûlî yazmıştır.(BAŞF, s.106) Şairin "Söhbətül-esmar" (Meyvelerin sohbeti) alegorik şiiri 

çocuklar için yazılmış çok ilginç bir eserdir, işte bu nedenle eserin çok basit, anlaşılır bir dili 

vardır. 

Poemada bağda ve bahçede yetişen meyve ve bağ bitkilerinin her biri kendisini överek, 

diğerinden üstün olmasını şair net ve sorunsuz bir dille tasvir ediyor. Şair şöyle bir sonuça gelir 

ki, doğada –bağda, bahçete yaşanan böyle bir olay topluma da ait olabilir. Bağda meyveler, 

bahçete sebze bitkileri birbirini beyenmiyorlarsa, toplumda insanlar arasında bile hainlik 

birbirini beyenməmek gibi sivil ahlakı geleneksel mevcuttur. 

Bilge şair meyveler ve sebze bitkileri arasında, genel olarak doğanın getirdiği nimetler 

arasında olan böyle negatif yönleri toplum arasında da mevcut olmasına dikkati çekmek amacını 

ileri sürüyor ve bu halleri eleştiriyor. Şair, böylece Azerbaycan çocukları gibi tüm insanları 

henüz küçük yaşları çağlarından insanlara farksız ilişki beslemek ruhunda terbiye etmeye davet 

ediyor. M.Füzuli “Söhbətül esmar” (Meyvelerin sohbeti) eseri ile toplumda gördüğü sivil ahlaki 

(kibirinden, tekebbürlüyü, hayinliği, imrenmeği) alışkanlıkları çocuk düşünme yoluyla 

eleştiriyor ve Azerbaycan Çocuğun cok küçük yaşlarından böyle durumlara nefret ruhunu 

eğitmeye çalışıyor. (FSE, s.88) 

Azerbaycan türk çocuk edebiyatı XIX Yüzyılda -XX Yüzyılın başlarında özellikle 

gelişme seviyesine yükselir ve büyük mütefekkir S.E.Şirvani, M.E.Sabir çocuklar için zengin 

örnekler oluştururlar. Bunun da toplumsal nedenleri vardı. 

XX yüzyılın 30'lu yıllarında Azerbaycan türk sosyal durumunda yaşanan toplumsal-siyasi 

olaylar gerektiriyordu ki, Azerbaycan Türk halkının genefondunu oluşturan, çocuklar gibi 

gençler büyük vatansever, büyük iç ruhunda terbiye edilsin. Bunu zaman 

gerektiriyordu:(XX.Y.AED,s.105) ireliki yıllarda sıradan gelişme durumunda olan Azərbaycan 

çocuk edebiyatı, XX Yüzyılın başlarında zaman gerektiren çocuklar daha geniş, kapsamlı 

gelişme seviyesinde terbiye olunsunlar, Azerbaycan halkının geleceğinin təminatçıcı olan çocuk 

ve gençlerin daha vatansever, daha yurdsevər, daha milletsever yetişmesini sağlayan çocuk 
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eserlerinin yazılmasına büyük ihtiyaç oluşmuştu. Bunu düşünen Azerbaycan türk eğitimli 

aydınları, milletin geleceğini düşünen öncü yazarlar, öğretmenler, eğitimciler, çocuklar için 

ulusal leksika ile zengin milli ruhlu eserler yazmakla halkın genefondunu zenginleştirmek 

çalışıyorlardı. Bu, zamanın, yüzyılın talebi idi. XX yüzyılın başlarından itibaren Azerbaycan 

aydınları, öyretmenler yazarlar, şairler, genelde milletin gelecek kaderle bağlı sorunlarını 

düşünen her aydın çocukları eğtime yöneltmek adına çocuklar için eserler yazıyorlardı. Bu 

dönemde çocuk edebiyatı: çocuk şiirleri, hikayeler, masallar, derslikler, dergiler yazılırdı ki, 

edebiyatımızın bu kolunun zengin folklor geleneği olmasına rağmen, bilim adamlarının, bilim 

adamlarının böyle bir fikri vardır ki, “Çocuk edebiyatı” kelimenin tam anlamında bu dönemde 

oluşmuştur. Gerçekten de, bu dönemde çocuk psixolojisini tam sağlayan, anlaşılır dil-üslup 

özelliğine sahip öyle eserler yazılıyordu ki, biz Benim neslim için bu şiirler hala güzelliğini 

korur:  

Göyərin, göy çəmənlərim, göyərin, Sünbülüm, yasəmənlərim, göyərin. Açılın, iyli 

güllərim, açılın, Allı, əlvanlı güllərim, açılın! Yetişin, meyvəciklərim, yetişin, Saralen, 

heyvacıqlarım, saralen. Mənə bir sevgili qonaq gələcək, Gələcək, bilmirəm haçaq gələcək! 

Yaxud: Gəl, gəl a yaz günləri, İlin əziz günləri. Dağda ərit qarları, Bağda ərit qarları. Çaylar 

daşıb sel olsun! Taxıllar tel-tel olsun! Yaxud: Dərsə gedən bir çocuk, Çıxdı buz üstə qoçaq, 

Yıxıldı birdən-birə, Düşdü üz üstə yerə.Çocuk durub neylədi? Buza belə söylədi: Sən nə 

yamansan, a buz! Adam yıxansan, a buz! Az qalıb ömrün sənin, Yaz gələr –artar qəmin: Əriyib 

suya dönərsən, Axıb çaya gedərsən!  

Elbette, böyle hazin, çocuklar konuşmasını güzelleştiren onlara, yüzlerce şiirler, masallar 

yazılmış ve yazılı. Fakat bugünkü Azerbaycan kültürünün, edebiyatının normal gelişmesine 

engel olan, onun yeterince ilerlemesine karşı alan bir engel halen Azerbaycan halkının önler, 

çocuk edebiyatının da gelişmesini geri bırakır: 

Bu, Karabağ Geniş anlamda Müslüman Hıristiyan savaşının çözülmesi. Topraklarımızı 

azade olmamak durumu çocuk edebiyatında da sorunlar yaşayacak, çünkü bugün her bir 

Azerbaycan vatandaşı, gencleri öncelikle bu sorunun çözümü üzerinde düşünür. 
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ÖZET 

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla, çok uluslu bir yapıya sahip olan 
bölgede bütün uluslarda “ana dili” ile ilgili beklentiler ortaya çıkmıştır. Makedonya Cumhuriyetinde 
yaşayan Türklere de diğer uluslar gibi kendi ana dilinde gazete ve dergi çıkarma hakı tanınır. Dergilerin 
(Birlik, Sevinç, Tomurcuk) yayınlanmasıyla birlikte Makedonya’da, Makedonya Türklerinin edebiyatının 
temelleri atılmıştır. Bu dönemde birçok şair ve yazar Türkçe ile yeni bir edebiyat koymuştur. 

Makedonya Türk edebiyatını gelişmesinde önemli bir rölü olan Şükrü Ramo, bu yazarların ilki 
sayılmaktadır. Yayımlanmış on şiir kitabı ve üç hikaye kitabı olan Şükrü Ramo, bölgede edebiyatının en 
verimlil sanatçılarındandır. Bu eserlerin bir kısmı çocuklara bir kısımı da yetişkenlere yöneliktir. 

Halk Kurtuluş Savaşına katılmış olan Şükrü Ramo eserlerinde çocuklar için yazılmış olan “Şiirler”: 
Vatan Birdir Unutma, Hoş Geldiniz, Güzel Günler, Renkli Gülüşler; Kuş Sesi ve Küçük Damlalar isimli 
kitaplarındaki şiirlerde; tabiat, hayvan sevgisi, çocuk sevgisi, çalışmanın önemi, aile sevgisi, ve vatan 
sevgisi gibi konuları görülmektedir. Bu şiirlerinde şair, çocukların okuldaki durumlarını okuyucuya 
aktararak, en çok aile sevgisi, vatan sevgisi ve çalışmanın önemine dikkati çekmiştir. Öğrneğin Vatan 
Birdir Unutma kitabında yer alan Üskübe selam isimli şiirinde Şairimiz, Üsküp şehrini selamlayarak, vatan 
sevgisine vurgu yapmıştır. Şairimizin en büyük gayelerinden biri de vatan sevgisini çocuklara aşılamaktır. 

Bu yazımızda kısaca söz konusu şiirlerin bu tür özellikleri üzerinde duracağız. 

Anahtar kelimeler: Lirik şiir, çocuk şiiri, vatan sevgisi. 

 

GİRİŞ 

Çağdaş Makedonya Türk Halkı Edebiyatı’nın ilk eserleri Halk Kurtuluş Savaşı esnasında 

yazılmıştır. Bu edebiyatın, en önemli kaynaklarından birisi de halk edebiyatıdır. Özellikle II. 

Dünya Savaşı öncesindeki krallık devrinde, özgür bir edebiyatın oluşmasına fırsat vermeyen 

baskılar sonucunda halk, sözlü geleneğe yönelmiştir. Sayısız masallar, hikâyeler, Nasrettin Hoca 

hikâyeleri, söyleşiler, fıkralar, atasözleri, bilmeceler, tekerlemeler, maniler, türküler gibi halk 

imgesinin ürünü olarak doğan zengin sözlü edebî biçim ve türleri arasında yer yer oynatılan 

Karagöz oyunları da vardı.1 Baskılar döneminde edebiyat ihtiyacını bir nebze de olsa giderme 

vazifesi gören halk edebiyatı geleneği, çağdaş edebiyatın kurulma ve gelişme dönemlerinde de 

en önemli kaynak olmuştur, diyebiliriz.2 Genel olarak vatan ve Tito sevgisinin işlendiği bu 

eserlerin, Türkçeyle yazılmış olması önemlidir. 1912-1944 yılları arasında zayıf olan Türkçe 

eğitim, özellikle Balkan Savaşlarından sonra hemen hemen durma noktasına gelmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni kurulan devlette Türk milleti, derin bir nefes alıp 

rahatça milli kimliğini ortaya atmaya başlamıştır.3 Savaş sonrası Makedonya’da yaşayan ve 
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azınlıkta olan Türkler, temel hak ve özgürlüklerine kavuşmaya başlamışlardır. Bununla aynı 

zamanda kültürel ve edebi alanlarda da varlıklarını yeniden ortaya koymaya başlamışlardır. 

Tamamen yeni, eşit ve özgür koşullar altında gelişen bu edebiyatın ilk örneklerine İkinci Dünya 

Savaşı’nın sona ermesinden sonra rastlamaktayız. “Ayol bre Makedonçe” ve “Biz Tito’nun 

Askeriyiz” şiirleri, Türkçe yayımlanan ilk şiirler olup, daha sonraları “Birlik” gazetesinin ilk 

sayılarında yayımlanmıştır.4 1944 yılı ise ülke tarihi bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. 

1945’ten itibaren yeniden şekillenmeye başlayan Tito Yugoslavyasında, Türkler de inandıkları 

ve bekledikleri kültür hayatına dönerler.5 Bu dönemlerde Balkanlarda yaşayan Türklerin göç 

etmesi kuşkusuz ki edebiyatın gelişimini de etkilemiştir. 23 Aralık 1944 yılında Makedonya’nın 

başkenti Üsküp’te, “Birlik” gazetesi yayın hayatına başlamıştır. Bu Makedonya’da Latin 

harfleriyle çıkan ilk Türk gazetesidir. Zamanla Türk yazarları şiir, hikâye ve öteki tür yazılarını 

Sesler, Tomurcuk, Sevinç, Çevren, Kuş gibi dergi ile gazetelerinde yayınlamaya devam 

etmişlerdir.6 Birlik gazetesinin önemi, bir dönem Yugoslavya’daki Türkler için okunacak tek 

Türkçe gazete olmasıdır. Bu gazete sadece siyasi haberlere yer vermemiştir. Asıl önemli olan 

bölümlerden biri kültür-sanat köşeleriydi. Balkanlarda yaşayan genç Türk şairlerinin şiirleri 

burada yayımlanıyor, hikâyeleri burada tefrika ediliyordu. 

Balkanlarda yaşayan Türk yazarları; Yugoslavyalı araştırmacıların Türk kültürü ve tarihi 

hakkında yazmış oldukları makaleleri Türkçeye çevirip bu dergide yayımlamışlardır. 

Makedonyalı yazarların ilk yazdıklarından oluşan ilk kitap olan “Makedonyalı Genç Türk 

Yazarlarının Eserleri” 1949 yılında yayımlanmıştır. Bu kitapta Şükrü Ramo ve Necati 

Zekeriya’nın şiirleri yanında, Mustafa Karahasan’ın bir tiyatro denemesi yer almıştır.7 

Makedonya Türklerinin Edebiyatı, çocuk edebiyatıyla başlar. Çocuklar için yazdıkları şiir ve 

hikâyelerle edebiyata giren şair ve yazarlar, giderek hitap ettikleri topluluğun değiştiğini 

görseler bile yine de çocuklar için şiirler ve hikâyeler yazmaktan kendilerini alamadılar.8 

Makedonya Türk yazar ve şairlerinin üç kuşaktan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Birinci kuşağı 

temsil eden şair ve yazarlar şunlardır: Hüseyin Süleyman (1910-1963), Enver Tuzcu (1916-

1958), Şükrü Ramo (1918-1988), Mustafa Karahasan (1920-2002), Süreya Yusuf (1923-1978), 

ve Necati Zekeriya (1928-1988). İkinci kuşağı temsil edenler şunlardır: Fahri Kaya (1930-...), 

İlhami Emin (1931-...), ve Recep Murat Bugariç (1931-...). Üçüncü ya da genç kuşak şair ve 

yazarlar ise şunlardır: Avni Engüllü (1947-...), Fahri Ali (1948-...), Alaettin Tahir (1949-2004), 

Nusret Dişo Ülkü (1938-...), Suat Engüllü (1950-...) ve Sabit Yusuf (1957-2007) 

 

Hayatı 

Çağdaş Makedonya Türk Halkı Edebiyatının öncü yazar ve şairlerinden biri olan Şükrü 

Ramo; 28 Kasım 1918 yılında, İştip’te doğmuştur. Şükrü Ramo dünyaya geldiğinde İştip, büyük 

ölçüde henüz bir Osmanlı şehri görünümündeydi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde 

tamamlayan Ramo, ardından Üsküp’e gelerek Felsefe Fakültesi’nin Coğrafya bölümüne 

kaydoldu. Fakat öğrencilik yıllarında İkinci Dünya Sava’nın çıkması üzerine fakülteyi 

bitirmeden İştip’e dönmek zorunda kalmıştır.9 1944 yılında Halk Kurtuluş Savaşı’na katılan 

şair, bu dönemde onun en güzel şiirlerinden birisi olan “Unutmam”10 isimli şiirini yazmıştır. 

Makedonya’da yaşayan Türklerin eğitim seviyesini yükseltmek için, çeşitli yaz kurslarında 

hocalık görevinde de bulunmuştur. 

Şükrü Ramo Üsküp’te bulunduğu yıllarda genel olarak kültür kurumlarında ve siyaset 

alanında çalışmıştır. Mart 1945 yılında Ramo, Birlik gazetesinde baş ve sorumlu yazar olarak 

                                                           
4 Arif Ago, “Savaş Sonrası Dönemde Makedonya Sosyalist Dönemde Yaşayan Türk Halkı Edebiyatının Gelişimi”, 

“Sesler”, Yıl: XXVI, Sayı: 248/249, Üsküp 1990, s. 5. 
5 Abdülkadir Hayber, age., s. 15. 
6 Fahri Kaya, “Gökkuşağı”, Birlik Yayınları, Üsküp 1985 yılı, s. 53. 
7 Daha geniş bilgi için bkz; Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya, Makedonya Genç Türk Yazarlarının 

Eserleri, Basım evi: “Goçe Delçev”, Üsküp 1949. 
8 Abdülkadir Hayber, age., s. 19 
9 Abdülkadir Hayber, age., s. 55. 
10 Şükrü Ramo, Çelenk, Kultura Yayınları, Üsküp 1959, s. 3. 
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çalışmaya başladığı için İştip’ten temelli olarak ayrılır ve on sekiz yıl gazetenin başında kalır. 

Şair için bu yılın bir başka önemi de Halk Kurtuluş Savaşı’na katılmadan önce nişanlandığı 

Ruhiye Hanım ile evlenmesidir. Siyaset alanında da kendisini ispatlayan Ramo, 1960 yılında 

Üsküp Kale Belediyesi sosyalist birliği başkanı ve Makedonya Millet Meclisinde, Eğitim ve 

Kültür Komisyonu başkanlığını yapmıştır.11 Daha sonraları ise dört yıl sürecek olan, mecliste 

asbaşkanlığı görevine seçilmiştir. Ramo, gazetecilik ve siyaseti aynı anda yürütmüştür. Fakat 

siyasetteki yoğun işleri sebebiyle, edebiyata pek zaman ayıramıyordu. Şair, bir yazısında bunu 

şöyle ifade eder: “Yazı yazmak için çok az vaktim var. Milletvekili ve toplumsal-siyasi işçi 

olarak birçok sorumlu görevlerle yükümlüyüm.”12 Ayrıca edebiyat ve kültüre katkı vermek 

amacıyla, Struga’da düzenlenen “Şiir Akşamları” gecesine katılarak, onlara maddi ve manevi 

her türlü yardımda bulunmuştur. Şair; hem gazetecilik, hem yazarlık, hem de siyaset alanındaki 

üstün başarısıyla bu övgülere fazlasıyla hak etmiştir. 1988 yılının Kasım ayında ebediyete göç 

etmiştir 

Sanatı ve Eserleri 

Şükrü Ramo, Makedonya Türk edebiyatında hikâye ve şiir alanında yazdıklarıyla adından 

sıkça söz ettirmiştir. Şiirleri ve hikâyeleri ile yetiştiği çağ arasında sıkı ve kopmaz bir ilişki 

vardır. Ramo, yayınlamış olduğu şiir ve hikâye kitapları ve yazılarıyla, Makedonya Türk 

Edebiyat hazinesini de zenginleştirmiştir. Mustafa İsen, Ramo’nun sanatı hakkında şunları 

söylemiştir:“Çocuk edebiyatına şiir ve hikâyeleriyle katkıda bulunan Şükrü Ramo, yeni 

yönetimin getirdiği yeniliklerle ilgili güdümlü yurt şiirini yazdı. Bir öğretmen edasıyla 

çocuklara bilgi verdi. Bu özellik, ilk dönem şiirinin temel vasfıdır zaten. Bunun yanında tabiat 

güzellikleri de Ramo’nun şiirinde vazgeçmediği konulardandır.”13 Şükrü Ramo’nun ilk 

yazılarını nerede ve ne zaman yazdığı konusu tartışmaya açıktır. Merhum ilk şiirlerini, Halk 

Kurtuluş Savaşı’na katıldığı günlerde yazdığını ve hatta savaş yıllarında yazdığı şiirlerini içeren 

defterin bir taarruz sırasında kaybolduğunu sık sık anlatırmıştır. Ramo’nun Çağdaş Makedonya 

Türk Halkı Edebiyatına şiirle başladığı herkesin malumudur. Fakat kendisi bu konuda şunları 

söylemektedir:Üsküp Felsefe Fakültesinde talebeyken, o sürede yazıyla ilişkim okumaktı. Birçok 

yerli ve dünya yazarlarını okudum. Tolstoy, Balzak, Gorki, Nazım Hikmet, Koço Ratsin, Hristo 

Botev gibilerinden ilham aldım. Yazıyla uğraşmak istiyordum. Bazı karamalar da yapıyordum, 

daha ziyade denemeler ile sevgi konuları. Markize adında iki perdelik bir oyun da 

yazmıştım.Öykülerim, şiirlerim de vardı. Bunların hiçbiri bugün elimde yok.14 

1949 yılında Makedonyalı Türk yazarlarının ortaklaşa çıkardıkları ilk kitap olan 

“Makedonya Genç Türk Yazarlarının Eserlerin’de”15 Şükrü Ramo’nun 16 şiiri yayımlanmıştır. 

Bunun haricinde 1951 yılında “Yürü Aydınlığa” isimli ortaklaşa yayınlanan kitapta da, 

Ramo’nun altı şiiri bulunmaktadır. Bu iki kitap, Makedonya Türk Edebiyatının temel taşlarını 

oluşturmaktadır. İlk şiirlerini savaşta yazdığını belirten şair, onu şöyle ifade etmiştir: “Bir 

nefesten yurt severlik duygusuyla, kin ve intikam duygusuyla. İlkin 1944 yılı ortasında Biz 

Titonun Askeriyiz isimli şiiri yazdım. Bu şiirim Partizanlar ve ordu birlikleri tarafından (Bir 

Türkiye melodisiyle) marş olarak söyleniyordu.16 Ayrıca Şükrü Ramo “Faşist Kurbanları” ve 

“Unutman” isimli şiirlerini Halk Kurtuluş Savaşı esnasında, yaşamış olduğu iki olaydan hemen 

sonra yazdığını ifade etmiştir. Şükrü Ramo, ilk kitabı olan Vatan Birdir Unutma’yı 1958 yılında 

yayımlamıştır. 

Şairin, 1948 yılından 1957 yılına kadar yazmış olduğu şiirlerinin bir kısmı bu kitapta yer 

almıştır. Çocuklara yönelik yazılmış olan bu kitapta; vatan, çocuk, tabiat ve aile sevgisi konuları 

işlenmiştir. Ayrıca Ramo, birlikte ve beraberce yaşamanın önemine de vurgu yapmıştır. Uç 

Şahinim, İki Anne, Üsküb’e Selam isimli şiirleri, muhtevası bakımından öne çıkanlardandır. 

Şairin ilk şiir kitabını neden çocuklara adadığını anlamak zor değildir. Çünkü o yıllarda çocuk 

                                                           
11 Fahri Kaya, Makedonya Türklerinden İz Bırakanlar, age., s. 162. 
12 Fahri Kaya, age., s. 163.6 
13 Fahri Kaya, age., s. 184. 
14 Suat Engüllü, “Şükrü Ramo’yu Yitirdik”, Sesler Dergisi, Yıl: XXV, Sayı: 234, Mart 1989, s. 6. 
15 Daha geniş bilgi için bkz; Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya, age., s. 29-53. 
16 Suat Engüllü, age., s. 9. 
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edebiyatımızda bir patlama vardı. Kitapta daha çok çocukların okuldaki davranışları, arkadaşlık 

kavramı, öğrencilerin öğretmen ve ebeveynleriyle ilişkisi konuları üzerinde durulmuştur. Hamdi 

Hasan ise bu kitap hakkında şunları ifade eder: 

Şükrü Ramo Vatan BirdirUnutma adlı kitabında çocukların günlük çevreleri, 

çevrelerinde gördükleri, hayalleri, okuldaki durumlarını şiirleştirmiştir. Birbirinden farklı ve 

aynı parçalar olarak görülen bu şiirler, bazı noktalarda birleşirler.Vatan birliği, vatan sevgisi, 

birlik, beraberlik, devrimcilik, ilerleme azmi gibi eğilimler, bu şiirleri birleştiren noktalardır.”17 

Şükrü Ramo’nun “Çelenk” isimli ikinci şiir kitabı, ilk kitabından bir yıl sonra 1959 

yılında yayımlanmıştır. Yetişkinler için yazılmış olan bu şiir kitabının ana temasından birisi de 

vatan sevgisidir. Savaşta gösterilmiş olan üstün başarı ile vatan sevgisi birleştirilmiştir. Şair bu 

kitabında kötülüklerin, çirkinliklerin, boş inançların, çocuklar üzerindeki kötü etkisinin dışında, 

Tito sevgisi, tabiat sevgisi ile birlik ve beraberlik konularını işlemiştir. Ramo’nun “Hoş 

Geldiniz” isimli üçüncü şiir kitabı, 1963 yılında yayımlanmıştır. Yirmiden fazla yeni şiirin 

bulunduğu bu kitabıyla Ramo, çocukların dünyasına daha çok yaklaşmıştır. Kitapta, vatan 

sevgisiyle birlikte tabiat tasvirlerine ve bahara fazlasıyla yer verilmiştir. Şairin şiire ilgisi 1970 

yılından sonra gittikçe artmaya başlamıştır. 1971 yılında ise Şükrü Ramo’nun çocuklara adamış 

olduğu “Güzel Günler” isimli şiir kitabı basından çıkmıştır. “Güzel Günlerde” yer alan kırk 

kadar şiir, şairin öteki kitaplarındaki şiirlerinden hem konu hem de söyleyiş bakımından daha 

zengin ve daha başarılıdır. Sekiz yıllık bir aradan sonra kitabını yayımlanan bu kitaptaki 

şiirlerde, Ramo’nun şiirlerin muhtevası ve dili bakımından bir ilerleme gösterdiği dikkatiçeker. 

1964 yılında Şükrü Ramo’nun “Hoş Geldiniz” isimli üçüncü bir şiir kitabı yayımlanır. 

Şairin bu şiir kitabında yer alan otuz dört şiirden on dördü “Vatan Birdir Ununtma” ve 

“Çelenk’ten” aktarılmıştır. Eğitimin önemine dikkati çeken şair, bunun yanında vatan, tabiat ve 

çocuk sevgisinden bahsetmiştir. Küçük çocukların, gençlik günlerinde ve öteki bayram 

günlerinde büyükler gibi olma isteği, onlar gibi vatanı koruma isteğiyle dolu oldukları görülür. 

Tabiatı anlatan bazı şiirlerinde Ramo’nun baharın canlılığından ve sonbahar mevsiminde yağan 

yağmurdan faydalandığı görülmüştür. 

1972 ile 1977 yılları arasında Makedonya Millet Meclisindeki yoğun işleri dolayısıyla 

şair, “Renkli Gülüşler” kitabını biraz geç de olsa 1977 yılında yayımlanmıştır. Bu kitaptaki 

şiirlerin çoğu içerik ve biçim bakımından bundan önce yayımlanan kitaplarındaki şiirlere çok 

benzer. Şükrü Ramo, kitabında anne sevgisi, vatan sevgisi, tabiat sevgisi, çiçek sevgisi ve 

hayvan sevgisini anlatırken, bazı şiirlerinde geçmişteki olaylara yönelerek, onlardan söz 

etmiştir. Barışın önemine vurgu yapan şair, halkın birlikte ve kardeşçe yaşaması temennisinde 

bulunmuştur. Edebiyat alanında en verimli yıllarını yaşadığı bu dönemde Şükrü Ramo’nun 1980 

yılında “Kuş Sesi” ve 1983 yılında ise “Küçük Damlalar” isimli şiir kitapları yayımlanmıştır. 

Şükrü Ramo’nun 1985 yılında yayımlanan “Toprağın Sesi” ve 1987 yılında yayımlanan “Sabah 

Yıldızı” isimli kitapları, ağırlıklı olarak Yugoslavya Devleti Başkanı Tito’ya karşı sevgisini 

anlattığı şiirlerden oluşur. Şükrü Ramo’nun ölümünden sonra, “Şiirler” ismi ile seçme 

şiirlerinden oluşan kitabı yayımlanmıştır. 

Şairin daha önce farklı kitaplarda yayımlanmış olduğu altmış kadar şiiri bir kitapta 

toplanarak yayımlanmıştır. Ayrıca Şükrü Ramo’nun birçok şiiri, Makedonca ve Arnavutçaya da 

çevrilmiştir. Ramo ağırlıklı olarak çocuk şiirleri yazdığı için, nazım birimi olarak dörtlüğü tercih 

etmiş ve hece veznini kullanmıştır. Şair “Çelenk” ile “Hoşgeldiniz” isimli kitaplarının bazı 

şiirlerinde ise serbest vezni kullanmıştır. Düz yazıda Şükrü Ramo’nun yayımlanmış üç hikâye 

kitabı vardır: Kır Çiçeği, Yeşil Köy ve Alevden Yıldıza. Ramo’nun hikâyeleri, işlediği konular 

bakımından şiirlerinden fazlaca ayrılmaz. “Kır Çiçeği” kitabı 1969 yılında yayımlanmıştır. 

Ramo, Halk Kurtuluş Savaşı esnasında yaşadığı olayları anlatırken, geçmişe dönerek çocukluk 

yıllarını hatırlar. Bu hikâyelerinde yazar, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak çocukluk 

günlerini, okul yıllarından ilginç bulduğu kimi olayları, öğretmenlerini ve arkadaşlarını anlatır. 

                                                           
17 Hamdi Hasan, “Şükrü Ramo’nun Vatan Birdir Unutma Kitabına Yeni Bir Değinme”, Sesler Dergisi, Yıl: XXIV, 

Sayı: 227, Üsküp Haziran 1988, s. 69. 
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Şükrü Ramo’nun ikinci hikâye kitabı olan “Yeşil Köy ise 1972 yılında yayımlanmış ve 

birbirinin devamı özelliğinde olan on hikâyeden oluşmuştur. Yazar bu kitabında Doğu 

Makedonya’da yaşayan Türklerin örf ve adetlerini, mutluluklarını, yaşayış tarzlarını, köylerdeki 

gizli aşklarını, çocuklara verilen değerleri anlatmaya çalışmıştır. Şükrü Ramo’nun son hikâye 

kitabı olan “Alevden Yıldıza” 1978 yılında yayımlanmıştır. On dört kısa hikâyeden ibaret olan 

bu kitapta, yazar Halk Kurtuluş Savaşı ve savaş sonrası konuları ele alır. Ramo, çocukların 

savaş esnasında ve savaş sonrasındaki yaşadıkları travmayı gözler önüne sermiştir. Savaştan 

sonra ise dünyanın değişmesiyle birlikte çocuklar çiçeklerle konuşmaya, derslerine çalışmaya, 

anne ve babalarına yardım etmeye, oyun oynamaya başlarlar. Şükrü Ramo hemen bütün 

hikâyelerinde çocuk sevgisinden bahsederek, özellikle onların eğitimine büyük önem vermiştir. 

Şükrü Ramo, Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatının birinci nesil şair ve yazarı olmasına 

rağmen, yazdıklarında Türkçeyi başarı ile kullanmıştır. Her zaman geçiş dönemlerinde 

kullanılan yazı dilinde birtakım sıkıntılar ile karşılaşılır. Şüphesiz ki Ramo da bunlarla 

karşılaşmıştır. Sıkıntıların kaynağı eğitim ve öğretimdeki kesikliklerdir. Makedonya Türklerinin 

edebiyatında yer alan ilk dönem şair ve yazarlar ana dilleriyle ve düzenli olarak bir eğitim 

görememişlerdir. Bunlara geçiş döneminin siyasi, sosyol ve ideolojik baskıları da eklendiğinde 

yazı dili olarak Türkçeyi kullanmanın kolay olmadığı ortaya çıkar. Bütün bu olumsuzluklara 

rağmen Şükrü Ramo ve ilk dönem şair ve yazarları, geçmişten gelen bir kültür birikiminin de 

etkisiyle Türkçe yazmakta başarılı olmuşlardır. Şükrü Ramo’da da görülen yazı dilindeki 

birtakım aksaklıklar fazla da önemli değildir. Bunlar daha çok nesirde görülmektedir. Ufak tefek 

mahalli söyleyişler hata olarak görülmemelidir. Sonraları giderek yaygınlaşan mahalli dillerin 

yazı dili olarak Türkçeye etkisi, Şükrü Ramo’nun yazdıklarında görülmez. Bu onun için önemli 

bir başarıdır. Şükrü Ramo’nun şiir ve hikâye dili, günlük hayatta kullanılan Türkçeden farklı 

değildir. Günlük konuşma dilinin canlılığı onun yazdıklarında bütünüyle yer alır. Sanatlı ve 

süslü bir söyleyişten ve duygusallıktan genellikle uzak duran Ramo, doğrudan doğruya 

anlatmayı tercih etmiştir. Vatan Birdir Unutma’dan Renkli Gülüşler’e kadar geçen süre içinde 

Şükrü Ramo’nun yazı dili olarak Türkçeyi kullanmadaki başarısının giderek arttığı 

görülmektedir. Bu başarı, Kır Çiçeği ile Alevden Yıldıza kadar uzanan nesir dilinde de 

görülmektedir. 

Şükrü Ramo’nun çocuklar için yazdığı şiirleri; Vatan Birdir Unutma, Hoş Geldiniz, Güzel 

Günler, Renkli Gülüşler, Kuş Sesi ve Küçük Damlalar kitaplarında yayımlanmıştır. Bu 

kitaplardaki şiirlerin konumuz bakımından incelenmesinde üzerinde durulması gereken belli 

başlı konular olarak; tabiat, hayvan sevgisi, aile sevgisi, çocuk sevgisi, çalışmanın önemi ve 

vatan sevgisi ile karşılaşılmaktadır. 

Şükrü Ramo; Hoş Geldiniz, Her Şey Kokar Bahara, Gençlik Gününde, Yaz Geldi, 

Yasemin, Bol Nefes, Bahar, Yılbaşında, Severim Güneyi, Kim Kime Benzer, Renkli Ay, Kaz, Kız 

ve Güz, Gül Dikeni, Binbir İlaç, Mayıs Türküsü, Benim Sana, İstedim, Barış Eseri, Uyumsuzluk, 

Gün Gelse, Güzelden Güzel, Kış Resimleri, Karanfil, Bülbüldere, Renklerim, Kent Yeşilliği, 

Evimiz, İlk Meyveler, Elma Ağacı, Üzüm, Haydi Kıra, Deniz, Çiçek Bahçemiz, İlkbahar Süsleri 

isimli şiirlerinde, doğrudan doğruya canlı tabiattan söz etmiştir. Şiirlerinde Ramo, ilkbahar 

mevsiminin gelmesiyle birlikte tabiatta oluşan canlanmaya dikkati çeker. “Hoş Geldiniz’de” 

şair, ilk önce yurduna göç eden kırlangıçları ve leylekleri, sonra çiçek, çimen, ova ve çiftçileri 

selamlar. Şair bunu şöyle ifade eder: 

Hoş geldiniz 

Kırlangıçlar, leylekler, 

Hoş geldiniz 

Çimen, çiçekler, ovalar (Hoş Geldiniz, s.29) 

Şair, ilkbaharın güzelliklerini anlatırken hayvan, çiçek, çocuk ve vatanı ifade eden 

unsurlardan yararlanmıştır. 

“Hoş geldiniz 

yeşil buğday tarlalar 

hoş geldiniz   (Hoş Geldiniz, 1955, s.30) 
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Beş sabanlı traktörler”. mısralarıyla şair, ilkbaharla birlikte çalışmanın ürünü olan ekin 

tarlalarındaki bereketi ve bolluğu selamlamaktadır. Baharın gelişine kuşkusuz ki en çok 

sevinenler çocuklardır.  

Şükrü Ramo; yeşil orman, taze otlar, şen kırlar, çiçek açan bahçeler, berrak dereler gibi 

renk ve ışığı ifade eden önemli unsurların yanında bülbül, kuş, arı ve kuzu gibi daha çok baharla 

birlikte görülen sevimli hayvanlardan yararlanmıştır. 

Çağlar berrak dereler 

Çiçek açar bahçeler, 

Dala konar bülbüller  (Hoş Geldiniz, 1955, s.31) 

Her şey kokar bahara” derken; bülbüllerin ötüşü ve yeni açan çiçeklerle birlikte taze 

otların kokusundan yola çıkan şair; etrafın ilkbahar koktuğunu belirtmiştir. “Gençlik Günü” 

isimli şiirinde yine şair, tabiat ve bahar tasvirlerine yer vermiştir. Sabahleyin güneşin 

doğmasıyla birlikte ormanların ve kırların neşelendiğini belirten şair; güler yüzlü güneşin 

aracılığıyla bütün halka selam gönderir. Ramo, kız çocuklarının bahçede söylemiş oldukları 

şarkılarıyla bahara gül taktıklarını belirtir. Baharın güzellikler dolu sevinci içinde şair, gençlerin 

mutlu ve güzel bir hayat geçirmeleri temennisiyle şiirini bitirir. “Bahar” manzumesinde, “Karlı 

kışım söndün ağla” diyerek kış ile bahar arasındaki değişime dikkati çeker. Kışın sıkıntıları 

yerini baharın güzelliklerine bırakmıştır. İlk dörtlükte yeşil çayırda ve bahçelerde bulunan 

meyve ağaçlarına seslenen şair onlardan çiçek açmalarını beklemektedir. İkinci dörtlükte ise 

pamuk kuzular, arılar, kırlangıçlar ve leyleklere seslenerek artık havaların ısındığını ve kırlara, 

çayırlara çıkmanın vakti geldiğini belirtir. Arı, kırlangıç, kuzu, leylek ve gül böceği gibi bahara 

ait sevimli hayvanlar baharın canlılığıdır. Bu canlılık bahar mevsiminde daha çok kırlarda, yeşil 

çayırlarda ve ormanlarda görülmektedir. Son dörtlükte halka seslenen şair, onlardan ormanlara, 

çayırlara, pikniğe gitmelerini istemektedir. “İlkbahar Süsleri” isimli şiirinde de şair yine bir 

ilkbahar günlerinde baharın ve bütün olarak tabiatın tasvirini yapar. Buna göre, şafak vakti hava 

amber gibi güzel kokmaktadır. Güneşin doğuşuyla birlikte ağaçlar renklenmektedir. 

Beyaz pembe baharlar 

yapraklara gülerler - 

Bülbül, serçe, kanarya 

tatlı sesle öterler (Kuş Sesi, ş. İlkbahar Süsleri, 1980, s.27) 

dörtlüğünde de görüldüğü gibi şair, pembe ve beyaz çiçeklerden, yeşeren taze 

yapraklardan, ağaçların dallarında ötüşen kuşlardan hareket ederek, baharın gelişini ve 

güzelliğini anlatmıştır. Şükrü Ramo baharla birlikte çocukların bildiği ve sevdiği tabiat 

unsurlarından ve özellikle küçük kuşlardan yararlanarak düşüncelerini tasvir ederek anlatmıştır. 

Mayıs Türküsü’nde şair, ilkbahar mevsiminin gelişini renk renk açan çiçekler ve havada 

güneş hızıyla uçuşan kuşlarla anlatır. Tabiatın bu güzelliklerini vatan sevgisiyle birleştirerek 

verir. Şair; bahar tozu, sarı lale, menekşe, çocuk kalbi, telli ışın, berrak çaylar, inanç duygusu, 

emek eseri, benekli kuzular, bülbül sesi gibi insan ve tabiatla ilgili çeşitli unsurları bir arada ve 

birbiriyle ilişkili olarak vermiştir. İşçiler günü olarak kutlanan bir Mayısla ilgili yazılmış olun 

bu manzumede Şükrü Ramo, emeğe saygıdan yola çıkarak işçi haklarını sonuna kadar 

savunmuştur.Şair bunu şöyle ifade eder: 

Menekşe, sümbüller, sarı lâlenin 

yeşil çayırlar, berrak çayların 

benekli kuzular, bülbül sesinin 

etrafa al duvak seren gözlerin 

pürüzsüz özünden akan gülüile 

katıldı bu güne Mayıs Türküsü.  (Güzel Günler, ş.Mayıs Türküsü, 1972, s.28) 

Yaz Geldi (Hoş Geldiniz, s.47) Bol Nefes (Hoş Geldiniz, s.61) ve Deniz (Kuş Sesi, s.14) 

isimli şiirlerinde doğrudan doğruya tabiat sevgisinden bahseden Şükrü Ramo, yaz mevsimini 

tabiatın önemli bir unsuru olarak kullanmıştır.“Yaz Geldi” ve “Bol Nefes” isimli şiirlerinde, 
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tabiat sevgisi dışında, çocuk ve kardeş sevgisinden yararlanan şair, öğrencilere yaz tatilinin 

geldiğini müjdelemiştir. 

Okul bitti, tatil geldi, 

Hava sıcak, hareket çok; 

Haydi Orhan gel gidelim 

Deniz, orman ya da kıra.    (Hoş Geldiniz, 1955, s.31) 

İstedim isimli şiirinde Şükrü Ramo taze nar, rüzgâr, çiçek, meyve, yıldız gibi yine çoğu 

baharla ilgili olan tabiat unsurlarından yararlanmıştır. “Sevmek istedim sözle tırnakla/Dalında 

konuşan bir taze narı” dizelerinde, narı konuşturarak onunla muhabbet eden şair, ona karşı 

duyduğu sevgiden bahsetmiştir.“Kent Yeşilliği” isimli şiirinde Şükrü Ramo, Üsküp şehrinin 

daha çok tabiat güzelliği hakkında övgü dolu sözler söylemiştir. 

“Kentim büyük güzeldir 

Ortasında su akar 

Yemyeşil semti 

balkonlar çiçek dolu” dörtlüğünde şair, Vardar ırmağından, şehrin yeşilliğinden ve 

evlerin çiçek dolu balkonlarının güzelliğinden bahsetmiştir. Ramo, şehre yeşillik ve canlılık 

veren park ve şehir ormanı gibi alanlardaki ağaçların, rengârenk çiçeklerin büyük bir uyum 

içerisinde olduğunu ifade etmiştir. Şair; kentim, benim bahçem, çocuk parkı gibi şehre güzellik 

veren vatanı unsurlardan faydalanarak duygu ve düşüncelerini tasvir yoluyla ifade etmiştir. 

Benim Sana (Güzel Günler, s.39) isimli şiirinde Şükrü Ramo, tabiatın tasvirini yapmıştır. 

Bu şiirinde şair, doğrudan doğruya tabiatı anlatırken, köyüne karşı duyduğu özlemi dile getirir. 

Bu özlemi köy, dağ, ağaç, bahar, güneş, yaprak diyerek ve daha çok baharla ilgili unsurlardan 

faydalanarak anlatmıştır. Şair köyündeki taşlı yolları, ağaçları, dağları ve berrak çayları çok 

özlediğini ve artık kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtmiştir. 

Köyüm köyüm gğzel köyüm 

Er gözünle dön bana - 

Gövdem ağaç, kollarım dal 

Saçlarım bahar sana 

...................................       

Adımlarım yön sana dizelerinde Ramo; attığı her adımın kendisini köyüne doğru 

yönlendirdiğini anlatırken, kendi gövdesini köyündeki bir ağaca, kollarını ağacın dallarına, 

saçlarını ise bahar mevsimine benzetir. Şükrü Ramo, tabiattan yararlanarak dünyada barışın 

egemen olması temennisinde bulunur. 

“Rüzgâr olsam 

başım değsin göklere 

elim yıldız 

yaprak döksün yerlere” diyerek dünyaya barışın gelmesi için gerekirse rüzgâr, yıldız, 

güneş olabileceğini belirtir. Görüldüğü gibi bunda önemli tabiat unsurlarına yer vermiştir. 

“Kızcağızla Civcivler” (Hoş Geldiniz, s.41) “Karlı Ağaç” (Vatan Birdir Unutma, s.19) “Sinek” 

(Güzel Günler, s.19) “Bülbülün Dileği” (Güzel Günler, s.34) “Kırlangıç” (Renkli Gülüşler, s.23) 

“Kelebek” (Küçük Damlalar, s.31) “Kuş Yuvası” (Küçük Damlalar, s.33) “Kazlar” (Kuş Sesi, 

s.16) “Öldürme Kuşları” (Kuş Sesi, s.42) isimli şiirlerinde şair, tabiattan yararlanarak daha çok 

uçan hayvanlardan söz etmiştir. 

Kızcağızla Civcivler” şiirinde çocuktan yararlanarak Ramo, bir kız çocuğu ile civcivler 

arasındaki bağı anlatmıştır. Şair ilk dörtlükte sarı ve beyaz renkli, parlak gözlü küçücük 

civcivlerin dünyaya gelişlerini anlatmıştır. Şair; sarı beyaz, parlak göz gibi renk ve ışıkla 

birlikte; “mini mini, kvak kvak, pili pil” gibi ses taklitlerinden de yararlanarak civcivleri 

tanıtmıştır. “Her gün fırda, darı verir/Çocuk gibi okşarım” dizelerinde Ramo; civcivlere bir anne 

şefkatiyle yaklaşarak, onları bir çocuğu sever gibi okşadığını ifade etmiştir. “Karlı Ağaç” 

şiirinde Şükrü Ramo, karlı ve soğuk bir günü anlatırken, kuşların bu soğuk havalarda yardıma 
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muhtaç olduklarına işaret etmiştir. Sabahleyin ağacın dalları üzerine yağmış olan karı, beyaz bir 

tüle benzeten şair, tabiattaki bu değişikliğe olumlu yönden bakmıştır. Buna rağmen, soğuk bir 

kış günü dalların üzerindeki küçücük bir kuşun ve serçenin hayatta kalma mücadelesine dikkati 

çekmiştir. Şükrü Ramo; duygu ve düşüncelerini yine iki kelimeden oluşan benzetmelerle ifade 

etmiştir. “Genç ağaç, beyaz tül, kuru dal, pembe bahar, karlı ağaç” bunun örneklerindendir. 

Kuşlara olan sevgisini kış gününde bir babanın oğlundan kuşlara yem götürmesi isteğiyle 

gösterir. “Sinek” şiirinde şair, anne ile çocukları arasında geçen konuşmaya yer verir. Buna göre 

anne, sineğin pis bir hayvan olduğuna dikkat çekerken, oğlunu ve kızını sinekten korunmaları 

için uyarmaktadır. 

Karınca”(Küçük Damlalar,s.32) manzumesinde çocukların ilgisini bir başka yöne çeker. 

Metne göre karınca çalışkandır. Yaz mevsiminin gelmesiyle, sürüler halinde kış için yiyecek 

toplamaya çıkarlar. Tabiatın çok önemli bu küçük canlısı çalışkanlığı ile her zaman öteki 

hayvanlara ve insanlara örnek olarak gösterilmiştir. Hamarat insanlara benzetilen karıncaların 

önemini ve özelliklerini şöyle ifade eder: 

Karınca çok çalışır 

Bilmez asla yorulmak 

Çok hamarat insan da 

Karınca gibi işler. (Küçük Damlalar, s.32) 

Severiz (Hoş Geldiniz, s.59) isimli şiirinde şair, birlik ve beraberlik unsurlarından 

yararlanarak anne, baba ve oğulları arasındaki sevgiyi anlatmıştır. Şiirde, annenin Ayhan’ı ve 

eşini, Ayhan’ın da babası, kardeşi ve kendisini çok sevdiğini anlatırken Ramo; öz kardeş ve 

sevilmek gibi unsurlardan faydalanmıştır. “Bir Canız” (Vatan Birdir Unutma, s.5) ve “Sevişiriz” 

(Güzel Günler, s.30) isimli şiirlerinde Şükrü Ramo, ailenin fertlerine karşı sevgisini dile getirir. 

İlk şiirde önce Sümbül halası, babaannesi, dedesi ve amcasına karşı sevgisini anlatırken; ikinci 

dörtlükte Lale teyze, anneanne, dayı ve dedesine karşı duyduğu sevgiyi ifade etmiştir. Şiirin son 

dörtlüğünde ise; “Beyaz sütten, kızıl kandan / biz hepimiz bir canız”.(Vatan Birdir Unutma, s.5) 

diyen şair, birlik ve beraberliğin önemine işaret eder. Bunda beyaz süt, kızıl kan gibi ışıkla ilgili 

tabiat unsurlarından yararlanmıştır. “Ağabeyimin Türküsü” (Güzel Günler, s.22) şiirinde Ramo, 

doğrudan doğruya aile sevgisini anlatırken, 

Okul bilgi yolumdur 

Güzel yurdum canımdır. 

Annem babam Gülen’im 

Hepsi benim kanımdır. 

.................................. 

“Kitap hesap resimle 

bilgim artar kafamda 

İstek sevgi emekle 

Yüzüm şendir yurdumda.” mısralarıyla da bilgi ve çalışmanın önemine işaret etmiştir. İlk 

dörtlükte aile ve vatan sevgisini anlatan şair, çocukların kültür ve eğitiminde kendilerini 

geliştirmelerine yardımcı olan “okullar”dan bahsetmiştir. Şair; şen yurdum, güzel yurdum gibi 

vatanı sevgisini ve vatanın güzelliğini ifade eden unsurlardan faydalanmıştır. 

Şairimiz çocuk sevgisi: Sevgi, Edis ile Nergis, Üç Kardeş, Okuldan Önce, Mutluluk, 

Kardeşim, Haydi Kardeş, Doğum Gününde ve Köy Evimiz adlı şiirlerinde doğrudan doğruya 

çocuk sevgisinden bahsederken, ailenin önemine işaret etmiştir. “Doğum Gününde” (Güzel 

Günler, s.25, adlı şiirinde Şükrü Ramo, kız çocuğunun doğum gününde yaşamış olduğu 

mutluluğu anlatmıştır. Bunu, 

“Annem öptü alnımdan 

Babam da yanağımdan 

..................................... 

İşte sana bir bebek 

Birde anne sevgisi. 
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............................. 

İşte sana bisiklet 

Bir de baba sevgisi” dizeleriyle küçük kızın sözleriyle dile getirmiştir. Ramo bunda 

şafak, sıcak yatak, bisiklet, bebek ve benzeri unsurlardan yararlanmıştır. İlk önce annesinin, 

daha sonra babasının doğum günü hediyesini alan kız, çok mutlu olmuştur.  

Bugün Gene, Deme Bana, Renk Oyunları, Mayıs Sevgisi ve Bana Verin isimli şiirlerinde, 

öğrencilerin okuldaki günlerini anlatırken, çalışmanın önemine işaret etmiştir. “Bugün Gene” 

(Renkli Gülüşler, s.16) isimli şiirde şair, okula giden bir çocuğun sevincini belirtmiştir. Üçüncü 

dörtlükte, öğrenci olan bir çocuğun derslerini bitirdikten sonra oynamaya hakkı olduğunu 

belirten Ramo, ebeveyinlerin de bu konu hakkında daha hassas olmalarını istemiştir. Ramo bunu 

dile getirirken pembe yüz, mevsimler, okul yolu ve gül gibi unsurlardan yararlanmıştır. Son 

dörtlükte ise kitap, defter, ders gibi okul ve okumayla unsurlara yer vermiştir. Örnek: 

Her öğrenci çocuk gibi 

sever o da oyunu- 

............................ 

Kitap okul ilk yoldaşı 

kalem defter aleti - 

Küçük Vesna şiirinin ilk dörtlüğünde şair, çocuk sevgisini anlatırken küçük Vesna’nın 

kumral saçından, mavi gözlerinden bahseder. İkinci dörtlükte ise “Benim hayat, bilgi derdim” 

dizesi ile çalışmanın önemine işaret eder. Bunda çayır, çimen, bahçe ve park gibi tabiat 

unsurlarından yararlanmıştır. Son dörtlükte “Ben hür vatan yavrusuyum” derken şair, doğrudan 

doğruya vatan sevgisine yer vermiştir. 

Sevin’de ise Şükrü Ramo, kızına vatanını daha yakından tanıyabilmesi için yurdun 

şehirlerini, köylerini, tarlalarını, çiçek bahçelerini gezip görmesini rica eder. Vatan, tabiat ve 

çocuk sevgisini anlatırken şair, çiçek bahçesi, tarlalar, bağla, toprak ve taşı gibi tabiat 

unsurlarından faydalanmıştır. 

“Sevin candan bu yurdu 

bunun toprak taşını- 

Sevin her köşesini 

nazik bir anne gibi” derken şair, anne unsurundan yararlanarak, çocuklara vatan sevgisini 

anlatmıştır. 

“Bu Vatan” (Hoş Geldiniz, s.5) “Yurt Bayrağım” (Hoş Geldiniz, s.3) “Güzel 

Yurdum”(Küçük Damlalar, s.5) “Kasım Bayramı” (Küçük Damlalar, s.6) “Onbir Ekim” 

(Küçük Damlalar, s.9) “Alarm” (Kuş Sesi, s.34) ve “Uç Şahinim” (Hoş Geldiniz, s.7) isimli 

şiirlerinde şair, doğrudan doğruya vatan sevgisinden bahsetmiştir. 

Bu Vatan şiirinde Şükrü Ramo, anne ile oğlunun vatan hakkındaki düşüncelerinden söz 

etmiştir. İlk dörtlükte çocuk ova, şehir ve köylerin nasıl kurtulduğunu annesine sorarak 

öğrenmek ister. Anne ise “-Oğlum, vatan kül olurken / Bu milletler savaştı / Bu vatanı, bu 

hayatı / Tito bize getirdi” der. Anne bununla Yugoslavya’nın kurucusu olan Tito sevgisi ve 

millet unsurundan faydalanarak, vatanın bağımsızlığını onlara borçlu olduklarını anlatmıştır. 

“Yurt Bayrağım” isimli şiirinde ise şair vatan sevgisini anlatırken ülkenin sembolü olan 

bayraktan hareket etmiştir. Buna göre vatan bayrağı üç renk ve bir yıldızdan oluşmaktadır. 

Bayrağın mavi rengi denize, beyaz rengi bahara, kırmızı rengi ise şehitlerin sıcak kanına 

benzemektedir. Şiirde bunu şu mısralarda dile getirir: 

Mavi rengi denizden 

Beyazını bahardan 

Kırmızıyı şehidin 

Akan sıcak kanından, 

Aldı şanlı bayrağım.  (Hoş Geldiniz, s.3) 
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Güzel Yurdum adlı şiirinde Şükrü Ramo, vatan sevgisini tabiat güzelliklerinden yola 

çıkarak anlatmıştır. Yurdun güzelliğinde ormanların, dağların ve ovaların ayrı bir yeri vardır. 

Tabi güzellikleriyle Ohri’nin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Metne göre vatan toprakları boydan 

boya ormanlarla, ovalarla, sularla, yeşilliklerle ve göllerle süslenmiştir. Bunlar arasında Ohri, 

Doyran ve Prespa göllerinin güzellik bakımından ayrı bir yeri ve önemi vardır. Şükrü Ramo’nun 

“Yoldaş Titoi” adlı şiirinde, 

Ben bu yurdun yıldızıyım 

Burda sevdim Tito’yu.- 

Güneş, barış, yurt adına 

Burda verdim ben yemin. 

  

Yoldaş Tito-dedim sesle 

Yemin ediyorum sana - 

Senin çizdiğin yollardan 

Asla sapmam ben yana. (Ramo, Şiirler,1988: 60) 

Şükrü Ramo; O İnsan, Yoldaş Tito, Tito Tohumu, Tito Çiçeği, Tito Göz Işığı, Tito Bizim, 

En Sevgili İnsan, Arap Şair ve Tito, Atatürk Anısı gibi şiirlerinde, Yugoslavya Devleti Başkanı 

“Yosip Broz Tito’ya” karşı duyduğu sevgiyi ifade eder. Şairin, en tanınmış ve en yaygın 

şiirlerinden biri “O İnsan’dır” (Toprağımın Sesi, s.9). O dönemde, sık sık yayımlanan ve 

ilköğretim okulları için hazırlanan, okuma kitaplarının her zaman ilk sayfalarında yer alan 

şiirlerinden birisidir. Ramo; bu şiirinde vatan sevgisiyle beraber, vatanın bağımsızlığına 

kavuşmasında, önemli payı olan Tito’yu anlatırken, tabiat, birlik ve beraberlik unsurlarından 

yararlanır. Şair, O İnsan diye hitab ettiği Tito’ya anavatanı kurtardığı için minnettardır. Şiirde 

Tito’nun lider, cesur, merhametli, savaşçı biri olduğuna işaret eder. Şükrü Ramo, “Şahin olsam 

bu günde ben yükselerde uçardım / ışık olsam bu günde ben dört tarafı kaplarım” derken hayvan 

unsurundan da yararlanır. Şair, şahini birlik ve beraberliğin sembolü olarak görür. O İnsan’a 

ulaşabilmek için, şahin olup uçmak, ışık olup dört yanı kaplamak ister. Ramo, Tito’ya, o insan, 

o savaşçı, o can yoldaş, o yönetmen diye hitap eder. 

Atatürk Anısı (Toprağımın Sesi, s.28) şiirinde Şükrü Ramo, Mustafa Kemal Atatürk’e 

karşı sevgisini anlatırken, Tito’yu şiirin bir unsuru olarak kullanır. “Burası Üsküp kenti–dostluk 

sevgisi” ve “Burası Yugoslavya – Belgrad kalesi / Burası Makedonya–Manastır kenti/” derken 

şair, Üsküp, Belgrad ve Manastır’dan söz eder. Bu bahsedilmiş olan üç kentin ortak noktaları, 

Atatürk’ün bu kentlerde yaşamış olmasıdır. Şükrü Ramo’nun Belgrad’tan söz etmiş olduğu 

dörtlükte, Tito’nun barış ve ilerleme yolunda katetmiş olduğu mesafenin önemini şöyle ifade 

eder: 

Burası Yugoslavya – Belgrad kalesi 

Kartal gözüyle bakıyor çağdaş dünyaya, 

Güncel sayıyor güncel Tito sözlerini 

Barış ve ilerleme yolunda söylenenleri. (Toprağımın Sesi, s.28) 

Şükrü Ramo, “Yoldaşım Benim” (Toprağımın Sesi, s.41) şiirini Yugoslavya Kurtuluş 

Savaşının kazanılmasından sonra yazmıştır. Şair yazmış olduğu bu şiirinde savaştaki anılarını 

anlatır. Ramo, doğrudan doğruya barış içinde beraberce yaşamanın öneminden söz ederken, 

vatan sevgisinden yararlanır. Şair ve arkadaşlarının tek bir amacı var, o da vatan topraklarını 

Tabiatın güzelliklerini belirtirken, birlikte yaşamanın öneminden de bahseder. 

“Sonsuz sınırsız bu kara toprak 

Ne kadar seninse o kadar benim 

Ne kadar benimse o kadar senin” derken Ramo, vatan toprağında yaşayan her bireyin söz 

hakkı bulunduğuna dikkati çeker. Şair, Türkü, Sırpı, Makedonu, Arnavutuyla birlikte güzel bir 

yaşam yaşanılması temennisinde bulunur. Şiirde; çiçek, çimen, toprak, gök, güneş gibi tabiat 

unsurlarından yararlanılır. Şükrü Ramo şiirin son bölümünde “Kardeşlik eseri hepimizin/Bu 

beyaz toprak/Bu toprak” diyerek bu vatanda kardeşçe ve huzur içinde yaşamanın önemine işaret 

eder. 
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SONUÇ 

Çağdaş Makedonya Türk Halkı Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden olan Şükrü Ramo, 

1918 - 1988 tarihleri arasında yaşamış ve bu bölge edebiyatının birinci nesli içerisinde yer 

almıştır. Sanatçı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında bizzat Partizan mücadelesine katılmış ve savaş 

sonrasında da yeni rejimin kurulmasında aktif bir şekilde görev almıştır. Hem genç bir öğretmen 

olarak yeni rejimin idealleri doğrultusunda öğrenci yetiştiren Ramo, hem de genç bir edebiyatçı 

olarak yazdığı eserlerle çocuklara ve yetişkinlere ulaşmıştır. Ramo’nun, ölümümden sonra 

yayımlanan ve daha önce yayımlanmış olduğu şiirlerin bir toplamı olan Şiirler kitabı hariç, 

sanatçının dokuz tane şiir kitabı ile üç tane hikâye kitabı vardır. Çağdaş Makedonya Türk Halkı 

Edebiyatı’nın oluşmasında önemli bir beslenme kaynağı olarak halk edebiyatı; bu edebiyatın 

türleri olan maniler, atasözleri, ninniler, bilmeceler ve tekerlemeler dikkat çekicidir. Ayrıca; bu 

dönemde yazılmış olan eserlerde genel olarak Tito ve vatan sevgisinin ön planda olduğunu 

görebiliriz. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni yeni Türkçe eserler vermeye başlayan 

sanatçılarımızın vermiş oldukları eserleriyle, 23 Aralık 1944 yılında “Birlik” adı altında ilk 

Türkçe gazete de çıkmaya başlamıştır. Ayrıca Sesler, Tomurcuk, Sevinç, Kuş gibi dergilerin 

çıkması önemlidir. Hem 1949 yılında yayımlanan “Makedonyalı Genç Türk Yazarlarının 

Eserleri” hem de 1951 yılında yayımlanan “Yürü Aydınlığa” adlı eserler bölgede Türkçe 

edebiyatın gelişmesinde önemli bir değere sahiptir. İştip’te doğan sanatçının, Makedonya’da 

yaşayan Türklerin eğitim seviyesini ve kalitesini “Çocuklar İçin Yazılmış Olan Şiirler” 

bölümünde, şairin çocuklara adamış olduğu Vatan Birdir Unutma, Hoş Geldiniz, Güzel Günler, 

Renkli Guluşler, Kuş Sesi ve Kücük Damlalar isimli kitaplarındaki şiirler üzerinde incelemeler 

yapılmıştır. Bu bölümde; tabiat, hayvan sevgisi, aile sevgisi, çocuk sevgisi, çalışmanın önemi ve 

vatan ve Tito sevgisi konuları görülmektedir. Bu şiirlerinde şair, çocukların okuldaki 

durumlarını okuyucuya aktararak, en çok aile sevgisi, vatan sevgisi ve çalışmanın önemine 

dikkati çekmiştir. Mesela, Vatan Birdir Unutma kitabında yer alan Üskübe Selam isimli şiirinde 

Ramo, Üsküp şehrini selamlayarak, vatan sevgisine vurgu yapmıştır. Bize göre Şükrü 

Ramo’nun en büyük gayelerinden birisi de vatan sevgisini çocuklara aşılamaktır. 

Yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonucunda, Şükrü Ramo’nun, hem şair hem de 

hikayeci olarak Makedonya Türk Halkı Edebiyatı’nın en önemli ve öncü isimlerinden biri 

olduğu kanaatine varılmıştır. Kendisi maalesef roman yazmamıştır, fakat yazmış olduğu şiir ve 

hikayelerinde kullanmış olduğu Türkçe, o dönem yazarlarına kıyasen iyi bir seviyededir. Şükrü 

Ramo’nun şiir ve hikayelerinde yaşadığı çevrenin etkisi vardır. 

Şükrü Ramo’nun gençlik yılları, İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı döneme denk gelir. 

Vatanına bağlı bir genç olarak yetişen Ramo’nun şiir ve hikayelerinde, faşizme karşı sitem de 

dikkat çeken bir unsurdur. Gerektiğinde hem bir asker olarak, hem de şair ve yazar olarak, 

vatanını düşmanlardan korumaya çalışmıştır. Bu durum, özellikle yetişkinler için yazmış olduğu 

eserlerinde açıkça anlaşılır. Makedonya Türk Halkı Edebiyatı’nın gelişmesinde, Şukru 

Ramo’nun hem çocuklar için hem de yetişkinler için yazdığı eserleriyle önemli bir yere sahip 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
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ÇAĞDAŞ ÖZBEK ÇOCUK EDEBİYATI VE BAZI MESELELERİ 

 

Tahir KAHHAR* 

 

 

Giriş 

Çocuk edebiyatı dünyanın her yerinde bir ülkedeki eğitim düzenile bağlı olarak 

gelişmiştir.  

Türkistan`da bin yıldır eski medrese, beytülhikme düzeni yaygındı; Biruniler, İbn Sinalar, 

Kaşkarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Ahmed Yesevi, Emir Timur, Uluğbek ve Nevaileri o 

eğitimin yarattığı ünlü insanlardı. Ama o eğitim son beş yüz yıl arasında çalışmayan kılıç gibi 

eskirmişti. Türkistan klasik edebiyatında çocuk edebiyatı terimi kullanılmamıştı. İşte XX y.y. 

başlarında Taşkent`te Avrupaça ilkokullar açılmıştır. Özbekçe gazete ve dergiler, kitaplar neşri 

çoğalmış. Dolayısıyla Özbek çocuk edebiyatı Avrupa, özellikle Rus edebiyatından etkilenerek 

şekillenmeye başlamıştır. Sovyet döneminde din ve milliyetçilik yasaklandığı için bu konular 

Özbek çocuk edebiyatında da işlenmemiştir ve gençler din, inanç, milliyetçilikden mehrum 

kalmıştır. 

Dinsiz, milli şüürsüz bir insanın veya bir toplumun çağdaş hayatı yaşaması mümkün mü?  

Yok, elbette. 

Bunu düşünürken, Kazan Tatarlarının büyük bilgini Musa Carullah Begiy”in ‘‘En önemli 

eğitim her bir insana ruh istiklalı vermektir’’1 dediğini hatırladım. Evet, bir devletin kendi 

bağımsızlığını kazanmağı çok değerli olduğu gibi o ülkede yaşayan insanların kendi ruhi 

istiklaline erişmesi da çok önemlidir. Bu noktadan bakıldığında, Özbekistan bağımsızlığı 

kazanılan 1991. yıldan sonra çocuk edebiyatındaki gelişim konusunda fikir yürütmek faydalıdır 

diye düşünüyorum. 

İşte Özbek çocuk edebiyatı Türkistan`da basın ve yayın, Avrupa usulundaki eğitim 

işlerinin başlanmasıla, Özbekçe okul kitaplarının yaygınlanmasıla bağlı olarak şekillenmiştir. 

1900. yıllardan cereyan eden bu işler 1930-1940`lı y.da tam gelişme noktasına ulaşmıştır. 

Özbek çocuk edebiyatı yönünde eserler yaratan yazarlar bin bin yılllık Özbek folklorundan, bin 

yıllık yazılı Türkistan edebiyatı ürünlerinden yararlanmış, Yesevi`den Çolpan`a kadar, 

Rabğuzi`yin ‘Kısas ul Enbiya’’sını ve Abdullah Kadıri romanlarını okuyarak yetişen kalemler 

idi. Onlar eserlerinde mazidaki milli, dini ve edebi geleneklere sadık kaldılar, yeniden 

gelişmekte olan Özbek çocuk edebiyatına hizmet ettiler.  

Özbek çocuk edebiyatının temeli halk edebiyatına dayanmaktadır. Masal, efsane, ata 

sözleri, hikmetli sözler, bulmaca, tez aytiş-tekerleme, atışmalar, fıkralar tur olarak 

kullanılmaktadır. Nezimde aruz ve hece olarak (1940 lardan sonra yangız parmak, yani hece 

vezninde) şiir, destan, masal türleri yaygındır. Nesir olarak hikaye, masal, kıssa, yani uzun 

hikaye, roman türlerinde çok okunan, sevimli eserler ortaya çıkmıştır. Onların en iyi 

örneklerinde Özbeklerin, Türkistan Türklerinin milli kararkterindaki hoşgörü, zekilik, cesurluk, 

milletseverlik ve vatanseverlik faziletleri yansıtılmıştır. 

Bugünkü Özbek çocuk edebiyatında eserler okurların yaşına göre üç yönde yaratılmakta. 

Mamasali Cumabayev`in ‘‘Çocuk Edebiyatı’’ ders kitabında yazıldığına göre, Yani 1) 2-7 

                                                           
* Doç.Dr., Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi 
1 Abul Ala al-Maarri, ‘‘lüzümiyat’’. – Çeviri ve Başsöz Musa Begiyev. Şeref matbaası, Kazan 1907, s.56. 
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yaştaki çocuklar için 2) 7-11 yaştaki küçük okul öğrencileri için 3) orta yaştaki okul öğrencileri 

ve gençler için.2 

1990`lara kadar Özbek çocuk edebiyatı da, sanat ve edeviyatın başka alanlarında olduğu 

gibi, sovyet mefküresi çerçevesinde, yukarıda vurgulandığı gibi, dini ve milliyetçilik ruhundan 

mahrum kalmıştır. Bu iki yöndeki boşluğu doldurmak bağımsızlık yıllarındaki çocuk 

edebiyatının en önemli meselelerinden biridir. Bu sureçte yapılan işlere bakalım. 

 İşbu konuda fikir yürütürken, klasik edebiyatımız geleneklerina dayanmak mantırklıdır. 

Konuların işlenmesi M. Kaşkarlı`nın Divanı ‘‘Luğatut Türk’’, Yesevi``yin ‘‘Divan-i 

Hikmet’’, Y.`H.`Hacıb`ın ‘‘Kutadğu Bilik’’, Nevai`yin ‘‘Hamsa’’, ‘‘Muhakemetul Luğatayn’’ 

eserlernde zirveye ulaşmıştır. Çolpanlar döneminde vatan ve millet istıklalı için mücadele 

bayrağını yükseltiren eserlerde İnsan ve Zaman durumunu, onun esir ruhunu tanıtmak baş 

maksat olmuştur.  

Maalasef, XX y.y. Özbek edebiyatının baş gayesi aynı yöndeydi demek çok zor.  

Sovyet döneminde Marks`ın din afyondur, Darvin`in insan meymundan taramıştır gibi 

kafirane nazarileri yaygındı, dolayısıyla edebiyatda da  konular bu hükümran fikirlere uygun 

tarzda işlenmiştir. Rusya işgalındaki Türkistan ülkelerinde vatan düşüncesi sahtalaştıırılmıştı. 

Vatan Sovyetler devleti, başkent Moskova olarak şiirler yazılırdı. Çocuk edebiyatında da sovyet 

hayatı, Moskova, Kreml, Kızıl meydan medh edilirdi. Özbek şairi: 

  Rusya, Rusya, benim vatanım, 

  Ben senin çocuğun, mısafır değil, 

diye övünüyordu, bu yanlış görüş ders kitablarında elli yıl okutulmuş ve çocuklara 

ezberletilmişti. Eski dönem ders kitaplarındaki buna benzer sahte düşünce taşıyan eserler, 

muellifleri ne kadar ünlü edibler sayılırsa da, şimdi o yazıların zararlı ve yararsız olduğunu 

anlamaktayız. Bağımsızlık yıllarındaki çocuk edebiyatına ait ders kitaplarını önceki neşirlere 

mukayase ederek aradaki farkları görmek çok kolaydır. Örneği, 1993 y.da Okıtuvçı yayınevinde 

basılan, Özbekistan Halk Eğitimi Bakanlığı tarafından önaylanan ve orta okullar için yayınlanan 

‘‘Balalar adabıyatı’’, yani Çocuk Edebiyatı ders kitabında muellifler ve eserlerin 

düzenlemesinde eski usul ve görüşlerin saklandığı görülmektedir. Mesele, Hamza`dan ‘‘Oku’’,  

‘‘İlm iste’’, Ayni`den ‘‘Öksüz’’, Gafur Gulam`dan  ‘‘Çittigül’’, Uygun`dan ‘‘İki Enne’’, 

Kuddus Muhammadi`den  ‘‘Demirler Oyunu’’ gibi elli yıldan beri okullarda okutulnuş eserler 

ve onlardan sonra Zafer Diyar, Sultan Cora, İlyas Müslüm, Şükür Sadulla, Hekim Nezir, Polat  

Momın, Askad Muhtar, Şuhrat, Ötkir Reşid, Esan Rahimov, Kudret Hikmet, Hudayberdi 

Tohtabayev, Nasır Fazılov, Ferhad Musacan, Akilcan Husanov, Letif Mahmudov, Sefer 

Bernayev, Miraziz Azam, Tursunbay Adaşbayev, Kambar Ötayev, Enver Abidcan gibi 

yazarların şiirleri, öyküleri, romanları ve uzun hikayelerinden parçalar da basılmıştır. Maalasef, 

bunlar arasında biz yukarıda tekidlediğimiz dini ve milliyetçilik yönündaki eserler yok.3 

Bize göre, eğerde derslik muellifi isterse, Hamza`dan Türkistan`ın 1914-1920`lardaki 

durumunu anlatan ‘‘Ağla, Türkistan’’ gibi cedidlik, istiklal konusundaki şiirlerini bu kitaba 

koyabilirdi. Yesevi ve Bakırğani hikmetleri, ‘‘Kutadğu bilik’’ ve ‘‘Kısas ul Enbiya’’dan 

parçaları da katarak, çocukları dini ve milli değerlerden haberdar edebilirdi. 

Bu kitabın ‘‘Dünya Edebiyatı’’ bölümünde üç Avrupalı yazar Şarl Perro, Grim Kardeşler, 

Andersen ve Rus edebiyatına mensup beş yazar – Puşkin, Nekrasov, L. Tolstoy, Mayakovskiy 

ve Marşak eserlerinin dahil etilişinde de dengesizlik var. Bu kitab muellifleri İ. Ahmedov, A. 

Süyümov, M. Cumabayev, M. Salıyevler, bize göre, doğu edebiyatından, kardeş türk 

edebiyatlarından seçilen örneklerle bu ders kitabını zenginleştirmaları mümkündü. Zaten cihan 

edebiyatı yangız Avrupa veya Rus edebiyatıle sınırlı değil, başka edebiyatların Özbek çocuklara 

                                                           
2 Mamasali Cumabayev. Balalar adabıyatı (Çocuk Edebiyatı) ders kitabı, ikinci baskı - Okıtuvçı yay. Taşkent 2008, 

s.4. 
3 “Balalar adabıyatı”, Çocuk Edebiyatı ders kitabı. Hazırlayanlar İ. Ahmedov, A. Süyümov, M. Cumabayev, M. 

Salıyev. Okıtuvçı yay. Taşkent 1993, s. 262. 
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faydalaı eserlerindan da yararlanmamız lazım. Yukaridaki noksanlar 2008 y.da yayinlanan M. 

Cumabayev`in Çocuk Edebiyatı kitabında da, Mayakovskiy giritilmese bile, aynen 

tekrarlanmıştır.4 

1993ta yayınlanmış bu kitabda, bize göre, sovyetlerin 20`li yıllardaki propagandacı şairi 

Mayakovskiye yer verilmesi uygun değil. Onun kitaptan yer alan ‘‘İyi nedir, kötü nedir’’ 

şiirinde: 

 Yırtırsen kitabı, topu, 

 Oktyabryatlar seni kötü çocuk derler,  

mısralarını eski dönemde eğitim görenler anlar, ama bağımsızlık yıllarında yetişen nesil 

anlayamaz. 1917 y. oktyabr, yani Ekim ayındaki ıhtılala bağlı olarak 1-2 sınıf öğrencileri 

oktyabryat denilmiştir. Şu şiirdaki ‘‘Yaman oğıl çoçka bolıb ösadi, yaşlıkda çoçka bolsa’’, yani 

‘‘Yaramaz oğul çocuklukta domuz olsa, domuz olarak büyüyecektir’’ mısraları da Özbek 

çocuklar için yabancı, onları yanıltırııcı sözlerdir.5 

Bu bölümdaki 8 mülliften 3 ünün çevirmeni yazılmıştır, ama 5 yazarın tecümanı belli 

değil. Bazı çeviriler işlenmemiştir, mesele, ‘‘Kayerda avkat yeding, ey çumçuk’’ (nerede yemek 

yedin, ey serçe), ‘‘Tsirk’’, ‘‘Karablça’’. Bu sözler Özbekçe değil, Rusça. Korablça`nın 

Özbekçesi kema, Türkçesi gemi. Maalasef, aynı noksanlar M. Cumabayev`in ‘‘Balalar 

adabiyatı’’ ders kitabında da tekrarlanmıştır. Marşak`in ‘‘Stol kelgan kayerdan’’ – Masa 

Nereden Gelmiş şiirindeki bir dörtlüde üç söz Rusça`dır: 

  Çertyoj yayaman bunda, 

  Vaktı kelganda bir kün. 

  Çertyojim yarar çindan 

  Samolyot kurış üçün.6 

Bağımsızlık döneminde yayımlanan iki ciltli ‘‘Özbek Çocuk Edebiyatı Antolojisi’’ 

çoğunluğu fakat çocuk edebiyatı temsilcisi olan yazarların eserlerini yansıtmasıla ilginçtir. 

Tanınmış çocuk edebiyatı şairlerinden Tursunbay Adaşbayev ve Abdurahman Akbar tarafından 

hazırlanan 1.cilt şiirlerden düzenlenmiştir. Eski antolojiler kalıpında Abdulla Avlani, Hamza, 

Ğayrati, K. Muhammadi, H. Alimcan ile başlanan bu kitabda İ. Müslim, S. Cora, Z. Diyar, Ş. 

Sadulla, Şuhrat, T. Yoldaş, A.Muhtar, H. Yakubov, P. Momin, A. Rasul, T. Adaşbayev, 

S.Cabbar, A.Aripov, H. Rahmat, K. Ata, S. Açıl, A. Abdurahman, R. Talib, E. Abidcan, R. 

Nazar, M. Umarov, A. Köçimov, U. Abduazimova, H. İmanberdiyev, N. Astanov, K. 

Turdıyeva, A. Akbar, D. Receb, E. Baht, A. Tohtaş gibi onlarca çocuk yazarlarının yer alması 

ona yeni nefes vermiştir. Özbek latın yazısında yayımlanan bu kitap önçeki yazıdan habersiz 

bugünkü çocuklara, gençlere ve Türk dünyası okurlarına bizim çocuk edebiyatıla tanışmak 

imkanını yaratması bakımından da değerlidir.7 

Bu gibi antolojilere, aslında, Yesevi`den başlanan Türkistan edebiyatından Çolpan`a 

kadar uzanan şairlerin hikmetlerini, öğütlü eserlerini almak mantıklıdır. O halde mustemleke 

döneminde eksik olan ve heman devam etmekte olan milliyetçilik ve dini konulardaki boşluk 

doldurulmuş olurdu. 

Bu kitaba ait daha bir fikrim var. Antoloji hazırlanırken, alınacak müellifler seçilirken, 

onların yaşadığı tarihi muhit, eserin mazmunu ve gayesi, görüşler ve detallara dıkkat etilmesi 

lazımdır. Mesele, Hamid Alimcan`ın ‘‘Vatan’’ şiiri sovyetler dönemindeki görüşleri, bugünkü 

çocuklara yabancı ve ters düşünceleri yansıtması bakımından bu kitaba alınmaması gerekirdi. 

Çünkü şiirdeki muhteva 1930-1940lara aittir. O yıllar halkımızın mustemleke zulmünü en çok 

                                                           
4 agk., s. 362. 
5 agk., s. 262-263. 
6 agk., s. 267-268. 
7 O`zbek bolalar adabıyotı antologıyası. I. She`riyat.Tuzuvcilar Tursunboy Adashboyev, Abdurahmon Akbar, 

‘’O`qıtuvchı’’, Toshkent 2009. 
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çekmiş, Stalın katliamında kırılmış dönemidir, yeni tarih kitaplarını okuyan bugünkü çocuklar 

ve gençler şimdi o gerçekleri iyi biliyorlar. Onlar şairin:  

  Şu için taşra, köyde 

  Hürriyet ve ıstıkrar, 

  Şehirlerin kalbında 

  Geçe ve gündüz sevinç8 

gibi yalan propagandasına inanmazlar, aldanmazlar. Bize göre, H. Alimcan da XX y. 

edebiyatımızda iz bırakan ustad şairlerdendir, bu kitaba onun adalet, doğruluk konusundaki 

‘Simurğ veyaki Perizad ve Bunyad’’ masal-destanından bir parça alınırsa, çocuklara çok faydalı 

olabilirdi. 

Bağımsızlık yıllarında zaman talebine tam uygun çocuk edebiyatı ders kitabları da 

yaratıldı. Onlar arasında Özbekistan Cumhüriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Naim 

Kerimov, Bahtıyar Nazarov, Umarali Narmatov`ların genç öğrenciler için yazdığı’, Kazakbay 

Yoldaşev ve Begali Kasımov`un 7.sınıf için hazırladığı ‘‘Edebiyat’’ ders kitapları vardır.  

‘‘XX y.y. Özbek Еdebiyatı’’ kitabının yeni cihatı şu: o Türkistan`da eğitim, basın, tiyatro 

işlerinin liderlerinden Mahmudhoca Behbüdi ile başlanarak, Stalın döneminde katletilen A. 

Fitret, A. Kadıri, Çolpan gibi milliyetçi yazarların hayati ve icatini tanıtmaktadır. Bu hürriyet 

için mücadele veren ediplerin bağımsızlık yıllarında ğalip olarak meydana çıkışıdır. Bunun 

terbiyevi ehemiyeti çok büyüktür. İşbu kitabda da geleneksel olarak Hamza, Avlani, Aybek, G. 

Gulam, H. Alimcan, A. Kahhar, A. Yakubov, P. Kadırov, E. Vahidov, A, Aripov yapıtları yer 

almıştır. Hamza`dan Türkistan istiklalı konusundaki şiirleri alındığı şok ilginçtir. Behbüdi, 

Fitret, A. Kadiri, Çolpan eserleri müstemleke dönemi facilerini gençlere anlatması bakımından 

ehemiyetlidir. Cihan edebiyatından Aziz Nesin, Gabriel Markes, Çingiz Aytmatov eserleri dahil 

edilmiiştir. Kitabın 200.000 lerce basılan 1.ve 2. baskılarında çevirmenler yazılmamıştır ve bu 

noksan 2002 y.daki 3.baskıda düzeltinmiştir.9 

7.sınıf Edebiyat ders kitabı 2 defe Okıtuvçı devlet yayınevince basılmıştır. Onun Yazıcı 

yay.da 50.000 edet yayımlanan 2002 y.daki 3.baskısı da ffolklorumuzdan seçilen ‘‘Revşen’’ 

halk destaanıle başlanır, sonra eski geleneğe dayanarak Atayi, Nevai, Turdı, Mehmur, Uvaysi 

gibi müllifler ve eserleri yerleştirilmiştir. Sonra Hamza`nın 1915`larda yazılan, o yıllardaki 

Türkistan`ın acı durumunu yansıtan ‘‘Ağla, Türkistan’’, ‘‘Türkistan’’, ‘‘Derdine Derman 

İstemez’’ gibi milliyetçilik ruhundaki şiirleri çocuklara tanıtılmıştır. Bu da, önceki ders 

kitabında görüldüğü gibi, vatanımız tarıhındaki gerçekleri gençlere aşılamak yönündaki ileri 

atılan adımdır. Zaten, Sovyet dönemindeki son altmış yılda Hamza milliyetçi değil, tersine, Şora 

hükümetini övenlerden biri olarak yaygınlaştırılmıştı. Onun: 

  Yaşa Turan, yaşa Turan, 

  Sen yaşaydırgan zaman 

diye başlanan şiiri, sahtalaştırılarak, esl nushası yok etilerek, Sovyet mefküresine 

uygunlaştırılıp: 

  Yaşa Şora, yaşa Şora, 

    Sen yaşaydırgan zaman 

şeklinde masum çocuklara okutulmuştu. Hamza`nın bu kitaptaki şiirleri çocuklara 

Özbekistan bağımsızlığını, ondan önceki büyük vatanımız Türkistan`ı anlamalarında 

yardımlaşacaktır. Şair ‘‘Türkistan’’ şiirinde vatan manzarasını şöyle göstermektedir: 

   Yahsi holin yo`qotgan, oqibatsiz Turkiston, 

  Istiqbolin ushotgan, ofiyatsiz Turkiston,  

  O`z jismiga o`q otgan hamiyatsiz Turkiston, 

  Zillat loyiga botgan, ey g`ayratsiz Turkiston! 

                                                           
8 agk. s.47. 
9 N. Kerimov, B. Nazarov, U. Narmatov . ‘‘XX y.y. Özbek Еdebiyatı’’.  Okıtuvçı yay. Taşkent 2002. 
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   (İyi halin yıtırmış akıbetsız Türkistan 

   İstıkbalı kırılmış, afiyetsız Türkistan, 

   Öz cismine ok atmış hemiyetsiz Türkistan, 

   Zillet çamuru basmış, hey gayretsiz Türkistan!) 

 Şair okumak ve telim almak Kuran`da buyurulduğunu ‘‘Ağla, Türkistan’’ şiirinde şöyle 

ifade etmekte:  

  Darig` tutmang ilm uchun ketsa mol-u jon, 

  O`quv farzligi ming yo`l Qur`onda farmon, 

  Ma`rifatsiz topilmas ahkomi imon, 

  Ilmsizga aytilmas komil musulmon, 

   Yig`la, yig`la, Turkiston, yig`la, Turkiston, 

   Ruhsiz tanlar tebransin, yig`la, Turkiston. 

  (İlm için esirgeme gitse mal ve can, 

  Okumak farz olduğu Kuran`da ferman, 

  Eğitimsiz bulunmaz kati bir iman, 

  Bilimsize demesler kamil müslüman, 

   Ağla, ağla, Türkistan, ağla, Türkistan, 

   Ruhsuz tenler kalkınsın, ağla, Türkistan!) 

Şurada Sovyetlet döneminde hepi ders kitaplarında Lenin`in ‘‘Okış, okış ve yene okış’’ 

sözleri yazıldığını, onu bütün millet ezberlediğini, o sözler şiar olarak her mekteb duvarına 

asıldığını söylerken, maalesef, o sözler Kuran`daki ‘‘Ikra!’’, yani Allahın fermenı olduğunu, o 

hikmet Lenin`e yanlış mal edildiğini de vurgulamak isteriz. 

Hamza`nın ‘‘Bizim Türkistan halkı derdine derman istemez’’ diye başlanan şiirinin son 

bendi şöyledir: 

 Bu na vahshat, na jaholat, er, qiz-u, pir-u juvon, 

 Domi g`aflatdin xalos o`lmakka imkon istamas, 

 Ey Nihon, bing hayf, ey insoniyat, islomiyat, 

 Millati xor o`lmag`in hech nomusulmon istamas, 

   Uxlama ko`p, o`zbek eli, asri taraqqiy vaqtida.10 

  (Bu ne vahşet, ne cahalet, er, kız-u, genç, ihtiyar 

  Gaflet tuzağından kurtulmağa imkan istemez. 

  Ey Nihan, bin lanet, ey insaniyet, islamiyet, 

  Milletin hor olmasın hiç namüslüman istemez. 

   Uyuma çok, Özbek eli, bu terakki asrında.)  

  Şiirdaki her iki satrdan sonra tekrarlanmakta olan “Uxlama ko`p, o`zbek eli, asri 

taraqqiy vaqtida”, yani, ‘‘Çok uyuma Özbek eli, bu terakki asrında’’mısrasında, bize göre, şiiri 

anlamayan birisinin eseri tahrir ettiği ap açık görünmektedir. Şiir – v – – / – v – – / – v – – / – v 

–  vezninde yazılmıştır. Başka hepi mısralar 15 heceli, yangız bu mısra 16 hecelidir. Bize göre, 

Hamza ‘‘Özbek eli’’ ifadesini kullanmamıştır, bu iki söz vezini de bozuyor. Onun yerine 

Türkeli sözü koyularak okunursa, vezin bozulmaz. Kesinlikle böyle dememizin sebepi şu: şiir 

1916 y.da yazılmıştır, zaten o yıllarda Türkistan basınında Türkistan terimi uzerinde 

tartışılmıştı, Farsça istan eki atılarak Türkeli olarak kullanılması uygun bulunmuştu. ‘‘Türkeli’, 

‘‘Türk Sözü’ gibi neşirler de, A.Z.V. Toğan`ın 1928 da Mısır`da basılan ‘‘Türkeli-Türkistan ve 

Yakın Tarihi’’ eserinin adı da fikrimizi kuvvetlemektedir. Sovyet zamanında Türkistan ve Türk 

terimlerinin yasakalndığı ve onun etkisindan dolayı bu hata yapılmıştır belki. Ders kitabının 

sonrakı baskılarında bu yanlış düzeltilirse, çocuklarımıza vatan tarihindaki gerçekleri 

anlamalarında, alğılamalarında imkan saklanmış bulunurdu, diye düşünüyoruz. 

Bu kitabın çocuklara yeni fikir ve düşünceler verecek bir çok cihatları vardır. Örneği, 

Çolpan`ın ‘‘Bozulmuş Ülkeye’’ şiirini okuyan, bu konuda fikir yürüten çocuklar Türkistan`daki, 

                                                           
10 K. Yoldaşev, B. Kasımov. Adabiyat. Yazıcı yay. Taşkent 2002, s.162-167. 
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özellikle 1918de bağımsızlık ilan eden Kokan Muhtar Cumhüriyeti hakında görüş elde 

edecektir. Kitabdan XX y.y. son dönemi kuşaklarından Ş. Halmırzayev, M. Ali, R. Parfı, A. 

Matcan, Ş, Rahman gibi yazarlarımız, cihan edebiyatı bölümünde ise, Ömer Hayyam, Ömer 

Sayfuttin, Rasul Hamzatov gibi doğu edebiyatı klasikleri eserlerinin yer alması da ehemiyetlidir. 

Maalasef, bu kitabda da çevirmenler gösterilmemiştir, ileride bu yetersizlik olmaz diye umut 

ediyoruz. 

Çağdaş Özbek çocuk edebiyatının durumu ve meseleleri üzerinde fikir yürütürken, bu 

konula ilgili devletimizin planlı tarzda  yaptığı yardımları da ortaya koymamız faydalıdır.  

Ülkemizde çocuk edebiyatının geliştirilmesine ayrıca dıkket edildiğinin bir örneği 

Cumhüriyet Baş Bakanlığının ‘‘2010-2015 y.da çocuklar ve gençlerin manevi eğitimine ait 

neşirleri planlı yönlentirmek tasarısı’’dır. Buradaki maksat hasiyetlidir, yani vurgulandığına 

göre: ‘‘çocuklar ve gençleri büyük ecdatlarımız manavi mirası, dünyavi değerler esasında 

eğitmek, küresel kültürün manfi tesirlerindan korumak, onlara vatanseverlik ruhunu aşılamak, 

icadi ve ilmi yeteneklerini yükseltirmek yönündaki edebiyatlar neşir etiş’’tir. 

Bu tasarı dolayısıyla altı yıl arasında yüzlerce kitablar yayınlanmıştır. Mesele, 

‘’Okıtuvçı’’ devlet neşriyatında A. Kadiri`nin ‘‘Geçmiş Günler’’ romanı, Hamza`nın ‘‘Masallar 

ve Hikmetler’’, Elbek`in‘‘Masallar’’, M. İsmaili`yin ‘‘İnsanilik Hikayesi’’, Askad Muhtar`ın 

‘‘Dünya Çocukları’’, N. Tusi`yin ‘‘Ahlak-i Nasıri’’, Keykavus`un ‘‘Kabusname’’ kitabları 

basılmıştır. 

‘‘Özbekistan’’ devlet neşriyatı ise coçuklar ve gençler için ‘‘Hikmetler Hazinesi’’, 

‘‘Biruni Hikmetleri’’, Nesavi`yin ‘‘Celaluddin Mangüberdi’’ tarihi kitaplarını yayınlamıştır. 

‘‘Şark’’ devlet yayınevi de bu yöndeki Aybek`in ‘‘Çocukluk’’, H. Tohtabayev`in ‘‘Sarı 

Devi Binip’’, ABD’li M.Rid`in ‘‘Başsız Atlı’’, Polonyalı S. Lem`in ‘‘Solyarıs’’ romanlarını 

yayınlamıştır. 

G. Gulam adındaki devlet yayınevinde M. Asım`ın milli tarihimizi yansıtan ‘‘Tomaris’’ 

hikayeler ve kısalar kitabı, A. Yakubov`un ‘‘Uluğbeyin Hazinesi’’ romanı, ‘‘Kabak İçindaki 

Kız’’ adlı Uygur masalları basılmıştır.  

Özbekistan Devlet Milli Ansiklopedi neşriyatında A. Ferabinin ‘‘Fazıl Adamlar Şehri’’, 

‘‘Amir Timur Öğütleri’’, Nevai ‘‘Hikmetler’’i, ‘‘Özbek Halk Masalları’’, ‘‘Küntuğmuş’’, 

‘‘Alpamış’’, ‘‘Rustamhan’’ gibi maşhur halk kahramanlık destanları, Avar yazar R. 

Hamzatovun ‘‘Benim Dağıstanım’’ kitablarının yayınlanması da çocuklar ve gençler 

edebiyatının yükselmesine bir hizmettir.  

Burada o altı yılda yayınlanan hepi neşirleri dile alma imkanımız yok tabii, bazılarını 

örnek olarak yazmaktayız.  

Baş Bakanlığımızın 2010-2015 y.da çocuklar ve gençlerin eğitimine yönlentirilen edebi 

ve tarihi kitabları, ecdatlarımızin kahramanlık ve vatanseverlik ruhundaki mirasını yeni latın 

yazısında yayınlanması ve onların elektron nushalarını yaratmak tasarısı da Özbek çocuklar 

edebiyatına çok kazanım getirmektedir.  

Çocuklar ve gençler edebiyatının son yıllardaki en önemli meseleleri arasında 

milliyetçilik ve dini-edebi eserlere talep çok, ama bu yöndeki neşirlerin az olduğunu yukraıda 

vurgulamıştık. Tanınmış şair Miraziz Azam`ın 2002 y.da basılan ‘‘Seçilmiş Eserler’’ini bu 

yöndeki en iyi kitaplardan diye biliriz. Kitaptan şairin çocuklar ve gençler için yazdığı şiirler, 

masallar, hikayeler, destanlar, okul sehnesi için yarattığı oyunlar yer almıştır. Müellif başka 

kalemdaşlarından coşkun milliyetçilik ruhu, cesurluğu, yüksek dini şüürü ile farklanadır. 

Mesele, 1989 y.da, yani Özbek dilinin resmi devlet dili olarak tanınması için hareket ve 

mücadele başlanan zamanda yazılan ‘‘Ana Dilim’’ şiiri şöyle başlanmaktadır: 

Ona tilim, turkiy tilim, 

Ardoqligim, o`zbek tilim, 

Avaylayman seni doim 
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Qaboq ila ko`zdek tilim11 

Şair 1992 yilinda yazilan‘‘En Büyük Bayramımız’’ şiirinde bağımsızlık bayramının milli 

değerini, vatan Özbekistan, Türkistan olduğunu anlatmaktadır: 

Biz bu azad diyarin 

En umutlu ünümüz, 

Birinci Eylül bizim 

Bağımsızlık günümüz.  

 

Qo`lni qo`lga beraylik 

Vatan bo`lsin gulistan 

Hurlar aro hur bo`lsin 

Mangu buyuk Turkiston.12 

Şairin ‘‘Kırk balaga kırk saval’’, ‘‘Arğımaklar. İstıklal atlıkları koşığı’’, ‘‘Merdlık ve 

akl’’ gibi şiirleri çocukalara miiliyetçilik ruhunu aşılaması bakımından çok değerlidir. 

En önemlisi, Özbek Çocuk edebiyatında özel olarak M. Azam yapabilmiş bir iş – onun 

milli ve dini konuları bir arada birleştirerek, gençler için yazdığı bir kaç sehne eserleridir. Okul 

sehnesi için yazılan bu eserlerin amaçı Türkistan`da yetişen cihanşumul şahısların ibretli işlerini 

gençlere tanıtmaktır. ’’Buhari Dersi’’ eserinda islam aleminde büyük muheddis olarak bilinen 

vatandaşımız İmam Buhari, ‘‘Zamahşariy dersi’’nde Harezmli yurttaşımız, ulu alim Zamahşari 

tanıtılmaktadır. ‘‘Kardaşlık Yollarında’’ eseri Ahmed Yesevi konusundadır. ‘‘Timuriler 

Hakında Tartışma’’, ‘‘Ata-Oğul Keşliler’’ Şehrisebzlı büyük insanların ibretli işlerini 

anlatmaktadır. ‘‘Uluğbek Ve Sefdaşları’’, ‘‘Uluğbek Ve Oğlu Abdurahman’’, ‘‘Uluğbey`in 

Gülüşü’’ eserlerinde Uluğbey, Kazızade Rumi, Ali Kuşçu gibi büyk alimların yaşamı Özbek 

gençlerine ibret olarak gösterilmektedir.13 

Maalasef çocuklar ve gençlerin eğitilmesinde büyük hizmet sunabilecek bu kitabın 3.ve 

4.baskılarının adeti binden fazla değil. Bu gibi nadir eserlerin adeti na kadar artırsa, 

yurdumuzdaki gerçek aydınların, vatanı ve milletini tanıyan, düşünen  insanların sayısı da o 

kadar artacağını kesinlikle söyleye biliriz. 

 

Sonuç 

Bağımsızlık yıllarında Özbek Çocuk edebiyatında bir çok değişimler ortaya çıktı. 

Müstemleke döneminde kısıtlanmış söz hürriyeti, milli ve dini konuların yasaklanmasından çok 

zerer görülmüştü. Bu yöndeki eserlerin yaratılması dolayısıyla ileri adımlar atılmaktadır. 

Matbaa işleri iyi, kitapların kalitesi yükseldi. Ama önce 70-100 bin basılan eserler şimdi 5-10 

bine indiği, telif haklarındaki dengesizlik de çocuk edebiyatının biz yukarıda dile getirdiğimiz 

sorunlarındandır. En önemlisi, Özbek Çoçuk edebiyatının yeniden yükseliş yoluna girdiği, 

özellikle klasik ve çağdaş edebiyatımızle, cihan edebiyatıle beraber adım atmakta olduğudur. 
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ÖZET 

Balkan Türklerinin Çocuk Edebiyatı, Türk Dünyası Çocuk Edebiyatlarının en zengin olduğu sahalar 
arasında yer alır. Bu hususta yapılan bazı tespitlerde, Balkan Türkleri Çocuk Edebiyatı ürünlerinin bazı 
dönemlerde Türkiye sahasının nitelik ve nicelik olarak önüne geçtiği de iddia edilmektedir. 

Gerek Balkan Türkleri Çocuk Edebiyatı eserlerini kendi özelinde inceleyen çalışmalarda gerekse 
Türkiye sahası ile mukayeseli inceleyen çalışmalarda, söz konusu edebiyatın birçok yönü ortaya 
konulmaktadır. Bu noktada belki de yeterince üzerinde durulmayan husus Balkan Türkleri Çocuk 
Edebiyatı eserlerinin teşekkülünde yer alan derin ideolojik tesirdir. Balkanlarda Türk Çocuk Edebiyatının 
varlığı ve zenginliği bir gerçek olmakla birlikte bu durumun temelinde yer alan belirgin ideolojik tesir – 
1944-1989 yılları arasında gelişen sosyalist dönem göz önünde bulundurulduğunda- söz konusu 
edebiyatın gelişiminde oldukça belirleyicidir. Bu sahadaki niceliksel zenginliğin önemli bir bölümü 
ideolojik unsurlarla örülü çocuk edebiyatı ürünlerinden oluşmakta iken, 1990 sonrası özellikle Türkiye’de 
ortaya konulan çalışmalarda söz konusu edebiyatların ideolojiden uzak eser örneklerine yer verilmiş ve 
tanıtımı yapılmıştır. Bu bağlamda Yugoslavya sahasında Necati Zekeriya, Bulgaristan’da Nevzat Fuat, Latif 
Karagöz vb. örneklerin, ekseriyeti sosyalist çizgide gelişim sürdüren çocuk edebiyatçıları kadrosu içinde 
çizgi dışına çıkabilmiş örnekler oldukları bilinmez. Bu durum, Balkanlarda gelişen Türk çocuk 
edebiyatlarına dair yanlış bir algıyı da beraberinde getirmiş; bir dönem güdümlü bir çizgide ideolojik 
sınırlılıklar gösteren söz konusu edebiyatın bütüncül bir yaklaşımla tespit edilmesinde engel 
oluşturmuştur.  

Bu çalışmada, Balkanlarda kültürel ve edebî faaliyetleri derinden etkileyen sosyalist ideoloji 
altında gelişim gösteren Balkan Türkleri Çocuk Edebiyatı ürünlerinde edebiyat estetiği ve çocuk edebiyatı 
ilkeleri bakımından görülen belli başlı sorunlar ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, söz konusu çocuk 
edebiyatı ürünlerinde çocuğun bir özne olarak merkeze ne kadar alınabildiği, çocuk edebiyatı ürünlerinin 
imgelem dünyasında ideolojiye kurban edilen estetik ve edebî değerler ve söz konusu eserlerin 
seslendiği hedef kitle ile arasındaki bir takım engeller konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Balkan Türkleri, İdeoloji, Sosyalizm. 

 

Giriş  

İdeoloji, maddelerden ayrı ve onların soyut birer izdüşümü olan “idea” kavramını ileri 

süren Platon’dan başlatılıp; ideolojiyi maddenin ayrılmazı olarak gören Althusser’in ideoloji 

kavramını felsefi ve bilimsel zeminde izah eden çalışmalarına kadar birçok düşünür tarafından 

ele alınıp işlenmiştir. Sözünü ettiğimiz iki ismin yanında Bacon, Helvetius, d’Holbach, Marx, 

Lukacs, Lenin, Gramsci ve Antoine Destutt de Tracy gibi isimleri de ideoloji kavramının 

tarihsel gelişiminde katkısı olan diğer isimler arasında saymak mümkündür. İdeoloji, felsefenin 

ve genelde sosyal bilimlerin birçok şubesiyle ilgili olan bir kavram olarak değerini günümüzde 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Edebiyatları ABD. 
 Platon’un idea kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Ahmet Cevizci , İdealar Kuramı/Platon’un Felsefesi 

Üzerine Araştırmalar, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 1999.  
 Althusser’in “ideoloji” kavramı üzerinde ileri sürdüğü görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Taner Timur , 

Felsefi İzlenimler, İmge Kitabevi, İstanbul, 2005. 
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de korumaktadır. Gündelik dilde “ideolojik olmak”, “ideolojik çatışma”, “ideolojik içerik” vb. 

gibi ifadelerle birlikte anılan bu kavram için akademik ve gündelik dilde kullanılan anlamlar ve 

yapılan tanımlamaların da geçmişten günümüze değişkenlik gösterdiğini kabul etmek gerekir. 

Şerif Mardin ideoloji’yi en basit haliyle fikir anlamındaki ‘idea’ ile bilim anlamındaki ‘logos’ 

sözcüklerinin birleşimi şeklinde açıklar.1  

Farklı sosyal bilimlerin kendi terminolojileri içerisinde ideolojiye getirdikleri çeşitli 

tanımlamalar bir yana bırakıldığında, “İdeoloji” teriminin geleneksel olarak üç anlamda 

kullanıldığı söylenebilir: “1. Belirli bir gruba ya da zümreye ait inançlar sistemi. 2. Doğru ya 

da bilimsel bilgiyle çelişebilecek aldatıcı inançlar sistemi olması. 3. Anlam ve fikir üretiminin 

genel süreci olmasıdır.”2 Bu tanımlardan hangisi esas alınırsa alınsın, edebiyata temas etmemek 

mümkün görünmemektedir. İdeolojinin doğrudan toplum için ve toplum içinde kendisini 

gerçekleştirmesi -edebiyatın toplumsal işlevi göz önünde bulundurulduğunda- onu edebî 

ürünlerin beslendiği kaynaklar arasına da yerleştirir. Sözgelimi Terry Eagleton edebiyatı kuran 

değer yargılarının tarihsel olarak değişken olduğunu ve bu değer yargılarının toplumsal 

ideolojilerle yakından ilişkili olduğunu savunur. Ona göre edebiyatın toplumsal iktidar 

sorunlarıyla çok sıkı bağıntıları vardır ve bir bakıma “edebiyat kelimenin miras aldığımız 

anlamıyla, bir ideolojidir.”3 

Çocuk Edebiyatında ideoloji konusu ise “ideoloji”ye yüklenebilen bazı olumsuz 

anlamlardan dolayı kısmen tartışmalı bir alandır. “Çocuk Edebiyatında ideoloji olmalı mıdır?”, 

kesin cevabı olmayan bir soru olarak karşımızdadır. Bu cevaptaki ‘çıkmaz’ aslında “İdeoloji”yi 

tekil bir zorunluluk olarak yorumlayan çevrelerin meseleyi adeta siyah ve beyaz olarak çift 

kutuplu yorumlamasından kaynaklanan bir durumdur. Oysaki temelde bütün ideolojilerin kendi 

perspektifinden insanın mutluluğunu esas aldığı göz önünde bulundurulduğunda çocuk 

edebiyatında ideolojinin olup olamayacağı sorusu yerine çocuk edebiyatında ideoloji nasıl yer 

almalı ve bu birlikteliğin sınırları ne olmalı soruları daha tutarlı görünmektedir.  

Türk Edebiyatındaki zengin ideolojik temel göz önünde bulundurulduğunda Türk Çocuk 

Edebiyatının ilk örneklerinden günümüze çocuğa millî, muhafazakâr, sosyalist, modernist vb. 

çeşitli ideolojik yaklaşımlarla yönelindiği görülecektir. Aynı zamanda bu farklı bakış açılarıyla 

meydana getirilen ürünler arasında başarılı çocuk edebiyatı eserlerinin ortaya konulduğunu da 

ifade etmeliyiz. Bu çalışmada edebî eserlerde yer alabilecek herhangi bir ideoloji diğerine tercih 

edilmemekte ya da herhangi birisi dışlanmamaktadır. Çalışmada odaklanılan husus, ideolojinin 

edebiyat ürünüyle buluştuğu noktada baş gösterebilecek edebiyat dışı tutum ve uygulamaları 

tespit etmeye yöneliktir. 

Avrupa’da ortaya çıkan yeni düşünceler ve kültürel hareketler etrafında gelişen çocuk 

edebiyatı tarihini; Avrupa’nın ideoloji tarihinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Önceleri 

kilisenin çocuğa yüklediği misyon; sonrasında ise kiliseden özgürleşmeyi esas alan anlayışın 

çocuğa yüklediği misyon temelde belli ideolojilerin çocuk edebiyatındaki ilk yansımalarını 

meydana getirmiştir.  

Çalışmamızda belli bir konu çerçevesinde incelemeye çalıştığımız Balkan Türkleri Çocuk 

Edebiyatlarının en güçlü olduğu sahalar Yugoslavya (Makedonya ve Kosova Türkleri) ve 

Bulgaristan’dır. Makedonya ve Kosova Türkleri çalışmamızda esas aldığımız dönem olan 1944-

1989 yılları arasında tek devlet çatısı altında bulunduğu için söz konusu sahaları, “Yugoslavya 

Cumhuriyeti” olarak bir arada değerlendirmeyi uygun görüyoruz. Özellikle 1991’de 

Makedonya’nın ve 2008 yılında da Kosova’nın bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasından 

sonra, Makedonya ve Kosova Türkleri şeklinde tercih edilen adlandırma literatürde daha 

belirgin bir hal almıştır.  

                                                           
1 Uğur Akın, Gani Arslan, “İdeoloji ve Eğitim: Devlet-Eğitim İlişkisine Farklı Bir Bakış”, Trakya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, C.4, S.1, 2014, s. 82 
2 Metin Kazancı, “Althusser, İdeoloji ve İdeoloji ile İlgili Son Söz”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 

(İlef), Bahar, 2006, s.3 (http://www.ilefarsiv.com/id/gorsel/dosya/1164634976althusserideoloji.pdf E.T: 

22/09/2016) 
3 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı-Giriş (çev.: Tuncay Birkan), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014, ss. 30-36 

http://www.ilefarsiv.com/id/gorsel/dosya/1164634976althusserideoloji.pdf
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Söz konusu bölgelerde gelişen Türk çocuk edebiyatları esasen buralarda gelişen yerel 

çizgideki çağdaş Türk edebiyatları ile birlikte gelişmiştir. Ne var ki bu bölgelerde çocuk 

edebiyatına yönelim çeşitli nedenlerle (Millî kimliği ve Türkçeyi yaşatma çabası vb.) 

yetişkinlere yönelik edebiyatla boy ölçüşecek seviyede olmuştur. Bu bağlamda Balkan Türkleri 

Çocuk Edebiyatında ulaşılan nitelik Türkiye’de de Fazıl Hüsnü Dağlarca, Aziz Nesin, Oktay 

Akbal, Yaşar Kemal gibi isimler tarafından Türkiye’deki çocuk edebiyatı ile karşılaştırılmış, 

bazıları tarafından da takdir edilmiştir.  

Balkan Türkleri Çocuk Edebiyatı ürünlerinde ideolojinin edebî eser ile etkileşimi 

konusuna eğildiğimiz bu çalışmada, üzerinde çalıştığımız ve odaklandığımız tarihî döneme 

genel hatlarıyla temas etmekte fayda görüyoruz. Zira söz konusu yerel Türk edebiyatlarının 

ideolojik etkiye en çok maruz kaldığı dönem genel özellikleriyle bilinmediğinde çocuk 

edebiyatı ürünlerinin ideoloji ile münasebeti tam olarak ortaya konulamayacaktır. 

Yugoslavya (Makedonya ve Kosova) ve Bulgaristan’da sosyal hayatı önemli oranda 

etkileyen sosyalizmin yerleşip gelişmeye başlaması yakın tarihlerde ve birbiriyle ilişkili olaylar 

dahilinde gerçekleşir. Bu noktada yeni düzene geçiş süreci 1940’ları takip eden II. Dünya 

Savaşı yıllarından itibaren başlar. Dinî, tarihî ve etnik bağlarla Balkan Slav milletlerine 

yakınlığı olan Rusya aynı zamanda sosyalizmin de Balkanlarda yayılmasında önemli rol 

oynamıştır. II. Dünya Savaşı’nın taraflarından biri olan Almanya komutasındaki “faşist” 

müttefik orduları, Balkanlardaki ilerleyişleri sırasında Rusya destekli “sosyalist” cephe ile 

mücadele etmek zorunda kalmıştır.  

Makedonya’da bu çatışmalara Almanlarla birlikte hareket ettikleri için Bulgarlar da 

dâhildir. Makedonya’da 1944’lere kadar süren savaş ve çatışmalarda Yosip Broz Tito 

önderliğindeki “Halk Kurtuluşu Cephesi”nin mücadelesi başarılı olmuş ve Tito, sosyalist 

dönemin en karizmatik lideri olarak 1980’deki ölümüne kadar ülke yönetiminde yer almıştır.4 

Bulgaristan’da ise devlet yönetimi ve destekçisi Almanlara karşı mücadele eden Vatan Cephesi; 

Rus ordularının da desteğiyle 1944’te iktidarı ele geçirmiştir. 9 Eylül 1944’te Kimon Georgieff 

başkanlığında kurulan hükümette komünistlerin ağırlığı olmuştur. Bulgaristan’ın sosyalist 

yıllarında etkili olan en önemli devlet adamı ise 1972’de devlet başkanı seçilmesinden 

Bulgaristan’da sosyalist sistemin çöküşü olan 1989 yılına kadar yönetimde bulunan Todor 

Jivkov’dur.5  

1944 sonrası yıllarda ortaya konulan Türk çocuk edebiyatlarının ülkelerdeki sözünü 

ettiğimiz rejimlerden bağımsız olarak değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir Söz konusu 

dönemlerin çalkantılı siyasal olayları ve Türk toplumundaki tesirleri üzerinde ayrıntılı olarak 

duran çalışmalar mevcuttur. Söz konusu çocuk edebiyatı ürünlerindeki ideolojik yansımaların 

bu yıllarda ağırlık kazandığını belirterek, çalışmamızın devamında ideolojik etkiyi daha somut 

örneklerle vermeye çalışacağız.  

Yugoslavya sahasında Necati Zekeriya, Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Mustafa Karahasan, 

Fahri Kaya, İlhami Emin, Hüseyin Süleyman vb. temsilciler çocuk edebiyatı alanındaki eserleri 

ile öne çıkan isimler arasında yer alır. Özellikle Necati Zekeriya’nın çocuk edebiyatı eserleri 

Türkiye’de de yayımlanmış ve beğeniyle karşılanmıştır. Yugoslavya’da süreli çocuk yayıncılığı 

sahasında “Birlik” gazetesinin çocuklar için hazırlanan kısımları ile “Piyoner”, “Sevinç” ve 

                                                           
4 Suat Engüllü, “Makedonya Türk Edebiyatı ve Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı”, Türkiye Dışındaki Türk 

Edebiyatları Antolojisi, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, C.7, Ankara, 1997, ss. 60-63 
5 Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2009, ss. 183-439 
 Hasan Mercan tarafından hazırlanan “Balkanlarda Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatı” adlı antolojide Makedonya ve 

Kosova Türkleri Edebiyatı temsilcileri arasında çocuk şiiri veya hikâyeleri ile yer alan isimler şöyledir: Hacı Ömer 

Lütfi, Fahriye Çerkez, Naim Şaban, Süleyman Brina, Nimetullah Hafız, Enver Baki, Hasan Mercan, Arif Bozacı, 

Şecaettin Koka, Ahmet S. İğciler, Bayram İbrahim, İskender Muzbeğ Şefikoğlu, Altay S. Recepoğlu, Fikri Şişko, 

Agim Rifat Yeşeren, Zeynel Beksaç, Ethem Baymak, Osman Baymak, Mehmet Bütüç, Şükrü Mazrek, Raif Kırkul, 

Esin Muzbeğ, Adile Mercan, Atilla Beksaç, Süreyya Yusuf, Reşit Hanedan, Hasan Mercan, Enver Tuzcu, Şükrü 

Ramo, Lütfi Seyfullah, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, İlhami Emin, Esad Bayram, Nusret Dişo Ülkü, Avi Engüllü, 

Sabit Yusuf, Hüseyin Süleyman, Hümaşah Vardar, Mahmut Kıratlı, Recep B. Murat, Avni Abdullah, Alaattin 

Tahir, Mustafa Karahasan. 
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“Tomurcuk” dergilerinin çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli rolü olmuştur. 

Yugoslavya’nın Kosova bölgesinde ise çocuk edebiyatı sahasında “Kuş” ve “Türkçem” 

dergileri, süreli yayınlar arasında öne çıkmaktadır. Nusret Dişo Ülkü, Hasan Mercan, İskender 

Muzbeg, Bayram İbrahim, Arif Bozacı gibi isimler ile Kosova’nın tek Türkçe çocuk dergisi 

Türkçem’i 16 yıldır çıkaran Zeynel Beksaç’ı bu sahada ilk akla gelen isimler arasında anmak 

gerekir.6 Sosyalist dönemde Yugoslavya sahası Türk çocuk edebiyatı hareketinde 1951 yılından 

itibaren ilk çocuk kitaplarının yayımlandığı bilinmektedir. İlk Türk çocuk edebiyatı kitaplarını 

yayımlayanlar arasında Fahri Kaya (İlk Adımlar), Necati Zekeriya (Okul Çanı), İlhami Emin 

(Sesler) vb. temsilciler görülmektedir.7 

Balkanlarda Türk Çocuk Edebiyatının güçlü olduğu sahalardan bir diğeri olan 

Bulgaristan’da ise yine çağdaş Bulgaristan Türkleri Edebiyatı ile birlikte gelişen bir çocuk 

edebiyatı yayıncılığı görülür. Özellikle şiir ve hikâye türü üzerinde gelişen çocuk edebiyatında 

“Eylülcü Çocuk” ve “Filiz” çocuk gazetesi ile “Piyoner”, “Balon”, “Mozaik”, “Hilâl” vb. gibi 

dergiler önemli temsil alanı oluşturmuşlardır. Çocuk şiiri türünde Nevzat Mehmet Fuat, 

Sabahattin Bayram Öz, Mehmet Çavuş, Niyazi Hüseyin Bahtiyar, Ahmet Şerif Şerefli, İshak 

Raşit Atasever, Latif Ali, Aliş Sait, Mustafa Çete, Latif Karagöz, İsa Cebeci, Ali Bayram, İsmail 

A. Çavuş, Şaban M. Kalkan vb. isimler ile çocuk hikâyesi türünde Ahmet Tımış, Nadiye 

Ahmet, Salih Baklacı, İsmail Yakup, Muharrem Tahsin, Hüseyin Köse vb. isimlerin eseriyle ön 

plana çıktıkları görülür.8 Sosyalist çocuk edebiyatının gelişiminde ise 1946 yılından itibaren 

devlet desteği ile yayımlanmaya başlayan ve on yıllık süreçte çok ciddi etkileri olan “Eylülcü 

Çocuk” gazetesi, sosyalist çocuk edebiyatı ürünlerinin temsil alanı olmuştur.9 Nevzat 

Mehmedof’un (“Ayı Dayı”, “Deniz”, “Üç Beygir”) çocuk şiiri kitapları ile Nadiye 

Ahmedova’nın (“Solmıyan Karanfil”, “Mavi Kordelalı Güvercin”) hikâye kitapları sosyalist 

yıllarda çocuk edebiyatı alanında yayımlanan ilk müstakil eserler arasındadır. Yine Ahmet 

Şerifof’un, Mehmet Çavuşef’in, Niyazi Hüseyinof’un ve Ahmet Tımışef’in çalışmamızda da 

yararlandığımız çocuk edebiyatı antolojileri bu sahadaki ilk eserler arasındadır.  

Herhangi bir eserde ideolojinin yer alması doğrudan ya da örtülü olarak sağlanabilir. Söz 

konusu ideolojiye dair şahıslar, konular, terimler, semboller, imgeler vb. birçok unsur, 

benimsenen ideolojiyi adeta birer gösterge sistemi gibi ele veren unsurlar olarak edebî eserde 

görev alabilir. Edebî ürünlerin ideolojik olarak yapılandırılmasında, metin-dışı değişkenler olan 

yazar ve okur ile; metin içi unsurlar olan konu, izlek, anlatıcı, bakış açısı vb. unsurların da işe 

koşulması gerekir. Bu bağlamda özellikle çocuk edebiyatı eserlerinde ideolojinin aktarılması ve 

okura ideolojik içeriğin benimsetilmesinde “anlatıcı” oldukça işlevseldir.10 Hangi anlatıcı tipi ve 

bakış açısı tercih edilirse edilsin, ideolojik iletileri edebî eserde örtük ya da açık olarak okura 

iletmek mümkündür. Bu anlamda Balkan Türkleri çocuk edebiyatı ürünlerinde okurun merkeze 

yerleştirildiği anlatılar ya da misyoner bir karakterin eserin merkezine yerleştirilmesi ile 

                                                           
6 Zeynel Beksaç, “Balkanlarda Türk Çocuk Edebiyatı”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi (Çocuk ve İlk Gençlik 

Edebiyatı Özel Sayısı), C. CVII, S.756, 2014, ss. 753-772 
7 Nimetullah Hafız (Derleyen), Yugoslavya Türk Halkı Şiirinde Devrim, Birlik Yayınları, Üsküp, 1985, s. 6 
 Mustafa İsen, Tuba Işınsu İsen, Reyhan İsen ve Ayşe Esra Kireççi tarafından hazırlanan “Balkanlarda Türk Çocuk 

Şiirleri Antolojisi” ve “Balkanlarda Türk Çocuk Hikâyeleri Antolojisi” adlı çalışmalarda eserleri ile yer alan 

Bulgaristan Türkleri Edebiyatı temsilcileri arasında: Hasan Karahüseyinof, Mustafa Kahveciev, Ahmet Şerifof 

(Şerefli), Kemal Bunarciev, Mülazım Çavuşef (Çavuş), Salih Baklacıef, Niyazi Hüseyinof (Bahtiyar) Sabri Tatof, 

İshak Raşidof (Mazlumkaya) Ahmet Tımışef (Tımış), Recep Küpçüef (Küpçü) Muharrem Tahsinof, Ömer 

Osmanof (Erendoruk) Nadiye Ahmedova (Ahmet), Mehmet Çavuşef (Çavuş), Halit Aliosmanof (Dağlı), Nevzat 

Mehmedof (Mehmet) Kazım Memişef, Latif Aliyef (Ali), Ali Bayramof (Bayram), Ali Pirof, Mustafa Mutkof 

(Mutlu), Latif Karagöz, Faik İsmailof (Arda), Mukaddes Akman, Şaban Mahmudof (Kalkan), Ahmed Mehmedof, 

Şahin Mustafof (Mustafa), Aliş Saidof (Sait), Latif Karagöz, İsmail A. Çavuşef (Çavuş), Naci Ferhadof, Turhan 

Rasief, Hüseyin Rasim Güler ve İse Cebecief (Cebeci) isimleri bulunmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için bkz: Atıf 

Akgün, Bulgaristan Türkleri Çocuk Edebiyatı, Bengü Yayınları, Ankara, 2016, ss. 97-165 
8 Atıf Akgün, age., ss. 74-78 
9 Dilek Tüfekçi Can, “Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım”, Dil Araştırmaları Dergisi, 

S.12, 2013, ss. 195-197 
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gerçekleşen anlatılar sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Bu anlamda özellikle çocuk 

kahramanların eserin merkezine yerleştirildiği ikinci yol sıklıkla tercih edilmiştir. 

Literatür taramamız neticesinde Bulgaristan ve Yugoslavya’da çocuk şiiri ve çocuk 

hikâyesi türünün söz konusu dönemde öne çıkan bazı eserleri tespit edilmiş ve ele aldığımız 

konuya örnek teşkil eden parçalardan alıntılara çalışmamızda yer verilmiştir. Bu çerçevede, 

Ahmet Şerifof’un hazırladığı çocuk şiiri antolojisi ve Niyazi Hüseyinof ile Mehmet Çavuşef’in 

birlikte hazırladıkları çocuk şiiri antolojileri Bulgaristan’da sosyalist dönemde çocuk şiiri 

kaleme almış birçok şairin şiirini içermesi bakımından incelenmiştir. Yine Ahmet Tımışef’in 

hazırladığı şiir ve hikâye antolojisinde de konuya örnek olabilecek şiir ve hikâyelerden alıntılara 

yer verilmiştir. Yugoslavya sahasında ise Nimetullah Hafız’ın 1985 yılında yayımlanan 

“Yugoslavya Türk Halkı Şiirinde Devrim” adlı eseri önemli oranda yol gösterici olmuştur. 

Araştırmacının bu eserinde ideolojik içerikle birlikte estetik değeri de yüksek olan eserlerden iyi 

bir seçkiye yer verilmiştir. 1949 yılında Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo ve Necati Zekeriya 

tarafından hazırlanarak yayımlanan “Makedonya’da Genç Türk Yazarlarının Eserleri” adlı 

çalışmada dönemin genç kalemlerinin ideolojik niteliği daha yüksek şiir ve hikâye türünde 

eserlerine yer verilmiş olduğu görülür. Çalışmamızda bu eserlerin yanı sıra Yugoslavya’dan 

Şükrü Ramo ve Bulgaristan’dan Nadiye Ahmedova’nın bahsi geçen hususlarda belirgin iletilere 

sahip olan bazı çocuk hikâyelerinden örnek metinlere de yer verilmiştir. Balkanlarda gelişen 

sosyalist nitelikli Türk çocuk edebiyatını yansıtan en önemli eserler arasındaki söz konusu 

eserler ve diğerlerinin künye bilgileri kaynakçada yer almaktadır.  

 

1. Özne: “Çocuk” mu “Piyoner” mi? 

Çocuk edebiyatının en temel ilkeleri olan “çocuk gerçekliği” ve “çocuğa görelik” bugün 

çocuk için üretilen edebî eserlerin tamamında hemfikir olunan kıstaslar olarak görülmektedir. 

Bir edebî eserin, çocuk dünyasını yansıtacak gerçeklikte ve çocuğun zihinsel seviyesinde 

olabilmesi temeline dayanan bu ilkeler, kuşkusuz çocuk edebiyatı ürünlerindeki diğer 

unsurları da (yalınlık, içtenlik, kelime kadrosu ve konu alanı vb.) belirler.11 Bu noktada edebî 

esere çocuk edebiyatı perspektifiyle yaklaşıldığında Şirin’in ifadesiyle eserde özne’nin çocuk 

olup olmadığı en önemli ölçüttür. Söz konusu edebî eserde merkeze yerleşen unsur, beğenileri, 

istekleri, duygu ve düşünceleri ile dikkate alınan “çocuk” mudur? 

Ele aldığımız ideolojik nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin önemli bir bölümünde 

çocuğun müstakil manada eserin merkezine yerleştirilememiş olduğu görülür. Bulgaristan ve 

Makedonya’da “Eylülcü Çocuk” ve “Piyoner” gibi süreli çocuk yayınlarının en başta 

isimlerinden başlayan ideolojik yükleme, “çocuk”tan ziyade “partizanı” ya da “piyoneri” 

önemseyen bir anlayışın sonucudur.  

Gerek Yugoslavya Türkleri gerekse Bulgaristan Türkleri arasında 1944’ten itibaren 

gerçekleşen devrime sıkı sıkıya bağlılık esas alınmıştır. İlk dönem sosyalist çocuk edebiyatı 

ürünlerinde devrim yolunda verilen mücadeleler ve devrim sonrasında başlayan yeni düzenin 

olumlu yönleri öne çıkarılmıştır. Bu dönemde sosyalist mücadelenin silahlı kanadını oluşturan 

direnişçiler özellikle “partizan” adlandırması ile anılır. “Partizan ruhu”, bu dönem çocuk 

edebiyatı ürünlerinde yüceltilir; sivil direnişçiler olarak görülen halkın ve partizanların 

güdülenmesi için övgüyle anlatılır.12 Devrim sonrası “partizan” tipi yerini “işçi” tipine bıraksa 

da partizan tipi, yetişkinler ve çocuklar için meydana getirilen ideolojik eserlerde önemli yer 

tutar. Balkan Türkleri arasında “partizan” ile birlikte bir diğer önemli kavram da piyonerdir. 

Piyoner kelimesi sosyalist dönemde okul çağındaki çocuklara rejimin sadık birer mensubu ve 

hizmetkârı oldukları anlamında dördüncü sınıftan sonra verilen bir ünvandır. Piyonerler 

partizanlar ile aynı ideolojiye mensup olmalarına rağmen yöntem bakımından birbirlerinden 

ayrılmaktadırlar. Piyonerler, silahlı olarak dağlarda mücadele eden partizan kadrolarının bir 

                                                           
11 Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Kök Yayıncılık, Ankara, 2007, ss. 16-20 
12 Ertuğrul Karakuş, Sesler Dergisi Etrafında Teşekkül Eden Çağdaş Makedonya ve Kosova Türk Edebiyatı (Şiir-

Hikâye), Yeni Balkan Yayınları, Üsküp, 2015, ss. 218-233 



 270                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

bakıma eğitim kademesindeki sivil neferleri olarak düşünülür. “Partizan” ve “Piyoner çocuk” 

kavramının söz konusu dönemde verilen bazı çocuk şiiri örneklerinde nasıl kullanıldığını 

göstermeyi uygun buluyoruz: 

(…)     (…) 

Partizan     Sosyalist Yugoslavya’yı bekle, 

Arkadaşını ele vermez korur.  Unutma altında yatan Partizanı. 

Millete düşman olanı   Onu düşün, bırakma incitsin yatanı, 

Hiç acımaz, vurur!13   Bugün de dün gibi bekle. (…)14 

(Ş. Ramo)     (N. Zekeriya) 

 

(…)    (…)    (…) 

Ben sadakat andı içtim,  Derslerime çalışırım  Dimitrofçu Piyoneriz 

Dimitrofçu piyonerim.  Çelik irade var bende.  Yurdumuzu çok severiz 

Aşk ile yanar içim,   Kolektife alışırım,  Barışçılar diyarında 

Partiyamı çok severim.15  Piyonerim artık ben de.16  Biz bahtiyar dinç erleriz.17 

(F. Erdinç )    (M. Hüseyinof)    (A. Ahmedof) 

 

 Özüm komünisttir, adım piyoner.  Alınmadık sır kalesi 

 Aydın istikbalin sadık eriyim.   Var gönlünde aydınların 

 Kim demiş ki inkılâp alevi söner? Şu piyoner kafilesi 

 Ben yurtta hürriyetin askeriyim!18 Hür yolcusu yarınların.19 

 (R. Mehmedof)     (A. Şerifof) 

 

“İşlemeyen dişlemez” der!  Piyonersin buna sevin 

Yurddaşlara anayasa.   Mektep senin kendi evin, 

“Emek” diye çarpar kalpler,  BKP önderin senin 

Tembellere yer yok yurdda.  Oku yavrum, çalış yavrum.20 

      (M. Müzekka Con) 

 Benim adım piyonerdir, 

Kazandığım hep “5”lerdir.21 

(S. Bilâlof) 

 

(…) 

Okul çağırıyor, artık vakıttır diyor. 

İniyor dağlardan, ovalardan erler. 

Çoşkun nehirler gibi taşıyor okullar, 

Geliyor, becerikli küçük pionerler.22 

(N. Zekeriya) 

                                                           
13 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); Makedonya Genç Türk Yazarlarının Eserleri, 

Makedonya Kültür Birliğinin Genel Heyeti, Üsküp, 1949, s. 34 
14 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 80 
15 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; Çocuklara Şiirler (Derleme), Narodna Prosveta, Sofya, 1955, s. 37 
16 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef, age., s. 7 
17 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., s. 6 
18 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., s. 20 
19 Ahmet Şerifof, Dünya Bizim Biz Dünyanın Çiçekleri (Şiir/Derleme), Narodna Prosveta, Sofya, 1965, s. 25 
20 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., s. 14 
21 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., s. 17 
22 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 57 
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Örnek metinlerde görüldüğü üzere söz konusu şiirlerde sadece “çocuk” yoktur. Hatta 

“çocuk” olmak tek başına bir değer ifade etmemektedir. Şiirlerde özne piyoner’dir. Şiir ve 

hikâyelerde çocuklar bu ünvanla birlikte var edilmiştir. Çocuğun tek başına sadece “çocuk” 

olarak değil de ideolojik bir kimlikle birlikte anılması onu doğrudan edilgen bir varlık 

konumuna düşüren nedenlerden biridir. 

Esasen bu duruma dönemin hâkim rejiminin ilkeleri doğrultusunda açıklık getirilebilir. 

Rejim devleti için ideal çocuk, piyonerdir. Çocuğun ideolojik olarak inşasında varılmak istenen 

çocuk modeli de yine piyonerlik’tir. Dolayısıyla şiirlerde imgelemi geri planda bırakan ve aşırı 

ideolojik yüklemeye yönelen söylem, rejimin ideal insan modeline erişme arzusuyla 

açıklanabilir. 

Çocuk şiirlerinin yanında çocuk hikâyelerinde de benzer bir durum karşımıza 

çıkmaktadır. Eserlerin merkezinde yer alan kahramanlar ve onlara verilen roller okuyucuyu, 

eserin odak noktasındaki kahramanın bir çocuk mu yoksa bir piyoner mi olduğu noktasında 

kararsız bırakır. Söz konusu hikâyelerdeki kahramanlar çocuk hayallerine sahip, “çocukça” işler 

yapan kimseler değildir. 

Ahmet Tımışef, 1966 yılında yayımlanan hikâye ve şiir derlemeleri kitabında, dönemin 

önemli temsilcilerinin hikâye örneklerine yer vermiş ve eserin önsözünde hikâyelerdeki hedef 

kitlenin piyonerler olduğunu doğrudan belirtmiştir: 

“(…) Bütün hikâyelerin kahramanları piyonerlerdir. Peri avına çıkan da onlar, Vazlah 

Dede’ye yardım eden de onlar, piyoner şerefini koruyan da onlar…”23 

Tımışef tarafından derlenen antolojide yer alan B. Mahmudof imzalı “Üç Işık” adlı 

hikâye 1944 Ağustosunun son günlerinde Bulgaristan’da geçer. Hikâye kahramanları Hasan, 

Mehmet, Hristo ve Mitko yakın arkadaştırlar. Hikâyede ana olay Bulgaristan’ın “S” şehrinde 

Alman askerlerine esir düşen Rus çocuklarını kurtarmaktır. Ormanda oyun oynayan kahraman 

çocuklar, yaralı Alman askerlerin tedavi edildiği deniz kenarındaki yeri fark ederler. Ancak 

orada Alman askerlere su ve yük taşıyan üstleri yırtık ve yalınayak üç çocuk dikkatlerini çeker. 

Bu çocukların Alman olmadıkları birbirleriyle konuşmalarından bellidir ve Bulgarcaya benzer 

bir dil konuşmaktadırlar. Bulgaristan’daki dört arkadaş Rus çocukları kurtarmayı planlar ve 

amaçlarına ulaşırlar. Çocukların yaptıkları yetişkin cesareti isteyen büyük bir iştir. Hikâyede 

Alman askerlerin olumsuzlanması yanında ilk defa gördükleri Rus çocuklara duyulan sevginin 

büyüklüğü dikkat çekicidir. Öykü şu temennilerle bitirilir: 

“Onlar tekrar vatanlarına kavuştular. Belki de ebeveynleri harpte ölmüş, belki de hayata 

ilk gözlerini açtıkları evleri barkları yıkılmıştı, fakat Sovyet idaresi onlara ana oldu, onları 

büyüttü, okuttu ve belki de onlardan bazıları şimdi büyük yazovirleri kuran mühendisler 

arasındadır, belki de muallim olmuş çocuk okutuyorlar. Fakat bu çocukların dostlukları ebedi 

olarak kalblerinde kaldı.”24  

Aynı eserde yer alan H. Aliosmanof imzalı “Beraberlik” adlı hikâyede çocuk 

kahramanların rejimin takdirini kazandıkları bir olaya şahit oluruz. Başkahramanlar Ali ve 

Şaban köylü çocuklardır. Bir gün birlikte patates pişirip yemek için fırın yapmaya karar verirler. 

Bu fırının yapımı için taş ararlarken diğer taşlardan daha farklı parlak taşlara rastlarlar. Bu 

durum dikkatlerini çeker ve konuyu öğretmenlerine açarlar. Öğretmen bu taşların değerli bir 

maden olduğunu anlar ve konuyu geologlara taşır. Geologlar konuya hâkim olduklarında ise 

hikâyeyi şu şekilde sona erdirirler: 

(…)“…. İşte piyonerlerimiz. Pirinç madenini Şaban getirdi. İkisi keşfetmişler. 

Misafirlerden biri Sovyet mütehassısıydı. İkisinin de başını okşadı: 

… Aferin size. Çok kıymetli maden keşfetmişsiniz. Şimdi haydin hep birlikte gidip o 

yeri bulalım.  

                                                           
23 Ahmet Tımışef, Çocuk Şiir ve Hikâyeleri (Derleme), Narodna Prosveta, Sofya, 1960, s. 4 
24 Ahmet Tımışef, age., s. 50 
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(…) 

O anda Şabanla Ali heyecandan yerinde duramıyorlardı. Geri dönüşlerinde 

piyonerleri okşıyan geologlar: 

“… Aferin size, vatan borcunu tamamıyle icra ettiniz”, dediler.25 

Çocuk kahramanların yaşlarından beklenmeyecek büyük işler yaptıkları ve küçük yaştan 

itibaren birer partizan olarak yetiştirildiklerini gösteren durumlardan birine de N. Ahmedova’nın 

“Mavi Kordelalı Güvercin” adlı çocuk hikâyeleri kitabında yer alan “Baskın” adlı hikâyede 

rastlarız. Hikâyenin merkezinde yer alan Remzi’nin evinde toplanan partizanlar bir polis baskını 

neticesinde evden ayrılmışlardır. Remzilerin evinde partizanları arayan polis ile küçük 

Remzinin yaşadığı diyaloglar ve Remzi’nin onları oyalaması; adeta onlarla dalga geçmesi ile 

devam eden hikâye, polislerin eli boş Remzilerden ayrılmasıyla sonar erer. Hikâyenin sonunda 

küçük Remzi polislerin ardından kırılan tahta tüfeğiyle onlara nişan alır ve söylenir: 

“Aklından da ah bir defa büyüsem, gösteririm ben onlara!”dedi. 

Yazarın aynı eserde yer alan “Tetiği Kim Çekti” hikâyesinde partizan Vlado’ya yardım 

etmek isteyen küçük Ahmet’in silah kullanmasına, “Eylülcü” adlı hikâyede ise hükümet 

askerlerinin yenilgisi sonrası evlerine sığınan kaymakamın bir çocuk kahraman tarafından 

elindeki silah ile esir alınmasına ve şehir meydanına götürülmesine şahit olunur.  

Bulgaristan’daki piyoner çocukların Yugoslavya sahasındaki akranlarının da benzer 

eylemler içerisinde olduklarını görürüz. Yugoslavya Türk Çocuk Edebiyatının önemli 

temsilcilerinden Ş. Ramo’nun “Alevden Yıldıza” adlı eserinde yer alan bazı çocuk 

hikâyelerinde, yetişkin cesareti isteyen işlere girişen, silahlı mücadeleye kendi ölçüsünde destek 

vermeye çalışan küçük kahramanlar anlatılır. “Arif’in Güneş Yolu”, “Murat”, “Süğütler 

Altında” başlıklı hikâyelerin konusu piyonerlerin yaşadıklarıdır. Bu hikâyelerin kahramanları 

arasında yer alan Murat ve Nusret gibi çocuklar, bütün yoksullukları içerisinde direnişe olan 

ümitlerini yitirmez ve büyük işler gerçekleştirirler: 

“(…) Bana Murat derler. Dileklerim var, umutlarım da. Küçüküm ama yurduma karşı 

borcumu ben de yapıyorum. Ne kadar nasıl bir gün anlarsınız! 

(…) Hepimiz savaştayız! Bulgar okulu, Bulgarlar, istilâcılar, vız gelir bizlere! Güneş 

doğacak. Dilekler, umutlar yerine gelecek. Hepsi ve hepimiz için!”26 

N. Ahmedova’nın “Eylülcü” hikâyesindeki başkahraman küçük Ahmet’in kaymakamı 

önüne katıp askere teslim etmesi gibi Ş. Ramo’nun “Süğütler Altında” hikâyesinde de ser verip 

sır vermeyen ve partizan çetesinin küçük bir neferi olan Nusret’in partizanlara yardım ederken 

büyük işler başardığına şahit oluruz. Nusret başardığı işlerin de verdiği gururla partizan 

çetesindeki komutana dahi emir verir:  

“Komutan yoldaş, süğütler altında denilen yerin değişmesi gerekir. Bu yer dar geliyor 

artık. Çaresini bulun. Esir alınan Bulgar askerleri başka yere gönderin. (…) 

Bir gün, ilkbaharın çiçeği mayısında, Belgrad’ın Devrim Bulvarında çok büyük bir tören 

yapılırken, genç subay elbisesini giymiş Nusret’i de, tankçılar tugayının ön sıralarında 

gördüler.”27 

İncelediğimiz şiir ve hikâyeler piyonerlerin nelerle meşgul olduklarını (Olmaları 

gerektiğini!) ayrıntılarıyla yansıtır. Gerek şiirlerde gerekse hikâyelerde piyonerliğin somut 

göstergelerine baktığımızda ise karşımıza çıkan sembollerden biri boyunbağıdır. Piyonerliğin 

işareti olan boyunbağı mavi ve kırmızı renklerde ve sembolik bir değerdir. Kitaplarda ve süreli 

çocuk yayınlarında okul çağındaki çocuklar bu bağ ile resmedilmiştir. Rusya’nın tek tipleştiren 

                                                           
25 Ahmet Tımışef, age., s. 67 
26 Şükrü Ramo, Alevden Yıldıza, Birlik Yayınları, Üsküp, 1978, ss. 10-12 
27 Şükrü Ramo, age., s. 26 
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homosovyetik yaklaşım tarzını yansıtan ve şiirlerde yüceltilen boyunbağının ne anlama geldiği 

çocuk şiirlerinde şöyle ifade edilir:  

(…) 

O biricik şanımdır,    (…) 

Eylülcü nişanımdır.    Komünizmin müjdesidir 

Boyunbağı takınan    Üç köşeli boyun bağı, 

Çalışmalı her zaman    Yüceliğin gür sesidir,   

Zayıf not almamalı    Çınlamakta solu sağı.28 

Sınıfta kalmamalı.    (M. Çavuşef ) 

And içtim yükselmeğe   (…) 

Eylülcü benim adım    Çok yakında ana, ana. 

Sevinç verir gönlüme,    Piyoner olacağım. 

Sevgili boyunbağım29.    Sevinç ile yanyana 

(A. Mülâzımof)     Boyunbağı alacağım.30 

  (Ş. Mustafof)    

Kırmızı boyunbağı dışında piyonerleri çocuk’tan ayıran diğer önemli unsur bağlı 

oldukları devletlerin ‘önder’ yöneticilerine büyük bir itaat ile bağlı olmalarıdır. Bu çocuklar 

sahip olduklarını bu devlet adamlarına (Lenin, Stalin, Dimitrof, Tito vb.) borçludur ve çocuk 

edebiyatı ürünlerinde bu durumun deklare edilmesi bir görevdir: 

(…)     (…) 

İleri! Diyerek,    Hepimizin gönlünde yaşayan tek dilek var 

Bir tunç beden,    Çok yaşa bizi daha yıllarca yönet 

Bir eli yukarda, hem ciddi, hem şen,  Bu yüzden yurdun dört yanına oyduk adını TİTO 

Karşılıyor beni daha kabında  Bilirsin biz varoldukça yaşayacak bu yurt. 

Her sabah, her akşam ders kitabında.  

      Bir türkü gibi belledik adını TİTO 

Okuyorum: hayat, saadet bahçesi,  Bilirsin Türküler halkın sesidir. 

İnsanın emeli tomurcuklaşmış.     Yüzyıllar geçse de üzerinden  

Her zafer başında Leninin sesi,  Her geçen gün daha gür daha gürdür.31 

Leninin nüfuzu sınırlar aşmış.32  (S. Engüllü) 

(S. Bayramof) 

 

Bizim sınıf odamızda   Dimitrof’un ülkesi 

Dimitrof’un büyük resmi   Eşit sever herkesi. 

Yurdumuzda yuvamızda,   Ben de onda var oldum 

Pek sevilir onun ismi.33   Büyüdüm de gür oldum.34 

(S. Demirof)    (H. Karahüseyinof) 

 

Tito, sen Partimiz ve Halk idaremizin,  Tito, kahraman   

Ulu önder, öğretmen ve yönetmenisin. Yılmaz insan, bugünü yaratan 

Milletlerimiz ve halk cephemizin,  Bir dehadır,  

Savaşı, hürriyeti ve geleceğisin.35  Tito.36 (…) 

(Ş. Ramo)     (N. Zekeriya) 

Bir özne olarak “çocuk”un yukarıda yer verdiğimiz ideolojik eserlerde yerini piyonere 

bıraktığını tespit ederken bir bakıma bu tarz şiirlerde nelere yer verildiği de görülmektedir. 

‘Çocuk gerçekliği’ bağlamında söz konusu şiir ve hikâyelerde nelere yer verilmediği de bu 

ideolojik metinlerde çocuk edebiyatı dairesinin ne kadar dışına çıkıldığını gösterecektir. Edebî 

                                                           
28 Ahmet Şerifof, age., s. 83 
29 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., s. 8 
30 Ahmet Tımışef, age., s. 35 
31 Suat Engüllü, Kumrovets’li Çocuğun Anısına, Birlik Yayınları, Üsküp, 1981, s. 23 
32 Ahmet Tımışef, age., ss. 32-33 
33 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., s. 45 
34 Ahmet Şerifof, Vatan Sevgisi (Çocuk Şiirleri Antolojisi), Narodna Prosveta, Sofya, 1966, s. 21 
35 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 41 
36 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 81 
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eserin evrenselliğe giden yolda yerel değerleri de bünyesinde taşıyabilmesi37 gerektiği göz 

önünde bulundurulduğunda ideolojik nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin önemli bir bölümünün 

başarılı örnekler olduğu da söylenemez. Söz konusu eserlerde, Balkan Türklerinin kendi yerel 

değerlerinin, duygu dünyası ve geleneklerinin temsili yetersiz olduğu gibi yerel diye verilmeye 

çalışılan kimi unsurların da önemli oranda Balkan Türk toplumuna yabancı olduğu tartışmaya 

açık bir konudur. Örneğin söz konusu metinlerde ‘halk’ kavramı ile genellenen Balkan Türk 

toplumunun yerel değerlerine yönelik herhangi bir gönderme ya da değini yok denecek kadar 

azdır. Bu durum çocuk gerçekliği ilkesiyle çeliştiği gibi sosyal gerçeklikle de bir tezat 

oluşturmaktadır. Genellikle Balkan Türklerinin köylerindeki yaşantıya yer veren ve tabiat 

betimlemeleri ile şekillenen anlatımlarda Balkan Türklerini karakterize eden zengin akrabalık 

bağları, ana dili bilinci ve dinî inançlara temas oldukça sınırlıdır. Söz konusu edebî ürünlerde 

toplumsal atmosferi belirleyen tek ve değişmez ölçü yine “ideoloji”dir: 

“Bundan hemen sonra, bütün kent, bütün halk, otobüs istasyonuna akın ediyor. Davullar 

zurnalar, çalgılar, oyuncular da burada. Uzun sopalara takılmış yafteler, gençlerin, kızların, 

işçilerin ellerinde. Türkçe, Makedonca, büyük harflerle yazılmış yaftelerde: “Yaşasın Yoldaş 

Tito” , “Yaşasın Komünist Partisi”. “Yaşasın Kardeşlik ve Birlik”, “Yaşasın savaşçılarımız, 

yiğitlerimiz, kurtacılarımız!” da yazıyor.”38 

 

2. İşlev: “Misyon” mu “Estetik” mi? 

Çocuk edebiyatının en temel iki işlevi edebiyat ve eğitim bilimlerini ilgilendirmektedir. 

Çocuk edebiyatının işlevlerinden ilki öncelikle çocuklarda okuma yazma alışkanlığının 

gelişmesi ile ilişkilidir. İyi bir çocuk edebiyatı eseri çocukta okuma sevgisini geliştirmelidir.39 

Bu husus, çocuk edebiyatı eserlerinin eğitici yönünü temsil eden işlevidir. Bu eğitim işleviyle 

birlikte değerlendirilebilecek bir diğer önemli işlev de çocukta nitelikli edebî eserler aracılığıyla 

estetik ve edebî zevkin gelişmesine katkı sunulmasıdır. Bu bir bakıma duyguların ve sanat 

yönünün eğitilmesi demektir. Ve esasen çocuk edebiyatının ilk olarak ifade edilen işlevi de 

edebî estetiği yüceltecek ve estetik zevk uyandırabilecek eserlerin çocuk okurlar ile 

buluşmasıyla mümkün olabilecektir.  

Azınlık olunan bir coğrafyada Türkçe ile eser verilebilmiş olmasını Balkan Türkleri 

özelinde değerlendirdiğimizde bir kazanım olarak görmek gerekir. Bu durum kuşkusuz çocuk 

edebiyatı ürünlerinin işlevleri arasında saydığımız çocuklarda okuma ve yazma alışkanlığının 

yerleşmesine katkı sunacaktır. Ancak ele aldığımız ideoloji eksenli çocuk edebiyatı ürünlerine 

çocuk edebiyatının bir diğer işlevi olan estetik bilinç açısından yaklaştığımızda karşımıza ciddi 

engeller çıkmaktadır. Bu engellerin en önemlisi de çocuk şiirlerinin önemli bir bölümünün 

çocuk muhayyilesini harekete geçirecek bir imgelemden yoksun oluşudur. Eserde ‘imge’ye 

tercih edilen ise çocuğa yüklenmek istenen ‘misyon’dur.  

 “Partizan Abidesi” ve “Anıt Karşısında” adlı şiirlerde bir heykelin karşısındaki çocuğa 

seslenilen dizeler söz konusu durumu açıklamak amacıyla paylaşılmıştır: 

(…) 

Evet ölmedi o, yine nöbette,  Kahraman amca ve ben 

Kalbi düşmanlara nefret dolu.  Aynı yoldan yürüyen 

Cepheyi terketmez yiğit elbette,  İki Yiğit yolcuyuz, 

Zafere giderken yurdumun yolu.40  Onun kalbinde bu yurt 

(N. Hüseyinof)    Benim kalbimde sevgi 

  Yurt sevgisi kalbimizde 

                                                           
37 Necdet Neydim, “Yerel Olamamak Evrensel Olamamanın Temel Nedenidir”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 

(Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı), C.CVII, S.756, 2014, s. 350 
38 Şükrü Ramo, age., s. 31 
39 Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayınları, İzmir, 2008, ss. 19-20 
40 Ahmet Şerifof, age., s. 69 
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  İkimiz de Tito’cuyuz.41 

  (S. Yusuf) 

Marş edasındaki birçok ideolojik çocuk şiirinde okura direktifler veren bu tavır, şiirde 

estetiğin temaya tercih/feda edildiğini gösterir niteliktedir. Çocuk şiirinin de diğer çocuk 

edebiyatı türleri gibi eğitici yönü elbette vardır ancak bunu yaparken verilen dersin belli bir 

çocuk sembolizmi eşliğinde verilmesi önem arz etmektedir. Misyon yüklemesinde aceleci 

davranıldığını gösterir nitelikteki iki çocuk şiirinden dizeler aşağıda yer almaktadır: 

“Anlat babacığım, bu Oktobr nedir?   İyiden güzelden yana 

Neden bugün böyle bayram edilir?    Bir değişimdir devrim 

İnsanlardan başka çocuklar bile    Yüzyıllar boyu süregelir 

Bayramlıklarını bugün giyinir?    İnsanlık sevgisini 

       Özleyen gönüller. 

O bir devir oğlum başlı başına    (…) 

Mazlumlar bugün erdi muradına.    Doğruya düzene doğru 

İşçiler, köylüler savaşlarıyle    Yönelen evrimdir devrim 

Oktobr ateşini yaktılar cihana.    Yüzyıllar boyu süregelir 

(…)      Evrensel mutluluğu 

Odur Afrikanın kapısını çalan,    Hızlatan çabalarla.42 

Ve de aydan haber verecek olan.    (…) 

Bu zaferin adı büyük Lenin’dir!   (S. Engüllü) 

Odur Oktobr ateşini yakan!43 

(A. Şerifof) 

Makedonya,      Hey gençler!  

Parti ve Tito yıldızıyla yaşa    Siz dünyanın ömüdisiniz, 

Biz senin için doğmuşuz    Çetin kalanın kilidisiniz. 

Biz senin için yaşarız.    Dağ, taş, dere tepeye bakmayıp, 

İcabında canımızı acımadan   Dağları aşar, geçeceksiniz.44 

Senin için de ölürüz.45    (Ş. Ramo) 

(N. Zekeriya) 

Çocuk edebiyatı ürünlerinde sözünü ettiğimiz dekleratif kuruluğun hikâyedeki 

yansımasını, tarafını açıkça belli eden ‘yoldaş’ yazarların varlığı ile görürüz. Yine birçok 

piyoner hikâyesinde merkezdeki kahraman çocukları komuta eden “muallim yoldaşları”da bu 

durumun nedenleri arasında saymak mümkündür. Çocuğa misyon biçmekle görevli bu 

kahramanlar hikâyelerdeki çocuk kahramanların zihinlerini, hatta kalplerinden geçeni okuyacak 

derecede güçlü ve donanımlı kılınmışlardır:  

“Dünyada cin, peri, vs. yoktur bunlar uydurmadır,  

İdris, her şeyden evvel cesur ve mert bir piyonerdi. Deli Pehlivan gibi kara cahil ve batıl 

inançlı değildi. Şu halde neden korkacaktı?”46 

“İdeoloji” kavramı üzerinde kapsamlı izahlar geliştiren Althusser’e göre, “İdeoloji 

gerçekliğin bir temsili olmayıp tam tersine bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla ilişkilerinin 

hayali (imgesel) bir temsilidir.”47 Bu bağlamda değerlendirildiğinde İdeoloji’nin “hayal’ 

unsuruna imkân verdiği rahatlıkla söylenebilir. Bir başka deyişle “idealizm” geleceğe dair 

zengin bir imgelem ihtiva eder. Ne var ki ele aldığımız metinlerden birçoğunda ‘ideolojik 

yükleme’de abartıya kaçılmış; bu suretle de “idealler” yerini “misyonlara” bırakmıştır. 

İdeolojinin kendisini imgelemde, imajda ve sembollerde ifade etmesi eserin estetik niteliği 

bakımından olması beklenen bir durumdur. Zor olan ve aynı zamanda edebiyatçı için 

                                                           
41 Sabit Yusuf, Elele, Tan Yayınları, Priştine, 1988, s. 16 
42 Suat Engüllü, Kumrovets’li Çocuğun Anısına, Birlik Yayınları, Üsküp, 1981, s. 29 
43 Ahmet Şerifof, age., s. 23 
44 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 38 
45 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 60 
46 Ahmet Tımışef, age., s. 108 
47 Metin Kazancı, agm., s. 10 
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başarılması gereken de budur. Oysaki örneğimiz olan birçok şiirde ideolojik unsurlar imgelem 

süzgecinden geçirilmeden ve alegorizme tabi tutulmadan, olabildiğince propagandist bir dilde 

verilmiştir. 

Balkan Türkleri edebî metinlerindeki ideolojiyi genellikle tercih edilen konular, 

kullanılan semboller ve kelime kadrosu (Emek, barış, özyönetim, özgürlük, komsomol, parti, 

partizan, piyoner, otrat, kooperatif vb) ile tespit etmek mümkündür. Bunlar söz konusu 

metinlerdeki ideolojiyi ortaya koymaya yarayan bir tür işaretler/kodlar sistemi gibidir. Bu 

bağlamda düşünüldüğünde misyoner/güdümlü çizgideki çocuk edebiyatı ürünleri ise birer 

ideoloji taşıyıcısı olarak devlet eliyle gerçekleştirilmek istenen toplumsal formasyonun aracı 

haline gelmişlerdir. 

Misyonun estetiğe ve imgeye tercih edildiği şiirlerde okul çağı çocuklarını güdülemek 

temel işlevdir ve şiirler eğitim ortamını yansıtır. Sosyalist düşünce sistemi göz önünde 

bulundurulduğunda ideolojinin taşınmasında eğitim önemli araçtır. Bu suretle düzenin geleceği 

kontrol ve garanti altına alınmış olacaktır: 

(…)     (…) 

Bu dev el      Unutmadın hiçbir an Lenin’in sözlerini, 

Neyin nesidir?    Hurafeler değil, ilim açtı gözlerini. 

Özyönetimin demokrasinin   (…) 

Ürünsel verisidir    Nöbetleşen köylüler seni selamlayacak, 

(H. Mercan)48    Her işçi makineyle harikalar yaratır, 

      Sosyalist yurdumuzu çiçeklerle donatır.49 

      (İ. Raşidof) 

(…) 

Aslan yürekli, 

Tito kanatlı, 

Altı kardeşiz, 

Altı ak güverciniz, 

Kardeşlik, birliktelik yuvalıyız, 

Özyönetimli, bağlantısız Yugoslavya’yız.50 

(İ. Emin) 

 

(…)     (…) 

Yüceleşiyor sesimiz   Belki yarın!. 

Her geçen gün    Şimdi biz onlara soruyoruz. 

Daha bir yüceleşiyor   Siz ne yaptınız bu zaman zarfında? 

Öz yönetimle    Otururken sandalye başında. 

Büyüyor     Bu soru gelecek içindir. 

Küçüğü, büyüğü    O vakıt onlar ne olacak? 

Tito’yla, Titoculuğuyla   Utanacak.51 

Yüzü ak     (N. Zekeriya) 

Yugoslavya dalgalanıyor 

Dalgalanacak hep bayrak bayrak.52 

(A. Engüllü) 

 

3. Hedef: “Çocuk” mu “Yetişkin” mi? 

Balkan Türkleri çocuk edebiyatı ürünlerinden ideolojik içerikli olanlarda görülebilecek 

bir diğer sorun da edebî eserlerin hedef kitlesinde görülen sapmadır. Çocuklar için hazırlanan, 

basılan ve dağıtılan edebiyat eserinden ebeveynlerine de ulaşmayı amaçlamak şeklinde 

                                                           
48 Hasan Mercan, Sevinç Çocuk Dergisi, Yıl 29, S.6, Üsküp, 1980, s. 3 (Nimetullah Hafız, age.,’den naklen s.50) 
49 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., ss. 33-34 
50 İlhami Emin, Birlik Gazetesi, Yıl.39, S.2902, Çocuk Bahçesi Eki, Üsküp, 1983, s. 8(Nimetullah Hafız, age.,’den 

naklen s. 36) 
51 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 76 
52 Avni Engüllü, Birlik Gazetesi, Yıl.36, S.2348, Çocuk Bahçesi Eki, Üsküp, 1980, s. 2 (Nimetullah Hafız, age.,’den 

naklen s. 68) 
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özetleyebileceğimiz bu anlayışın kuşkusuz çocuk edebiyatı bağlamında olumsuz sonuçları 

olacaktır. Bu özel durum önemli oranda devletin edebiyat üzerindeki sevk ve himayesinden 

kaynaklanır ve çocuk edebiyatı ürünlerinin hedef kitlesindeki bu sapma yer yer aileyi tasarlama 

düşüncesine kadar vardırılır.  

Balkan Türkleri çocuk edebiyatı ürünlerinde yetişkinlere yönelen yayın faaliyetlerinin 

önemli göstergelerinden biri de söz konusu dönemde yetişkinler için ürün ortaya koyan birçok 

temsilcinin – bir görev bilinciyle- çocuklar için de ürün vermiş olmasıdır. Sosyalist dönemde 

çocuklar için eser vermiş olanların tamamı az veya çok ideolojik konulara mutlaka temas 

etmiştir. Bu bağlamda asıl alanı yetişkin edebiyatı olan temsilcilerin ideolojik iletiler taşıyan 

çocuk edebiyatı denemelerinde görülen temel sıkıntılardan biri de eserlerinde zaman zaman 

yetişkin kitleye yönelmiş olmalarıdır.  

Yazar, eser ve okur üçgeninde sözünü ettiğimiz meseleyi çocuklar bağlamında zorlaştıran 

durumlardan ilki metin dışı birçok sosyal ve siyasal olaya yapılan göndermelerdir. Çocuk 

dünyasına ulaşması zor olan bu tarz bilgi ve düşünceleri içeren iki çocuk şiirinden bazı bölümler 

şöyledir:  

Moskova’dan    Tunus limanın hamal küçük Corc 

Döner gider Peşte’ye  Bu sesi kalbinde bulur, şöyle der: 

Toronto’dan    “Barış için savaş bana da bir borç, 

Bir yavruya hediye   Hür yetişmeliyiz biz genç nesiller”53 

Götürür de    (N. Hüseyinof) 

 

Adak eder ak kuşum. 

Afrika’da     Tsvetkoviç – Maçek paktının kara katran ağını 

Şarkı yapar barışı.   Vatan – Müsavat – birlik hızının azmıyla yırttı. 

     Roma – Berlin – Tokyo nizamına harp ilan etti. 

     Faşist makinasının çargına silahın çekti.54 (Ş. Ramo) 
Vietnam’da 

Kanadından vurulur… 

Havana’da ona merhem bulunur…55 

(H. Karahüseyinof) 

 

Bu şiirlerde dize sonlarındaki bazı ses uyumları çocuk şiiri için yerinde olsa da “barış için 

savaşmak” düşüncesi ve Tunus, Toronto, Vietnam, Havana gibi mekânların çocuk zihninde ne 

derece yerli yerine oturacağı tartışma konusudur. Yine bazı şiirlerde yer alan konu alanı çocuk 

dünyasından öylesine uzaktır ki, metinlerin okur kitlesinde yetişkinin de hedeflendiği açıktır: 

Adalet, hürriyet, mesut hayat doğunca bize,  (…) 

Vurduk kana kana bir darbeyi kara kapitalizme  Bugün bir gerçek yazılır tarihe 

9 Eylül 1944, ebedi bir gün,     Savaşan erlerin 

Bayramların bayramıdır bize hakiki düğün!56  Akan kanı ile”57 

(L. Aliyef)       (F. Ali) 

 

Sulh savaşında demokrasi, hürriyet yolunu çizen, 

İşçi halkın ittifag, emek birliğini yaratan, 

Yurt kurulmasına perspektiflerle hız veren, 

Beş yıllık bir planla birlikte Bir mayıs günü doğdu.58 (Ş. Ramo) 

Derin meselelerin işlendiği söz konusu eserlerde yetişkinlere yönelik “bu hususların 

çocuklara anlatılması” yönünde bir telkinin olduğu hissedilmektedir. Bu bağlamda 

                                                           
53 Ahmet Şerifof, age., s. 75 
54 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 29 
55 Ahmet Şerifof (Derleyen), Vatan Sevgisi (Çocuk Şiiri/Derleme), Narodna Prosveta, Sofya, 1966, s. 89 
56 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., s. 63 
57 Birlik Gazetesi, Yıl.37, S.2566, Çocuk Bahçesi Eki, Üsküp, 1981, s.1(Nimetullah Hafız, age.,’den naklen s. 72) 
58 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 47 
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değerlendirilebilecek bir durum bazı dinî inanış ve uygulamaların uzun uzadıya eleştirildiği 

hikâye örneklerinde de mevcuttur. Henüz çocukta “batıl inanç” meselesi gibi soyut bir düşünce 

gelişmemiş ve çocuk bu anlayışın uygulamalarından habersiz iken söz konusu “hurafeleri!” 

şiddetle eleştiren hikâyelerde yetişkinlerin hedeflendiği açıktır. Komsomol ve kolhoz yaşamı, 

kooperatif düzeni, sendika ve grev hakkının önemi, yeni düzenin getirdikleri vb. gibi konular 

çocuk edebiyatı ürünlerinde yer alan yetişkinlere yönelik diğer konuları oluşturmaktadır: 

Cahil baba çocuğunu   Kapitalist diyarlar yine işsizle dolu, 

Bu mektebe getirmiş.  Onların şiarları: “Barış, hürriyet, emek” 

“Diri senin-ölü benim”  Polislerle askerler kuşatmış sağı solu, 

Gaddar hocaya söylemiş.  Terörle mümkün mü hiç uyanışı önlemek!59 (N. Hüseyinof) 

Çocuk dimdik duruyor, 

Hoca avucunu açıyor, 

Tükürüklü kalemle, 

“Bismillahinı” yazıyor.60 (Ş. Ramo) 

Çocuk şiiri ve hikâyesinde görülen benzer durum; dönemin süreli çocuk yayınlarında 

daha belirgindir. “Eylülcü Çocuk” gazetesi ve “Piyoner” dergisinde yayımlanan ve o zamanın 

gündemini yansıtan birçok gündelik/siyasi haber metninin çocuk dünyasında yeri olmadığı 

açıktır. Ancak ne var ki yüksek tirajlarla ve devlet desteğiyle yayımlanan bu yayınların evlerde 

çocukların yanında anne ve babaları tarafından da okunduğu dikkate alınmış ya da umulmuştur. 

Bu konuya temas eden bir hususu Bulgaristan Türkleri Edebiyatı araştırmacısı ve 

temsilcilerinden İsmail A. Çavuş’un “Eylülcü Çocuk” gazetesiyle ilgili verdiği bilgiler arasında 

bulmak mümkündür: 

“Bir çocuk gazetesi olmaktan çok, siyasal rejimin Türk çocukları için hazırladığı bir 

propaganda yayını görünümünde olan “Eylülcü Çocuk”ta çocuk dünyasını hiçbir şekilde 

ilgilendirmeyen teknik bilgilere bolca yer verilmiştir. Bu duruma örnek olarak gazetenin 1950 

yılında yayımlanan 29. Sayısında “Köyde Ajitasyonumuzla İlgili Müstacel Meselelere Dair” 

başlığı altında Vılkı Çervenkov’ın bu raporu yer almaktadır. Aynı sayıdaki “Mecburi Hububat 

Teslimatının Toplanılması Kampanyasından Çıkarılan Neticeler” başlıklı yazıda da çocukları 

ilgilendiren herhangi bir konu yoktur. Yazıdan bazı cümleler şöyledir: Lenin diyor ki, ekmek 

mücadelesi sosyalizm uğrunda mücadele demektir. Devlet teslimatlarının büyük bir kısmı bir ay 

içinde yerine getirilmiştir. EKZÇ, DZÇ, binlerce hususi ziraat işletmeleri devlete karşı olan 

borçlarını yerine getirdiler.”61 

 

Sonuç 

Türk dünyası çocuk edebiyatları arasında edebî ürünlerin ideolojik söylem ve bakış 

açısından ciddi olarak etkilendiği sahalar arasında Balkan Türkleri çocuk edebiyatları da yer 

alır. Bu söz konusu etkileşim aynı zamanda pedagojik ilke ve estetik değerlerin ideolojik çocuk 

edebiyatı ürünlerindeki temsilinde görülen çeşitli sorunları yansıtır. Bu bağlamda edebî değeri 

yüksek birçok çocuk edebiyatı eserinin ideolojiden tamamen uzak olduğunu söylemek de 

mümkün değildir.  

Bir toplumda hâkim olan ideolojiyi yıkacak ya da değiştirecek olan yine bir başka 

ideolojidir. Zira Balkan Türk toplumunun edebî ürünlerinde bizim odaklandığımız dönemden 

önce verilen edebî ürünlerde (Özellikle Balkan savaşları sonrasında bölgedeki Türk azınlığın 

eğitim politikalarında millî bir ideoloji gözetilir) daha millî bir akım ideolojik olarak edebiyatı 

beslemekte iken, ele aldığımız devrede sosyalist ideoloji edebî eserlere yön vermek istemiştir. 

Yakın dönemde yerini liberal ideolojiye bırakan toplumsal yapıda, edebî eser üzerinde devlet 

                                                           
59 Niyazi Hüseyinof, Mehmet Çavuşef; age., s. 53 ve Ahmet Şerifof, age., s. 67 
60 Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya (Hazırlayanlar); age., s. 32 
61 İsmail A. Çavuş, “Totaliter ve Posttotaliter Devirde Bulgaristan’da Türkçe Süreli Basın 1944-1998”, Balkan 

Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, 

s. 73 (Atıf Akgün age., ss. 77-78’den naklen) 
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eliyle ve yoğun bir şekilde ideoloji temsiline gidilmediği görülmektedir. İncelenen metinlerdeki 

ideolojik söylem tercihinin zorunlu veya konjonktürel olduğu, söz konusu edebî üreticilerin 

daha sonraki yıllarda ideolojik söylemden uzak başka konulara yönelmelerinden 

anlaşılmaktadır. Çalışmamızda çocuk edebiyatı eserlerine yer verdiğimiz şahısların ideolojiye 

yer vermedikleri ürünlerde başarılı örneklere ulaştıklarını belirtmeliyiz. Aynı zamanda söz 

konusu temsilcilerin birçoğunun edebiyat yaşamları boyunca ortaya koydukları eserler, ağırlıklı 

olarak çocuk edebiyatı dairesi dışındadır.  

Türk dünyası çocuk edebiyatları içerisinde ideoloji ve edebiyatın etkileşim içinde olduğu 

güçlü bölgeler arasında yer alan Balkan Türkleri çocuk edebiyatı ürünlerinde bu etkileşim, 

devlet merkezli ve rejim gereğidir. Balkanlarda ideolojik çocuk edebiyatı, kendiliğinden gelişen 

bir olgu olmaktan çok devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak görülmelidir. Devletin şair ve 

yazarlar üzerindeki yoğun sansür ve baskısı yanında –Balkan milletleriyle eşit yurttaşlık 

temelinde yaşayacakları düşüncesiyle– yeni düzene samimiyetle bağlanan Türk aydınların 

varlığı da söz konusu edebiyatın propagandist bir çizgide gelişme göstermesinde önemli bir 

etkendir. Söz konusu ideolojik nitelikli çocuk edebiyatında en temel sıkıntı, yetişkin yazarlar 

tarafından, karşılarında yetişkin bir okur olduğu yanılgısıyla, içerik dünyası yetişkinlere 

seslenen çocuk edebiyatı ürünlerinin ortaya konulmuş olmasıdır.  

Sosyalist çizgide gelişim gösteren Balkan Türkleri çocuk edebiyatlarında böylesine bir 

ideolojik tesirin nedenleri arasında, devletlerin ideolojik yapılandırmada birinci aşama olarak 

eğitimi, ikinci aşama olarak da çocuk edebiyatı ürünlerini de içine alan basın-yayın faaliyetlerini 

görmeleri etkili olmuştur. Bu nedenle söz konusu şiirlerde “öğretmen” ideoloji temsilcisidir ve 

çocuk hikâyelerinde en sık karşılaşılan kahramanlardan biridir. 

Çocuk hikâyelerindeki ideolojik aktarım anlatının ayrıntılandırılmış olması bakımından 

çocuk şiirlerine göre daha belirgindir. Hikâyelerde birer rol model olarak sunulan çocuk 

kahramanlar aracılığıyla, ideolojik iletilerin çocuk okurlara daha iyi ulaştığı söylenebilir. Oysa 

şiirlerde tercih edilen ideoloji aktarımı metin dışı ciddi okumalar gerektirdiği için şiirin çocuğa 

ne kadar ulaştığı tartışmalı bir durumdur. Şiirlerde çocuğun her şeyin farkında olduğu zannıyla 

hareket edilmekte ve çocuklardan yetişkin devrimci kitlenin heyecanını paylaşmaları 

beklenmektedir. Şiirdeki imgelem bu bağlamda ideolojik unsurları yansıtmakta ancak çocuk 

gerçekliği ile uyuşmamaktadır. 

Sonuç olarak; devletler resmi ideolojileri yoluyla kendi varlıklarını sürdürme işlevi 

görürlerken bazı dönemlerde ve durumlarda birtakım insanî hakları kısıtlayabilmektedir. Benzer 

durum edebiyat eserini ideolojik bir yaklaşımla ele alan şair ve yazar için de geçerlidir. Söz 

konusu şair ve yazarlar da zaman zaman edebî eserin biricik dünyasında onu sınırlamış ve 

tekdüzeleştirebilmiştir. Balkan Türkleri çocuk edebiyatında bu konuda zengin bir birikim 

mevcuttur. Bu zengin malzeme üzerinde yapılacak araştırmalar neticesinde “İdeoloji ile çocuk 

edebiyatı ürününü” başarı ile birleştirebilmiş örneklerin tespiti ve incelenmesi de bir başka 

çalışmanın konusudur.  
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ÇOCUK EDEBİYATI AÇISINDAN ROMANIN YERİ VE ÖNEMİ 

 

 

Gıyasettin AYTAŞ* 

 

 

ÖZET 

Çocuk edebiyatının sınırlılıkları her zaman tartışma konusu olmuş, bu konuda birbirinden farklı 
görüşler ileri sürülmesine karşın, günümüzde çocuk edebiyatının kendine ait bir alanının olduğu bilimsel 
olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, çocuk yayınlarının tür ve içerik özellikleri ile ilgili ölçütler 
üzerinde yapılan araştırmalar devam etmekte, elde edilen veriler ışığında çocuk yayınlarının nitelik ve 
nicelikleri tartışılmaktadır.  

Çocuğun duygu dünyası, yetişkinlere göre çok değişken ve birbiri içine girmiş bir yapı arz ettiği, 
hiçbir zaman çocuğun temel özelliklerinin tam anlamıyla çözümlenmesi mümkün olamamaktadır. 
Buradan hareketle, çocuk edebiyatı ürünlerinin içerikleri ile ilgili yapılan analizler ve bu analizler sonunda 
çıkacak sonuçlar bizim için büyük bir öneme sahiptir. Özelikle hayata ayna tutan ve hayatın belli 
sahnelerini ele alan çocuk romanlarını ele almak ve değerlendirmek gerekmektedir. 

Çocukların okuması gereken eserlerin nitelikleri ile ilgili yapılan tartışmaların önemli bir kısmı elde 
bulunan ölçütlere göre yapılmakta, bu ölçütlerin bilimselliği ile ilgili ortak bir tutumun olmadığı da 
dikkate alındığında çocuklar için yazılan eserlerde ortak bir bakış açısını ele almalıyız. Bilimsel 
araştırmalar ve elde edilen veriler, çocuklara yönelik yazılan eserlerin içerikleri ile ilgili yeni görüş ve 
değerlendirmeler ortaya koymaktadır. Bütün bunların ışığında çocuk romanlarının veya çocuklar için 
yazılar romanların yeniden ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İlk ortaya çıktığı andan itibaren roman büyük bir ilgi görmüş, uzun yıllar herhangi bir okuyucu 
zümresi tercihi söz konusu olmadan ilgileye takip edilmiştir. Özellikle televizyon ve bilgisayarın etkin 
olarak yer almadığı dönemlerde çocuklar, başta çizgi romanlar olmak üzere romana karşı büyük bir ilgi 
göstermiş, belli bir ölçüye tabi tutulmadan bu romanlar çocuklar tarafından çok okunmuştur. 
Günümüzde bu ilgi, teknolojinin de devreye girmesi nedeniyle azalmış görünmesine karşın roman, 
çocukların her zaman ilgisini çeken edebi türler arasında ilk sırayı almaktadır.  

Çocuklar için kaleme alındığı iddiasını taşıyan romanlarda bulunması gereken temel özelliklerin 
neler olması gerektiği, bu romanların başta konu olmak üzere, dil ve anlatım açısından hangi seviyede ve 
kime göre yazılmış olduğu da dikkate alınması gerekmektedir. 

Edebiyat, toplumsal hafızanın sözlü ve yazılı olarak dışa vurumu olmanın yanında, güzel sanatların 
bir dalı olarak estetik algının yansıması olarak da tanımlanabilir. Her seviyede insanın kendi algı 
dünyasının izlerini aradığı veya yansıttığı edebiyat ürünleri, bu bakımdan özel bir ilgi ile araştırılmış ve 
üzerinde söz söylenmiştir. Teorik yaklaşımlar ve bilimsel verileri bir yana bırakacak olursak, edebiyat 
ürünlerinin sosyal ve siyasal süreçlerden bağımsız olmayan bir anlatma biçimi şeklinde de 
tanımlayabiliriz. Çocuklar için kaleme alınan romanları da bu bağlamda ele almak ve değerlendirmek 
daha doğru olacaktır.  

Roman hayatta tutulan aynadır. Her ne kadar kurmaca olsa da, romanda ele alınan konu onu 
hayattan koparamaz. Ancak yazarın kendi muhayyilesinden kısmen kattıkları ile birlikte hayatı daha 
fantastik bir hale getirebilir. Zaten her insan, hayatı kendi algı ve değer yargıları ile birlikte biçimlediği 
bilinen bir gerçektir.  

                                                           
* Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı giyaytas@gazi.edu.tr 
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Çocuklar için kaleme alınan eserler içerisinde romanların yeterlilik düzeyleri ile ilgili yapılan 
değerlendirmelerin önemli bir kısmı, bu eserlerin çocuğun gözüyle veya çocuğa görelik ilkesi ile 
değerlendirmekte, bu durumda da ortak kanaate varmak neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Çocuğa 
görelik ilkesinin akademik açıdan çok da tutarlı olmadığı, göreliliğin her zaman tartışılabilir olduğudur. 
Çünkü bu göreliliği belirlenmiş kriterleri her zaman tartışılabilir. Çocuklar için kaleme alınan romanların 
ele aldıkları konular ve bu konuların çocuklar açısından uygun olup olmadığı, dil ve anlatım özellikleri 
bakımından yeterlilikleri ve bu yeterlilik denetiminin hangi ölçülere göre ve nasıl yapıldığı tartışılması 
gerekmektedir.  

Genel itibariyle, çocuk edebiyatı eserlerinin nitelik ve nicelik özelliklerinin nasıl olması gerektiği 
sorusundan yola çıkarak çocuklara yönelik yazılmış romanların başta ele aldığı konu olmak üzere dil ve 
anlatım özellikleri açısından gözden geçirilmesi ve ortaya çıkan veriler ışığında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu araştırma çerçevesinde Türk yazarlar tarafından kaleme alınan ve çocuk romanı 
olarak vasıflandırılan eserlerin öncelikle çocuk edebiyatı ölçütlerine uygun olup olmadığı, ardından da bu 
eserlerin var olan eksiklikleri nasıl giderilirse iyi bir çocuk romanı sayılabileceği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Roman, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Romanı, Tema, İçerik 

 

IMPORTANCE AND PLACE OF NOVELS IN TERMS OF CHILD 

LITERATURE 

 

ABSTRACT 

Borders and dimensions of child literature has been an unsolved problem currently. In spite of 
different argues about this discipline, child literature has been accepted a discipline scientifically. 
However, researches and evaluations for children publications ethics has been continued and their 
values are argued. 

For emotional dimensions children are diffrent from adults. Because of this reason analysing 
these dimensions completely is impossible. From this point, analyse about children development are 
very important for us. Particularly, we have to evaluate and analyze children novels about real life. 

Argues about children novels have to read by children evaluating in terms of current criters. By 
the way, these criters hasn’t been accepted completely in terms of scientifical way. Thus, we have to 
choose a common way for evaluation. Accordingly all the novels have to re-evaluate in terms of this 
common criters. 

Novels are appreciated by readers from now on. Especially, before the millennium, children love 
novels and cartoons lack of television and Internet. In these days, children have not interested in novels 
because of technology. 

Children novels have to be evaluate in terms of common features, themes, stylistic features and 
levels. 

Literature, orally and in writing, besides being a manifestation of collective memory, as a branch 
of the arts can be defined as a reflection of aesthetic perception. Each level people are searching for 
traces of their perception of the world or reflect the product literature, it was investigated by a special 
interest in this regard and has been said on the question. Theoretical approaches and scientific data we 
leave aside, we can define the form of a non-independent format to tell the social and political 
processes of literature. Novels for children to handle and evaluate in this context would be more 
accurate. 

Novel is mirrorisation of life. Although fictional, though, the issues discussed in the novel can 
break him alive. But the author's life with his own imagination it can make a partial floor fantastic. 
Already every human life is a known fact that forms along with their perceptions and values. 

An important part of the novel in the works which is written children's proficiency level related to 
the assessment, to assess the child's eye or with children relativity principle of these works, in this case 
becomes the reach common consensus almost impossible. Children of the relativity principle is not very 
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consistent in terms of academic, it is that relativity is always negotiable. Because this relativity always 
negotiable specified criteria. Children issues they cover are taken from the novel written and whether it 
is appropriate for children of these issues, language and expression characteristics of the qualification 
terms and according to which the measure of the adequacy supervision and should be discussed how to 
do it. 

Overall, children's literature works of quality and quantity specifics of how revised terms of 
language and expression characteristics Based on the questions that need to be to be subject dealt 
primarily of written novels for children of the and the resulting data should be evaluated in the light. In 
the course of Turkish writers which is written by and works characterized as a children's novel, first 
whether it is appropriate to children's literature degree, then the lack of existing of these works will be 
discussed in a good children's novel can be considered no matter how removed. 

Keywords: Novel, Children's Literature, Children's Novel, Themes, Content 

 

GİRİŞ 

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını doyurmak 

zorundadırlar. Kendini tanıma, kişilik özelliklerini keşfetme, iletişim ihtiyacını giderme gibi 

psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım faaliyetlerde bulunurlar. Çocuklar da bu 

ihtiyaçlarını karşılamak için yazılı ve sözlü kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını 

karşılamak için de yazılan romanlardan, masallardan ve diğer edebi türlerden ilgilerini 

çekenleri, ihtiyaçlarına cevap verenleri okuyarak gidermeye çalışırlar. 

Bedensel ve zihinsel gelişim bakımından insanoğlunun ilk yaşam dönemine çocuk 

denilmektedir. Bu dönem içindeki bireyler duygularına, düşüncelerine, çevresinde olup bitenlere 

bir anlam vermeye çalışırlar. Genellikle bu anlamlandırma işi, çocuğun ailesi ve öğretmenleri 

tarafından desteklenerek gerçekleştirilir. Bu gerçekleştirme süreci, gerek zaman, gerek fırsatlar 

açısından çoğu zaman yeterli olmayabilir. Ortaya çıkan açığı kapatmak, çocuğun bilişsel 

gelişimini tamamlamak için en iyi yöntemlerden biri de onlara uygun eserlerin yazılmasıdır.  

Biyolojik gelişim süreci içinde insanın en hareketli olduğu dönem çocukluk dönemidir 

Çocuk, yetişkinler gibi belli bir yerde oturmayı, belli konuları konuşmayı tercih etmez. O 

sürekli bir değişim, arayış; farklı şeyleri ve yerleri keşfetme peşindedir. Tüm bunları yaparak 

hayatına hareket ve anlam katar. 

Çocukların biyolojik gelişimlerinin yanında psikolojik gelişimleri de çok önemlidir. 

Çocuğun her zaman kendini tanımlayacağı, ifade edebileceği, hayal dünyasını geliştireceği bir 

alana ihtiyacı vardır. Çocuğun zengin bir hayal dünyasına sahip olmasının yanında, çoğu zaman 

gerçek dünyayı da sorguladığı bilinmektedir. Kişilik ve kimlik gelişimleri bu dönemlerden 

geçerek oluşur. Romanlar bu süreçlerin hepsine katkıda bulunur. Çocuk bu dönemlerde 

romanlarla milli kültürünü, değerlerini, toplumsal gerçekliği görür. Hayatı anlamlandırıp, 

kendini tanımaya başlar.  

 

Roman ve Çocuk 

Roman, çocukların kendilerini görebildikleri edebi eserler arasında yer almaktadır. Çocuk 

gerçek dünyaya okuduğu roman aracılığıyla geçebilir. Çünkü hayallerle gerçekler her zaman 

uyuşmayabilir. Romanda çocuk kendisini bulur ve romanın anlatımıyla yaşadığı dünyaya döner. 

Çocuk romanda, hayatta nasıl bir yerde olmak istediğini görür. Kahramanları örnek alarak adeta 

onlarla özdeşleşir ve hayatını etkileyecek kişiliği oluşturmaya başlar. Bunun içindir ki çocuklara 

yönelik romanların çok iyi seçilmesi gerekmektedir. Çocuk okuduğu kitaplarla şekillenmeye, 

kendi “ben” ini bulmaya yönelir.  

Romanlar, çocukların okuma zevkini geliştiren eserlerdir. İçindeki şahıslar, romanın 

akışı, verilmek istenen mesajlar genellikle açıktır. Romanların akıcı ve sade olması çocukların 
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ilgisini daha çok çekmektedir. Bu yolla hem okuma alışkanlığı kazanıp hem de hayatı 

anlamlandırma yolunda önemli adımlar atılmaktadır. 

Çocuklar roman sayesinde kurgulanmış dünyaların içine girerek kendileri ile duygusal 

paralellik kurarlar. Romanda karşılaşılan olaylara gösterilen tepkiler sayesinde gündelik 

yaşantıda da bu tecrübelerin pratik yararlarından faydalanabilirler. Böylece hata yapma 

ihtimalleri azalır. Model seçme tutkularına hizmet eder, Dengeli ve tutarlı bir kişiliğe sahip 

olmada katkılar sağlar.  

Roman bir arkadaş, bir dosttur. Yazınsal türler bireylerin yaratıcı düşünme yolunda 

atacakları en önemli adımlardan biridir. Bu açıdan bakacak olursak, roman çocukların hayal ve 

imgelem gücünü geliştirmede bir araç olacaktır. Çocuk romana her zaman bir arkadaş gibi, bir 

dost gibi davranır.  

Çocuk hayatı anlamaya ve hayatını anlamlandırmaya başlama aşamasında bulunan 

biyolojik yapı olarak gelişimini tamamlamamış bir varlıktır. Bu nedenle roman çocuğun hayatı 

anlaması ve onu anlamlandırması için bir geçiş basamağı ve aynı zamanda çocuğu yönlendiren, 

ona telkinlerde bulunan bir araç olarak göze çarpmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında roman 

çocuk için aslında çok şeyler ifade eden bir araç olmaktadır. O yönüyle bakıldığında roman 

çocuk için bir hayali işlevde bulunma, bir filmde rol alma ve bu rolün gereklerini kendi içinden 

geldiği gibi tasarlamasını sağlama, bir bakıma onun fikirlerini sergilemesine ortam oluşturma 

gibi çeşitli olanaklar sunmaktadır.  

Çocuğun duyuşsal, zihinsel ve psikolojik gelişimi açısından önemli yere sahip olan edebî 

türler içinde roman, çocuk edebiyatı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuk, okuduğu 

eserler aracılığı ile yaşanılan hayatın dışında farklı bir dünyaya girer ve bu eserler aracılığı ile 

olaylara daha etraflıca bakabilme yeterliliğini elde eder. Çocuklar için yazılmış roman ve 

hikâyeler, onlara hayatın başkalıklarını göstermenin yanında, başkalarının serüvenlerini ve 

deneyimlerini de gösterir.  

Roman, çocuğa hayatı tanıtır, boş vakitlerini değerlendirir, zevkli ve heyecanlı vakit 

geçirmelerini sağlar. Çocuklar için kaleme alınan romanlar, çocuğu sıkmayacak, onun ilgisini 

çekecek, onun düşünce ve hayal dünyasını anlamlandırma ihtiyacını karşılayacak özelliğe sahip 

olmalıdır.  

Çocuk, romanları okurken çok çeşitli olaylara, durumlara, kişilere yakınlık kurup onları 

anlayıp, yorumlayıp öğrenerek kişisel gelişimini tamamlamaktadır. Bu nedenle romanlar, 

çocukların her zaman ilgi duyduğu ve okumaktan büyük zevk aldıkları türlerin başında 

gelmiştir. Romanın içinde birden fazla olay bulunması, detaylı bilgi ve kahramanların çeşitliliği 

sebebiyle karmaşık bir yapıya sahip olan roman, daha çok ilk gençlik çağının edebi türü olarak 

kabul edilir. 

Romanlarda anlatılan olaylarda çocuk kendi yerini tayin eder. Eserdeki kişilerle 

duygudaşlık kurar. Düşünce ve davranışlarında olumlu davranışlar meydana gelebilir. Romanın 

diğer eserlere nazaran uzun oluşu, olay ve kişilerin fazla olması çocuğun daha geniş âlemlerle 

irtibata geçmesini sağlar. Böylece çocuk zengin bir hayal dünyasına kavuşur. Romanın 

yaşanmış veya yaşanması mümkün olaylar bütünü olması, hayatın bir tür aynası olmasında 

çocuğun günlük yaşamdaki olaylara çıkarsamalar yapmasına yardımcı olur.  

Roman bir hayatı bütün yönleri ile anlattığı, geçmişle gelecek arasında bağ kurduğu için 

çocuklar arasında diğer türlerden daha özel ve önemli bir yere sahiptir. Çocuklar roman yoluyla, 

bir oluş ve oluşumu rahatlıkla izleyebilirler.  

Roman sanat eseri olduğu için sahip olduğu estetik değerler çocuklarımızın dil zevki ve 

okuma alışkanlığı kazanmalarına büyük bir katkı sağlar. Bunun yanında çocuklar, romandaki 

olaylarla kendi hayatları arasında duygusal paralellik kurarlar. Romanlarda gördükleri olaylara 

kendi hayatlarında karşılaşmaları halinde bu olaylara nasıl tepki verebileceklerini önceden 

kestirebilirler. Hata yapma ihtimallerini zayıflatır ve onlara hayatla ilgili deneyimler kazandırır. 
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Çocukların en büyük özelliği; kendilerini anlama, başkalarıyla karşılaştırma kendi 

hayatları ile başkalarının hayatlarını ölçme olmalarıdır. İşte romanlar ele aldığı olay ve 

kahramanları aracılığı ile çocuğu önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin; romanda çocuk 

kahramanların hayatları ile kendi hayatını karşılaştırır, olaylar karşısında nasıl davranacaklarını 

öğrenirler ve hayata dair deneyim kazanmış olurlar. Ayrıca iyi kurgulanmış romanlar, ulusal 

kimliğin, ahlak kurallarının işlenmesi ve çocukların bunları okumaları sonucunda topluma ait 

değerleri de öğrenmesi ve ileride topluma daha iyi uyum sağlaması mümkün olmaktadır.  

Çocukların diğer bir özelliği de kendilerine model seçme eğiliminde olmasıdır. Özellikle 

okudukları eserlerdeki kahramanlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu açıdan çocuk 

romanlarında kahramanların niteliğine özen gösterilirse, çocuklar bu aşamada seçtikleri 

modeller onlar için yararlı olacaktır. Özetle romanlar; çocuğun dilin inceliklerini öğrenmesine, 

okuma alışkanlığını kazanmasına, hayata dair deneyim kazanmasına, yaşadığı toplumun 

değerlerini, ulusal kimliğini kazanmasında önemli bir yere sahiptir.  

Romanların aksiyon dolu olması, zamanın, mekânın sürekli değişiyor olması ve tamamen 

koşuşturmalardan oluşması sebebiyle çocuklar tarafından tercih edilebilir. Bu tür, tüm çocuklar 

tarafından tercih edilmeyebilir. Kimi zaman polisiye olayları seven, aktif ve anlama seviyesi 

normalden biraz daha yüksek olan romanlar çocuklar tarafından daha çok tercih edilebilir. 

Çocukların romana ilgi duydukları dönemin diğer bir özelliği de kimlik oluşumunun 

yaşamasıdır. Ergen kimlik oluştururken örnek alır, özdeşleşir. Model aldığı kişileri idealleştirir 

ve onları taklit eder. Çocuk model alırken televizyondan, okuduklarından, çevresinden vb. 

yararlanır. Bu noktada çocukların toplumun beklentilerine uygun, tutarlı, dengeli ve sağlıklı bir 

kimlik oluşturmasında romanlar önemlidir. Çünkü çocuk içinde bulunduğu kimlik bunalımında 

en doğruyu seçme eğilimindedir. Kendine yakın ve sevimli bulduğu roman kahramanıyla 

özdeşleşir, onu kendine mal eder. Dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşması için roman 

kahramanlarının özenle seçilmesi gerekir.  

Çocuk için roman neden önemlidir sorusu her zaman sorulagelmektedir. Çocuğun nerede 

nasıl davrandığını öğrenmesi, yaşanmış örnekler yoluyla kendi yaşam modelini bulması 

açısından roman önemli bir kaynak görevini yerine getirir. Ayrıca roman, çocuğa, yaşanmış 

olayların içinde olma, kendine rol biçme açısından önemlidir. Diğer yandan çocuğun hayatı 

anlaması ve anlamlandırması bakımından da roman önemli bir işleve sahiptir.  

Çocuklar yapıları gereği öğrendikleri bazı şeyleri hayal ederek yaşarlar. Bu noktadan 

hareketle çocuklar, okudukları bir romanın akışına kendilerini kaptırarak o romanda yer alan bir 

şahsın kimliğine bürünerek onun sahip olduğu rolü üstlenirler ve kendi dünyalarına göre o rolü 

oynamaya çalışırlar. Bu şekilde gelişen çocuğun gerek hayal dünyası ve gerekse de olaylara 

bakış açısı değişir ve gelişir. Romanlarda çocukların bu üstün yeteneklere sahip olmalarında 

önemli rol üstlendiklerinden onların hayatında önemli bir yere sahiptir. 

Çocuk, edebiyatın ayrılmaz bir bütünü ve kendisidir. Çocuklar için kaleme alınan birçok 

edebi tür içinde romanın ayrı ve özel bir yere sahip olmasının altında, bu bütünü çocuğa 

sunması yatmaktadır. Romanlarda çocuğun dünyasından çeşitli sahneler ele alındığı gibi, onun 

dışında var olan dünyalara da temas edilir. Bu bakımından romanlar her zaman çocukların 

ilgisini çekmiş ve onlar tarafından en çok okunan türler arasında yer almıştır. Bu eserlerde ele 

alınan konular, çocuğun kendi dünyası ile başka dünyalar arasında ilişkilendirmeler yaparak 

geleceğini oluşturma fırsatı sunmaktadır. Bu yüzden roman çocuk için, çocuk da roman için 

vazgeçilmez bütün gibidir. 

Çocuk edebiyatı ürünleri genellikle dil gelişimi açısından önemli olduğu kadar çocuğun 

kişisel gelişimini, kendisini ifade etmesini de sağlar. Aynı zamanda anlama ve anlatma 

yeteneğinin zenginleşmesine katkı sunar. Bu yüzden hangi tür ve biçimde olursa olsun 

çocuklara rasgele kitap okutmak yerine, onlar için hazırlanmış eserlere yönlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Çocuğun zihinsel ve toplumsal gelişim aşamasında, anlatım ve dil gelişiminde, dış 

dünyaya uyumunda roman önemli bir yer sahiptir. Eğitim-öğretim aşamasında, romanlardan 
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faydalanılarak duygusal ve ruhsal olgunluk ile çocuk arasında bir paralellik oluşturulabilir. 

Çocuk için roman eğlenirken kendisini eğlendirdiği kendi dünyası dışında yeni dünyalar 

keşfettiği her döneminde kendisine erişebilen bir gelişim aracıdır. Her döneminde ihtiyaçlarına 

cevap verebilen roman onun gelişimine katkıda bulunurken çocuğun dış dünyaya açılmasına 

kendini anlamlandırmasına ve anlayabilmesine yardımcı olur. Kısaca roman çocuğun dış 

dünyaya ve dış dünyanın da çocuğa ulaşmasında önemli bir köprü durumundadır. 

Çocukluk çağının ilk dönemlerinde masal, efsane gibi olağanüstü unsurlar içeren 

eserlerden hoşlanırken roman türünü ilk gençlik döneminde daha çok tercih eder. Zihinsel 

gelişimlerine paralel olarak çocukların karmaşık bir yapıya sahip olan romanı ergenlik ve 

ergenliğe yakın dönemlerde tercih etmeleri gayet doğaldır. Zira somut düşünmeden soyut 

düşünme yeterliliğine geçen çocuk romanın içerdiği olayı bilgi ve kavram çeşitliliğini 

tümevarım ve tümden gelimci düşünme yapısıyla çözebilir hale gelir. Buna bağlı olarak 

romanlar çocuğun zihinsel işlevlerini destekler niteliktedir.  

Çocuklar, çocukluk çağının ilk dönemlerinden itibaren fantastik anlatımlara ve başka 

hayatlara dair izlenimlere her zaman ilgi duyarlar. Bu tür eserler, onları gerçekle hayal çizgisi 

üzerinde sürekli hareket ettirir. Genişlemesine olduğu kadar, derin bir anlam derinliğine sahip 

çocuk, kendi düzlemini takip ederken, karmaşık olan yapıları da çözme merakını taşır. Bu 

yüzden fantastik anlatımlara ilgi duyar. Kimi romanlar bu özellikleri ile her zaman çocukların 

ilgisini çekmiştir. Birden fazla olaya sahip olan roman, kahraman ve olay düzleminin ötesine 

geçebilmektedir. Böylece çocuğun ilgisini çekmenin yanında, onun okuma sürükleyiciliğine de 

katkı sağlamaktadır.  

Hayal ve gerçeği bir arada yaşayan çocuk, çoğu zaman bu unsurları iç içe algılamakta bir 

arada değerlendirmektedir. 0-15 yaş grubu çocukları genellikle, masalımsı unsurlar içeren 

eserlerden daha çok hoşlandıkları bilinmektedir. Bu yaş grubu için yazılacak eserlerde masalsı 

anlatımlara yer verilmesi anlamlı olabilecekken, daha üst yaş grubu çocuklar için gerçekçi 

anlatımlara yönelmek doğru olacaktır. Bu yüzden gerçekçi anlatımı esas alan roman, ilk gençlik 

dönemlerinde daha çok etkili olduğu bilinmektedir. Bu dönem (12-15 yaş dönemi) çocuğun 

etrafında olup bitenleri “neden?” ve “niçin?” diye sorgulamaya başladığı dönemlerde gerçekçi 

hikâye veya romanın anlatma dönemi de başlamış demektir.  

İmgelem gücü artan çocuk kendini romanda geçen olayların içine katar, romanı kendine 

mal eder. Böylelikle çocuklar romanda gördükleri durumlarla gerçek hayatta karşılaştıklarından 

asıl tepki verecekleri hakkında fikir sahibi olur, hayali bir deneyim yaşamış olurlar. Bu kurgusal 

deneyimler sayesinde çocuklar toplumsal gerçeklerle karşılaşırlar. Özetle, romanın doğasında 

bulunan gerçeklik boyutuyla, çocukların masalımsı unsurlardan arınarak topluma uyum 

sağlaması süreci desteklenir. 

Çocuk masaldan, gerçekçi anlatıma geçişi çoğu zaman fark etmez. Onun içindir ki, 

masallarda kullanılan olağanüstülükler, abartılı anlatımlar ilk zamanlarda çocukların oldukça 

hoşuna gider. Kendi hayal dünyasının imkânlarını sonuna kadar kullanmaktan büyük zevk 

duyan çocuk, olağanüstülüklere kendince bir mantık bularak, onu gerçeğimsi bir tarza sokmakta 

zorlanmaz. Hikâye ve romanlar, masallardaki olağanüstülüklerin bir devamı gibidir. 

Çocuk okuduğu her romanı kendine mal eder, onu yeniden yazar. Fiziksel ve ruhsal 

gelişimine paralel olarak, romanların gerçekçilik boyutları gelişmeye, masalımsı unsurlardan 

tamamen arınmaya başladığı görülür.  

Çocuk romanları günümüzde üzerinde en çok tartışılan türler arasında yer almaktadır. 

Kimi araştırmacılar roman kavramına hikâye ile birlikte bir bütün olarak baktıkları için, çoğu 

zaman çocuk romanlarını ayrı bir başlıkta ele almadıkları gözlenmektedir. Kimileri de, roman 

konusunun hikâyeden tamamen farklı yapıda olduğuna dikkat çekerek, onu ayrı bir tür hâlinde 

incelemenin gereğine inanmaktadırlar. Her iki görüşün de kendince tutarlı yanları bulunmakla 

birlikte, biz romanın ayrı bir tür olarak ele alınıp incelenmesi gereğini düşünmekteyiz.  

Çocuk romanlarında karşımıza çıkan bir diğer sorun da, kahramanı çocuk olan eserlerin 

çocuk romanı sayılmasıdır. Çocuk romanı demek, konuları sadece çocuk ve çocukluk olan 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   287 

eserler demek değildir. Çocuklar, kendi yaşıtlarının serüvenlerini dinlemekten ya da okumaktan 

zevk alırlar. Ancak, konularını yetişkin kimselerin hayatından alan romanlar da çocukları 

ilgilendirmektedir. Toplumdan soyutlayamayacağımız çocuğun, etrafında görüp izlediği her 

konuya merak ettiği gerçeğini göz önünde bulundurmakla birlikte, çocuklar için kaleme alınan 

romanlarda dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, onların gelişimlerine uygun olması, 

psikolojik dengelerinin dikkate alınmasıdır.  

Çocukların, konularını yetişkinlerin hayatından alan romanlara daha çok ilgi 

duymalarının önemli nedenlerinden biri de, onların kendilerine model seçme tutkusundan 

kaynaklanmaktadır. Bu yüzden çocuk romanlarında seçilecek kahramanların niteliklerine özen 

gösterilmesi, çocuğun ileriki yaşlarda daha dengeli ve tutarlı bir kişiliğe sahip olmasına katkı 

sağlayıcı karakterlere daha çok yer verilmesi gerekmektedir. Çocuk, büyüklerin hayatını, 

denemelerini anlatan romanları okurken onlara benzemeyi düşünür, hayalî de olsun kendini 

tatmine çalışır. Çocuğun gerçek hayat karşısındaki zayıflığını yansıtan romanlar ise, çocuğu 

çekingen, karamsar insan yapmaktan başka bir işe yaramaz. 

İlköğretimin ilk kademesinde roman konusu ve hacmi bakımından çocuklara sıkıcı gelen 

bir tür olduğu için, genellikle roman konusunun ilköğretimin ikinci kademesinde daha çok yer 

verilmesi tavsiye edilmektedir. Çocukların romanlardan zevk almaları ve onları okumaları için, 

romanlarda bulunması gereken belli başlı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Her ne kadar çocuklar etraflarında meydana gelen oluş ve kılışları anlama ve 

yorumlamada tam anlamıyla yeterliliğe sahip oldukları iddia edilmese de onlar için kurgulanan 

anlatımlarda bir mantık örgüsünün bulunması konusunda dikkatsiz davranmak da doğru 

değildir. Yapılan araştırmalar, çocukların da kendi içlerinde bir mantık süzgecine sahip 

oldukları bilinmektedir. Onlar için kaleme alınan romanların sağlam bir mantık ve anlatım 

diline sahip olması gerekmektedir. Roman yazarların, yetişkin gözüyle çocuk algısından 

uzaklaşarak çocuğun kendi gözlem ve deneyimlerini dikkate alması gerekmektedir. Bu mantığın 

sürekli göz önünde bulundurması, anlatım planındaki dengeye dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Ne türde yazılırsa yazılsın, bütün çocuk eserlerinin onların ruh ve beden gelişimine uygun 

olması gerçeği göz önünde tutulması gerekmektedir. Özellikle çocuklar için kaleme alınan 

romanlarda bu ruh ve beden gelişimine uygunluk daha büyük bir öneme sahiptir. 

Her şeyden önce, anlatıma dayalı eserlerde yer alan şahıslar dünyası, çocukların kendi 

dünyasından seçilmiş ve onların anlayıp algılayabileceği nitelikte olması gerekmektedir. Bu 

yüzden romanlarda yer alan karakterler, gerçek hayatla uyumlu olmalı, abartılı ve gerçek 

hayattan kopuk tip ve karakterlere yer verilmemelidir. 

Edebî metinlerde kullanılan dil ve üslup her zaman önemli olmuştur. Eserlerin değerleri 

de bu ölçülerle birlikte ele alınarak incelenmiştir. Çocuklar için kaleme alınan eserlerde dil ve 

üslup daha büyük bir öneme sahip olduğu gerçeğinden hareketle, çocuk romanlarında onların 

beklentileri dikkate alınması gerekmektedir. Çocukların macera tutkusu göz önünde 

bulundurularak, aşırı tahlil ev tasvirlere yer verilmeden, diyalogları bol, heyecan, merak ve 

edebi zevk uyandıracak olaylara yer verilmesi kaçınılmazdır.  

Çocuklar için yazılan eserlerde görsel malzemelerin kullanılması ve metinlerin bu 

görsellerle desteklenmesi gerekmektedir. Çocuk romanlarında da bu hususa özenle dikat 

edilmesi, kullanılacak görsel malzemeler de bu açıdan dikkatle seçilmesi ve hazırlanması 

gerekmektedir.  

Öteden beri edebiyat eğitimin de bir parçası olarak görülmüş, edebi eserler yoluyla 

birtakım bireysel ve toplumsal davranışlar aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle çocuklar için 

hazırlanan eserlerde bu hususa daha büyük bir önem verildiği, onların bir model olarak geleceğe 

hazırlanması gerektiği düşüncesinden hareket edilerek eserler kaleme alınmıştır. Bu yüzden 

roman, çoğu zaman eğitimin bir parçası olarak görülmüş ve bu eserler aracılığı ile çocuklara 

birtakım olumlu davranışlar aktarılmaya çalışılmıştır.  
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Roman, hayata dair çeşitli dönüm noktalarını anlattığı, geçmişle gelecek arasında bağ 

kurduğu için eğitim açısından diğer türlerden daha özel ve önemli bir yere sahiptir. Çocuklar 

roman yoluyla, bir oluş ve oluşumu rahatlıkla izleyebilirler.  

Çocuk romanları konuları bakımından şu başlıklar altında ele alınmaktadır: 

 Konuları hayvanlar arasında geçen romanlar. 

 Serüven romanları. 

 Mizahi romanlar. 

 Aile konulu romanlar. 

 Hayali bilimkurgu romanlar. 

 Tarihî romanlar. 

 Biyografik romanlar. 

 

Türk Edebiyatında Çocuk Romanı ve Romancılığımız 

Türk edebiyatında roman, diğer türlere nazaran oldukça geç bir dönemde yazılmıştır. 

Daha önceki dönemlerde genellikle Nasrettin Hoca Fıkraları, Mevlana’nın Mesnevisi’nde yer 

alan hayvan hikâyeleri çocukların roman ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. Bu anlatımların 

masalsı unsurları ile ilk çocukluk dönemlerinde bir ihtiyaca cevap vermekle birlikte, daha 

sonraki dönemler için yararlı olduğunu söyleyemeyiz. Tanzimat’ın ilanından sonra 

edebiyatımızda görülmeye başlanan ve daha çok büyükler için yazıldıkları halde, çocukların da 

zevkle okudukları klasik batı eserlerinin Türkçe ilk çevirilerini de çocuk romancılığımızın bir 

başlangıcı kabul edemeyiz.  

XIX. yüzyılın ortalarında başlayan ilk çeviri romanlardan genellikle büyükler 

yararlanmış, daha sonraları bazı romanlar çocuklara mal edilmeye çalışılmıştır. Çevirilerde 

kullanılan dilin kitabi olması, çocukların bu dili yeterince kavrayamamasına neden olduğu gibi, 

bu eserler ilk aşamada çocuklar tarafından sıkıcı bulunmuştur. Bu durumun farkına varan 

çevirmenler, çocukların da zevkle okumalarını sağlayacak bir dil kullanarak, kimi romanları 

çocuklar için özel olarak çevirmişlerdir. Ahmet Lütfi'nin 1864'te Arapça’dan çevirdiği ünlü 

Robenson ile 1872'de Mahmut Nedim Efendi’nin Fransızca’dan çevirdiği Güliver 

Seyahatnamesi, Türkçeye dönemin ağdalı diliyle çevrildiklerinden, çocuklar tarafından okunup 

anlaşılmalarına imkân yoktu. Bu yüzden, klasik eserlerin ilk çevirileri çocuklar için pek bir şey 

ifade etmemiştir. Bunların yanında, Bernardin de Saint Pierrei'in “Pol veVirjini”si ile Jules 

Verne'nin “80 Günde Devri Alem” adlı eserlerinde çocukları ilgilendirebilecek bir çeviri 

özelliği bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Pol ve Virjini, 1870 yılında Mümeyiz Çocuk gazetesinde yayımlanmaya başlanmış ise de 

tamamlanamamıştır. Kitapları Türkçe’ye en çok çevrilmiş bir yazar arasında yer alan Jules 

Verne'den yapılan ilk çeviri Kaptan Patras'ın Sergüzeşti’dir. 1871'de Ohanes Gokasyan 

tarafından çevrilip Bursa'da bastırılmıştır. İkinci çeviriler ise Mehrnet Emin tarafından bir saray 

mabeyincisi eliyle yapılmıştır: Merkez - i arza seyahat ( 1886) ve Beş Hafta Balonla Seyahat 

(1889). Bu iki eser M. Emirs tarafından Padişaha ve saray mensuplarına sunulmak üzere 

hazırlandığından gayet güzel kağıda resimli olarak basılmışlardır. Fakat ne bunlar, ne de Kaptan 

Hatras'ın sergüzeşti çocukların okuyabilecekleri eserler olamamışlardır ancak 1880'de Ahmet 

İhsan kalemiyle yapılan, çocuklarda tavsiye edilen iki çeviri Jules Verne'yi çocuklarımıza, 

gençlerimize tanıtmıştır: Seksen Günde Devri Alem ve Gizli Adam. 

Edebiyatımızda çocuklar için yazılan ilk telif romanlar arasında Ebubekir Hazım’ın 

“Küçük Paşa” Mahmut Yesari’nin “Bağrı Yanık Ömer”, Reşat Nuri’nin “Kızılcık Dalları”nı 

sayabiliriz. Bu eserlerden “Bağrı Yanık Ömer” tamamen çocuklar için kaleme alınmakla 

birlikte, diğer romanların sadece konusu çocuk olmaktan öteye geçmemektedir.  
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Romancılarımızın çocuğu genellikle iki şekilde ele almaktadırlar: Birincide çocuk 

romanın sadece bir figürüdür. Sözgelimi “Çalıkuşu” romanındaki Munise gibi. Diğerinde ise, 

romanın kahramanlarından birinin çocukluk dönemi olarak yer alır. Romancılarımızın, çocukluk 

döneminden bir roman çıkarabilme başarısını göstermek şöyle dursun, bu dönemi dikkate dahi 

almadıkları gözlenmektedirler. Hatta kimi romancılarımız, bu dönemi göremezlikten 

gelmişlerdir.  

Günümüzde yazılan birçok çocuk romanı ise, çocuğun monografisi şeklinde tasarlanmış 

olduğu görülür. Aslında bütün bunlar, çocuğun hayatını kuşatan olayların azlığının yanında, 

yazarın çocuğun gözüyle olaylara bakamayışından da kaynaklanmaktadır. Kimi yazarlar 

gözleyebildiği veya yaşayabildiği oranda çocuğu anlatmaya kalktığı için, çocuk romanları konu 

bakımından yetersiz kalmaktadır.  

Romancılarımız arasında en çok çocuğa yer veren Reşat Nuri Güntekin’in bu özelliği, 

onun eğitimci olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir yazarımız da, Samipaşazade Sezai 

Beydir. “Sergüzeşt” romanında 8-9 yaşlarındaki esir halayık Dilber'in çocukluk hayatıyla başlar; 

fakat kitabın yarısında Dilber büyür ve aşkın ne olduğunu anlamağa, Modadaki konağın küçük 

beyi Celal ile sevişmeye koyulur. Sergüzeşt'te bir çocuk ruhunun romanıyla değil de, çocuk 

sefaleti ile karşılaşıyoruz. 

Halide Edip'in “Zeynonun Oğlu” romanında yer alan Hasso, sadece annesinin hayatını 

etkileme yönüyle yer almıştır. Yazar eserine verdiği adla, okuyucuya belki bir Hasso’nun hayat 

hikâyesini sunmuş gibi görünse bile, romanda Hasso bir figür olmaktan ileri gitmemiştir. Yine 

aynı yazarın “Sinekli Bakkal” romanında da çocuk sadece ana kahramanın çocukluk dönemi 

olarak ele alınmıştır.  

1930'dan soma rastladığımız çocuk romanlarından ilki Huriye Öniz tarafından kaleme 

alınan 1936'da yayınlanan “Köprü Altı Çocukları”dır. Bu kitapta Küçük Paşa, Bağrı Yanık 

Ömer ve Kızılcık Dalları gibi kimsesiz, koruyucusuz çocukların ıstırabını dile getirmektedir. 

Çocuk romanları yazarlarımızdan biri de Cahit Uçuk'tur. İlk baskısı 1937'de yayınlanan 

Türk İkizleri adlı roman, 1958 yılında Andersen Armağanı Şeref Listesine girerek Liyakat 

Madalyası almıştır. Böylece, Eflatun Cem Güney'den sonra Liyakat Madalyası alan ikinci 

yazarımız Cahit Uçuk olmuştur. Türk İkizleri, dünyaca tanınan İkizler dizisinin 27. kitabı olarak 

İngilizceye çevrilip Londra'da da bastırılmıştır. 

Son yıllarda çocuk romanı konusunda önemli bir adı atılmış; Doğan Kardeş 

Müessesesinin açtığı yarışmada Mehmet Seyda'nın “Bir Gün Büyüyeceksin”i birinciliği, Nihal 

Karamağaralı'nın ve Vala Nurettin'in yazdıkları “Korkusuz Murat” ikinciliği , Talip Apaydın'ın 

“Toprağa Basınca” adlı eseri de üçüncülüğü kazanmıştır. 

 

Sonuç olarak, 

Bizim çocuğu anlamamız ve yorumlayabilmemiz gerçekten zordur. Bunun için bazı 

ölçütler kullanmamız gerekir. Bunlar edebi, sosyal ve psikolojik ölçütlerdir. Edebi ölçütlerin de 

başında romanın yer aldığını söyleyebiliriz. İnsanlar hoşlarına giden etkinliklerde bulunurlar, 

hoşlarına giden işlerde çalışmak isterler ve ilgilerini çeken ve ihtiyaçlarını karşılayan kitapları 

okurlar. Aslında bireyler bu yolla iç âlemlerinde gizli kalmış duygu, düşünce ve olguları dış 

âlemde müşahede ederler. Çocuk için de bu durum geçerlidir. İnsanlar kendilerini iyi gösteren 

aynaya bakmaktan hoşlanırlar. Roman da çocuk için bir aynadır zaten. Romanın konusunu 

düşünürler, olaylarını hayal dünyalarında yaşarlar ve kahramanları da kendileridir. Bizler 

çocuğun hangi tür romanlar okuduğunu iyi tespit edebilsek, çocuğu anlama yolunda önemli bir 

mesafe kat etmiş oluruz. Çocuklar için roman yazılması, eserler verilmesi çocuğa önem 

verildiğinin ve çocuğun keşfedilmesi gerektiğinin en önemli göstergesidir. Bu günün çocukları 

yarının büyükleri olacağı için çocukları iyi anlamalıyız ve onlara sahip çıkmalıyız. Bu da onları 

aramaya yarayan her türlü objeye ve araçlara sahip çıkmamızla mümkün olacaktır. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE EĞİTSEL 

OYUNLARIN KULLANIMINA VE İŞLEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

Yasemin BAKİ* 

 

 

ÖZET 

Günümüzün temel eğitim anlayışı olan yapılandırmacı yaklaşım, öğrenmede bireysel farklılıkların 
yanı sıra eğitimin sosyal hayatla olan bağını ön plana çıkararak bu sürecin çevreden bağımsız 
olmayacağını vurgulanmaktadır. Bu çerçevede bilgi ve teknolojideki baş döndürücü değişime paralel 
olarak toplumsal yapıda ve beraberinde öğrenci profilinde de köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 
yapı içerisinde yeni nesil öğrencilerinin öğrenme tercihleri incelendiğinde bu öğrencilerin günlük 
yaşamlarında oyunların çok önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Teknolojiyle arkadaş olan bu nesil, 
bilgiye daha hızlı erişirken bu sürecin yansıması olarak çevreleriyle oyun hızında etkileşim kurmakta ve 
öğrenme-öğretme ortamlarında oyun merkezli bir anlayışla eğlenerek öğrenmeyi tercih etmektedirler.  

Eğitimin sosyal yaşamla ve teknolojiyle uyumu, her derste olduğu gibi bir kültür ve beceri dersi 
olan Türkçe dersi içinde önemli bir işlevlere sahiptir. Türkçe Dersi Öğretim Programında, temel dil 
becerilerinin yanı sıra öğrencilerin yaşamları boyunca kullanacakları temel becerilerin kazandırılması da 
hedeflenmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin bilgiye erişimde tüm becerileri edinmesi ve bu 
becerilerin değişen koşullarla yenilemesini sağlayacak çağın teknolojik olanaklarından en üst düzeyde 
yararlanılması amaçlamaktadır. Bu çerçevede oyun merkezli bir anlayışa sahip olan yeni neslin 
öğrencilerinin sosyal yaşamlarında tercih ettikleri oyunlarla Türkçe dersinde oynadıkları eğitsel oyunlara 
ilişkin görüşlerin tespit edilmesinin amaçlanmıştır. Nitel araştırma metodolojisiyle gerçekleştirilen 
araştırmada, seçilen duruma ilişkin katılımcıların belirlenmesinde nitel araştırmalarla özdeşleşmiş, amaçlı 
örneklemenin başlıca türlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu 
örnekleme yöntemiyle yapılan araştırma, elli iki ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada nitel araştırma veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında alan uzmanlarının görüşleri 
çerçevesinde katılımcılara beş açık uçlu soru yöneltilmiş olup toplanan verilerin analizinde nitel analiz 
tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen kod ve temalara ilişkin veriler, 
bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS programıyla analiz edilmiş ve bu verilere ilişkin katılımcıların frekans 
(f) ve yüzde (%) değerleri, oluşturulan temalara göre sınıflandırılarak bulgular, tablolaştırılarak 
yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin büyük çoğunluğunun oyun oynamayı 
sevdiklerini, Türkçe derslerinde eğitsel oyunlara yer verilmesi gerektiğini ancak derslere eğitsel oyunlara 
çok az yer verildiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte eğitsel oyunların eğlenerek öğrenme, motive olma, 
derslerin verimli geçmesi ve öğrenmede kalıcılığı sağladığını düşünmektedirler.  

Anahtar kelimeler: Türkçe dersi, eğitsel oyun, yeni nesil öğrenciler, eğitim, oyun merkezli 
öğrenme. 
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SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VİEWS ON THE USE OF 

EDUCATİONAL GAMES İN THE COURSE OF TURKİSH AND FUNCTİONS 

 

ABSTRACT 

The constructivist approach which is today's basic education conception, stresses by emphasizing 
the lien of education with social life as well as individual differences in learning that the process cannot 
be independent from the environment. In this context, in parallel with the head-turning changes in 
information and technology, there are fundamental changes in the social structure with the student 
profile. When learning prefers of new generation students, it is seen that the game holds a very 
important in their daily lives. The generation that is friend with technology, while accessing the 
information faster, they make contact with their environment at the speed of game as a reflection of the 
process and in the teaching-learning environment; they prefer a learning approach based on the game.  

The harmony of education with social life and technology has an important function for Turkish 
lesson which is based on culture and skills and has a close relationship with social life as well as with all 
lessons. The Turkish lesson aims to gain basic skills that they use throughout their lives such as basic 
languages skills and usage of basic information technology. In this context, it is determined to identify 
the views about the educational games in Turkish lessons and the games that the new generation of 
students having an understanding based on game prefers in their social life. In the study conducted by 
qualitative research methodology, it was used easily accessible state sampling identified with qualitative 
research which is one of the main types of sampling to determine the participants for the selected state. 
This research conducted by sampling was carried out with the participation of fifty-two secondary 
school students. Semi-structured interview technique from qualitative research data collection 
techniques was used in the study. According to the opinions of domain experts, five open-ended 
questions directed to participants in the preparation of semi-structured questionnaire. In the analysis of 
the data collected, content analysis from the qualitative analysis techniques will be used. The data 
related to the themes and codes derived from the analysis will be computerized and analyzed with SPSS 
program and the values of frequency (f) and percentage (%) of the participants regarding this data will 
be classified according to established themes and the findings will be interpreted in tables. They like to 
play the majority of secondary school students according to the survey, should be given to educational 
games educational games in the Turkish language, but stated that the classes given very little space. 
However, the fun educational games to learn, be motivated, they think that provides efficient passing 
and persistence in learning the lesson. 

Key words: Turkish lesson, educational games, new generation of students, education, learning-
based games. 

 

1. GİRİŞ 

Oyun, insanlık tarihiyle eş bir zamana sahip olan evrensel bir kavramdır. Kesin ve tam bir 

tanımı olmamakla birlikte oyunla ilgili ilk teorinin 19. yüzyılın sonlarında Lazarus tarafından 

yapıldığı kabul edilmektedir. Lazarus (1883) oyunu, herhangi bir hedefe bağlı olmadan 

mutluluk getiren serbest bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır (Akt: Özdoğan, 2009). İlgili alan 

yazında oyunla ilgili çeşitli tanımlar yapılmakla birlikte Yardımcı ve Tuncer (2002)’e göre oyun 

çocuğun ileriki yaşamına ilişkin prova yaptığı çeşitli etkinlikleri kapsayan hayatının bir 

parçasıdır. Montaigne ise oyunu; “Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşısı” 

olarak değerlendirir (Akt: Dönmez, 1999). Gökşen (2014), çocuğu hayata hazırlayan informal 

bir eğitim alanı, Dönmez (1999) belli bir amaca sahip olan ya da olmayan, kurallı ya da 

kuralsız; çocuğun isteyerek yaptığı fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimi içeren en 

yetkin öğrenme alanı olarak tanımlar. Uluğ (2007) ise oyunu; çocuğun kendini ifadesi, sosyal 

kuruluş, uyum, iç dünyasının aynası, kişiliğin gelişiminde sosyal ve ahlaki değerlerin 

öğrenildiği ideal bir arena, öğrenme laboratuvarı, gizli enerjinin kullanımını sağlayan hayal ile 

gerçek arasındaki köprü, fonksiyonel bir hâl, sonucu düşünülmeden eğlenme amacıyla yapılan 
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çocuk işi hareketler olarak değerlendirir. Alan yazında yapılan bu tanımlardan hareketle oyunun 

çocuğun dünyasını yansıtan karmaşık ve çok yönlü bir davranış olduğu söylenebilir.  

Oyunun bu çok yönlü yapısı onun kültüre, yaş grubuna, cinsiyete, bireysel ve grupla 

oynanmasına, oyuncakla oynanmasına kadar çeşitli değişkenlere göre birçok sınıflandırma 

yapılmasına sebep olmuştur (Akandere, 2003; And, 1974; Hazar, 2000; Özbakır, 2009; Özgür, 

2000; Pehlivan, 2005). Bu bağlamda bir nevi her çocuğun dünyası ve düşüncesi kadar özgün 

olan oyunun, bu çeşitliliği karmaşık yapısından ve evrenselliğinden de kaynaklanmaktadır. 

Oyun kavramına ilişkin çocuğun geçirdiği gelişimsel özelliklere göre çeşitli kuramlar ortaya 

atılmakla birlikte Gilmore, bu kuramları Klasik ve Dinamik Kuramlar olmak üzere iki ana 

kategoride değerlendirilmiştir (Baykoç Dönmez, 2000).  

1. Klasik Kuramlar: Fazla Enerji Kuramı, Dinlenme Kuramı, Öncül Deneme Kuramı, 

Bağlantı Kurma Kuramı, Huizinga Kuramı. 

2. Dinamik Kuramlar: Freud Kuramı, Piaget Kuramı, Erikson Kuramı. 

Klasik Kuramlar, yapı olarak birbirlerine karşıt olmakla birlikte genel olarak oyunu eksik 

ya da fazla enerjiyi düzenleme, yaşamın provası ya da ilkel hareketlerin yansıması olarak 

değerlendirmektedirler (Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007). Klasik Kuramlardan, Bağlantı 

Kuramında Hall, çocukluğun evrelerini, insan evrimiyle özdeşleştirerek oyunda çocuğun bu 

devinimi yaşadığını savunurken (Baykoç Dönmez, 2000); Homo Ludens “Oyuncu İnsan” 

Kuramını ortaya atan Huizinga oyunu hayatın ilk sırasında yer alan bir faaliyet olarak 

değerlendirerek oyunu insanın tüm yaşamıyla özdeşleştirir (And, 1974). Hall’ın ileriki yaşamın 

provası olarak değerlendirdiği oyun, Huizinga’da insanın başlı başına bir oyuncu olduğu fikriyle 

örtüşmektedir. Bununla birlikte Dinamik Kuramcılardan Erikson, oyunu psiko-sosyal gelişimin 

bir parçası olarak hayatla özdeşleştirirken Freud, haz ve acı uyarıcıları arasındaki denge unsuru 

olarak içsel dürtülerle eşleştirir. Piaget ise bilişsel gelişime paralel olarak sınıflandırdığı oyun 

kuramını, Duyu Motor Dönemi Alıştırmalı Oyun (0-2 yaş), Sembolik (Simgesel) Oyun Dönemi 

(2-7 ya da 2-11 yaş arası), Kurallı Oyun Dönemi (11-12 yaş sonrası) olarak üç kategoride 

değerlendirir (Erden ve Akman, 1996; Sevinç, 2009). Piaget, çocukluk dönemi sonrasında insan 

davranışında daima bulunan adölesan, yetişkinlik ve yaşlılık süreçlerinde de bireyin kurallı 

oyunlar oynayarak oyunun yaşam boyu süren bir öğrenme etkinliği ve süreci olduğunu savunur 

(Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007; Sevinç, 2009). Bu çerçevede Klasik Kuramcılar ve Dinamik 

Kuramcılar belli noktalarda ayrılsalar da hepsini bütün olarak değerlendirdiğimizde aslında 

insanın kendini ve hayatı öğrenme adına yaşamının her aşamasında kendi gerçekliği içerisinde 

bir oyun oynadığı şeklinde de değerlendirilebilir. Böylece gelişimsel özellikleri itibariyle 

oyuncaklarını değiştiren insan, kendine özgü oyuncaklarıyla hayat denilen öğrenme okulunu 

kendi gereçlerine göre her an yeniden dizayn eder. Koçyiğit, Tuğluk ve Kök (2007)’e göre ise 

klasik ve dinamik kuramcıların ortak görüşleri; oyunun bir öğrenme aracı olduğu ve planlanmış 

ortamlarda daha etkili olacağıdır. Bu bağlamda pedagojik bir çevre oluşturan oyun, çocuğa 

eğlence içerisinde kendini ve çevresini tanımasını sağlayan kültür iletişiminde bir etkileşim ve 

eğitim aracıdır (Çamlıyer ve Çamlıyer,1997; Hanbaba ve Bektaş, 2011).  

Eğlendirirken eğiten bir işleve sahip olan oyun, bu özelliğiyle günümüz eğitim sürecinin 

de etkin araçlarından birine dönüşmüştür (Özer, Gürkan ve Ramazanoğlu, 2006). Bu 

dönüşümde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme ortamlarında, günümüz öğrencilerinin temel 

özellikleri bu bağlamda belirleyici ve ana şekillendiricidir. Prensky (2001)’ye göre oyun ve 

eğlence merkezli öğrenme tarzına sahip bu neslin günlük yaşantısında oyun, çok önemli bir yere 

sahip olmakla birlikte günümüz öğrencileri çevreleriyle oyun hızında etkileşim kurmaktadırlar. 

Böylece yaşamlarıyla paralel olarak eğitim ortamlarında da oyun oynayarak eğlenerek 

öğrenmeyi sevmekte ve hayal güçlerini harekete geçiren oyun ve etkinliklere katılmaktadırlar 

(Prensky, 2001; Şahin, 2009). Günümüz neslinin genel özellikleri ve bunun eğitim sürecine 

yansımasından hareketle çocuğun dünyasının çok özel araçlarından olan oyunlar da eğitsel oyun 

kavramıyla öğretim sürecinde yerini almış modern bir eğitim aracıdır (Boydak, 2007; Bakar, 

Tüzün ve Çağıltay, 2010). Demirel (2009), eğitsel oyunları “Öğrenilen bilgilerin 

pekiştirilmesini sağlayan ve daha rahat yerlerde tekrar edilmesine olanak veren etkinlikler” 
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olarak tanımlamaktadır. Gedik (2012)’e göre eğitsel oyunların öğrenme-öğretme sürecinde 

kullanımındaki amaç dersi oynayarak geçirmek değil oyunlaştırarak öğrenciler için ilgi çekici 

şekle dönüştürmektir. Bu bağlamda çocuğun geleneksel öğrenme ortamından sıyrılarak kendi 

niteliklerini açığa çıkaracağı bir ortam sunan eğitsel oyunlar; dikkati, algı ve motivasyonu 

arttırma, kaygıyı azaltma ve öğrenmeyi eğlenceli bir yapıya dönüştürme, akademik başarı 

düzeyini arttırma gibi işlevleriyle çeşitli katkılar sağlamaktadır (Durualp ve Aral, 2010; 

Hanbaba ve Bektaş, 2011; Kaya, 2007; Sert, 2009; Yiğit, 2007). Bunun yanı sıra bellekte tutma, 

isimlendirme, eşleştirme ve sınıflandırma, düşünme, algılama, zihinsel planlama gibi üst düzey 

zihinsel becerilerin gelişimini açısından da pozitif etkiler oluşturur (Aral, Gürsay ve Köksal, 

2000; Çoban, Yıldırım ve Göktaş, 2011; Ulutaş, 2011). Öğrenme-öğretme sürecine sağladığı bu 

katkılar eğitsel oyunların sahip olması gereken niteliklere dair de ipuçları vermektedir. Bu 

bağlamda pedagojik bir araç olan eğitsel oyunların sahip olması gereken nitelikler şunlardır: 

eğlenerek öğrenme, problem çözme, kritik düşünme, kavram öğretimi, strateji geliştirme, 

olgunlaşma, hedefe yönelik olma, dikkat dağıtmama bireysel ve grup çalışmalarına uygunluk, 

içerikle ve öğrenci seviyesiyle örtüşmedir (Gedik, 2012; Özenç, 2007; Pehlivan, 1997; Sert, 

2009). Bu bağlamda öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin alışkanlık ve niteliklerinin dikkate 

alındığı oyunlar eğlence, kalite ve kalıcı olma açısından daha işlevsel olacak ve hedeflenen 

kazanımlara erişimde daha etkin bir araca dönüşerek becerilerin gelişimine katkı sağlayacaktır 

(Prensky, 2001).  

Oyun, çocuk gelişiminde psikolojik ve duygusal niteliklerin yanı sıra fiziksel, sosyal, 

psikomotor, kişilik, zihinsel (bilişsel) ve dil becerilerinin gelişimi açısından da önemli katkılar 

sağlar (Akandere, 2003; Arı, 2003; Bağcı, 2011; Cürebal ve Çetin Özben, 2012; Gedik, 2012; 

Hazar, 2000; Poyraz, 2003). Oyunu beceri öğrenme aracı olarak değerlendiren Haliloğlu 

(2001)’na göre bu yolla çocuklara çeşitli beceriler öğretilebilir. Turgut (2004)’a göre çocuğun 

hayatı algılamasını sağlayan en yalın dil etkinliği, Yörükoğlu (1998)’na göre ise çocuğun dili 

olarak tanımlanan oyun; çocuğun dil gelişimi ve buna paralel olarak dili oluşturan temel 

becerilerin gelişimini de doğrudan etkiler ve destekler. Çocuğun dil gelişiminde önemli işlevler 

üstlenen oyun süreci ve bileşenleri, doğal bir ortam oluşturarak çocukların kendi dilleri olan 

oyun aracılığıyla dillendirerek temel dil becerilerinin gelişimine önemli katkılar sağlar. Bu 

bağlamda eğitsel oyunlar, ana hedefi temel dil becerilerinin gelişimi olan Türkçe öğretiminde 

kelime hazinesinin arttırılması, anlaşılır ve düzgün cümle kurma, soru sorma, cevaplama, öykü 

anlatma becerisi gibi konuşma becerisi, diksiyon ve beden dilinin aktif kullanımını açısından 

önemli bir araca dönüşür (Akandere, 2003; Cürebal ve Çetin Özben, 2012; Gökşen, 2014; Onur 

Sezer ve Sadioğlu, 2012). Gedik ve Tekin (2015)’e göre zaman kavramı, görsel okuma, telaffuz, 

kelimeleri tanıma, türetme ve kelime hazinesinin gelişimi, atasözleri ve deyimleri tanımaya 

yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda Türkçe derslerinde özellikle dramatik ve sembolik oyunlar; 

ses, tonlama gibi konuşma becerisinin yanı sıra sözcük öğretimi ve kelime hazinesinin 

gelişimine olumlu katkılar sağladığı söylenebilir (Ellialtıoğlu, 200; Kara, 2010; Sağlam, 2013). 

Sağlam (2013) ve Kara (2010) tarafından yapılan araştırmada eğitsel oyunların dilbilgisi 

öğretiminde, bilginin somutlaştırılması ve kalıcılığı açısından olumlu katkılar sağladığı tespit 

edilmiştir. Gedik (2012) tarafından yapılan araştırmada ise Türkçe dersinde dinleme, konuşma, 

okuma ve yazma gibi temel dil becerilerinin geliştirilmesinde ve öğrenilenlerin kalıcılığında 

eğitsel oyunların, mevcut öğretim programının uygulandığı öğretim yöntemine göre daha 

başarılı olduğu görülmüştür. Alan yazındaki bu araştırmalardan hareketle çok boyutlu bir ders 

olan Türkçe dersinde eğitsel oyunların kullanılmasının bilginin pekiştirilmesi, öğrencinin 

kendini rahatça ifade etmesi açısından olumlu katkılar sağlamasının yanında temel dil 

becerilerinin gelişimi için kullanılabilecek değerli pedagojik bir araç olarak söylenebilir. Bu 

bağlamda ilgili alan yazındaki çalışmalardan hareketle Türkçe derslerinde içeriği ve temel 

becerilerini geliştirmeye yönelik eğitsel oyunlarla müfredata uyumu sağlandığında zengin 

öğrenme-öğretme ortamı oluşturulmasına olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Alan yazında oyun kavramı ve eğitsel oyunların öğrenme ve öğretme ortamındaki 

işlevlerine ilişkin birçok öğretim kademesinde ve disiplinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır 

(Aytekin, 2001; Ayan ve Dündar, 2009; Aydın, 2008; Bakar-Corez, Tüzün ve Çağıltay, 2010; 
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Başal, 2007; Bayazıtoğlu, 1996; Bayırtepe ve Tüzün, 2007; Coşkun, Akarsu ve Kariper, 2012; 

Çakmakçı, 2011; Çavuş, Kulak, Berk ve Kaplan, 2011; Durualp, 2009; Durualp ve Aral, 2010; 

Girgin ve Gürşimşek, 2005; Esen, 2008; Hanbaba, 2011; Hazar, 2000; Katlav, 2014; Karakuş, 

İnal, Çağıltay, 2008; Kaya, 2007; Kaytez ve Durualp, 2014; Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007; 

Kuru, 2012; Onur ve Güney, 2004; Pehlivan, 1997; Poyraz, 2011; Razon, 1985; Tay, 2005; 

Tortop ve Ocak, 2010). Türkçe öğretiminde ise daha çok ölçek geliştirme, ders ve kılavuz 

kitaplarının incelenmesine ilişkin araştırmalar yapıldığı tespit edilmiştir (Bağcı, 2011; Demir ve 

Özdemir, 2013; Gedik, 2012; Gedik ve Tekin, 2015; Gürsoy ve Arslan, 2011; Kara, 2010; Önal, 

2002; Özcan, 2001; Özenç, 2007; Öztemiz ve Önal, 2013; Sağlam, 2013; Varışoğlu ve diğerleri, 

2013). Bu bağlamda oyunun ana aktörleri olan öğrencilerin eğitsel oyunlara ilişkin görüşlerinin 

değerlendirilmesi bu konuda yeni bakış açılarının kazanılmasına katkı sağlayacaktır. Bu 

düşünceden hareketle ilgili araştırmada ortaokul öğrencilerinin eğitsel oyunların Türkçe 

dersinde kullanımına ilişkin görüşlerinin tespit edilmesinin amaçlanmıştır. Bu temel amaca 

bağlı olarak belirlenen alt amaçlar ise;  

Ortaokul öğrencilerinin;  

1. oyun oynama sebepleri ve mekânları nelerdir? 

2. Türkçe dersinde eğitsel oyunlara yer verilmesine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Türkçe dersinde eğitsel oyunların işlevleri ve derse sağlayacağı katkılara ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Nitel araştırma metodolojisiyle gerçekleştirilen bu araştırmada katılımcıların görüşlerinin 

belirlenmesi ve durumun en ince ayrıntılarıyla tanımlanmasını sağlayan durum çalışması deseni 

kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bu desende, değişkenler arasındaki sebep-

sonuç ilişkileri, okuyucunun görsel olarak yaşayabileceği zengin, açık ve detaylı bir şekilde 

betimlenir (Creswell, 2013/2013a; Creswell, 2013/2013b; Glesne, 2011/2013). Bu desende 

amaç belli bir duruma ilişkin sonuçların ortaya konulması olduğu için elde edilen verilere ilişkin 

genelleme yapılması değil mevcut durumdan bir kesit alarak durumu ayrıntılı bir şekilde 

yansıtmaktır (Cohen vd., 2005; Freebody, 2004).  

 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu örnekleme yoluyla 

belirlenmiş olan katılımcılar, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Rize il 

merkezindeki bir ortaokulda öğrenim gören 29 (%55.76)’i kız, 23 (%44.23)’ü erkek olmak 

üzere toplamda ortaokul düzeyinde 52 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı 

Sınıf Düzeyi 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

(f) %  (f) %  (f) % 

5. sınıf 5 17.24 4 17.39 9 17.30 

6. sınıf 8 27.58 7 30.43 15 28.84 

7. sınıf 10 34.48 4 17.39 14 26.92 

8. sınıf 6 20.68 8 34.78 14 26.92 
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Araştırmaya katılan kız öğrencilerin 5 (%17.24)’i 5. sınıf, 8 (%27.58)’i 6. sınıf, 10 

(%34.48)’u 7. sınıf, 6 (%20.68)’sı 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Erkek öğrencilerin ise 4 

(%17.39)’ü 5. sınıf, 7 (%30.43)’si 6. sınıf, 4 (%17.39)’ü 7. sınıf, 8 (%34.78)’i ise 8. sınıfta 

öğrenim görmektedir. Tüm öğrencilerin ise 9 (%17.30)’u 5. sınıf, 15 (%28.84)’i 6. sınıf, 14 

(%26.92)’ü 7. sınıf ve 14 (%26.92)’ü de 8. sınıfta öğrenim görmektedir. 

 

2.3.Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin eğitsel oyunlar ve bu oyunların Türkçe derslerinde 

kullanımına ilişkin görüşlerini tespit etmek daha ayrıntılı ve çok bilgiye ulaşarak mevcut 

sorunları da tam ve derinlemesine ortaya koymak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 

“Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (YYGF)” formu kullanılmıştır. Bu form aracılığıyla 

katılımcıların fikirlerini daha derinlemesine açıklamasına, yanlış anlamaların azaltılmasına, 

bireyselliğin korunmasına ve durumun katılımcının bakış açısıyla değerlendirmesi 

amaçlanmıştır (Cohen, Manion ve Morrison, 2011). Katılımcılarla belli bir forma dayalı olarak 

yapılan bu görüşme türüyle daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi elde edilirken araştırma 

problemiyle ilgili istenen boyutların güvence altına alınması amaçlanmıştır (Patton, 2002). Bu 

formun hazırlanmasında ilgili alan yazın taramasının ardından beş açık uçlu sorudan oluşan 

görüşme soruları hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcılara şu sorular 

yöneltilmiştir:  

1. Oyun oynamayı seviyor musunuz? Niçin? 

2. Hangi ortamlarda oyun oynamayı tercih ediyorsunuz? 

3. Derslerinizde oyun merkezli bir eğitim ister misiniz? Niçin? 

4. Türkçe derslerinizde eğitsel oyunlara yer veriliyor mu?  

5. Türkçe derslerinizde eğitsel oyunlara yer verilirse bunların derse katkısı nedir? 

Araştırmada kullanılacak bu formun kapsam geçerliliği sağlamak amacıyla hazırlanan 

form öncelikle ölçme ve değerlendirme alanından bir uzman ve Türkçe eğitiminden üç 

uzmanının görüşüne sunulmuş, uzmanların önerileri doğrultusunda formlara son şekli 

verilmiştir. Hazırlanan formlardaki soruları anlaşılabilirlik ve uygulanabilirlik açısından kontrol 

etmek amacıyla, gönüllülük ilkesine bağlı olarak çalışma grubu dışında aynı düzeyde 5 kişiden 

oluşan bir gruba pilot deneme yapılmış ve deneme sonucunda herhangi bir sorunla 

karşılaşılmamıştır (Glesne, 2011/2013). Bu aşamalardan sonra formlara son şekli verilmiş, 

oluşturulan görüşme soruları araştırmanın çalışma grubuna yöneltilmiştir. 

Araştırmada kullanılacak bu iki formun kapsam geçerliliği sağlamak amacıyla hazırlanan 

form öncelikle ölçme ve değerlendirme alanından bir ve Türkçe eğitimi alanından üç uzmanın 

görüşüne sunulmuş, elde edilen öneriler doğrultusunda forma son şekli verilmiştir. Hazırlanan 

formlardaki soruları anlaşılabilirlik ve uygulanabilirlik açısından kontrol etmek amacıyla, 

gönüllülük ilkesine bağlı olarak çalışma grubu dışında aynı düzeyde 5 kişiden oluşan bir gruba 

pilot deneme yapılmış ve deneme sonucunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır (Glesne, 

2011/2013). Bu aşamalardan sonra formlara son şekli verilmiş, oluşturulan görüşme soruları 

öğrencilere yöneltilmiştir. 

 

2.4.Verilerin Toplanması  

Bu araştırmada verilerin toplanmasında Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (YYGF) 

kullanılmıştır. Görüşme formunun uygulanması için gerekli izinler alındıktan sonra 11.05.2016 

Toplam 29 100 23 100 52 100 
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tarihinde Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ilköğretim okulunda ilgili veriler 

toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde öğrencilere 45 dakika süre verilmiştir. 

 

2.5. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen nitel veriler, nitel veri 

çözümleme tekniklerinden içerik analiziyle çözümlenmiştir (Punch, 2005). Nitel verilerin 

sayılara indirgenmesini sağlayan bu teknikte amaç; güvenirliği arttırmak, yanlılığı azaltmak, 

kategoriler ve temalar arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlamak ve küçük ölçekli bir 

araştırmanın sonuçlarının geniş ölçekli araştırmalarla sınanmasına olanak sunmaktır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada bahsi geçen nitelikler dikkate alınarak ortaokul öğrencilerinin 

eğitsel oyunlara ilişkin görüşlerinden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi türlerinden 

içerik analizi kullanılmıştır. Bu analizde önceden belirlenmiş mesaj birimlere (kodlara), 

ardından da bu kodlar önceden saptanmış, belli ölçütlere göre sınıflandırılır (Tavşancıl ve Aslan, 

2001). Dilsel materyalin belli kavram ve temalar çerçevesinde kodlanarak anlaşılabilir bir 

sistemle sunulduğu bu çözümleme yönteminde, verilerin analizi; 1)verilerin kodlanması, 

2)temaların bulunması, 3)kod ve temaların düzenlenmesi, 3)bulguların tanımlanması ve 

yorumlanması olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir (Miles ve Huberman, 1994; Patton, 

2002).  

 

Verilerin Kodlanması: Bu kapsamda öncelikle yarı yapılandırılmış görüşme formları 

sınıflandırılmıştır. Araştırma etiği gereği katılımcıların isimleri kullanılmamış, bu nedenle 

cinsiyetlerine, sınıflarına ve formlardaki sıra numaralarına ilişkin tanıtıcı kodlamalar 

yapılmıştır. Bu kısaltmalarda, erkek öğrencilere (E), kız öğrencilere (K), sıra numarası (1, 2, 

3...), sınıf düzeyi ise (5S), (6S), (7S) ve (8S) ile kodlanarak her bir form sınıflandırılmıştır.  

Kodlama sürecinde verilerin bölümlere ayrılması, incelenmesi, kavramsallaştırılması ve 

ilişkilendirilmesinde kodlama tekniklerinden açık kodlama kullanılmıştır. Bu teknikte veriler, 

cümlenin kodlanması ve cümlede öne çıkan fikrin sorgulanarak derinlemesine analiz 

edilmesiyle kavramların bir araya getirilmesi amaçlanır (Güler vd., 2013; Punch, 2005). 

Öncelikle ham veriler birkaç kez okunarak öğrencilerin eğitsel oyunlara ilişkin sorulara 

verdikleri cevaplardan hareketle verilerin ortak noktalarını oluşturan kodlar oluşturulmuştur.  

 

Temaların Bulunması: Kodların belirlenmesinin ardından kodların birbirleriyle olan 

ilişkilerini ortaya çıkarmak için kodların tekrarlanma durumu ve ortak noktaları dikkate alınarak 

bölümlere göre sınıflandırılmış ve ardından temalar belirlenmiştir. Kod ve temaların 

oluşturulması işlemi tekrarlı olarak yapılmış gerekli eklemeler ve çıkarımlarla, kodlama işlemi 

yeniden gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin eğitsel oyunlara ilişkin düşünceleri, 

Türkçe dersinde eğitsel oyunların kullanımına ilişkin düşünceleri sekiz tema adı altında 

toplanmıştır.  

 

Kod ve Temaların Düzenlenmesi: Bu işlemin ardından öğrencilerin görüşlerinden elde 

edilen veriler belirlenen sekiz tema çerçevesinde temaların ilgili kavramları kapsayıp ilgisiz 

kavramları dışarıda bırakacak bir eleme ve arıtma işlemi gerçekleştirilmiş böylece temaların 

kodlarla ve diğer temalarla ilişkisi incelenerek verilerin sunumunda bütünlük sağlanmıştır.  

 

Bulguların Tanımlanması ve Yorumlanması: Kodlama ve tema oluşturma sürecinin 

ardından araştırmanın güvenirliğini sağlamak için elde edilen veriler birbirinden bağımsız iki 

uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanların ve araştırmacının, kod ve tema listelerine ilişkin 

yaptıkları değerlendirmelerde görüş ayrılığına düşülen durumlarda diğer uzmanla yeniden 

kodlama yapılmış, görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kodlamalar tespit edilmiştir. Uzmanların 
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ve araştırmacının yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yapılan karşılaştırmalarda, görüş birliği 

ve ayrılığı olan kodlamalar tespit edilmiştir. Araştırmacı ve uzmanlar arasındaki görüş birliği ve 

ayrılıklarının araştırmanın güvenirliği üzerindeki etkisi ise Miles ve Huberman’ın (1994) 

formülünden [Görüş birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı)x100] yararlanılarak incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda, araştırmacı ve iki uzmanın görüşleri arasındaki uzlaşma 

(güvenirlik) sırasıyla %87 ve %90 olarak bulunmuştur.  

Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen nitel veriler, iki ayrı 

araştırmacı tarafından okunmuş ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kategorik analiz 

çerçevesinde elde edilen veriler belirlenen kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. 

Temaların belirlenmesinde, öğrencilere yöneltilen sorulara verilen cevaplar esas alınmıştır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013; Büyüköztürk, 2009). Bu analizler sonucunda elde edilen kategoriler 

ve bu kategorilerde yer alan veriler bilgisayar ortamına aktarılarak her kategoriyi temsil eden 

katılımcıların frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmış ve elde edilen bulgular 

tablolaştırılarak yorumlanmış ve oluşturulan temalar öğrencilerin görüşleriyle desteklenmiştir. 

 

3. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde ortaokul öğrencilerinin eğitsel oyunlar ve Türkçe dersinde 

eğitsel oyunların kullanımına ilişkin görüşlerinden elde edilen veriler sekiz tema altında 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve öğrenci 

görüşleri ile desteklenmiştir. Araştırmada 52 öğrenciden elde edilen görüşlere ilişkin temaların 

cinsiyet değişkenine göre frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Oynamayı Sevme Durumuna İlişkin Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’ye göre kız öğrencilerin 27 (%93.10)’si, erkek öğrencilerin ise 22 (%95.65)’si 

oyun oynamayı severken tüm öğrenciler açısından yapılan değerlendirmede de öğrencilerin 49 

(%94.23)’ü oyun oynamayı sevmektedir. Bununla birlikte kız öğrencilerin 2 (%6.89)’u, erkek 

öğrencilerin ise sadece 1 (%4.34)’i oyun oynamayı sevmemektedir. Öğrencilerin, oyun 

oynamayı sevme durumuna ilişkin görüşleri şunlardır: 

Oyun oynamayı seviyorum. Oyun oynadıkça kendimi mutlu hissediyorum (6S, K, 1). 

Oyun oynamayı seviyorum çünkü eğleniyorum (6S, E, 5). 

Oyun oynamayı çok seviyorum. Oyun oynadığımda kendimi enerjik hissediyorum (5S, K, 

25). 

Evet seviyorum. Mutluluk duyuyorum çünkü eğlenceli oluyor (5S, K, 32). 

 

  

Kategori 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

 (f) %  (f) %  (f) % 

Oyunu sevme 27 93.10 22 95.65 49 94.23 

Oyunu sevmeme 2 6.89 1 4.34 3 5.76 

Toplam 29 100 23 100 52 100 
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Tablo 3. Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Oynama Sebeplerine İlişkin Görüşleri 

 

 

 

 

Tablo 3’e göre kız öğrencilerin 14 (%48.27)’ü mutlu olmak, 13 (%44.82)’ü eğlenmek için 

oyun oynarken erkek öğrencilerin 13 (%56.52)’ü mutlu olmak, 3 (%13.04)’ü eğlenmek için 

oyun oynamaktadır. Tüm öğrenciler açısından yapılan değerlendirmede ise öğrencilerin 27 

(%51.92)’si mutlu olmak için 16 (%30.76)’sı eğlenmek için oyun oynamaktadır. Öğrencilerin 

oyun oynama sebeplerine ilişkin görüşleri şunlardır: 

Sıkıntımı gideriyorum, mutlu oluyorum (7S, K, 35). 

Oyun oynamayı bayağı seviyorum harika bir his çünkü (8S, K, 47). 

Oyun oynamayı seviyorum. Mutlu, huzurlu hissediyorum (6S, K, 52).  

Oyun oynadığımda rahatlamış hissediyorum. (8S, E, 20).  

 

Tablo 4. Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Oynadıkları Mekân Tercihlerine İlişkin 

Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4’e göre kız öğrencilerin 17 (%58.62)’si dış mekânda, 6 (20.68)’sı sanal mekânda 

ve dış mekânda oynamayı tercih ederken; erkek öğrencilerin 11 (%47.82)’i dış mekânda, 8 

(%34.78)’i sanal mekânda, 4 (%17.39)’ü ise her iki mekânda da oynamayı tercih etmektedir. 

Tüm öğrenciler açısından yapılan değerlendirmede ise 28 (%53.84)’i dış mekânda, 14 

(%26.92)’ü sanal mekânda, 10 (%19.23)’u ise her iki ortamda da oynamayı sevmektedir. 

Öğrencilerin, oyun oynadıkları mekân tercihlerine ilişkin görüşleri şunlardır: 

Dış mekânda oynamayı seviyorum çünkü arkadaşlarımla çok eğleniyorum (6S, K, 1). 

İkisini de seviyorum (6S, E, 9). 

Dış mekânda oynamayı seviyorum çünkü hareket ediyorum (6S, E, 12). 

Sanal ortamda oynamayı seviyorum çünkü daha rahat oluyorum (8S, K, 16).  

Dış mekânda arkadaşlarımla canlı oynamak daha güzel (8S, E, 20). 

Kategori 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

 (f) %  (f) %  (f) % 

Mutlu olmak 14 48.27 13 56.52 27 51.92 

Eğlenmek 13 44.82 3 13.04 16 30.76 

Rahatlamak 3 10.34 2 8.69 5 9.61 

Üzüntüyü unutmak 4 13.79 - - 4 7.69 

Arkadaşlık bağı - - 1    4.34 1 1.92 

Kategori 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

 (f) %  (f) %  (f) % 

Dış mekân 17 58.62 11 47.82 28 53.84 

Sanal mekân 6 20.68 8 34.78 14 26.92 

Her iki mekân 6 20.68 4 17.39 10 19.23 

Toplam 29 100 23 100 52 100 
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Tablo 5. Ortaokul Öğrencilerinin Derslerde Oyun Merkezli Eğitime Yer Verilmesine 

İlişkin Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5’e göre kız öğrencilerin 25 (%86.20)’i oyun merkezli bir eğitim isterken 3 

(%10.34)’ü istememekte ve 1 (%3.44) kişi ise bu konuda kararsız olduğunu; erkek öğrencilerin 

ise 20 (%86.95)’si oyun merkezli eğitimi istediğini, 3 (%13.04)’ü ise istemediğini 

belirtmektedir. Tüm öğrenciler açısından yapılan değerlendirmede ise öğrencilerin 45 

(%86.53)’i oyun merkezli bir eğitim isterken 6 (%11.53)’sı oyun merkezli bir eğitim 

istememektedir. Öğrencilerin, oyun merkezli bir eğitim yer verilmesine ilişkin görüşleri 

şunlardır: 

İsterdim en azından dersler daha eğlenceli olurdu (7S, K, 35). 

Oyun merkezli olmasını isterdim çünkü derslerde sıkılıyorum (7S, K, 34).  

İsterdim çünkü daha zevkli olurdu (5S, K, 32). 

Dikkatimi dağıtabileceği için istemem (5S, K, 29). 

İsterdim çünkü çocuklar bir konuyu eğlenerek daha çabuk öğrenirler (5, K, 24). 

Tablo 6. Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Eğitsel Oyunlara Yer Verilmesine 

İlişkin Görüşleri 

 

Tablo 6’ya göre kız öğrencilerin 24 (%82.75)’si eğitsel oyunlara yer verilmesini 

istemekte, 4 (%13.79)’ü istememekte, 1 (%3.44)’i ise bazen yer verilmesini istemektedir. Erkek 

öğrencilerin ise 15 (%65.21)’i eğitsel oyunlara yer verilmesini isterken 8 (%34.78)’i 

istememektedir. Tüm öğrencilere ilişkin değerlendirme sonucunda ise 39 (%75.00)’u isterken, 

12 (%23.07)’si istememekte 1 (%1.92)’i ise bazen yer verilmesini istemektedir. Öğrencilerin, 

Türkçe derslerinde eğitsel oyunlara yer verilmesine ilişkin görüşleri şunlardır: 

Motive olmamızı sağlar (6S, K, 9).  

Eğlenceli ve kalıcı olması sağlanır (8S, K, 23). 

Eğlenceli olurdu (7S, K, 35). 

Kategori 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

(f) % (f) % (f) % 

Yer verilsin 25 86.20 20 86.95 45 86.53 

Yer verilmesin 3 10.34 3 13.04 6 11.53 

Kararsız 1 3.44 - - 1 1.92 

Toplam 29 100 23 100 52 100 

Kategori 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

 (f) %  (f) %  (f) % 

Yer verilsin 24 82.75 15 65.21 39 75.00 

Yer verilmesin 4 13.79 8 34.78 12 23.07 

Bazen 1 3.44 - - 1 1.92 

Toplam 29 100 23 100 52 100 
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Bu tür aktiviteler çocukların dersi daha çok sevip konsantre olmasını sağlar (7S, K, 36).  

Ders daha eğlenceli ve verimli olur (7S, K, 48). 

Daha etkili bir öğrenme olur (6S, K, 52).  

 

Tablo 7. Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Eğitsel Oyunlara Yer Verilme 

Durumlarına İlişkin Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7’ye göre kız öğrencilerin 23 (%79.31)’ü Türkçe dersinde eğitsel oyunlara yer 

verilmediğini, 6 (%20.68)’sı ise yer verildiğini; erkek öğrencilerin 21 (%91.30)’i yer 

verilmediğini 2 (%8.69)’si ise yer verildiğini belirtmiştir. Tüm öğrenciler için yapılan 

değerlendirmede ise 44 (%84.61)’ü yer verilmediğini 8 (%15.38)’i ise yer verildiğini 

belirtmiştir. 

 

Tablo 8. Ortaokul Öğrencilerinin Eğitsel Oyunların Türkçe Derslerine Katkısı 

Sağlamasına İlişkin Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8’e göre kız öğrencilerin 22 (%75.86)’si katkı sağlayacağını, 3 (%10.34)’ü katkı 

sağlamadığını, 4 (%13.79)’ü ise olabileceğini belirtirken; erkek öğrencilerin 16 (%69.56)’sı 

katkı sağlayacağını 6 (%26.08)’sı katkı sağlamayacağını belirtmiştir. Tüm öğrencilere ilişkin 

yapılan değerlendirmede ise 38 (%73.07)’i katkı sağlayacağını 9 (%17.30)’u katkı 

sağlamayacağını belirtirken 5 (%9.61)’i ise olabilir şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin, 

eğitsel oyunların Türkçe derslerine katkısı sağlamasına ilişkin görüşleri şunlardır: 

Evet, hem eğlenir hem de anlarız (6S, K, 8).  

Motive oluruz (6S, E, 9).  

Eğlenceli olurdu (7S, K, 35). 

Yer verilmeli çünkü bir çocuk dersi eğlenerek daha iyi geçirir (5S, E, 27). 

Eğlenceli olur ve bilginin kalıcı olması sağlanabilir (8S, K, 23). 

 

Kategori 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

 (f) %  (f) %  (f) % 

Yer veriliyor 6 20.68 2 8.69 8 15.38 

Yer verilmiyor 23 79.31 21 91.30 44 84.61 

Toplam 29 100 23 100 52 100 

Kategori 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

 (f) %  (f) %  (f) % 

Katkı sağlar 22 75.86 16 69.56 38 73.07 

Katkı sağlamaz 3 10.34 6 26.08 9 17.30 

Olabilir 4 13.79 1 4.34 5 9.61 

Toplam 29 100 23 100 52 100 
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Tablo 9. Ortaokul Öğrencilerinin Eğitsel Oyunların Türkçe Derslerine Katkı 

Sağlayacağı Durumlara İlişkin Görüşleri 

 

 

Tablo 9’a göre eğitsel oyunların Türkçe dersine katkısına ilişkin görüşleri incelendiğinde 

kız öğrencilerin 22 (%75.86)’si derse ilgiyi ve başarıyı arttırdığını, 7 (%24.13)’si eğlenerek 

öğrenmeyi sağladığını; erkek öğrenciler ise 16 (%69.56)’sı derse ilgiyi ve başarıyı arttırdığını 

belirtmiştir. Tüm öğrenciler açısından yapılan değerlendirmede ise 38 (%73.07)’i derse ilgiyi ve 

başarıyı arttırdığını, 10 (%10.92)’u eğlenerek öğrenmeyi sağladığını, 4 (%7.69)’ü ise hayal 

gücünü geliştirdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin, eğitsel oyunların Türkçe derslerine katkısı 

sağlamayacağı durumlara ilişkin görüşleri şunlardır: 

Çünkü en iyi şeyleri hayal ederek yani kendi dünyamda onu yorumlayarak anlıyorum (7S, 

K, 48).  

Dersi daha çok sever ve kendimi geliştirme hissine kapılırım (5S, K, 32). 

Başarımızın artacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklar çok eğlenir (6S, K, 4). 

 

4.Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin eğitsel oyunlar ve Türkçe dersinde eğitsel 

oyunların kullanımına ilişkin görüşlerinden elde edilen veriler sekiz tema altında toplanmış, elde 

edilen veriler tablolalaştırlarak sunulmuştur.  

Araştırma sonuçlarına göre kız öğrencilerin %93.10’ü ve erkek öğrencilerin %95.65’i, 

tüm öğrencilerin ise %94.23’ü oyun oynamayı sevmektedir. Bu bulgulardan hareketle ortaokul 

öğrencilerinin çok büyük çoğunluğunun oyun oynamayı sevdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bu sonuç Prensky (2001)’nin de bu neslin günlük yaşantısında oyunun 

çok önemli bir yere sahip olduğu yönündeki görüşüyle örtüşmektedir. Günümüz eğitim 

anlayışının ana şekillendiricisi olan bu neslin öğrencilerinin, eğitim ortamlarında ise oyun 

oynayarak eğlenerek öğrenmeyi sevmekte ve oyun yaşamalarında önemli bir yer tutmaktadır 

(Prensky, 2001; Şahin, 2009). Açıkgöz (2008) ile Bakar, Tüzün ve Çağıltay (2010) tarafından 

da belirtildiği gibi oyunlarla öğretimin, modern öğretim yöntemlerinden olduğu sonucuyla 

örtüşmektedir. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencileri oyun oynama sebeplerini ise 

“eğlenmek”, “mutlu olmak”, “rahatlamak” olarak belirtmişlerdir ki bu sonuç oynayarak 

öğrenme ile ilgili alan yazındaki araştırmalarla ve bu neslin özellikleriyle de örtüşmektedir. 

Pilten ve Pilten (2013) tarafından yapılan araştırmada ilköğretim çağı çocuklarının oyun 

kavramına ilişkin algılarının temel ölçütünün “eğlenmek” olduğu; Miller ve Kuhaneck (2008) 

tarafından yapılan araştırmada da oyunu eğlenmek için oynadıkları ortaya konulmuştur. İlgili 

alan yazında da benzer sonuçlara ulaşılmış ve öğrencilerin oyunu “eğlenme” ile eş değerde 

gördükleri tespit edilmiştir (Bakar, Tüzün ve Çağıltay, 2008; Karakuş, İnal ve Çağıltay, 2008; 

Miller ve Kuhaneck, 2008; Özdoğan, 2009; Pilten ve Pilten, 2013). Ayrıca bu araştırmada 

Kategori 
Kız(29) Erkek(23) Toplam(52) 

 (f) %  (f) %  (f) % 

Derse ilgiyi arttırma 22 75.86 16 69.56 38 73.07 

Başarıyı arttırma 22 75.86 16 69.56 38 73.07 

Eğelenerek öğrenme 7 24.13 3 13.04 10 10.92 

Hayal gücünü geliştirme 4 13.79 - - 4 7.69 

Derse odaklanma 1 3.44 1 4.34 2 3.84 

Kalıcı öğrenme 2 6.89 - - 2 3.84 

Dersi sevme 2 6.89 - - 2 3.84 
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ortaokul öğrencilerinin oyunu rahatlamak amacıyla oynamak istemeleri alan yazında, dinlenme 

teorisinin (Dönmez, 1999) yanı sıra Pilten ve Pilten (2013) tarafından yapılan araştırmada 

öğrencilerin oyunu bir dinlenme aracı olarak gördükleri sonucuyla da örtüşmektedir. Bununla 

birlikte araştırma sonucunda kız ve erkek öğrencilerin oyun oynama sebepleri cinsiyet 

değişkenine açısından benzer amaçlarla sahip oldukları görülmüştür. Benzer şekilde Pilten ve 

Pilten (2013) tarafından yapılan araştırmada da çocukların oyun oynama sebeplerinin, cinsiyete 

göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin oyun oynadıkları mekânlar incelendiğinde ise kız öğrenciler daha 

çok dış mekânda oynamayı; erkek öğrencilerin ise dış mekânlarda ve sanal mekânlarda 

oynamayı daha çok sevdikleri tespit edilmiştir. Tüm öğrenciler açısından yapılan 

değerlendirmede ise oyun oynamak için en çok dış mekânların tercih edilmekte olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Singer (1973) ve McLoyd (1980) tarafından yapılan araştırmalarda da 

öğrencilerin oyun oynarken geniş, açık ve dış mekânları tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu 

araştırmada kız öğrencilerin daha çok dış mekânları, erkek öğrencilerin dış mekânlarla sanal 

mekânları tercih ettikleri yönünde ulaşılan sonuç, Singer (1973) ve McLoyd (1980) tarafından 

yapılan araştırmalarda ise erkeklerin daha çok dış mekânları tercih etmesine ilişkin sonuçlarla 

örtüşmemektedir. Pilten ve Pilten (2013)’e göre ise bu sonucun ardında ders içerisindeki 

faaliyetlerin oyun olarak algılanmaması gerçeği yer almaktadır. Bu çerçevede öğretmenlere 

önemli roller düşmekte ve okulu hayatla bütünleştirerek öğrenme-öğretme ortamlarını aktif bir 

şekilde oyun merkezli bir anlayışla yapılandırarak öğrencilerin bu yargılarının değişimine katkı 

sağlamaları gerekmektedir.  

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç da öğrencinin merkeze alındığı bugünkü eğitim 

sisteminde, okulların hayatla bütünleştirilmesine ilişkin yaygın görüşü destekler niteliktedir. 

Araştırma sonucunda kız öğrencilerin %86.20’si, erkek öğrencilerin %86.95’i, tüm öğrencilerin 

ise %86.95’i oyun merkezli bir eğitim istemektedir. Bu temada öğrenciler; “derslerde 

sıkıldıkları (7S, K, 34)” buna karşın “oyun merkezli eğitimin eğlenceli (7S, K, 35)”,“zevkli 

olacağı (5S, K, 32)” ve “eğlenerek daha çabuk öğreneceklerini (5, K, 24)” belirtmişlerdir. Bu 

sonuçlardan hareketle öğrencilerin çok büyük bir oranda oyun merkezli bir eğitimi tercih 

ettiklerine ve dersleri sıkıcı bulduklarına ilişkin sonuçlar ilgili alan yazındaki araştırmalarla da 

örtüşmektedir. Öztemiz ve Önal (2013) tarafından yapılan araştırmada oyun kavramı 

“eğlendirirken eğiten etkinlikler bütünü” olarak tanımlanmakla birlikte Bayırtepe ve Tüzün 

(2007) tarafından yapılan araştırmada oyun tabanlı öğrenmenin öğrenciler açısından keyif 

verici, endişeyi azaltıcı ve öğrenmeyi arttırıcı etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Morrison 

(1998)’a göre öğrenmeyi arttırıcı ve zenginleştirici niteliklerinden yararlanarak sınıf içi 

etkinliklerde oyunun bu özelliğinden işlevsel olarak faydalanılmalıdır. Benzer şekilde Gürsoy 

ve Arslan (2011)’a göre de oyunlar eğlenceli olduğunda sınıf içi etkinlikleri dinamikleştirmekte 

olup öğretmenin herkese hitap eden doğru, cazip ve amaca yönelik eğitsel oyunlarla eğitim-

öğretim sürecini çok daha verimli bir şekle dönüştüreceği belirtmiştir. Jansma (1999)’ya göre 

ise oyunlar, eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlere öğrenciyi tanıma ve ortamı zenginleştirme 

gibi işlevleriyle rehber görevi üstlenen araçlardan biridir. Bu sebeple öğretmenler, ders 

ortamlarında aktarmak istediği akademik içeriği, cazibe merkezi haline getirdiği oyun içerisine 

gizleyerek, sezdirmeden ve deneyimlere dayalı olarak keşfetme yoluyla sunmalıdır (Bağcı, 

2011; Demirel, Seferoğlu ve Yağcı; 2003; Driscoll ve Nagel, 2002; Pilten ve Pilten, 2013).  

Oyun merkezli öğrenme ve temel argümanı olan eğitsel oyunlar, her derste olduğu gibi 

çok yönlü bir ders olan Türkçe dersinde de kullanılabilecek etkin araçlardan birisidir. Araştırma 

sonucunda kız öğrencilerin %82.75’i, erkek öğrencilerin %65.21’i ve tüm öğrencilerin ise 

%75.00’i Türkçe dersinde eğitsel oyunlara yer verilmesini istemektedir. Bu bulgulara göre 

ortaokul öğrencilerinin eğitsel oyunlara karşı olumlu bir tutuma sahip olduğu, derslerde eğitsel 

oyunlara yer verilmesi gerektiği ve bu konuda kız öğrencilerin daha çok istekli olduğu 

söylenebilir. Bu temaya ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde; eğitsel oyunların Türkçe 

dersinde “motive olma (6S, K, 9)”,“eğlenceli ve kalıcılığı sağlama (8S, K, 23; 7S, K, 35), 

“konsantre olmayı sağlama (7S, K, 36)”, “derslerin verimli olması (7S, K, 48) ve “daha etkili 

bir öğrenme sağlayacağı (6S, K, 52)” yönünde işlevlere sahip olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Ortaokul öğrencilerinin, derslerin eğitsel oyunlarla birlikte yürütülmesinin sürece katkı 

sağlayacağı yönündeki görüşleri alan yazındaki araştırmalarla örtüşmektedir. Oyunun, öğrenme-

öğretme ortamıyla bütünleşmesi sonucunda oyun temelli ya da oyun tabanlı öğrenme yöntemi 

olarak ifade edilen bu yöntem (Sert, 2009), öğrencinin ilgisini uzun süre yüksek düzeyde 

tutacağından öğrenme-öğretme sürecini kolaylaştırır (Sağlam, 2013). Nitekim Varışoğlu, Şeref, 

Gedik ve Yılmaz (2013) eğitsel oyunları; çocuğun fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini olumlu 

yönde etkileyen, çocukta haz ve neşe duygusu oluşturan, iyi davranışlar kazandıran etkinliklerin 

bütünü olarak ifade etmiştir. Bununla birlikte Bağcı (2011), eğitsel oyunların öğrencinin 

tanınması, aktifleşmesi, sosyalleşmesinin yanı sıra öğrenme-öğretme ortamını zevkli ve 

eğlenceli hale getirerek dersi sıkıcılıktan kurtarıp işbirlikçi çalışma becerisini geliştirdiğini 

belirtmektedir. Morrison (1998)’a göre oyun öğrenmeyi arttırıcı ve zenginleştirici niteliklerine 

vurgu yaparken Aytekin (2001) ise oyunun kurallı yapısıyla öğrenme sürecinde kalıcılığı 

sağladığı ve bu sebeple çocuğa öğretilecek her şeyin oyun ortamında öğretilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Eğitsel oyunlar aynı zamanda çocuğun bellekte tutma, isimlendirme, eşleştirme 

ve sınıflandırma yeteneklerini üst düzey zihinsel becerilerin ve soyut yeteneklerin gelişimini de 

desteklemektedir (Aral, Gürsay ve Köksal, 2000; Ulutaş, 2011). Öğretme-öğrenme ortamlarının 

hayatla bütünleştirilmesi adına, bu süreçte eğitsel oyunlar; dersi ilginçleştirme ve güdüleme 

(Açıkgöz, 2008; Çoban, Yıldırım ve Göktaş, 2011), kurallı yapısıyla öğrenmede kalıcılığı 

sağlayarak başarıyı arttırma (Amory ve Seagram, 2003; Coşkun, Akarsu ve Kariper, 2012; 

Dondlinger, 2007; Hanbaba ve Bektaş, 2011) öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek kaygının 

azalmasını sağlayan bir iletişim ve eğitim aracıdır (Bayırtepe ve Tüzün, 2007; Pehlivan, 1997; 

Sert, 2009). Çünkü oyun, çocuğun kendini ifade etmesi sürecindeki en dolaysız ve anlamlı 

aracıdır (Çoban ve Nacar, 2006).  

Araştırmada sonucunda ortaokul öğrencilerinin çok büyük bir oranla Türkçe derslerinde 

eğitsel oyunlara yer verilmesini istediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın öğrencilerin 

%84.61’i Türkçe derslerinde eğitsel oyunlara yer verilmediğini belirtmiştir. Bununla birlikte kız 

öğrencilerin %75.86’i, erkek öğrencilerin %69.56’sı, tüm öğrencilere ilişkin yapılan 

değerlendirmede ise %73.07’sinin Türkçe derslerinde eğitsel oyunlara yer verilmesinin 

derslerine katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre kız öğrencilerin erkek 

öğrencilerden daha çok katkı sağlayacağına inandıkları ve bu konuda daha istekli oldukları 

söylenebilir. Bu konudaki öğrenci görüşlerinde de belirtildiği gibi Türkçe derslerinde eğitsel 

oyunların; “motive olma (6S, E, 9)”, “ eğlenceli olma (7S, K, 35)” gibi nitelikleriyle “dersi 

eğlenerek daha iyi geçirme (5S, E, 27)” ve “bilginin kalıcı olmasını sağlama (8S, K, 23)”gibi 

özellikleriyle derslerdeki etkisine vurgu yapılmıştır. Bu sonuçlara göre öğrencilerin büyük 

çoğunluğu derslerde eğitsel oyunlara yer verilmesini istemelerine karşın Türkçe dersinde eğitsel 

oyunlara gereken önemin verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Gedik ve Tekin 

(2015) tarafından ortaokul Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında toplam 16 eğitsel oyuna 

yer verilmesine karşın ve sınıflar arası eğitsel oyun dağılımında düzensizlik olduğu tespit 

edilmiştir. Bağcı (2011) tarafından ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz 

kitaplarındaki eğitsel oyunları incelediği çalışmasında ise ders içerisinde işlenecek 76 etkinlikli 

parçanın sadece 10 tanesinde eğitsel oyun olduğunu; birinci sınıfta 1, ikinci sınıfta 6, üçüncü 

sınıfta ise 3 tane eğitsel oyuna yer verildiğini ve bu kitapların sınıf düzeyinde eğitsel oyun 

tekniğinin kullanımının sistematik ve yeterli olmadığını belirtmektedir. Öztemiz ve Önal (2013) 

tarafından yapılan araştırmada ise okuma alışkanlığını geliştirecek her hangi bir oyuna yer 

verilmediği tespit edilmiştir. Sağlam (2013) tarafından 5. sınıf Türkçe ders kitabında yapılan 

inceleme sonucunda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda oyuna dayalı 

etkinliklerin sınırlı olduğu, oyun etkinliği içerisinde daha çok drama ve bulmaca etkinliklerine 

yer verildiği, oyun adıyla verilen etkinliklerinde daha çok bireysel ve harekete boyutunun az 

olduğu, proje ve performans görevlerinde oyunlara hiç yer verilmediği tespit edilmiştir (Sağlam, 

2013). 

Araştırma sonucunda eğitsel oyunların Türkçe dersine katkısına ilişkin kız öğrenciler 

derse ilgi ve başarıyı arttırmasının yanında eğlenerek öğrenmeyi sağladığını, erkek öğrenciler 

ise daha çok derse ilgi ve başarıyı arttırdığı belirtmişlerdir. Bu bağlamda kız öğrencilerde 
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öğrenmenin daha çok zevk boyutu erkek öğrencilerde ise ilgi ve başarı boyutunun ön plana 

çıktığı söylenebilir. Bu konudaki öğrenci görüşleri bütün olarak değerlendirildiğinde eğitsel 

oyunların Türkçe dersinde ilgi ve başarıyı arttırma, eğlenerek öğrenmeyi sağlama ve hayal 

gücünün gelişimine katkı sağladığı görülmektedir. Bu konudaki öğrenci görüşlerinde de 

belirtildiği gibi Türkçe derslerinde eğitsel oyunlar; “hayal ederek yani kendi dünyamda onu 

yorumlamaya (7S, K, 48)”, “dersi daha çok sever ve kendimi geliştirme hissine (5S, K, 32)”, 

“başarıyı arttırmaya (6S, K, 4)” ilişkin olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu sonuçlar, Türkçe 

dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin duyuşsal, davranışsal ve akademik başarı üzerinde etkili 

olacağı yönündeki kanaatlerini destekler niteliktedir. Eğitsel oyunlar, ana hedefi temel dil 

becerileri olan Türkçe dersi açısından pek çok olumlu işlev üstlenen bir eğitim aracı rolüne 

sahiptir. Yörükoğlu (1998)’na göre çocuğun dili olan oyunlar, onun kendini ifade etmesinde 

yani dilini kullanmasında en etkin aracıdır. Bu bağlamda temel amacı dil becerilerinin gelişimi 

olan Türkçe öğretimini çocukların kendi dilleri olan oyun aracılığıyla dillendirmek olarak 

değerlendirilebilir. Bu bağlamda çocuğun geleneksel öğrenme ortamından sıyrılarak kendi 

niteliklerini açığa çıkaracağı bir ortam sunan eğitsel oyunlar; dikkati, algılamayı ve 

motivasyonu arttırma, kaygıyı azaltma, öğrenmeyi eğlenceli bir yapıya dönüştürme işlevleriyle 

akademik başarı düzeyini arttırma gibi nitelikleriyle (Durualp ve Aral, 2010; Hanbaba ve 

Bektaş, 2011; Kaya, 2007; Sert, 2009; Yiğit, 2007) Türkçe öğretiminde de önemli kazanımlar 

sağlar. Nitekim Gedik ve Tekin (2015)’e göre Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki 

eğitsel oyunlar; zaman kavramı, görsel okuma, telaffuz, kelimeleri tanıma, türetme ve kelime 

hazinesinin gelişimi, atasözleri ve deyimleri tanıma gibi pek çok işleve sahiptir. Benzer şekilde 

Türkçe dersinde de kazandırılması amaçlanan bellekte tutma, isimlendirme, eşleştirme ve 

sınıflandırma, düşünme, algılama, zihinsel planlama gibi üst düzey zihinsel becerilerin 

gelişimine de katkı sağlamaktadır (Aral, Gürsay ve Köksal, 2000; Çoban, Yıldırım ve Göktaş, 

2011; Ulutaş, 2011). Özellikle Türkçe derslerinde dramatik ve sembolik oyunlar ses, tonlama 

gibi konuşma becerisinin yanı sıra sözcük öğretimi ve oyun içerisindeki sözcükler vasıtasıyla 

oyun kültürü içerisinde toplumsal mesaj ve iletişim yeteneklerinin artmasına olanak tanır (Kara, 

2010; Sağlam, 2013). Ellialtıoğlu (2005)’na göre özellikle dramatik oyunlar kelime hazinesinin 

gelişimi; Girgin ve Gürşimşek (2005)’e göre kavram öğretimi, Gökşen (2014)’e göre konuşma 

becerisi, diksiyon becerilerinin gelişimi ve beden dilinin aktif kullanımını geliştirme açısından 

önemli araçlardır. Sağlam (2013) ve Kara (2010) tarafından yapılan araştırmada eğitsel 

oyunların dilbilgisi öğretiminde bilginin somutlaştırılması ve kalıcılığına önemli katkılar 

sağladığı tespit edilmiştir. Öztemiz ve Önal (2013) tarafından yapılan araştırmada okuma 

becerisini geliştirmek için başlı başına bir faaliyet yapılmamasına karşın hikâyeyi tamamlama, 

kahramanlara isim verme gibi oyunların kullanıldığını bunun da dersi eğlenceli bir şekle 

dönüştürerek ders ya da ödev fikrinin oluşturduğu zorunluluktan uzaklaştırıp okumayı keyifli 

bir sürece dönüştürdüğü belirtilmiştir. Gedik (2012) Türkçe dersi dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma gibi temel dil becerilerinin geliştirilmesinde ve öğretimde kalıcılığın sağlanmasında 

eğitsel oyunların, mevcut öğretim programının uygulandığı öğretim yöntemine göre daha 

başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Sağlam (2013) tarafından yapılan araştırmada ders 

kitaplarında bulunan bulmaca ve drama etkinliklerinin çoğaltılarak farklı oyun etkinliklerinin 

ders kitaplarında yerini almasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Türkçe dersinde kullanılmak 

üzere geliştirilen eğitsel oyunlara ilişkin şu oyunları önermiştir: Tekerlerim, Ben Bilirim: 

Atalarım Ne Derdi?, Ağaca Asalım, Cevap Benim, Türetelim. Türkçe öğretiminde mevcut ders 

kitaplarının ana malzeme olmasının yanı sıra yeni neslin temel özellikleri ve teknolojinin 

eğitime olan etkisi de düşünüldüğünde eğitsel oyunların dijital ortamdaki eğitsel oyunlara doğru 

gittiği ve derslerde dijital eğitsel oyunlara da yer verilmesinin gerekliliği her geçen gün 

artmaktadır (Öztürk, 2007). Bu bağlamda diğer derslerde olduğu gibi Türkçe dersinde de 

mevcut ders kitaplarında yer alan eğitsel oyunların yanı sıra dijital ortamdaki eğitsel oyunlardan 

da yararlanılmalıdır. Erekmekçi ve Fidan (2012) tarafından yapılan araştırmada; öykü oluşturma 

ve anlatmak için güçlü araçlara sahip olan Kodu programlama, animasyon film oluşturma 

programı Alice gibi dijital araçlar tanıtılmıştır. Bu araçlar Türkçe dersi içinde öğrencilerin öykü 

senaryosu oluşturma, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımı ve anlamsal öğrenmenin 

sağlanması açısından öğrenci ve öğretmenler için çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bu platformlar 
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aynı zamanda öğrencinin hızla değişen kültüre süratli bir şekilde ayak uydurmasına ve derslerde 

motivasyonun artmasına katkı sağlayacaktır (Akgün, Nuhoğlu, Tüzün, Kaya ve Çınar, 2011; 

Bakar, Tüzün ve Çağıltay, 2008, Çankaya ve Karamete, 2008; Erekmekçi ve Fidan, 2012). 

Gürsoy ve Arslan (2011) tarafından, Türkçe dersinde eğitsel oyunların kullanımının bilginin 

pekiştirilmesi ve öğrencinin kendini rahatça ifade etmesinin yanı sıra öğretmen içinde çeşitli 

katkılar sağlayacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda çok boyutlu bir ders olan Türkçe dersinde 

içeriğe ve temel becerileri geliştirmeye yönelik uygun eğitsel oyunlar ve bunların müfredata 

uyumu sağlandığında zengin öğrenme-öğretme ortamı oluşturulacağı söylenebilir.  

 

Öneriler: 

Araştırma ve ilgili alan yazın taraması sonucunda şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Araştırmaların daha çok ders kitabı inceleme üzerine yoğunlaştığı bu bağlamda 

eğitsel oyunların çeşitli kademelerde kullanımı ve bu kullanımın oluşturduğu etkilere 

ilişkin deneysel çalışmalar yapılabilir. 

2. Eğitsel oyunların Türkçe dersi öğrenme alanlarının üzerindeki etkilerini 

derinlemesine incelenmesini sağlayacak nitel araştırmalar yapılabilir. 

3. Farklı öğrenme alanlarına ilişkin örnek oyunlar geliştirilerek bu oyunların ders 

içerisinde kullanımı ve etkilerine ilişkin uygulamalı çalışmalar yapılabilir.  

4. Türkçe dersinde eğitsel oyunların işlevleri ve kullanımına ilişkin farklı örneklem 

düzeyinde çalışmalar yapılabilir.  

5. Türkçe öğretiminde okuma, konuşma, yazma gibi temel öğrenme alanlarına ilişkin 

profesyonel düzeyde eğitsel oyunlar geliştirilebilir. 

6. Tecrübeli öğretmenlerin kullandıkları oyunlar tespit edilerek bunlara ilişkin Milli 

Eğitim bünyesinde bir katalog ya da sanal bir alan oluşturulup ortak paylaşımın 

yapılarak öğretmenlerin bu konuda teşvik edilmesi sağlanabilir. 

7. Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin oluşturacakları eğitsel oyun örneklerine 

ilişkin çalışmalar yapılabilir ve çalıştay, panel, sempozyum, hizmet içi eğitim gibi 

etkinliklerle konu güncel tutularak eğitsel oyunların kullanımının yaygınlaştırılarak 

bu konuda farkındalık oluşturulabilir. 

8. Eğitsel bilgisayar oyunlarının Türkçe dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar 

yapılabilir. 
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ÖZET 

Bireylerin yaşamlarını mutlu ve huzurlu geçirmelerinde onların çocukluklarında bu güzellikleri 
görme ve yaşamalarının etkili olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bu dönemde dinlenen ve okunan 
materyallerin de hayatta kalıcı izler bıraktığı ve bireyin geleceğini şekillendirmede önemli roller 
üstlendiği bilinmektedir. Geçmişten bugüne insanların eğlenmesini ve eğitilmesini sağlamanın yanı sıra 
estetik duygularının gelişmesine de katkı yapan masalların günümüz çocuklarına da önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. Sahip olduğu dil ve anlatım özellikleriyle masalların başta bireylerin iyi 
birer dinleyici olup güzel konuşmaları, topluma yararlı insan olmaları, yaşamı ve çevreyi 
güzelleştirmeleri, planlı ve düzenli yaşam sürmeleri, edebi zevk kazanmaları, duygu, düşünce ve kavram 
dünyalarını geliştirmelerine katkı yapacağı kestirilebilir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden 
doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunun tespitinde amaçlı örnekleme tekniklerinden 
ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada, yerli ve yabancı literatürde yer alan eserler ile bazı önemli 
masal türündeki eserler incelenmiştir. Eserlerin estetik eğitimle ilişkili olup olmadığına bakılmış, estetik 
eğitime işaret eden cümle veya paragraflar seçildikten sonra kendi aralarında sınıflandırılmıştır. Daha 
sonra da masallarla estetik eğitiminin nasıl yapılabileceği sorusuna cevap aranmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Estetik eğitimi, estetik, masal, estetik ve masallar, çocuk edebiyatı 

 

ABSTRACT 

Underlying reason of individuals’ spending their lives peacefully and happily is their having seen 
and lived these kinds of beauties in their childhoods. At the same time, materials read and listened in 
this period of life leave permanent marks in life and play an important role in shaping the individual’s 
future. From past to present, tales which provide people to be educated and have fun as well as 
contribute to the development of aesthetic senses are also expected to provide important contributions 
for today’s children. With their language and expression features, tales can be estimated to contribute 
individuals’ being good listeners, eloquent speakers, and beneficial to society, beautfying their lives and 
environment, leading a planned and organized life, gaining literary taste, and enhancing their feelings, 
ideas and concepts. In the research, one of qualitative research techniques, document analysis was 
used. The criterion sampling which is one of the purposive sampling techniques was used for 
determining the extent of the study group. In the study, some works of local and foreign literature and 
some important works of the tale genre were analyzed. Whether the works were associated with 
aesthetic education was searched and then sentence and paragraphs pointing to the aesthetic 
education were selected, next, they were classified among themselves. Later on, the answer of the 
question of “how aesthetic education can be made by the tales” has been sought. 

Key words: Aesthetic education, aesthetic, tales, aesthetic and tales, children literature. 

 

GİRİŞ 

Estetik zevk ve anlayış problemi gün geçtikçe toplumun, insanlar arası ilişkilerin ve 

çevrenin ciddi meselelerinden biri problem haline gelmiştir. Öyle ki gündelik hayatta 
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kullandığımız kelime ve cümlelerden tutun da giyim ve kuşamımızda; odalarımız, evlerimiz ve 

binalarımızda ve hayatımızın hemen her yerinde estetik bir duyarsızlık ve kaygısızlık açıkça 

gözükmektedir.  

Bireye estetik duyarlılık kazandırmada en önemli zaman dilimi çocukluk dönemidir. Bu 

dönemde kazanılan yaşantılar, okunan kitaplar hayatta kalıcı izler oluşturmakta ve çocuğun 

geleceğini düşünsel olarak belirlemesinde oldukça etkili olmaktadır. Bu yüzden çocuklara hitap 

eden edebi eserlerin estetik değerlerinin hayati bir değere sahip olduğu görülmektedir.  

Çocuk edebiyatının en başta gelen kaynaklarından olan masalların dil ve söyleniş biçimi 

olarak açık, akıcı, kulağa hoş gelen, müzikaliteye sahip olmaları, türün estetik yönünü ortaya 

çıkarmaktadır. Türün bu özelliği diğer anonim türlerde olduğu gibi halkın dilinde yıllarca 

gezinip işlenmesinden gelmektedir. Masallar üsluplarının sağlam ve etkililiği sayesinde hem 

çocuklar hem de büyükler için çok yönlü bir eğitim aracı durumundadır.  

İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda (MEB, 2006) “Okuma 

Metinlerinde Bulunması Gereken Özellikler” başlığı altında ifade edilen özelliklerden biri 

çocuklara “estetik değer” kazandırmakla ilgilidir:  

“Metinler, öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık 

kazandıracak nitelikte olmalıdır.” Bunun için edebi eserlerde okuyucunun beğenisini 

geliştirecek bir tutum oluşturmak gerekir. Bu ancak belirlenen ölçütlere göre yazılan eserlerle 

karşılaşmakla mümkündür. Kişi estetikle ne kadar erken tanışırsa sanat ve dolayısıyla edebiyatın 

içinde o kadar yol almış olacaktır. Bunun için çocuk kitaplarının oluşumunda biçimsel ve 

içeriksel yapı birlikte değerlendirilmeli; içeriksel yapı çocuğun düşünce ve hayal dünyasına 

uygun olmakla birlikte, bunu tamamlayan bir unsur olan biçimsel görünüş, kitap resimlerinin 

seçimine estetik değer açısından dikkatle eğilinmeli ve sanatın kişide zevk oluşturma, kişiye haz 

verme düşüncesiyle yapılması için hedefler belirlenmelidir. 

Masallar, içerdiği pek çok özelliğiyle bireylerin estetik yönden gelişmesine katkı 

yapacak niteliktedir. İnsanlığın var olduğu ilk çağlardan beri toplumun içinde gezinen bu 

hayalî tür, her neslin içinden geçen, farklı güzellikleri toplayıp bugüne kadar getiren bir ırmağa 

ya da halkın dilinden, kültüründen topladığı güzelliklerle yuvarlana yuvarlana büyüyen ve 

bunu daha ilerilere taşıyan bir kartopuna benzetilebilir. Masallar da âdeta bu iki doğa olayı 

gibi, her geçtiği çağın bin bir türlü özelliğini alarak yeni bir çağa doğru yol almış, sonunda da 

eriyerek verimli ovalar oluşturmuş ve yetişen yeni nesillere geçmişin birikimini sunmuştur.  

Masallar anlatıldıkları dilin en doğal şekline bürünmüşlerdir. Masaldaki çeşitli dil 

unsurları (devrik cümleler, benzetmeler, deyim ve atasözleri) konuşma dilinin samimiliği 

içerisinde ortaya konmakta bu da türün doğallığına katkı yapmaktadır (Arıcı, 2012).  

 

ESTETİK DEĞER EĞİTİMİ VE MASALLAR 

Masalların sahip olduğu bu estetik dil ve değer unsurları onları okuyan, dinleyen ve 

anlatanların da çeşitli yönlerden bunları kazandıkları düşünülebilir. Şimdi bunları açıklayalım: 

Güzel konuşma. Masallar için anlatıcı ve onun özellikleri çok önemlidir. Anlatıcı bilgili, 

birikimli, hoşsohbet ve hepsinden öte iyi bir hatipse, masal da bu paralelde etkili bir masal olur. 

Çünkü masallar şiir gibi her zaman aynı şekilde kalan, değişmeyen bir tür değil; aynı temanın 

farklı kelimelerle anlatıldığı “esnek” bir türdür. Usta masal söyleyiciler onları her anlatışlarında 

biraz değiştirmişlerdir. Konusu aynı olan bir masalın yüzlerce değişik söyleyişi bulunabilir. 

Halis bir söz sanatı olan masal kâğıda geçerken birçok özelliğini kaybeder. Çünkü masalda konu 

değil masalcının anlatışı önemlidir (Güleç, 2002, s. 79). İyi bir masalcı her şeyden evvel 

kendisini karşısındakine kabul ettirmek zorundadır. Anlatışındaki açıklık ve devamlılık 

masalcıyı bize sevdirir. Devamlı olarak masal anlatan bir kişinin bu hususları taşıyacağı tabiidir. 

Masalın kalıplaşmış bir yapısı yoktur. Her anlatıcı aynı hadiseyi değişik kelimelerle anlatabilir. 

Masal anlatıcılarının sahip olması gereken özelliklere bakıldığı zaman bunların iyi bir hatipte de 

bulunması gereken özellikler olduğu görülmektedir. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki iyi bir 
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masal anlatıcısı, aynı zamanda iyi bir hatiptir. Masal dinleyicileri de bir taraftan masal 

âleminde yol alırken diğer taraftan güzel konuşmayı öğrenmekte ve konuşmaları estetik bir hale 

bürünmektedir. 

Güzel ve yararlı bir kişilik oluşturma. Türk halk edebiyatı ürünlerinin -özellikle anonim 

olanlarının- en temel özelliklerinden biri kahraman tipleridir. Oğuz Kağan ve Manas Destanları 

ile Köroğlu ve Dede Korkut gibi eserlerdeki kahramanların büyük ölçüde geleneksel bir yol 

izleyerek “haktan, mazlumdan yana” tavır koymuş oldukları ve bunun mücadelesini verdikleri 

görülmektedir (Kaplan, 2005). Doğrudan, haklıdan, iyiden ve güzelden yana bir eğitimin birçok 

masalda çimlendiğini hep biliriz. Bu bakımdan çocuğun gelişimine en etkili katkıyı masallar 

sağlar (Demiray, 1986, s. 13). Türk masallarını da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Pek çok 

masalda görüldüğü gibi kahramanlar, kötülerle ve kötülüklerle mücadele etmekte; iyilik ve 

güzellik için mücadele vermektedirler. Bu da dinleyenlerin hem iç dünyalarının (ahlaki 

yönlerinin) hem de hal ve davranışlarının güzelleşmesine katkı sağlamaktadır. 

Yaşamı güzel kılma. Tarihin her döneminde insanoğlu, başına gelen sıkıntılı durumlardan 

kurtulabilmenin çarelerini aramıştır. Geçmişin yönetici merkezli problem çözme geleneğine 

mensup masal çağının insanı da sıkıntılı ve kederli anlarında kendini masal kahramanlarında 

avutmuş ve onlar gibi bir gün kendinin de istediği şeylerin gerçekleşeceği ümidiyle yaşamıştır. 

Masalların hayali olay ve kahramanları vasıtasıyla kendine ayna tutmuştur. Özlemlerini ve 

umutlarını bu sembolik figürlerle dile getirerek kendi iç dünyasını dışa vurabilmiş yani 

rahatlayabilmiştir. Bu sayede insanlar bir nevi iç huzura kavuşmuşlardır. Bu yönüyle masalların 

insanlar için bir nevi “terapi” vazifesi gördüğü düşünülebilir. Türk masalları dinden gelen 

tevekkül duygusunu güçlendirerek insanların kadere boyun eğmesini kuvvetlendirmiş ve 

dolayısıyla olumsuz durumlar karşısında sabır telkin etmiştir. Bu durum insanların yaşamını 

güzel ve mutlu kılmıştır. 

İyiliklerin ve güzelliklerin ödüllendirilmesi. Masalların sonunda genelde iyiler 

kazanmakta, güzellikler ödüllendirilmektedir. Masalların sonunda iyilik ve güzelliklerin, 

sağduyulu kişilerin kazanması dinleyenlere psikolojik bir rahatlama imkânı sağlarken kötülerin, 

yalancıların, hırsızların, haksız kişilerin cezalandırılması, gerçek hayattaki uygulamalar 

karşısında bunalan ve ümitsizliğe düşen insanları yeniden hayata bağlamaktadır. Böylece 

masallar çocukların iç âleminde iyinin ve iyiliğin, doğrunun ve doğruluğun, güzelin ve 

güzelliğin yerleşmesine imkân vermektedir. Yani masallarla bibliyoterapi (kitaplarla terapi) 

yapılarak (Yeşilyaprak, 2008, s.20-22) insanların estetik yönden gelişmelerine de katkı 

sağlanabilir. Nitekim Charrier ve Ozouf (Kantarcıoğlu, 1991; s. 34) da masalların çocuklara 

okunup okutulmasıyla bir taraftan onların belleklerinin gelişmesi kolaylaşıp kompozisyon için 

hazırlık yapılırken diğer taraftan çocukların edebî zevki geliştirilip kötü telaffuzlarının 

düzeltilmesi sağlanmış olduğunu belirtmektedir.  

Edebi zevk kazanma. Kişilerin dil ve edebiyat zevklerinin oluşması ve gelişmesine 

masalların önemli katkısının olduğuna şüphe yoktur. Mesela şair ve yazar Ahmet Hamdi 

Tanpınar (2000) çocukluğunda iyi bir eğitim alamamasına rağmen edebiyata meyilli olmasını 

çocukken okuyup dinlediği “Binbir Gece Masalları”na bağlamaktadır. Yine aynı şekilde Kırgız 

Yazar Cengiz Aytmatov’da edebiyata merakını ninesinden dinlediği masallara borçlu olduğunu 

söyler (Kolcu, 2002). Masal dinleyicisi, sürekli karşısında iyi konuşan birisini gördüğü için 

bundan etkilenmemesi beklenemez. Okunan dinlenen masallar üzerine yukarıda belirtilen çeşitli 

çalışmaların sözlü ve yazılı olarak yaptırılması her iki becerinin gelişmesini sağlayabilir. 

Dinlediği masalları başkasına anlatan çocuk, her masalda sade ve rahatça anlaşılır bir dili 

kullanarak kazanmış olacaktır (Gürel, Temizyürek ve Şahbaz, 2007, s. 54)  

Sözü etkili kılma. Masal tekerlemelerinin masallardaki kullanım amaçları dikkat çekmeye 

yöneliktir. Aslında masalla hiçbir ilgisi olmayan tekerlemelerin masallarda yer almasının amacı 

dinleyicinin ilgisini çekmek ve onu masal dünyasına girişe hazırlamak içindir. Masalcı söylediği 

tekerlemeyle dinleyenleri neşelendirir. Anlatacağı masala ilgi çeker. Masalının dikkatle ve 

heyecanla dinlenmesini sağlar. Bu bağlamda tek başına bir masal bile başlı başına bir ders 

olarak da düşünülebilir. Öyle ki tekerlemeyle yani çekilen dikkatle başlanan masal, çeşitli 
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olaylarla gelişmekte ve değerlendirme yani verilen, çıkarılan dersle bitmektedir. Bu noktadan 

hareketle çok masal dinleyen ve anlatanların etkili ve güzel söz söyledikleri hatta sözün ustası 

haline geldikleri söylenebilir. 

Düzeni öğrenme: Tahkiyeye dayalı her tür gibi masallar da belli bir düzene sahiptir. 

İlginç ve ilgi çekici bir tekerleme ile başlayan masallar, kahramanların tanıtımıyla devam 

etmekte (serim) çeşitli olaylarla gelişmekte (düğüm) ve dilek, temenni veya duayla 

sonuçlanmaktadır (çözüm). Masal bölümleri, diğer türlere göre daha belirgindir. Bu düzen, sıra 

ve plan sayesinde öğrencilerin “estetik” algılarına katkı sağlanabilir. 

Düşünce ve kavram dünyasını geliştirme: Masallar kelime çeşitleri ve ifade kalıpları 

(deyim, atasözü, özlü söz, ikilemeler, taklitler benzetmeler, dua ve beddualar gibi) açısından 

oldukça zengindir. Bireylerin bunları okuması, dinlemesi ve anlatması (sözlü ve yazılı) zamanla 

bunları edinmesiyle sonuçlanacaktır. Sözlü-yazılı anlatımın ve dolayısıyla düşüncenin gelişmesi 

için iyi bir kelime hazinesi son derece önemlidir. Bu da onların düşünce dünyalarına çeki düzen 

verecek ve sorunlarını çözmelerini kolaylaştırıp daha iyi ve güzel bir hayat sürmelerine sebep 

olabilir. 

Ancak bütün masalların bu konuda faydalı ve etkili olacağını düşünmek zordur. 

Özellikle son dönemde ticari maksatla ortaya konan masalların bu estetik özelliklerden 

mahrum olduğu bilinmektedir. Bunun için seçilen masal örneklerinin akıcı üslûp ve anlatımı, 

kısa ve uyaklı cümle yapısı, “güzellik, iyilik, doğruluk” gibi estetik değerleri ele alması vb. 

özelliklerinden yararlanılarak bir yandan çocuğun hayal gücü, yaratıcı ve eleştirel düşünme 

becerisi geliştirilebilir. Bu noktada seçilecek masal örneklerinin, tamamen ilgi çekici ve 

sürükleyici olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle öğrencilerin ilgisini, daha çok onların 

duygularına hitap edebilen, içerisinde kendilerini bulabilecekleri, kahramanların yerine 

kendilerini koyabilecekleri vb. ilişkiler ağı içerisinde olabilecekleri metinler çekmektedir. 

Metinler özellikle “iyilik, doğruluk, dostluk, arkadaşlık”, gibi estetik ve etik değerleri ele 

almalıdır. Böylece hem çocuklarda estetik zevk oluşturulacak hem de olumlu kişilik özellikleri 

kazandırılmış olunacaktır. 
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MASALLARDA KESKİN BİR DUYGU OLARAK HASET VE KISKANÇLIK 

(GRİMM MASALLARI ÖRNEKLEMİ) 

 

Müzeyyen ALTUNBAY 

 

 

ÖZET 

Ortaya çıkış tarihleri kesin olarak bilinmeyen masallar, sözlü halk kültürünün temel yapı 
taşlarındandır. Esasında yetişkinler tarafından oluşturulan masallar, günümüzde çocuklara yönelik edebî 
bir tür olarak kabul görmektedir. Masallar, kaynağını halk kültüründen alan, aynı zamanda halkın hayal 
gücüyle yoğrulmuş, kendi içinde olağanüstülük barındıran, toplumların bilinçaltını yansıtan bu yönüyle 
hayal-gerçek arasında bir çizgide gidip gelen bir türdür. Sanatsal (edebî) ve anonim (halk) olarak 
ayrılmakta, sanatsal masallar sonradan kaleme alınan ve eğiticilik yönü ağır basan masallar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Anonim masallar ise daha geleneksel yapıdadırlar ve yüzyıllara rağmen bu 
masalların özü aynıdır. Genel olarak sanatsal masallarda çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini 
olumsuz etkileyecek, çocuklara kin, nefret gibi olumsuz duyguları aşılayacak örnekler yer almaz. Anonim 
masallarda ise –her ne kadar tarihi süreçte birtakım değişikliklere uğramış olsalar da- ilk hâllerini büyük 
oranda muhafaza ederler. Bu yüzden bu masallarda, başlangıçta yetişkinlere yönelik olduğundan, kendi 
içinde olumsuz örneklerin yer aldığı görülür. Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz 
etkileyebilecek örneklerinin yanı sıra bazı olumsuz duyguları da yansıttıkları bilinmektedir. Kin, öç alma, 
affetmeme, ağır ceza verme (kırk katır, kırk satır anlayışı), hoşgörüsüzlük, tahammül edememe, nefret, 
kıskançlık ve haset bu duygulardan bazılarıdır. Çalışmanın yöntemi doküman incelmesidir. Bu çalışmada 
Grimm Masalları örnekleminde, masallardaki haset ve kıskançlık duygusunun yansıtılışı ele alınmıştır. 
Çalışmada toplam 83 Grimm Masalı incelenmiş, elde edilen veriler bulgular kısmında sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Masal, Grimm Masalları, haset, kıskançlık, duygu. 

 

GRUDGE AND JEALOUSY AS A KEEN SENSATION IN FAIRY TALES 

(GRIMM TALES SAMPLE) 

 

ABSTRACT 

Fairy tales, whose date of origins is still unknown, are the milestones of folk literature. Fairy tales 
have been fundamentally created by adults, yet they are accepted as a literary genre whose audience is 
children. The source of fairy tales is folk culture, and it is kneaded by imagination of the folk. Fairy tales 
are comprised of extraordinary elements, and they mirror the subconscious of society. From these 
respects, it is a genre that f floats between imagination and reality line. Fairy tales are divided into 
artistic and anonymous kinds. Artistic tales emerge as tales that have been penned recently and that 
have an educative side. On the other hand, anonymous tales are more traditional, and despite passing 
centuries, the essence of fairy tales stays the same. In general, in fairy tales examples that can hinder 
cognitive and physical development and plant negative feelings such as grudge and jealousy in children 
are avoided. Inasmuch as being exposed to some changes in history, anonymous fairy tales preserve 
their original state to a large extent. This fairy tale was intended for adult audiences at the beginning; 
that’s why the fairy tale includes bad examples within itself. Along with the examples that can affect 
children’s’ cognitive and physical development negatively, they also reflect some other negative 
feelings. Spite, revenge, unforgiving, punishing severely (between a rock and a hard place perspective), 
inhospitality, intolerance, hatred, jealousy, and grudge are some of these feelings. The method of study 
is document analysis. In this study, the representations of grudge and jealousy feelings in Grimm fairy 
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tales sample are handled. In the study 83 Grimm tales are examined, and the data is presented in the 
results section.  

Key Words: Fairy tales, Grimm tales, grudge, jealousy, sensations. 

 

GİRİŞ 

Genellikle “Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Develer 

tellal iken pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken...” şeklinde masal 

başı tekerlemeleriyle başlayan masalların ortaya çıkış tarihleri kesin olarak bilinmemekle 

birlikte bu konuda bir sınır çizmek de zordur.  

Sadece çocukları eğlendirmek ve eğitmek amacıyla kullanılması, masalların dar kalıplar 

içinde kalmasına ve yeterince anlaşılamamasına neden olmaktadır. Sakaoğlu, “Masal 

dünyasının kapısını aralayanlar bilirler; öyle masallarımız vardır ki iç içeliğinden dolayı 

çocukların onları anlamaları pek de kolay olmayacaktır. Belki, belirli masalların, özellikle 

hayvan masallarının dinleyicilerini çocuklar olarak kabul edebiliriz, aksi takdirde çocukları 

içinden çıkılmaz olaylarla karşı karşıya bırakabiliriz. Bir ‘Helvacı Güzeli’ni, bir ‘Hayat Otu’nu 

veya bir ‘Muradına Nail Olmayan Dilber’i, öyle her çocuğa anlatıp da onun zevkle dinlemesini 

bekleyemeyiz” (Sakaoğlu, 2015: 2) diyerek masalların hedef kitlesinin değişebildiğini ve 

içindeki derin anlamların ve karmaşık ilişkilerin bazen çocuklara göre değil yetişkinlere daha 

uygun olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde Güleryüz (2013) de “Masallarda bir anlamda 

insanoğlunun on binlerce yıldan beri yapıp ettiklerinin şifreleri vardır. Bu şifreleri çözmek; 

insanın çocukluğuna dönmesi, kendini keşfetmesi gibi çok önemli özellikleri ortaya çıkaracağını 

söyleyebiliriz” (Güleryüz, 2013: 289) diyerek masalların görülenden daha derin anlamlar 

içerdiğini ifade etmektedir.  

Kelime anlamı olarak masal “Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa 

sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan 

hikâye” (TDK, 2005: 1349) şeklinde tanımlanmaktadır. Masal en sade hâliyle bu şekilde 

tanımlanırken masalların kaynağına ilişkin görüşler de farklılık göstermektedir. Sakaoğlu 

masalların kaynağı ile ilgili olarak Gedeon Huet’in sınıflandırmasını esas alır ve bunun 

Türkiye’deki yansımasını şu şekilde açıklar: 

“Gedeon Huet’in sınıflanması aşağıdaki gibidir: 

a. Tarih Öncesi Görüş (Kablettarih Nazariyesi) 

b. Tarihî Görüş (Tarihî Nazariye) 

c. Etnografik Görüş (Etnografik Nazariye) 

Bu dallardan ilki Bilge Seyidoğlu’nda ‘Mitoloji Okulu’; Umay Günay’da ‘Mitolojik 

Görüş’: ikinci sırasıyla ‘Hindoloji Okulu’ ve ‘Hindoloji Görüş’ ve sonuncusu da ‘Antropoloji 

Okulu’ ve ‘Antropolojik Görüş’ olarak adlandırılmaktadır (Sakaoğlu, 2015: 5). Böylelikle tarihi 

olarak kesin bir sınır çizilemeyen masalların kaynağına dair ortak görüşler belirlenmiş ve masal 

üzerinde buradan hareketle incelemeler ve analizler yapılmıştır.  

Masallar esasen çocuklar için oluşturulmamakla birlikte günümüzde çocuk edebiyatının 

vazgeçilmez malzemeleri arasındadır. Hatta bazı araştırmacılar (Gökşen, 1985; Çoruh, 1943) 

tarafından ortalama 3-9 yaş arasının Masal Çağı olarak adlandırıldığı görülmektedir. Masallar 

çocuklara zengin bir dünyanın kapısını aralar. İnsan, rüyasında bile en fazla gitmediği bir 

mekâna gidip tatmadığı yiyeceklerden tadarken, okuyarak ve hayalini kurarak, masallar aracılığı 

ile yedi başlı ejderle mücadele edebilir, Zümrüdüanka kuşuna tutunup Kaf Dağı’nın ardına 

sihirli elmayı bulmaya gidebilir. Bu nedenle masalların çocuklarda zengin bir hayal gücünün 

oluşmasına katkı sunduğu ve onların yaratıcılıklarının gelişmesine yardımcı olduğu göz ardı 

edilemez. Ancak bu sayılan faydalarının yanı sıra çocukların eğer iyi yönlendirilmezlerse 

birtakım olumsuz tutumları da masallar aracılığı ile edinebilecekleri unutulmamalıdır. 

Bunlardan bir tanesi haset ve kıskançlık duygusudur.  
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1. Masallarda Haset ve Kıskançlık Duygusu  

Her ne kadar masallarda olağanüstü kişiler ve olaylar yer alıyor olsa da masallardaki 

bireysel ve toplumsal ilişkiler gerçekte de yaşanabilen şeylerdir. Sevgi, aşk, intikam, yoksulluk, 

nefret, kavga, şiddet, affetme vb. gibi birçok his ve olay gerçek hayatta da insanların başına 

gelebilecek olağan durumlardır. Masallarda bu olağan durum ve hisler, olağanüstü olaylar ve 

kişiler aracılığı ile verilir. Gerçek hayatta olağan olup masallarda olağanüstü olay ve kişiler 

aracılığı ile sunulan hislerden biri de haset ve kıskançlık duygusudur.  

Kelime anlamı olarak haset “kıskançlık, çekememezlik” (TDK, 2005) şeklinde 

tanımlanırken kıskançlık ise “Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, 

başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum” (TDK, 2005) şeklinde 

tanımlanmaktadır. Buradan hareketle hasedin kıskançlık yerine kullanıldığı, buna karşın 

kıskançlığın haset etmeden daha bağımsız olarak algılandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ülken 

(1969) ise kıskançlığı sosyolojik boyutuyla şu şekilde açıklamaktadır:  

“Bir kısmı psikologların sırf ruhî sebeplere bağlamak istedikleri kıskançlık, 

aslında, tipik bir toplum olgusudur. İnsanî kıskançlığı horoz ve tavukların 

münasebetine irca etmek yanlıştır. İki türlü kıskançlık vardır: biri üst ve aşağı 

dereceler arasındaki yarışma duygusundan doğar. Meziyetçe üstün elam 

kıskanırlar. Bu hâl aile içinde sevginin paylaşılmasında kardeşler arasında 

meydana çıkar. Meslek hayatında aynı meslekteki rakipler aramda daha barizi 

görülür. Bütün bu şekiller sosyal tabakalanma ve rekabet ile-ilgilidir. İkinci 

kıskançlık cinsî hayata aittir. Bu karı-koca sevgililer veya ana-baba ile evlâtlar 

arasındadır. Bu kıskançlık şekli cinsî yasak ve namus inancına bağıdır. Fakat onun 

da görünüşleri çok değişiktir: kıskançlık yüzünden adam öldürmeden ayrılmaya 

kadar dereceleri vardır. Bu şekillerin anlaşılabilmesi için kültür antropolojisi 

tetkiklerine bakmalı ve kıskançlığı aile bünyelerine göre incelemelidir” (Ülken, 

1969: s.172-173). 

Ülken (1969) kıskançlığı bir toplum olgusu olarak ele alıp meziyetçe üstün olanın 

kıskanıldığını, bunun da rekabetle sonuçlandığını belirtmektedir. Haset ve kıskançlık arasındaki 

farklar ise farklı araştırmacılar tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: 

Smith ve Kim (2007) haset ve kıskançlık arasındaki farkı “Haset iki insan arasında 

gelişen ve bireylerden birinin, diğerinin eksik bir yanı olması durumunda bundan zevk alması 

durumudur. Kıskançlık ise genelde üç kişi arasında oluşan ve bireylerden birinin diğerini 

kaybetme korkusu ile beliren, durum ve süreç bakımından da hasetten çok farklı bir durumdur” 

(Smith ve Kim, 2007 akt. Torun, 2012: 18) şeklinde açıklarken Navaro (2011) ise haset ve 

kıskançlığı “Hasede kıyasla kıskançlık var olanı kaybetme korkusudur. Sevgi, dikkat, özen, 

pozisyon, statü, dostluk, arkadaşlık, yakınlık gibi özel ve önemli durumları, başkasının devreye 

girmesiyle kaybetme kaygısı kıskançlığı üretir” (2011: 16) şeklinde açıklamaktadır. Böylece her 

iki araştırmacının tanımında, kıskançlık durumunda bir üçüncü kişinin varlığına dikkat çekildiği 

anlaşılmıştır.  

Turgay (2004) “Haset, insan psikolojisine ait en önemli unsurlardan biridir. Şayet insan, 

kendinde var olan bu özelliğini bilirse, ilk bakışta olumsuz görünen bu duyguyu, aslında olumlu 

bir yöne kanalize ederek kendi lehine çevirebilir. O zaman haset duygusu, insanlar arasında 

olumsuz ve yıkıcı olmaktan çıkıp meşru bir rekabetin muharriki hâline gelerek, insanın birçok 

alandaki ilerleme ve gelişiminin önünü açabilir” diyerek haset duygusunun faydalı yönde 

kullanılabileceğini belirtilmektedir. Böylelikle olumsuz bir duygu olarak kabul edilen haset, 

insanın kendini geliştirmesi için tetikleyici bir güç olarak kabul edilebilir.  

Haset ve kıskançlığı tetikleyen birbirinden farklı durumlar olmakla birlikte yapılan 

araştırmalarda kıskançlık duygusunun cinsiyete göre değişebildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Demirtaş ve Dönmez tarafından yapılan bir araştırmada “Kıskançlık durumunda, kadınların 

erkeklerden daha şiddetli fiziksel, duygusal ve bilişsel tepki verdikleri ve benlik saygısındaki 
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düşüşle birlikte kıskançlığa verilen tepki düzeyinin arttığı tespit edilmiştir” (2006). Kıskançlık 

ve haset duygusu, cinsiyete göre değişebildiği gibi yaşa, konuma, kişinin mevcut imkânlarına 

bağlı olarak da değişebilir. Söz gelimi masallarda ağırlıklı olarak yetişkinler arasında görülen 

kıskançlık duygusuna gerçek hayatta hem yetişkinler hem de çocuklar arasında da rastlanabilir. 

Hatta çocukların yaşayacağı kıskançlık duygusu ve bunun getirdiği psikolojik sorunlar kişinin 

sonraki yaşamını ve kişiliğini de etkileyebilmektedir. 

Kıskançlık duygusunun çocuklar üzerindeki olası etkisini Baymur (1947: 18-19) şu 

şekilde açıklar: “Çocuk kıskandığı kimsenin aleyhinde söylemeye, müzevirlik yapmaya başlar. 

Evde kardeşleri ile çeşitli işlerde yarışır, kavga etmeye ve onları tenkit etmeye başlar. 

Yalancılık hâlleri kendini gösterir. Gerçek hayatta kardeşleriyle rekabet edemeyen çocuk, 

hayalen kendini tatmin etme yoluna sapar. Zihninde kendisinin fevkalade bir insan olduğunu, 

fakat etrafındaki kimseler tarafından gadre uğradığını kurmaya başlar”. Bu nedenle kardeşler 

arasında kıvılcımlanan kıskançlık duygusu giderek artabilir ve eğer aile tarafından bunun önüne 

geçilmezse sonuç olarak kıskanç, hasis bireylerin yetişmesine sebep olunabilir. 

Haset ve kıskançlığın ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden biri kıyaslamadır. 

Kişinin kendi imkânını, kişisel özelliklerini başkaları ile kıyaslama sonucunda kıskançlık 

yaşanabilir. Masallarda yer alan kıskançlık duygusunun temelinde de kıyaslama sonucunda 

görülen yetersizlik duygusunun yattığı anlaşılmaktadır.  

Kraliçenin, Pamuk Prenses’e eziyet etmesinde ve onu öldürmeye çalışmasında, Pamuk 

Prenses’in varlığında kendi eksikliğini görmesi etkilidir. Külkedisi masalında üvey annesinin ve 

üvey kardeşlerinin Külkedisi’ne eziyet etmelerinde de yine aynı şekilde Külkedisi’nin 

varlığında kendi kötü kalplerini ve çirkinliklerini görmeleri etkilidir. Bu nedenle eğitim aracı 

olarak kullanılan masalların her yönüyle çocuklara uygun olup olmadıklarının incelenmesi ve 

çocukların ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyecek masalların okutturulmaması gerekmektedir. 

Masalların en fazla okutulduğu/okunduğu derslerden biri Türkçe dersidir. Bu nedenle “Türkçe 

eğitimi derslerinde kullanılan temel ders materyallerinden yardımcı materyallere kadar her 

şeyin sosyal algı gelişimine katkı sunacak, çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek 

özellikte olmasına dikkat edilmelidir” (Altunbay, 2016: 93). Aksi takdirde eğitim amacıyla 

kullanılan masalların haset ve kıskançlık gibi duyguları kamçılayabileceği görülecektir.  

Son yıllarda anonim (halk) masallarının yanı sıra eğitimde eğiticilik işlevi ön planda 

tutulan edebî (sanatsal) masalların varlığı da dikkat çeker. Oğuzkan (2001) masallarla ilgili 

olarak “halk masalı ve edebî masal” ayrımını yaparak masalları gelişme özelliklerine göre 

sınıflandırır. Araştırmaya dâhil edilen masallar halk (anonim) masallarıdır. Çünkü edebî 

masallar doğrudan eğitsel amaçlı hazırlandıklarından bu tür masallarda kıskançlık, haset, şiddet, 

nefret vb. olumsuz duygulara olabildiğince yer verilmemektedir. Bu nedenle tarihi geçmişinin 

eski olması ve araştırmaya kaynak oluşturacak malzeme verebileceği düşüncesiyle Grimm 

Masalları örneklem olarak seçilmiştir. 

 

2. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada Grimm Masalları örnekleminde, masallardaki haset ve kıskançlık 

duygusunun yansıtılışı ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, “çocuklara okutulan/okutturulan 

masallardan hareketle, insanın psikolojik ve sosyolojik açıdan olumsuz tutum ve değer yargıları 

geliştirmesine neden olan haset ve kıskançlık gibi duyguların ne şekilde yansıtıldığının tespit 

edilmesi” şeklinde belirlenmiştir.  

 

3. Yöntem 

Çalışmada Grimm masalları örneklem olarak seçilmiş ve toplamda 83 Grimm Masalı 

incelenmiş, elde edilen veriler bulgular kısmında sunulmuştur. Bu nedenle çalışmanın temel 

yöntemi doküman incelemesi olarak belirlenmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2013:217) göre 

doküman incelemesi “Araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
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materyallerin analizini kapsar”. Örneklem olarak kapsamlı olması bakımından YKY tarafından 

yayımlanan Grimm Masalları I-II adlı eser seçilmiştir. Bu çalışmada önce 83 Grimm masalı 

okunmuş, ardından bu masallar arasında doğrudan kıskançlık ve haset konulu olanlar 

belirlenmiş, bunlar da kendi arasında kıskanan/kıskanılan, kıskançlığın sebep olduğu 

olay/olaylar ve olayların sonucunda yaşanılan durum/durumlar şeklinde sınıflandırılmıştır. Elde 

edilen veriler bulgular kısmında gösterilmiştir.  

 

4. Bulgular  

Bu bölümde önce araştırmaya dâhil edilen masallara, daha sonra bu masallar arasında 

içinde kıskançlık ve haset konulu olanlara yer verilmiş, bu masallar da masallardaki kıskançlık 

ve haset duygusu ve bu duyguların sebep olduğu olaylar temel alınarak analiz edilmiştir.  

 

Tablo 1. Araştırmaya Dâhil Edilen Grimm Masalları Listesi 

Sıra Masal Adı Sıra  Masal Adı 

1 Kurbağa Prens  43 İsim Babası 
2 Kedi ile Farenin Dostluğu 44 Bayan Trude 

4 Meryem Ana’nın Çocukluğu 45 İsim Babası Azrail 

5 Korkuyu Öğrenmek İsteyen Oğlan  46 Fitscher’in Kuşu  

6 Kurt ile Yedi Keçi Yavrusu 47 Ardıç Ağacı 

7 Sadık Johannes 48 Parmak Çocuk’un Yolculuğu 

8 Kârlı İş  49 Kocamış sultan  

9 Acayip Çalgıcı 50 Altı Kuğu 

10 On İki Kardeş 51 Uyuyan Güzel 

11 Ayak Takımı 52 Kuşbuldu 

12 Erkek Kardeş ile Kız Kardeş 53 Kral Ardıçsakal 

13 Rapunzel 54 Pamuk Prenses 

14 Ormandaki Üç Cüce 55 Sırt Çantası, Şapka ve Av Borusu 

15 İplik Eğiren Üç Kadın  56 Seksekbacak 

16 Hensel ve Gretel 57 Sevgili Roland 

17 Üç Yılan Yaprağı 58 Altın Kuş 

18 Ak Yılan 59 Köpekle Serçe 

19 Saman, Kömür, Fasulye 60 Frieder ve Katherlieschen 

20 Balıkçı ile Karısı 61 İki Kardeş 

21 Cesur Terzicik 62 Çulsuz 

22 Külkedisi 63 Arı Beyi 

23 Bilmece 64 Üç Tüy 

24 Minik Fare, Minik Kuş ve Sosis 65 Altın Kaz 

25 Bayan Holle 66 Alacapost 

26 Yedi Karga 67 Tavşancığın Nişanlısı 

27 Kırmızı Başlıklı Kız 68 On İki Avcı 

28 Bremen Mızıkacıları 69 Sihirbaz ile Ustası 

29 Şarkı Söyleyen Kemik 70 Jorinde ve Joringel 

30 Şeytanın Saçından Üç Altın Tel 71 Üç Şanslı Çocuk 

31 Bit ile Pire 72 Altı Kişi Dünyaya Meydan 
Okuyor 

32 Elsiz Kız 73 Kurt ile İnsan 

33 Akıllı Hans 74 Kurt ile Tilki 

34 Üç Dil Bilen Oğlan 75 Tilki ile Kuzeni Kurt 
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35 Akıllı Else 76 Tilki ile Kedi 

36 Cennetteki Terzi 77 Karanfil 

37 Açıl Sofram Açıl, Altın Kusan Eşek 
ve Torbadan Çıkan Sopa 

78 Akıllı Gretel 

38 Parmak Çocuk 79 Yaşlı Dede ve Torunu 

39 Tilki Hanım Evleniyor 80 Su Perisi 

40 Cüceler 81 Tavukçuğun Ölümü 

41 Haydutun Nişanlısı 82 Boşver Kardeş 

42 Bay Korbes 83 Kumarbaz Hans 

(Grimm Masalları I (2012), Çev. Kâmuran Şipal, Ankara: YKY yay. 

 

Çalışma kapsamında ele alınan toplam 83 masal, adlarıyla birlikte Tablo 1’de 

gösterilmiştir (Bk. Tablo 1). Grafik 1’de ise ele alınan tüm masallar içinde kıskançlık ve haset 

konulu masalların oranı gösterilmiştir (Bk. Grafik 1). 

Grafik 1. Masalların Sınıflandırılması (Kıskançlık ve Diğer Konulardaki Masal Sayısı) 

 

 

Grafik 1’den de anlaşılacağı gibi çalışmaya dâhil edilen masalların genel oran içindeki 

yeri gösterilmiştir. Bu masallar arasından, doğrudan haset ve kıskançlık konulu olan toplam 11 

masal tespit edilmiş ve Tablo 2’de bu masallar adlarıyla birlikte gösterilmiştir (Bk. Tablo 2).  

Tablo 2. İçinde Kıskançlık ve Haset Duyguları Tespit Edilen Masallar 

Sıra  Masal Adı Sıra  Masal Adı 

1 On İki Kardeş 7 Bayan Holle 
2 Erkek Kardeş ile Kız Kardeş 8 Şarkı Söyleyen Kemik 
3 Ormandaki Üç Cüce 9 Ardıç Ağacı 
4 Hensel ve Gretel 10 Uyuyan Güzel 
5 Külkedisi  11 Sevgili Roland 

 Toplam                                                11 Masal 

 

Tablo 2’den de anlaşılacağı gibi “On İki Kardeş (s.57-63), Erkek Kardeş ile Kız Kardeş 

(s.71-86), Ormandaki Üç Cüce (s. 93-99), Hensel ve Gretel (s. 104-116), Külkedisi (s. 156-170), 

Bayan Holle (s.179-183), Şarkı Söyleyen Kemik (s. 204-206), Ardıç Ağacı (s.301-316), Uyuyan 

Güzel (s. 336-340) ve Sevgili Roland (s.384-388)” adlı masallar çalışmada temel alınan 

masallar olarak belirlenmiştir. 
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Grafik 2. Masallarda Kıskançlık ve Haset Duygunu Taşıyan Bireyler 

 

 

Seçilen Grimm Masallarında kıskançlık ve haset duygusu ağırlıklı olarak üvey anne ile 

üvey evlat arasında, üvey kardeşler arasında, öz kardeşler arasında olmaktadır. Grafik 2’den 

görüleceği gibi bu masallarda kıskançlık ve haset duygusunun etkilediği bireyler üvey anne, 

üvey kardeşler, öz kardeşler şeklinde sıralanabilir. Diğer olarak belirtilen unsur ise masala yön 

veren unsurlardan olan kayınvalide ile cadı şeklinde tespit edilmiştir. Böylelikle incelenen 

masallarda cinsiyet unsuru ele alındığında kıskançlık ve haset duygusunun ağırlıklı olarak 

kadınlarda görüldüğü tespit edilmiştir.  

Navaro (2011), masallarda üvey anne figürünün bu kadar sık kullanılmasını, öz anne ve 

öz kız kardeşlere kıskançlık, haset ve rekabet gibi duyguların toplumca yakıştırılamamasına 

bağlar. Bu durumun sonuçlarını ise şu şekilde açıklar:  

“Ataerkil sistem, kadınları ve özellikle de anneleri (ve dolayısıyla anne olacakları) 

öfke, intikam, kızgınlık, rekabet, haset gibi güç ve ivme katan duygulardan arınmış görmeyi 

ister. Bu güçlü duygulardan arınmışlık, geleneksel bakışla ‘ideal kadın’ı simgeler. 

Masallardaki kıskanç ve intikam peşindeki ‘üvey anne, üvey kız kardeş’ imgeleri bu 

nedenle yaratılmış, böyle yapılmakla da gerçekten üvey olup kendi doğurmadığı çocuklarla 

iyi geçinmesini bilen kadınlara, yani üvey olsun olmasın tüm kadınlara, haksızlık 

edilmiştir” (Navaro, 2011: 60). 

Kıskançlık duygusunun verdiği öfke ile masallarda intikam duygusunun, öç almanın da 

ağır bastığı anlaşılmaktadır. Bu duygu, kıskanan bireyin, kıskandığı kişiyi yok etmeyi 

istemesine kadar varmaktadır. İncelenen masallarda en yoğun kıskançlık duygusu üvey anne 

rolünde olan kişilerde ve üvey annenin etkisiyle üvey kardeşlerde görülmektedir. Üvey annenin 

aktif olduğu bu masallarda babalar her zaman silik birer tablo gibidir. Masallardaki tek görevleri 

eşlerinin ölümünden sonra yeniden evlenmek ve böylece masala yön verecek olan üvey anne 

karakterinin hayat bulmasını sağlamaktır. 
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Tablo 3. Masallardaki Kıskançlık ve Haset Duygusunun Bireyleri Etkileme Durumu 

 

Yukarıdaki tablodan görüleceği gibi kıskançlık ve haset duygusu daha çok üvey anneler tarafından 

üvey çocuklarına karşı olmaktadır. Bu tür masallarda babaların çok fazla bir fonksiyonu yoktur. 

Sayı  Masal Adı Kıskanan Kıskanılan Kıskançlık Neticesinde Sebep 
Olunan Olay 

Olayın Sonucu/Sonuçları 

1 On İki 
Kardeş 

1.Prensin 
annesi 
2.On İki 
Erkek 

Kardeş 

Prenses (Prensin eşi) Kız kardeş kıskanılır, 
Prensin eşi olan prenses kıskanılır, 
kraliçe tarafından prensese iftira 
edilir, prensesin eşi prense 
kötülenir. 

Erkek kardeşler gördükleri bütün 
kızları öldürmeye ant içerler. 
Prensin annesi prensesin ölmesini 
arzular, eşini öldürmesi için prensi 
ikna eder. 

2 Erkek 
Kardeş ile 
Kız Kardeş 

1.Üvey 
Anne (Cadı) 

Kız ve Erkek kardeş 
(Üvey Çocuklar) 

Çocuklar evden kaçarlar, erkek 
kardeş bir hayvan olacak şekilde 
büyülenir, cadı çocukların 
mutluluklarına engel olmaya çalışır. 

Kraliçe kötü kalpli cadı tarafından 
ölüme terk edilir, kendi kızı kraliçe 
yerine geçirilir. Kral gerçeği 
öğrenir ve ölen eşi dirilir, onunla 
yeniden evlenir. 

3 Ormandak
i Üç Cüce 

1.Üvey 
Anne 

Üvey Kız Çocuğu Kıza eziyet edilir, ondan olmayacak 
taleplerde bulunulur (kar altından 
çilek getirmesi vb.), üvey kardeş 
tarafından kıskanılır, Üvey anne 
üvey çocuğunun ölümüne sebep 
olur. 

Kötü kalpli üvey anne hak ettiği 
cezayı bulur, ölür. 

4 Hensel ve 
Gretel 

1.Üvey 
Anne 

Üvey Çocuklar 
(Hensel ve Gretel) 

Çocuklar ormana terk edilir, cadının 
tuzağına düşerler. 

Cadıyı tuzağa düşürürler. Üvey 
anneleri de zamanla ölür. Cadının 
evinden aldıkları mücevherlerle 
ömür boyu mutlu yaşarlar. 

5 Külkedisi  1.Üvey 
Anne 

2.Üvey Kız 
kardeşler 

Üvey Kız Çocuğu 
(Külkedisi) 

Külkedisi, bütün haklardan mahrum 
bırakılır, eziyet görür, aşağılanır. 

Ayakkabı Külkedisine olur, prens 
eşi olacak kişiyi bulmuş olur. Bir 
ömür mutlu yaşarlar. Üvey anne 
ve üvey kardeşler ömür boyu kör 
olarak yaşarlar. 

6 Bayan 
Holle 

1.Üvey 
Anne 

Üvey Kız Çocuğu Bütün işler üvey kıza yaptırılır, üvey 
kız sürekli hor görüp aşağılanır, 
kuyuya inmesi için zorlanır, daha 
sonra kendi öz kızını da zengin 
olması için kuyuya indirir. 

Kuyuda tanıştığı Holle isimli 
kadının yardımcısı olur ve ona 
sadakatle hizmet eder. Zengin 
olur. Diğer kardeşi (üvey annenin 
öz kızı) kuyudan katrana bulanmış 
çıkar. 

7 Şarkı 
Söyleyen 
Kemik 

1.Büyük 
Kardeş 

(Ağabey) 

Küçük Kardeş Kralın emrini yerine getirmek için 
ava çıkarlar. Küçük kardeş başarılı 
olunca onu kıskanınca ağabey 
kardeşini dereye atar. 

Büyük kardeş kralın kızıyla evlenir. 
Küçük kardeş ölür, ancak zamanla 
kardeşin kemiklerini bulan çoban 
bunları krala götürür. Konuşan 
kemiklerden kral gerçeği öğrenir, 
büyük kardeşi kovar, küçüğü için 
de mezar yaptırır.  

8 Ardıç 
Ağacı 

1.Üvey 
Anne 

Üvey Erkek Çocuğu Üvey oğlunu kıskanır, kendi kızına 
iyi davranırken üvey oğluna kötü 
davranır, oğlunu öldürür ve bu 
durumu eşinden gizler, ölen oğlunu 
kesip parçalara ayırır. 

Oğlan kemiklerinin ardıç ağacının 
altına bırakılmasıyla büyülü bir kuş 
olur. Sürekli şarkı söyler. Kötü 
üvey anne sonunda değirmen taşı 
altında ezilir ve ölür. Diğerleri 
ömür boyu mutlu yaşarlar. 

9 Uyuyan 
Güzel 

1.Cadı Prenses (Uyuyan 
Güzel) 

Cadı büyü yapar, prenses uyku ile 
lanetlenir. 

100 yıllık bir uyku, Prens öperek 
uyandırır. Evlenirler ve mutlu 
yaşarlar.  

10 Pamuk 
Prenses 

1.Üvey 
Anne 

Üvey Kız Çocuğu 
(Pamuk Prenses) 

Kraliçenin Pamuk Prensesi 
kıskanması, öldürmeye teşebbüs 
etmesi 

Pamuk Prenses’in kurtulur, 
prensle evlenirler. Kötü kraliçeye 
kızgın demirden pabuçlar giydirilir, 
ölene kadar dans ettirilir.  

11 Sevgili 
Roland 

1.Üvey 
Anne 

(Büyücü) 
2.Üvey Kız 

Kardeş 

Üvey Kız Çocuğu Üvey kızı yerine kendi kızını 
öldürmeye çalışır, kız sevgilisiyle 
kaçar, çiçek olarak babasıyla 
görüşmeye giden sevgilisini bekler, 
bir çoban tarafından bulunur, 
üzerindeki büyü kalkar. 

Sonunda sevgilisi Roland ile 
evlenip mutlu olurlar. 
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Babalar; eşlerinin emirlerini yerine getiren, kendi söz hakları olmayan, kendi çocuklarına yapılan 

eziyete müdahalede edemeyen silik birer gölge konumundadır. Söz gelimi Hensel ve Gretel masalında 

baba, çocuklarının üvey anneleri tarafından iki kez ormana terk edilmesine göz yummuş ve bir şey 

söyleyememiştir. Bu tür masallarda kıskançlığın sebep olduğu çeşitli olaylar ile bunların istenmeyen 

sonuçları söz konusu olmaktadır. Masallar her zaman gökten üç elma düşerek ya da herkesin mutlu 

sona kavuştuğu şeklinde tamamlanmamaktadır. Aşağıdaki tabloda (Bk. Tablo 4) masallarda görülen 

haset ve kıskançlık duygusunun sebep olduğu olaylar sınıflandırılmıştır. 

Tablo 4. Haset ve Kıskançlık Duygusunun Sebep Olduğu Olaylar 

 Sebep Olunan Olay 

A Psikolojik Baskı Yapma 

  Aşağılama, eziyet etme, hor görme, kendini yetersiz hissettirme 

 Kıyaslama neticesinde yaşanan öfke hâli, yetersizlik duygusunun farkına varılması  

B Bütün haklardan mahrum bırakma 

  Maddi tüm imkânların sadece öz çocuğa sunulması 

C Öldürme/Öldürmeye Teşebbüs Etme 

  Fiziki saldırı neticesinde öldürme 

 Büyü yoluyla öldürme 

Ç İftira Atma, Dedikodu Yapma, Kötüleme 

D Öz ve Üvey Çocukları Yer Değiştirerek Rollerinin ve İmkânlarının da Değişebileceğini 
Umma 

E Evden Kaçma/Kaçmaya Zorlanma, Terk Etme 

F Çaresizlik 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi kıskançlık ve haset duygusu neticesinde 

birbirinden farklı psikolojik sorunlar yaşanabilmekte, masallarda bu duygunun sebep olduğu 

diğer olumsuz sonuçlar gösterilmektedir. Böylece kıskançlığın en ileri boyutunun 

öldürme/öldürmeye teşebbüs olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bunun en tipik örneği de 

bilindiği üzere Pamuk Prenses masalıdır. Hensel ve Gretel masalında ise çocukları terk etme 

neticesinde yaşanan çaresizlik duygusu hâkimdir.  

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Okul öncesi dönemden itibaren birer eğitim materyali olarak kullanılan masalların 

(özellikle anonim olanlarının) her zaman çocuklara uygun olduğu ya da eğitim için 

kullanılabileceği söylenemez. Her ne kadar halk masalları birtakım değişikliklerle günümüze 

kadar gelmiş olsalar da bu masalların geçen süreye rağmen kendi içindeki şiddet, öfke, 

kıskançlık ve haset gibi olumsuz duygu ve tutumlardan arındırıldığı söylenemez. Çocukların 

psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyecek bu tür masalların eğitimde faydadan çok zararının 

olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

İncelenen 83 masaldan on bir tanesi doğrudan kendi içinde kıskançlık ve haset 

duygularını barındırmaktadır. Bu masallarda ağırlıklı olarak kıskançlık ve haset duygusunun 

kadınlar (özellikle) tarafından yine kadınlara (üvey çocuklara) yönelik olduğu tespit edilmiş, 

yaşanan bu duyguların da ağırlıklı olarak yetersizlik duygusundan kaynaklandığı görülmüştür. 

Güzelliğin kıskanılması, iyi kalbin ve iyi huyların kıskanılması haset ve kıskançlığın çıkış 

noktası olarak belirlenmiştir. Kıskanmanın; iftira atmadan büyü yapmaya, psikolojik işkenceden 

daha ileriye varılarak kişiyi öldürmeye varacak kadar ağır sonuçlarının olabildiği belirlenmiştir. 
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Bu durumda masalların olumsuz örnek olabilecek olanlarının çocuklara okutturulmaması 

yerinde olacaktır. Masalların okutturulmasında eğitsel olmaları, istendik davranış değişikliği 

oluşturabilmeleri, çocukların ruhsal gelişimlerine katkı sunmaları vb. gibi özelliklere dikkat 

edilmelidir. Geleneksel masalların olumsuz özelliklerine karşın çocuk edebiyatı yazarlarının 

eğitsel yönü ağırlıklı, aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini de 

geliştirebilecek masallar yazmaları önemlidir.  
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TOPLUMSAL CİNSİYETE İLİŞKİN İLETİLER AÇISINDAN  

RAFADAN TAYFA ÇİZGİ FİLMİ 
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ÖZET 

Çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu başında geçirdikleri medya unsurlarından biri olan 
çizgi filmlerde, karakterlerin eşitlikçi bir düzlemde sunulması demokratik kültürün ve insana saygının 
öğrenilmesi noktasında önemlidir. Bu nedenle çalışmada Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde yer alan 
karakterler toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma doküman analizi 
deseniyle kurgulanmıştır. İnceleme sonucunda ortaya çıkan iletiler ile Rafadan Tayfa çizgi filminin erkek 
egemen biçimde kurgulandığı, çizgi filmde kadın rolünün geleneksel kalıplar içinde verildiği tespit 
edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Medya, toplumsal cinsiyet, TRT Çocuk, karakter. 

 

CARTOON OF RAFADAN TAYFA IN TERMS OF MESSAGES 

REGARDING SOCIAL GENDER 

 

ABSTRACT 

Incartoons, one of themedia elements, in which the majority of the children spendmost of their 
time, the character sare represented in an equitableline, which is significant for teaching democratic 
culture and respect for human beings. Therefore, wetried to research characters involved in thecartoon 
of ‘RafadanTayfa’ in terms of social genderroles. The study was designed as document analysis method. 
From the messages weexamined, wecon cludedthatthe cartoon of ‘RafadanTayfa’ wasedited as 
dominance of male, andfemale role wasdesigned in traditional formats in thecartoon. 

Keywords: Media, Social Gender, TRT Kids, Character. 

 

1. Giriş 

Çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu başında geçirdikleri medya unsurlarından 

biri olan çizgi filmlerde, karakterlerin eşitlikçi bir düzlemde sunulması demokratik kültürün ve 

insana saygının öğrenilmesi noktasında önemlidir. Bu nedenle çalışmada Rafadan Tayfa isimli 

çizgi filmde yer alan karakterler toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmeye çalışılmıştır. 

Bugüne kadar Türkiye’de tematik çocuk kanallarında yer alan çizgi filmlerle ilgili yapılan 

toplumsal cinsiyet çalışmaların sınırlı olması ve bu kanalların Türkiye’nin en çok seyredilen 

kanalları arasında yer almasıçalışma konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur. 

Biyolojinin kodladığı maddi bedenlere manevi anlamlar yükleyerek onları kültürel olarak 

tanımlamak ve ayırmak (Bingöl 2014) şeklinde düşünülebilecek toplumsal cinsiyet 
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kavramıkadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol sorumluluklarını da 

ifade etmektedir (Vekifuluçayvd, 2007). 

Bir toplumda kadın ve erkeklerin toplumsal hayata katılım biçimi, oranı, görünürlüğü ve 

temsil biçimi önemli oranda o toplumda geçerli olan toplumsal cinsiyet algısından etkilenir 

(Ökten, 2009). Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğe birbirinden farklı roller yükler. Bingöl’e 

(2014) göre bu ayrım kadının aleyhinde birçok eşitsizliğin doğmasında başrolü oynamaktadır. 

Bu bakımdan, toplumsal cinsiyet bağlamında kadın rolünün erkek rolüne nispeten arka planda 

ve geleneksel bir çerçevede sunulduğunu söylemek mümkündür. 

Kültürün bir parçası olan toplumsal cinsiyet unsuru, cinsiyet temelinde farklılaşmaya 

gider ve bu yolla kadın hayatını birçok açıdan eşitsizliklerle sınar. Kadın cinsine biçilen roller 

hep pasiflik, sakınma, korunma, savunma üzerinedir (Bingöl, 2014). Aynı zamanda ev içi 

rollerle özdeşleştirilen kadın, toplumda söz sahibi olmak için daha fazla gayret göstermek 

durumda kalmaktadır. Eşitlikçi bir anlayışa sahip olacak toplumsal cinsiyet algısını değiştirmek 

ve geliştirmek hem kadın cinsinin uzun süre maruz kaldığı baskıyı hafifletecek hem de modern 

zamanın ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmeye katkı sağlayacaktır. Toplumdaki genel cinsiyet 

algısını değiştirmek için pek çok enstrüman işlevsel olarak kullanılabilir. Bunlardan biri de 

çocuklar için etkili ve eğlenceli bir araç olması yönüyle çizgi filmlerdir. 

Çizgi filmler, bir konuyla ilgili olarak karakterlerin hareketlerini belirtecek biçimde art 

arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi olarak tanımlanır (TDK, 2011). Çizgi filmin 

gelişimi 19. Yüzyılın sonlarına doğru fotoğrafın ve sinemanın gelişimine paralel bir yol 

izlemiştir (Can,1996). Geçmişte çocuklar için oluşturulan filmler olarak düşünülse de 

günümüzde yetişkinler için olduğu gibi hem yetişkin hem çocuk bireyler için izlemeye uygun 

çizgi filmler mevcuttur. Bu çizgi filmler çocukları sadece eğlendirmekle kalmayıp aynı zamanda 

onların kişisel ve toplumsal gelişimine, hayal dünyasının zenginleşmesine katkıda 

bulunmaktadırlar (Yağlı, 2013). Dolayısıyla Şimşek’in (2007) ifade ettiği gibi çocuklar 

tarafından ilgi ile izlenen çizgi filmler, iyi değerlendirilmeli ve çocuklara çizgi film adına iyi ve 

doğru örnekler sunulmalıdır. Cinsiyet açısından çocukları kalıplamayan, arka planda özgürlükçü 

mesajlar veren, kadın ve erkeğin belirli roller içinde hapsolmadığı çizgi filmler bu noktada iyi 

ve doğru örnekler içine dâhil edilebilir. Aksi takdirde sadece çizgi filmlerde değil diğer bütün 

medya unsurlarında cinsiyete dair verilen olumsuz ve kalıp mesajlar iyi ve yerinde örneklerden 

sayılmaz. 

Cinsiyet algısı ile ilgili yerinde örneklerin yanı sıra yerinde olmayan örneklerin de 

çokluğu son yıllarda literatürdeki toplumsal cinsiyet çalışmalarının sayısını artırmıştır. Örneğin 

Tan (2005) yürüttüğü çalışmada toplumsal cinsiyeti yeni ilköğretim programlarında incelemiş 

ve yeni ilköğretim programlarını kadın bakış açısından yoksun ve toplumsal dönüşümü 

sağlayacak temelden uzak bulmuştur. Tan’ın çalışmasına paralel şekilde Güneşoğlu (2008) ise 

ders kitaplarındaki toplumsal cinsiyet durumunu mercek altına almış ve geçmişten günümüze 

dönemsel ayrımlar yaparak incelemesini sürdürmüştür. Onun çalışmasınagöre ders kitapları, 

geçmiş yıllarda mutfak önlüğünü annenin üniforması gibi gösterirken ve gülümsemeyi adeta 

annelerin yüzüne yapıştırmış konumdayken şimdilerde ilerleme kaydetmiş durumdadır fakat 

toplum olarak ilerleme söz konusu değildir. Yine bu bağlamda Kükrer(2015), çalışmasında 

Türkçe ders kitaplarını toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından ele almış, cinsiyete dair kalıp 

yargıların sözkonusu kitaplarda bulunduğunu, cinsiyet eşitliğine zıt öğelerin mevcut olduğunu 

fakat tarihsel süreçte iyiye doğru bir ilerlemenin de var olduğunu savunmaktadır 

Literatürde program ve ders kitaplarıyla ilgili çalışmaların yanı sıra toplumsal cinsiyeti 

kültür ve kültürün unsurları bakımından inceleyen çalışmalar da dikkat çekmektedir. 

Ersöz(2010) çalışmasında atasözü ve deyimlerden çıkan iletiler doğrultusunda kadının özel 

alanda ve geleneksel rollerle ortaya çıktığını, atasözleri ve deyimlerde bir erkek üstünlüğünün 

mevcut olduğunu belirtmiştir. Yine Gündoğdu (2011) da kadın ve erkeği sosyal hayattaki 

işlevleri açısından atasözü ve deyimlerde incelemiş, neticede atasözü ve deyimlerin eril cinsiyeti 

yücelttiği kanısına varmıştır. Akbalık (2012) ise kültür başlığı altında düşünülebilecek halk 

hikâyelerini incelemiş ve halk hikâyelerini dönemlere ayırarak dönemsel yapılardaki kadın 
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rollerini irdelemiştir. Çalışmada halk hikâyelerinin kadını pasif gösteren unsurları barındırmakla 

birlikte, genel manada kadın rolünün aktif, iradeli, yönlendiren rol özelikleri gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Toplumsal cinsiyet son zamanlarda her alanda dikkat çeken, üzerine çalışmalar yapılan 

bir konu olduğundan toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmaları birçok alanda görmek mümkündür. 

Yılmaz ve Yakar (2016), çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet rollerini yazınsal nitelikli 

çocuk kitapları ekseninde incelemiştir. Aytül Akal’ın hikâyelerindeki anne rolünün incelendiği 

çalışmada, geleneksel anne ya da kadın anlayışının değişmediği; kadın yükünün ev içinde sabit 

kalmakla birlikte ev dışında da arttığı tespit edilmiştir. Kitaplar gibi bir başka medya unsuru 

olan reklamlar ise Çankaya tarafından toplumsal cinsiyet açısından incelenmiştir. Çankaya 

(2009) çalışmasında Türkiye’deki reklamların geleneksel, kökleşmiş temsilleri pekiştirdiğini 

ileri sürmüştür. 

 Literatürde kitap ve reklam gibi medya bağlamında düşünülebilecek çizgi filmler 

üzerinde de toplumsal cinsiyete ilişkin birtakım çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

ÖrneğinPokemon çizgi filmindeki toplumsal cinsiyet unsurlarının araştırıldığı bir çalışmada, 

çizgi filmde erkek Pokemon eğitimcilerinin ön planda olduğu saptanmıştır. Ayrıca çocukların 

favori olarak erkek Pokemon karakterleri seçtikleri tespit edilmiştir (Ogletreevd,2004). Kılcı 

(2009) da çizgi filmlerde toplumsal cinsiyet üzerine çalışma yapmış ve Barbie, Bratz ve 

WinxClup çizgi filmleri toplumsal cinsiyet penceresinden değerlendirmiştir. Çalışma, çizgi 

filmlerin egemen ataerkil bakış açısı ile seyirciye verildiğini tespit etmiştir. Kılcı’ya göre bu 

çizgi filmler kadın sayısı bakımından fazlalık gösterse de, bu biçimsel farklılık içeriğe 

yansımamıştır. Çizgi filmlerdeki toplumsal cinsiyeti sorgulayan bir diğer önemli çalışma ise 

Kalaycı (2015) tarafından yapılmıştır. Çalışmada Pepee çizgi filmi incelenmiş ve çalışma 

sonucunda bu çizgi filmin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair mesajlara sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyetle ilgili pek çok alanda 

çalışma yapılmış olmasına rağmen çizgi filmler üzerinde bu şekilde yapılmış çalışmaların sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bu sebeple çalışmada tematik bir çocuk kanalı olan TRT Çocuk’ta 

yayımlanan Rafadan Tayfa isimli çizgi film incelenmiş ve çalışmada “Toplumsal cinsiyet rolleri 

açısından Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde verilen iletiler nelerdir?” alt problemine cevap 

aranmıştır.  

Yöntem 

a. Araştırma modeli (deseni) 

Çalışmada doküman analizinden faydalanılmıştır. Doküman analizi, araştırmanın konusu 

ile ilgili bilgi içeren materyallerin analizidir. Bu materyaller yazılı materyaller (kitap dergi 

gazete, magazin, arşiv, mektup, günlük, resmi yazışmalar ve istatistikler vb) olabileceği gibi 

konuyla ilgili film, video veya fotoğraflar şeklinde de olabilir (Cansız Aktaş, 2015). Konu 

dâhilinde, çizgi filmin izlenmesi ve verilerin elde edilmesi sağlanmıştır.Çizgi filmlerdeki toplumsal 

cinsiyet unsurlarının belirlenmesinde amaca en uygun model olduğundan doküman analizi modeli 

tercih edilmiştir. 

 

b. İncelenen çizgi filmler 

Rafadan Tayfaisimli çizgi filmin tematik bir çocuk kanalı olan TRT Çocuk’ta 

yayımlanıyor olması ve çocuklar tarafından ilgiyle takip edilmesi çalışmada veri kaynağı olarak 

kullanılmasında etkili olmuştur.Öyle ki yapılan ön görüşmelerde çocuklar Rafadan Tayfa için 

“Çizgi filmde kahramanlar sürekli macera yaşıyorlar. Bence çok iyi arkadaşlar.” ve “Çizgi 

filmi komik olduğu için izliyorum.” şeklinde görüş belirterek çizgi filmden haberdar olduklarını 

ve beğeniyle seyrettiklerini ifade etmişlerdir. 

Çizgi film 1 Aralık 2014 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Çizgi filmin yapımcılığını ve 

yönetmenliği İsmail Fidan üstlenmiştir. Senaristi Ozan Civit’tir. Gösterim süresi 10-15 dakika 
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arasında değişmektedir. Şu ana kadar 51 bölüm yayımlanan çizgi film, TRT Çocuk’un internet 

sitesinde, şu ifadelerle seyirciye tanıtılmaktadır: 

“İstanbul’da bir mahalle. İşte bu mahallenin tam da ortasında bizim 

Rafadan Tayfa. Akın, Kamil, Hayri ve Mert. Sevim, Hale ve Basri Amca. 

Mahallende kim varsa burada da onlar var. Çık bir bak istersen! Mahalle 

yaşamı, dayanışma, dostluk, komedi ve eğlence hepsi burada bir arada. Çünkü 

ne de olsa bizim çocukların adı “Rafadan Tayfa”. Ha, bu arada, Rafadan 

Tayfa diye isim mi olurmuş deme, sen de bilirsin Hayri acıkırsa her şey 

olabilir.” 

c. Veri toplama araçları 

Çalışmanın sürdürülmesi için, TRT Çocuk’ta yayımlanan çizgi filmlere ihtiyaç duyulmuş, 

bu sebeple ilgili kanalın internet ortamından sözü geçen çizgi filmin bölümleri elde edilmiştir. 

Bu süreçte nitel veri toplama araçlarından gözlem tekniği uygulanmıştır. Cansız Aktaş’a 

(2015) göre, gözlem araştırmacıya verilerini doğal ortamında birinci elden ve derinlemesine 

toplama imkânı sağlamaktadır. Sözel olmayan davranışların gözlenmesine imkân vermesi bu 

veri toplama aracının bir diğer güçlü yönünü oluşturmaktadır. Gözlemcinin gözlem süresini 

istediği ölçüde ayarlaması da incelenen durumun ayrıntıları ile ele alınmasına katkı 

sağlamaktadır. 

Çizgi film, konuya uygun şekilde kendine özel formlar eşliğindeincelenmiştir. Özel 

formlar içeriğinde karakterlerin isimleri olan bir tabloyu barındırmaktadır.Karakterlerin gerek 

fizikî gerek psikolojik durumları, hikâye içinde aldıkları görevler ve problem çözme şekilleri 

incelenmiş bu veriler izleme sırasında formlara kaydedilmiştir.Gözlem sırasında her gün çizgi 

filmin bir bölümü izlenmiştir. Her bölüme bir gün ayrılarak verilerin derinlemesine incelenmesi 

sağlanmıştır. Toplumsal cinsiyete ilişkin mesajlar içerdiği gerekçesiyle not alınan durumlar, 

bazı bölümlerde yoğunluk göstermektedir. Bu yoğunluk sebebiyle söz konusu bölümler diğer 

bölümlerden daha fazla izlenmiştir. İzleme süreci ve sonucunda elde edilen iletiler, uzman 

görüşü ile bazen sadeleştirilip daha açık hâle getirilmiş bazen de bu iletilere ek iletiler 

çıkarılmıştır. 

d.  Verilerin Analizi 

Gözlem yolu ile toplanan veriler içerik analizi kullanılarak anlamlı bütünler haline 

getirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2013) göre, içerik analizinde temelde yapılan işlem, 

birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. İçerik analizi 

sırasında anne, baba, erkek çocuk, kız çocuk, yetişkin erkek, yaşlı dede ve küçük erkek 

çocuklara dair iletiler elde edilmiştir. Fakat toplumsal cinsiyet açısından herhangi bir ileti 

olmadığına karar verilen küçük erkek çocuk ve yaşlı dedelere ilişkin iletiler çalışmaya dâhil 

edilmemiştir. Bu verilerin toplumsal cinsiyet rolü iletisinden ziyade, çizgi film kurgusunda 

karakterlerin kişilik özellikleri olduğu konusunda karar kılınmıştır. Çalışma kalan roller 

üzerinden devam ettirilmiştir. Her bölüm için ayrı hazırlanan ve içeriğinde karakter isimlerini 

barındıran formlar, izleme süreci bittikten sonra anne, baba, kız çocuk, erkek çocuk ve yetişkin 

erkek olmak üzere gruplandırılmıştır. Bu veriler ışığında toplumsal cinsiyete dair iletiler tespit 

edilmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın geçerliğini ve güvenirliğini sağlamak adına, 

incelemeye alınan tüm bölümler en az üç kez izlenmiştir. Ayrıca çalışma sürecinde nitel 

araştırma uzmanı ile çalışılmıştır ve süreç sonunda ulaşılan toplumsal cinsiyet iletileri yine 

uzman görüşü ile değerlendirilmiştir. Uzman görüşü, çalışmanın nitel geleneğe uygun biçimde 

şekillenmesinde, toplumsal cinsiyet iletilerinin tespitinde ve yorumunda çalışmaya katkı 

sağlamıştır. Çalışmanın bulgu ve yorumlar kısmındaki parantez içi verilerde “B” ile işaretli 

sayılar Rafadan Tayfa çizgi filminin konu ile ilgili bölümünü, virgül ardınki sayılar ise bölüm 

içindeki dakikayı işaret etmektedir. 
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2. Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 1 

Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin erkek çocuklar üzerinden verilen iletiler 

Duygular ile ilgili iletiler 

Erkek çocuklar, yaşlı dedelerden korkar. 

Erkek çocuklar, ağlamaktan utanır. 

Erkek çocuklar, okul çantasını taşımaktan hoşlanmaz. 

Erkek çocuklar, maceradan çok hoşlanır, kız çocukları daha sade yaşar. 

Erkek çocuklar, maç ortamını çok sever. 

Davranışlar ile ilgili iletiler 

Erkek çocuklardan tamir işlerini yapabilmeleri beklenir. 

Taşıma gibi işleri erkek çocuklar yapar. 

Erkek çocuklar, kopya vermez. 

Bisiklet, uzay aracı, robot gibi mekanik aletler erkek çocuklar için birer ödül niteliğindedir. 

Erkek çocuklar, sadece futbol sporunu bilir ve her oyunu futbola dönüştürür. 

Düşünceler ile ilgili iletiler 

Erkek çocuklar, kadınların yapığı işleri kolay ve önemsiz bulur 

Erkek çocuklara göre temizlik işleri, kızların yapacağı işlerdir. 

Erkek çocuklar yaramazlık yapabilir ama kız çocuklar yapmaz. 

Bir oyunda ve ya iş bölümünde saha işleri erkek çocuklarının yapacağı işlerdir, arka plan işler ise kız 

çocuklarının işidir. 

Erkek ve kız çocuklar hediyeleşebilir. 

Erkek çocuklar, görev dağılımı yaparken kız çocuklarla işbirliği yapma gereği duymaz. 

Tablo 1’de Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin erkek çocuklar 

üzerinden verilen iletilere yer verilmiştir. Çizgi film genel olarak erkek çocuklar etrafında 

geçmektedir ve çizgi film bu çocukların mahalle ortamında yaşadığı maceraları konu edinir. 

Çocukların günlük yaşantıları incelendiğinde bazı durumlara olumlu bazı durumlara ise olumsuz 

duygular besledikleri göze çarpmaktadır. Olumsuz duygular olarak erkek çocuklar üzerinden 

verilen mesajlara bakıldığında, erkek çocuklarının yaşlı dedelerden korktukları, onlarla 

konuşmaktan ve onlardan bir şey istemekten çekindikleri görülmektedir (B7,3.57dk). Fakat kız 

çocuklar yaşlı dedelerden korkmazlar ve onlar hakkında olumlu düşüncelerini dile getirirler 

(B13,05.50dk).Yine erkek çocuklar kendi aralarında bahse tutuştukları bir konuda, kazanan 

kişinin okul çantasının taşınmasına karar verirler (B5,04.47dk). Diğer taraftan, izlenen 

bölümlerde, okul veya okula ait nesneler ile ilgili kız çocuklarının duygu ve ya düşüncelerine 

rastlanmamıştır.  

Erkek çocukların olumlu duygular besledikleri durumlar içerisinde macerayı sevdikleri 

hemen her bölümde görülmekteyken kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha sade bir 

yaşama sahip olduklarını söylemek mümkündür. Zira kız çocuklar erkek çocukların yaşadığı 

maceralara ara sıra katılmaktan öteye gidemez. 

Olumlu duygular bakımından Akın’ın “Öyle güzel bir yerdeydim ki” sözüne karşılık 

Kamil karakterinin verdiği “Maça mı gittin yoksa?” cevabı dikkat çeker (B16,1.41-

1.45dk).Erkek çocukların güzel bir yer deyince aklına maç ortamının gelmesi, erkek çocukların 

maç ortamını güzel bir yer olarak gördükleri ve bu ortamı sevdikleri sonucuna 

götürebilmektedir. Ayrıca spor konusunda erkek çocukların kız çocukların aksine başka sporları 
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öğrenmeye çalışırken bile bu durumu futbola çevirdikleri ve futboldan başka bir spor 

bilmedikleri dikkat çekmektedir (B14,02.12-02.55dk). 

Çizgi filmin akışı içerisinde erkek çocukların yaptığı işler ve çevrelerindeki bireylerin 

onlardan beklediği iş ve görevler dikkate alındığında erkek çocukların taşıma işleri yaptıkları 

(B2,08.12-10.21dk) ve etraftaki bireylerin erkek çocuklardan tamir işlerini yapabilmelerini 

bekledikleri (B1,4.20dk) görülmektedir. Bir başka davranış özelliği olarak erkek çocukların 

kopya vermekten hoşlanmadıkları ve hatta kopya vermemek için kendilerince tedbir aldıkları da 

çizgi filmde açıkça belirtilmektedir(B20,7.28dk).  

Çocukların UFO yarışması birincisine verilecek olan büyük ödül ile ilgili hayallerine 

bakıldığında erkek çocukların bisiklet, uzay aracı, robot gibi nesnelerden bahsettikleri görülür. 

Bu hayaller erkek çocuklarının bu tür mekanik nesneleri sevdiği ve bunları birer ödül olarak 

görebildiği sonucuna götürebilmektedir (B3,3.50-4.10dk). 

Kadın erkek ilişkileri ve kadın erkek rolleri bakımından çizgi filmde en çarpıcı bölüm 

olarak ikinci bölüm izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Bölümde yaşlılar haftası dolayısıyla kız 

çocuklar Basri Amca’nın evini temizlemekte, işlerinde ona yardım etmektedirler. Bunu gören 

erkek çocuklar ise kızları izlemekle yetinirler. Yardım etmeleri istendiğinde temizlik işlerinin 

kızlar tarafından yapılması gerektiğini üstelik bu işlerin basit ve önemsiz olduğunu söylerler 

(B2,3.03-3.17dk). Erkek çocuklar tarafından söylenen bu sözler günlük işlerde cinsiyete bağlı 

ayrım fikrini oluşturmaktadır. Rüstem Ağabey karakteri tarafından olumlu karşılanmayan bu 

fikirler, erkek çocuklara ceza olarak verilen temizlik işlerinin yapılması ve erkek çocukların 

söylediklerinden pişman olmaları ile son bulmaktadır. Yine iş bölümü açısından çizgi filmde 

yaşanan olaylarda kız ve erkek çocukların görev dağılımı yaptıklarında erkek çocukların daima 

saha işlerinde, kız çocuklarının ise arka plandaki işlerde görev aldıkları görülmektedir. Öyle ki 

çocukların ortak bir film çektikleri sırada erkek çocukların sürekli ön planda temel rollerde 

olduğu görülürken kız çocukları Sevim ve Hale’nin erkek çocuklara nazaran daha az göz 

önünde oldukları dikkat çekmektedir (B13,6.01-6.17dk).  

Tüm bölümler dikkate alınarak bu başlık altında söylenebilecek en mühim unsurlardan 

biri dekız çocuklarının erkek çocuklara göre neredeyse hiç yaramazlık yapmamaları ve adeta 

olgun bir birey gibi davranmalarıdır. Çizgi filmlerde idealize edilen kız karakterlere karşın 

erkek çocukların neredeyse her bölümde başlarını belaya sokabilecek yaramazlıklar 

aktivitelerinde bulunmaları ise bir diğer dikkat çekici unsurdur (B17,3.51-5.04dk; B18, 1.33dk). 

Tüm bu durumlara ilaveten olumlu bir davranış özelliği olarak kız çocuklarının erkek çocuklarla 

hediyeleştiği görülmektedir(B20,12.25dk). Bu durum, farklı cinsiyete sahip bireylerin 

birbirlerine hediye alabileceği konusunda olumlu davranış özelliği kazandırabilecek niteliktedir. 

Tablo 2 

Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin kız çocukları üzerinden verilen iletiler 

Görevler ile ilgili iletiler 

Çamaşır ve masa silme gibi temizlik işleri yaparlar. 

Mutfak ile ilgili işlerle uğraşırlar. 

Günlük hayatta mutfak ile ilgili benzetmeler yapar. 

Kumaşı ve kâğıdı kolaylıkla temin ederler. 

Erkek çocuklara nazaran daha fazla spor dalına hâkimdirler. 

Duygular ile ilgili iletiler 

Dikkatsiz ve meraksızdırlar.  

Sinirlenince sakinleştirmek çok zordur; inatçıdırlar. 

Davranışlar ile ilgili iletiler 

Erkek çocuklardan daha sorumludurlar. 
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Erkek çocuklara göre sokakta daha az oynarlar. 

Erkek çocuklara göre daha adaletli ve olgundurlar. 

Yapacak işleri azdır ve kız çocukları yapacak bir şeyler ararlar. 

Olgun konuşurlar. 

Anlamlı sözler söylerler. 

Yaptıkları işler sorgulanır. 

Fikirlerinin alınmasına gerek yoktur. 

Erkek çocuklara göre kendi aralarında daha iyi anlaşırlar. 

Zor durumlarda kız çocuklardan yardım istenebilir ama eğlenceli durumlarda kız çocuklarının ortamda 

bulunmasına gerek yoktur. 

 

Tablo 2’de Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin kız çocukları 

üzerinden verilen iletiler verilmiştir. Çizgi filmde kız çocuk karakteriyle Sevim ve Hale izleyici 

karşısına çıkmaktadır. Kız çocuklarının olduğu hemen her sahnede Hale ve Sevim birlikte 

görünür. Sevim, çizgi filmdeki tüm çocuk karakterlere göre yaşça büyük özellik gösterir. 

Basri Amca’ya işlerinde yardım ettikleri sahnede, Sevim ve Hale’nin çamaşır asma, masa 

silme gibi temizlik işleriyle Basri Amca’nın ise bahçe işleriyle ilgilendikleri 

görülmektedir(B2,1.00-1.10dk). Bahçe işleri bu tür temizlik işlerinden daha zor işlerdir. Kız 

çocuklarının yardım etmek için temizlik işleriyle uğraşıyor olması, temizlik işlerinin kadın veya 

kızların yapacağı işler olduğu mesajını verebilmektedir. Yine kız çocukları, Kamil’in babasının 

bakkal dükkânını iflastan kurtarmak için yapılan çocuklar arası bir iş bölümünde yemek pişirme 

sorumluluğu alırlar (B4,5.00dk). Ayrıca yapılan bu iş bölümünde erkek çocuklar dağıtım, 

taşıma gibi işlerle ilgilenirken kız çocukları sadece yemek pişirmiş herhangi bir dağıtıma dâhil 

olmamışlardır (B4,8.22-10.21dk). Bu bağlamda dikkat çeken bir diğer durum 13. bölümde 

izleyici karşısına çıkmaktadır. Erkek çocukların çekecekleri film hakkında birbirinden bağımsız 

tanımlamalar yapması sonucu Hale “Bu film değil, türlü yemeği(6.19dk).”benzetmesini 

yapmıştır. Bu durum kız çocuklarına mutfak ve yemek yapmak ile ilgili görevlerin onlara 

günlük konuşmalarındaki benzetmelerde görülebilecek kadar çok yüklendiğini göstermektedir. 

Yine aynı bölümde filmi çekmek için malzeme toplayan çocuklara kız çocukları kâğıt ve kumaş 

temin etmiştir (B12,4.20dk). Bu durum kız çocuklarının kumaş ve kâğıda erkek çocuklardan 

daha kolay ulaşabileceği ve bunları daha kolay temin edebileceği mesajını verebilmektedir. 

 Toplumsal cinsiyet açısından önemli olan bir mesaj aynı bölümde dikkat çekmektedir. 

Film çekilirken yönetmen görevinde olan Mert, kamera önündeki rolü için yönetmenliği 

Sevim’e bırakır. Rolü biten Mert, kendisine hiçbir karakter tarafından yöneltilmemiş olan 

soruyu Sevim’e yöneltir ve “Nasıldı Sevim? İyi çekebildin mi (10.06dk)?”diye sorar. 

Yönetmenlik görevindeyken hiçbir şekilde diğer karakterler tarafından sorgulanmayan Mert, 

görevi bıraktığı Sevim’i yaptığı iş ile ilgili sorgulayarak kız çocuklarının yaptığı işlerin 

sorgulanması gerektiği mesajını verebilmektedir. 

9. bölümde Yumak adlı köpek bulduğu bir ipi tüm mahalleye dolaştırmıştır. Erkek 

çocuklar ipin neden dolaştığını merak ederler ve bu işi çözmek için ipi takip etmeye başlarlar. 

Bu sırada bu iplerle kendilerine oyun kurmuş olan kız çocukları ki kız çocuklarının oyun 

oynarken görüldüğü nadir sahnelerdendir, karşılarına çıkar. Sebebi hakkında fikirleri 

sorulduğunda Sevim “Biz sadece buradan geçiyorduk. Tam ip atlamalıktı” diye cevap verirken 

Hale “Biz de yapacak bir şey arıyorduk(B9,6.19-6.26dk).”diyerek ekler. Bunun üzerine Kamil 

“İşin aslını bir tek biz merak etmişiz(B9,10.40dk)”der. Erkek çocuklar merak duygusuyla yola 

çıkmış gösterilirken kız çocuklar tam tersi bir durumda izleyiciye verilmiştir. Kız çocuklarının 

erkeklere göre daha dikkatsiz ve meraksız olduğu mesajı izleyiciye aktarılmıştır. 
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İlgili bölümlerde dikkat çeken bir unsur da kız çocuklarının erkek çocuklar tarafından 

gerek duyulmadıkça ya da müşkül bir durum olmadıkça erkek çocukların yaşadığı olaylara 

katılmamasıdır. Öyle ki erkek çocuklar, voleybol oynamayı öğrenmeleri gereken 14. bölümde 

kız çocuklarından yardım isterler fakat turnuva söz konusu olduğunda kız çocukları turnuvaya 

katılmaz. Aynı durum 7. bölümde uçurtma şenliğinde de görülmektedir. Bölüm sonunda verilen 

erkek çocuklarının kupa ile birlikte çekilmiş fotoğraflarında kız çocuklara rastlanmaz. Fakat bir 

sorun olduğunda kız çocukları her zaman erkek çocukların yanındadır ve onlara yardımcı 

rolündedir. 

İlgili bölümlerde kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha sorumlu ve adaletli olduğu 

sahneler mevcuttur. Kamil’in babasının bakkal dükkânını iflasa karşı korudukları bölümde kız 

çocuklarından Hale’nin sabahın erken saatlerinde ağabeyi Hayri’yi sırtında taşıyarak bakkalın 

önüne getirdiği görülür (B4,6.30dk). Yine aynı durum 8.bölümde görülür. Rüstem Ağabey kız 

çocuklarını da işin içine katarak bulmaca çözme oyunu kurgular. Her grupta bir kız çocuk 

olacak şekilde iki guruba ayrılırlar. Çocukların bulmacayı çözerken diğer guruptan kopya 

çekmesi hususunda Hale’nin “Olmaz öyle şey. Hakkımızla bulalım(3.55dk).”ve “İyi olan 

kazansın(3.00dk).” sözlerine karşılık Sevim’in de “Evet Haleciğim, aynen öyle(3.02dk).” 

diyerek Hale’yi onaylaması kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha adaletli ve olgun 

davrandığı sonucuna götürebilmektedir. Kız çocuklarına yüklenen erdemler ekseninde, kız 

çocuklarının manalı ve olgun sözler söylediğini de eklemek gerekmektedir. Bu konuda göze 

çarpan bir diğer konuşma Hale tarafından “Artık nasıl olduğu değil, şimdi ne olacağı 

önemli(B11,8.55dk).” sözüdür. Buradan hareketle kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha 

olgun sözler söylediğini belirtmek mümkündür. Zira kız çocukları kendi aralarında iyi anlaşan, 

ilişkilerinde herhangi bir problemle karşılaşmayan karakterler olarak verilmiştir. İlaveten erkek 

çocukların kız çocuklardan voleybol öğrendikleri bölümde kız çocukları erkek çocukların 

voleybolu futbola dönüştürmesine çok kızarlar ve giderler. Ardından Mert ve Kamil arasında şu 

konuşma geçer: Mert : “ Hale ve Sevim’i kızdırdık; Kamil: Artık hayatta yardım 

etmezler(B14,4.10-4.13dk).” 

Bu konuşma, erkek çocukların konuşmaları yoluyla kız çocuklarının inatçı oldukları ve 

sinirlenince ikna etmenin çok zor olduğu mesajına götürebilmektedir. 

Rüstem Ağabey’in köfte tarifini kaybettiği ve tarifi tutturmak için denemeler yaptığı bir 

bölümde köftenin lezzeti konusunda sadece erkek çocukların fikrini almaktadır. Kız 

çocuklarının yüklenen yemek pişirme misyonuna rağmen ortamda bulunmadıkları 

görülür(B19,08.40-13.47dk). Bu durumda kız çocuklarının fikrine ihtiyaç duyulmadığını 

söylemek mümkündür. 

Tablo 3 

Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin anne karakteri üzerinden verilen 

iletiler 

Anne-çocuk ilişkisi ile ilgili iletiler 

Çocuklar günlük olaylarda (dışarıya çıkma, evden eşya götürme) annelerinden izin alır. 

Kıyafetlerini kirleten çocuklara kızarlar. 

Görevler ile ilgili iletiler 

Yaptıkları temizlik işleri fazla güç gerektiren işlerdir. 

Ödül olarak yemek yaparlar. 

Evdeki temizlik malzemelerinin eksiklerini bilir ve tamamlatırlar. 

Mutfak ile ilgili araçların kontrolünü yaparlar. 

Duygu ve düşünceler ile ilgili iletiler 

Her gün ev işlerini yaparlar ve ev işlerinden hiç şikâyet etmezler. 

Kadın işlerinin kolay olmadığını düşünürler. 
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Tablo 3’teRafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin anne karakteri 

üzerinden verilen iletiler çeşitli başlıklar altında verilmiştir. Çizgi filmde dikkat çeken en büyük 

durumlardan biri anne ve baba karakterinin hiçbir şekilde ekranda görülmüyor oluşudur. Anne 

ve baba sadece adı geçen karakterler olup çocukların günlük yaşamdaki olaylara sözle dâhil 

olurlar. Öyle ki olaylar çocuklardan birinin evinde dahi geçse anne ve baba karakteri ekrana 

gelmez, sesi duyulmaz(B18). Bu durum sebebiyle anne ve babaya ilişkin iletiler çocuklar 

tarafından ifade edilenlerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. 

Çocukların anne ile ilgili diyaloglarında yoğun olarak geçen ifadelerden çocukların 

dışarıya çıkarken, dışarıya bir eşya götürürken vb. durumlarda anne karakterinden izin aldıkları 

(B1,1.30dk); anne karakterinin izin vermediği durumlarda ise anneye itaat ettikleri 

görülmektedir (B1,5.55dk). Bu durumdan hareketle annelerin günlük hayatta çocuklarının 

yaşamları ile ilgili kararları aldıkları ve çocuklarının yaşamlarını kontrol ettikleri sonucuna 

varmak mümkün olabilmektedir. Çizgi filmde anneler genellikle mutfak ile ilgilenen, temizlik 

malzemelerindeki eksikleri isteyen, yemek yapan ve yaptığı yemekleri ödül olarak çocuklarına 

veren, nasihatler eden, kadın olmanın zor olduğunu bilen kimseler olarak izleyicinin karşısına 

çıkar. 

Tablo 4 

Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin baba karakteri üzerinden verilen 

iletiler 

Görevler ile ilgili iletiler 

Rahatsızlanınca evin ekonomisi bozulur. 

Aile ile ilgili önemli kararları tek başına alırlar. 

Evin maddi ihtiyaçlarıyla ilgilenirler. 

Duygu ve tutumlar ile ilgili iletiler 

Hep aynı koltukta otururlar. 

Onlara yanlış bir şey yaptığımızda üzülürler. 

Ne olursa olsun görevlerini yerine getirmek isterler. 

 

Tablo 4’te Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin baba karakteri 

üzerinden verilen iletiler listelenmiştir. Anne karakterinin çizgi filmde herhangi bir şekilde 

ekrana gelmemesi, sesinin duyulmaması baba karakterinde de kendini göstermektedir. Baba 

karakteri, anne karakterine oranla adı daha az geçen bir karakterdir. Çizgi filmde geçen baba 

karakteri ile ilgili konuşmalarda Hayri karakterinden duyulan “Yakup Amca (Mert’in babası) 

hep aynı koltukta oturur (B18,3.02dk).” “Ne olursa olsun sandalyeyi tamir etmeliyiz. Yoksa 

Yakup Amca çok üzülür(B18,3.18dk).” ifadeler dikkat çeker. Ayrıca Hale karakterinin babası ile 

ilgili söylediği şu sözler de göze çarpar “Babam pazardan gelirken elindeki yükler sebebiyle 

yokuşta öksürmeye başlar… Sonra homurdanır ve yüklerini yere bırakır. Ama ne olursa olsun 

aldıklarını yarı yolda bırakmaz eve kadar getirir(B8,5.45dk). 

Kamil’in babasının bakkal dükkânının iflas etme eşiğinde olduğu 4. bölümde Kamil 

durumu anlatırken babası ile ilgili ”Babamın rahatsızlığı belimizi büktü (B4,1.17dk).” ve “ 

Babam memlekete gider orada tutunmaya çalışırız dedi(B4,1.30dk).” ifadelerini kullanmaktadır. 

Tüm bu konuşmalar ışığında baba rolünün evin maddi ihtiyaçlarıyla ilgilenen, 

sorumluluklarından tüm zorluklara rağmen vazgeçmeyen, aile ile ilgili kararları tek başına alan, 

belli alışkanlıkları olan, yanlış bir şey yapıldığında üzülecek kadar duygusal bireyler olan birer 

özellik sergilediğini söylemek mümkündür. 
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Tablo 5 

Rafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin yetişkin erkek karakter 

üzerinden verilen iletiler 

Günlük hayat ve iş ile ilgili iletiler 

Hayvanları korurlar. 

Geçimini sağlayacak bir işte çalışmalıdır ama kızlar çalışmayabilir. 

Sanat ile ilgilenirler. 

Büyüklere saygılı ve tatlı dilli konuşurlar. 

Dili doğru kullanımına özen gösterirler. 

Yemek yapabilir 

Duygular ile ilgili iletiler 

Yetişkin erkekler kimsenin yaptığı işi küçük görmez. 

 

Tablo 5’teRafadan Tayfa isimli çizgi filmde toplumsal cinsiyete ilişkin yetişkin erkek 

karakter üzerinden verilen iletilere yer verilmiştir. Çizgi filmde Rüstem Ağabey karakteri, 

köftecilik yapan ve herhangi bir olumsuz davranış sergilemeyen bir karakterdir. Çizgi filmde 

Rüstem Ağabey bir şemsiye yardımıyla güvercinlere güvenli bir ortam oluşturan (B3,12.35dk), 

radyo tiyatrosu takip eden (B10,10.42dk), yaşlı kimselerle saygılı ve tatlı dilli 

konuşan(B19,1.00-1.30dk), çocukların yaptığı yazım hatalarını düzelterek dilin kullanımına 

önem veren(B18,11.41dk) ve yemek yapmayı bilen bir karakter olarak verilmiştir. Yine ilgili 

bölümlerde Rüstem Ağabey temizlik işlerini kızların yapacağı ve basit önemsiz işler olarak 

gören erkek çocukların algısından rahatsız olmuş ve bu yanlış algıyı düzeltmek için çaba 

harcamış bir karakter olarak kendini göstermektedir. Ona göre kimsenin yaptığı iş küçük ve 

değersiz görülmemelidir (B2,12.12dk). 

Tek yetişkin erkek karakter olarak izleyici karşısına çıkan Rüstem Ağabey hususunda 

dikkat çeken unsurlardan biri, Rüstem Ağabey’in köftecilik işinde çalışmasına rağmen kardeşi 

Sevim’in herhangi bir işte çalışmıyor olmasıdır. Rüstem Ağabey çalışıp para kazanan bir 

karakter olarak verilmişken Sevim karakteri zamanının hemen hepsini kız çocuğu Hale ile 

geçirmektedir ve bu durumla ilgili herhangi bir kaygısı ilgili bölümlerde görülmemiştir.  

 

3. Sonuç ve Öneriler 

TRT Çocukta yayımlanan Rafadan Tayfa isimli çizgi filmdeki toplumsal cinsiyete ilişkin 

verilen iletileri tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada cinsiyet rolleri bakımından eşitlikten uzak 

ve nispeten olumsuz davranış özelliği kazandıracak nitelikte pek çok iletiye rastlanmıştır. 

İnceleme sonucunda ortaya çıkan iletiler ile Rafadan Tayfa çizgi filminin erkek egemen biçimde 

kurgulandığı, çizgi filmde kadın rolünün geleneksel kalıplar içinde verildiği görülmektedir. 

Çizgi filmde kız ve anne karakterlerinin daha geleneksel bir çizgide verilmesine karşın 

erkek çocukların daha maceracı, daha ön planda olması bu kanıya varılmasının 

nedenlerindendir. Ayrıca çizgi filmin ilgili bölümlerinde erkek çocuklarının hata yapabilen, 

hatalarını düzeltmek için çalışan bireyler olarak gösterilmesine karşın; kız çocuklarının olgun, 

sorumlu, disiplinli ve inatçı olarak idealize edilmesi çizgi filmde cinsiyete ilişkin bir kısım 

kalıplamalar yapıldığını gözler önüne sermektedir. 

Çizgi filmde, kız çocukları da anneleri gibi mutfakla ilgilenen; anneleri kadar usta 

olmasalar da mutfak işlerinde becerikli olan kimselerdir. Çizgi filmde dikkat çeken bir nokta da 

çocukların hepsinin annesi ev hanımı olmasıdır. Çalışan anneye çizgi filmde yer 
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verilmemektedir. Buna karşılık babalar ne üst düzey ne de alt düzey olarak tanımlanabilecek bir 

ekonomik duruma sahip, çalışan, kalıplaşmış alışkanlıkları olan bireylerdir.  

Çizgi filmde yetişkin erkek karakteri, olumlu davranış ve olgun hareketleriyle izleyici 

karşısına çıkmaktadır. Karakter sanatla ilgili, yaşlılara, kadınlara ve onların emeklerine saygılı, 

çocuklarla iyi iletişim kurabilme özelliği gösterir. Yetişkin rolünde verilen tek karakterdir, 

herhangi bir kadın yetişkin karakter yoktur. 

Bu genel çerçeve dâhilinde çizgi filmden çıkarılan toplumsal cinsiyet iletilerini sıralamak 

mümkün olabilecektir. 

 Çizgi filmde kız çocuklar ve anneler geleneksel kalıplar içine sıkıştırılmıştır. 

 Çizgi filmde erkek çocukların gündelik yaşamları eğlenceli, macera ve oyun dolu 

olarak verilirken; kız çocukları merak etmeyen, dışarıda erkek çocuklara göre daha 

az oynayan, hayal gücü daha zayıf bireyler olarak karakterize edilmiştir. 

 Erkek çocuklar kendi aralarında problem yaşayan karakterlerdir. Fakat kız çocukları 

kavga etmezler ve adaletli davranırlar. 

 Erkeklerin kadınlara ilişkin önyargıları mevcuttur. 

 Yetişkin erkekler sorumlu bireylerdir ve ailenin geçimiyle ilgilenirler. 

 

KAYNAKLAR 

Akbalık,E. Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde toplumsal cinsiyet rolleri ile 

kadınlar.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul üniversitesi. 

Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: Kuramsal bir değerlendirme. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1). 

Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye’de kadınlık. KMÜ Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi. 16/1. 108-114. 

Can, A.(1996).Çocuk ve Çizgi Film (1. Baskı). Konya: Öz Eğitim Yayınları. 

Cansız Aktaş,M.(2015).Nitel veri toplama araçları.M.Metin,(Ed.), Eğitimde bilimsel araştırma (2. 

Baskı) içinde (337-371) 

Çankaya, M.(2009).Linguisticandsemıoticrepesentation of gender in Turkısh TV 

commercials.Yayınlanmamış doktora tezi.Hacettepe Üniversitesi 

Ersöz, A. G. (2010). Türk atasözleri deyimlerinde kadına yönelik toplumsal cinsiyet rolleri. Gazi 

Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(6), 167-182. 

Gümüşoğlu, F. (2014). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. Toplum Ve Demokrasi Dergisi, 2(4). 

http://www.trtcocuk.net.tr/rafadantayfa 

Kalaycı, N. (2015). Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir çizgi film çözümlemesi: Pepee. 

Eğitim ve Bilim, 40(177). 

Kılcı, Ş. (2009). Tüketim toplumunun bir formu olarak çizgi filmlerde çocukluk ve toplumsal 

cinsiyet temsilleri: Barbie, Bratz ve WinxClup. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli 

Üniversitesi, Kocaeli 

Kükrer, M.(2015).Toplumsal cinsiyet eşitliği yönüyle ortaokul Türkçe ders kitaplarının 

incelenmesi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

Ogletree, S. M.,Martinez, C. N., Turner, T. R., & Mason, B. (2004). Pokemon: Exploringthe role 

of gender. SexRoles, 50(11-12), 851-859. 

Ökten, Ş. (2009).Toplumsal cinsiyet ve iktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toplumsal 

cinsiyet düzeni. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2/8. 



 338                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

Özkan, B.,& Gündoğdu, A. E. (2011). Toplumsal cinsiyet bağlamında Türkçede atasözleri ve 

deyimler.ElectronicTurkishStudies, 6(3). 

Seçgin, F. ve Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutumları. e-Journal of New World SciencesAcademiEducationSciences. 

6/4. 2446-2458 

Şahin, B.(2007).Toplumsal cinsiyet ve başarı-Ankara ili Çankaya ve Mamak ilçeleri ilköğretim 

ikinci kademe öğrencileri örneği-.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.Ankara üniversitesi 

Şimşek, T.(2007). Çocuk edebiyatı (4. Baskı).Konya:Suna Yayıncılık ve Pazarlama 

Türkçe Sözlük.TDK,2005 

Tan, M. (2005). Yeni (!) ilköğretim programları ve toplumsal cinsiyet. Eğitim Bilim Toplum, 

3(11), 68-77. 

Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Eroğlu, K. ve Taşkın, L. (2007). Kafkas üniversitesi son sınıf 

öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi 

Hemşirelik Yükseokulu Dergisi. 14/2. 26-38. 

Yağlı, A. (2013). Çocuğun eğitiminde ve sosyal gelişiminde çizgi filmlerin rolü: caillou ve pepee 

örneği. TurkishStudies-International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of 

TurkishorTurkic, 8(10), 707-719. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin 

Yayıncılık: Ankara. 

Yılmaz, O.,& Yakar, Y. M. (2016). “Mother” in AytülAkal’sStorieswithintheContext of 

SocialGenderPerception. International Journal of HigherEducation, 5(2), p213-221. 

 

Seyredilen bölümler 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-1 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-2 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-3 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-4 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-5 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-6 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-7 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-8 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-9 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-10 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-11 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-12 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-13 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-14 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-15 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-16 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-17 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-18 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-19 

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-20

http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-1
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-2
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-3
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-4
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-5
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-6
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-7
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-8
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-9
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-10
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-11
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-12
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-13
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-14
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-15
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-16
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-17
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-18
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-19
http://www.trtcocuk.net.tr/video/rafadan-tayfa-bolum-20


III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   339 

 

 

ÇOCUĞUN SOSYALLEŞMESİNDE SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARININ 

ÖNEMİ 

 

Esra KARAKUŞ TAYŞİ* 

Yusuf TAŞKIN** 

 

 

ÖZET 

Doğumdan ölüme kadar insan hayatını çeşitli evrelere ayırmak mümkündür. Bu evrelere 
bakıldığında, insanın bedenen ve zihnen en fazla gelişme gösterdiği dönemlerden birinin çocukluk 
olduğu görülür. Çocukluk, sosyal bir varlık olan insanın iletişim becerilerinin de gelişme gösterdiği önemli 
bir dönemdir. İnsanın iletişim kurmadan, sosyal yapı içinde yer alabilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda 
çocuğun hayata uyum sağlaması ve kültürlenmesi açısından sosyal iletişim ön şart olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Günümüz insanı yüz yüze iletişimden ziyade sanal ortamda sosyalleşmeyi tercih etmektedir. 
Buna bağlı olarak da olumlu ve olumsuz birçok etki gözlemlenebilir.  

Bu çalışmanın amacı, çocuklarının sosyalleşme sürecinde sosyal paylaşım ağlarının önemini, alan 
yazındaki çalışmaları da değerlendirerek ortaya koymaktır. Çalışma, İstanbul il merkezindeki devlet 
okullarından birinde 5, 6, 7 ve 8.sınıfta eğitim alan 210 ortaokul öğrencisinin katılımıyla yapılmıştır. 
Katılımcılar seçilirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışmada alan yazın taranıp ortaokul öğrencilerinin sosyal paylaşım ağlarını nasıl 
kullandıklarına dair bilgiye ulaşmak için öğrencilerden yapılandırılmış görüşme formlarından açık uçlu 
anket sorularıyla veri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin, en çok 
kullandıkları sosyal paylaşım ağlarının “Facebook, Instagram, Whatsapp” olduğu; sosyal paylaşım ağlarını 
kullanmadaki amaçlarının başında “Arkadaşlarla veya yakınlarıyla haberleşmek, iletişim, sohbet ” geldiği; 
büyük çoğunluğunun sosyal ağları bir saatten az kullandığı belirlenmiştir. Katılımcı öğrencilerden sosyal 
paylaşım ağlarının eğitim sürecine olumlu etki yaptığını düşünenlerin sayısı olumsuz etki yaptığını 
düşünenlerin sayısından iki katından fazla olduğu tespit edilmiştir. Hayatın içine bu denli işlemiş sosyal 
ağlardan eğitim aracı olarak faydalanmak bir gereklilik haline gelmiştir. Öğrencilerin bu ağları doğru 
amaçlar için kullanmaları öncelikle öğretmen adaylarına, öğretmenlere, ailelere ve devamında 
öğrencilere internet okuryazarlığı eğitimi verilerek sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve gençlik edebiyatı, sosyalleşme, sosyal paylaşım ağları, internet, 
iletişim. 

 

GİRİŞ 

Toplumsal yaşamın vazgeçilmezlerinden olan iletişim, çocukluk ve gençlik dönemlerinde 

de en başta gelen temel ihtiyaçlardandır. Bilgi konusunda donanıma ihtiyaç duyan çocuk, 

iletişim konusunda yetişkinlere nazaran oldukça isteklidir. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında 

son yıllarda yayımlanan yazılı kaynaklar incelendiğinde, bu alanda geçmişe oranla gelişme 

sağlandığı görülmektedir.  

Teknoloji alanındaki buluşların birbirini izlediği çağımızda, edebiyat alanına da bu 

teknolojik yeniliklerin yansıtılması kaçınılmazdır. Teknoloji alanında gelişimini tamamlayan ya 

da bu alanda başı çeken toplumlar, sosyal yaşamını bu yeni duruma erken uyum sağlamışlardır. 
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Teknoloji bakımından daha yavaş veya bu alanda dışa bağımlı toplumlarda ise uyum süreci 

daha geç ve sancılı olmuştur.  

Endüstri devrimi sonrası insanlar toplum, post modern toplum, ağ toplumu, bilişim 

toplumu, olarak sınıflandırılmıştır. Bu ayrım her ne şekilde olursa olsun, toplumlar 20.yy.’ın 

ikinci yarısından itibaren teknolojik anlamda çok ciddi gelişmelere şahit olmuşlardır. Toplumsal 

yapıyı etkileyen teknolojik gelişmeler ışığında iletişim dünyası da bundan fazlasıyla nasibini 

almıştır. İlk olarak askeri bir projeden ortaya çıkan dünyanın en özgürlükçü dağıtım ağlarından 

biri olan internet, insanlığa önemli olanaklar sunmuştur. Yeni keşfedilen sanal dağıtım ağı ile 

birçok temel ürün ve sektör bir değişime uğramıştır. Her geçen gün farklı alanlarda bir gelişme 

halindeki dünyada hiç kimse gelecekte ne gibi yeniliklerin olacağından emin değildir 

(Denizci,2009:48). 

Toplumsal yapının teknolojik gelişmelerden soyutlanamayacağı tüm kesimler tarafından 

kabul edilmektedir. Sosyal paylaşım ağları, insanların internet tabanlı oluşturdukları sanal 

toplumsal birlikteliklerdir. Sosyal ağlar içinde bireyler, kendilerini tanımlayarak, benzer kültür 

seviyesindeki diğer insanlarla internetin sunduğu olanaklar aracılığı ile rahatlıkla iletişim 

sağlarlar (Acar ve Yenmiş,2014:56).  

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar da teknolojinin gelişimiyle yeni uğraş alanları, yeni 

iletişim kanalları edinmişlerdir. Sosyal yaşama uyum sağlamada edinilen yeni iletişim 

kanallarının başında sosyal ağlar gelmektedir. “Facebook, Whatsapp, Twitter” en fazla 

kullanılan sosyal paylaşım ağlarının başında gelmektedir. Çocuklar ve gençler iletişim alanının 

yanı sıra eğitim, sanat, kültür, sağlık, eğlence gibi pek çok alanda da internet tabanlı bu ağları 

kullanmaktadırlar.  

Dijital pazarlama ajanslarından We Are Social (WAS), 2016 yılı içerisinde küresel ve 

lokal dijital istatistikleri içeren kapsamlı bir raporunu yayınlamıştır. . “Digital in 2016” isimli 

537 sayfalık raporda; dijital, sosyal ve mobil ortamlara hâkim olan son popüler yenilikler ve 

kullanıcı sayıları hakkında mühim bilgiler bulunmaktadır. Rapordaki Türkiye istatistiklerine 

bakıldığında, Türkiye’de 79.14 milyonluk toplam nüfusun, 46.3 milyonunun internete 

bağlandığını görülmektedir. İnternet kullanıcılarının 42 milyonu düzenli olarak sosyal medyada 

yer alırken, bu kullanıcıların 36 milyonu ise sosyal medyaya mobil cihazlar aracılığıyla 

ulaşmaktadır. Araştırma raporuna göre Türkiye’de en fazla kullanılan sosyal medya ağlarında 

ilk sırada %32 ile Facebook’un yer aldığı görülmektedir. Facebook’u %24 ile WhatsApp, %20 

ile Facebook Messenger, %17 ile Twitter, %16 ile Instagram takip etmektedir. Sıralama daha 

sonra Google+, Skype, Linkedin, Viber ve Vine ile devam etmektedir. Türkiye’deki internet 

kullanıcılarının %77’si her gün çevrimiçi olmakta, %16’sı ise haftada en az bir kez internete 

girmektedir. İnternet kullanımının %51’i diz üstü ve masaüstü bilgisayarlar, %46’sı mobil ve 

benzeri cihazlar, %4’ü ise tabletler üzerinden gerçekleşmektedir. (http://www.dijitalajanslar.com/ ). 

WAS verilerine göre, Türkiye’de toplumun yarısına yakını internet kullanmaktadır. Her 

gün çevrimiçi olma oranı incelendiğinde, kullanıcılarının üçte ikisinin interneti aktif olarak 

kullandığı anlaşılmaktadır.  

1.1. Sosyalleşme 

Sosyalleşme, insanı sosyal düzenin bir parçası hâline getiren uzun soluklu bir süreçtir. 

Sosyologlar sosyalleşmeyi farklı tanımlamalarla açıklamaya çalışmışlardır. Linton, yeni doğan 

çocukların medeniyetsiz yaratıklar, cahil hayvanlar halinde sosyal düzene dahil olduklarını 

belirtir. Sonrasında ise sosyal düzende birer birey haline gelmelerinin sosyalleşme sayesinde 

gerçekleştiğini söylemektedir. Dollard'a göre ise sosyalleşme, bireyin sosyal yapıya 

eklenmesini, toplumun kendi yaş ve cinsindeki bireylerden beklediği sorumlulukları yerine 

getiren sosyal bir varlık olmasını sağlayan uzun bir süreçtir (Koştaş,1987:329). 

Her dönemin kendine has normları olduğundan, birey davranışlarını çağın gerektirdiği 

şekilde şekillendirecektir. Sosyalleşme kavramının içeriği bu nedenle değişime uğramaktadır. 

İşte sosyal hayatta değişimin temel kaynaklarının başında bilimsel ve teknolojik alandaki 

yenilikler gelmektedir. Sosyolojinin kurucusu sayılan İbni Haldun değişmeyi hem maddi hem 

http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
http://www.dijitalajanslar.com/
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de manevi faktörlerde aramaktadır. Metodolojisinde tarihi metodu kullanmaktadır. Değişmeye 

gerekirci (determinist) bir açıdan bakmaktadır. Tarihi metot, günümüzden ulaşılabildiği 

kadarıyla tarihin derinliklerine inilerek bütün olayları sebep-sonuç ilişkisi bakımından 

incelenmesiyle belirlenen sistemdir (Doğan,2005:35). 

Küçük yaşlardan başlayan sosyalleşme sürecinde başta aile olmak üzere; doğal çevre, 

ekonomik düzey, kültürel yapı, din, ahlak yapısı vb. birçok unsurdan etkilenir. Çocuğun küçük 

yaşlardan başlayarak başka bireylerle kurduğu iletişimin yüksek olması, davranışlarının içinde 

bulunduğu toplum tarafından kabul görmesi, çocuğun kendine güveni kazanmasında önemli bir 

yere sahiptir. Kendini ifade edebilen bir çocuk sosyal yapı içerisinde daha fazla yer almak 

isteyecek, ileriki yaşamı için olumlu deneyimler edinmiş olacaktır.  

1.2. Sosyal Paylaşım Ağları 

Bireyler sosyal yapı içerisinde farklı amaçlarla internet kullanmaktadır. İnternetin 

sağladığı olanaklar günümüzde oldukça fazla olduğundan sosyal yaşam, iletişim ve eğitim 

gereksinimlerinin karşılanabilmesi için internet kontrollü bir şekilde kullandırılmalıdır. İnternet 

tabanlı teknolojinin kullanımında sosyal ağlar önemli bir yerdedir. Sosyal ağlar internet 

kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli halkadır (Aksüt, Ateş, Balaban ve Çelikkanat, 

2012:64).  

Aksüt M., S. Ateş, S. Balaban (2011) sosyal ağ kavramının terminolojik olarak ilk kez 

1954 yılında Barnes tarafından, bireyin sosyal çevresindeki diğer insanlarla olan sosyal 

ilişkilerini tanımlamak amacıyla kullanıldığını aktarmışlardır. Barnes, sosyal ağların 

birbirleriyle etkileşimde olan bireylerden oluştuğunu dile getirilmiştir. Kaymak (2012) internet 

tabanlı sosyal ağları, bireylerin birbirleriyle ilişkiler kurabildiği ve diğer kullanıcı bireylerle 

internet üzerinden her türlü bilgi paylaştığı çevrimiçi topluluklar olarak adlandırmıştır.  

Sosyal ağlar; bireler arasındaki etkileşimi kolaylaştıran, sosyalleşme platformları, sosyal 

ilişkilerin gelişimini destekleyen internet tabanlı yazılımlardır. Özellikle son dönemde resmi 

kurumların da sosyal paylaşım ağlarını aktif olarak kullanmaları duyuru, haber ve ilanlarını ilk 

olarak sanal ortamda duyurması vatandaşların bilgiye kolay ulaşmak istemesi sosyal ağlara 

ilgiyi günden güne arttırmaktadır.  

1.3. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, sosyal paylaşım ağlarının kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri 

ortaya koymaktır. Yapılan çalışma ile güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda geliştirilen 

internet tabanlı ağların, sosyal ilişkilerde kullanılabilirliği tespit edilmeye çalışılacaktır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, çocuğun sosyalleşmesinde sosyal paylaşım ağlarının önemine ilişkin 

öğrenci görüşlerini derinlemesine belirlemeye yönelik nitel verilere dayalı betimsel bir 

çalışmadır. 

2.1. Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını, İstanbul il merkezindeki devlet okullarından birinde 5, 6, 7 

ve 8.sınıfta eğitim alan 210 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılar seçilirken amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Öğrenciler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Öğrencilere çalışmanın amacı 

hakkında kısa bilgi verilmiştir. Çalışma grubundaki katılımcıların özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma grubunun yaş ve sınıflara göre dağılımı 

Öğrenci Bilgileri Erkek Kız Toplam 

5. sınıf 18 22 40 
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6. sınıf 21 19 40 

7. sınıf 25 34 59 

8. sınıf 39 42 71 

Toplam 103 117 210 

 Tablo 1’de görüldüğü gibi, görüşülen öğrencilerin toplamda 117’si kız 103’ü erkektir. 

Öğrencilerin 40’ı beşinci sınıf, 40’ı altıncı sınıf, 59’u yedinci sınıf, 71’i sekizinci sınıftır.  

2.2 Verilerin Toplanması  

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından araştırmanın amacına uygun olarak 

geliştirilen yapılandırılmış görüşme formlarından açık uçlu anket soruları kullanılmıştır. 

Yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken öğrencilerle ön görüşmeler yapılmıştır. Elde 

edilen bilgiler doğrultusunda soru havuzu oluşturulmuştur. Soru havuzundan seçilen sorularla 

oluşturulan görüşme formunun kapsam geçerliliğini sağlamak için 2 akademisyen 6 Türkçe 

öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda görüşme formuna 

gözden geçirilerek tekrar düzenlenmiştir. Öğrencilerden veriler 2016-2017 eğitim öğretim 

yılında Türkçe dersi kapsamında araştırmacı tarafından toplanmıştır. 

Veri toplama aracı, öğrencilerin “en çok kullandıkları sosyal paylaşım ağları”na; “sosyal 

paylaşım ağlarını hangi amaçla kullandıkları”na; “sosyal paylaşım ağlarında günlük ne kadar 

vakit geçirdikleri”ne ve “bu ağların öğrenme süreçlerini nasıl etkiledikleri”ne ilişkin görüşlerini 

belirtebilecekleri açık uçlu sorulardan oluşmuştur.  

2.3. Verilerin Analizi 

Görüşme formunda yer alan sorular ana temalar olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 

sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda da alt temalar oluşturulmuştur. Elde edilen veriler 

için betimsel analiz kullanılmıştır. Önceden belirlenen temalar doğrultusunda öğrenci görüşleri 

tablolaştırılıp yorumlanmıştır. Öğrenci görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak bulgular 

desteklenmiştir. Yıldırım ve Şimsek (2013) betimsel analizde sık sık doğrudan alıntılar 

yapılarak görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerinin daha çarpıcı yansıtılabileceğini 

söylemektedir. Doğrudan alıntılarda öğrenciler, beşinci sınıf seviyesindeyse Ö5.1,Ö5.2; altıncı 

sınıf seviyesindeyse Ö6.1, Ö6.2; yedinci sınıf seviyesindeyse Ö7.1, Ö7.2; sekizinci sınıf 

seviyesindeyse Ö8.1, Ö8.2 şeklinde kodlanmıştır. 

2.4. Bulgular 

Görüşmelerden elde edilen bulgular “öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal paylaşım 

ağları”; “öğrencilerin sosyal paylaşım ağlarını hangi amaçla kullandıklarına ilişkin görüşleri” ; 

“öğrencilerin sosyal paylaşım ağlarında günlük ne kadar vakit geçirdikleri” ve “öğrencilerin bu 

ağların öğrenme süreçlerini nasıl etkiledikleri ilişkin görüşleri” başlıkları altında sunulmuştur. 

Öğrencilerin En Çok Kullandıkları Sosyal Paylaşım Ağlarına Yönelik Görüşleri 

Öğrencilerin en fazla kullandığı sosyal ağlarla ilgili görüşlerinden elde edilen bulgular 

Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. En çok kullanılan sosyal paylaşım ağları 

Sosyal Paylaşım 

Ağı 
 F 

Facebook 154 

Instagram 129 

Whatsapp 63 

Snapchat 38 

Youtube 38 

Massenger 22 

Twitter 20 
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Skype 11 

Musically 9 

Google  7 

Whatpad 7 

Tango 3 

Gmail 3 

Clash Royal 3 

Photo 2 

Safari 2 

Face Time 2 

Tumblr 2 

Bip 2 

Boomerang 2 

Swarm 1 

Hotmail 1 

Fizy 1 

Pokemon Go 1 

Scarp 1 

Google Play 1 

Prescap 1 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal ağların başında 

Facebook, Instagram, Whatsapp gelmektedir. Öğrenci görüşleri doğrultusunda 27 sosyal 

paylaşım ağının adına ulaşılmıştır. Bu rakam sosyal ağların çeşitliliğinin bir göstergesi kabul 

edilebilir. Öğrencilerin birçoğu birden çok sosyal ağ kullandığını belirtmiştir. Dağılım 

yapılırken öğrencilerin belirttiği tüm sosyal ağlar dikkate alınmıştır. Dikkat çeken öğrenci 

görüşlerinden yapılan doğrudan alıntılar şu şekildedir: 

Beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal ağ kullanımlarındaki farklılık, yedinci ve 

sekizinci sınıfa nazaran daha azdır. Öğrencilerin yaşı büyüdükçe kullandıkları sosyal ağlarda 

farklılaşma görülmektedir. [Ö8.46: Facebook, Youtube, Clash Royal, Instagram, Pokemon Go, 

Prescap, Scarp, Messenger, Whatsapp, Face Time.]; [Ö8.18: Instagram, Facebook, Whatpad, 

Whatsapp, Youtube, Snapchat, Messssenger, Musically, Tango, Boomerang, Bip Fizy.]; [Ö7.13: 

Messenger, Instagram, Facebook, Snapchat, Whatsapp, Twitter, Skype, Youtube, Google, 

Google Play.] cevapları kullanılan farklılaşmanın arttığını göstermektedir. Ö8.29,“Annemin 

Whatsapp’ını kullanıyorum.” cevabını vermiştir. Bu da sosyal ağlara çocukların bir şekilde 

ulaştığını göstermektedir. 

Öğrencilerin Sosyal Paylaşım Ağlarını Ne Amaçla Kullandıklarına Yönelik 

Görüşleri 

Sosyal paylaşım ağları, yetişkinler gibi çocuklar tarafından da farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin, sosyal paylaşım ağlarını hangi amaçlarla 

kullanıldığına dair görüşleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Sosyal paylaşım ağlarını kullanma amaçları 

Sosyal Paylaşım Ağı 

 Kullanım Amacı 
 F 

Arkadaşlarla veya yakınlarıyla iletişim 128 
Eğlenmek 51 
Fotoğraf paylaşmak, beğenmek 41 
Vakit geçirmek 19 
İnsanların ne yaptıklarını, paylaşımlarını görmek 19 
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Oyun 16 
Bilgi 16 
Haber 14 
Video izlemek ve paylaşmak 12 
Ders veya ödev yapmak 11 
Can sıkıntısı 10 
Araştırma 8 
Dünyadan haberdar olmak 6 
Sosyalleşmek 5 
Film izlemek 4 
Arkadaş edinmek 4 
Amaçsızca gezinmek 4 
Ünlüleri ve modayı takip etmek 3 
Müzik dinlemek ve indirmek 2 
Kitap okumak 2 
İnternette gezinmek 2 
Takipçi sayısını artırmak 2 
Yer bildiriminde bulunmak 1 
Zevk 1 
Mizah 1 
Kültür 1 
Zekâ gelişimi 1 
İlgi 1 

 

Tablo 3’te belirtildiği gibi öğrencilerin kullanım amaçları yirmi sekiz başlık altında 

toplanabilir. Öğrencilerin birden çok amaç belirttiği olmuş, dağılımda bu dikkate alınmıştır. 

Öğrencilerin sosyal paylaşım ağlarını kullanmadaki amaçlarının başında “Arkadaşlarla veya 

yakınlarıyla haberleşmek, iletişim, sohbet ” geldiği görülmüştür. Bu durum öğrencilerin sosyal 

ağları, sosyal amaçlarla kullandığını göstermektedir. Beş öğrenci de amacını, “sosyalleşmek” 

şeklinde ifade etmiştir. Ö5.3 öğrencisi amacını, “Ben Whatsapp’ı arkadaşlarımla konuşmak ve 

muhabbet etmek için. Instagram’ı da gezinmek için kullanıyorum.” şeklinde belirtmesi Tablo 

3’ü özetler niteliktedir. Ö6.16 öğrencisi amacını, “Bulamadığım soruları Facebook’tan 

arkadaşıma soruyorum. Fotoğraflara bakıyorum. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum.” şeklinde 

söylemiştir. Ö7.1 öğrencisi, “Instagram’ı yeni çıkan kıyafetler için, Whatsapp’ı mesajlaşmak 

için, Snapchat’i fotoğraf çekmek için, Musically’i playback için, Whatpad’i hikâye yazmak 

için.” kullandığını belirtmiştir. Sekizinci sınıftaki öğrencilerinin soruya verdikleri cevaplardan 

yapılan doğrudan alıntılar şu şekildedir:  

[Ö8.25: Sosyalleşmek, ulaşım, haberler, moda vs.]; [Ö8.29: Arkadaşlarımla 

haberleşmek, konuşmak için kullanıyorum.]; [Ö8.34: Sevdiğim, değer verdiğim kişilerin 

durumlarından haberdar olmak; ne yaptıklarını öğrenmek; güncel olaylardan haberdar olmak 

amacıyla kullanıyorum.]; [Ö8.57: Sosyalleşmek.]; [Ö8.65: Canım sıkılınca giriyorum. Uzak 

arkadaşlarımla bu sosyal ağlardan konuşuyorum.] 

Öğrencilerin Sosyal Paylaşım Ağlarında Günlük Ne Kadar Vakit Geçirdiklerine 

İlişkin Görüşleri 

Öğrencilerin sosyal paylaşım ağlarıyla gün içerisinde ne kadar vakit geçirdiğine dair 

görüşleri Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Bir gün içerisinde sosyal ağları kullanma süresi 

Kullanım Süresi f 

0-1 73 
1-3 61 

3-6 34 

6-9 22 

9 + 13 
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Tablo 4’e göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun sosyal ağları bir saatten az kullandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ışığında üç saatten az kullananların sayısı toplam 

öğrenci sayısının yaklaşık üçte ikisidir. İki öğrenci ise hiç kullanmadığını ifade etmiştir. 

Öğrencilerin kullanım sürelerine yönelik örnek görüşler şu şekildedir: 

“[Ö5.8: Ben hafta içinde internete ödevler hariç girmiyorum. Hafta sonları sosyal 

medyaya yarım saat girerim. Arkadaşlarla konuşur çıkarım.]; [Ö6.19: 5-10 dakika vakit 

geçiriyorum.]; [Ö7.11: 10 saat vakit geçiriyorum.]; [Ö7.15: Günümün dörtte ikisini 

geçiriyorum.]; [Ö8.11: Yaz aylarında 19 saat, okul aylarında 6-7 saat kadar.]; [Ö8.35: Okul 

açıldıktan sonra hiç bakmıyorum. Tatillerde ise 14 saat.]; [Ö8.38: Okul başlamadan önce bütün 

günümü harcıyordum fakat okullar açılınca günde 1 saat kullanmaya başladım.]; [Ö8.39: 

Ödevlerimi yaptıktan ve ders çalıştıktan sonraki saatlerde kullanıyorum.]” 

Öğrencilerin görüşlerinden yapılan doğrudan alıntılar da gösteriyor ki, öğrencinin sınıfı 

ve yaşı büyüdükçe sosyal ağları kullanma süreleri de artmaktadır. Öğrencilerin, tatil 

dönemlerinde okul dönemlerine nazaran, sosyal ağları daha çok kullandığı sonucuna varılabilir. 

Öğrencilerin, okulun olduğu dönemlerde sosyalleşme ihtiyacını yüz yüze; okul dışında ve tatil 

dönemlerinde sosyalleşme ihtiyacını sosyal ağlar sayesinde giderdiği görülmektedir. 

Öğrencilerin Bu Ağların Öğrenme Süreçlerini Nasıl Etkiledikleri İlişkin Görüşleri  

Görüşme formunun son sorusuyla öğrencilerin öğrenme yaşantılarına sosyal paylaşım 

ağlarının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler Tablo 5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. Sosyal paylaşım ağlarının öğrenme sürecine etkisi ve etkileme nedeni 

Temalar ve Alt Temalar f 

Olumlu 115 

 Bilgi, Öğrenme 41 

 Haberleşme 27 

 Ders, ödev takibi 22 

 Zaman geçirmek 14 

 Eğlence, oyun 13 

 Haber 13 

 Paylaşım 9 

 Amaçsız 3 

Olumsuz  49 

 Bağımlılık 16 

 Vakit kaybı 11 

 Derslere olumsuz etki 7 

 Kötü paylaşım 5 

 Yorucu 3 

Hem olumlu hem olumsuz 28 

Ne olumlu ne olumsuz 18 

Sosyal ağların öğrenme sürecine olumlu katkı sağladığını düşünen öğrenci sayısı, 

öğrenme sürecini olumsuz etkilediğini düşünen öğrenci sayısının iki katından bile fazla 

çıkmıştır. Öğrencilerin, sosyal paylaşım ağlarının kullanımını olumlu ya da olumsuz olarak 

değerlendirememeleri de düşündürücüdür. Bu sonuç, öğrencilerin sosyal ağları amaçsızca 

kullandıkları yönünde de yorumlanabilir. Olumlu ya da olumsuz sosyal ağların süreç içerisinde 

Çoğu zaman 6 

Boş zamanlarımda 5 

Hiç bir zaman 2 
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insan hayatının bir parçası haline geldiği söylenebilir. Öğrencilerin, sosyal ağların öğrenim 

sürecine etkisini ortaya koyan örnek görüşleri şöyledir: 

“[Ö5.20: Olumlu etkiler. Çünkü ödev alıyorum, bir de derdim varsa derdimi 

anlatıyorum.]; [Ö5.27: Youtube’tan konu anlatımları dinleyerek faydalanıyorum. Beni çok 

etkilemiyor. Gerektiği zaman başından kalkabiliyorum.]; [Ö6.5: Facebook öğrenme sürecimizi 

olumlu etkiliyor. Çünkü arkadaşlarımızla vakit geçirebiliyoruz.]; [Ö6.24: Bazı yönlerden 

olumlu bazı yönlerden olumsuz. Olumlu: Bir kişiye ulaşamadığım zaman mesaj atarız. Olumsuz: 

Telefonun, aypetin veya bilgisayarın ışığı, çok fazla durduğumuzda, bizi olumsuz etkileyebilir.]; 

[Ö7.14: Biraz olumlu biraz olumsuz. Olumlu olan benim arkadaşlarımın, akrabalarımın neler 

yaptıklarını görüyorum. Olumsuz olan vakit geçmesi boşuna. Hem bu arada vakit nakittir. 

[Ö7.18: Google’de bilgi araştırıyorum ama bazı konuları yanlış bilgi veriyor. Face’de 

tanımadığım kişiler mesaj atınca rahatsız oluyorum. Instagram’da fazla kullandığım için ondan 

zarar gelmiyor. Ders çalışmamı sağlıyor.]; [Ö7.25: Hem olumlu hem olumsuz etkiliyor. 

Bağımlılık yapıyor ama öğretimde de kolaylık sağlıyor.]; [Ö8.11: Olumlu etkiliyor. Grafik 

okuyacağım için grafik programları ile uğraşıyorum. Benim gibi insanlar ile görüşüyorum. 

Kendime ve onlara bir şeyler katıyorum.]; [Ö8.13: Daha çok olumsuz etkiliyor. Çünkü bu 

sosyal ağlarda gezinmekten çoğu işlerimizi yapamıyoruz. Misal, ders çalışmıyoruz. Vakit 

geçirmek güzel geliyor.]; [Ö8.57: Bazı konularda olumlu bazı konularda olumsuz etkiliyor. 

Yani olumlu yönü sosyalleşmek, olumsuz yönü ise çok takılıp ders çalışamıyorum.] 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Araştırmada, öğrencilerin sosyalleşmede sosyal paylaşım ağlarının kullanımına ilişkin 

görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin 

en çok kullandıkları sosyal paylaşım ağlarının Facebook, Instagram olduğu belirlenmiştir. Akça 

ve Sayımer (2015), Önder (2010); Öztürk ve Akgün (2012) tarafından yapılan farklı 

araştırmalarda da Türkiye’de en çok kullanılan sosyal paylaşım ağının facebook olduğu tespit 

edilmiştir. Bunun sebepleri de, birçok kişiyle aynı anda birbirinden bağımsız iletişim kurma 

fırsatı tanıması, geçmişten bugününe kadar tanıdığı kişilere ulaşma imkânı sağlaması aynı 

zamanda insanların neler yaptığına dair güncel bilgiyi sunması biçiminde yorumlanabilir. Eren, 

Çelik ve Aktürk’ün (2014), ortaokul öğrencilerinin facebook algılarını araştırdığı çalışmasında, 

öğrencilerin “facebook”u yarar sağlayan, dikkatli kullanılması gereken sosyal bir araç, gerçek 

yaşamın bir parçası aynı zamanda da bağımlılığın ve kötülüğün kaynağı olarak algıladıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin sosyal paylaşım ağlarını kullanmadaki amaçlarının başında “Arkadaşlarla 

veya yakınlarıyla iletişim kurmak, eğlenmek ve fotoğraf paylaşıp beğenmek” geldiği 

görülmüştür. Ofcom (2008), insanların sosyal ağları görüştükleri arkadaşlarıyla iletişim kurmak 

için kullandıklarını belirtmiştir. Baştürk Akça ve Sayımer’in (2015) ortaokul öğrencileriyle 

yaptığı araştırmada da, öğrencilerin sosyal ağları kullanma amaçlarını, tanıdık insanlarla sohbet 

etmek (%62), takip ettikleri sayfaların paylaşımını görmek (%15), içerik paylaşmak (%6), 

arkadaşlarını takip etmek (%6) ve yeni insanlarla tanışmak (%4) olarak tespit edilmiştir. Bilen, 

Ercan ve Gülmez (2014) de çalışmalarında, öğrencilerin facebook’u arkadaşlarıyla iletişim 

kurmak için kullandıklarını (%71) ifade etmişlerdir. Sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin gerçek 

ortamlarda kuramadıkları arkadaşlıkları, sanal ortamlarda kurmaya yöneldikleri görülmektedir. 

Günümüz insanı, hayatı tüketircesine harcaması sonucu, içine kapanan kendi dünyasının dışına 

çıkamayan asosyal bir varlık haline gelmektedir. Ama insanoğlunun sosyal bir varlık olduğu, 

hangi yaşta ve konumda olursa olsun sosyalleşme ihtiyacı hissettiği düşünülürse asosyalliğin 

insanın varoluşuna aykırı olduğu söylenebilir. Bunun için de bireyler, sosyalleşme ihtiyacını 

sanal ortamlarda gidermeye çalışmaktadır.  

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun sosyal ağlarda günde bir ila üç saat arasında vakit 

geçirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tektaş (2014) araştırmasında, öğrencilerin % 80’inin gün içinde 

bir saat veya daha fazla sürede sosyal ağlarda bulunduklarını ve internete ayırdıkları zamanın 

yarısını sosyal paylaşım ağlarında harcadıklarını tespit etmiştir. Bu sonuçlar Aksoy’un ( 2015) 
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çalışmasıyla da paralellik göstermektedir. Akça ve Sayımer (2015) de öğrencilerin %80'inin 

sosyal paylaşım ağlarını her gün en az bir defa ziyaret ettiğini belirtmiştir. Sonuçlara göre, 

sosyal paylaşım ağlarında geçirilen süre, günlük yaşam diliminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

bağlamda, bilinçsizce kullanıldığı takdirde öğrenciler üzerinde oluşturacağı olumsuz etkinin 

büyüklüğünün de düşünülmesi gerekir. Mevcut duruma bakıldığında dil kullanımından, ahlaki 

mesajlara kadar birçok olumsuz örneğe rastlamak mümkündür. Öğrencileri teknolojinin uzantısı 

olan bu ağlardan uzak tutmak imkânsızdır, ama başta aileler ve öğretmenler olmak üzere 

toplumun her kesimi sosyal ağları amaca uygun, doğru kullanarak küçük yaştan itibaren 

bireylere yol gösterici olmalıdır. 

Öğrenciler, sosyal ağların öğrenme sürecine olumlu katkı sağladığını ifade etmişler, 

olumlu yönlerini bilgi edinme, haberleşme, ödev takibi; olumsuzluklarını da bağımlılık ve vakit 

kaybı olarak açıklamışlardır. Bu sonuçlar Turan ve Göktaş’ın (2011); Eren, Çelik ve Aktürk’ün 

(2014) bulgularıyla da örtüşmektedir. 

Çağımız çocuklarına çocukluklarını yaşama fırsatı verilmemektedir. Suni ortamlarda 

doğal yaşamları anlayıp öğrenmeleri istenmektedir. Bütün bu yaşam koşulları da beraberinde, 

sanal ortamlarda mutlu olup eğlenme mecburiyetini getirmektedir. Bu süreci olumlu hale 

dönüştürmek de yine eğitimcilere düşmektedir. Çağın gerekleri faydalı hale getirilmezse kayıp 

nesiller yetiştirilmeye devam edilecektir. 

Bu denli hayatın içine işlemiş sosyal ağlardan eğitim aracı olarak faydalanmak da bir 

gereklilik haline gelmiştir. Yasaklamalarla değil iyi bir planlamayla öğrencilerin bu ağları doğru 

amaçlar için kullanmalarına yön verilmelidir. Bunun için de öncelikle öğretmen adaylarına, 

öğretmenlere, ailelere ve devamında öğrencilere internet okuryazarlığı eğitimi verilmelidir. 

Aileler, çocuklarının gerçek ortamlarda sosyalleşmeleri için fırsatlar sunmalı, paylaşım ağlarını 

da bu sosyalliği destekler nitelikte kontrollü bir şekilde kullanmaları için uğraşmalılardır.  
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HİPER METİNLER VE DİJİTAL YERLİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI 
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ÖZET 

Günümüzde bilgi tüketiminin hızlanması, bilgi kaynaklarının da çeşitlilik kazanmasına yol açmıştır. 
Bilgisayar ağları aracılığıyla önceleri salt metin (text) türünde bilgilere ulaşılırken daha sonra grafik, ses, 
video, animasyon gibi görsel ve işitsel çoklu ortam (multimedya) verileri içeren metinlere de ulaşılabilir 
olmuştur. Bu çalışmanın amacı, söz edilen ögelerle zenginleştirilip çok boyutluluk kazanan “hiper 
metin”lerin etrafında kavram taraması yapmak, bu kavramın gelişimine göz atmak ve bu tür bilgi 
kaynaklarının hayatımıza getirdiği yenilikleri araştırarak özellikle çocuk ve gençlerin düşünce ve algı gücü 
üzerinde yarattığı etkileri değerlendirmektir. 

Çalışmada önce “metin nedir” sorusuna cevap aranmış, metnin özellikleri, okuma ve anlam 
oluşturma üzerinde durulmuş, sonra hiper metin, hiper ortam, hiper metinsellik kavramları 
sorgulanmıştır. Araştırmada kavramsal düzeyde ve teorik olarak; yerli, yabancı, basılı ve dijital bilimsel 
kaynaklardaki görüş ve düşünceler taranmıştır. 

Sanal gerçekliğe aşina olan, dijital teknolojileri hayatının ayrılmaz parçası olarak kabul eden 
“dijital yerliler” diye adlandırabilen bir nesil yetişmektedir. “Dijital yerliler”in bilgisayar ve internet 
ortamlarıyla sürekli iç içe olması, bu neslin okuryazarlık anlayışı ve algılama alışkanlıkları üzerindeki 
farklılaşmalara sebep olmaktadır. Hiper ortamlar gelecek kuşakların düşünme yeteneklerini 
biçimlendirecektir. Günümüzde hiper metinlerin eğitim malzemesi olarak kullanılabilmesi için 
öğrencilerin okuma ve kavrama alışkanlıklarını, bilişsel düzeylerini göz önünde bulunduran yapısal ve 
kavramsal tasarımlara ve metin organizasyonlarına ihtiyaç vardır. Geleneksel metinlerdeki okuma 
ediminin aksine hiper metinde birey, ön bilgisi, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda seçimler yapmak 
zorundadır. Okuru daima aktif kılan bu tarz bir okuma deneyimi, hem okuyucuların anlam yapım 
sürecine katılmalarına izin vermekte, hem de onlara organizasyon yeteneği kazandırmaktadır. 

Tüm teknolojik ürünler gibi hiper metinler de birtakım riskler taşımaktadır. Kaybolma riski ve 
bilişsel yük, hiper ortamların etkililiğini ve verimliliğini azaltan sebeplerin başındadır. Hiper metinlerin 
doğru planlanıp kurgulanması eğitimde verimliliği arttıracak iyi materyallerin elde edilmesini 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hiper metin, hiper ortam, çoklu ortam, dijital yerliler. 

 

ABSTRACT 

Currently, faster consumption of information caused the information resources to diversify. In 
the past, the information type that could be accessed through computer networks was only text, 
however, it later became possible to access documents that contain visual and audial multimedia data 
such as graphics, sound, video and animation. The purpose of this study is to make a concept search 
around hypertexts which gained multidimensionality by getting enriched with the aforementioned 
objects, to take a look at the development of this concept and to evaluate the innovations brought to 
our lives and the impacts of this type of information resources on our power of thought and perception. 
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The study started with the search for the answer to the question “what is text”, then the 
properties of text, reading and making sense are emphasized, later on the concepts of hypertext, 
hypermedia and hypertextuality are questioned.  

A generation familiar with virtual reality, considering digital technologies as the inseparable part 
of their lives and which can be referred to as “Digital Natives” is growing. Constant integration of “Digital 
Natives” with computer and internet environment causes modifications in their concept of literacy and 
perception habits. Hypermedia will be formatting the thinking ability of the next generations. Today, in 
order to use hypertexts as a tool for education, there is a need for structural and conceptual designs and 
text organizations that are considering the reading and perception habits and cognition levels of 
students. In contrast to the reading act in conventional texts, in hypertexts, one has to make selections 
depending on his/her experiences, interests and needs. This sort of reading experience which makes the 
reader active all the time, not only allows the readers to participate in the process of structuring the 
meaning but also makes them gain organization ability. 

Hypertexts carry some risks which is the case for all technological products. The risk of loss and 
load of information are the main reasons reducing the effectiveness and efficiency of hypermedia. 
Correct planning and assembly of hypertexts will produce good materials that will increase the efficiency 
in education. 

Key Words: Hypertext, hypermedia, multimedia, digital natives. 

 

Giriş 

Geleneksel medya araçlarının yerini hızla yeni medya araçlarına bıraktığı bir dünyada 

yaşıyoruz. Teknolojinin ve içinde bulunduğumuz çağın en önemli buluşlarından biri olan 

internetin gelişimi insanoğlunun yazı ile olan ilişkisini yeniden tanımlamış ve yazıya yeni 

boyutlar kazandırmıştır. Kitap, temel değişimini elektronik ortama aktarılmakla geçirmiş, 

elektronik yayıncılıkla birlikte geleneksel yayıncılıktaki türler ve metinler değişmiş, bunların 

imkânları genişlemiş, yalnız metin değil, yazar ve okur kavramları da değişim göstermiştir. Son 

yüzyılda dijital teknolojilerde yaşanan değişiklikler ve bunlarla ilişki, kuşaklar arasında 

farklılıkların ve ayrışmanın da temel nedeni hâline gelmiştir.  

Teknolojiyle ilişki bakımından yeni kuşak genç ve çocuklarla yaşlı nesil arasındaki 

mesafe giderek açılmaktadır. Bu konuda araştırma yapan bilim adamlarından Marc Prensky, 

2000’li yılların başında çalışmalarında insanları teknolojik yeteneklerine ve yeterliklerine göre 

“dijital yerliler” ve dijital göçmenler” olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Dijital yerliler, 

teknoloji bilgisine neredeyse doğuşlarından itibaren sahiptirler, dolayısıyla teknolojik olanakları 

etkin biçimde kullanma becerileri gelişmiştir. Aynı kuşak çocukların farklı bilim adamları 

tarafından “internet nesli”, “oyun nesli”, “siber çocuklar”, “zaplayan insan”, “çekirge zihin” ve 

“z kuşağı” gibi adlarla anılması da bu neslin özelliklerini işaret eder niteliktedir. Cep telefonları, 

bilgisayar oyunları, anlık iletişim ve haberleşme dijital yerlilerin hayatlarının büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır.  

Teknolojik ortam içerisine doğmayıp teknolojik araçları sonradan kullanma eğilimi 

gösteren ya da zorunluluğu duyan bireyler ise dijital göçmenlerdir. 

Prensky’e göre dijital yerliler, dijital göçmenlerden farklı bir zihinsel yapıya sahiptirler. 

Bilgisayarla büyüyen çocukların bilgi edinme yolları ve bilgiyi işleme biçimleri önceki kuşaktan 

farklıdır, onlar “hiper metin zihinler” geliştirirler (Prensky, 2001). Bu anlamda, günümüzde 

internet ortamında gördüğümüz çoklu ortam verileri ve hiper metinler, insan zihninin 

dallanışının ve değişen zihinsel yapısının teknolojideki bir yansıması sayılabilir. 

Metin ve Metinde Anlam Kurma 

TDK Sözlük’te metin “Bir yazıyı, biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan 

kelimelerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Metnin dille iletişimde bulunmak amacıyla 

cümlelerden oluşan anlaşma aracı olduğu da söylenebilir. Geleneksel anlamda metin, herhangi 

bir konu ya da olayın, düşüncenin dil aracılığıyla ifadesinden yazılı olarak oluşan söz 
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bütünüdür. Basılı metinler ve elektronik ortamda bulunsa da bağlantı içermeyen metinler 

“geleneksel metin”dir. Kitaptaki bir bölüm veya herhangi bir okuma metni geleneksel anlamda 

metin özellikleri taşımaktadır. Metinde cümleler art arda ve aralarında anlamsal bir bağ 

kurularak sıralanır. Anlam bütünlükleri metnin bir birimi olan paragrafları oluşturur. Her metin 

bir ana düşünce ve onu destekleyen yardımcı düşüncelerden meydana gelir.  

Geleneksel tanımlar bir metnin, metin özellikleri taşıyabilmesi için; 

 Mutlak bir yazarı olması gerektiğini söyler. 

 Belli bir konu ya da konular, düşünce ve kavramlar etrafında oluşmuş olması ve 

mesajlar içermesi gerektiğini belirtir. 

 Her metnin kendine özgü bir biçimi/formu ve sınırları bulunması gerektiğini ifade eder. 

Metin kavramı etrafında sorgulamalar yapmak gerektiğinde özellikle anlam kurma 

üzerinde yoğunlaşılır. Kavrama yaklaşmak için metindeki anlamın, zihinde yapılanma biçimine 

de bakmak gerekir. Çünkü okuma eyleminin amacı, zihinde anlam oluşturma yani anlama 

ulaşabilmedir. Bir metni anlama harfleri tanımayla yani onlara ait kodu çözmekle başlar. Hiçbir 

metnin anlamı tam olarak açık değildir. Deyim yerindeyse metin gözenekli bir yapıya sahiptir, 

okur boşlukları zihinsel olarak tamamlayarak anlam kurar. Yazar nasıl metnin anlamını 

yazarken oluşturuyorsa okur da metnin anlamını okurken oluşturur (Çelik, Demirgüneş, & 

Baştuğ, Mart 2014) Metindeki bir kavram, düşünce, resim vs. okuru ön yaşantı ve bilgileriyle 

ilişki kurmaya yöneltir. Bu nedenle okur, kısa bir süre için önündeki metinden ayrılır, zihninde 

okuduklarına paralel bir metin oluşturur sonra orijinal metne geri döner. Okuma sürecinin temel 

işleyişi bu şekildedir.  

Bir metni anlamak hem metne hem okura bağlı etmenlerle kurulan bir zihinsel yapılanma 

deneyimidir. Metni anlama, metindeki göndergeleri bilmeye, metnin bağlamını kurmaya ve 

metnin yapılandırılış biçimine bağlıdır. Bu sebeple anlam kurma süreci, metnin özellik ve 

nitelikleriyle de ilintilidir. Anderson ve Armbruster son dönemde geliştirilen ve eğitimde 

kullanılan, kolay anlaşılır “okuru düşünen bir metin”in özelliklerini; ögeleri ve içerisindeki 

düşünceler birbiriyle tutarlı, bütünlüğü bozmayan yapılar içeren, okurun bilişsel konumuna 

uygun yapılandırılmış olarak tanımlarlar. Söz konusu tanım ve düşünceler bir metinde anlam 

bütünlüğünün oluşabilmesi için sınırların var olması gerektiğini de göstermektedir. Sınırları 

olmayan ya da sınırları belli olmayan bir metnin anlam bütünlüğünden söz etmek güç olacaktır. 

Bir metnin kolay anlaşılabilmesi için düzenleme, zaman kullanımı, tutarlık-bağdaşıklık, ipucu 

verme, kavramsal yoğunluk, açıklama ve söylem boyutlarında yeterlilik elde etmiş olması 

gerekir. Okur dostu metin olma özelliği, okurun okuduğunu anlama başarısıyla 

ölçülebilmektedir (Çelik, Okur Dostu Metin Olma Özelliği ile Okuduğunu Anlama Başarısı 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2015). 

Metnin okur tarafından anlamlandırılması esasına dayanılarak belirlenen metinselliğin 

yedi ölçütü şu şekilde açıklanabilir: 

 Bağdaşıklık: Metinde yer alan dilsel ve dil bilgisel ögelerin uyum içinde olması. 

 Tutarlılık: Metindeki dilsel ögelerin mantıklı bir düşünce oluşturacak biçimde 

birbiriyle ilişkilendirilmesi. 

 Amaçlılık: Yazarın bir plan dâhilinde metni yazış amacını gerçekleştirebilmesi. 

 Kabul edilebilirlik: Metnin kaleme alınış amacının içerikle örtüşmesi ve bu 

bağlamda okur ile kurulan iletişim. 

 Bilgisellik: Her metinde okur için en az bir yeni bilginin bulunabilmesi. 

 Durumsallık: Okur tipiyle metnin anlamsal içeriğinin örtüşmesi. 
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 Metinler arasılık: Metin ile okurun belleğindeki diğer metinler arasında kurulan 

ilişki. Okur okuma eylemi sırasında anlama sürecini kolaylaştırmak amacıyla 

belleğinde daha önce okuduğu diğer metinlerle metin arasında bağlantılar kurar. 

Torodov’un yaklaşımına göre metni anlamlandırma; 

Yazarın anlatısı → Yazar tarafından düşlenilen evren →Okur tarafından imgelenilen 

evren → Okurun anlatısı süreçlerinden geçmektedir (Çelik, Demirgüneş, & Baştuğ, Metin 

Oluşturma ve Değerlendirme Çalışmalarına Yönelik "Okur Dostu" Metin Değerlendirme 

Rubliği Geliştirme Çalışmaları, Mart 2014) 

Hiper Metin 

Bir sıfat olan “hiper” sözcüğünün kattığı anlam ile “metinden fazlası” , “metnin üzerinde” 

gibi bir anlam yüklenen hiper metin sözcüğü, metnin metinden daha fazla özelliğe sahip olması 

anlamına gelmektedir. Hiper metinde birbirine linkler aracılığıyla bağlanmış bir kavramsal 

ağdan söz edilebilir. Türlü adlarla anılan hiper metin okuyucuya farklı seçenekler sağlayan, 

dallanmaları olan ve doğrusal olmayan metin olarak tanımlanabilir. Bu tür metinlerde bir 

sözcük, görsel ya da linge tıklandığında farklı bir metne ya da bağlantıya gidilir. Bağlantılı olma 

hâli, yeni medya kavramının en belirgin özelliğidir. Yeni medya ortamında çizgiselliği kıran, 

doğrusal olmayan, parçalı, akış sırası değişebilen, metinlerden metinlere gidilen bir okuma 

pratiği bulunmaktadır. Bu durum hiper metinsellik diye tanımlanabilir. Örneğin internette bir 

haber metni okunurken videosu izlenebilir, etiketlere tıklandığında haberle ilgili başka bir 

etikete gidilebilir. Gidilen yeni etikette hem bağlam hem de anlatı değişebilir. Dolayısıyla bu 

süreç, hiper metinlerin avantaj ve dezavantajlarını da beraberinde getirir. 

Hiper ortam ise durağan ya da hareketli, çeşitli bilgiler arasında bağlantı sağlayan grafik, 

video, ses kaydı gibi bilgisayar sistemleridir. Hiper ortam, hiper metin kavramını da kapsar, 

hiper metnin multimedya/çoklu ortamlarla genişletilmiş hâli sayılabilir, metinle birlikte görüntü 

ve ses ögeleri de içerir. Çoklu ortam; bilgi aktarımında yazı, grafik, ses, müzik, animasyon, 

video vb. değişik türdeki verileri bilgisayar ortamında birleştirerek kullanmaktır. Çoklu ortam, 

hiper metin ve hiper ortamı da kapsayan daha geniş bir kavramdır. Çoklu ortam uygulamasının 

amacı geleneksel veri gösterim stillerinin dışında bir veri ve bilgi sunumu gerçekleştirerek 

bilginin etkinliğini ve anlaşılırlığını arttırmaktır (Karadeniz Ö. G., Haziran 2006).  

Elektronik ortamda bulunan metinler, ister çevrim içi, ister çevrim dışı olsunlar, 

bağlantılar içeriyorlarsa hiper metin yani sınırsız metin olma özellikleri taşırlar. Hiper metnin 

özellikleri, geleneksel metin tanımını zorlamaktadır. Metin bilim içerisindeki metin 

anlayışlarının hiper metne uyup uymadığı tartışmasının yanı sıra, hiper metnin metin sayılıp 

sayılmayacağı ve metinselliğin vardığı nokta gibi hususlar da tartışılmaya devam edilmektedir. 

Bağlantılı metin, sınırsız metin, açık metin, yardımlı metin, köprülü metin gibi adlandırmalarla 

anılan hiper metnin alan dili açısından Türkçe’ye aktarımında da henüz terminolojik bir tercih 

yapılamamıştır. 

Metin tanımı içerisinde ele aldığımız, “okur dostu metin” çalışmalarında esas olarak 

görülen temel özelliklerden bazılarını hiper metnin özellikleri arasında bulmak oldukça güçtür. 

Örneğin “bağdaşıklık” diye tanımlanan dil birliği ilkesi hiper metinlerde bağlantılarla ulaşılan 

sayfaların ya da verilerin farklı kişiler tarafından, farklı zamanlarda kaleme alındığı düşünülürse 

göz ardı edilmesi gereken bir husus hâline gelecektir. “Amaçlılık” ilkesinde söz edilen metnin 

bir plan dâhilinde hazırlanmış olması meselesi ise hiper metinlerdeki metin seçkisinin okura 

bırakılması sebebiyle gerçekleşmesi güç bir durum olacaktır. Mesele diğer ölçütler bakımından 

ele alındığında da durumun farklı olmadığı görülecektir.  

Hiper metni tanımlamak için işlevci metin anlayışından yola çıkmak daha doğru olur. 

İşlevci metin anlayışı; metni başı sonu olan, kendi içerisinde bütünlük oluşturan bir yapı olarak 

görmez. Bu anlayışa göre hiper metin birimleri arasında anlamsal bütünlüğün olması yeterlidir. 

Asıl belirleyici olan işlevselliktir, dolayısıyla metnin bütünlüğü ve sınırları, işlevselliğin 

yanında göz ardı edilebilir görülmektedir. Hiper metnin bilgi birimleri yahut bölümleri, belli bir 
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amaç için üretilir; metnin işlevi ve konusu bağlamsal çerçeveyi oluşturan üst düzenleyicilerdir 

(Ayata, 2012). 

Bu tür metinler teknik olarak; 

 Bilgi veri tabanlarından, 

 Bilgiye hızlı erişimi ve ağlar arası geçişi sağlayan bilgisayar ve yazılım destekli 

bağlantı butonları ve tabakalardan, 

 Etkileşimli kullanımı sağlamak için ara yüzden oluşur (Türkyılmaz & Başarmak, 

2011) 

Hiper metin tasarımcısı verileri, çeşitli modüllere ayırır. Daha sonra bu bölümleri linkler 

aracılığıyla birbirine ve diğer metinlere bağlar. Örneğin, özel bir nesne veya kelime hiper 

metnin yapısı içerisinde bir başka kelime ile bağlanabilir. Okur tarafından metinleri birbirine 

bağlayan köprülerden (bir kelime, nesne ya da yönlendirme) birini seçip tıklandığında önünde 

başka bir sayfa açılır. Hiper metinler, yönlendirme aletleri, indexler, haritalar, içerik tabloları, 

zaman şeritleri, kelime bulma fonksiyonları içerirler. Hiper ortam ve çoklu ortamlarda 

bağlantılar, tarayıcının ve ortamın sağladığı ileri, geri düğmeleri, menüler, dizinler, index, ana 

sayfa, site haritaları, arama fonksiyonları gibi özellikler kullanıcılara yardımcı olan gezinme 

araçlarıdır (Hipermedya Hiper Ortam Çoklu Ortam Nedir?).  

Hiper metin tasarımında sıklıkla kullanılan yollar şunlardır: 

 Doğrusal: Veri tabanları ve bölümler arasında ancak sıralı okumalar yapılmaya 

imkân sağlayan yapı. 

 Hiyerarşik: Mantıksal olarak ağaç şeklinde dallanarak gezinti yapılmasına izin veren 

yapı. 

 Doğrusal olmayan: İçerikte istenildiği gibi gezintiye izin veren yapı. 

 Karışık: Yukarıdaki tüm yapıların birleştiği bir gezintiye imkân sağlayan yapı.(Bu 

yapılar aşağıda şematize edilerek gösterilmiştir (Karadeniz, Karataş, & Kılıç, 2004, 

Kış, s.161)  

 

 

Ansiklopedi ve sözlükler dışında geleneksel metinler doğrusaldır. Basılı metinlerde ancak 

dipnot ve atıflar sayesinde doğrusal okumaya çok boyutluluk kazandırılabilir. Hiper metin, 

yapısı gereği yalnız yazı/metin kavramını değil, yazar ve okur kavramlarının tanım ve 
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konumlarını da değişikliğe uğratarak okur ile yazar arasındaki sınırı bulanıklaştırmaktadır. 

Snyder, hiper metinlerin yazarlık anlayışını değiştirdiğinden, fikirleri düzenleme biçimini 

farklılaştırdığından ve düşünme yöntemlerine şekil verdiğinden söz eder. Ona göre bilgisayarlar, 

yazarları da doğrusal olmayan bir düşünme tarzı ile iş birliğine davet etmektedir. 

Elektronik ortamdaki metinleri yahut çevrim içi metinleri okuma biçimi bir düşünce 

kitabı ya da roman okumaktan çok farklıdır. Ansiklopedi ve sözlük mantığıyla hazırlanmış hiper 

metinler, bir sıralama ile baştan sona okunamazlar. Bağlantılar, okura çok sayıda hatta sınırsız 

metin seçeneği sunabilir. Geleneksel metinlerde bölümler ve konular arasında atlama yapmak 

genellikle bağlantının kopmasına neden olur, tutarlılık ve anlaşılırlık tehlikeye düşer. Hiper 

metinlerde ise esnek bir yapı vardır, doğrusal bir sıra izlemez, bu yapıda ancak metni oluşturan 

birimler arasında tutarlılıktan söz edilebilir. Hiper metin, parça metinlerin hiyerarşik bağlarla 

veya gönderim yapılarıyla birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Bilgisayar ortamında 

hazırlanan ve multimedya ürünlerine de sahip olan hiper metinler, karşılıklı etkileşime açık bir 

göstergeler bütünü oluştururlar. Bunlar farklı gösterge sistemlerindeki verilerin değişik 

biçimlerde düzenlenerek çeşitli kanallarla alıcıya/okura iletilmesine imkân sağlarlar. Bu 

göstergeler de bağlantı ağı içindedir. Bağlantı ve veriler dinamiktir, kolay değiştirilip 

güncellenebilir. 

Geleneksel metinlerde bilgi, yazar tarafından organize edilip okura sunulmuştur. Ancak 

hiper metinler okuyucu tarafından organize edilir. Bağlantılı olma özelliği ile parçalı okuma 

pratiğine doğru evrilmek, parçadan bütüne doğru gitmek, okurun anlatıyla kurduğu ilişkiyi 

etkilemektedir. Okur, geleneksel metinlerdeki okuma ediminin aksine hiper metinde ön bilgisi, 

ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda seçimler yapar. Bu, okuru daima aktif kılan bir okuma 

deneyimidir. Hatta bir okurun farklı zamanlardaki okumaları bile yeni bir sıralamayla 

gerçekleşeceğinden yeni seçkiler oluşturur. Başka bir deyişle her okuma deneyimi okuyucuyu 

yeni bir metin kurmaya yöneltir. Bu sebeple hiper metinde tek bir metinden değil, birbirine 

bağlı, farklı kombinasyonlarda çok sayıda metinden söz etmek gerekir (Patterson, 2000). Hiper 

metin okuyucuların anlam yapım sürecine katılmalarına izin verir. Hiper metin ağı içerisindeki 

bilgiler “sıralı” olmadığından, çapraz başvurular yapılabilir. Metni sıralamak okurun istek ve 

ihtiyaçlarına bağlı olacağından metnin önemsiz bir parçası okur açısından öncelik ve anlam 

kazanabilir. Bu durum metinleri yazar merkezli olmaktan çıkarır, okura etkin bir rol verir.  

Anlamı metindeki bağlantılar üzerinden farklı sayfalara giderek takip etmek okuyucunun 

bağlı olduğu yazılım ve donanımla da ilgilidir. Teknik imkânlar da anlamı biçimlendirmeyi ve 

seçilimi etkiler.  

Dijital Yerliler ve Okuma Yazma Deneyimleri 

Yeni kuşak çocuk ve gençlerin teknolojiyle ilişkilerinden ötürü beyinleri, düşünce 

yapıları ve verileri işleme biçimleri önceki nesilden farklıdır. Dijital yerliler, sanal gerçekliğe 

aşina olan, dijital teknolojileri hayatının ayrılmaz parçası kabul eden bir nesildir. Bilgiyi 

öğrenme ve depolama amacıyla da teknolojiyi sürekli kullanmaktadırlar. Bu konuda yapılan 

çalışmalar, genel olarak bu neslin özelliklerinin aşağıdaki şekilde olduğunu ortaya koymuştur. 

Dijital yerliler, 

 bilgiye çabuk ve kolay ulaşmak istemektedirler.  

 çevrim içi ortamlarda öğrenmeye yatkındırlar. 

 ses, video vb. multimedya özellikli elektronik cihazları ve dijital medya 

uygulamalarını kullanmayı tercih etmektedirler. 

 bilişsel yapıları sıralı değil, paraleldir; verileri eş zamanlı olarak değerlendirmeyi 

öğrenmektedirler.  

 müzik dinlemek, video izlemek, sosyal medyada iletişim kurmak, oyun oynamak gibi 

pek çok işi aynı anda yapıp takip edebilmektedirler.  
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 aynı anda birçok konu ile ilgilendiklerinden belli bir konuya odaklanma sorunu 

yaşamaktadırlar.  

 bilgiye erişimde hız, görsellik, eğlence ön plandadır; mümkünse bilgi kısa ve paket 

veriler hâlinde olmalıdır.  

 bir metni baştan sona doğrusal okumak yerine kapsül hâlinde, atlayarak, rastgele 

okumayı tercih eder; metinden çok grafiğe, görsel destekli ya da şematik anlatıma ilgi 

gösterirler. 

 bilgi edinme kaynağı olarak aynı anda birden çok hizmet sunan, tek bir dükkan olma 

özelliğine sahip sosyal ağ sitelerini tercih etmektedirler. 

 ağ üzerinde olmayan kütüphane ve kaynakları kullanmak konusunda isteksiz 

davranmaktadır. 

 sosyal ağların sunduğu kendi uygulama ve içeriklerini yaratma imkânını iyi 

kullanırlar. 

 yazarak iletişim kurabilen, sürekli sanal ortamla bağlantılı olma isteği ve ihtiyacı 

duyabilen bu bireyler sözel yeteneğe sahiptirler ancak sosyal değildirler (Tonta, 2009). 

Prensky’e göre dijital yerliler, dijital göçmenlerden farklı düşünmekte ve bilgiyi tamamen 

farklı bir biçimde işlemektedirler. Dr. Perry Bruce de deneyimlerdeki farklılaşmanın beyin 

yapısında farklılıklar doğurduğunu belirtmektedir. Örneğin, yapılan bazı deneysel çalışmalar, 

çekilen beyin tomografilerinde belli sürelerde sürekli oyun oynayan çocukların beyin zarının 

kalınlaştığını göstermiştir. Prensky, çalışmalarında bugünün öğrencilerinin öğrenme biçiminin 

köklü bir biçimde değiştiğinden, dijital yerlilerin “hiper metin zihinler” geliştirdiklerinden söz 

eder. Dijital yerlilere ders veren öğretmenlerin dijital göçmen olduğunu ve teknolojik beceriler 

bakımından öğrencileri karşısında yetersiz kaldığını da ileri sürer. (Prensky, 2001). Ancak yeni 

kuşak genç ve çocukların dijital kütüphane kullanımı, elektronik kitaplar ve teknolojik 

cihazlardan bilgi edinme davranışları incelendiğinde yetersizlikleri de ortaya çıkmaktadır. 

Deneyimsizlikleri ve özellikle bu konularda ilgisizlikleri göz ardı edilmemesi gereken 

hususlardır. Dijital yerlilerin örneğin kütüphaneyi mekândan ziyade Web üzerinden kullanması 

beklense de araştırmalar dijital ortamdan kütüphane kullanımının da tercih edilmediğini 

göstermektedir. Dolayısıyla üzerinde asıl durulması gereken nokta, dijital yerlilerin bilgi edinme 

davranışları ve bunun nasıl yönetileceği olmalıdır. 

Bugün artık eğitimde gözlemlenen bir gerçektir ki öğrenciler bir metni basılı kaynaktan 

okumak yerine bilgisayardan okumayı tercih etmektedirler. Dijital yerlilerin, dijital göçmenlerin 

alışıp benimsediği eğitim yöntemleriyle eğitilmeleri artık imkânsız görünmektedir. Sınıf 

ortamlarında, öğretmen ve öğrenci rollerinde de değişim olmuştur. Eğitim materyalleri de 

değişmek durumundadır. Bilindiği gibi son yıllarda ülkemizde de konuyla ilgili yenilikçi 

çalışmalar sürdürülmektedir.  

Dijital yerlilerin teknolojik cihazları etkin biçimde kullanma becerileri konusunda 

kuşkusuz Prensky haklıdır. Yukarıda belirtilen özellikleri dolayısıyla hiper metinlerin, 

yaşamlarının başından itibaren teknolojiyle, yeni medyayla etkileşim hâlinde bulunan yeni 

nesillerin zihinsel yapısını etkilemesi de şaşırtıcı bir durum değildir. Araştırmalar dijital 

yerlilerin kişilik özellikleriyle okuma yazma ve öğrenme deneyimlerinin örtüştüğünü 

göstermektedir. Artık hiper metinler, dijital yerlilerin hayatlarının doğal bir parçasıdır ve onlar 

için bir yaşam pratiğidir, onlara yepyeni bir okuryazarlık ve anlam kurma deneyimi 

sunmaktadırlar. Ayrıca elektronik ortamlarda hazırlanan hiper metinler, teknolojik ürün 

olduklarından, geleneksel metinlere oranla daha geniş okur kitlelerine, daha hızlı 

ulaşmaktadırlar. Bu nedenle son derece etkili bir öğrenme ve düşünce iletim aracıdırlar. 

Dijital Yerlilerin Okuma Alışkanlığını Destekleyecek Hiper Metinler 

Hiper metin tasarımı ilk zamanlar bilişimcilerin, Web tasarımcıların konusu iken 

meselenin içerik kısmı, eğitim materyali olarak kullanılmaya elverişli yanı keşfedildikçe ve 
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okuma/ anlama ile ilgili boyutundan ötürü zaman içerisinde eğitimcileri de ilgilendirmeye 

başlamıştır. Hiper metinler eğitimde doğru planlama ve kurgu ile kullanılırlarsa hiç kuşkusuz 

verimliliği arttıracaktır. Ancak tüm teknolojik ürünler için söz konusu olan risk, hiper metinler 

için de söz konusudur. 

Hiper metin, basit bir analojiyle farklı çıkışları bulunan bir labirente ve onun 

koridorlarına benzetilebilir. Bu koridor üzerinde odalar ve kapılar bulunmaktadır. Kapılar 

linkleri, odalar da konuyla bağlantılı sayfa ve bölümleri temsil eder. Seçeneklerin çok çeşitli 

olması, bilgiyi ararken amaçtan sapmaya yani kaybolmaya sebep olabilir. Okuyucular hiper 

ortamın yapısını kavrayamadıkları ve bölümler arasında ilişki kuramadıklarında kaybolabilirler. 

Etiketler sayesinde açık metin hâline gelen, birtakım rotalara sahip olan hiper metin okuyucusu 

olmak için deyim yerindeyse bireyin yön bilgisinin çok güçlü olması gerekmektedir. Çünkü 

ortamda çok fazla bilgi ve bağlantının olması yön tayinini güçleştirecektir. Hedefe ulaşmaya 

çalışırken zihinsel karmaşanın oluşması, okuma eyleminin amacına ulaşmasını engeller.  

Geleneksel metinler karşısında okur, pasif rol üstlenmişken hiper metinler okur tarafından 

organize edildiğinden okura aktif bir rol üstler. Bu nedenle okurun öncelikle organizasyon 

becerilerini geliştirmesi gerekir. Hiper metinlerin dezavantajlarından biri, bilgiyi organize etme 

güçlüğüdür. 

Elektronik ortamdaki tüm hiper metinlerin, özellikle çevrim içi olanların basılı bir 

kaynakta olduğu gibi bütünlük içerip içermediği konusu dikkat edilmesi gereken önemli bir 

husustur. Hiper metnin çizgisel olmayan yapısı zihinsel olarak anlam kurma basamaklarında bir 

karmaşaya yol açabilir. Metni tanımlarken ele aldığımız gözenekli yapı, metin bir plan dâhilinde 

olduğunda bireyin zihninde çok daha kolay doldurulup anlamlandırılabilir. Oysa hiper metnin 

bağlantıları ve içerisinde barındırdığı çoklu ortam ürünleri dikkatin farklı yönlere verilmesine 

neden olur, bu da zihinsel bir saçılma ve dağılma oluşturabilir. 

Kaybolma riski, hiper ortamların etkililiğini ve verimliliğini azaltan sebeplerin başında 

gelir. Kaybolma, hedefe ulaşmayı engellediği gibi okurun zaman kaybetmesine ve fazladan çaba 

sarf etmesine neden olur ve bezginlik yaratabilir. Hiper ortamlarda aşırı bilişsel yük ve 

kaybolma riskleri ortadan kaldırılırsa bu metinler eğitimde başarıyı arttıran materyal olma 

özelliği kazanabilecektir. Hiper metinler amaca hizmet etsin isteniyorsa doğru tasarlanmalı ve 

kullanılmalı, kontrol çok fazla bireye bırakılmamalı, site haritaları, yardım, site turları, yer 

imleri ile kullanıcıya destek olunmalıdır. Ayrıca hiper ortamlar eğitim materyali olarak 

kullanılacaksa öğrencilerin hiper metinlerin yapısı ve bu ortamda çalışma stratejileri hakkında 

da eğitim almaları gerekir. 

Hiper metinlerin bireye getireceği bilişsel yük bir diğer olumsuzluktur. Bilişsel olarak 

aşırı yüklenme okurun zihinsel kapasitesinin üstünde bilgi yüküne maruz kalmasına neden 

olabileceğinden bilgilerin yapılandırılmasını ve kalıcılığını güçleştirir (Kılıç & Karadeniz, 

2004). 

Eğitimde özellikle çoklu ortam desteğinin farklı öğrenme biçimlerine sahip bireylerin 

öğrenme sürecini hızlandırdığı ve öğrenmeye nitelik kazandırdığı düşünüldüğünden çoklu ortam 

uygulaması geliştirmek için gerekli koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Canlandırmanın 

sözlü veya yazılı anlatımla desteklenmesi de etkililiği arttıracaktır. Ancak farklı materyalleri 

gelişigüzel kullanmak anlamın zengin bir biçimde kurulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir 

ortama eklenen içeriğin birbiriyle ilgili, uyumlu ve tutarlı olması gerekir.  

Hiper ortamın kavramsal ve yapısal tasarımında konular arası atlama ve geçişler her 

okuyucunun farklı yollardan aynı kazanımları elde etmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Başka 

bir deyişle hiper metnin alt metni ve mesajları da tutarlı olmalıdır. Hiper ortam geleneksel 

metnin bütünlük anlayışından uzaklaşmamalıdır. Metinlerin tasarımcı ve yazarlar tarafından 

anlam kurmayı zenginleştirecek biçimde amaçlı olarak organize edilmesi gerekir. Veriler mesaj 

iletimini güçleştirmemeli ve metnin amacından sapmamalıdır. Bağlantılarla ulaşılan metinler 

mantıksal bütünlük korunarak parçalara ayrılmış olmalı ve çok uzun olmamalıdır.  
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Hiper ortamda bilgiye ulaşım yollarını tasarımcı düzenler. Hiper ortam tasarımları ve 

multimedya ürünleri öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme stillerine göre çeşitlilik göstermelidir. 

Anlatım ses ve konuşmalarla desteklenecekse bunlar mutlaka aynı sayfada yer almalıdır. Bir 

sayfada çok fazla grafik ve animasyonun bulunması hem sayfanın yüklenmesini güçleştirecek 

hem de bilişsel yükü arttıracaktır. Özellikle öğretim amaçlı hiper ortam tasarlanırken, öğretim 

materyali tasarımı ve ara yüz tasarım ilkeleri dikkate alınmalı, bireysel farklılıklar göz önünde 

bulundurulmalı, amaç ve konuya uygun hiper metin yapısı tercih edilmelidir (Karadeniz, 

Karataş, & Kılıç, 2004, Kış, s.161). 

Hiper metinler çok yönlü araçlar içerdiğinden -özellikle eğitim materyali olarak 

kullanılacak- iyi ve nitelikli hiper metinlerin; hem eğitimcilerin, hem bilgi teknolojilerini iyi 

kullanabilen bilişimcilerin/bilgi profesyonellerinin (Web tasarımcı, bilgi mimarı, ağ yöneticisi, 

kullanılabilirlik uzmanı vb.) estetik yönüyle de edebiyatçıların ve görsel tasarımcıların ortak 

çalışmasıyla ortaya çıkarılması mümkün olacaktır. 

 

Sonuç 

Gelişen teknoloji, dijital yerliler olarak adlandırdığımız yeni kuşak çocukların zihinsel 

yapısını, kişiliklerini ve öğrenme davranışlarını etkilemektedir. Hiper metinler dijital yerlilerin 

hayatlarının doğal bir parçası, onlar için bir yaşam pratiğidir. Dijital yerlilerin okuryazarlık ve 

anlam kurma deneyimleri artık hiper metinler üzerinden gerçekleşmekte ve gelişmektedir.  

Bu çalışma kapsamında hiper metin kavramının seçilerek sorgulanmasının nedeni, söz 

konusu kavramın dijital yerlilerin okuma alışkanlıklarını biçimlendirmesi kadar bilgiye ulaşma 

yolu olarak geleneksel metinlere alternatif oluşturmasıdır. Hiper metinler, metin tabanlı 

ürünlerdir, çevrim içi ya da çevrim dışı olarak kullanılabilirler, teknolojik ürün olduklarından 

günümüzde geniş okur kitlelerine, hızla ulaşmaktadırlar. Dolayısıyla son derece etkili bir 

öğrenme ve düşünce iletim aracıdırlar. Ancak hiper metin, hâlâ tanımı ve sınırlıkları tam olarak 

bilinemeyen bir kavram olmaya devam etmektedir, hiper metnin gelişim ve değişimi teknolojik 

gelişmelere paraleldir ve bu husustaki tartışmalar uzun yıllar devam edecek gibi görünmektedir. 

Okuyucuya farklı seçenekler sağlayan, dallanmaları olan ve doğrusal olmayan bu metinler, 

yazar ve okur kavramlarının sınırlarını da belirsiz hâle getirmiştir. Gelecekte hiper metin, 

eğitimde arayışlar sonucu geliştirilecek yeni yöntem ve teknikler için imkân sağlayacağı gibi, 

zaman içerisinde dile bağlı bir sanat olan edebiyatı ve edebi türleri de etkileyecek, edebiyatta 

yeni anlatı türlerinin doğmasına da neden olacaktır.  

Hiper metinler eğitimde doğru planlama ve kurgu ile kullanılırlarsa verimliliği 

arttıracaktır. Uçsuz bucaksız, sınırsız veriler içeren hiper metinler, zaman içerisinde bir bilgi 

çöplüğüne dönüşme tehlikesi de taşımaktadır. Bunu önlemenin yolu bilinçli hiper metin tasarım 

ve organizasyonundan geçer. Hiper metinleri etkili kullanmak için hem ürün imkânları iyi 

tanınmalı ve geliştirilmeli, hem de gelecek kuşakların okuma yazma alışkanlıkları ve bilgi 

edinme davranışları bu yolla doğru yönetilmelidir. İyi bir hiper metin; eğitimci, bilişimci, 

edebiyatçı ve görsel tasarımcı gibi farklı alanlarda ürün veren kişilerin ortak çalışmasıyla ortaya 

çıkacaktır. 

Dijital yerlilerin özelliklerini analiz eden, bilgi edinme davranışları inceleyen araştırma ve 

çalışmalar sürdürülmeli, onların öğrenme davranışlarına uygun teknolojik imkânlarda ve 

içerikte hiper metinler geliştirilmelidir. Kaybolma riski, bilişsel yük gibi dezavantajlardan 

etkilenmemeleri için dijital yerliler, hiper metinlerin yapısı ve hiper metin okumada kullanılacak 

stratejiler hakkında bilgilendirilerek bilinçli okur olmaları sağlanmalıdır.  
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ÖZET 

Kosovalı şair, Balkanlar coğrafyasında Türkçeyi yaşatma gayretini büyük bir istekle sürdüren biri 
olan Zeynel Beksaçın “Rüyalarım Çiçek Açtı” şiir kitabının tahlili üzerinde durma. Eser şairin 1970’e 2014 
yılları arasındaki şiirlerini içeriyor. Hacimli bir eserdir ve 206 sayfadan oluşmaktadır. Yedi bölümden 
oluşan bir şiir kitabıdır. Bu yedi bölümün hepsinde çocukluk ve çocuk teması yer bulmakla birlikte 
özellikle ilk dört bölümde bu çok açıktır. Onun için bu dört bölümü “Çocuk ve Çocukluk Dönemi 
Mutluluğunu İsteme Özlemi” başlığı altına ele aldık. 

Zeynel Beksaç şiirlerinde hakim tema çocukluk ve çocuğun dünyası olduğu hem seziliyor. Şairimiz 
çoğu şiirlerinde rahatsız olduğu veya olumsuz gördüğü şeyleri çözümünü çocukluğun temizliği ve 
safiyetiyle değiştirmek, düzletmek arzusunun gösterir. Beksaç, ilk bölüme adını veren “Sevgi Rengini 
Arıyorsanız” şiiriinde sevginin parada, şöhrette, kadında değil çocuk gülüşünde olduğu ifade edilmiştir. 

Şairimizin şiirlerindeki ana teması çocukluk ve çocukluğa duyulan özlemdir. Bu özlemini eserinde 
sıkça dile getirir. En güzel yılların çocukluk dönemini olduğu, dertten, tasadan uzak o yıllara dönmek 
istediğini ifade eder. 

Bu yazımızda kısaca söz konusu şiirlerin üzerinde duracağız. 

Anahtar kelimeler: Çocuk ve çocuk dünyası, 

 

ZEYNEL BEKSAÇ’IN BİYOGRAFİSİ*** 

21 Şubat 1952 yılında şairler beşiği Prizren’de (Kosova) doğdu. Bir süre hukuk okudu. 

Dahfa çocuk yaşlarda yazıya, edebiyata olan tutkunluğu gazeteciliğe atılmasına neden oldu. Bir 

yıl Tan gazetesinde, altı ay Priştine radyosunda çalıştıktan sonra Priştine televizyonuna geçti. 

1974-1999 yılları arasında söz konusu televizyonda çok sayıda kültür, sanat ve belgesel içerikli 

programlar hazırlayan Zeynel Beksaç, Kosova’da Türk dili üzere televizyon yayınlarının gelişip 

yeni boyutlar kazanmasında damgasını vuran gazetecilerden biridir. 

Çok yönlü bir sanatçı olan Beksaç’ın ilk şiiri daha ilköğretiminin beşinci sınıfında iken 

Üsküp’te “Birlik” gazetesinde yayınlandı. Şiirleri birçok antolojilerde, ansiklopedilerde yer aldı, 

çeşit dillere çevrildi. o yıllarda başlayan edebiyat aşısı günümüzde de tüm yoğunluğu ile devam 

ediyor. 

1990 yılında Çetrefil Sevda, 1995 yılında Önce Sevgiye Doğar Güneş adlı kitapları Tan 

Yayınları arasında yılın kitapları seçilerek “Süreyya Yusuf Ödülü”ne layık görüldüler. 
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*** Biyografi, Zeynel Beksaç’ın bize yolladığı hâliyle ve Rüyalarım Çiçek Açtı kitabındaki şekli ile aynen verilmişti. 
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Beksaç, 1987’de İzmir’in Temmuz Dergisi Özel Şiir Ödülü’nü, 1993 yılında Kazakistan 

Başkenti Alma Ata’da düzenlenen Türkçe’nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni’nde Cambıl Şiir 

Ödülü’nü kazandı. 1998 ve 1999 yıllarında Türkiye Diyanet Vakfı’nca Balkanlar Kırım ve 

Kıbrıs şairleri arasında düzenlenen şiir yarışmalarında ard arda ikincilik ödüllerine sahip çıktı. 

2006 yılında merkezi İzmir’de olan KIBATEK’in (Uluslararası Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk 

Edebiyatları Kurumu) Uluslararası Türk Dili’ne ve Türk Edebiyatı’na Hizmet Ödülü’nü 

kazandı. Ayrıca gene 2006 yılında kültür ve sanat alanındaki çok yönlü çalışmaları nedeniyle 

Azerbaycan’ın “VEKTOR” Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine Fahri Doktora 

ünvanı ve Uluslararası Türk Dünyası Hizmet Ödülü verildi. 

64 yıllık geçmişiyle Balkanların en etkin Türk derneği olan Prizren’in “Doğru Yol Türk 

Kültür Sanat Derneği”nin Zeynel Beksaç’ın yaşamı ve yaratıcılığında çok özel bir yeri vardır. 

Daha 14-15 yaşındayken onun kapısından adımladı. Kurucularından biri olduğu Yeşil Turnalar 

Türk Halk Müziği Kolu’nu sekiz yıl yönetti. Prizren’de söylenen türkülerin Priştine Radyosu 

repertuarına alınması ve gene Priştine Televizyonu programlarında sunulması doğrultusunda 

çok büyük katkısı oldu. 

Çeviri ve denemeyle de uğraşan Beksaç, ayrıca yıllarca ud çaldı, türkü derledi, beste 

yaptı. Besteleri konser, festival ve düğünlerde çeşit sanatçılar tarafından okundu. İki bestesinin 

yer aldığı bir 45’lik plak 1979 yılında Belgrad’ta RTB plak evince gün yüzünü gördü. En güzel 

yıllarını verdiği bu dernekte bir yandan gençlerin bağlamaya heves beslemelerine, bir yandan da 

edebiyat kolunu yöneterek onlara edebiyat aşılamaya özen gösterdi. 

Beksaç, 1971 yılında adı sonradan Esin’e dönüşen Doğru Yol Dergisi’nin ilk yedi sayısını 

çıkardı. 1986 yılında aynı derneğin Filiz çocuk dergisini Aziz Serbest ve Etem Kazaz’la birlikte 

hazırladı. 1990 yılında da Tan Gazetesi’nin Çığ dergisini Prizren’de çıkardı. 1996 yılında Doğru 

Yol sanatçılarının katılıp Dr. Mehmet A. Özbek yönetiminde Ankara’da Prizren Türküleri 1 adlı 

kasetin gün yüzü görmesinde büyük emeği geçti. 

1990 ve 1999 yıllarında iki defa derneğin başkanlık görevinde bulundu. Kosova’da 

dolayısıyla Balkanlarda Türk müziği, gelenek ve göreneklerini olduğu gibi genelde Türk 

kültürünün yaşatılmasında eşi benzerine zor rastlanan Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ile 

birlikte ister yönetici ister de saz sanatçısı olarak çok sayıda uluslararası düzeyde festivallere 

katılıp, Rumeli’de Türkçenin nöbetine duran bu derneğin daha geniş çevrede tanınması 

doğrultusunda yürekli çalışmalar içinde yer aldı. Beksaç, derneğin yönetim kurulu üyesi ve 

Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Seçici Kurul Başkanı 

olarak bu derneğe desteğini sunmaya günümüzde de devam etmektedir. 

Son yıllarda resim çalışmalarına bir ivme kazandıran Beksaç, soyut ve somut içerikli 

yağlı boya tablolarını Kosova ve Türkiye’de yoğun olarak sergilemekte, resimde de iç 

dünyasının o renkli, onurlu, ince duygu kilimini kendine özgü tezgâhta dokumaya özen 

gösteriyor. Kendi deyimiyle, resimlerinde şiirinin renge durduğu anı yakalamaya çalışıyor. 

Kosova’da soyut resme yeni içerikler kazandırmaya özen gösteriyor. Çizimleri, hazırladığı 

dergi, kitap kapakları, ayrıca kişisel ve karma sergilerde hep değişik olmaya, Rumeli’deki 

Türk’ün kimliğini ilericil bir sanat yaklaşımıyla yaşatmayı kutsal bir görev olarak üstlenmiş 

bulunuyor. Kosova Ressamlar Birliği üyesi olarak Avrupa ve dünyanın diğer yerlerindeki karma 

sergilerde tablolarıyla yer almaktadır. 2005 yılında Osman Hamdi Bey anısına açılan Resim 

Yarışması’nda 5. ödülü kazanırken, 2006 yılında da Prizren Mehmet Paşa Hamamı’nda “Sanatla 

Daha Güzel Bir Dünya İçin…” adlı Kosova ressamlarının yer aldığı karma sergide eseri özel 

jürinin 1. ödülüne layık görüldü. Resim yarışmalarında (uluslararası bienallerde buna dahil 

olmak üzere) birçok eseri sergilenmeye değer görülmüştür. 

Bugün serbest sanatçı olarak şiir, resim çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Kosova 

Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanı, Kosova Yazarlar Birliği üyesi, Kosova Ressamlar Birliği 

üyesi, Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Seçici Kurul 

Başkanı, KIBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) kurucu üyesi, TYB 

ve AYB üyesi (Ayrıca AYB Mütvelli Heyeti üyresi), Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi 

üyesi, Türk Dünyası İletişimciler Birliği Kosova telsilcisi olan Beksaç, 1999 yılından bu yana 
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Türkçem adı altında Kosova’da yayınlanan biricik çocuk dergisini çıkarmaktadır. Türkçem 

dergisi çocuk edebiyatı konusunda hizmeti geçenlere her yıl uluslararası düzeyde yılın ödülünü 

vermektedir. 2005 yılında Kosova Çocuk Kültürü ve Edebiyatı Araştırma Derneği’ni kuran 

Beksaç, bu yönde de Kosova’daki Türk çocuklarına hizmet sunmaya özen göstermektedir. TRT 

Kosova muhabiri olan Beksaç, evli ve üç çocuk babasıdır. 

 

ESERİN TEMATİK TAHLİLİ 

Özet bölümünde kitabın 

1. Sevginin Rengini Arıyorsanız 

2. Ne Mutlu 

3. Küçük Semra 

4. Güvercinim Güvercinim 

5. Kavak Uyur Mu 

6. Önce Sevgiye Doğar Güneş 

7. Kitaplara Girmeyen Şiirler 

diye yedi bölümden meydana geldiğini söylemiştik. Bu yedi bölümün hepsinde çocukluk 

ve çocuk teması yer bulmakla birlikte özellikle ilk dört bölümde bu çok açıktır. Onun için bu 

dört bölümü “Çocuk ve Çocukluk Dönemi Mutluluğunu İsteme Özlemi” başlığı altında ele aldık. 

İkinci bölümde “Kavak Uyur Mu” ve Önce Sevgiye Doğar Güneş” bölümlerini daha 

ağırlıklı gördüğümüz “Çocuk ve Çocuğun Geleceğine Ait Hayal ve Beklentileri” başlığı altında 

ele aldık. “Kitaplara Girmeyen Şiirler” bölümünü bizce şair bu altı bölümden ayrı düşündüğü 

için bu bölümü müstakilen değerlendirdik. Tahlile ait bölümümüz şu şekilde belirlenmiş oldu: 

1. Çocukluk ve Çocukluk Dönemi Mutluluğunu Arzulama Özlemi 

2. Çocuk ve Çocuğun Geleceğine Ait Hayal ve Beklentileri 

3. Kitaplara Girmeyen Şiirler 

1. Çocukluk ve Çocukluk Dönemi Mutluluğunu Arzulama Özlemi 

Zeynel Beksaç’ın şiirlerinde farkedilen hâkim tem’anın çocukluk ve çocuğun dünyası 

olduğu hemen seziliyor. Bunu kitabın her bölümünde fakat özellikle ilk dört bölümünde 

“Sevginin Rengini Arıyorsanız, Ne Mutlu, Küçük Semra, Güvercinim Güvercinim” 

bölümlerinde görmekteyiz. 

İlk bölümde şair; sevginin, gerçek dostluğun, esas zenginliğin çocuk gülüşünde, çocuk 

bakışında olduğunu, evrenin gerçek zengininin de çocuk olduğunu söylerken bunu görüyoruz. 

Zaten 2005 yılında kendisinin kurmuş olduğu “Kosova Çocuk Kültürü ve Edebiyatı Araştırma 

Derneği” onun bu konudaki hassasiyetini göstermektedir. Bunun yanında vatan, insanlık 

sevgisi, barış özlemi. iyilik-kötülük tezadı ve iyiliğin kötülüğe galebe etmesi arzusu, ömür 

kavramı gibi felsefî konuları işlediği şiirlerinde bile bir taraftan çocukluk özlemi veya çocukluk 

safiyetine sevgi sezilmektedir. 

Kitap, başlıksız olarak verilen dört mısralık bir arayış şiiriyle başlıyor. Şair, içindekilerin 

anlaşılamadığı kanaatindedir. Belki okuyuculara belki de kendi kendine hitaben (onların) yeşil 

ırmaklarına açılabilmiş olsaydı o zaman içindekilerin anlaşılabileceğini söylemektedir. 

Çoğu şiirinde rahatsız olduğu veya olumsuz gördüğü şeylerin çözümünü çocukluğun 

temizliği ve safiyetiyle değiştirmek, düzeltmek arzusunu gösterir. Mesela ilk bölüme adını veren 

Sevginin Rengini Arıyorsanız şiirinde sevginin parada, şöhrette, kadında değil çocuk gülüşünde 

olduğu ifade edilmiştir. 
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Boşuna uğraşmayın 
Parada 
Şöhrette 
Sevginin rengini bulmayacaksınız 
Çocuk gülüşünde gizlidir çünkü  (Rüyalarım Çiçek Açtı, 2014, s.21) 

“Gerçek Dostluğu Arıyorsanız” şiirinde de gerçek dostluğun yüzyılların özlemi 

olduğunun söylenmesinden sonra onun pazarlarda, içki masalarında, tatlı sözlerde değil çocuk 

gülüşünde gizli olduğu vurgulanır. Bunun gibi “Evrenin En Büyük Zenginini Arıyorsanız” 

şiirinde en büyük zenginin çuvallar dolusu parası olan Arap şeyhi veya Amerikan bankacısı 

olmayıp savaş görmeyen özgürce oyun oynayan çocuk olduğu söylenir. Buradan çocukluk 

özlemi veya arayışı yanında şairin savaşa karşı olduğu düşüncesi de ortaya çıkmaktadır. 

“Evrenin en büyük zenginini kimdir?” 
diye 
Birden 
Çuvallar dolusu parası olanları 
Sayacaksınız (Rüyalarım Çiçek Açtı, 2014, s.21) 

Şair dünyanın halinden, gidişinden memnun değildir. Dünyayı yorgun olarak niteler. 

Dünyada dost olanlar savaş, ölüm açlık ve kin olarak kol gezmektedir. Ve bu yorgun dünyayı 

şaire göre ancak bir çocuk düşü dinlendirebilir. Bu yorgun dünya “Bir Saklambaç Örneği” 

şiirinde şair tarafından acı acı bakmaması, sinsi sinsi gülmemesi için saklambaç oyunundaki 

gibi gözlerin kapanması gereken birşey diye gösterilir. 

Şairin çocuklardan beklentilerinin dile getirildiği şiirleden biri olan “Ev Ödevi Yerine” 

şiirinde, Zeynel Beksaç öğretmen olarak çıkar karşımıza. Çocuklara ev ödevi olarak verdiği şey, 

onların gül ekmeleri, türkü söylemeleri ama hep sevmeleri onu, bunu herkesi dost bilmeleri olup 

bunu hayat boyu (başkalarına da) ezberletmeleri işidir. 

Çocukluk özlemi veya büyük olmaktan şikâyetçi olmak “Dursanız Ya” şiirinde yoğun 

olarak ifade edilmiştir. Şair, çocukların birden bire büyük olma arzsu gösterdiklerini; baba, anne 

olmayı arzuladıklarını, ilerde bunun mümkün olduğunu fakat çocukluğa dönüşün imkânsızlığına 

işaret etmektedir. Şaire göre esas istenmesi gereken büyümek, büyük olmak değil; çocuk 

kalabilmektir. Öte yandan “Size Bir Acun Düşledim” şiirinde çocuklar için tasarladığı dünyanın 

özelliklerini anlatır. Onlara dinledikleri ve “Bir varmış bir yokmuş” diye başlayan masallardan 

başka türlü masallar anlatmayı düşler. Bu düşte denizlerden, dağlardan, kavgalardan, 

savaşlardan çok uzak bir dünya yer alır. Bu dünya papatya kokuludur, menekşe kokuludur. 

portakal, vişne, elma, armut doludur. Böylesi bir dünyada çocukların doyasıya gülmesi, var olan 

her şeyin onların olması şairin rüyasıdır. 

“Gülüşleriniz”, “Çocuk Gülüşü”, “Ne Güzel”, “Ne Mutlu”, “İçiniz Dışınız Pak Irmak” 

şiirlerinde yine çocukluğa özlem ve çocukluğun safiyeti ele alınıyor. “Gülüşleriniz” şiirinde 

çocuklların gülüşü solmayan bir çiçeğe benzetilirken, 

Solmayı bilmeyen 
Bir çiçektir gülüşleriniz 
Kokladıkça 
İçimde taş yarılır (Rüyalarım Çiçek Açtı, 2014, s.32) 

“Çocuk Gülüşü” şiirinde; parası olmasa da çocuk yüzünde gülüşün eksik olmadığı 

vurgulanmıştır. Sonraki “Ne Güzel” şiirinde ise çocuk; saçları darma dağın koşup oynayan, 

başını ağrıtacak birşeyi bulunmayan mutlu insan tipiyle tanımlanıyor. “Ne Mutlu” şiirinde bir 

karşılaştırma söz konusu. Şair çocukluğun bütün üzüntülerden uzak, yaşam acısını tatmamış, hiç 

bir derdi olmayan dönemi olduğunu belirtirken aslında büyüklerin çocuklukta bulunmayan bu 

olumsuzlukları taşıdığını ima ediyor. Örnek 

Küçücüksin 
Tüm üzüntülerden uzak 
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Yaşam acısını da tatmış değilsin 
hâlâ 
Gün boyu ellerin çamurdan çıkmaz 
Bir derdin yok 
Ne mutlu (Rüyalarım Çiçek Açtı, 2014, s.33) 

 “İçiniz Dışınız Pak Irmak” şiirinin ismi bile aynı karşılaştırmayı hemen ortaya koyuyor. 

Çocukların içi dışı temiz bir ırmakken büyükler için bunun sözkonusu olmadığı anlamı 

seziliyor. Çocuklar yalan söylemeyi, çalmayı henüz öğrenmemişlerdir ve onun için gözleri 

dostça bakmaktadır. Burada çocuklara bir öğüt var; şair, çocukların kötülüklere yer 

ayırmamasını tenbihliyor. Yine buradan açıkça söylenmese bile büyüklerin dünyasının 

çocuklarda bulunmayan bu kötülüklerle kirlenmiş olduğunu anlıyoruz. 

Şair, “Sizin Elinizde Ancak” şiirinde çocukluk günlerinde sadece çocuklar tarafından 

yapılan şeyleri anlatıyor. Duymadan, sezmeden yaşamanın, balon uçurmanın, saklambaç 

oynamanın, düşmenin, ağlamanın, masal dinlemenin, yarını düşünmeden günü yitirmenin, 

kavga sonrası kin gütmeden barışmanın, kardeşçe oynamanın ancak çocukların elinde olduğunu 

belirtip o günlere özlemini ifade ediyor. 

“Kilit Vurmayın Kapılara” şiiri aslında ana-babalara bir uyarı niteliğinde görülebilir. Şair, 

ana babalardan kapıların kilitlenmemesini, ardına kadar açık kalmasını ister. Çünkü kapılar 

kilitli olursa çocuklar dışarıya çıkamayacak, sokakları üzüntü kaplayacak ve sokaklar öksüz 

kalacaktır. 

“Siz Gün Görmeyi Görün Çocuklar” şiirinde de adından anlaşılacağı gibi bir temenni, bir 

dua söz konusudur. Bu şiirde; şair çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğu, bunun 

dışındakilerin önemsiz olduğu konusuna işaret ediyor. Çocuklar için, büyüklerin olumlu 

gördükleri şeyler yanında olumsuz göreceği şeyleri de yapabilmelerini dilemektedir. Sözgelimi 

çikolata ve şekerleri yiyebilmeleri yanında pantolonlarının yırtılması, balonların patlaması, 

camların kırılması da çocukların yapabileceği şeyler olarak düşünülüyor. 

“Gönlü Dağ Yeşili Gök Mavisi Çocuklar” şiirinde şair çocuklarda kendi çocukluğunun 

oyuncaklarını, izlerini görmekte ve onlara imrenmektedir. “Alın Beni Aranıza” şiiri de aynı 

özlemi dile getirmektedir. 

“Bir Günlüğüne Olsa Bile” yine şairin çocukları mutlu görmek, onları mutlu etmek için 

düşündüklerini dile getirdiği bir şiirdir. Bu şiirde hatta çocukları mutlu görebilmek için savaşları 

durdurma arzusu ve bunun için bir günlüğüne Tanrı kesilmesi isteği görülüyor. 

“Zekir Amca” şiirinde büyümüş olmanın, değişmiş olmanın üzüntüsü anlatılıyor. Bu da 

aslında dolaylı olarak çocukluk özleminin bir ifadesidir. 

Kitabın ikinci bölümüne adını veren Küçük Semra bir sömbol müdür, yoksa şairin 

tanıdığı gerçek hayattan alınmış birisi midir bu konuda açıklık olmamakla birlikte bizim 

izlenimimiz Küçük Semra'nın şairin çocuğu veya tanıdığı birisi olduğu yolundadır. 

Küçük Semra, esmer, sıska, biraz kurnaz ama güzel mi güzel bir çocuktur. Dili Türkçedir 

ama görüşü evrenseldir. Öte yandan kardeşi Enis doğunca Küçük Semra’nın yüreği daralır. 

Semra’nın çocuk dünyası sokak, oyun, uçurtma, masal bolluğu içinde geçmekte ve o üç 

tekerlekli bisikletiyle dünyayı gezmektedir. Yine şair çocukluğun üç tekerlekli bisikletiyle 

hayalî dünya turunu büyüklerin gerçek seyahatlerine tercih etmektedir. Semra televizyonda 

çizgi filim izlerken mutlu olmuş, fakat savaş görüntülerini izlerken korkmuş, yaşlı gözlerle 

uyuya kalmıştır. Şair “Semra ve Yaşlı Dilenci” şiirinde bunları belirtikten sonra şiiri “Aman ne 

korkunç” diye bitirerek çocukların savaşın olumsuz etkisinden korunmalarına işaret eder. 

“Semra Büyüdükçe” şiiri çocukluktan uzaklaşmanın üzüntüsünü işler. Çocuk dünyasının, 

masal dünyasının devleri, çocuk büyüyüp reel dünyayı idrâk ettikçe küçülmüş, masal 

dünyasının yerini gerçek dünya almış; masal dünyasının sihri kaybolmuştur. Şair bunu son 

mısrada “Çok yazık” cümlesi ile dillendiriyor. 
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Resimdeki “Kuş Ha Uçtu Uçacaktı” şiirinde Semra'nın amcasının verdiği beyaz kâğıda 

çizdiği kuşa bakınca, resimdeki kuşun ha uçtu ha uçacak gibi olması ve uçmasın diye pencereyi 

kapatması çocukların saflığına ve hayal gücünün zenginliğine işarettir. 

“Ayı Gördü Aya Taptı Semra” şiirinde de çocukların her şeyi merak etmelerine, 

çocukların saflığına ve hayal gücünün zenginliğine hatta biraz daha ileri giderek çocukların 

dünyasında yani hayal gücünde belli bir sınırın olmadığına, istedikleri şeyleri hemen yapmak 

istemelerine değinilmiştir. 

“Şimdi Güneş Doğacak” şiirinde bir günün mutlu bir şekilde geçmesini, güneşin doğması, 

menekşelerin yüzlerini açması, bu olan bitenlere sevinen Semra’nın da sevinçten oyuncaklarını 

dağıtması şartına bağlıyor. 

“Yağmur Islatmasın” şiirinde Küçük Semra üç yaşına basmanın sevinicini yaşamaktadır. 

Bu mutlu gününde sokaklarının üstünden kara bulutların geçmemesini ve yağmurun yağmasını 

istiyor. Çünkü oyun oynmak istemektedir. Yağmurun kendisine engel olacağını ve oyundan geri 

kalcağının endişesini taşımaktadır. 

Semra Hasta Diye, Semra Uyandı, Semra Uyudu şiirlerinde şair Semra’nın dünyası ile dış 

âlem arasında bir benzerlik veya yansıma görmektedir. İlk şiirde Semra hasta diye göğün neşesi 

eksilmiş fakat bir zıtlıkla güneş gülümsemiştir. Bunu anlamakta zorluk çektiğimizi ifade edelim. 

Aşağıda Semra’nın hastalığı sebebiyle oyuncakların yalnız kalması, masalın tadını yitirmesi 

Semra’nın hastalığı ile dış âlem arasındaki münasebetin doğru orantılılığını göstermektedir ki 

buna projeksiyon metodu diyebiliriz. Semra’nın hastalığı sebebiyle dış âlem de üzgün 

gösterilmiş veya Semra’nın üzüntüsü dış âleme aksttirilmiştir. Sokağın çığlıksız kalması, 

dilsizleşmesi Semra’nın hastalığı ile paralellik gösterirken baş tarafta güneşin gülümsemesi bu 

dediklerimizle açıklanması güç bir durum ortaya koymaktadır. 

Semra Uyandı şiirinde Semra’nın iç dünyası ile dış âlem arasında bir uyum, ahenk söz 

konusudur. Semra uyandı diye gün ağarmakta, çiçek açmakta, kuş ötmekte ve her yerde düğün 

başlamaktadır. 

Semra Uyudu şiirinde de Semra ile dış âlem bir uyum içinde görülmektedir. Semra 

uyuyunca onunla uyum gösteren oyuncaklar, sokak, gülüş, neşe ve her şey uyumuş gösterilmiş. 

GÜVERCİNİM GÜVERCİNİM bölümünde çocuğa dış dünya tanıtılmak istenmiş, bunun 

yanında çocukluk, çocuğun safiyeti ve hayal gücünün zenginliği gibi tem’aların üzerinde de 

durulmuştur. Dünya şiirinde “Dünya, top gibi yuvarlakmış, yaramazmış yerinde durmazmış 

diyorlar” mısralarından da anlaşılacağı üzere dünya yaramaz ve yerinde durmayan bir çocuğa 

benzetilmiştir. 

Dünya top gibi yuvarlakmış diyorlar 

Yaramazmış yerinde durmazmış diyorlar 

İki kaplı bir han gibiymiş diyorlar 

Birinden girip bşrşnden çıkılmış diyorlar 

Dönüş yoksa ne diye çıkarlar ki? 

Öğretmenim şiirinde yazar öğretmeni bilgi anteni olarak tanıtmış, günümüz çocuklarının 

çok düşkün olduğu, vakitlerini eğlenceli bir şekilde geçirmede ya da kendilerini geliştirmede 

kullandıkları televizyon, video ve biligisayar gibi araçları öğretmene benzetmiştir. 

Ceylan şiirinde yazar “Ceylan baygın baygın bakar” derken ceylanla çocukların safiyeti 

ve masumiyeti arasında benzerlik kurmuş; onu bir küçük çocuğa benzetmiştir. Avcıyı ise 

merhametsizlikle suçlamış, balerine benzettiği ceylanın avcının tuzağına düşmesi endişesini dile 

getirmiş ve içinin kül olup yanacağını söylemiştir. 

“Ayı Dayı” şiirinde başlıktan da anlaşılacağı gibi çocukluk tem’ası hâkimdir. 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   365 

“Fil” şiirinde şair “Ulan fil bunu bil, senden korkarım diye aklından sil, karete atarsam 

bir, ayıltamaz ne Kongo ne de Nil” diyerek çocuksu yani çocuklar gibi alaycı, esprili bir üslup 

kullanmıştır. 

“Maymun” şiirinde ismi geçen muz ve fıstıklı çikolata gibi yiyecekler çocuklar için 

vazgeçilmez lezzettir ve şiirde başlı başına çocukluk tem’asının hâkim olduğunun göstergesidir. 

Bunun yanında bir maymundan çikita muz istemesi ve karşılığında fıstıklı çikolata teklif etmesi, 

maymunun Tarzan gibi kendisi ile arkadaş olursa onu çarşıya, sinemaya götüreceğini söylemesi, 

çocukların hayal gücünün zenginliğinin göstergesidir. 

“Ay Dede” şiirinde “Ay dede canım dede” mısraı çocukların safiyetine ve temizliğine 

işaret ederken, “Geliyorum beni bekle” mısraı ise çocukların hayal gücünün belli bir sınırının 

bulunmadığının açık bir örneği niteliğindedir. 

2. Çocuk ve Çocuğun Geleceğine Ait Hayal ve Beklentileri 

Yalnızca bazı şiirlerin adları bile başlıktaki bu isteği çağrıştırmaya yeter. Sözgelimi 

“Okul, Kitap, Dedikodu, Mert, Dost, Arkadaş, Söz, Gerçek, İnsan, İlle Yeşil, Çiçek, Ağaç, 

Moda, Kim Uyur Kim Uyumaz, Mutluluk Nedir, Barış O Da Ne Oluyor Acaba, Şu Dünyayı 

Ben Yönetsem, Bir Yelken Olsam, Büyülü Bir Atım Olsa, Büyülü Bir Bahçem Olsa, Bir 

Mucize Olsa, Bir Yıldız Kaysa, Karınca Arkadaşım Olsa” şiirlerinin yalnızca isimleri dahi bu 

arzuyu ifade etmek için yeterlidir. Bu bazen nasihat şeklinde verilirken bazen de hayal 

kurularak, ireel isteklerle ifade edilmiştir. Tabiî bu bölümde yalnız bu tem’in işlendiğini 

söyleyemeyiz. Çevrecilik, ortak insanlık problemleri, dünyanın gidişinden memnuniyetsizlik ve 

onları değiştirme isteği, olağanüstünün hayali ve benzeri duygular da bu bölümün işlediği 

konular içinde yer almaktadır. Şair Attila ve Yeşim isimli çocukların şahıslarında kendi dünyası 

ile onların dünyaları arasında bir ortaklık kurar. “Attila’ya Ninni” şiirinde şair Attila’yı 

kendisinin geleceği olarak görür. Bu da halihazırla (bugün) geleceğin (yarın) birleşmesi 

demektir. Başka bir ifade ile şair çocuğun (Attila) istikbalinde kendisini görmektedir. 

“Ben Uyursam” şiirinde çocuk kendince sorular sorar. Mesela “Ben uyursam karanlık 

uyur mu” der. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki burada çocuğun karanlık kelimesiyle ifade 

etmek istediği kötülüklerdir. İnsanlar uyuduğunda kötü şeyleri bir an olsun unutur ve onlardan 

uzaklaşır Bu yüzden çocuk bütün kötü şeyleri durdurmak veya değiştirmek ister. Bunun için ben 

uyursam karanlıklar da uyur mu diye merak eder. Bir başka soru yöneltir kensine “Dün Akçayı 

üzdüm, büyüdüğümde geçer mi bu huyum” der. Akça’yı üzmüş olmaktan büyük pişmanlık 

duyar. Bu huyunun değişip değişmeyeceği konusunda merak içindedir. Çocuk bu şiirde 

sıkıntılara kendince çözüm aramaktadır. 

“Sevgi Büyür Mü?” şiirinde yazar, çocuklara “Ot gibi çiçek gibi sevgi büyür mü, dedem 

gibi ninem gibi sevgi yaşlanır mı, ben kardeşimi kıskanmadıkça sevgi yücelir mi, Afrikalı 

çocuklar açlıktan ölmedikçe sevgi Tanrı kesilir mi? gibi bazı sorular yöneltir. Ardından 

geleceğe ait beklentilerini dile getirir. Onlardan sevginin hep uyanık kalmasını, kavga ve kini 

yenmelerini ve sevgiyi herkese ulaştırıp onu büyütmelerini ister. 

Ot gibi çiçek gibi 
Sevgi büyür mü? 
Dedem gibi ninem gibi 
Sevgi yaslanır mı? 
Ben kardeşimi kıskanmadıkça 
Sevgi yüceler mi? 
Afrikalı çocuklar açlıktan ölmedikçe 
Sevgi tanrı kesilir mi? 

“Karaya Kim Boyar Günü Böyle” şiirinde çiçek bana gülerken, uğur böceği avucumda 

düş görürken, her şey doyumsuzken, karınca evini hazırlarken, kırlangıç güneye yol alırken, 

örümcek ağını örerken yani başka bir deyişle hayat bütün güzellikleriyle devam ederken, 

dünyadaki herkes ve her şey mutlu mesut yaşarken çocuk hayretler içinde günü karaya kimin 
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boyadığını merak eder. Kötülükler yapılarak güzelliklerin bozulmasını istemez. Olanlara anlam 

veremeyen çocuk büyük bir üzüntü içindedir. 

Yukarıdaki yani bir önceki şiirde (“Karaya Kim Boyar Günü Böyle) çocuğun olanlara 

anlam veremediğinden, kötülüklerin yapılmasından üzüntü duyduğundan bahsetmiştik “Akça 

Annesine Dedi Ki” şiirinde ise çocuk annesine kötülük yapmayacağı, büyüyünce kimseyi 

kırmayacağı, yalandan uzak duracağı, ekmeğini aç insanlarla bölüşeceği, en büyük silahının 

sevgi olacağı konusunda şimididen söz verir. Bu şiirde çocuk geleceğe yönelik hayallerini 

sıralamıştır. 

“Ben Hekim Olsam Anne” şiirinde çocuk kimsenin hasta olmasını istemez. Hekim olursa 

yapacaklarını sıralar. Annesine hekim olursa uyku uyumayacağını, hastanın yanında 

sabahlayacağını, hastayı iyileştireceğini ya da söz değil hekimlikten vazgeçeceğini söyler. 

“Ben Ressam Olsam Anne” şiirinde çocuk, ressam olursa dünyayı güzelliğe, insanları 

sevgiye, bahçeleri ovaları yeşile, bolluğa boyayacağını söyler. Burada çocuğun ressam olursa 

çizeceğini söylediği resim aslında çocuğun yaşamak isteği ya da hayalini kurduğu dünyanın 

resmidir. 

“Çocuklar Nasıl Büyümeli” şiirinde yazar buradan bütün anne ve babalara seslenmekte ve 

çocukların nasıl büyütülmesi gerektiği konusunda onları bilgilendirmektedir. Şair çocukların 

büyümesini ırmağın akmasına, buğdayın boy vermesine ve renkli düşe benzetir. Bunun yanında 

anne gülüşü, özgürlük türküsü, çikolata ve dondurma gibi faktörleri ise çocukların 

büyümesindeki olmazsa olmaz gereksinimler olarak gösterir 

“Ben Büyüdüm Diyor Yeşim” şiirinde, Yeşim okula gitmenin hayalini kuruyor. Babasına 

kapıyı rahat açabildiğini, zorlanmadan güzelce konuştuğunu söylüyor. Bu yüzden babasından 

kendisini okula götürmesini isitiyor. 

Yeşim'in okula gitmek istemesinin bir başka nedeni ise bazı merak ettiği sorulara cevap 

aramasıdır. Okula gidince boyunun çabuk uzayıp uzamayacağını, okula gidince insanların 

kendisini yabancı sanıp sanmayacağını ve okulun en güzel arkadaş olup olmadığını merak eder. 

“İnsan” şiirinde yazar hayalindeki insan profilini resmetmiştir. İnsanı dostluk kovanındaki 

kutsal bala ve erdem pınarına benzetir. Şairin hayalindeki insandan geleceğe yönelik beklentileri 

ise şunlardır: 

Dizginleri eline alıp zamanı aşmasını yani tarihe damga vurmasını ister. Bunu yaparken 

de ondan silah olarak bilgiyi kullanmasını beklemektedir. “Gerçek” adlı şiirde yazar gerçeği 

herkesin varması gereken bir liman yani bir hedef olarak gösterir. Biz insanlardan gerçekçi 

olmamızı ister. Çünkü yazara göre gerçek, o kadar güçülüdür ki engeller karşısında diz 

çökmeyen, adeta tek başına savaşan bir ordudur. Sevgininse yan komşusudur. 

Yazar ayrıca buradan tüm insanlara gerçekten el çekmemek gerektiği nasihatini eder. 

Çünkü yazar gerçeği en büyük zenginlik olarak görmektedir. 

“Arkadaş”, bu şiirde yazar biz okurlara önemli mesajlar verir. Herkesin derdini anlatıp 

rahatlayacağı gerçek arakadaşlar edinmesini ister. Gerçek arkadaşı bulunca ise durmadan 

arkasından koşmak gerektiğini belirtir. Çünkü yazara göre hayatı renkli kılan, yaşanılır yapan 

şey arkadaştır. Yani kısacası arkadaşsız yaşam boş bir yaşamdır. 

“Mert” şiirinde yazar bize geleceğe yönelik bir nasihatta bulunur. Sürekli kendini öven ve 

kendinden bahseden insanlardan uzak durmamızı söylemektedir. Ayrıca güzel konuşma yoluyla 

insanları kendimize dost etmemizi ister. Bunun yanında sevilmek istiyorsak dürüst ve mert 

olmamız gerektiğini belirtir. 

“Bencil” şiirinde yazar bize bencil olmama uyarısında bulunur. Çünkü yazara göre bencil 

insan kötü bir insandır. Şair bencil insana kimsenin güvenmeyeceğini, dostlarının bir bir 

gideceğini, sonunda yalnız kalacağını söyler. 

Yazar bencil insana seslenmekte bir gün bencil olursan kendisini de defterden silmesi 

gerektiğini kesin bir dille ifade etmektedir. “Okul” şiirinde r iyi bir gelecek için okulu şart 
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koşuyor. Okulu ise çocukların tadına bayıldığı petek veren bir bala benzetiyor. Yazar ayrıca 

okulun sevgi ve bilgi durağı olduğunu isteyenin faydalandığını söylüyor. Bunun yanında şair 

okulun insanları şemsiye misali bütün kötülüklerden koruduğunu belirmektedir. Kısacası 

yarınlara ümitle bakamanın okul sayesinde mümkün olacağını anlatmak isitiyor. 

“Kitap” şiirinde şair çocuklardan açıp kitap okumalarını,onunla vakit geçirmelerini hatta 

ezber yapmalarını istemektedir. Kitapları sevip onlarla dost olmak gerektiğini de ayrıca belirtir. 

Yazar böylelikle çoçukların geleceğinin aydınlık ve pırıl pırıl olacağına inanır. 

“İlle Yeşil” şiirinde şair yeşil rengin insana huzur ve mutluluk verdiğini anlatmak ister. 

Ayrıca yazara göre yeşil renk insan hayatında hep olumlu şeyler çağrıştırmaktadır. Ve yine şaire 

göre yeşil demek aslında murada ermek, temiz hava almak, uzun kavak, canlı bir anıt, ille de 

yaşamak demektir. Bunun yanında sevginin yeşille anlatılacağını ve gözlerin ancak yeşilde 

dinlenebileceğini belirtir. Bu yüzden yazar illede yeşil diye ısrar etmektedir. 

“Bir Günlüğüne” şiirinde yazar insanların hüzünlenmesini ve üzülmesini istemez .Bu 

durumdan büyük ızdırap duyar. İnsanların hep sevinmesini ve gülmesini ister. Bu yüzden bir 

günlüğüne göklerden gülüş ve sevginin yağmasını arzulamaktadır. “Şu Dünyayı Ben Yönetsem” 

şiirinde yazar dünyanın bu günkü halinden rahatsız ve gelecek adına ise endişelenmektedir. 

Dünyayı daha iyi bir hale getirmek için dünyayı yönetmek ister. Eğer düyayı yönetirse adam 

edeceğini,düzene koyacağını , ana okuluna götürüp tahta ata bindireceğini, harfleri baştan 

öğreteceğini ve güzelliğe bakmayı göstereceğini böylelikle dünyanın uysal olacağını belirtir. 

“Bir Yelken Olsam” şiirinde şair hayal kurmaka ve yelken olmayı istemektedir. Çünkü bu 

sayede dünyanın dört bir yanını dolaşacak o kıta bu kıta demeyip her yana barış dağıtacaktır. 

Bunun yanında yazar bir de güzelliğe açılıp güzelliğe de ulaşamak ister. Kısacası yazar gelecek 

adına güzel hayaller kurmaktadır. “Büyülü Bir Bahçem Olsa” şiirinde gelecek nesillere iyi bir 

gelecek bırakmak için büyülü bir bahçesinin olmasını istemektedir. Böylece ekin yerine, kitap 

ekip bigi biçecek, kahkaha ekip gülüş biçecek, özgürlük ekerekse barış biçecek dünyayı daha iyi 

hale getirebilecektir. 

3. Kitaplara Girmeyen Şiirler 

-Çocukluk Özlemi 

“Günler” şiirinde yazar günlerin çabuk geçmesinden üzüntü duymaktadır. Şiirde geçen 

“Hani o bahar, Durmaksızın koştuğumuz yeşil çimenler, Ne yazık akıp gitti o günler, Güzel 

günler” dizelerinden de açıkça anlaşılıyor ki şair geçmişe yani çocukluğa özlem duymaktadır. 

“Oyunlarımız” şiirinde şair büyümüş olmaktan büyük üzüntü duymaktadır. Çünkü 

çocukluğunda olduğu gibi şimdi sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar oyun 

oynayamadığını, çoçukluğun bitmesiyle o mutlu ve güzel günlerin de bittiğini ifade etmektedir. 

Şimdi ise yapabildiği tek şeyin geçen gülen çocukları kıskanarak seyretmek olduğunu 

söylemektedir. Yani yazar bu şiirde çocukluğa özlemini dile getirmektedir . 

“Körağa Sokağı” şiirinde yazar Körağa Sakağı’nın eski hali ile bugünkü halini 

kıyaslamakta bugün her şeyin değiştiğini söylemektedir. Körağa Sokağı’nda çocukken düşüp 

kalktığını, Vezire Nineden gizli gizli cami avlusunda körebe oynadığını, annesinden tokatlar 

yediğini ve Zekir Amcayı kandırıp horozlu şekerlerden yediğini anlatmaktadır. O günlerin 

çocukluğunun en tatlı günleri olduğunu ifade eder. Bunun yanında zamanın çabuk geçtiğini 

şimdi ise sokağın neşesinin söndüğünü belirtir. Bu şiirde şair açıkça çocukluğa özlem 

duymaktadır. 

“Bir Başkaydı” şiirinde mutluluğun o günlerde sabahın erken saatlerinde başladığını 

beliritir. Ve o günlerin mutluluğunu ise sönmek bilmeyen bir fenere benzetir. Yazar ayrıca 

çocukluğunda çiceklerin kokusundan doğaya varıncaya kadar herşeyin çok farklı olduğunu 

anlatır. Bu da yazarın çocukluğa özlem duyduğunu gösterir. 

“Uzak Bir Güz Günü” şiirinde yazar yüzü koyun yeşilliklerde uzandıkları, avuçları 

yüzünde gülümsedikleri, üzerine kahverengi palto giydiği baş uçlarında ceviz dalları ve kuşların 
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olduğu bir günü anlatıyor. Bu günün bahar mı yoksa güz mü olduğunu ve resmin hangi çağda 

çekildiğini soruyor. Anlattığı bu günün çocukluk yıllarına ait bir güz günü olduğunu söylüyor. 

Eski günlerini anlatarak aslında çocukluğuna duyduğu özlemini dile getiriyor. 

“Bugün De Postacı Uğramadı” şiirinde şair postacının oturduğu sokağa uğramamasından 

büyük üzüntü duymakatadır. Hatta onun için endişelenmekte neden gelemediğini merak 

etmektedir. Çünkü çocukluğundan kendisine mektup ve hayallerini getireceğini söyler. Burada 

bana göre postacının, yazarın çocukluğundan mektup ve hayallerini getirmesi dizeleri ile 

yazarın anlatılmak isteği postacının kendisine çocukluğunu hatırlattığını belirtmektir. Kısacası 

burada şair çocukluğa duyduğu o büyük özlemi dile getirir. 

“Bir Odamız Vardı” şiirinde eskiden bir odalarının olduğunu anlatır. Ve bu oda öyle bir 

oda ki penceresinin arka bahçeye baktığını, sabah erkenden güneş doğduğunu, akşamları 

yıldızların konuk olduğunu, tavan arasında masalların uyuduğunu, rüyalarının burada çiçek 

açtığını ve çocukluk fotoğraflarını burada çektirdiğini anlatır. Şimdi ise o odanın olmadığını 

anılarının da odayla beraber yok olduğunu belirtir. Bu yüzden yalnız kaldığını söyler. Burada 

odasına yani çocukluk yıllarına özlem vardır. 

“Sen Emir Versen” şiirinde annesinin emir vermesini istiyor. Çünkü oyunlarının 

düşlerinin ve şahlanan atının geri gelmesini arzuluyor. Annesi izin verince her şeyin 

olabileceğini düşünüyor. Yıldızlara türkü yakabileceğine ve sinek misali uçan uçakları tek tek 

sayabileceğine inanıyor. En önemli olarak yazar annesin emir verince kâğıttan yaptığı gemilerin 

bir yolunu bulup çocukluk günlerini geri getirip getiremeyeceğini merak ediyor. Bu şiirde 

çocukların masumiyetinin yanında daha çok çocukluğa özlem temasına değinilmiştir. 

-Çocukluk, Çocukluğun Safiyeti ve Masumiyeti 

“Ben Sadece Düşünüyorum Baba”şiirinde çocuk babasına sorular sormaktadır. Âşık 

Veysel'e amca diye seslenmektedir. Çocuk, dünya hansa hancının kim olduğunu merak 

etmektedir. Üzümünü ye bağını sorma atasözünü duyan çocuk safiyetin göstergesi olarak üzümü 

yemek kolay ama sahibine yazık değil mi baba diyerek üzüntüsünü belirmiştir. Çocuk yine 

Nasrettin Hoca’nın komik oldğunu insanları güldürdüğünü, gülmenin güzel olduğunu ama 

şaşırarak babasına Nasrettin Hoca’nın deredinin olup olmadığını sormaktadır. Son olarak çocuk 

doğru söyleyenin dokuz köyden kovulduğunu öğrenmiş, dolandırıcıların neden aramızda 

olduğuna ise anlam verememiştir. 

Çocuklar genelde çok sık soru sorarlar ve çok merak ederler. Bunun yanında çocuğun 

babasına sorduğu sorulara ya da çocuğun düşüncelerine baktığımızda zaten çocukluk ve 

çocukluğun masumiyeti tem’ası açıkça görülür. “Arada Bir” şiirinde çocuk güneşin tembel 

tembel başının üsütünde durduğunu söylemekte bir işinin olmadığını düşünmektedir. Bunun 

üzürine çocuk annesine acaba rica etsem güneş arada benim yerime oklula gider mi diye 

sormakta ve merak etmektedir. Burada bana göre çocuğun masumiyeti tem’ası hakimidir. 

Aslında şiirde masumca bir istek söz konusudur. 

“Öpücük Versem Olmaz Mı Anne” şiirinde çocuk annesine çiçeklerin kraliçesinin kim 

olduğunu, onların da güzellik yarışmalarının olup olmadığını sormakta gülün mü karanfilden 

karanfilin mi gülden üstün olduğunu merak etmektedir. Çocuk annelere verilecek en iyi 

hediyenin çiçek olduğunu bildiği halde annesi için olsa bile yine de çiçekleri koparmağa 

kıyamaz. O yüzden annesine bir öpücük verse olmaz mı diye sorar. Bu davranış onların 

masumiyetinin göstergesidir. 

Çiçekklerin kraliçesi kimdir anne 
Onların da güzellik yarışmaları var mı 
Kraliçe güldür derler de 
Karanfil ondan üstün öü yoksa 

“Attila Babasına Dedi Ki” şiirinde Attila babasına tekerar çocuk olmak istediğini söyler. 

Çünkü kendine küçük geldiği için Yeşim’e verdiği kazağı geri almak ister. Bana göre Attila'nın 

sırf bir kazak için çocuk olmak istemesi saflığın bir örneğidir. 
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-Çocukların Hayalleri ve Hayal Gücünün Zenginliği 

“Bir Sokak Verin Bana” şiirinde şair hayalindeki sokağı resmetmektedir. Yeşiline 

çiçeğine hayran olacağı, araba ve kamyonların geçmediği, egzoz kokularının olmadığı, 

uçurtmaların uçurulduğu, saklambaç oyununun oynandığı, barış türkülerinin yakıldığı, bütün 

dillerin konuşulduğu, Türkçenin buram buram koktuğu, hoşgörünün ve sevginin baş tacı 

edildiği, dünya çocuklarının buluştuğu, şairlerin şiir yazıp bestecilerin beste yaptığı, ressamların 

ise mutluluğun resmini çizdiği bir sokağın kendisine verilmesini hayal etmektedir. 

“Sözüm Geçse Gücüm Yetse” şiirinde sevgi üreten bir fabrikasının olmasını, çölde deniz 

olup her tarafı yeşertmenin ve Sibir’de güneş olup karı-buzu eritmenin hayalini kurmaktadır. 

Ayrıca hayallerini ya da isteklerini gerçekleştirecek gücünün olmamasından dolayı büyük 

üzüntü duymaktadır. Tem’a yönünden bakacak olursak çocukların dünyasında hayallerin 

sınırsızlığına işaret edilmiştir. 

“Düşe Kıskanan Şiir” şiirinde şair aya ve kutup yıldızına seslanmekte aya canın sıkıldıysa 

bohçasını alıp kendisine, kutup yıldızının ise Mars’a uğrayıp orda kalmasını teklif ediyor. Şair 

bu şiirde aya ve kutup yıldızına gerçekte mümkün olmayacak bir teklifte bulunmuştur. Buradan 

açıkça anlaşılıyor ki bu şiir tem’a bakımından çocukların hayal gücünün zenginliğine işaret 

etmektedir. 

Sahilde sandal 
Ağaçlar yeşillenmiş dal dal 
Yanlızlıktan bakışsan ay 
Bohçanı al gel de biraz bizde kal 

“Kaplumbağa Gibi Evim Olsa” şiirinde kaplumbağa gibi evinin olmasını istemekte bunun 

hayalini kurmaktadır. Çünkü kaplumbağaların hayatlarının insanlardan kolay olduğunu 

düşünmekte kaplumbağaları tuğlası, kiremiti, kapısı, penceresi olmayan bir eve benzetmektedir. 

Ayrıca kaplumbağanın kendisi gibi yağmurdan ya da kardan korkmadığını, çizmeye ve 

ayakkabıya ihitiyacı olmadığını söylemektedir. Eğer kendisinin de kamlumbağa gibi evi olursa 

onun da kaplumbağa gibi rahat olcağını hiçibir şeye gerekisinim duymayacağını böylelikle 

yeşillikte keyfine bakacağını söylemektedir. Tem’a yönünden bakacak olursak çocukların 

safiyetinin yanında hayal gücünün zenginliğine işaret görülür. 

“Bulut Dedi Ki” şiirinde şair bulutun kendisine göz kırptığını, kendisine keyfini 

sorduğunu gezmek için yanına çağırdığını söylemektedir. Ayrıca şair bulutun yağmur 

yağdırmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini, bu yüzden korkmadan oyun 

oynayabileceğini söylediğini belirtmektedir. Şairin şiirde bulutla insan gibi diyalog kurmasından 

anlaşılıyor ki bu şiir çocukların hayal gücünün zenginliğine işaret etmaktedir. 

 

SONUÇ 

Çalışmamızda Zeynel Beksaç’ın “Rüyalarım Çiçek Açtı” adlı şiir kitabının tem’atik 

incelenmesini ele aldık. Kosova (Prizren) doğumlu olan şair bir süre hukuk okuduktan sonra 

gazeteciliğe başlamış, radyo ve televizyonlarda vazife yapmış, resimle ilgilenmiş fakat hiçbir 

zaman şiirden uzak kalmamıştır. Kosova dışında da çeşitli şiir etkinliklerine katılımı ve ödülleri 

olan Zeynel Beksaç’ın “Rüyalarım Çiçek Açtı” adlı şiir kitabı aslında şiir yaşamının bir 

antolojisi gibidir denebilir. 

Çalışmamızı kitabın ilk dört bölümündeki (Sevginin Rengini Arıyorsan, Ne Mutlu, Küçük 

Semra, Güvercinim Güvercinim) bölümlerini ağırlıklı tem’a olduğundan 

“Çocuk ve Çocukluk Dönemi Mutluluğunu İsteme Özlemi” başlığıyla, sonraki “Kavak 

Uyur Mu, Önce Sevgiye Doğar Güneş, Kitaplara Girmeyen Şiirler” bölümlerini de 

“Çocuk ve Çocuğun Geleceğine Ait Hayal ve Beklentileri” başlığı altında ele aldık. Ortak 

insanlık duygusu, barış özlemi vb. konuların da kitapta yer tutmasına rağmen bütün bunlar 
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çocukluk safiyeti ve hayal gücü çerçevesinde ele alındığından ayrı başlık altında 

gösterilmektense yukarıda belirtilen tem’alı şiirler içinde değerlendirmeye tabi tuttuk. 

Zeynel Beksaç’ın çok yönlü bir sanatçı olması sebebiyle eserlerinin bütün olarak 

(külliyat) incelenmesi sanatçımızın sanatçı kişiliğini ve sanat değerini ortaya koymanın da daha 

doğru bir ölçü olacağının farkındayız. Ancak bu bizim çalışmamızın dışında olduğundan ileride 

bu konuyu ele alacak çalışıcılara bir tavsiyemiz olsun istedik. 

Çalışmamız yalnızca bir eserin değerlendirilmesi olduğundan kısaltmalara yer verilmedi 

ve dolayısıyla çalışmamızın planlanmasında da “kısaltmalar” diye bir başlık kullanmadık. Bana 

göre şiirlerin ana teması çocukluk ve çocukluğa duyulan özlemdir. Bu özlemini eserinde sıkça 

dile getirir. En güzel yıllarının çocukluk dönemi olduğunu, dertten tasadan uzak o yıllara geri 

dönmek istediğini ifade eder. Bunun yanında çocukların hayallerinin sınır tanımaması da bir 

başaka önemli temadır. 

Zeynel Beksaç iyi bir geleceğin çocukların yetişmesinden geçtiğini bilidiği için hayatı 

boyunca çocuklar üzerine çalışmalar yapmıştır. Edebiyatımıza kazandırdığı eserler yani 

çocuklar için yazmış olduğu şiir kitapları ve kurduğu vakıf bunun somut bir kanıtıdır. 
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ÇOCUKLARIMIZA NEŞİDELER'DEKİ YENİLİKLER 
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ÖZET 

1889-1975 yılları arasında yaşamış olan Ali Ulvi Elöve uzun yazarlık hayatında gerek telif gerekse 
çevirileri ile edebiyat tarihimizde kendine münhasır bir yer edinebilmiş sanatkârlarımızdandır. Selanik’in 
çok kültürlü ortamında ilk tahsilini Batılı tarzda yapan Elöve, hayatının sonraki yıllarında Fransız dil ve 
kültürüne olan ilgisi ve aldığı eğitimle Batılı tarzda eserler vermeye başlamıştır. Fransızcadan yaptığı 
mensur ve manzum çevirileri kendisinin bu ilgi ve eğitiminin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 
Çevirilerinin yanı sıra Fransızca öğretiminde kullanılmak üzere kaleme aldığı bakışımlı metinler ve çeviri 
örnekleri ise ayrıca dikkat celp eder.  

Bahsedilen çevirmen kimliğinin yanı sıra şair kimliği ile de önem arz eden sanatkâr, Çocuk 
Edebiyatımızın da ilk isimlerindendir. 1899 yılından sonra kaleme aldığı şiirleri 1912 yılında yayımlanan 
Çocuklarımıza Neşideler adlı eseri ile derli toplu bir vücut kazanır. Bu şiir kitabında yer alan manzum 
çeviriler çeviri edebiyatımız için önemli kazanımlar olmuşlardır. Özellikle Fransız romantiklerin izlerinin 
görüldüğü bu şiirlerin yanı sıra fabllara da yer verilmiş olması dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra bu eserde 
Yenileşme Devri edebiyat tarihimizde ilk örneklerine Ara Nesil sanatkârlarında rastlanan tablo altı şiir 
türüne örnek olabilecek şiirler de öne çıkmaktadır. Yalnız bu eserdeki örnekler bazı teknik yönleriyle 
önceki örneklerden farklılık gösterir.  

Bu çalışmada Ali Ulvi Elöve’nin çevirmen kimliği ve şairliği ile Çocuk Edebiyatımız için katkıları ve 
getirdiği yenilikler tespit edilecek ve bu hususiyetler Çocuklarımıza Neşideler adlı eseri eksene alınarak 
örneklendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ali Ulvi Elöve, Çocuklarımıza Neşideler, Türk Dili ve Edebiyatı, Çeviri Edebiyatı, 
Çocuk Edebiyatı.    

 

ALİ ULVİ ELÖVE’S CONTRUBITIONS TO LITERARY TRANSLATION AND 

NOVELTIES IN ÇOCUKLARIMIZA NEŞİDELER 

 

ABSTRACT 

Ali Ulvi Elöve lived 1889-1975 is an artist who gained a special place in our history of literature by 
his Works and translations during his writer business. Elöve received a Western education in Selanik’s 
multicultural atmosphere. By the time he started to give Works in Western style by the affect of his 
education and his intelligence for the French literature and culture. His poetic and prosaic literary 
translations should be evaluated as the consequence of his intelligences. As well as his translations, 
symmetrical texts and translation examples are too attractive.  

As an important poet he is among the pioneers of the Children’s Literature. His first poesies after 
1899 obtained a sprucely form when he published Çocuklarımıza Neşideler in 1912. The translated 
poesies in this work are important for our literary translation history. It is attractive to see fables as well 
as the poesies influenced by French romantic poets. In addition to this we see tableau poesy which we 
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saw firstly with Interval Generation in our Modern Literature History. But some examples in this work 
are different by the technical aspects from the former examples.  

In this study Ali Ulvi Elöve’s translator and poet identity, his contributions to Children’s Literature 
and his technical novelties will be determined by sampling in his work Çocuklarımıza Neşideler.  

Key words: Ali Ulvi Elöve, Çocuklarımıza Neşideler, Turkish Language and Literature, Literary 
Translation, Children’s Literature.  

 

Giriş 

Batı ve Osmanlı kültüründe Çocuk Edebiyatına dair dikkatler birbirinden farklı 

mecralarda ilerlemiştir. Çocuk motifinin edebî eserlerde bir fon karakter olmaktan çıkıp esası 

teşkil etmesi Tanzimat Edebiyatıyla tecrübe edilmiş yeniliklerdendir. Batı dünyasında da Çocuk 

Edebiyatı ancak yetişkin edebiyatın kurumsallaşması ile mümkün olmuştur. Çocuk Edebiyatının 

öncüleri olarak görülebilecek eserler XVIII. yüzyıla dek götürülse de çocuk kitaplarının 

yaygınlaşması ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olur (Shavit, 2009: 3). Bu 

çalışmamızda Ali Ulvi Elöve’ nin çeviri çalışmaları konu edileceğinden Avrupa Çocuk 

Edebiyatı gibi genel bir konu üzerinden değil de Fransız Çocuk Edebiyatı merkezli bir bakış 

açısı ile değerlendirmelerde bulunulacaktır. Böylelikle yenileşme devri Türk Edebiyatı içinde 

çeviri edebiyatımızın rolü ilgili yazar eksenli belirlenecektir.  

Fransız Edebiyatı tarihinde, tamamıyla çocukları muhatap almamakla birlikte onlara da 

yer vermesi açısından Charles Perrault öncü bir isimdir. Fénelon’un Les Aventures de 

Télémaque adlı eseri ise bizzat çocuklara hitap eden ilk eser olma özelliğine sahiptir. Yenileşme 

devri edebiyatımızda Charles Perrault’dan iki adet çeviri eser görülür. Mustafa Hami’nin 

Acayib’ül Hikayât (?) ve Halil Necati’nin Parmak Çocuk (1335) adlı eseleri geç döneme ait 

diyebileceğimiz çevirilerdir. Fénelon’un eseri ise dilimize ilk defa Tercüme-i Telemak adıyla 

Yusuf Kamil Paşa tarafından çevrilmiştir (1279, 1279, 1283, 1286, 1287,1294, 1299, ? ). Bu 

eser daha sonra Ahmed Vefik Paşa tarafından Telemak Tercümesi (1297, 1298, 1302) adıyla 

dilimize kazandırılmıştır. Bu isimlerin dışında da Fénelon’un ilgili eseri farklı çevirmenler 

tarafından gerek müstakil gerekse seçki halinde dilimize çevrilmiştir (Özgül, 2013: 21-41) 

Yalnız bu çevirilerin Çocuk Edebiyatına dair bir dikkate neden olduğunu söylemek güçtür. 

Tasvir-i Efkâr gazetesinde çeviri edebiyatımızın ilk roman örneği olan bu eserin muhteviyatına 

dair “Pây-i Taht” üst başlığı ile çıkan yazıda Şinasi, “Fénelon nâm Fransız münşi-i meşâhirîn 

(Sergüzeşt-i Telemak) unvânıyla mevsûf olan telîf hikayânesi sûrette efsâne-i aşk-ı nâkil gibi ise 

de manâda adl-i vidâd ile efrâd-ı nâsı bermurad etmekten ibâret bulunan tedbîr-i mülk-i kavâid-i 

külliyesini şâmil bir kânûn-ı hikmettir” (Şinasi, 1279, s.1) ifadelerini kullanır. Bu kısa yazının 

devamında da Çocuk edebiyatına dair herhangi bir dikkat söz konusu değildir. Eser daha çok 

Doğu toplumlarında görülen siyasetnameler gibi değerlendirilmişken (Budak, 2008:481), Arakel 

Kitâb-hânesi Esâmî-i Kütübü adlı katalogta Telemak Tercümesi’ne “Kırâata Dair Kitâblar” 

başlığı altında okul kitapları arasında verilmiştir (Kitâbcı Arakel, 1301: 211). Şu halde bu eserin 

aynı zamanda bir okul kitabı olarak da kullanıldığı anlaşılır.  

Çeviri edebiyatı dâhilinde Çocuk edebiyatı için öncülük eden ilk isimlerden biri de Şinasi 

olur. Selçuk Çıkla Şinasi’nin 1859 yılında yayınlanan Tercüme-i Manzume adlı eserindeki La 

Fontaine çevirileri ve Kayserili Doktor Rüştü’nün Nuhbetü’l-Etfâl adlı eseri ile Türk çocuk 

edebiyatının temellerinin atıldığını ifade etmektedir (Çıkla, 2005: 94). Enginün, bu dönemde 

yapılan çevirilerin doğrudan çocukları hedef almadığını kaydeder. Tanzimat yazarları toplumu 

eğitime muhtaç bir kitle gördükleri için çocuk ve büyük ayrımını önemsemezler (Enginün, 

1985: 188) der.  

Bizce çocuk edebiyatı alanında, içindeki küçük hayvan öykülerine rağmen alfabe kitabı 

olma özelliği taşıyan Nuhbetü’l-Etfâl (Alpay, 1980: 168) adlı eserin öncesine de gitmek 

mümkündür. Nasıf Bin İlyas’ın 1850 tarihli Der-Hakk-ı Sıbyan ve Sabavet: Mükâlemât-ı Latife 

Ve Emsal-i Sağîra ve Tevarih-i Muhtasara adlı eseriyle bu tarihin daha erkene alınabileceği 

kanaatindeyiz. Bu kitabın ilk 103 sayfası Türkçe iken son 80 sayfası Fransızcadır. Kitabın 
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Türkçe kısmı Arnaud Berquin’in Historiettes et Conversations à L’usage des Jeunes Enfants 

adlı eserinin çevirisidir. Bu eser, çeviri tekniği itibariyle de dikkat çekicidir. Zira “tatbiken” 

çevrilmiştir. Eserin orijinalindeki kimi isimler değiştirilmiş, Türkçe isimler tercih edilmiştir. 

Charles yerine Hasan, Henriette yerine Meryem, M. De Valc’ yerine Selim Ağa gibi 

uyarlamalar yapılırken, Madame Durban, Louise, Madame de Monval, Elise gibi isimlerin de 

aynen korunmuş olduğu görülür. Metin çevirilerine bakıldığında ise esasa sadık bir çeviri 

yönteminin takip edildiği görülmektedir.  

Yenileşme devri çeviri faaliyetlerine dahilinde çocuklara dair çevrilmiş eserlere 

bakıldığında bir çeşitlilik göze çarpar. İlk dönem çevirileri genellikle tıbbî çevirilerdir. 

Çocukların sağlığıyla alakalı bu eserlere çocuk terbiyesi için eserler eşlik eder. Mustafa 

Resmi’nin Mualece-i Etfal (1844) bu konuda ilk örnekler arasındadır. Dil öğretiminde ise İsmail 

Hakkı’nın Ollendorff’tan çevirdiği Mükâleme-i Sıbyan isimli eseri (1876) bu alanın 

öncülerindendir. Bunu Ali Rıza’nın Etfâle Mahsûs Elifba-yı İngiliz’i (1894) takip eder.  

Çeviri ve Çocuk edebiyatının bir başka kesişme alanı ise fabllar olmuştur. La Fontaine’in 

fablları ilk defa 1826 yılında çevrilmiştir. Choix de Fables Traduites En Turk adlı bu eser ismi 

bilinmeyen bir İstanbul beyefendisi tarafından çevrilmiş, L. Victor Letellier tarafından ise bir 

sözlük ve çeviri fablların Fransızca örnekleri de eklenmek suretiyle yayıma hazırlanmıştır. 

Letellier, Türkçe öğrenmek isteyenlerin elinde hâlihazırda yeterli herhangi bir kaynağın ve 

sözlüğün olmadığını ifade eder. Méninski’nin Thesaurus Linguarum Orientalium adlı Arapça, 

Farsça ve Türkçe olan çok dilli sözlüğün yetersizliğinden bahsettikten sonra bu çalışmasının 

doğu dilleri üzerine çalışanlar için bir yardımcı kitap olabileceğinden bahseder (Letellier, 1826: 

x-xi). Fabl çevirileri hususunda Tanzimat sonrası edebiyatımızda birçok isim kalem 

tecrübelerinde bulunmuştur. Letellier’in çalışmasının Paris’te yayınlandığı göz önünde 

bulundurulduğunda Şinasi’nin 1859 yılında yayınladığı Tercüme-i Manzume (1859) adlı 

eserindeki fabl çevirileri edebiyat tarihimizde ilk olarak olma özelliğini korumaktadır. 

Sonrasında Recâzidâde Mahmud Ekrem’in çevirileri görülmeye başlanır. Recep Vahyi, Halil 

Edib gibi isimlerin yaptığı çevirilerin de büyük çoğunluğu manzumdur (Kolcu, 2008: 332-335). 

Birçoğu süreli yayınlarda yer bulan bu çevirilere kimi kitaplarda parçalar halinde yer verilen 

çeviriler eklenir. La Fontaine’in fabıllarının müstakil çeviri kitapları olarak da yayınlandığı 

görülür. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Rıfat’ın Gürk-i Kaza İber ve Hikmet-i Şamilidir (1875) 

adlı eseri bunlardandır.  

Bu değerlendirmeler eşliğinde Türk Edebiyatında çevirilerle gelişen Çocuk Edebiyatı 

sahasının uzun bir zaman ve çok sayıda yayının eseri olduğu görülür. Çalışmamızda ele alınacak 

Ali Ulvi Elöve ise Fransızcadan yaptığı çeviriler ve eserleriyle bu sahada önemli çalışmalara 

imza atmış bir isimdir.  

I. Ali Ulvi Elöve’nin Çeviri Edebiyatımıza Katkıları 

Ali Ulvi Elöve 1881 yılında Selânik’te dünyaya gelmiştir**. İlk ve ortaöğretiminin bir 

kısmını Selanik’te yapan Elöve’nin Selânik Frerler Mektebinde ve Manastır Frerler Mektebinde 

Fransızca eğitim aldığı bilinmektedir. 1898 yılında Feyz-i Sıbyan’da Türkçe öğretmenliği 

göreviyle öğretmenlik mesleğini ilk defa tecrübe eder. Sonraki yıllarda Tatbikat Mektebi, 

Darülmuallimin, İstanbul Feyziye Mektebi, Adana Erkek Öğretmen Okulu, Bursa Kız Muallim 

Mektebi, Gazi Terbiye Eğitim Enstitüsü gibi okullarda Türkçe, Fransızca ve edebiyat derslerine 

girmiş, yanı sıra idari görevler almıştır. Türk Dil Kurumunun gramer-sentaks koluna aza seçilen 

Elöve, burada da değerli çalışmalarda bulunmuştur (Necmettin, 2001: 7-20). Aldığı eğitim 

sayesinde Fransızcaya hâkim olan Elöve, uzun yıllar öğretmenlik ve idareci olarak gençlere dair 

eğitim-öğretim faaliyetlerinde faydalı olmaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra dönemin süreli 

yayınlarında çıkan yazıları, şiirleri ve çevirileri ile de yoğun bir entelektüel faaliyette bulunan 

yazarın çeviri edebiyatına katkıları bağlamında süreli yayınlardaki yazı çevirileri incelenecektir.  

                                                           
** Ali Ulvi Elöve’nin hayatı hakkındaki bilgiler için geniş ölçüde Necmettin Özmen, Ali Ulvi Elöve’nin Hayatı ve 

Eserleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 künyeli eserden yararlanılmıştır. Sanatkârın 

İstanbul Fetih Cemiyetindeki terekesinden yararlanılarak yazılan ilgili tez Elöve’nin hayatına dair bilgileriyle 

çalışmamıza kaynaklık etmiştir.  
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A. Basılı Kitapları ve Çeviri Edebiyatına Katkıları  

Elöve’nin telif kitapları Çocuklarımıza Neşideler (1329), Türkçe Hekimlik Terimleri 

Üzerine Bir Deneme (1944-48) ve Bir Hanımın Defteri (1338, 1340) adlı eserlerdir. Çeviri 

eserleri, Küçüklere Çamur İşleri Nasıl Yaptırılmalı (1333-1335) ve Türk Dili Grameri’dir 

(1941).   

Küçüklere Çamur İşleri Nasıl Yaptırılmalı adlı eser, Fransız pedagog F. Garcin’den 

çocukların ilk eğitimlerinde faydalanılacak bir eser olarak çevrilmiştir. Elöve eserin önsözünde 

“eserimizi ciddi bir usûle müstenit kılmak hususunda daimi bir itina ile tertip eyledik ki örnek 

çıkaracak çocuklar, evvelce muayyen esasâta merbut kalmaksızın, ellerini oynatamayacaklar, 

işleyemeyeceklerdir. Muhtelif işler daima basitten başlayıp mürekkebe gitmek gibi mantıkî bir 

yolu takip etmek sûretiyle takım edilmiş, sıraya konmuştur (Elöve, 1333-1335: 9) açıklamasında 

bulunur. Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), adlı eser ise Fransız Jean Deny’den çevrilmiştir. 

Türkçe üzerine kaleme alınmış olan bu eser Elöve tarafından çevrilirken eksik ve hatalı görülen 

yönler tadil edilmiştir.  

B. Süreli Yayınlardaki Çeviriler 

Ali Ulvi Elöve’nin Mütalaa, Çocuklara Rehber, Bağçe, Çocuk Dünyası, Tedrisât- 

İbtidâiyye Mecmûası ve Yeni Mecmûa adlı dergilerde 33 adet çevirisi mevcuttur. Sully 

Prudhomme’dan dört, Jean Achard’dan üç, La Fontaine’den, Louis Ratisbon’dan ve H. 

Violeau’den ikişer, Andrilloud, Armond Slyvestre, Blondeaude Coumuracis, Édouard Grenier, 

Emile Povillon, Eugene Manuel, Ernest Lobois, Lamartine, Marie-Joseph de Chenier, 

Lachambeaudie, V. De la Perrot, ve Victor Hugo’dan birer şiir çevirmiştir. Aynı zamanda 

yazarları bilinmeyen ama “fransızcadan mütercem” kaydıyla çevrilmiş şu yazıları mevcuttur: 

“İki Nâmzed”, “Bir Çocuğun Tefekküratı”, “Dere”, “Kelebekle Arı”, “Kuş Yuvası”, “Vatanı 

Sev”, “Mercan”, “Kıraat Numûnesi”, “Osmanlı Inkılâbı 1”, “Osmanlı İnkılâbı 2”.    

Dergilerdeki şiir çevirilerinin tamamı manzum olarak çevrilmiştir. Bu çevirilerden 

“Kelebekle Arı”, “Rüya”, ve “Gizli Sesler” adlı şiirler, aşağıda “Kelebek ve Arı” örneğinde 

görüleceği üzere, bakışımlı çevirilerdir.  

  

 

Kelebekle Arı 

Kelebek söyleniyordu: 

-“Havâ güzel olursa 

Kırlarda gezeceğiz 

Gülleri öpeceğim 

Bir arı geçiyordu: 

-“Havâ güzel olursa 

Ben, dedi, gideceğim, 

Gülleri emeceğim, 

İşimi göreceğim!” 
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Ana metin ve çeviri metin karşılaştırıldığında “un papillon volage” “avare kelebek” 

olarak çevrilebilecekken Elöve’nin “volage” sıfatını attığı ve sadece “kelebek” dediği görülür. 

Aynı zamanda “l’abeillé sage” bilge arı ifadesi yerine de sadece arı dediği, “je vais avancer mon 

ouvrage” işime koyulacağım ifadesini de “Gülleri emeceğim, işimi göreceğim” olarak çevirdiği 

görülür.  

Bu çeviriler arasında dikkat çekici bir özellik ise “tatbîken” yapılan çevirilerdir. Eugène 

Manuel’den “Mektep”, Hippolyte Violeau’den “Vatan”, Victor Hugo’dan “Muhârebeden 

Sonra” adıyla yapılan çevirilerle, “ Muhacir Kız” ve “Kırâat Nümûnesi” başlıklı çeviriler 

tatbîken yapılmış çevirilerdir. Örnek olması açısından Hugo’nun “Muhârebeden Sonra” adlı şiiri 

aşağıya alınmıştır. 

 

Après la bataille 

Mon père, ce héros au sourire si doux, 

Suivi d’un seul housard qu’il aimait entre tous 

Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, 

Parcourait à cheval, le soir d’une bataille, 

Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. 

Il lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit. 

C’était un Espagnol de l’armée en déroute 

Qui se traînait sanglant sur le bord de la route, 

Râlant, brisé, livide, et mort plus qu’à moitié. 

Et qui disait: » A boire! à boire par pitié ! » 

Mon père, ému, tendit à son housard fidèle 

Une gourde de rhum qui pendait à sa selle, 

Et dit: « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » 

Tout à coup, au moment où le housard baissé 

Se penchait vers lui, l’homme, une espèce de maure, 

Saisit un pistolet qu’il étreignait encore, 

Et vise au front mon père en criant: « Caramba! » 

Le coup passa si près que le chapeau tomba 

Et que le cheval fit un écart en arrière. 

« Donne-lui tout de même à boire », dit mon père.    

   (Hetzel,1883:63-65) 

 

Muhârebeden Sonra 

Merhûm peder, güler yüzlü, tatlı sözlü kahramân 

Rus cengini anlatırdı.. Zâbit imiş o zamân! 

Bir gün yine kavga olmuş, moskofları yenmişler; 

Akşâm vakti yürümüşler, bir ovaya inmişler,, 

At sırtında bâbâm çıkmış şehidleri saymaya; 

Mecrûhları toplamaya, sedyelere yaymaya.. 

Uzun boylu, gâyet yiğit bir neferi var imiş, 

Hiç yanından ayrılmazmış koca osmanlı: Memiş.. 

Cenk yerinde sessiz sessiz dolaşırken ikisi,  

Pek yakından kulağına gelmiş bir insân sesi: 

Bakmış düşmân ordusundan bir yaralı asker var!. 

Benzi uçmuş, kân içinde, bir düziye hırıldar: 

Allah için bir yudum su.. ölüyorum bir yudum!.  

Böyle şeye pek acırdı, dayanamazdı merhûm.. 

Altındaki at üstünde mataraya el atmış, 

Neferine- “Ver şu suyu ona!” demiş uzatmış.. 

Nefer koşmuş su vermek için yaralıya eğilmiş;  

O görmeden, melun herif bir davranmış dikilmiş!. 

Meğer alçak, silâhı pederime çevirmiş! 

Memiş suyu uzatırken, bunu devirmiş.. 
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At irkilip geri düşmüş, babam gülmüş ve demiş: 

-“Kurşun bizim ayak teri! Ver suyunu sen, Memiş!” 

 

Şiir geniş ölçüde aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. Bir çocuğun dilinden aktarılan 

şiirde Fransız ve İspanyol savaşı anlatılır. Çocuk bir Fransız komutanın oğludur. Mağlup 

askerler arasında dolaşan Fransız komutanın yaralı Fransız asker ile arasında geçen bir olay şiire 

konu edilir. “Tatbiken” ihtarının şiir de iki motif düzeyinde geçerli olduğu görülür. İlk olarak 

Hugo’nun şiirindeki yaralı askeri İspanyol’dur. Elöve’nin çevirisindeki asker ise Moskof yani 

Rus’tur. Çeviri şiirde Türk ve Rus savaşı temsil edilir. Türkler Ruslara karşı galip durumdadır. 

Hugo’nun şiirinde Fransız komutanın Macar asıllı yaverinden bahsedilir. Çeviri şiir de ise “koca 

Osmanlı: Memiş” ifadesiyle millî bir tasvir yapılırken, askerin adı da “Memiş” olur. İhanet 

karşısında komutanların tavırları benzer olmakla birlikte Osmanlı komutanı daha 

kahramancadır. Fransız komutan gördüğü ihanete karşı yaverine sadece “suyu ona ver” deyip 

geçerken, Türk komutana “Kurşun bizim ayak teri” dedirtilmek suretiyle daha hamasi bir üslup 

tercih edilir.    

“Muhârebeden Sonra” şiirinde iki adet olduğu gibi “Karga ile Tilki” ve “Mecruhlar” 

şiirlerinde de şiir çevirilerine konularıyla ilgili resimler eşlik eder: 

  

 Mûharebeden Sonra 1    Muhârebeden Sonra 2 

                                                                                                                                            

          

       Karga ile Tilki     Mecrûhlar 

Ali Ulvi Elöve’nin süreli yayınlarda tespit edilen şiir çevirilerinin manzum olarak 

yapılmış olmaları önemlidir. Çeviri şiirler mümkün oldukça aslına sadık kalmakla birlikte gerek 

şiir sanatının getirdiği güçlükler gerekse de çevirmenin kendi tasarrufuyla kimi değişikliklere 

gidildiği görülmektedir. Özellikle “tatbiken” ihtarıyla çevrilen eserler ise ilgili eserin 

örnekliğinde gösterildiği gibi bir kültür dönüşümüne tabi tutulmuşlardır. Kimi şiir çevirilerinin 

orijinal dilleri ile aynı sayfada verilmesi Tanzimat sonrasında tecrübe edilen bir tercih olarak 

Elöve’de de görülür. Şiir ve resmin buluşmuş olması bir sonraki bölümde de ifade edileceği 

üzere bir yenilik hamlesinin devamıdır.  

Süreli yayınlardaki çevirilerin künyeleri ise şu şekilde verilebilir:  
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“İki Nâmzed”, Mütalaa, Nu.29, 4 Şubat 1312, s.3 

“Dere (Fransızcadan Mütercem)”, Çocuklara Rehber, Nu.19, 12 Ağustos 1315/24 Ağustos 1899, 

s.6-7 

“Kelebekle Arı”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Mayıs 1326/28 Mayıs 1910, Nu.4, s.176 

Sully Prudhomme, “Rüya”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Mayıs 1326/28 Mayıs 1910, Nu.4, 

s.176-177 

Édouard Grenier, “Gizli Sesler”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Mayıs 1326/28 Mayıs 1910, 

Nu.4, s.178-179 

La Fontaine, “Karga ile Tilki”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Haziran 1326/28 Haziran 1910, 

Nu.5, s.207 

Eugène Manuel, “Mektep”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Haziran 1326/28 Haziran 1910, 

Nu.5, s.208-209 

Ernest Legouvé, “Kahraman Dandolo”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Haziran 1326/28 

Haziran 1910, Nu.5, s.212 

Victor Hugo, “Muharebeden Sonra”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Haziran 1326/28 Haziran 

1910, Nu.5, s.213-214 

Marie-Joseph de Chénier, “Dileğimiz”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Eylül 1326/28 Eylül 

1910, Nu.8, s.48 

Hippolyte Violeau, “Vatan”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Teşrin-i Evvel 1326/28 Ekim 

1910, Nu.9, s.86 

Louis Ratisbonne, “Büyük Anne”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Teşrin-i Evvel 1326/28 

Ekim 1910, Nu.9, 86-87 

Hippolyte Violeau, “Kardeşlik”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Teşrin-i Evvel 1326/28 Ekim 

1910, Nu.9, s.87 

Emile Pouvillon, “Kar”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Kanun-ı Evvel 1326/28 Aralık 1910, 

Nu.10, s.118 

François Andrieux “İyilik”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Kanun-ı Evvel 1326/28 Aralık 

1910, Nu.10, s.119 

“Kuş Yuvası (Fransızcadan)”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 1327/1911, Nu.11, s.175-176  

“Vatanı Sev (Fransızcadan)”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 1327/1911, Nu.11, , s.176 

Pierre Lachambeaudie, “Çiçekle Bulut”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Haziran 1327/28 

Haziran 1911, Nu.13, s.26 

Victor de Laprade, “Kan Borcu”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Haziran 1327/28 Haziran 

1911, Nu.13, s.27 

Blondeau de Commercy, “Maymunla Ceviz”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Haziran 1327/28 

Haziran 1911, Nu.13, s.30 

Armand Silvestre, “Yaz”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Temmuz 1327/28 Temmuz 1911, 

S.2, Nu.14, s.58-63 

Jean Achard, “Mecrûhlar”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Ağustos 1327/28 Ağustos 1911, 

Nu.15, , s.112-113 

La Fontaine, “Kurnaz Çiftçi”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 15 Ağustos 1327/28 Ağustos 1911, 

Nu.15, s.114-115 

Jean Achard, “Peri Sultan”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 1 Ağustos, 1328/14 Ağustos 1912, 

Nu.13, s.99-100 

Jean Achard, “Peri Sultan”, Çocuk Dünyası, 13 Haziran 1329/26 Haziran 1913, Nu.14, s.1 

“Mercan Kıraat Parçaları”, “Kıraat Parçaları”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 8 Mayıs 1330/21 

Mayıs 1914, s.176-177 
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“Kıraat Numunesi (Fransızcadan Tatbiken)”, Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 7 Nisan 1331/20 

Nisan 1915, Nu.28, s.60-62 

Sully Prudhomme, “Buğday Tarlaları”, Yeni Mecmûa, 20 Haziran 1918, c.2, Nu.49, s.453 

Lamartine, “Göl”, Yeni Mecmûa, 1 Ağustos 1918, s.46-47 

Louis Ratisbonne, “Allah Görür, Bilir, İşitir” Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası, 1 Teşrinisâni 1919, 

s.192 

Sully Prudhomme, “Kan Çiçekleri”, Yeni Mecmûa, N.83, 30 Ağustos 1923, s.348 

Eugène Manuel, “Bir Ben”, Yeni Mecmûa, 30 Ağustos 1923, c.4, Nu.83, s.348  

 

II. Çocuklarımıza Neşideler’deki Yenilikler 

Edebiyatımızda çocuk edebiyatının gelişimi Tanzimat sonrasında görülür. Edebiyat 

tarihimizde tamamıyla çocuklar için ilk şiir kitabı İbrahim Alaettin Gövsa’ya aittir (Acaroğlu, 

1970: 244).1328 yılında Tanîn matbaasında “aile ve mektep kütüphanesi” serisinin ilk eseri 

olarak basılan Çocuklarımıza Neşideler Ali Ulvi Elövenin ilk şiir kitabıdır. Eserin kapağında 

1328 yazmakla birlikte eserin başındaki takdim yazısında yer alan Dârülmuallimîn müdürü Satı 

Bey’in yazısının sonundaki 20 Şubat 327 tarihi 4 Mart 1912 tarihine tekabül etmektedir. Eser 

daha sonra 1959 yılında hatırı sayılır değişikliklerle tekrar basılmıştır. Bu çalışmamızda ise 

eserin ilk baskısı, ait olduğu devre katkısı açısından ele alınacaktır.  

Daha önce Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası’nda yazılarına rastladığımız Dârülmuallimîn 

müdürü Satı Bey’in Çocuklarımıza Neşideler’in başında bir yazısı görülür. Çocuk Edebiyatına 

dair dikkatlere haiz olması nedeniyle bu yazının ilgili kısımlarını aşağıya alıyoruz: 

“Edebiyâtımızın en ehemmiyetli noksanı avâm ve bâhusûs etfâle mahsûs asâr 

husûsûndaki fikr-i şedîddir. Edebiyât-ı atîke için bu hâl tabîi idi: (…) bir sürü Arabî ve Fârisî 

kelime ve terkîbler ile temîn olunan tumturâk ve ihtişâmın her bir meziyete fâik telakki 

olunduğu sıralarda, bittabîi ne bir “edebiyât-ı avâm teşekkül edebilir ne de bir “edebiyât-ı etfâl” 

tevellüd eyleyebilirdi. (…) Edebiyât-ı etfâle gelince o maatessüf bunun (edebiyât-ı avam) kadar 

bir mazhariyete bile nâil olamadı; belki en ziyâde “çocuklarla iştigâl edenler çocuk kalırlar” 

hükmünün umûmî bir kanâat teşkil etmesinden dolayıdır: etlâfın bu husûstaki ihtiyâcâtı çok 

dâhâ uzûn bir müddet nazar-ı dikkate bile alınmadı; hem lisânı ve hem de manâsı çocuk 

zihninin erişebileceği seviyede manzûmeler ve şarkılar – ilân-ı meşrûtiyet kadar- mefkûd 

denilebilecek derecede mahdûd kaldı. (…) Tevfik Fikret beyin “hep kardeşiz” ve “küçük asker” 

şarkıları ile “Ağustos Böceğiyle Karınca” ve “Az Tamah Çok Ziyân Verir” efsânelerini, 

edebiyât-ı etfâlimizin bu parlak ve mükemmel asârını elime aldığım vakit (…) tarîfe sığmaz bir 

sürûr hissetmiştim. Tatbîkât mektebi açıldığı vakit, elimizde bu iki efsâne ve iki şarkı ile 

Süleyman Nesib beyin bir manzûmesinden ve Mehmen Emin beyin üç dört manzûmesinden 

başka bir şey yok idi (Elöve, 1328: 2-9).” 

Ali Ulvi Elöve ise eserini “terbiyevî ve mektebî” olarak tanımladıktan sonra, en büyük 

emelinin kitabının çocuklar tarafından “vesile-i intibâh olması ve onlar tarafından sevilmesi” 

olarak ifade eder. Kitapta yer alan “Asker olsaydım”, “Kumru”, “Sancağa Vedâ”, “Abide-i 

Hürriyet Karşısında”, “Para için”, “Cenge Giderken”, “Mevlid” dışındaki şiirlerin çoğunun 

çeviri ve tatbik olduklarını, kısmen de Tedrîsât-ı İbtidâîyye’de yayımlandıklarını kaydeder 

(Elöve, 1328: 10-12).  

Eser “aile”, “mektep”, “vatan”, “insânlık (nefse karşı vazifeler)”, “gayra karşı vazîfeler” 

ve “tabiat” başlıklarıyla altı bölümden oluşur. Eserde toplamda 72 manzume mevcuttur. Eserde 

yer verilen şiirlerin çeviri mi yoksa telif mi olduğuna dair notlar mevcut değildir. Bu sebeple 

daha önce şairin süreli yayınlarda yayımlayıp da çeviri olduklarına not düştüğü şiirlerden 

hareketle eseri incelediğimizde kimi çeviri şiirlerin esere alınırken gerek başlık gerekse muhteva 

açısından değişikliklere uğradıklarını gördük. Tespit ettiğimiz kadarıyla eserdeki şiirlerin 21’i 

çeviridir.  
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Aile bölümünde Louis Ratisbonne’ un “Büyük Anne” ve Hippolyte Violeau’nun 

“Kardeşlik” şiirlerinin çevirileri yer almaktadır. “Büyük Anne” şiirinin dergide yayınlanan ve 

kitapta yer verilen nüshaları arasında herhangi bir değişiklik yoktur. “Kardeşlik” şiirinin dergide 

yayımlanan şekli ile şiir kitabına alınan nüshası arasında farklar mevcuttur. 8. mısrada “Kardeş 

Hakkın vergisidir, bunu düşün, bunu bil” iken, kitapta “Kardeş Hakk’ın vergisidir, bunu sen de 

iyi bil” olarak değişir. 9. mısrada “De ki: Bizler bir anadan, bir karından çıkmayız”, “De ki: 

Bizler bir anadan, bir ocaktan çıkmayız” olarak değişir. Her iki şiirin de kitaptaki baskılarında 

şiirlerin muhtevalarına uygun resimler kullanıldığı görülür. “Büyün Anne” şiirine eşlik eden 

resimde Batılı bir sahne görülürken, “Kardeşlik” şiirine eşlik eden resimde çocukların Osmanlı 

giyimli olduğu dikkati çeker. 

        

 Büyük Anne      Kardeşlik 

Mektep bölümünde ise Eugène Manuel’in “Mektep” şiirinin “tatbiken” çevrisine yer 

verilmiştir. Şiirde kullanılan resim de adeta tatbiken tercih edilmiştir. Başı örtülü bir yaşlı kadın 

arkasında bir cami minaresi manzarasında, üzerinde Arapça yazılar yer alan bir çeşmenin 

kurnasına oturmuş küçük bir kızla söyleşir haldedir.  

 

Vatan bölümünde, Marie-Joseph de Chénier’in “Dileğimiz”, Hippolyte Violeau’nün 

“Vatan”, Victor de Laprade’ın “Kan Borcu”, Ernest Legouvé’nin “Kahraman Dandolo” ve 

yazarı belirtilmeyen “Vatanı Sev” şiirinin çevirileri mevcuttur. “Dileğimiz”, “Kan Borcu” ve 

“Vatanı” sev şiirleri için resim kullanılmamıştır. Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası’nda “Vatan” 

adıyla yayınlanmış olan şiir ise kitaba “Yine Vatan” adıyla alınmıştır. Bu şiire diğer örneklerin 

aksine bir resim değil 8 adet portre eşlik etmektedir. Bu portrelerin sahipleri Barbaros Hayrettin 

Paşa. Fatih Sultan Mehmet, Tiryaki Hasan Paşa, Yavuz Sultan Selim, Turgut Reis, Gazi Osman 

Paşa, Kemal Bey ve Midhat Paşadır. “Kahraman Dandolo” şiirine ise muhtevasına uygun bir 

resim eşlik eder. Daha önce “Mektep” şiirinde görülen yerlileştirmenin aksine bu şiir 

kültürümüze yabancı bir sahne ile resmedilir.  

 

Şiir çevirilerine örnek olması açısında Ernest Legouvé’nin “Kahraman Dandolo” adlı 

şiirinin alıntılanan kısmını örnek verecek olursak:  

 

 



 380                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

Dandolo 

Venise aux Byzantins demandait un traité. 

Auprès de l’empereur part comme député 

Un des plus nobles fils de Venise la Belle : 

Dandolo. L’empereur ordonne qu’on l’appelle. 

Il entre : le traité l’attendait tout écrit : 

« Lisez-le, dit le prince, et puis signez… » Il lit. 

Mais soudain, pâlissant de colère, il s’écrie : 

« Ce traité flétrirait mon nom et ma patrie, 

Je ne signerai pas ».  

  (Legouvé, 1862: 109-111) 

 

Kahraman Dandolo 

Venedik Bizansın önünde eğildi 

O kayser hiç insan değildi! 

Bir elçi gönderdi sulh için Venedik  

Dandolo! Çok kibar, namuslu ve atik 

Adamdı. Manuel huzura çağırdı;  

O girdi; kağıtları yazılmış, hazırdı:  

“Bakınız efendi ve imza atınız; 

Hem çabuk olunuz, pek azdır vaktiniz!” 

Dandolo okudu, o anda sarardı;  

Hiddetli gözleri alevler saçardı; 

Bağırdı: -“Bu kağıt vatanı mahveder! 

Dandolo bir hain, bir alçak derler; 

……..  

 

Şiirde Bizans ve Venedik arasında imzalanacak bir barış antlaşmasında Bizans’ın 

şartlarını kabul etmeyen bir Venedik asilzadesinin kahramanlığı konu edilir. Esas metinde başlık 

Dandolo iken çeviri metinde Kahraman Dandolo olur. “Venedik Bizansın önünde eğildi” dizesi 

asıl metinde “Venedik Bizanstan bir antlaşma diledi” dir. “Çeviri metindeki “O kayser hiç insan 

değildi” dizesi asıl metinde yer almaz. “Venediğin en asil oğullarından biri, Dandolo” ifadesi ise 

çeviri metinde “Dandolo! Çok kibar, namuslu ve atik adamdı” olarak yer bulur. Çeviri şiirdeki 

“Hem çabuk olunuz, pek azdır vaktiniz!” dizesi de asıl metinde yoktur. Yine asıl metinden 

hareketle “Fakat birden sinirden sararıp solarken, bu antlaşma adımı ve ülkemi zayıf düşürür, 

imzalamayacağım” dizeleri de “Hiddetli gözleri alevler saçardı; Bağırdı: “Bu kağıt vatanı 

mahveder!; Dandolo bir hain, bir alçak derler;” olarak çevrilmiştir. Çevirilerden anlaşılacağı 

üzere şair/çevirmen okuyucunun etki altında kalabilmesi için metnin anlamını bozmayacak 

şekilde tasarruflarda bulunmuştur. Şiir sanatı açısından olağan karşılanabilecek bu durum 

manzum olarak çevrilmesindeki zorluğu da gösterir.   

“İnsanlık” bölümünde Édouard Grenier’in “Gizli Sesler”, Jean Achard’ın “Mecruhlar” 

şiirleri Blondeau de Commercy’nin “Maymunla Ceviz” ve La Fontaine’in “Kurnaz Çiftçi” 

fabllarının yanı sıra yazarı belirtilmeyen “Kelebekle Arı” manzumesi mevcuttur. “Gizli Sesler” 

ve “Kurnaz Çifti” dışındaki diğer manzumelere konularıyla alakalı resimler eşlik eder.  

      

 Maymunla Ceviz     Kelebekle Arı 
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“Gayra karşı vazîfeler” başlığı altında Sully Prudhomme’un “Rüya”, François 

Andrieux’nün “İyilik”, Victor Hugo’nun “Muharebeden Sonra”, Pierre Lachambeaudie’nin 

“Çiçekle Bulut” ve yazarı belirtilmeyen “Kuş Yuvası” şiirleri ile La Fontaine’in “Karga ile 

Tilki” fablı mevcuttur. Bu bölümde “Muharebeden Sonra”, “Çiçekle Bulut”, “Kuş Yuvası”, 

“Karga ile Tilki” manzumeleri bağlama uygun resimlerle birlikte verilirler. Bu resimler arasında 

dikkat çeken “Muharebeden Sonra” ve “Karga ile Tilki” manzumelerine eşlik eden resimlerdir. 

İlgili manzumeler daha önce Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası’nda farklı resimler eşliğinde 

verilmişken Çocuklarımıza Neşidelerdeki resimler ise farklıdır. Bir başka önemli özellik ise 

“Muhârebeden Sonra” ve “Kuş Yuvası” manzumelerinde kullanılan resimlerin mahallî ve 

kültürel motiflere sahip olmalarıdır. “Kuş Yuvası”ndaki resimde bulunan ihtiyar adam Türk 

kıyafetleri içerisindedir.   

       

Muhârebeden Sonra     Çiçekle Bulut     Kuş Yuvası  Karga ile Tilki 

Tabîat bölümünde ise Armand Silvestre’in “Yaz” ve Emile Pouvillon’un “Kar” şiirleri 

görülür. Her iki şiir de bağlamlı resimlerle birlikte verilmiştir.  

    

  Yaz      Kar 

Çocuklarımıza Neşideler’de çevirilerine yer verilen şairlerin çoğu XIX. yüzyıl Fransız 

edebiyatına ait isimler olmakla birlikte, birbirinden farklı estetik akımlara bağlı sanatkârlardır. 

Klasik zevke bağlı François Andrieux, romantik hassasiyetlere sahip Victor Hugo, Louis 

Ratisbonne, Hippolyte Violeau, Victor de Laprade, Édouard Grenier; Parnas Sully Prudhomme, 

Armand Silvestre; natüralist Eugène Manuel; ressam Jean Achard, tiyatrocu Marie Joseph de 

Chénier; fabl yazarı Pierre Lachambeaudie ve La Fontaine gibi isimler Elöve’nin çevirilerini 

yaparken zengin bir edebî birikimden yararlandığını gösterir. Kaydedilen bu isimlerin birçoğu 

Fransız Edebiyatı’nın birinci sınıf sanatkârlardan değildir ve edebiyat tarihinde isimlerine çok 

az rastlanır şahsiyetlerdir.  

Yine fabl çevirileri de bir o kadar önemlidir.  Blondeau de Commercy “Maymunla 

Ceviz”, La Fontaine’in “Karga ile Tilki ve “Kurnaz Çiftçi”, Pierre Lachambeaudie’nin “Çiçekle 

Bulut” ve kime ait olduğu belirtilmeyen “Kelebekle Arı” adlı manzumeler Çocuklarımıza 

Neşideler’de tespit edilebilen çeviri fabllardır. La Fontaine dışındaki isimler çeviri 

edebiyatımızda sık rastlanan ve tanınan isimler değildir.  

Çocuklarımıza Neşideler, manzumelere eşlik eden resimleriyle de edebiyatımız 

tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Çocuk edebiyatının Türkçe ilk şiir kitabı olarak kabul 

edilen İbrahim Alaettin Gövsa’nın Çocuklara Şiirleri’nde de resimlere yer verilmiştir. 

Gövsa’nın eserinde Ahmed Hamdi’ ye ait 2, Midhat Paşa, Nâmık Kemâl Bey ve Ahmed Muhtâr 

Bey’e ait birer portre resim mevcuttur. İlgili kişilere ithaf edilen şiirlere bu şahsiyetlerin 

resimleri eşlik eder (Gövsa, 1327). Elöve’nin eserinde ise, örneklerle gösterildiği üzere, seçili 

şiirlerin muhtevalarına uygun çeşitli resimler kullanılmıştır. “Büyük Anne”, “Kuş Yuvası” gibi 

şiirler mahallî motifler ile süslenmiştir. Şiir ve resmin buluşmasının edebiyatımızda Ara nesil 

sanatkârları tarafından tecrübe edildiğini belirtmiştik.  
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Elöve Meşrutiyet yıllarında yayınladığı şiir kitabında çocukları hedef alması, didaktik 

olması düşüncesiyle bu resimleri kullanmış olmalıdır. İlk dönem dergicilik faaliyetlerinde resim 

kalıplarının elde edilmesi güç bir meseledir (Tokgöz: 2012: 61). Bu nedenle tablo altı şiirlerde 

kullanılan resimlerin farklı şiirlerde tekrar tekrar kullanıldığı görülür. Çocuklarımıza 

Neşideler’in 16. ve 18. sayfalarında görülen kuş resimleri daha önce Ara nesil dergilerinde 

görülen hazır klişe resimlerdir. 

    

  Sayfa 16     Sayfa 18 

Elöve’nin kimi şiirlerinde kullanılan resimler bize ait motiflerle çizilmiş olmanın yanında 

şiirlerin muhtevasına göre yerli bir sanatkârın kaleminde çıkan çizimler intibaı da verirler. 

“Karga ile Tilki” manzumesi için Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası’nda ve Çocuklarımıza 

Neşideler’de kullanılan resimler bu görüşümüzü destekler mahiyettedir. 

    

Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası   Çocuklarımıza Neşideler 

 

III. Sonuç 

Ali Ulvi Elöve gerek Selânik’in çok kültürlü ortamında ilk gençlik yıllarını geçirmiş 

olması gerekse aldığı eğitim sayesinde Fransız dili ve edebiyatına ilgili bir sanatkârımızdır. 

Erken yaşlardan itibaren çevirileri farklı dergilerde yayımlanmıştır. İlk şiir kitabı olan 

Çocuklarımıza Neşideler’e kadar özellikle Tedrîsât-ı İbtidâîyye Mecmûası’ında çevirileri göze 

çarpmaktadır. Bu çeviri eserleri daha sonra ilgili eserin vücuda gelmesinde kullanılmıştır. 

Tamamı Fransız edebiyatından yapılan bu çeviriler farklı edebî akımların etkisi altında kalmış 

sanatkârlara aittir. Şiir çevirilerini az sayıda da olsa fabl çevirileri takip eder. Birçoğu çeviri 

edebiyatımız açısından yabancı olan bu sanatkârlar ve şiirler Elöve’nin katkılarıyla 

edebiyatımıza kazandırılmış olurlar. Bu şiirlerin çoğunluğu çocukları ve millî duyguları konu 

edinen eserlerdir.  

Gerek dergide yayımlandıkları sırada gerekse şiir kitabına alındıklarında bu şiirler 

resimlerle birlikte verilirler. Dergilerde kullanılan resimler daha çok hazır klişe baskılara 

benzemekle beraber kitaptaki resimler yerel bir sanatkârın çizgilerini andırır. Çocuk 

Edebiyatının ilk Türkçe şiir kitaplarından biri olması sebebiyle bu durum bir yenilik olarak 

yorumlanmaya müsaittir. Dergilerdeki çevirileri manzum çevirilerdir. Çeviri metinler 

incelendiğinde ise büyük ölçüde aslına sadık kaldığı görülür. Tatbiken ihtarı ile yapılan 

çevirilerinde ise kültürel motiflerin değişime uğratıldığı fark edilir. Tarihi vakalarda da bir 

uyarlamaya gidilir.  
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN’İN “AŞK OLSUN ÇOCUĞUM AŞK OLSUN VE BİR 

ŞEMSİYEM OLSA KUŞLARDAN” ADLI ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞINA 

BİR BAKIŞ 

 

Veysi SEVİNÇLİ1 

 

 

ÖZET 

Bir dildeki sözcük, deyim, kalıp söz, atasözü, kendine özgü anlatım vb. dilbilgisi terimlerini 
kapsayan bütünlüğe söz varlığı diyoruz. Adı geçen eserde de ifade etmeye çalıştığımız konuların önemli 
bir kısmı yeterince yer almıştır. Bir dildeki kelimelerin sayısı ile yazarın eserlerinde kullandığı kelimelerin 
sayısı eş değer oranda olamaz, olması da mümkün değildir. Çünkü kişilerin kullandığı kelimelerde, eğitim 
durumu, yaşantı, meslek ve görgü son derecede etkindir. Kişinin bunlardan etkilenmemesi mümkün 
değildir. Dolayısıyla bir dildeki söz varlığı ayrı, bir yazarın eserlerindeki söz varlığı ayrı şeylerdir. Bu 
nedenle yazarların söz varlığı, o dildeki söz varlığının cüz’i bir kısmını teşkil eder. Herhangi bir yazarın söz 
varlığından söz edebilmek için o yazarın eserlerinin bütününü gözden geçirip incelemek gerekir. Bu 
sebeple bildiride adı geçen söz varlığı incelenen eserler sınırlı tutulduğundan yazarın bütün söz varlığı 
değil, konu başlığında belirtilen eserindeki söz varlığıdır.  

Anahtar Sözcükler: Mustafa Ruhi Şirin, söz varlığı, deyim, terim, dil. 

 

VOCABULARY IN MUSTAFA RUHİ ŞİRİN’S “AŞK OLSUN ÇOCUĞUM AŞK OLSUN” AND 
“BİR ŞEMSİYEM OLSUN KUŞLARDAN” 

 

ABSTRACT 

We call vocabulary that words, proverbs, phrase sand grammer peculiar expressions in a 
language. Important part of what wetried to express in the afore mentioned work took place last long 
enough. The number of words in a language, the number of words used in the author's worksare not 
equivalentrates; that is also not possible. Because in the words used by theperson’s education, status, 
experience are highly effective manners. Person is unlikely to be affected by them. Thus, the existence 
of a language are separate, distinct vocabulary esthing in a writer's work. Therefore the presence of the 
author, integral part of the vocabulary in that language constitutes a portion. In order to refer to any 
writer's vocabulary, it is necessary to examiner evise the whole of theauthor's works. For this reason, 
there port said vocabulary studied works of the author's presence, not to mention all that remain 
limited, is being mentioned in the Works mentioned in the subject header. 

Keywords: Mustafa Ruhi Şirin, vocabulary, phrases, terms, language. 

 

GİRİŞ 

1955 yılında Trabzon’da doğan Mustafa Ruhi ŞİRİN, iletişim alanında yükseköğrenim 

gördü. 1977’de TRT’de göreve başlayan Şirin, bu kurumda radyo ve televizyon programları 

prodüktörlüğü ve danışmalığı yaptı ve çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 1986-1991 

yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde iletişim dersleri de veren Şirin, 1990 yılında Çocuk 

                                                           
1 Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi. vsevincli@hotmail.com. 
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Vakfı’nı kurdu. Çocuk yazarı olarak tanınan Mustafa Ruhi Şirin’in kitapları aynı zamanda 

yetişkinlere de yöneliktir. 

Bazı kitapları, Rumence (Guguklu Saatin Kumrusu) ve Makedonca’ya (Masal Mektuplar 

Cohobja adıyla) çevrildi. Çocuklara yönelik; Masal mektuplar, Gökyüzü Çiçekleri, Çocuk 

Kalbimdeki Kuş, Kar Altında Bir Kelebek, Guguklu Saatin Kumrusu, Her Çocuğu Bir Yıldızı 

Var, Mavi Rüyalar Gören Çocuk, Geceleri Mızıka Çalan Kedi, Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun, 

Dünyaya Gülen Adam, Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan ve Yetişkinlere yönelik; Çocuk Yüzlü 

Yazılar, Rüya Saati, Televizyon-Çocuk ve Aile, Çocuğa Adanmış Konuşmalar, Çocukluğun 

Kozası, Gösteri Çağı Çocukları, Masal Atlası, Hayat Gibi, Kuşatılmış Çocukluğun Öyküsü, 

Yıldız Sayan Ağaç gibi eserleri bulunmaktadır. 

 

Mustafa Ruhi Şirin’in “Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun ve “Bir Şemsiyem Olsa 

Kuşlardan” Adlı Eserlerindeki Söz Varlığına Bir Bakış 

Söz varlığı terimini kısaca, bir dildeki kelime (sözcük), deyim, söz kalıpları, atasözleri ve 

milletlerin kendine özgü anlatım şekillerinin oluşturduğu dilbirliği şeklinde ifade etmek 

mümkündür. Bugün dünya üzerinde 3000,2 60003 ve Birleşmiş Milletlere göre de 8000 dil4 

bulunmaktadır. Bu diller arasında yüz binlerce söz varlığına sahip olan dillerin yanında, 

yüzlerce sözvarlığına sahip olanları da vardır. Dillerdeki söz varlıklarının zenginliği, o dillerin 

dünyada sayıca fazla insan tarafından konuşulmasının yanında, toplulukların sanayi ve teknoloji 

yönünden gelişmişliği, eğitim ve kültür düzeyinin yüksekliği ile de ilgilidir. Çünkü bu ve bunun 

gibi faktörler, dile sayısız kelime ve terim kazandırmışlardır.  

Toplumlar, doğaları gereği tarihleri boyunca diğer topluluklarla bir şekilde iletişim 

içerisinde olmuşlardır. Bu ilişkiler sayesinde etkileşim ve kültürel alış-verişler artmış; bu sayede 

milletlerin dillerindeki söz varlıkları, dile giren yabancı kelimelerle zenginleşmiştir. Dillerdeki 

söz varlıklarının gelişip zenginleşmesi sadece bununla yeterli olmamıştır. Bunun yanında o 

dilden yazılan eserlerin taranarak kullanımdan düşmüş kelimelerin yeniden dile kazandırılması, 

yöre ağızlarının incelenerek kelimelerin derlenmesi, dildeki ek ve kökler yardımıyla ihtiyaca 

uygun kelimelerin yapılması ve kelime gruplarının oluşturulması dillerin söz varlıklarının 

zenginleşmesi ve geliştirilmesi açısından takip edilen yollardan olmuştur. Hiçbir medeni 

toplumla kültürel ilişki kurmamış, sanat, sanayi ve teknoloji ile tanışmamış, yeterince eğitim 

almamış ve kültürel yönden kendini geliştirmemiş kabile topluluklarının söz varlığı yönünden 

fakir kalması, gelişmemesi kaçınılmaz olmuştur. 

Dillerdeki söz varlığının zenginliği, kelime sayısıyla ilgili olmakla birlikte; dillerin 

kelime yapmaya elverişli olması ile doğru orantılıdır. Canlı bir varlık olan dillerin 

zenginleştirilmesinin en önemli faktörlerinden biri de hiç şüphesiz kelime türetmektir. Gerek 

kök ve gerekse ek bakımından kelime yapımına elverişli dillerin söz varlıkları diğer dillere 

oranla daha zengindir. Türkçenin 7500 kelimelik bir sözlük olan Divan ü Lügati’t-Türk’ten yüz 

binlerce kelimeyi ihtiva eden bugünkü sözlüklere ulaşması, Türkçenin kelime yapımına uygun 

bir dil olmasının en önemli göstergelerinden biridir. Türkçe, kelime yapımında önem arz eden 

yeterince isim ve fiil kökleriyle birlikte geniş bir ek yelpazesine sahiptir. Ayrıca Türkçe, kelime 

grubu, söz kalıbı, deyim ve atasözlerinin zenginliği sebebiyle gelişmeye çok elverişlidir. Bu 

arada gerekli tedbirler zamanında alınmadığı takdirde söz varlıklarını oluşturan bu değerler, 

zaman içerisinde çeşitli nedenlerle işlevlerini kaybedip kullanıştan düşmeleriyle dillerin güç 

kaybına uğrayıp fakirleştiğini de göz ardı etmemek gerekir. Hatta bazı diller tarihî süreçte 

işlevlerini tamamiyle kaybedip ortadan kaybolmuşlardır. Hitit, Luvi, Kilikya dili5 gibi. 

                                                           
2 İsmail Parlatır-Hatice Şahin, Türk Dili (Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri İle Anlatım Teknikleri, Ekin Basım Yayın 

Dağıtım, Osmangazi/Bursa, 2010, s.3. 
3 Mehmet Sarı, Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yayıncılık, Ankara 2011, s.45. 
4 http://www.haberkita.com/haber/dunyada-konusulan-dil-sayisi/79983, 10.10.2016. 
5https://tr.wikipedia.org/wiki/Asya_kökenli_ölü_diller_listesi. 30.09.2016 

http://www.haberkita.com/haber/dunyada-konusulan-dil-sayisi/79983
https://tr.wikipedia.org/wiki/Asya_kökenli_ölü_diller_listesi
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Dillerdeki söz varlığının zenginliğinde dil-kültür ilişkisinin de önemini göz ardı etmemek 

gerek. Tarihin süzgecinden geçip gelerek oluşan kültürün, bu süreç içerisinde sahip olduğu 

kültürel değerleri, dile taşıması, dile kazandırması kaçınılmazdır. Eskimoların yaşantılarında 

önemli bir yer tutan “kar ve kar yağışı”, Arap kültüründe önemli bir yere sahip olan “deve ve 

devetüyü renkleri”, Türk maddî kültürünün temel taşlarından at, oba, yayla, kılıç; manevî 

kültürünün temel taşlarından olan islâmî motiflerin Türkçenin söz varlığında önemli bir yer 

tutması bunun göstergesidir. Bu sebeple varlığını tarih sahnesinde sürdürmek isteyen 

topluluklar, dil ve kültürlerine gereken önemi vererek söz varlıklarını geliştirmesi, yaşatması 

gerekir. Çünkü tarih sahnesine dilleriyle gelir, dillerinin yok olmasıyla tarih sahnesinden 

silinirler. 

Dillerin söz varlıklarını ortaya koymada yazar, şair ve bilim adamlarının yayımladıkları 

eserler önem arz etse de yeterli değildir. Bunların yanında genel olarak dillerin söz varlığını o 

dilde yayımlanmış sözlük, atasözleri, deyimler ve tarama sözlükleri gibi eserler ortaya koyar. 

Söz varlığını geliştirmek isteyen toplumların bu yönde çalışmaya önem vermeleri gerekir. Aksi 

takdirde şair ve yazarların eserlerinde kullandıkları söz varlıkları, onların eğitim, kültür, yaşantı 

ve görgüsü gibi faktörlerle sınırlıdır. Bir dili bütün yönleriyle ortaya koyamazlar. Bu nedenle 

sadece bunlardan medet ummak yersiz ve yetersizdir. 

Buradaki incelemede Şair Mustafa Ruhi Şirin’in söz varlığı değil, sadece bahse konu olan 

Şair’in “Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun” ve “Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan” eserlerinde geçen 

söz varlıklarıyla sınırlıdır. Eserlerdeki muhatapların çocuklar olduğu düşünülürse şairin söz 

varlığının sınırlı kalacağı muhakkaktır. Bu nedenle incelememiz, söz varlığını meydana getiren 

bazı unsurlar üzerinde olacaktır.  

Eserlerde hemen hemen her kelime çeşidine yer verilmeye çalışılmıştır. Başta isim olmak 

üzere sıfat, zamir, zarf, fiil, bağlaç, edat ve ünlemler örneklerle gösterilmiştir. Metinlerde geçen 

söz varlıklarının tamamının indeksinin çıkarılması yerine -sempozyumlar için kapsamlı 

olacağından- sınırlı sayıda örneğe yer verilmiştir. Eserde söz varlığının temel taşlarından sayılan 

atasözleri ve deyimlere hemen hemen hiç rastlanmamıştır.  

Şair, eserlerinde kendine mahsus “gök-anne (B.Ş. s.14), hanımkuş (B.Ş.s.29), uyku atları 

(B.Ş.s.30), süt gölü (B.Ş.s.30), süs kanatlar (B.Ş.s.30), hayâlkuş (B.Ş.s.46), hayâl-anne 

(B.Ş.s.47), bulutkuş (B.Ş.s.65), yağmur-anne (B.Ş.s.65)” gibi bazı kavramlara yer vermiştir.  

Çocuklara Türkçeyi sevdirmek, belleklerinde güzel şeyleri çağrıştırmak için -aşağıda da 

belirtildiği üzere- kelimeler özenle seçilmiştir. 

 

EN BÜYÜK İYİLİK 

iyilik, insanın şefkat eli 

iyilik, başkalarını düşünme kaygısı 

iyilik taşa çiçeğe ağaca kuşa 

iyilik toprağa havaya suya 

iyilik insan 

iyilik kendine 

iyilik, dua  

 

iyilik, 

daha dünyadayken  

cennette yaşamak (A.O. s.43-44) 

 

ÇOCUKLUĞUN ZAFERİ 

arınmış bir kalp 
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adalet duygusu 

doğru bilgi 

doğru düşünce 

doğru eylem 

rengini verir 

vicdanın sesine 

 

her kötü karar 

birden çeker insanı 

kötülerin arasına 

hep doğru kararsa 

iyilerin katına 

yükseltir insanı (A.O. s.52) 

 

DOĞRU SORU  

henüz doğmamışken bile 

aramızda konuşurduk 

Meleklerin süslediği 

incecik yolda 

koşardık birbirimize 

koşardı ağaçlar 

koşardı yollar 

Biz gülünce 

gülerdi gökyüzü 

gülerdi bütün çiçekler 

gülerdi bizi seyreden melekler 

Yavrum bu gülücüklerin  

kaynağı hep sen, hep sen (A.O. s.30) 

 

KUŞ OLMAK 

ev kuş 

deniz kuş 

ağaç kuş 

ırmak kuş oldu 

başladı kuş oyunu (B.Ş. s.17) 

 

KUŞ TÜRKÜLERİ 

bir kuş bir kuşu severse 

kelebekleri inci taşır 

iki dağdan iki ağaç 

bir bahçede kucaklaşır 

 

çiçek bir kuşu severse 

doğar içine kuş dili 

türkülerle geri döner 

ayrılan iki sevgili (B.Ş. 39) 

 

KUŞLAR TÜRKÜ SÖYLEYİNCE 

Suda yürür su perisi 
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Etekleri hiç ıslanmaz 

Davul çalınır düğünde 

Kuşlar türkü söyleyince 

 

Uçan her kuş güzelleşir 

Kuşlar uçarken acıkmaz 

Gelin olur bahar olur 

Kuşlar türkü söyleyince (B.Ş. 54) 

 

Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun adlı şiir kitabındaki “En Büyük İyilik” şiirinde “iyilik”, 

“Çocukluğun Zaferi “ şiirinde “doğru”, “Doğru Soru” Şiirinde “gülmek” kelimeleri ; Bir 

Şemsiyem Olsa Kuşlardan adlı şiir kitabında “Kuş Olmak,” “Kuş Türküleri,” ve Kuşlar Türkü 

Söyleyince” şiirinde “kuş” kelimeleri ön plan çıkarılarak daha küçük yaşlarda çocukların 

bilinçaltına onların geleceklerinde de hayatına yön verecek olan “iyilik, doğruluk, gülmek ve 

kuş sevgisi” kavramlarını yerleştirmek amaçlanmıştır. Kitapta bu ve bunlara benzer daha birçok 

kelimeye yer verilmiştir. 

 

Kısaltmalar: 

 A.O. : Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun 

 B.Ş. : Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan 

 s. : Sayfa 

 vb. : Ve benzeri 

 

Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun ve Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan kitaplarında geçen 

söz varlığını -genel hatlarıyla- şu şekilde ifade etmek mümkündür. 

 

İsimler 

 A.O. 

Anı (s.9), anne (s.9), baba (s.9), dolunay (s.9), yavru (s.9), bebek (s.10), çocukluk 

(s.10), sevinç (s.10), zor (s.11), yol (s.11), melek (s.12), süt (s.12), uyku (s.12), hava 

(s.13), çocuk (s.17), öğrenci (s.17), anlamlı (s.18), ırmak (s.21), göl (s.21), deniz (s.21), 

ciddi (s.22), anka (s.27), saklambaç (s.40), lego (s.65), Bilge (s.75) 

 

B.Ş. 

Gökyüzü (s.11), anne (s.11), güneş (s.12), kuş (s.12), yıldız (s.12), kıyı (s.19), karanlık 

(s.19), kuş (s. 19), ev (s.25), çocuk(s.25), balon (s.20), kuş (s.21), kurbağa (s.21), balık 

(s.21), tavşan (s.21), anka (s.57) 

 

Sıfatlar 

 A.O. 

Bu (gün) ( s.9), yeni [bir dolunay (s.9)], ilk [adım (s.10)], güzel [anı (s.10)], o [zaman 

(s.10)], o [mavi ses (s.10)], her [çocuk (s.11)], mavi [ışık (12)], büyük [melek (s.12], üç 

[sözcük (s.12)], küçük [ay (13)], beyaz [bir gemi (s.15)], bir [gemi (s.15)], Her [çocuk 

(s.17)], yeni [bir okul (s.17)], şu [koca dünya (s.17)], o [tam kitap (s.26)] 
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B.Ş. 

Kanatlı [kuş (s.12)], bir [kanat (s.14)], kuş resimli [balon (s.20)], çok [balon (20)], nazlı 

[kuş (s.22)], mutlu [kuş (s.22)], ılık [rüzgar (s.23)], dört ayaklı bir kuyruklu [kuş (s.24)], 

her [gün (s.29)], beyaz [uyku atları (s.30)], masmavi [süt gölü (s.30)], küçücük [birkuş 

(s.31)], bir [kuş (s.31)] 

 

Zamirler 

 A.O. 

Ben (s.9), sen (s.10), biz (s.70) 

 

B.Ş. 

Ben (s.11), sen (s.63) 

 

Zarflar 

 A.O. 

Öyle [iste- (s.10)], en [mutlu gün (s.9)], önce [hayâlimde doğdun(s.10)], kolay [başar-

(s.10)], şimdi (s.10), erken (s.10), kolay [(başar- (11)], yalnız (s.12), niçin (s.13), doğru 

[göster- (s.18)], en [harika varlık (s.18)], daha [çok (s.25)], daha [güzelleş- (s.29)], gece 

boyunca (s.73) 

 

B.Ş. 

Çinçin [öt- (s.14)], geceleyin (s.18), önce (s.15) 

 

Edatlar 

 A.O. 

Gibi [dolunay gibi (s.9)], ki [seni öyle istedim ki (s.10)], de[prensim eve gelse de 

(s.48)], ki [öylesine saklanırdım ki (s.48)], hani,[ diyorsun ya (s.65)] 

 

B.Ş. 

Acaba (s.15) 

 

Ünlemler 

 A.O. 

 Hey (s.50) 

 

 B.Ş. 

 Allah’ım (s.65) 
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Fiiller 

A) Basit Fiiller 

 A.O. 

Doğ- (s.9), tanı- (s.10),anla- (s.13), oku- (s.15), de- (s.15), geç- (s.15), bak- (s.15), 

başla- (s.15), uyu- (s.15), yaşa- (s.18), gerçekleş- (s.18), yaşan- (s.18), kal- (s.18), dur- 

(s.21), çınla- (s.22), yürü- (s.25), bin- (s.26), kon- (s.30), koş- (s.30) 

 B.Ş. 

Gör- (s.13), de- (s13), kon-(s.14), anlat- (s.14), yıka- (s.15), öp- (s.15), yıkan- (s.15), 

kopar- (s.15), anlat- (s.15), sobelen- (s.24) 

B) Birleşik Fiiller 

A.O. 

a) İsim+yardımcı fiilden oluşanlar 

Hoş gel- (s.9), acele et- (s.10),kabul et- (s.17), ses ver- (s.27), çeki-düzen ver- 

(s.71), el et- (s.75), seyret- (s.81) 

B.Ş. 

  Hoş gel- (s.34),ağıt yak- (s.33),kaybol- (s.34) 

A.O. 

b) Fiil+yardımcı fiilden oluşanlar (Tasvir Fiiller) 

Dokunabil- (s.10), çekiver (s.23),dönüşüver- (s.29), uçurabil- (s.29), ulaşabil- 

(s.75), haykırabil- (s.79), konuşabil- (s.91) 

B.Ş. 

Olabil- (s.21), uçabil- (s.66), alabil- (s.66), açabil- (s.66), kaçırabil- (s.66), 

uçurabil- (s.67) 

 

Kelime Grupları: 

 

İsim Tamlamaları 

A) Belirtili İsim Tamlaması 

 A.O. 

Meleklerin kardeşi (s.9), sesinin rengi (s.10), bebeklik balı (s.12), günün her saati (s.15), 

meleklerin yazdığı şiir (s.15), şu kaca dünyanın öğrencisi (s.17), kalbimizin çocuğu 

(s.30), güzel ve mutlu yaşamanın yolu (s.43), trenimin rayları (s.65), oyunların altın çağı 

(s.65), benim hayâlim (s.82), aşkın uzun yolculuğu (s.88), sevgilinin biri (s.88), 

diğerinin eli (s.88), aşk olsun dediğimin farkı (s.91), iki sevgilinin aşk çiçeği (s. 92) 

 

B.Ş. 

Annemin aynası (s.12), yağmurun elleri (s.14), baharın gonca şöleni (s.32), evin küçük 

çocuğu (s.35), masalın kızları (s.38), Kafdağı’nı ardı (s.45), çocuğun kanadı (s.45), 

ağaçların boyu (s.45), gölün suyu (s.45), beyaz hayâl defteri (s.46), hayâl evinin yeri 

(s.46), yağmurun sesi (s.54), annesinin düşü (s.57), beyaz dağların üstü (s.58), benim 

çocukluğum (s.69) 
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B) Belirtisiz İsim Tamlaması 

A.O. 

Cennet Çiçeğim (s.9), anne çiçeği (s.12),melekler bahçıvanı (s.12), naz aynası (s.13), 

anne sütü (s.25), hayat merdiveni (s.35), sütçanağı (s.58), oyuncak müzesi (s.67), işaret 

parmağı (s.68), palto düğmesi (s.70), Kafdağı (s.73), bilgi yayı (s.76), deneyi oku (s.76), 

sırtüstü (s.81), aşk meleği (s.87), aşk aynası (s.87), ateş topu (s.88), erik dalı (s.93) 

 

 B.Ş. 

Kuşevi (s.9), sırtüstü (s.11), Gökyüzü (s.11), yıkanmak oyunu (s.15), merhamet yarışı 

(s.22), kuş ninnileri (s.30), tavus kuşu (s.32), gül kuşu (s.33), kuş türküleri (s.39), 

kırmızı elma bahçeleri (s.43), Kafdağı (s.45), hayâl evi (s.46), uykuları saklamak işi 

(s.47), uykucuk kuşu (s.47), çamaşır ipi (s.49), rüya kuşu (.49),kuş oyunu (s.51), 

gökyüzü (s.54), aşk ırmağı (s.68) 

 

İyelik Grubu 

 A.O. 

Yavrum (s.9), evimiz (s.9), hayâlim (s.10), sesin (s.12),meleğim (s.12), balım (s.12), 

kulağım (s.12), yanım (s.15), saatim (s.23), çocuğum (s.25), hayâllerin (s.25), evimiz 

(s.29), kalbimiz (s.30), prensim (s.48), evimiz (s.77), cevabın (s.79), sorum (s.79), 

başım (s.88), kalbi (s.88), çocuğum (s.91) 

B.Ş. 

Annem (s.15), vücudum (s.14), renkleri (s.22), sesi (s.32), mendilim (s.49), rüya 

kuşum (s.49), uçuşun (s.50), ölümün (s.50), kalbim (s.63) 

 

Sıfat Tamlaması 

 A.O. 

Bu gün (s.9), ilk adım (s.10), yüzüncü gün (s.12), küçük melek (s.12), beyaz bir gemi 

(s.15), şu kaca dünya (s.17), Hayatı öğreten pusula (s.18), oyun oynayan çocuklar 

(s.21),ilk atılacak ok (s.25), hayâl atlar (s.26, ümidi besleyen hayâl (s.26), iyileşmesi 

imkânsız bir hastalık (s.26),ikiz kardeş (s.27),meleklerin süslediği [incecik yol (s.30)], 

beyaz atlı prens (s.48), ortanca kardeş (s.57), oltasız yem (s.68), hiç anlatılmamış 

masallar (s.73), hayâl mektup (s.81), ilk kez (s.87), iki sevgili (s.87), en değerli miras 

(s.91) 

 

B.Ş. 

Nazlı kuşlar (s.22), mutlu kuşlar (s.22), annesiz kuşlar (s.22), ılık rüzgar (s.23), 

süslü kuş (s.32), şakacı papağan (s.34), kafesteki kanarya (s.35), uçmayı unutan kanat 

(s.35), masal kanatlı atlar (s.35), ayrılan iki sevgili (s.39), adını unutan kuşlar (s.41), 

çiçek seven beyaz at (s.43), uzun kanatlı bir kuş (s.45), kanatsız kuş (s.48), ince saz 

(s.54), uçuşan kül (s.57), siyah bir kuğu (s.58), yavru kuş (s.65) 

 

 

 

Sıfat-fiil Grubu 
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 A.O. 

Hayatı öğreten (s.18),oyun oynayan (s21), ümidi besleyen (s.26), çocuğun ikiz 

kardeşine benzer (s.26), uçaksavar (s.70), sevinci gösteren (s.77), öyküsünü okuduğum 

şehri temizleyen (s.81), haklarını bilmeyen (s.82), birbirine benzemeyen (s.82), gül 

yerine mendil bırakan (s.87), ateş topuyla dönen (s.88) 

B.Ş. 

Uçmayı unutan (s.35), baharla gelen (s.36), güneş devlerinin ağzında ağlayan (s.38), 

adını unutan (s.41), çiçek seven (s.43),mendilimi çalan (s.49), gölgesinde yürüyen 

(s.56), adını unutan (s.58), uçmayı unutan (s.62), uçan resimler gibi düşen (s.63) 

 

Zarf-fiil Grubu 

 A.O. 

Çocukluğa geçerken (s10), gözlerimin içine bakarak (s.15), mışıl mışıl uyurken 

(s.15), oyun oynarken (s.21), oyundan atılınca (s.22), oyuna çağrılınca (s.22), dünyanın 

patikalarında yürürken (s.26), henüz doğmamışken (s.30), doğru soru sormadıkça (s.31), 

onun beni gördüğü duygusuna kapılınca (s.48), içeri adım atınca (s.67), hiç yabancılık 

çekmeden (s.67), karanlığın çıngırağını dinlerken (s.68), okunu ve yayını çıkarıp (s.74), 

el çırparak (s.81), hiç durmadan (s.82), ilk adımları atarken (s.91) 

B.Ş. 

Karıncalar uyanmadan (s.13), gözlerin kapalı gülünce (s.13), rüya görünce (s.14), 

vücudumu öperken (s.15), uçan bir kuşa bakınca (s. 16), iyilik şarkısı söyleyerek (s.18), 

uçamaz olunca (s.19), kuş resimli balon uçarken (s.20), güneş batınca (s.22), bahar abla 

duvağını dikerken (s.23), uçurtma ipine konunca (s.23), kuşlarla yarışırken (s.23), 

korkusuz uyurken (s.33), çiçek bakışlı çocukları görünce (s.34), serçe parmağı değince 

(s.35), kışlar çiçeğe gülünce (s.43), ağır olsun diye (s.49), kuklacı ipiniçekince (s.51), 

kuşlar türkü söyleyince (s.54), eşine kavuşmadan (s.57) 

 

İsim-fiil Grubu  

 A.O. 

Hayâl kurarak yaşamak (s.26), hayâl ile gerçek arasında ilişki kurma (s.26), köprü 

kurma (s.26) 

B.Ş. 

Uykuları saklamak (s.47), birlikte yaşamak (s.68), kuş ol- (s.17) 

 

Edat Grubu 

 A.O. 

Erken büyümek için (s.10), tek bir ağaç gibi (s.22), kozası saf duygudan öldüğü için 

(s.26), mucize bir çiçek gibi (s.29), henüz doğmamışken bile (s.30), hayat yolculuğunu 

kolaylaştırmak için (s.43), bir bilgeyi dinler gibi (s.46), küçücük sandal bile (s.68), 

yetenek ve doğru bilgi kadar (s. 74), mutlu olmak için (s.76), aramızdaki sevgi çoğalsın 

diye (s.91), mum sönecek diye (s.91),  

 

 

B.Ş. 
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Bir varmış bir yokmuş gibi (s. 16), bir kuş gibi (s.23), oyun öğrettiği için (s.29), bir sır 

gibi (s.46), suskun bir ırmak gibi (s.57), uçan resimler gibi (s.63), bir tüy gibi (s.63) 

Tekrar Grubu 

A.O. 

Mışıl mışıl [uyurken (s.15)], iki iki (s.44), uslu uslu /ağır ağırve sessizce (s.60), alkış alkış 

(s.63) 

 

B.Ş. 

Salkım salkım [üzüm (s.15)], kuş kuş (s.20),yıldız yıldız (s.30), masmavi (s.30), nazlı 

nazlı (s.32), güle güle (s.34), bomboş (s.49), mini mini (s.63), bebek bebek (s.44), al al 

(s.44) 

Bağlama Grubu  

 A.O. 

Çocuğun da hayâlin de yüzü (s.25), hayâl ile gerçek arası (s.26), doğru bilgi ve 

deneyim (s.31), doğal ve özgürce yaşamak (s.40), çocuğu tanımak ve anlamak (s. 43), 

hem büyük hem de ağırdı (s.49), kendinden büyük ve ağır (s.49), gerilecek yay, atılacak 

ok ve amaca uygun düşünce (s.75), saf ve arı çocukluk günleri (s.79), kral da halk da 

dünya da (s.79), fırtınalı ve yıldızsız gece (s.87) 

B.Ş. 

Çocuk ve gökyüzü (s.20), kuş ve yıldız (s.45), kuş ve çocuk (s.64) 

Ünlem Grubu 

A.O. 

Hey ufaklık (s.50) 
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SEHİ BEY’İN “NEV HEVES” GENÇ ŞAİRLERİ 

 

Abdullah AYDIN 

 

 

ÖZET 

Klasik Türk Edebiyatı şairlerinin adı, mahlası, mesleği, öğrenim durumu, edebî kişiliği ve eserleri 
hakkında bilgi veren eserlere “Tezkiretü’ş-Şu’arâ” denilmektedir. Anadolu Sahası Türk Edebiyatında ilk 
tezkireyi Sehî Bey -Çağatay sahası şairi Ali Şir Nevâî’den etkilenerek- Heşt Behişt adıyla kaleme almıştır. 
Sehî Bey’in etkisiyle de yedisi kendisiyle aynı yüzyılda olmak üzere kırk bir tezkire yazılmıştır. 

Klasik Türk Edebiyatı kaynakları arasında önemli bir yeri olan tezkireler içerisinde Sehî Bey 
tezkiresi sekizinci tabakasıyla dikkat çekmektedir. Bu bölümün önemi, yazarın ileride iyi şair olacaklarını 
düşündüğü genç yeteneklere yer vermesidir. Toplam 241 şair hakkında bilgi verilen tezkirenin sekizinci 
tabakasında elli beş şair yer almaktadır. 

Bu çalışmada söz konusu elli beş şair, yüzyılın diğer tezkirelerinde araştırılmış, Sehî Bey’in 
yetenekli dediklerine diğer tezkirecilerin ne dedikleri incelenmiştir. Yapılan karşılaştırma neticesinde altı 
alt başlık oluşturulmuş, bu sınıflandırmaların hangi kriterlere göre yapıldığı açıklanmış, şairleri hakkında 
güncel kaynakçalar verilmiş ve her maddenin altında da şairlere dair bilgi veren tezkireler tablo olarak 
eklenmiştir. 

Sonuç olarak Sehî Bey’in genç yetenek olarak ele aldığı elli beş şairden on beşinin yetenekleriyle 
kendilerinden söz ettiremedikleri tespit edilmiştir. Zira diğer tezkireler, bu şairlerden bazılarına 
eserlerinde hiç yer vermemiş bazılarına ise çok az değinmiştr. 

Anahtar Kelimeler: Heşt Behişt, Klasik Türk Edebiyatı, Nev Heves, Sehî Bey, Tezkire. 

 

Giriş 

Tezkire, Arapça “zikr” kökünden türetilmiş ve hatırlanacak şey anlamına gelen bir 

kelimedir (Mermer ve Keskin 2005: 109). Klasik Türk Edebiyatında ise şair biyografilerinin 

topluca bulunduğu eserlere “Tezkiretü’ş-Şu’ara” yani “Şair Tezkireleri” denilmektedir (İsen 

1997: 28; İsen 2010: 25). Türkçe olarak kaleme alınan ilk şair tezkiresi, Çağatay Sahası Türk 

Edebiyatı’nın şairi olmakla beraber Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’na önemli etkileri olan Ali 

Şir Nevâî’nin Mecâlisü’n-Nefâ’is adlı eseridir (Çetindağ 2015; Kartal 2015). Osmanlı Sahası 

Türk Edebiyatı’nda ise Sehî Bey tarafından başlatılan şair tezkiresi yazma geleneği, yirminci 

yüzyıla kadar devam etmiştir. Otuz altı olarak tespit edilen tezkire sayısı (İsen vd. 2002: 11-12), 

yeni araştırma ve yayımlarla artarak kırk bire ulaşmıştır (Akkuş 2008; Babacan 2007:1-16; 

Bayram 2005; Coşkun 2002; Kurtoğlu 2006). 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Sehî Bey, aslen Edirneli olup H. 955/ M. 1548-49 

senesinde seksen yaşını geçmiş olarak vefat etmiştir (İsen 2013: 1). Kâtiplik mesleğini seçen 

Sehî Bey, büyük şair Necâtî Bey’le birlikte değişik şehirlerde görev yapmıştır. Anadolu 

sahasındaki ilk tezkirenin yazarı olan Sehî Bey, aynı zamanda divan sahibi bir şairdir (Yekbaş 

2010). 
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Tezkire-i Sehî olarak da anılan fakat yazarı tarafından Heşt Behişt olarak isimlendirilen 

eser H. 945/ M. 1538 yılında tamamlanmıştır (Akar 2010: 5). Edirne’de Kanuni Sultan 

Süleyman’a takdim edilen ve 241 şair hakkında bilgiler veren tezkire, isminden de anlaşılacağı 

üzere sekiz tabakadan oluşmaktadır. Bu durumu Sehî Bey eserinde şöyle ifade etmiştir:  

“… bu risâlenün esâsı sekiz tabaka üzre tertîb ve Semâniye misâlinde sekiz tetimme ile 

tehzîb olub Heşt-Behişt diyü tesmiye olundı (Akar 2010: 86).” 

 “Bu kitabın esası sekiz tabaka üzerine tertib edildi. Semaniyye misalinde olduğu gibi, 

sekiz ek (tetimme) ile de süslendi ve ‘Heşt Behişt’ diye adlandırıldı (İsen 1998: 45).” 

Sekiz bölüm olarak teşkil edilen eser, şairleri sınıflandırması bakımından örnek aldığı 

“Mecâlisü’n-Nefâ’is”e benzemektedir. Bu etkilenmeyi görebilmek için iki tezkire arasındaki 

şekil özelliklerine bakmakta fayda vardır: 

 

 

Not: Yukarıdaki tablo “İsen vd. 2002: 30” kaynağından aynen alıntıdır. 

 

Her iki tezkirenin içeriği incelendiğinde 

bölümlerin aynı sıralamada olmadığı görülmektedir. 

Meselâ devrin padişahına Sehî Bey birinci tabakada 

yer verirken Ali Şir Nevâî sekizinci mecliste 

değinmiştir. Bununla beraber iki tezkire arasında bir 

farklılık dikkat çekmektedir. Ali Şir Nevâî, altıncı 

mecliste Horasan dışında yaşayan bilim adamı şairler 

hakkında bilgi verirken Sehî Bey coğrafi bakımdan 

böyle bir ayrıma gitmemiştir. Bu durumda eserin 

yedi tabaka olması gerekirken, Sehî Bey, bir farklılık  

Heşt Behişt Mecâlisü’n-Nefâ’is 
1. Tabaka 8. Meclis 

2. Tabaka 7. Meclis 

3. Tabaka 5. Meclis 

4. Tabaka 4. Meclis 

5. Tabaka 1. Meclis 

6. Tabaka 2. Meclis 

7. Tabaka 3. Meclis 

8. Tabaka ----------- 

----------- 6. Meclis 
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yaparak, sekizinci tabakada eserini kaleme aldığı dönemde adını yeni yeni duyurmaya başlayan 

genç şairleri tanıtmıştır. Bu yazının dikkat çekmek istediği nokta da Heşt Behişt’in bu özelliğidir. 

Zira Ali Şir Nevâî’de olmadığı gibi Sehî Bey’den sonra yazılmış hiçbir tezkirede de böyle bir 

ayrım görülmemektedir. 

Sehî Bey, eserine diğer tezkirelerden farklılık kazandıran sekizinci tabakanın girişinde bu 

bölüm hakkında şöyle demektedir: 

 “Sekizinci tabaka behiştinde cem’iyyet idüb zikr olan zihn-i selîm ve tab’ı müstakîm 

kimesneler ki sahâyıf-ı rûzigârda ma’ânî-i ebkârlarına zîver-i nazımdan zîb ü ziynet ve elfâz-ı 

dürer-bârlarına efkâr-ı tab’-ı zehhârlarından letâfet vü sûret virüb her biri mecâlis-i ‘irfân 

huzûrlarında cevelân-ı tab’ıla cilvesâz ve mecma’-ı sühendân hizmetlerinde fikr-i ‘amîk ile 

nükte-perdâz olan bülegâ vü fusahâ ki ‘ışk mîşeyistânında şîr-i gazâl efgen ve ba’zı mecmu’a-ı 

hüsn-i hatm idüb bu tarîkde nev-niyâz olan cerb-i sühan yigitlerdür (Akar 2010: 204).” 

Sekizinci tabakaya dair bu giriş Mustafa İsen tarafından aşağıdaki şekilde 

sadeleştirilmiştir: 

“Sekizinci cennet tabakasında toplanıp anılanlar, zaman sayfalarında el değmemiş 

manalara nazım donanımından süs, inci saçan sözlerine taşkın tabiatlarının fikirlerinden letafet 

ve şekil veren zihni selim, tabiatı müstakim kimselerdir. Bunların her biri irfan meclislerinde 

taşkın yaradılışlarından dolayı cilveli, güzel söz söyleyenlerin hizmetlerinde olup, fikirlerinin 

derinliğinden dolayı nükte sahibi fasihler ve beliğlerdir ki bazısı aşk ormanında ceylan (güzel 

manalar) yakalar, bazısı da güzellik mecmuasını bitirip şiire yeni başlamışlardır (İsen 1998: 

220).” 

Bu makalede; Heşt Behişt adlı tezkirede Sehî Bey tarafından kabiliyetli bulunan “nev-

heves” genç şairler, hem Sehî Bey hem de on altıncı yüzyılın diğer tezkirelerinde araştırılmıştır. 

Tespit edilen bilgilerin karşılaştırılmasıyla Sehî Bey’in şiirde yetenekli gençleri keşfetme 

kabiliyeti, ortaya konulmaya çalışılacaktır. Örneğin; Divan Şiirinin büyük şairlerinden Bâkî 

hakkında bilgi veren kaynaklar şairin doğum tarihi olarak H. 933/ M. 1526 senesini vermektedir 

(İpekten 2008: 11; Macit ve Kaplan 2014: 1). Bâkî’nin tespit edilen doğum tarihi doğru ise, Sehî 

Bey H. 945/ M. 1538 yılında tezkiresini tamamladığında Bâkî henüz on iki yaşındadır. Doğum 

tarihine dair şüpheler olsa bile, Heşt Behişt tamamlandığında Bâkî’nin çok genç bir yaşta 

olduğu kesindir. 

On altıncı asrın son tezkiresi, Beyânî tarafından “Tezkire-i Şu’arâ” adıyla H.1006/ M. 

1597-98 senesinde kaleme alınmıştır (Sungurhan Eyduran 2008: 13). Bâkî, yetmiş dört 

yaşındayken H. 1008/ M.1600 tarihinde vefat etmiştir (Macit ve Kaplan 2014: 2). Buradan 

hareketle Beyânî, genç olan Bâkî’nin değil yetmişli yaşlardaki Bâkî’nin biyografisini kaleme 

almıştır. Sehî Bey’in genç yetenek, nev-heves olarak nitelediği bir şair, yüzyılın son 

tezkiresinde “herkes tarafından bilindiği için şiirlerinden alıntı yapmaya bile gerek olmayan” 

biri olarak tanıtılmaktadır (Kutluk 1997: ٤٤). Bâkî’nin edebî bakımdan gösterdiği başarı, 

gençliğinde ona dikkat çeken Sehî Bey’i haklı çıkarmıştır. 

Sehî Bey’in genç yetenek olarak tanıttığı elli beş şairin isimleri şöyledir: 

Remzî, Bahârî, Nikâbî, Kâmî, Fikrî, Hayâlî, Figânî, Hayretî, Usûlî, Tal’atî, Ârifî, Rûhî, 

Niyâzî, Rahmî, Bâkî, Abdî, Fârisî, Yetîm, Selîkî, Merdümî, Sabûhî, İşretî, Mahvî, Ulûmî, 

Meşrebî, Nigâhî, Ferdî, Zemînî, Emrî, Sebzî, Hilmî, Nûşî, Mu’îdî, Nazmî, Garâmî, Vahdetî, 

Sübûtî, Kudsî, Vechî, Hitâbî, Kandî, Hâfız, Hilâlî, Helâkî, Aşkî, Yahyâ, Derûnî, Rahîkî, Sihrî, 

Cemîlî, Kurbî, Latîfî, Sun’î, Servî, Derviş (İsen 1998: 20). 

Sehî Bey’in yetenekli gördüğü genç şairler, aynı yüzyılda yazılan Latîfî (Canım 2000), 

Ahdî (Solmaz 2005), Âşık Çelebi (Kılıç 2010), Hasan Çelebi (Kutluk 1989), Beyânî (Kutluk 

1997) ve Âlî (İsen 1994) tezkirelerinin verdiği bilgilere göre başarı durumları dikkate alınarak 

maddeler hâlinde sınıflandırılmıştır. Her maddenin sonunda da diğer tezkirelerin söz konusu 

şairler hakkında bilgi verip vermediği tabloyla gösterilmiştir.  
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1. Meşhur Olmuş Başarılı Şairler 

Makalenin girişinde Bâkî örneğinde ifade edildiği üzere, Sehî Bey’in tezkiresini kaleme 

aldığı dönemde henüz genç olan şairlerden bazıları, kaliteli şiirler yazarak ilerleyen yaşlarında 

büyük üne kavuşmuşlardır. Divan tertip etmenin yanı sıra başka eserler de kaleme alan bu 

şairler, yaşadıkları dönemden itibaren şöhrete kavuşmuşlardır. Tezkirelerde başarılı oldukları 

ifade edilen şairlerin şiirlerine yazılan nazirelerden diğer şairleri de etkiledikleri görülmektedir. 

Cumhuriyet döneminde Divan Şiiri üzerine yapılan ilk çalışmaların bu şairlere dair olması, 

eserlerinin neşredilen ilk divanlar arasında olması başarılı olduklarının diğer bir göstergesidir. 

 Sehî Bey’in nev-heves dediği şairlerden daha sonra başarılarıyla meşhur olanlar şunlardır 

(8 şair): Hayâlî (Tarlan 1992; Kurnaz 1996), Figânî (Karahan 1966), Hayretî (Çavuşoğlu ve 

Tanyeri 1981), Usûlî (İsen 1990), Bâkî (Küçük 1994), Emrî (Saraç 2002), Helâkî (Çavuşoğlu 

1982), Yahyâ (Çavuşoğlu 1977). 

 

 Latîfî Ahdî Âşık Çelebi Hasan Çelebi Beyânî Âlî 

Hayâlî x x x x x x 

Figânî x x x x x x 

Hayretî x x x x x x 

Usûlî x x x x x x 

Bâkî x x x x x - 

Emrî x x x x x x 

Helâkî x x x x x x 

Yahyâ x x x x x x 

 

2. İkinci Sınıf Şairler 

Klasik Türk Edebiyatı tezkirelerinde, şairlerin “büyük, küçük, orta” veya “birinci, ikinci 

derece” gibi ifadelerle birbirleriyle kıyaslandıkları görülmektedir (Akyol 2014: 20). Her şair -

öncelikle şair olduğu için- değerlidir. Şairlerin yazdıkları şiirlerin kalitesine göre 

sınıflandırılması öznel bir yargıya dayanması ve öznel ifadelerin de kişiden kişiye değişebilme 

ihtimali taşıması sebebiyle çoğu zaman doğru olmayabilmektedir. Her araştırmacının kendi 

çalışma alanına giren şairin büyüklüğü üzerine yorumlar yapmasına bakılırsa, her şairin 

yeterince tanınması hâlinde edebiyat tarihi için önemli olduğu görülecektir. 

Sehî Bey’in genç yetenekler arasında gösterdiği elli beş şairden bazıları, bir önceki 

maddede zikredilenler kadar meşhur olamamışlardır. On altıncı yüzyılın diğer tezkirelerine 

bakıldığında başarılı addedilen, haklarında övgüyle bahsedilen şairler görülmektedir. İkinci sınıf 

denilebilecek bu şairler divan tertip etmişler, mesnevi kaleme almışlar, başka alanlarda da 

eserler vermişlerdir. Bazı şairler ise divan tertip edecek kadar şiir yazmadığı hâlde az sayıdaki 

şiirleri kıstas alınarak tezkire yazarları tarafından iyi şair olarak değerlendirilmiştir. İkinci sınıf 

şairler içerisinde Mu’îdî tertip ettiği üç divan ve yedi mesneviyle, Fikrî de altı mesneviyle 

dikkat çekmektedir. 

Sehî Bey’in genç yetenekleri arasında, tezkirelerin verdiği bilgilere göre ikinci sınıf 

olarak değerlendirilen şairler şunlardır (16 şair): Bahârî (Köksal 2013a), Kâmî (Kaplan 2014a), 

Fikrî (Özyıldırım 2014), Ârifî (Köksal 2013b), Rahmî (Erdoğan 2011), Yetîm (Göre 2005), 

Selîkî (Zülfe 2009), İşretî (Donuk 2013), Merdümî (Kaplan 2014b), Sebzî (Karataş 2001), 

Mu’îdî (Köksal 2014a), Garâmî (Başpınar 2015), Hilâlî (Şanlı 2004), Aşkî (Yazar 2011), Cemîlî 

(Yıldız 2015), Sun’î (Yakar 2009). 
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 Latîfî Ahdî Âşık Çelebi Hasan Çelebi Beyânî Âlî 

Bahârî x - x x x - 

Kâmî x - x x x - 

Fikrî x x x x x x 

Ârifî x x x x x x 

Rahmî x x x x x x 

Yetîm x x x x x x 

Selîkî x x x x x x 

İşretî x x x x x x 

Merdümî x - x x x x 

Sebzî x x x x x - 

Mu’îdî x x x x x x 

Garâmî - - x x x - 

Hilâlî x x x x x x 

Aşkî x x x x x x 

Cemîlî x - - x - X 

Sun’î x - x x x X 

 

3. Üçüncü Sınıf Şairler 

Sehî Bey’in genç yetenek olarak gösterdiği şairlerden bazıları, diğer tezkirelere bakılarak 

üçüncü sınıf olarak değerlendirilmiştir. Bu gruptaki şairlerin özellikleri; divan tertip ettiklerine, 

mesnevi veya başka bir türde eser yazıp yazmadıklarına dair tezkirelerde herhangi bir kayıt 

düşülmemesidir. Ayrıca aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, bazı tezkireciler bu şairlere kıymet 

verip isimlerini bile zikretmemişlerdir. Bilgi veren tezkirelerde ise; bazen sadece şiir 

yazdıklarına değinilmiş bazen de “gazelde iyi”, “şiiri makbul”, “şiiri fena değil” gibi ilave 

bilgiler verilmiştir. Çoğu zaman da tezkire yazarları, şairlerin hayatları hakkında bilgi vermekle 

yetinmiş, şiirlerine dair herhangi bir yorumda bulunmamışlardır.  

Üçüncü sınıf olarak değerlendirilen şairlerin on altıncı yüzyıl tezkirelerinde yer alma 

durumunu gösteren tablo aşağıdadır (5 şair): Nikâbî (Köksal 2013c), Niyâzî (Yılmaz 2014), 

Sabûhî (Köksal 2014b), Ulûmî (Köksal 2013ç), Servî (Ördek 2014). 

 

 Latîfî Ahdî Âşık Çelebi Hasan Çelebi Beyânî Âlî 

Nikâbî x - x x x x 

Niyâzî - - X - - - 

Sabûhî - - X x x - 

Ulûmî - x X x x - 

Servî x - X x - - 

 

4. Başka Bir Yönüyle Meşhur Olan Şairler 

On altıncı yüzyılın diğer tezkirelerine bakıldığında; şiir yazarak Sehî Bey’in dikkatini 

çeken bazı genç yeteneklerin zamanla başka alanlara kaydıkları görülmektedir. Bu gençlerden 

Meşrebî, Hayderîliğe yönelerek müzikle uğraşmış (Kılıç 2014), Nazmî aynı zamanda divan 

tertip etmekle beraber nazire toplayıcılığıyla meşhur olmuş (Üst 2012), Kandî’nin şeker dükkânı 

şiirinden daha çok konuşulmuş (Kaplan 2013), Rahikî’nin dükkânında yaptığı macunlar 

şiirlerinin önüne geçmiş (Köksal 2013d), Sihrî şiirlerinden çok aldığı bir ceza sebebiyle hadım 

edilmesiyle anılmış (Kaplan 2014c), Latîfî tezkire yazarak adından daha çok bahsettirmiştir 

(Canım 2000). Burada isimleri geçen 6 şair başka işlerle meşgul olmayıp şiirlerini geliştirmeye 

çalışmış olsalardı, şair olarak daha dikkat çekebilirlerdi. Böylece Sehî Bey’in yetenek 

keşfediciliği bir kez daha ortaya çıkmış olurdu. Bu şairler, başka yönleriyle dikkat çekmekle 

beraber divan tertip etmeleri veya başka eser kaleme almaları yönüyle ikinci sınıf olarak 

değerlendirilen şairlerle hemen hemen aynı seviyededirler. 
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Sehî Bey’in genç yetenekleri arasında, şiirleriyle değil de başka bir özelliğiyle daha 

meşhur olan şairler şunlardır (6 şair): Meşrebî (Kılıç 2014), Nazmî (Üst 2012), Kandî (Kaplan 

2013), Rahikî (Köksal 2013d), Sihrî (Kaplan 2014c), Latîfî (Canım 2000). 

 

 Latîfî Ahdî Âşık Çelebi Hasan Çelebi Beyânî Âlî 

Meşrebî X x X x x x 

Nazmî X x X x x x 

Kandî X x X x x x 

Rahîkî X - X x x x 

Sihrî - x X x x x 

Latîfî X x X x x x 

 

5. Genç Yaşta Ölen Şairler 

Sehî Bey’in genç yetenekler olarak verdiği isimler arasında henüz şairlik kabiliyetlerini 

tam olarak ortaya koyamadan genç yaşta vefat eden 6 şair bulunmaktadır. Bu şairler arasında 

Latîfî’nin felek “ecelden aman verseydi kendisinde büyük yetenek vardı (İsen 1999: 373).” 

dediği Rûhî, yine Latîfî’nin “Genç ve yeni heves biriyken ölmüş (İsen 1999: 170).” dediği 

Ferdî,  henüz öğrenciyken vefat eden Derûnî (İsen 1999: 152) ve genç yaşta ölen bir başka şair 

Hâfız bulunmaktadır. Bu başlık altında genç yaşta ölmedikleri hâlde Nigâhî ile Sübûtî’ye de yer 

vermek gerekmektedir. Zira bu şairler kendilerini şairlikleri yönüyle öldürmüşlerdir. Nigâhî 

genç yaşta delirdiği (İsen 1999: 334), Sübûtî ise daha güzelini yazmak amacıyla birkaç defa 

tertip ettiği divanını kendisi yaktığı (Kaplan 2014ç) için kabiliyetli oldukları hâlde şiirleriyle 

önemli bir yer edinememişlerdir. 

Genç yetenekler arasında olup genç yaşta vefat eden şairler şunlardır (6 şair): Rûhî, Ferdî, 

Derûnî, Hâfız, Nigâhî, Sübûtî. 

 

 Latîfî Ahdî Âşık Çelebi Hasan Çelebi Beyânî Âlî 

Rûhî X - - x - - 

Ferdî X - X x - x 

Derûnî X - X x x - 

Hâfız x - X x x - 

Nigâhî x - X x x - 

Sübûtî - x X x - - 

 

6. Yeteneğini Ortaya Koyamamış Şairler 

Sehî Bey’in nev-heves gençler dediği ve yetenekli gördüğü şairlerden bazıları şiirde 

dikkat çeken bir varlık gösterememişlerdir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere bu şairlerden 

altısı için tek kaynak Sehî Bey Tezkiresi’dir. Dördü Sehî’den farklı olarak başka bir tezkirecinin 

daha dikkatini çekmiş, üçü farklı iki tezkirede, ikisi de farklı üç tezkirede yer alabilmiştir. 

Haklarında bilgi veren tezkirelerin az olması bu şairlerin fazla bilinmediklerini, şiirleriyle çok 

da varlık gösteremediklerini ortaya koymaktadır.  

Sehî Bey’in yetenekli şairleri keşfetmesi noktasında bakıldığında, Sehî Bey’i yanıltan 

şairler, haklarında her tezkirede bilgi bulunmayan bu gençlerdir. Özellikle de haklarında bilgi 

bulunabilen tek kaynağın “Heşt Behişt” olduğu gençler, Sehî Bey’i yanıltmışlardır. 

Yeteneğini ortaya koyamayan ya da şiire kabiliyeti olmadığı hâlde Sehî Bey tarafından 

yetenekli zannedilen şairler ise şunlardır (15 şair): Remzî, Tal’atî, Abdî, Fârisî, Mahvî, Zemînî, 

Hilmî, Nûşî, Vahdetî, Kudsî, Vechî, Hitâbî, Kurbî, Servî, Derviş. 
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 Latîfî Ahdî Âşık Çelebi Hasan Çelebi Beyânî Âlî 

Remzî - - X - - - 

Tal’atî - - - - - - 

Abdî - - - - - - 

Fârisî - - X - - - 

Mahvî x - X - - - 

Zemînî - - X x - - 

Hilmî - - - - - - 

Nûşî - - - - - - 

Vahdetî - x - - - - 

Kudsî x x - - - x 

Vechî - - - - - - 

Hitâbî - - - - - - 

Kurbî x - - x - - 

Servî x - X x - - 

Derviş - - - x - - 

 

SONUÇ 

1. Klasik Türk Edebiyatı şairlerinin adı, mahlası, mesleği, öğrenim durumu, edebî kişiliği 

ve eserleri hakkında bilgi veren kaynaklara “Tezkiretü’ş-Şu’arâ” denilmektedir. 

2. Anadolu Sahası Türk Edebiyatında ilk tezkireyi Sehî Bey, Heşt Behişt adıyla kaleme 

almıştır. 

3. On altıncı yüzyılda Heşt Behişt’ten başka yedi tezkire daha yazılmıştır. 

4. Sehî Bey Tezkiresi’nin diğer tezkirelerde bulunmayan önemli bir özelliği, yetenekli 

genç şairlere yer verdiği sekizinci tabakasıdır. 

5. Bu çalışmada söz konusu elli beş şair; çok meşhur olan, 2. sınıf şairler, 3. sınıf şairler, 

başka bir sebeple meşhur olanlar, genç yaşta ölenler ve yeteneğini ortaya koyamayanlar 

şeklinde altı alt başlık altında sınıflandırılmıştır. 

6. Sehî Bey’in genç yetenek olarak ele aldığı elli beş şairden on beşinin yetenekleriyle 

kendilerinden söz ettiremedikleri tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

Dil nesilden nesile kültür aktarıcısı olma rolünü yazılı ve sözlü eserler yoluyla yerine getirir. Dilin 
bu özelliği, çocuğun eğitim yoluyla kültürlemeye tâbî tutulması sırasında yararlanılabilecek birer referans 
olarak ana dilde ortaya konmuş masal, şiir ve öykü gibi türlerdeki edebî eserlerin önemini artırmaktadır. 
Ana kucağında ninniyle melodileşen toplumsal kültür, bireyin yakın çevresiyle iletişim kurmaya 
başlamasıyla masallar ve halk öyküleri yoluyla bireye kazandırılmaya başlanır. 

Çocuğun kendisini ve dünyayı duyuş, kavrayış ve algılayışını şekillendirmek için zamanla eğitsel bir 
nitelik kazandırılan masallar, çocuk edebiyatındaki en önemli türlerden biri hâline gelmiştir. Çocukta 
millî, dinî ve evrensel değerlerin yerleşmesi ve çocuğun topluma uyumunun sağlanması gibi görevleri 
üstlenen masallar; merak uyandırma, eğlendirme, duygu ve düşünce dünyasını geliştirme, çocuğa 
yaratıcı bir edebî zevk kazandırma gibi özellikleri bakımından da çocuk edebiyatında önemli bir yere 
sahiptir. 

Bu çalışma; çocuk edebiyatımıza öykü, masal ve şiir türlerinde eserler kazandıran Bestami 
Yazgan’ın Masal Denizi adlı yapıtının çocuk okurlara verdiği örtük ve açık iletiler bakımından 
incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 
kullanılacaktır.Veriler içerik analizi yöntemiyle elde edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Masal, kültür aktarımı, çocuk edebiyatı, eğitim, Bestami Yazgan. 

 

ANALYSIS OF BESTAMİ YAZGAN’S ‘FAIRY TALES OF THE SEA’ (MASAL DENİZİ) IN TERMS 
OF THE MESSAGES THAT ARE INCLUDED IN THE FAIRY TALE 

 

ABSTRACT 

Language fulfills its role as the transmitter of culture from generation to generation through 
written and verbal works. This specific characteristic of language enhances the importance literary 
works such as fairy tales, poetry and stories produced in the mother tongue that can be utilized in the 
acculturation of children via education. The social culture that is chimed in the cradle through lullabies is 
acquired by the individuals through the fairy tales and folk stories by the start of the individual's 
communication with the immediate surrounding. 

The fairy tales that acquire educational qualities in the course of time in an attempt to shape up 
the perception, comprehension and understanding of the child him/herself and the world around 
him/her have eventually become one of the most important genres in children’s literature. The fairy 
tales that take on the roles such as helping the children to establish the national, religious and universal 
values and to adapt to the society have a crucially significant place in children’s literature with regards 
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to the characteristics such as arousing curiosity, entertaining them, helping children to improve their 
world of emotions and thoughts, and helping children to acquire a creative literary pleasure. 

Bestami Yazgan is literary figure who has produced literary works such as short stories, fairy tales 
and poetry. This study aims to analyze Bestami Yazgan’s fairy tale titled Fairy Tales of the Sea (Masal 
Denizi) in terms of the implicit and explicit messages transmitted in the fairy tale. Document analysis, 
one of the methods of qualitative research will be used in the present study. 

Key Words: Fairy tale, culture transmission, children’s literature, education, Bestami Yazgan.  

 

GİRİŞ 

İletişimin en önemli aracı, dildir. Dilin yazılı biçimde, bir iletişim bağlamı içerisinde 

ortaya koyduğu yazılı metinler, yazarların okuyucuya bir fikri, bir duyguyu aktarmak için 

kullandıkları birer araçtır. İster bilgilendirme amaçlı, ister estetik keyif uyandırma amaçlı 

yazılmış olsun, bütün metinlerin hedef kitleye vermek istediği bir ileti vardır.  

İleti, yazarın metni oluşturmak için kullandığı temel ögedir. İleti olmaksızın metindeki 

düşüncelerin yönü ve şekli belirlenemez, dolayısıyla da metnin bütünlüğü sağlanamaz. İleti, 

yazarı yazmaya iten sebeplerin teşkil ettiği temel ögedir. İleti, yazmanın amacıdır. 

Bilgilendirici metinlerde ileti, doğrudan bir önerme biçiminde yer alırken yazınsal 

metinlerde ileti/iletiler örtük olarak yer alır. Öğretici metinlerde amaç bilgi vermek, ne 

yapılması/yapılmaması gerektiğini okuyucuya anlatmak iken yazınsal metinlerde amaç bilgi ve 

öğüt vermekten ziyade estetik zevk barındıran bir dil ve üslup ustalığıyla iletiyi okuyucuya 

sezdirmektir.  

Hedef kitlesi çocuk olan metinler oluşturulurken amaç; çocuğa içinde bulunulan 

toplumun doğrularını-yanlışlarını aktarmak, çocukta bir davranış kalıbı oluşturmak, çocuğa 

toplumsal kuralları sezdirmek ve öğretmektir. Şimşek’e göre (2005) çocukta güzellik duygusu 

doğuştan vardır. Edebiyat çocukta güzellik duygusunu harekete geçiren unsurlardan biridir. 

Aytaş’ a göre (1999) çocukların ruh ve beden gelişmelerine uygun, onların hayal dünyalarına 

hitap eden, bayağılıktan ve çirkinlikten uzak, çocuğun anlama, kavrama ve yorumlamasına 

imkan tanıyan; çocuğu eğitirken eğlendiren sözlü ve yazılı verimlerin tamamı çocuk edebiyatını 

tanımlar. Sever (2013:142)’e göre çocuk edebiyatı ürünlerinin temel amacı, öğretmekten çok, 

çocuklara duyarlılık kazandırmak, onların güzele yönelik duygularını geliştirmektir. Çocuk 

kitabı bir nasihatname şeklinde kesinlikle düzenlenmemeli, verilecek mesajlar eserin içine 

yedirilmelidir (Çılgın, 2007:80) 

Çocuk edebiyatı ürünleri aracılığıyla çocuğa doğru davranış, düşünce ve duygular 

kazandırılabileceği gibi şahsî ideolojik fikirler, yanlış/hatalı inanışlar ve olumsuz/istenmedik 

davranışlar da kazandırılabilir. Bu sebeple, çocuk kitapları yazan yazarların çocuk edebiyatı 

ürünlerinin çocukların yetiştirilmesinde önemli bir rolü olduğunun bilincinde olmaları, oldukça 

önemli ve hassas bir noktadır. Oğuzkan (2001) çocuk kitabı yazarlarının eserlerinde genellikle “ 

sevgi, estetik, hoşgörü, duyarlılık, dürüstlük, saygı, kişisel girişimin önemi, gelenek ve 

göreneklere karşı bağlılık” gibi ileti alanlarına yer verdiğini ifade etmektedir. 

Masal, iletisini hayal unsuru ögelerden oluşan fantastik bir kurgu içerisinde sunduğu için 

çocuk dünyasına en çok hitap eden yazınsal türdür. Arıcı, Ungan ve Şimşek (2012) cocuğun 

dünyasında masal, eğlendirici olduğu kadar eğitici bir rol oynadığını belirtmiştir. Arıcı (2008) 

masalların eğitimdeki en önemli görevinin, çocuklara sunulan iyi kahraman örnekleriyle onların 

ruh dünyalarını geliştirmek ve karşılaştıkları problemleri yenerek onları hayata iyi bir şekilde 
hazırlamak olduğunu ifade etmiştir. 

Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, Bestami Yazgan’ın Masal Denizi adlı yapıtının çocuk 

okurlara verdiği eğitsel iletilerin doküman analizi yöntemiyle tespit etmek ve iletilerin sunuluş 

biçimini ortaya koymaktır. 
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Yöntem 

Bu araştırmada, Bestami Yazgan’ın Masal Denizi adlı yapıtında yer alan ve birbirine 

şiirlerle bağlanan yirmi adet masalın ihtiva ettiği eğitsel iletilerin tespiti ve analizi amaçlandığı 

için nitel araştırma desenlerinden biri olan doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Yıldırım ve 

Şimşek (2013)’e göre “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.” 

   Tablo 1: Masal Denizi Adlı Kitapta Yer Alan Masallar 

Sıra 

No 
Masalın Adı 

1 Düş Martısı 

2 Kökünden Utanan Görkemli Çınar 

3 Misafir Dinozor 

4 Uzayda Dostluk Bayramı 

5 Bülbül Sultan 

6 Aynalı Tavşan 

7 Kazların Verdiği Akıl 

8 Yalancı Tavşan 

9 Kafesteki Güvercinler 

10 Komşu Kunduzlar 

11 Son Gününü Görmeden 

12 Tombul ile Cılız 

13 Havlamasını Bilmeyen Köpek 

14 Sevimli Ayı 

15 Güneş Kardeşler 

16 Rüya Bahçesi 

17 Haylaz Karpuz ile Kavun Teyze 

18 Mavi Yumak ile Kırmızı Yumak 

19 Şakacı Muz 

20 Ham Mısır ile Tam Mısır 

 

Verilerin Analizi 

Bu araştırma, Bestami Yazgan’ın Masal Denizi’nde çocuklara sunulan masalların eğitsel 

iletilerinin tespiti amaçlandığı için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek 

(2013)’e göre nitel araştırma verileri, dört aşamada analiz edilir:  

1. Verilerin Kodlanması, 

2. Temaların Bulunması, 

3. Kodların ve Temaların Düzenlenmesi, 

4. Bulguların Tanımlanması ve Yorumlanması. 

Araştırmada, öncelikle, Masal Denizi’nde yer alan masallar önce okunmuş ve her bir 

başlık kendi içinde kodlanmıştır. Her bir başlığa ilişkin elde edilen kodlar yeniden okunarak 

benzerlik ve farklılıkları belirlenmiş, birbiriyle ilişkili olan kodlar bir araya getirilmiş ve 

temalaştırılmıştır. Elde edilen temalar kavramsal olarak yeniden incelenmiş öğretim 

programındaki temalarla benzerlik ve farklılıkları saptanmış birbiriyle ilişkili olan temalar bir 

araya getirilerek ana temalar oluşturulmuştur. Temalar doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 

Araştırmanın güvenirliği için, verilere yönelik araştırmacılar tarafından belirlenen temalar, 

alıntılarıyla birlikte analizi yapan araştırmacılar dışında başka bir uzman tarafından incelemiştir. 

Daha sonra iki araştırmacı bir araya gelerek temalarda görüş birliğine varmaya çalışmışlardır. 

Ayrıca elde edilen yapı iki alan uzmanına sunulmuş ve uzmanlardan oluşturulan yapının 

uygunluğu konusunda görüş bildirmeleri istenmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda düzeltmeler 
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yapılmıştır. İç geçerliğin sağlanması için ise veriler, bir nitel araştırma uzmanına sunulmuş, 

gelen görüş ve öneriler ışığında araştırma raporunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Metinler yoluyla okura aktarılan iletiler, sunuluş biçimlerine ve amaçlarına göre şu 

başlıklar altında incelenmiştir (Akçay ve Baş, 2015): 

“1. Sunuluş Biçimlerine Göre Eğitsel İletiler 

1.1. Doğrudan Aktarma (Açık İleti) 

1.2. Dolaylı Yoldan Aktarma (Örtük İleti) 

2. Amaçlarına Göre Eğitsel İletiler 

2.1. Kişisel Gelişimi Destekleyen İletiler 

2.2. Toplumsal Gelişimi Destekleyen İletiler 

2.3. Dinî Gelişimi Destekleyen İletiler 

2.4. Ulusal Düşüncenin Gelişimini Destekleyen İletiler 

2.5. Evrensel Düşüncenin Gelişimini Destekleyen İletiler” 

Amaçlarına Göre Eğitsel İletiler şu şekilde kategorik kodlanmıştır: 

1. Kişisel gelişim destekleyen iletileri “K” harfi ile kodlanmıştır.  

2. Toplumsal gelişimi destekleyen iletileri “T” harfi ile kodlanmıştır. 

3. Dinî gelişimi destekleyen iletileri “D” harfi ile kodlanmıştır.  

4. Evrensel düşüncenin gelişimini destekleyen iletileri “E” ile kodlanmıştır.  

5. Ulusal düşüncenin gelişimini destekleyen iletileri “U” ile kodlanmıştır.  

Amaçlarına göre iletiler beş kategori altında kodlandıktan sonra sunuluş biçimlerine göre 

doğrudan ve dolaylı yoldan aktarım olmak üzere iki kategori altında tekrar kodlandırılmıştır. Bu 

kodlama yapılırken: Doğrudan Aktarılan İletiler “1” 

Dolaylı Olarak Aktarılan İletiler “2” rakamı ile kodlanmıştır. 

 

Bulgular 

Yazgan’ın Masal Denizi’nde yer alan iletiler, temaları ile birlikte yukarıda verilen ileti 

başlıklarına göre analiz edilmiştir. 

Tablo 2: Masal Denizi’nde Yer Alan Masalların Tema ve İletileri 

Masalın Adı Tema İletiler 

Düş Martısı Toplum 

Hayatı 

Merak duygusu, hayal gücünün önemi, 

misafirperverlik, yardımseverlik, paylaşma, 

ebeveynlere itaat. 

Kökünden Utanan Görkemli 

Çınar 

Millî Kültür Bireysel özelliklere saygı, Allah sevgisi, öz saygı, 

kibirli olmamak, kendini tanıma, yükselme arzusu, 

köklere ve aileye bağlılık, geleneklere bağlılık, ahlaklı 

olma. 

Misafir Dinozor Toplum 

Hayatı 

Kadere iman, yardımlaşma, dayanışma, görgülü olma, 

saygı, ölçülü olma, akıl yürütme, zamanın geçip 

gitmekte olduğu. 

Uzayda Dostluk Bayramı Toplum 

Hayatı 

İç güzelliğe önem verme, kibirli olmama, zamanın 

geçip gitmekte olduğu, dostluk, barışçıllık, kin 

gütmemek, özür dileme erdemi, sevgi, dayanışma, bir 

arada yaşama. 
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Bülbül Sultan Duygular Kıskanç olmama, öz saygı, kendini tanıma, kötülük 

düşünmeme, kibirli olmama, ilahî adalet, ahlaklı 

olma. 

Aynalı Tavşan Duygular Kişisel farklılıklara saygı, öz saygı, bir arada yaşama, 

kibirli olmama, iç güzelliğe önem verme, ahlaklı 

olma. 

Kazların Verdiği Akıl Toplum 

Hayatı 

Merhamet etme, büyüklerin deneyimlerine saygı, 

yardımlaşma, dayanışma, arkadaşlık, ahlaklı olma. 

Yalancı Tavşan Toplum 

Hayatı 

Dürüst olma, ilahî adalet, iftira atmama, kötülük 

düşünmeme, tembel olmama, adaletli davranma. 

Kafesteki Güvercinler Dünya ve 

Çevre 

Tembel olmama, kötülük düşünmeme, özgürlüğün 

önemi, arkadaşlık, empati, doğaya ve hayvanlara 

saygı. 

Komşu Kunduzlar Toplum 

Hayatı 

Yardımlaşma, bir arada yaşama, vefa, ebeveyne itaat, 

hoşgörü, affedicilik, kin tutmamak. 

Son Gününü Görmeden Toplum 

Hayatı 

Bilgi ve deneyime saygı, kibirli olmama, zafer 

sarhoşluğundan kaçınma, doğru bildiğinden 

şaşmamak, kararlılık, affedicilik, hoşgörü, adalet. 

Tombul ile Cılız Toplum 

Hayatı 

Bireysel farklılıklara saygı, kibirli olmama, saygı, 

sağlıklı beslenme, arkadaşlık, yaradılışı kabul. 

Havlamasını Bilmeyen Köpek Kişisel 

Gelişim 

Şükretme, gevezelikten kaçınma, görgülü olma, kibirli 

olmama, kendini tanıma, ebeveyne itaat, söz 

dinlemek. 

Sevimli Ayı Kişisel 

Gelişim 

Kadere ve kazaya iman, iyimserlik, arkadaşlık, sır 

saklayabilme, kibirli olmama, ebeveyne itaat, 

yaramazlık yapmama, öz eleştiri, hatalarından ders 

alma, söz dinlemek. 

Güneş Kardeşler Kişisel 

Gelişim 

Hayal gücünün önemi, söz dinlemek, inatçılıktan 

kaçınmak, kişisel farklılıklara saygı, kendini tanıma, 

öz eleştiri, öz saygı. 

Rüya Bahçesi Dünya ve 

Çevre 

Doğa sevgisi, çevre bilinci, kin tutmamak, hoşgörü, 

affedicilik, kötülük düşünmemek. 

Haylaz Karpuz ile Kavun 

Teyze 

Kişisel 

Gelişim 

Söz dinlemek, yaramazlık yapmamak, yardımlaşma, 

bilgi ve deneyime saygı, öz eleştiri, hatalarından ders 

alma. 

Mavi Yumak ile Kırmızı 

Yumak 

Toplum 

Hayatı 

Ebeveyne itaat, yardımlaşma, dayanışma, bilgi ve 

deneyime saygı, söz dinlemek, Kutup Yıldızının yön 

bulmada kullanılması, arkadaşlık. 

Şakacı Muz Toplum 

Hayatı 

Saygı, ölçülülük, görgülü olma, söz dinlemek, kötülük 

düşünmeme, empati. 

Ham Mısır ile Tam Mısır Toplum 

Hayatı 

Çalışkan olmak, fedakârlık, arkadaşlık, bir arada 

yaşama. 

Tablo 2’ye göre, Bestami Yazgan’ın Masal Denizi’nde yer alan 20 masaldan 11 tanesi 

Toplum Hayatı temasını, 4 tanesi Kişisel Gelişim temasını, 1 tanesi Millî Kültür temasını, 2 

tanesi Duygular temasını ve 2 tanesi de Dünya ve Çevre temasını ele almaktadır.  

Toplum hayatına dair iletiler “Selam verip denizle tanıştım. (…) Uzun yoldan geldiğimi ve 

yorgun olduğumu anlayınca bana en güzel balıklarla donatılmış bir sofra hazırladı. Karnımı bir güzel 

doyurup Masal Denizi’ne teşekkür ettim.” (Düş Martısı; s. 7).  
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“Bütün hayvanlar yuvalarına dönmüşler ama misafirlerini unutmamışlar. Mavi Yele, hayvanlar 

arasında iş bölümü yapmış.” (Misafir Dinazor, s. 2). 

“Biz gökyüzünde ters V şeklinde gideriz. Böylece en baştaki arkadaşımız rüzgara göğüs gerer ve 

kanatlarını çırparak bize yol açar. Diğerleri de peşinden rahatça uçar.” (Kazların Verdiği Akıl; s. 56).  

“ (…) neşelenmek elbette güzeldir ama bunun için başkalarının canını yakmamalısın.” (Şakacı 

Muz; s. 147).  

 “ (…) Tembel Tavşan’ın yalan söylediği anlaşılmış. Bunun üzerine mahkeme kararı açıklanmış. 

– Haylaz Tilki’nin serbest bırakılmasına, ona iftira attığı için Tembel Tavşan’ın üç yıl boyunca 

ormanda bekçilik yapmasına karar verilmiştir.” (Yalancı Tavşan s. 67).  

“Küçük bir haksızlığa uğradığınız zaman, onu gidermek için daha büyük bir haksızlık yapmayın.” 

(Komşu Kunduzlar s. 81) Bulguları desteklemektedir.  

Kişisel gelişime yönelik ileti örnekleri olarak: “Her üzüntüden sonra bir sevinç çiçek açar, her 

ümitsizlikten sonra bir ümit kuşu uçarmış.” (Sevimli Ayı; s. 109)  

 “ Bu söz dinlemez, inatçı salkımı alıp dünyaya götür. Bu onun aklını başına getirir.” (Güneş 

Kardeşler; s. 117). “Ben sana demedim mi oğul, havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirir diye?” 

(Havlamasını Bilmeyen Köpek; s. 103).  

“Böylece şarkı söylemeye devam ederken Kavun teyzenin dediği gerçekleşmiş. Engebeli bir yerden 

geçen araba şiddetle sarsılmış. Yaramaz karpuz da ne olup bittiğini anlayamadan ‘paat!’ diye düşmüş 

yere. Düşmesiyle ortadan ikiye ayrılması bir olmuş. Bu arada bir çığlık duyulmuş.” Haylaz Karpuz ile 

Kavun Teyze -(s. 133) verilebilir. 

Milli Kültür teması için: “Köksüzlük, en büyük öksüzlüktür.” (Kökünden Utanan Görkemli 

Ağaç; s. 18); 

Duygular teması için: “Aynalı Tavşan, yüzüne değil aklına ayna tut. Başına bir iş gelirse bu 

ayna seni kurtaramaz.” (. Aynalı Tavşan; s. 49).  

“Satürn, korkudan iyice sokulmuş Jüpiter’e. Ona yaklaştıkça yüreğinde dostluğun sıcaklığını 

hissetmiş. Gerçek güzelliğin, sevdikçe çoğalan, çoğaldıkça taşan ve bütün uzayı dolduran dostluk 

olduğunu anlamış.” (Uzayda Dostluk Bayramı; s. 35). 

Dünya ve Çevre teması için:: “ Tatlım, gül için teşekkür ederim. Ancak onlara özen 

göstermeli, koparıp atmamalısın.” (Rüya Bahçesi; s. 125). Örnek gösterilebilir. 

Tablo 3: Masal Denizi’nde Aktarılan İletilerin Amaçlarına Göre Sınıflandırılması 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN 

İLETİLER 

1.Merak duygusu, öğrenmeye iter. 

2. Hayal gücü, zihinsel ve duygusal gelişimi destekler. 

3. Öz saygıyı korumak gerekir.  

4. Kibirli olmamak gerekir. 

5. Kendini ve yapabileceklerini tanımak önemlidir. 

6. Ahlaklı olunmalıdır. 

7. Sorunları çözmek için aklı işletmek gerekir. 

8. Dış görünüşe değil iç güzelliğe önem vermek 

gerekir. 

9. Barışçı olmak gereklidir. 

10. Kindar olmamak gerekir. 

11. Özür dilemek erdemdir. 

12. Kıskanç olmamak gerekir. 

13. Kötülük düşünmek ve kötülük yapmak, başımıza 

kötü şeyler getirir. 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   411 

14. Merhametli olunmalıdır. 

15. Büyüklerin deneyimlerinden yararlanılmalıdır. 

16. Dürüst olunmalıdır. 

17. İnsanlar birbirlerine iftira atmamalıdır. 

18. Çalışkan ve üretken olunmalıdır. 

19. İnsanlara adaletli davranılmalıdır. 

20. Güç ve başarı ile şımarmak, müsibetlere sebep olur. 

21. Empati kurmayı bilmek gerekir. 

22. Vefalı olunmalıdır. 

23. Bilgili ve deneyimli insanlara saygılı olmak gerekir. 

24. Kararlı olmak gerekir. 

25. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekir. 

26. Çocuklar söz dinlemelidir. 

27. Yaramazlık yapılmamalıdır. 

28. Öz eleştiri yapmak ve hatalardan ders çıkarmak 

gerekir. 

29. İnatçı ve asi olunmamalıdır. 

30. Ebeveynlere itaat etmemek insanın başına kötü 

şeyler getirir. 

31. Neşede de hüzünde de ölçülü olunmalıdır. 

32. Gevezelikten kaçınılmalıdır. 

TOPLUMSAL GELİŞİMİ 

DESTEKLEYEN İLETİLER 

1. Misafirperver olunmalıdır. 

2. Yardımsever olunmalıdır. 

3. Paylaşmak toplumsal yaşamı güzelleştirir.  

4. Bireysel özelliklere saygı gösterilmelidir. 

5. Yardımlaşma ve dayanışma hayatı kolaylaştırır.  

6. Görgülü olmak gerekir. 

7. İnsanlara karşı saygılı olunmalıdır. 

8. Dostluklar, arkadaşlıklar yaşamı kolaylaştırır ve 

güzelleştirir. 

9. Sevgi, dayanışma, bir arada yaşama; yaşamı 

kolaylaştırır ve güzelleştirir. 

10. Arkadaşlar birbirlerinin sırlarını saklamalıdır. 

11. İnsanlara karşı hoşgörülü olunmalıdır. 

12. İnsan sevdikleri için fedakârlık yapmaktan 

kaçınmamalıdır. 

13. Toplumsallaşmak insanın yaşamını kolaylaştırır. 

ULUSAL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNİ 

DESTEKLEYEN İLETİLER 

1. Köklere, aileye bağlılık, geleneklere bağlılık yaşamı 

kolaylaştırır. 
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EVRENSEL DÜŞÜNCENİN 

GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN 

İLETİLER 

1. Dış görünüşe değil iç güzelliğe önem vermek 

gerekir. 

2. Dostluklar ve arkadaşlıklar yaşamı kolaylaştırır ve 

güzelleştirir. 

3. Sevgi, dayanışma, bir arada yaşama; yaşamı 

kolaylaştırır ve güzelleştirir. 

4. Kişisel farklılıklara saygı gösterilmelidir. 

5. Zor durumda olan insanlara yardım etmek gerekir. 

6. Hayvanları ve bitkileri sevmek ve korumak bir 

görevdir. 

7. Çevreye karşı duyarlı olunmalıdır. 

8. İnsanların ve tüm canlıların özgürlüklerine saygı 

gösterilmelidir. 

 

DİNÎ-MANEVÎ GELİŞİMİ 

DESTEKLEYEN İLETİLER 

1. Allah sevgisi, insanın yaşamını kolaylaştırır. 

2. Allah’ın yarattığı her şey güzeldir. 

3. İlahî adalet vardır. 

4. Zaman hızla akıp gitmektedir, hayat geçicidir. 

5. Yaradılışa saygı gösterilmelidir. 

7. Şükretmeyi bilmek gerekir. 

8. Kazaya ve kadere iman edilmelidir. 

9. Allah’tan ümit kesilmemelidir.  

Grafik 1: Masal Denizi’nde Sunulan İletilerin Amaçlarına Göre Sınıflandırılması Sonucu 

Oluşan Oranlar 

 

Kişisel Gelişim: %51 

Toplumsal Gelişim: %21 

Evrensel Düşüncenin Gelişimi: %13 

Ulusal Düşüncenin Gelişimi: %2 

Dinî-Manevî Gelişim: %14 

 

Grafik 1 ve Tablo 3 incelendiğinde görülmektedir ki Bestami Yazgan, Masal Denizi’nde 

en çok, kişisel gelişim alanına hitap eden iletilere yer vermiştir. Bunu, toplumsal gelişimi 

Kişisel Gelişim

Toplumsal Gelişim

Evrensel Düşüncenin Gelişimi

Ulusal Düşüncenin Gelişimi

Dinî-Manevî Gelişim
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destekleyen iletiler izlemiştir. Evrensel ve dinî iletilere ise eşit ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. 

Ulusal iletilere ise bu kitapta bir kez yer verilmiştir.  

Tablo 4: Masal Denizi’nde Aktarılan İletilerin Sunuluş Biçimlerine Göre Sınıflandırılması 

 Açık İletiler Örtük İletiler 

Düş Martısı  K1, K2, K30, T1, T2, T3 

Kökünden Utanan Görkemli Çınar D2 E4, D1, K3, K4, K5, K6, K20, U1 

Misafir Dinozor D4 D8, T5, T6, T7, T9, K7 

Uzayda Dostluk Bayramı E1, E3, D4 K4, K9, K10, K11, T8, T9 

Bülbül Sultan  K3, K4, K5, K6, K12, K13, D3 

Aynalı Tavşan  E1, E4, T9, K3, K4, K6,  

Kazların Verdiği Akıl  K6, K14, K15, T5, T8 

Yalancı Tavşan  D3, K13, K16, K17, K18 

Kafesteki Güvercinler  K13, K18, K21, E6, E7, E8, T8 

Komşu Kunduzlar  T5, T9, K21, K22, K30, K10 

Son Gününü Görmeden K21 K4,K10,K15,K19,K23,K24,K31 

Tombul ile Cılız K25 E4, K3, K4, K5, K20, D5, T8 

Havlamasını Bilmeyen Köpek K32  D7, K4, K5, T6, K26, K30 

Sevimli Ayı D9 D8, K4, T8, T10, K27, K28, K26, 

K30  

Güneş Kardeşler  K1, K2, K3, K5, K26, K28, K29, 

E4 

Rüya Bahçesi  E6, E7, K11, K13, T11  

Haylaz Karpuz ile Kavun Teyze  K23, K26, K27, K28, T2, T5 

Mavi Yumak ile Kırmızı Yumak  K5, K23, K26, K30, T2, T5, T8 

Şakacı Muz K31 T6, T7, K26, K13, K21 

Ham Mısır ile Tam Mısır  K18, T8, T12, E2, E3. 

 

Grafik 2: Masal Denizi’nde Aktarılan İletilerin Sunuluş Biçimlerine Göre Sınıflandırılması 

Sonucu Oluşan Oranlar 
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Yazınsal metinlerde iletilerin metnin dokusuna ustalıkla sindirilmesi beklenir. Çocuk 

edebiyatı ürünlerinde de yazarların dikkat etmesi gereken hususlardan biri budur. Öğreticiliği 

yazınsallıkla birleştirmek, çocuk edebiyatı ürünlerinden beklenen en önemli niteliktir. Kitabı 

yavan bir nasihatnameye dönüştürmemek, çocuğu sıkmamak için yazarın çocuğun ilgisini 

ayakta tutmayı başarması gerekmektedir. Çocuk edebiyatı yazarları, çocuğun kişisel-sosyal-

dilsel gelişimini etkilemekte olduklarının bilincinde olarak yazmalı; çocuğa tepeden bakan bir 

üslupla değil çocukla ortaklık kurabilen bir üslupla edebiyata yaklaşmalıdır.  

Tablo 4 ve Grafik 2 incelendiğinde görülmektedir ki Bestami Yazgan, çocuklara hitap 

eden yazınsal metinlerin önemli niteliklerinden biri olan örtük iletileri masallarına sindirmiş, 

çocukların hayal dünyasına hitap eden bir bilinç düzeyiyle çocuk yazınına yaklaşmıştır.  

 

SONUÇ 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulardan yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Tablo 2’ye göre, Bestami Yazgan’ın Masal Denizi’nde yer alan 20 masaldan 11 tanesi 

Toplum Hayatı temasını, 4 tanesi Kişisel Gelişim temasını, 1 tanesi Millî Kültür temasını, 2 

tanesi Duygular temasını ve 2 tanesi de Dünya ve Çevre temasını ele almaktadır. Masal 

Denizi’ndeki masallarında kişisel gelişim alanına hitap eden iletilere %51, toplumsal gelişim 

alanına hitap eden iletilere %21, evrensel düşüncenin gelişimi alanına hitap eden iletilere %13, 

ulusal düşüncenin gelişimi alanına hitap eden iletilere %2, dinî-manevî gelişim alanına hitap 

eden iletilere %14 oranında yer verilmiştir. Bu bulgulardan hareketle, Bestami Yazgan’ın 

çocuğun birey olma ve özgürleşme yolculuğuna önem verdiği anlaşılmaktadır. 

2. Kişisel gelişim alanına hitap eden iletilerden en çok tekrar edilen, “Kibirli olmamak 

gerekir.” iletisidir. Bu ileti, yer bulduğu masalların tümünde örtük olarak yer almıştır. 

3. Toplumsal gelişim alanına hitap eden iletilerden en çok tekrar edilen, “Dostluklar, 

arkadaşlıklar yaşamı kolaylaştırır ve güzelleştirir.” iletisidir. Bu ileti, yer bulduğu masalların 

tümünde örtük olarak ele alınmıştır. 

4. Ulusal düşüncenin gelişimine hitap eden, “Köklere, aileye bağlılık, geleneklere bağlılık 

yaşamı kolaylaştırır.” iletisidir. Bu ileti, kitapta bir kez ve örtük biçimde aktarılmaktadır. 

5. Evrensel düşüncenin gelişimi alanına hitap eden iletilerden en çok tekrar edilen, 

“Kişisel farklılıklara saygı göstermek gerekir.” iletisidir. Bu ileti, dört masalda yer bulmuş ve 

örtük olarak aktarılmıştır.  

6. Dinî-manevî gelişime hitap eden iletilerden en çok tekrar edilen iletiler; “İlahî adalet 

vardır.”, “Zaman hızla akıp gitmektedir, hayat geçicidir.”, “Kaza ve kadere iman edilmelidir.” 

iletileridir. Bunlardan “Zaman hızla akıp gitmektedir, hayat geçicidir.” iletisi açık ileti olarak, 

diğer iki ileti ise örtük ileti olarak sunulmuştur. 

7. Örtük iletiler, Grafik 2’de de görüldüğü üzere metindeki iletilerin %84’ünü 

oluşturmaktadır. 63 iletiden 53’ü örtük ileti olarak çocuk okurlara sunulmuştur. Yazar, iletilerin 

sunulması konusunda çocuk edebiyatı ilkelerine bağlı kalmıştır. 

8. Açık iletiler metindeki iletilerin yalnızca %16’sını oluşturmaktadır. 4 dinî-manevî, 4 

kişisel gelişim ve 2 de evrensel düşüncenin gelişimi olmak üzere toplam 10 açık iletiye yer 

verildiği görülmektedir. 

9. Yazınsal metinler, tek bir ileti etrafında oluşturulmazlar. Bir metni yazınsal yapan 

temel niteliklerden biri de metnin çok yönlü olmasıdır. Masal Denizi’ndeki her bir masalda en 

az beş iletiye yer verilmiş olması, bu gerekliliğin de yazar tarafından göz ardı edilmediğini 

gösterir. Bu bakımdan, çocuk edebiyatının önemli kalemlerinden olan Bestami Yazgan’ın çocuk 

edebiyatına hâkim, çocuk yazınının temel niteliklerine sadık bir yazar olduğunu bir kez daha 

görmek mümkündür. 
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ÖZET 

Çocuk edebiyatının temel amaçlarından biri “eğitmek” olmasa da, etkileri bakımından 
düşünüldüğünde eğitsel bir işlevi vardır. Çocuğun büyürken karşılaştığı en temel materyallerden biri olan 
kitaplarda yer alan iletilerin çocuğun sosyal, toplumsal ve kişisel gelişimini destekleyici şekilde verilmiş 
olması gerekmektedir. İletiler çocuk edebiyatı gereklerinden olan çocuğa görelik ilkesine uygun şekilde 
sunulmalıdır. Bu sebeple Koray Avcı Çakman’a ait Geveze Prenses’in Pembe Günlüğü, Geveze Prenses’in 
Mavi Günlüğü, Geveze Prenses’in Mor Günlüğü isimli kitapları incelenmiştir. Araştırmanın amacına 
uygun olarak doküman analizinden faydalanılmıştır. Sağlık, toplumsal cinsiyet, kişisel gelişim, günlük 
yaşam ve duygu/davranışa yönelik iletiler saptanmıştır. İletilerin hitap ettiği yaş grubuna uygun 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı, eğitsel ileti, Koray Avcı Çakman. 

 

IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL MESSAGES WORKS OF KORAY AVCI ÇAKMAN 

 

ABSTRACT 

Even if children’s literature’s one of the main aims is not ‘to educate’, in terms of its effects it has 
educational function. The messages in books which are one of the major materials a child confront while 
he/she grows must have been given supportively his/her social, communal and personal growth. 
Messages should be presented according to the principle of child’s level which is one of the necessities 
of children’s literature. Therefore Koray Avcı Çakmak’s ‘Geveze Prenses’in Pembe Günlüğü, Geveze 
Prenses’in Mavi Günlüğü, Geveze Prenses’in Mor Günlüğü named books have been analyzed. Document 
analysis have been used in order to be suitable for the purpose of this research. Health, gender 
mainstreaming, personal development, daily life and emotion / behaviour directed messages have been 
detected. It is possible to say that messages are suitable for the group of age it addresses.  

Key Words: Children’s literature, educational messages, Koray Avcı Çakman. 

 

1. GİRİŞ 

Çocuk edebiyatının temel amaçlarından biri “eğitmek” olmasa da, etkileri bakımından 

düşünüldüğünde eğitsel bir işlevi vardır. Çocuğun büyürken karşılaştığı en temel materyallerden 

biri olan kitaplarda yer alan iletilerin çocuğun sosyal, toplumsal ve kişisel gelişimini 

destekleyici şekilde verilmiş olması gerekmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı, Koray Avcı 

Çakman’ın eserlerinde eğitsel iletilerin saptanması olarak belirlenmiştir. 

Edebiyat, duygu, düşünce ve hayalleri sözlü, yazılı olarak etkili bir tarzda ifade etme 

sanatı (TDK, 2009) olarak, genel bir biçimde tanımlanır. Çocuk edebiyatı ise “temel kaynağı 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Erzincan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü, ymyakar@hotmail.com 
** Yüksek Lisans Öğrencisi, Erzincan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü, hderyayilmaz@gmail.com 



 418                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayâl dünyasına uygun; 

çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; ölçüde, dilde, düşüncede ve tiplerde çocuğa göre 

içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırması 

yanında edebiyat, sanat ve estetik yönden gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı bir 

biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatıdır (Şirin, 2007).” Temelde 

edebiyatın genel ölçütlerine uyulsa da bu ayrıntılı tanımdan da anlaşılacağı üzere çocuk 

edebiyatı, edebiyattan farklı olarak bir takım hassasiyetler taşır. “Çocuk edebiyatının, genel 

edebiyat yelpazesinde ayrı bir yeri vardır (Dayıoğlu, 1987:317). Baş’a (2012) göre çocuk 

edebiyatını, edebiyatın içerisinde özel bir alan olarak belirleyen hedef kitle, amaç, biçim, içerik, 

seviye, sınır, ölçüt, işlev vb. ölçütlerdir.  

Şirin’e (2007) göre ise çocuk edebiyatı ile edebiyat arasındaki ayrımın nedeni, çocuğun 

yetişkinden farklı algılama biçiminden kaynaklanır. Bu algılama biçimini etkileyen unsurların 

başında dil ve anlatım gelmekle birlikte, verilen iletilerin çocuğa uygunluğu da algılama 

biçimini etkileyebilir. İleti (ana düşünce), yazarın okurla paylaşmak istediği asıl düşüncedir 

(Sever, 2008). Yazar iletileri kimi zaman doğrudan aktarırken, kimi zamanda metin içinde 

eriterek verebilmektedir.  

Çocuk edebiyatı, edebiyatın taşıdığı tüm özelliklere ilave olarak eğitici yanı da olan bir 

alandır. Çocuğun ‘ana dil’i kullanma becerisini, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme yeteneğini 

geliştirmek, bu edebiyatın amaçları arasındadır (Şimşek, Yalçın ve Yakar, 2011). Bu gelişimin 

sağlanması yazarın verdiği iletilere bağlıdır. 

Çocuk edebiyatı çocuklara eğlenceli zaman geçirme imkânı sağlama yanında okuma 

alışkanlığı kazandırma işlevine de sahiptir. Böylece okuyucularına estetik ve edebî zevk 

edindirmeyi de hedefleyen çocuk edebiyatı ürünleri, çoğu zaman eğitici iletiler de içerirler 

(Yakar, 2011).  

Çocuk kitaplarındaki eğiticilik, yazarın verdiği iletilere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çocuğun duygu dünyasına uygun iletiler, onun sosyal gelişimi, toplumsal ve kişilik gelişimine 

katkı sağlayacaktır. Olumlu iletilerin, çocuk edebiyatı eserlerinde yer alması önem teşkil 

etmektedir. Bu sebeple Koray Avcı Çakman’ın Geveze Prenses’in Pembe Günlüğü, Geveze 

Prenses’in Mavi Günlüğü ve Geveze Prenses’in Mor günlüğü isimli eselerde eğitsel iletiler 

başlığı altında incelemede bulunulmuştur.  

Daha önce aynı konu alanında yapılan çalışmaların bir kısmına bakıldığında Yakar’ın 

(2011) yılında hazırlamış olduğu doktora tezinde, Mustafa Ruhi Şirin’in eserlerindeki iletiler 

dört ana başlık şeklinde incelenmiş olup 106 farklı ileti saptanmıştır. Bu iletilerin öğretici 

şekilde yansıtılmadığı, çocukların metinleri okurken zevk aldıkları, eğitsel iletilerin ise arka 

planda kavratıldığı sonucuna varılmıştır. Gülgönül’e (2014) ait yüksek lisans tezinde ise Bilgin 

Adalı’nın hikaye ve romanları üzerinde eğitsel ileti incelemesi yapılmış olup, iletilerin 

dağılımına bakıldığında kişisel gelişime yönelik iletilerin ilk sırada yer aldığı dikkati 

çekmektedir. Bir diğer çalışma ise Yılmaz’a (2013) ait doktora tezidir. Fatih Erdoğan’ın 

eserlerinde yapılan inceleme sonucunda 17’si olumlu, 10’u ise olumsuz kategorisine 

alınabilecek değerlerin bulunduğu fakat bu değerlerin hepsinin çocuğun davranış kazanımı 

sürecine olumlu etki ettiği söylenmektedir. Cesur’un (2015) tarihli çalışması Mavisel Yener’in 

öykülerinde eğitsel iletilerin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Kişisel gelişimi destekleyen 

iletilerin yüzde olarak ilk sırada yer aldığı saptanmıştır. 

Toplum cinsiyet açısından Aytül Akal’ın hikâyelerinde anne figürünün incelenmesi 

içerikli çalışmalardan biri olan Yılmaz ve Yakar’a (2016) ait makalede anne figürünün öne 

çıkan başlıca özelliklerinin karakter özelliği olduğu, öne çıkan bir diğer özelliğinin ise ev ve iş 

hayatında üstlendiği roller olduğu söylenmektedir. Ayrıca annenin geleneksel anne/kadın 

anlayışıyla yansıtıldığı sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde Göl’e (2011) ait yüksek lisans tezinde 

anne rolünün evde çocuklarla ilgilenen ve bakımlarını üstlenen geleneksel rollere uygun olarak 

verildiğini dile getirmektedir.  
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Alan yazında konu hakkında yapılan farklı çalışmalar bulunmakla birlikte, Koray Avcı 

Çakman’la ilgili bir çalışma bulunamamıştır. Bu sebeple çocuk edebiyatına yönelik pek çok eser 

kaleme alan yazarın eserlerinde yer alan eğitsel iletilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın deseni 

Yapılan çalışmada doküman analizinden faydalanılmıştır. Doküman analizi araştırılması 

istenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı metinlerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2011). Koray Avcı Çakman’ın eserlerindeki eğitsel iletiler yazılı dokümanlardan 

faydalanılarak incelendiğinden, doküman analizi desenine ihtiyaç duyulmuştur. 

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışmanın evrenini Koray Avcı Çakman’ın çocuklara yönelik yazmış olduğu roman, 

hikaye, günlük ve masal metinlerinden oluşan 25 adet kitabı oluşturmaktadır. Okul öncesine 

yönelik kitapları ise çalışma dışında tutulmuştur.  

Çalışmanın örneklemini ise günlük tarzında yazılan Geveze Prenses’in Pembe Günlüğü, 

Geveze Prenses’in Mavi Günlüğü, Geveze Prenses’in Mor günlüğü isimli kitapları 

oluşturmaktadır. Bu eserlerin tercih edilmesinin nedeni eserlerin devamı niteliğinde olması ve 

hem yapılan ön okumalarda hem de alan uzmanıyla yapılan görüşme sonucunda yeterli veri 

zenginliğini sağlamasıdır. 

2.3.Verilerin toplanması ve analizi 

Verilerin toplanması ve analizinde ilk basamağı alan yazında kaynak taraması yapılması 

oluşturmaktadır. Bu anlamda “çocuk edebiyatında eğitsel ileti” “çocuk edebiyatında eğitim” 

“toplumsal cinsiyet” içerikli kaynaklar taranarak okunmuştur. Daha sonra üzerinde çalışılacak 

olan eserler temin edilerek her iki araştırmacı tarafından okunmuştur.  

 

Kitap Adı     Yayınevi   Yıl 

1-Geveze Prenses’in Pembe Günlüğü  Doğan Egmont Yayınları   2015 

2-Geveze Prenses’in Mavi Günlüğü  Doğan Egmont Yayınları  2015 

3-Geveze Prenses’in Mor Günlüğü   Doğan Egmont Yayınları  2015 

 

Ön okumaların ardından fişleme amaçlı okumalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler 

amaçla doğru orantılı olarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analiz, daha önceden 

belirlenen temalara göre verilerin özetlenip yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek 2011). 

Çalışılan konunun özelliği gereği betimsel analize uygun olması bu seçimde etkili olmuştur. 

Verilerin analiz edilmesi sürecinde fişlenen bölümler kodlara dönüştürülerek 

tablolaştırılmıştır. Metin içinde yapılacak olan göndermelerin anlaşılırlığını sağlamak için 

Geveze Prenses’in Pembe Günlüğü “GPPG”, Geveze Prenses’in Mavi Günlüğü “GPMG”, 

Geveze Prenses’in Mor Günlüğü “GPMOG” şeklinde kodlanmıştır. Kısaltmaların yanında 

kitapların sayfa numaralarına da yer verilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

Koray Avcı Çakman’ın kaleme aldığı Geveze Prenses’in Pembe Günlüğü(GPPG), 

Geveze Prenses’in Mavi Günlüğü(GPMG), Geveze Prenses’in Mor Günlüğü(GPMOG) serisi 

günlük türünde yazılmıştır. İlayda annesi, babası, kız kardeşi(Ayda) ve ağabeyi ile 

yaşamaktadır. 7.Sınıfta okuyan İlayda arkadaşı Ece’nin önerisiyle günlük tutmaya başlar. Aile 
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ilişkileri, arkadaş ilişkileri, sosyal yaşam, aşık olma, okul ve derslerle ilgili düşünceleri gibi pek 

çok konuda görüşlerini ve yaşadıklarını yazdıklarından öğrenmek mümkündür. 

İlayda günlük yazmaya 7.sınıfta başlar ve liseye geçtiği yaz, son günlüğünü yazar. 

Kitapların sırası da bu kronolojiye uygun olarak GPPG, GPMG, GPMOG şeklindedir. 

Kitaplarda yer alan eğitsel iletiler, kategorilere ayrılarak incelenmiştir. 

 

Tablo 1 

Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan sağlık ile ilgili iletiler 

Tablo 2 

Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan toplumsal cinsiyet ile ilgili iletiler 

Anne rolü ile ilgili iletiler 

Ev işlerini yaparlar. 

Titizdirler, temizliğe önem verirler. 

Çocukların bakımını üstlenirler. 

Çocukların sağlıklı beslenmesine dikkat ederler. 

Bağımsız karar alabilirler. 

Ev içi olaylarda tek başına söz sahibidirler. 

Çocuklarının ders çalışmasıyla ilgilenirler. 

Baskıcı olabilirler. 

 Zaman zaman taktir etmeyi bilmezler. 

Çalışmak anneleri mutlu kılar. 

Kadınlar erkeklerden daha fazla kelime hazinesine sahiptir. 

Evde arabulucu bir rol sergilerler. 

Baba rolü ile ilgili iletiler 

Zamanlarının çoğunu işte geçirirler. 

Evle ilgili daha az sorumluluk alırlar. 

Eşi çalışan erkekler ev işlerini paylaşırlar. 

Kız çocuklarının kıyafetine karışırlar. 

Çocuklarla annelerinden daha sıcak ilişkiler kurulabilirler. 

Ders çalışma konusunda çocuklarına öğüt verirler. 

Çocuklarını korurlar. 

Kız çocuk rolü ile ilgili iletiler 

Modaya önem verirler. 

Arkadaşlarının hayatlarıyla kendi hayatlarını kıyaslar. 

Dış görünüşlerine önem verirler. 

Edebiyata daha yatkındır. 

Evde annelerine yardımcı olmalıdırlar. 

Belli kalıplara göre giyinmemelidirler. 

Erkek çocuklara oranla dış görünüşleri için daha fazla zaman harcarlar. 
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Tek başına tatile gidemezler. 

Beğenilmek için dış görünüşlerine önem verirler. 

Erkek çocuklara göre daha fazla kontrol altında tutulurlar. 

Kardeşleriyle ilgilenmelidirler. 

Anne babalarına iş yerinde yardımcı olurlar. 

Erkek çocuk rolü ile ilgili iletiler 

Erkek çocuklar akşamları eve geç gelebilirler. 

Erkek çocuklar ve kız çocuklar farklı ilgi alanlarına sahiptirler. 

Erkek çocuklar kız çocuklara oranla akşamları daha rahat dışarı çıkabilirler. 

Erkek çocuklar dış görünüşlerine önem verirler. 

Sağlıklı besinler tüketilmelidir. 

Dışarıda yenilen yemekler sağlıksızdır. 

Okula giderken sağlıklı besinler yenmelidir. 

Süt içmek faydalıdır. 

Kahvaltıyı tam yapmak önemlidir. 

Erken yatıp, erken kalkmak sağlık için önemlidir. 

Parfüm kullanımı çevreye zararlıdır. 

Yüksek sesle müzik dinlemek zararlıdır. 

Şekerli besinler sağlığa zararlıdır. 

Kozmetik malzemeleri kullanmak zararlı olabilir. 

 

Tablo 1’ de Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan sağlık/temizlik ile ilgili iletiler 

verilmiştir. İncelenen eserlerde sağlık konusunda verilen iletilerin yoğunluk gösterdiğini 

söylemek mümkündür. Gerek anne-çocuk iletişiminde gerek günlük konuşmaların bazılarında 

dolaylı yoldan okuyucuya verilen sağlık ile ilgili mesajların olumlu davranış özelliği 

kazandıracak nitelikte olduğu görülmektedir. Kurguda geçen” Annem piknik sepetime her 

zamanki gibi sağlıklı şeyler koymuş. Peynirli sandviç, süt, elma… Oysa piknikte olsun 

hamburger yiyip kola içmek istiyorum. Gerçi laf aramızda okulda bol bol hamburger yiyip, kola 

içiyorum ama annem bilmiyor. İkisi de zararlıymış mış. Mış… mış…(GPPG, 31). ” ifadesi 

annenin sağlıklı beslenme konusunda çocuklarına önerilerde bulunduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda çocuklar anneleri tarafından erken saatte uyuyup uyanmak konusunda da sağlığa 

yönelik öneriler alırlar. Ayrıca süt içmenin boyu uzatmak gibi sağlık için faydalarından 

bahsedilir. Annem Ayda’yla benim elimizde bardak bardak sütleri gördükçe gözleri ışıldayarak 

“Aferim benim güzel kızlarıma. Çok süt içerseniz boyunuz upuzun olur. Tıpkı Mankenler gibi,” 

diyor(GPMG, 27).  

Yüksek sesle müzik dinlemenin ve şekerli besinler tüketmenin sağlık açısından olumsuz 

olduğuna dair iletiler de mevcuttur. Annem de içerden, “O kadar yüksek sesle dinlemeyin 

kulağınıza zarar,” deyip duruyor(GPPG, 172). 

Çeşitli kozmetik malzemelerinin kullanımının sağlığı olumsuz yönde etkileyeceği, ayrıca 

bunun bireysel zararı yanında çevreye de zararlı olabileceği belirtilmiştir.” Günde bir parfüm 

bitirmek zorunda değilsin İlayda. Hem bak sırf o kokular yüzünden ozon bile delindi(GPMG, 

77).” Makyaj malzemesi kullanımında ise annenin iki farklı tutum içerisinde olduğunu görmek 

mümkündür. Günlük yaşam içerisinde makyaj yapmanın zararlı olduğuna dikkat çekerken, 

arkadaşlarıyla gideceği bir buluşmada ruj seçimine yardımcı olur. “…Derken nasıl olduysa konu 
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genç yaşlarda yapılan makyajın cildi yaşlandırdığına kadar geldi(GPMOG, 52).” Tabii yine 

başladı nasihate. Koyu rujla yaşlı görünürsün. Yaşına uygun değil koyu renkli ruj…”(GPPG, 

91). Kozmetik kullanımın zararları konusundaki uyarı sadece kız çocuğa yapılmaz. Saçlarına 

her gün jöle süren Arda’ya annesi “Gelir gelmez yıkayacaksın onları. Ne yaptın güzelim 

saçlarına böyle? Ardacığım saçların dökülür sonra…”(GPPG, 17).” diyerek uyarıda bulunur. 

 

Tablo 2’de Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan toplumsal cinsiyet ile ilgili 

iletilere yer verilmiştir. Bankacılık yaparken işinden ayrılan anne çocuklarının bakımını üstlenir. 

Öyle ki işinden ayrılmasıyla ilgili bir konuşmada bunun gerekliliğini “Benim en büyük 

mesleğim anneliktir.”(GPMG, 131) diyerek belirtir. Bu yazının iri punto ile yazılması dikkat 

çekicidir. Serinin son kitabında (GPMOG) ise arkadaşlarıyla bir lokanta açarak yeniden iş 

hayatına atılır.  

Anneler titizdirler. Temizliğe önem verirler. Ev işlerinin sorumluluğu anne üzerindedir. 

“Annem her zamanki gibi okulda tertemiz olmamız gerektiğini düşünüyor. Biliyor musun benim 

annem dünyanın en titiz annesi. Onu tanısaydın ne demek istediğimi anlardın. Her Pazar 

olduğu gibi “Çabuk… çabuk banyoya! Tırnaklarınızı kesmeyi unutmayın sakın! dedi 

telaşla.(GPPG, 10).” İlayda’da titizlik yönünden annesine çekmiş olmasını şu sözlerle aktarır: 

“Üf sanırım büyüdükçe titizlik konusunda anneme çekiyorum. Herhalde benden başka kimsenin 

aklına gelmez ponponları çamaşır suyuyla yıkamak(GPPG, 142). Temizlik yapmanın sağlıklı 

bir ev ortamı yaratmanın yanında annenin canı sıkıldığında oyalandığı bir uğraş olarak da 

görüldüğü “Kahvaltıdan sonra baktım annem eline toz bezini almış. Ne zaman canı sıkılsa 

kendini temizliğe veriyor(GPMG, 49). “ sözlerinden çıkarılabilir. 

Anne, toplumun yüklediği geleneksel rollerine uygun olarak çocuk bakımında ve ev 

içinde yaşanan olaylarda tek başına sorumluluk üstlenir. Çocukların banyo yapması, saç 

şekilleri, kıyafetlerine kadar pek çok konuda onları yönlendirir. “Bugün Pazar… Yani annem 

için büyük temizlik günü. Yine sırayla banyo yapılacak, tırnaklar kesilecek falan. Merak 

ediyorum acaba banyo yapmayı seven çocuk var mıdır? Bu konuşma çocukların banyo yapmayı 

sevmediği yönünde bir ileti içerse de banyo yapmanın olumluluğu üzerine örnek 

gösterilebilecek olan Üff banyo yapmak istemiyorum! Bir hafta banyo yapmasam ne olur ki? Bir 

haftada pislendiğimi düşünmüyorum. Düşünsene günlük, başımda bir sürü sinekle okula 

gittiğimi… 

Öööö… İğrenç… Ben hemen banyo yapsam çok iyi olur.”cümlesiyle kahramanın bunun 

farkına vardığı görülebilir. 

“Tırnaklarını kesmeyi unutma sakın İlayda’cığım”(GPPG, 10). 

“Annem bir yandan da bağıracak, “iyi yıkan İlayda!” İyi yıkanmak ne 

demekse…”(GPPG, 35). 

Çocukların ev içindeki günlük ihtiyaçlarının çoğunu annenin karşılıyor olması sebebiyle, 

evde belli bir düzeni sağlamak adına annenin kuralları vardır. Eve kedi alınmasının tartışıldığı 

olayla ilgili olarak verilen cümle de bu yargıyı destekleyen niteliktedir.” Ne kadar yalvarırsak 

yalvaralım annemi ikna edemedik. Üstelik de annemden kedilerin sürekli dökülüp her şeye 

yapışan kılları ve kokan çişleriyle ilgili bir de nutuk dinledik. Babamın da Kedicik’in tarafını 

tutması hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü ben kendimi bildim bileli evimizde annemin kuralları 

geçer(GPMG, 30-31).” 

Bu kurallar İlayda tarafından çoğu zaman eleştirilir. Annenin aşırı ilgili tavrı da baskıcı 

olduğu yönünde bir izlenim uyandırır. Annenin müdahaleci tavrı ile ilgili iletilerin çokluğu 

dikkat çekicidir. Ama ben tırnaklarımı kesmeyeceğim, uzatıyorum.” dedim. Tabii bunu 

söylediğim anda annemin suratını görmeliydin. Kıpkırmızı oldu. “Bu da nereden çıktı? Okulda 

tırnak uzatılamaaaz. Kardeşine iyi örnek olmalısın. Derhal kesilecek o tırnaklar,” dedi sinirli 

bir sesle ve banyodan çıkınca da tırnaklarımı kontrol etmeyi ihmal etmedi(GPPG, 11). 
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Tabii annem şimdiden benim yarınki saç şeklime bile karar vermiş.”İlaydacığım. Yarın 

saçlarını atkuyruğu yaparız.” Üf bu annenler niye her şeye karışır? Ben de ona” peki anne 

seninkini de öreriz,” desem… (düşünmesi bile komik.) Ama anne olan o. Bense hâlâ 

çocuk(GPPG, 11). 

Sabahki telaşımızı görmeliydin. Yine yenmeyen peynirler, içilmeyen sütler yüzünden 

annem kahvaltı boyunca söylendi durdu(GPMG, 57). 

Annem bir yandan da bağıracak, “iyi yıkan İlayda!” İyi yıkanmak ne demekse… Sonra, 

her zamanki gibi, “Sen derslerine baktın mı?” Diyecek.” Evet, baktım, onlar da bana baktılar! 

Ha ha ha…”(GPPG, 35). Yarın annemlerle çarşıya çıkacağız. Üf annemle alışveriş yapmak çok 

sıkıcı. Zevklerimiz hiç uyuşmuyor( GPPG, 50). 

Ayda’dan fırsat bulunca annem bana da bir şeyler aldı. Ama şu çok sevdiğim body’lerden 

almadı tabii. Neymiş efendim, henüz onların mevsimi değilmiş. Bu mevsimde onlardan giyersem 

üşürmüşüm. Kimse üşütmüyor, herkes giyiyor ama(GPPG, 52). 

Kıyafetle ilgili belirli uyarılarda bulunan annenin bu uyarıları İlayda’da  

“Üff şu annem ve saçma sapan kuralları. 

Kural 1: Bir hırkan varsa ikincisi alınamaz. 

Kural2: Sünger Bob’lu tişört giyilemez. 

Kural3: Ters çevrilmiş gibi olan bluzlar asla giyilemez. 

Kural4: Öyle sürekli alışveriş yapılmaz. Gardıroptaki kıyafetler dar ya da kısa gelene 

kadar idare edilir.(GPPG, 152).” 

Babanın çalışıyor olması sebebiyle çocukların dersleriyle anne daha fazla ilgilenir. Ders 

çalışılması ile ilgili uyarıların yoğunluğu kız çocuk üzerinde toplanmasına karşın erkek çocuk 

da ders çalışması ile ilgili uyarılır ve desteklenir.” … Üşenmemiş abime bir de çalışma 

programı yapmış. Görsen yemek saatlerini bile yazmış. 

Abim “Ne bu ya? Çalışma kampı gibi! Neredeyse tuvalet molalarını bile yazmışsın! dedi. 

Ben de çok güldüm. 

Çalışma kampı programı:  

1-) 45 dakika matematik çalış. 

2-) 45 dakika tarih çalış. 

3-) 10 dakika yemek molası. 

4-) 5 dakika tuvalet molası. (GPMG, 173). 

Anne her fırsatta çocukları ders çalışmaları için uyarır. Ders çalışmak ile ilgili iletilerin 

yoğunluğu da dikkat çekicidir. 

“Annem tıpkı kurulmuş bir makine gibi sürekli bana “ders çalış İlayda! Ders çalış 

İlayda!” diyor.Sanki ben bilmiyorum çalışmayı. Hem yazılılar da bitti. Bunu ona söylediğimde 

ne dedi biliyor mus“ 

“Çalış kızım, bak çalışmadan olmuyor,”diyor(GPPG, 77). 

Bugün kısa yazacağım çünkü yatmadan önce yarınki yazılıya biraz daha çalışmam lazım. 

Zaten annem mutfaktan sürekli bağırıyor. “İlayda aa daha oturmadın mı sen daha derse!” diye. 

Birazdan beni kontrole gelir. O gelmeden başlayayım bari(GPPG, 114).  

Annenin toplumun yüklediği geleneksel rollere uygun olarak davranmasının yanında 

eşinden bağımsız kararlar aldığı da görülmektedir. Gelelim asıl anlatacaklarıma… Herşey 

annemin bu Pazar kahvaltıda pat diye “üç arkadaş ev yemekleri dükkânı açacağız!” demesiyle 

başladı. Bunu o kadar olağan bir şeymiş gibi söyledi ki, sanki “Yarın yemekte karnıyarık 
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yapacağım,” ya da “yarın kızlarla alışverişe çıkacağım,” gibi… Babam şaşkınlıktan çatalını 

düşürdü. Bense öylece kalakaldım. Ayda hemen “Ben de dükkân açacağım! diye tutturdu. 

Ağabeyimse bir yandan tek koluyla hem yemek yemeye çalışıp hem de çat çat mesaj 

yazdığından, sanırım annemi duymadı bile… Babanın bu karara tepkisi ise hiçbir şey 

söylemeden sessizce kahvaltısını bitirip, gazetesini okumaktır. İlerleyen sayfalarda ise 

İlayda’nın günlüğüne yazdıkları anne-baba ilişkisine yönelik iletiler açısından önemlidir. Babam 

günlerdir, annemin “Ev yemekleri dükkânı açacağım,” dediğini duymamış gibi davranıyordu. 

Bu konuyla ilgili aralarında hiç konuşmadılar…”(GPMOG, 112). Babanın bundan sonraki tek 

müdahalesi ise fizibilite raporu çıkararak işin zorluğundan bahsetmektir. Annenin kendisine 

inandığını söylemesinden sonra ise baba ağzını açıp tek kelime söylemez ve koltuğuna oturarak 

tüm gece bulmaca çözer. Anne her ne kadar belirli konularda babayla hareket etse de, kendi 

başına da kararlar alabilen, çocuklar üzerinde ağırlığı babaya göre daha fazla olan bir konumda 

yer almaktadır.  

Eserlerde baba rolü maddi ihtiyaçları karşılayan bir bakış açısıyla verilmiştir. Sık sık iş 

seyahatlerine çıkan baba bu sebeple evden uzak da kalabilmektedir. Bu özelliğinin yanı sıra 

çeşitli özellikleri de dikkat çekicidir. Örneğin baba rolünün ev ile ilgili sorumluluklarının az 

olduğu görülür. Buna ilaveten annenin, eşine söylediği “Mademki siz bizim kadar yoğun 

değilsiniz, e artık sofrayı kaldırıp bulaşıkları makineye dizmek size kaldı beyefendi(GPMOG, 

135).” İfadesinden yola çıkılarak eşi çalışan babaların ev işlerini paylaşmaları gerektiği üzerinde 

de durulur. Bir diğer bakış açısıyla baba-çocuk ilişkileri göze çarpar. Anneye çizilen profilin 

aksine babalarla kurulan ilişkilerin daha yumuşak olduğu görülmektedir. Akşamüstü fena 

sayılmazdı aslında çünkü babamla iki yetişkin gibi konuştuk. Önce bana derslerimi sordu. 

“İlayda’cığım okul nasıl gidiyor?”dedi. İyiii! Dedim ben de. “Sürekli ders çalışmak zorunda 

olmanın çok sıkıcı olduğunu biliyorum. Üstelik biz de size sürekli ‘Çalışın!’diyoruz. Ama inan 

bana bunu sizin iyiliğiniz için istiyoruz. İlerde güzel bir hayatın olmasını istiyoruz İlayda’cığım. 

Bunu sen de istersin değil mi?” dedi. “Tabii kim istemez ki,” dedim. “İşte onun için 

çalışmalısın,” dedi(GPPG, 188) ifadesi bunu destekler niteliktedir. Bu konuda destekleyici 

olacak bir diğer iletiyi ise Hepimizi öperek uyandırdı: “Kalkın bakalım. Yoksa anneniz birazdan 

başınıza gelir, tembelliğe alışmayın diye,” dedi(GPPG, 108) ifadesinde görmek mümkündür. 

Aynı zamanda babalar, ders çalışma konusunda çocuklarına öğütler verirken zaman 

zaman kız çocuklarının kıyafetleriyle ilgili müdahaleleri olabilmektedir. Hiç kazağın üstüne 

tişört giyilir miymiş? Tişört ayrı, kazak ayrı giyilirmiş! Şu anneler ve kuralları… Babam da 

durur mu, “Kızım hanım hanımcık giyinsene,” dedi(GPPG, 89).  

Eserlerin başkahramanı olan kız çocuğu hakkında birçok bilgi mevcuttur. Eser 

kahramanının ergenlik döneminde bir genç kız olması, ulaşılan iletilerin niteliğini etkilemiştir. 

Zira eserde arkadaşlarla olan ilişkisi, arkadaşlarına bağlılığı ve anneyle çatışması bu yargıyı 

desteklemektedir. Toplumsal cinsiyet açıcından kız çocuklarının ev işlerinde annelerine yardım 

ettikleri, giyim kuşamlarına özen gösterdikleri görülür. Hatta bu kız çocuklar belli kalıplara göre 

giyinmeleri yönünde direktifler alırlar. Ancak eserin kahramanı giyim kuşamla ilgili bir takım 

sorgulamalar yaşamaktadır. Karışma sen, bilmiş! Siz ne anlarsınız ki oğlan kılıklılar! dedi 

öfkeyle. Gıcık işte! Aklınca ikimize de laf attı. Ne yani… Onun gibi renkli ve daracık şeyler giyip 

eteğini çekiştirmekle mi kız kılıklı olunuyor?(GPPG, 49). Bu iletiden kız çocukların belli 

kalıplara göre giyinmemesi gerektiği çıkarılabilir. Kız çocukların giyimleri ile ilgili bir diğer 

ileti ise giyimlerine özen gösterdikleri ve erkek çocuklara oranla dış görünüşlerine daha fazla 

zaman harcadıkları yönündedir. Biz kızların işi ne zor ya! Yok saçını böyle yap, yok ayakkabını 

elbisene göre seç, yok havalı görün. Erkekler ne rahat, saçlarıyla öyle saatlerce uğraşmalarına 

gerek yok(GPPG, 87). “…Hıı nerede kalmıştım, Görsen yüzümde dilimlenmiş salatalıklarla o 

kadar komiktim ki! Erkekler niye böyle şeyler yapmazlar acaba?(GPPG, 173). Öte yandan 

erkek çocukların da kız çocuklar gibi dış görünüşlerine önem verdikleri, Keşke ben de abim gibi 

rahat olsam. Son zamanlarda onun tek derdi saçları. Bugün de kirpi gibi yapmış. Üstelik 

kendini bu kadar çirkinleştirmek için yine saatlerce uğraştı banyoda. Bir türlü karar veremedi, 

saçları yapışık mı olsun, yoksa kirpi gibi mi. Bence ikisi de iğrenç. Biri ona bunu söylemeli ama 
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ben değil. Çünkü bana “Sen kendine bak. Kuyruk!” der büyük olasılıkla(GPPG, 2) 

ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Kız çocuğa yüklenen bir diğer rol ise, kardeşiyle olan ilişkisinde ortaya çıkar. Kız çocuk 

kardeşinin bakımı üstlenebilir ve kardeşiyle ilgilenir. Bu ilgilenme sırasında eserin baş 

kahramanı İlayda zaman zaman bu durumlardan şikâyetçi olurken, zaman zaman da kardeşini 

çok sevdiğini belirtir. Bu ikilemi Ayda’yı sevmesine çok seviyorum ama saçma sapan 

mızıldaması, olur olmaz her şeye burnunu sokması kısaca çocukluğu beni çıldırtıyor. Ne zaman 

büyüyecek ki? Neyse… İyi ki ablam yok! Kimsenin kabusu olmak istemezdim(GPMOG, 44) 

ifadesinde görmek mümkündür. İlayda kardeşiyle evde, serviste, okulda ilgilenir. Derslerine 

yardımcı olur, tatilde birlikte vakit geçirir. Onun meraklı sorularına cevap verir. Erkek çocuk ise 

küçük kız kardeşle ilgili herhangi bir sorumluluk almamıştır. Neredeyse tüm iletişim abla ve 

küçük kardeş arasında geçmektedir. Üff… Annem “Ayda’ya yardım et ders çalışırken” diyor. İki 

çizgi çizecek altı üstü. Hem niye abim değil de ben? Çünkü beyefendi meşgulmüş! Gül’le 

meşguldür. Umarım kontorleri biter de kızın yüzüne kapanır telefon…(GPPG, 41-42) 

Ayrıca kız çocuklar edebiyata erkek çocuğa göre daha fazla yatkınlık gösterir. Bu sonuç 

“… Neyse ki Ceren “ Aslında ben de bunu ablam sayesinde öğrendim. Tam üç tane edebiyat 

dergisine abonedir ablam… Onları düzenli okur ve bana da verir,” dedi. Ceren ne şanslı! 

Benimse ablam değil abim var ama onun da edebiyatla uzaktan yakından ilgisi yok. Tek 

okuduğu gazetelerin spor sayfası(GPMG, 11) ifadesinden çıkarılmıştır. 

Erkek çocuğun kız çocuk kadar ön planda olmamasına karşın erkek çocuğa dair baskın 

toplumsal cinsiyet iletileri mevcuttur. Söz konusu erkek çocuk, kız çocuklardan farklı ilgi 

alanına sahiptir. Ayrıca erkek çocukların eve geç gelmesi sorun olmamakla birlikte kız 

çocuklara oranla akşam saatlerinde dışarı çıkmaları sorun olmaz. Abim bu akşam arkadaşlarıyla 

dışarı çıkacakmış. Tabii annemlerden hemen kopardı izni. Oysa ben o saatte dışarı çıkmak 

istesem izin vermeyecekleri gibi “Yarın okul var, gece gece ne yapacaksın dışarıda? Bu saatte 

ne dışarısıymış bakayım?” diye söylenirlerdi. Ama belki büyüyünce bana da izin 

verirler(GPPG, 143). 

Tablo 3 

Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan kişisel gelişim ile ilgili iletiler 

 

Tutumlu olunmalıdır. 

Özeleştiri yapmak önemlidir. 

Özel hayata saygı duyulmalıdır. 

Ön yargılı olunmamalıdır. 

Kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek önemlidir. 

Anne- babaya yalan söylenmemelidir. 

Kitap okumak önemlidir. 

Hediyeleşmek güzeldir. 

Toplumsal kabul önemlidir. 

Ergenlik döneminde popüler olmak önemli görülür. 

Kendine inanmak önemlidir. 

Popüler olmak önemlidir. 

Tablo 3’te Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan kişisel gelişim ile ilgili iletilere yer 

verilmiştir. Çocukların okula giderken serviste ayağa kalkmamaları, yerlerine oturduklarında 

emniyet kemeri takmalarını alışkanlık edinmeyle ilgili iletiler yer almaktadır.  
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Çocukların tutumlu olması gerektiğine yönelik eğitsel iletileri farklı konuşmalar aracılığı 

ile görmek mümkündür. 

Sonunda harçlığıma zam istedim. Ama tabii babamdan zam almak yerine, önce nutuk 

dinledim… 

“Bizim zamanımızda bu kadar parayla ev alınırdı ev! Nasıl arttı şu enflasyon. Bir de 

enflasyon yok diyorlar. Her şey ateş pahası yahu. Vay halimize. Daha geçen gün dolar bilmem 

ne kadardı…” 

Konuştu da konuştu. Şu büyükler ne sıkıcı! Nutuk atma ve öğüt verme fırsatını hiç 

kaçırmıyorlar. Ne zaman onlardan bir şey istesem öğütle karışık nutuk çekiyorlar(GPPG, 179).  

Paranı dikkatli kullan. Çar çur etme. Sadece ihtiyacın olan şeyleri al.”(GPMOG, 46).  

Özeleştiri yapmanın öneminin vurgulanmasının yanı sıra diğer insanlarla olan ilişkilerde 

özel hayata saygılı olunması ve ön yargılı olunmaması gerektiği belirtilmiştir. Okula ilk geldiği 

günden itibaren arkadaşı Melis’in davranışlarından hoşlanmayan İlayda, tüm bu davranışların 

sebebinin Melis’in annesini kaybetmesinden kaynaklandığını öğrenir. Arkadaşı Melis’le 

aralarında geçen konuşma, açık bir şekilde ön yargılı olmamak gerektiği iletisini vermektedir. 

Ben de Ece’yi aradım ve bu olanları ona anlattım. O da çok üzüldü Melisa’ya. “Vay canına! 

Demek buzdağının görünmeyen kısmı da varmış. Bu da bize ders olsun. Bir daha önyargılı 

davranmayalım kimseye,” dedi benim filozof arkadaşım(GPMOG,151). 

Toplumsal kabulün önemli olduğu yönündeki iletiler de mevcuttur. Ayrıca kitap 

kahramanın ergenlik dönemini yaşayan bir genç kız olması sebebiyle de “popüler olma” nın 

fazlasıyla önemsendiği bir okul yaşamı geçirmektedir. Arkadaşlık ilişkilerinde konu edinilen ve 

kahramanın çevresinde bir yer edinme aracı olarak önemli gördüğü bir durumdur. Ortaokulda 

ancak son sınıfta popüler bir kız olmayı başarmıştım. Bunu da annemin saç bantlarına 

borçluydum. Acaba lisede yeni bir moda başlatamaz mıyım ? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama 

bildiğim bir şey varsa o da lisede sinik ve sönük bir kız olarak anılmak istemediğim. İleride 

yıllığımı açıp, çocuklarıma gösterebilmeliyim(GPMOG, 125). Bu iletilerin yoğun olması, 

popüler olmanın okul yaşamında elzem bir durum gibi göstermesinin yanında , yaş grubu 

özellikleri dikkate alındığında düşünce yapılarıyla örtüştüğü görülmektedir. 

 

Tablo 4’te Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan günlük yaşam ile ilgili iletilere yer 

verilmiştir. Evde bir kedi beslemenin tüy dökme vb özellikleri yüzünden olumsuzlandığı 

iletilere rastlamak mümkün olmakla birlikte, çocukların dışarıda küçük bir kedi bularak evde 

bakımını üstlenmeleri, hayvan sevgisine dikkat çeker.  

Okula gitmenin yorucu olduğunun düşünüldüğü iletilerin çokluğu da dikkat çekmektedir. 

Ancak bu düşünceler kimi zaman aksi yönde değişerek, okula gitmenin olumlandığı iletileri 

bulmak da mümkündür. Şu okul çok yorucu. Yalnız derslerle değil bir sürü kişiyle de uğraşmak 

zorundasın. Melisa geldiğinden beri sınıfın havası değişti(GPPG, 22-23).  

Tablo 4 

Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan günlük yaşam ile ilgili iletiler 

 

Evde hayvan beslenmemelidir. 

Okula gitmek yorucudur. 

Ansiklopediler kullanılmayan bilgi kaynaklarıdır. 

Trafikte güvenlik kurallarına uymak önemlidir. 
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Biliyor musun bu yaz, okulu özledim. Biri geçen yaz bana bunu söyleseydi ona “Delirmiş 

olmalısın. Okulu özlemek mi? Yok daha neler.” derdim(GPMG, 16).Bu kararlarda okuldaki 

arkadaşlık ilişkilerinin olumlu ya da olumsuz ilerlemesi etken olmaktadır. Ece’yle barışmak 

harika! Düşündüm de onunla küstüğümüzden beri okul çok zevksizdi(GPMG, 159). 

Okula servisle giden çocukların güvenliklerini sağlamalarına yönelik, emniyet kemeri 

takmak ve araba içinde ayakta durmamak gerektiği konusuna dikkat çekilir. 

 

 

Tablo 5’te Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan duygu ve davranışlar ile ilgili 

iletilere yer verilmiştir. Okula yeni başlayan kardeş, yaş özelliklerine uygun olarak soru soran, 

merak eden, inatçı özelliği ile verilmiştir.  

Kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar da kitapta pek çok yerde geçen iletilerdendir. Kitap 

kahramanı olan İlayda’nın abisiyle ilişkileri asgari düzeydedir. Çoğu zaman abisini eleştirir, 

kavga ederler ve hatta zaman zaman hakarete varan sözcükleri olabilmektedir. Sanırım artık 

insana rahat vermeyen, bencil ve telefon manyağı bir abim olduğunu kabul etmeli ve 

sinirlenmemenin bir yolunu bulmalıyım(GPPG, 170). Ancak bu durumun aksi daha sonraki 

bölümlerde yaşananlarla okuyucuya hissettirilmiştir. “…Tamam, çoğunlukla beni sinir ediyor 

ama sonuçta o benim abim ve ben onu çok seviyorum.(GPMOG, 87).” Kardeşler arasında 

tartışmalar, sürtüşmeler yaşanabilse de bu durumun geçici ve normal olduğu sezdirilmeye 

çalışılmıştır. 

Kitaplarda arkadaşlık ilişkilerinin de öncelendiği görülmektedir. Arkadaşlar arasındaki 

küslükler ve daha sonra yaşadıkları barışmalarla, sosyal yaşam içinde karşılaşılacakları ilişkileri 

görmeleri bakımından bu iletiler de önem taşımaktadır. Yaş grubu itibariyle de karşı cinsle 

duygusal ilişkiler yaşandığı görülmektedir. Özellikle kız çocuklar arasında konuşulan 

sohbetlerde bu konuyla ilgili paylaşımlar görmek de mümkündür.  

Alan yazında yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında annenin toplumsal cinsiyet ile 

ilgili rollerinin Yakar ve Yılmaz’ın(2016) çalışmasındaki sonuçla genel olarak aynı doğrultuda 

verildiği söylenebilir. Ancak farklı olarak Çakman’ın eserlerinde anne rolü daha baskın 

sunulmuştur. 

Göl’ün(2011) yaptığı çalışmayla da ulaşılan sonuçların paralel olduğu, annenin 

geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine uygun olarak verildiği görülmektedir. 

Gülgönül ve Cesur’un(2014) çalışmalarına bakıldığında ise kişisel gelişime yönelik 

iletilerin ilk sırada yer aldığı görülürken, Çakman’ın eserlerinde yoğunluğun toplumsal cinsiyete 

yönelik iletilerde olduğu söylenebilir. 

Tablo 5 

Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde yer alan duygu ve davranışlar ile ilgili iletiler 

 

Anneyle birlikte vakit geçirmek eğlencelidir. 

Küçük kardeşler inatçı olurlar. 

Küçük kardeşler çok soru sorarlar. 

Küçük kardeşler ablalarına özenebilirler. 

Arkadaşlar zaman zaman birbirleriyle küsebilir. 

Kardeşler arasında anlaşmazlıklar olabilir. 

Küçük yaşta duygusal ilişkiler yaşanabilir. 
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Yakar’ın(2011) çalışmasında iletilerin öğretici şekilde verilmediği, arka planda 

kavratıldığı neticesine varılırken, yapılan çalışmada iletilerin günlük türünün özelliklerine 

uygun yazılması sebebiyle açık şekilde verildiği ancak bunun öğretici bir bağlamda sunulmadığı 

söylenebilir. 

Eserlerdeki iletilerin olumluluğu yönündeki sonuç Yılmaz’ın(2013)ulaştığı sonuçla 

tutarlılık göstermektedir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çocuk edebiyatı özelinden bakıldığında, bu alanda verilen eserlerde yer alan iletilerin 

çocuğa uygunluğu önem arz etmektedir. Bu sebeple incelenen Koray Avcı Çakman’a ait GPPG, 

GPMG ve GPMOG isimli eserlerde bulunan iletiler sağlık/temizlik, toplumsal cinsiyet, kişisel 

gelişim, günlük yaşam ve diğer başlıkları altında sınıflandırılmıştır. 

Söz konusu kitaplarda yapılan incelemede toplumsal cinsiyet ile ilgili iletilerin yoğunluğu 

da dikkat çekicidir. Anne rolü toplumsal cinsiyet açısından incelendiğinde, serinin ilk iki 

kitabında geleneksel bakış açısına uygun olarak yer aldığını söylemek mümkündür. 

Çocuklarının bakımı için işini bırakan, ev işleri ve temizlikle ilgilenen, çocukların bakımları ve 

sorumluluklarının çoğunluğunu üstlenen anne, evde kuralları olan, çocuklarının ders çalışması 

konusunda müdahaleci ve zaman zaman da aşırı kuralcı bir yapıda yer almaktadır. Serinin son 

kitabı olan GPMOG’nde ise bu durum değişiklik göstermektedir. Anne babadan tamamen 

bağımsız bir şekilde çalışma kararı alır. Ev işlerinde babanın yardımcı olması gerektiği yönünde 

istekleri olur. Verilen eğitsel iletilerin bütününe bakıldığında aile içinde anne rolünün 

baskınlığını görmek mümkündür.  

Babayla ilgili verilen iletilerde babanın eve katkısının ön planda olduğu, çocuklarıyla 

ilişkisinin anneden farklı olarak daha dostane şekilde geliştiği görülmektedir. Anne ile 

iletişiminde sert, otoriter değil, daha ziyade dinleyen ve susan bir konumda olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Kız ve erkek çocuklar ise ergenlik dönemini yaşamaları sebebiyle bu dönemde 

görülebilecek ağabey, kardeş çatışması yaşamaktadırlar. Dış görünüşlerine önem verirler. Kız 

çocuk ise abiden farklı olarak kardeşin bakımı ve sorumluluğu ile ilgilenir. Erkek çocuk daha 

bağımsız olurken, kız çocuk nispeten kurallara daha bağlı bir yaşam sürmektedir. Fakat kız 

çocuğun geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayıcı bir tutum takındığı görülmektedir. 

Küçük kardeş ise yaş özelliklerine uygun olarak meraklı, sorular soran, günlük yaşam 

becerilerinde yardım alan, bir rolle karşımıza çıkar. Kardeşin kurgudaki varlığı, baş kahraman 

olan kız çocuk her ne kadar zaman zaman şikâyet etse de, kardeş sevgisi vurgusu ile verilmiştir.  

Kız ve erkek çocuklar arasında yaşanan duygusal ilişkiler, kahramanın yaş aralığı ve 

eserlerin hitap ettiği yaş ve gelişim dönemine uygunluk göstermektedir. Söz konusu yaş 

aralığında karşı cinse olan yakınlık duygusu normaldir. Fakat çocuk edebiyatı açısından 

düşünüldüğünde, çocuğu yanlış yönlendirme noktasında tartışmaya açık bir husustur. 

Sağlıklı yaşama yönelik iletilerin çokluğu da dikkat çekicidir. Yazar özellikle sağlıklı 

beslenme ve kahvaltı yapmanın önemi üzerinde durmuştur. Gün geçtikçe değişen beslenme 

alışkanlıklarında, hazır besinlerin yerine evde yenen yemeklerin ve kahvaltının faydalarına olan 

vurgular bu sebeple dikkat çekicidir. Her çocuk gibi fast-food beslenme biçimini tercih eden 

kahraman ise bu yaş grubu çocukların düşünce yapılarını göstermesi bakımından ele alınabilir. 

Sağlıklı beslenme ile ilgili uyarıların anneden geliyor olması da dikkat çeken başka bir husustur. 

Tutumlu olmak, özeleştiri yapmak, özel hayata saygı duymanın gerekliliği, 

hediyeleşmenin insanları mutlu kıldığı gibi kişisel gelişime yönelik eğitsel iletileri görmek de 

mümkündür. Yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirilebilecek kendini geliştirme ve yeni şeyler 

öğrenmeye isteklendirmeye yönelik iletinin, anne babanın destekleyici tavrını göstermesi 

bakından önem taşıdığı söylenebilmektedir. Kahramanın yaş aralığı göz önüne alındığında, 
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popüler olmanın önemli olduğu iletisi çok sık yer almakta ve olumlu bir istek olarak ele 

alınmaktadır.  

Günlük olarak yazılmış olan eserlerin geneline bakıldığında, türün yazma şekline uygun 

olarak günlük konuşma dilinde olduğu söylenebilir. Bu sebeple verilen iletiler öğretici nitelikte 

olmamakla birlikte metnin yapısına sindirilerek ve açık bir şekilde verilmiştir. Metnin 

tamamının edebi bir dokuyla verildiği söylenemezken, kuru bir öğreticilikte söz konusu 

değildir.  

Duyguları, düşünceleri, günlük yaşamdaki sorunları ve mutlulukları, ev ve okul yaşamı, 

arkadaşlık ilişkileri, duygusal ilişkilerine yönelik iletilerin hitap ettiği yaş grubuna uygun olarak 

verildiği söylenebilir. 
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ÇOCUK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ VE MUSTAFA RUHİ ŞİRİN’İN 

METİNLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ 

 

Tacettin ŞİMŞEK* 

 

ÖZET 

Çocuk edebiyatında eleştiri, ihmal edilen bir türdür. Oysa edebiyatın gelişmesi için eleştiri 
zorunludur. Sadece övgü ya da yergi içeren kitap tanıtma yazıları, eleştiri türünün gelişmesine 
katkı sağlamaz. Bu nedenle nesnel eleştiri örnekleriyle alanın zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

Mustafa Ruhi Şirin çağdaş Türk çocuk edebiyatının öncü isimlerindendir. Çocuk özneyi 
merkeze yerleştirdiği şiir, öykü, deneme ve masal türlerinde kitapları yanında kuramsal eserleriyle 
de alana çok önemli katkılar yapmıştır. Yeni baskılarında kitaplarını tekrar gözden geçirme ihtiyacı 
duyması, kimi metinleri yeniden yazması, alana ne denli ciddiyetle yaklaştığının göstergesidir. 
Basıma hazırlık aşamasında kitaplarını çocuk edebiyatı alanının yazar, şair ve akademisyenlerine 
okutarak öneri ve eleştirilerini istemesi de Mustafa Ruhi Şirin’i ayrıcalıklı kılan bir tutumdur. 

Bildiri, Şirin’in bazı metinlerine yönelik eleştiri örneklerinden oluşmaktadır. Metinler bilgi, 
söz dizimi, yargı, sözcük seçimi, yazım, noktalama, anlam gibi yönlerden eleştiriye tabi tutulmuş, 
eleştiri yapılırken öneriler de sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eleştiri, Mustafa Ruhi Şirin, eleştiri örnekleri, öneriler. 

 

ABSTRACT 

Criticism in child literature is a neglected genre. Yet cristicism is campulsory for the 
development of literature. The arcticles on books that consist of only praise or satire don’t help 
cristicism to develop. So it is necessary for this field to be enriched by objective cristicism. 

Mustafa Ruhi Şirin is one of the Pioneer writers of Turkish child literature. His both child 
centred poems, tales, essays, stories and theoretical works have contibuded many things to this 
field. It’s obvious that he gives value to his job by revising his new printings and re writing some 
of his books. It’s also his exclusive side that he lets the poets, writers and academics of child 
literature read and criticise his books before printing them. 

This report consists of cristicism examples of some texts written by Şirin. This texts have 
been cristicised about the knowledge, syntax, judgement, spelling, punctuation and meaning in 
those texts. They have been also cristicised positively. 

Key Words: Cristicism, Mustafa Ruhi Şirin, Cristicism Examples 

 

GİRİŞ 

Eleştiri, genel edebiyatın olduğu kadar çocuk edebiyatının da en zayıf halkasıdır. Bu 

sorun, biri eleştirinin olumsuzluk taşıması gerektiği biçimindeki yanlış algıdan, diğeri 

eleştirmenlerin sevilmediği gerçeğinden, bir diğeri de eleştiriye tahammüllü olmamaktan 

kaynaklanan üç madde üzerinden okunabilir.  

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, ERZURUM 
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Tarık Buğra’nın doğrudan eleştiri olmayan eleştirel nitelikte denemelerine “Düşman 

Kazanmak Sanatı” adını uygun görmesi boşuna değildir. 

Eleştirinin yergi tarafının öne çıkarılarak bir metnin olumsuz yönlerinin sayıp dökülmesi 

ne denli yanlışsa, eleştiriye övgü amacı yüklemek de o denli yanlıştır.  

Eleştiride amaç, bir metnin ya da eserin eksik ya da fazla, tutarlı ya da tutarsız yönlerini 

bir arada görmek ve nesnel biçimde değerlendirebilmektir. Eleştirinin yıkıcı değil, yapıcı olma 

zorunluluğu vardır. 

İyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış biçiminde bir yaklaşım, eleştiriyi öznelliğe götürür. 

Söz konusu kurmaca bir metinse, doğru yanlış yargıları büsbütün anlamını yitirecektir. İyi kötü 

ise estetiğin ölçütleri olarak ele alınmakla birlikte, bir metnin eleştirisinde öncelikli olarak 

kullanılabilecek yargılar değildir. Önemli olan metnin kendi içindeki tutarlılığıdır. 

Eleştirmenin nesnel davranması kadar, eleştirilen kişinin de eleştiriye açık olması 

önemlidir. Asıl zorluk buradadır. Eleştiriye muhatap olanların “Benim yazdığımı/yaptığımı 

beğenmiyorsanız, daha iyisini siz yazın/yapın!” deme hakkı da yoktur. Zira çok bilinen 

örneğiyle, kumaştan anlamak için terzi olmak gerekmez.  

Eleştirinin Türkiye’deki seyri sağlıklı bir çizgi izlemiyorsa en yalın ifadesiyle ya 

eleştirmen nesnel davranamamakta ya da eleştirilen kişi eleştiriye kapılarını kapamaktadır. 

 

Mustafa Ruhi Şirin’in Eserleri Üzerine Eleştiri Örnekleri 

Mustafa Ruhi Şirin, Türk çocuk edebiyatının öncü isimlerindendir. Kuramsal eserleriyle 

çocuk edebiyatı alanını zenginleştirmiş; kurmaca metinlerindeki dil, anlatım, imge, kurgu ve 

izlek tercihleriyle de model oluşturmuştur. 

Şirin, kitaplarının yeniden basılma sürecinde yayıma hazır dosyaları üzerinde birlikte 

yürüttüğümüz “son okuma” etkinliklerinde eleştiriye açık bir tavır sergilemiştir. Bu, 

eleştirmenin yazarın emeğine saygısıyla olduğu kadar, yazarın eleştirmenin nesnelliğine 

güveniyle de ilgili bir konudur. Yazar, eleştirmene bütünüyle hak vermek zorunda olmadığı 

gibi, eleştirmen de tespit ve yargılarının tartışılmaz olmadığının farkındadır. 

Türk çocuk edebiyatında bir ilk olan bu çalışma, Şirin’in açık yürekliliği ve eleştirmenin 

nesnel yaklaşımıyla gerçekleşmiştir. Kendisiyle paylaşılan eleştiriler, 14.10.2016 tarihli e-

mektuptaki ifadesiyle eleştirmene “istediği eleştiriyi yapma hakkının bâki” olduğu biçiminde bir 

ayrıcalık sunmuştur. 

16.11.2015 tarihli e-mektupta yer alan cümleleri, Şirin’in özellikle tema, konu, dil ve 

üslup konularındaki duyarlığını yansıtması bakımından değerlidir: “Kırk bir yıl önce yazdığım 

bir metin zamana karşı direnemeyebilir. Teması, konusu, dili ve üslubu çocuğa uzak düşebilir. 

Yazarın ana gövdesi dildir. Türkçemize sadakat göstermeden edebiyatçı olamayız. Bırakalım 

edebiyatçıyı, Türkçe konuşmayı hak edemeyiz.”  

Bu bildiri, söz konusu çalışmanın çok kısa bir özeti niteliğindedir. 

Öncelikle Mustafa Ruhi Şirin’in çocuk edebiyatı metinlerine yönelik eleştiri örneklerini 

on başlık altında toplamak mümkündür: Bilgi odaklı eleştiri, söz dizimine yönelik eleştiri, 

yargılara yönelik eleştiri, sözcük seçimine yönelik eleştiri, yazım ve noktalama eleştirisi, anlama 

yönelik eleştiri, imgeyi hedef alan eleştiri, dize eksenli eleştiri, söyleyişi esas alan eleştiri ve 

görsellere yönelik eleştiri… 

İmge, dize ve söyleyiş konusundaki tespitler doğrudan şiirle ilgili olduğundan; görsellerin 

eleştirisi ise ayrı bir uzmanlık gerektirdiğinden burada sadece kuramsal yazıların ve olaya dayalı 

kurmaca metinlerin eleştirisine odaklanılacak; eleştiri örnekleri, Mustafa Ruhi Şirin’in bu 

çizgideki bazı çocuk edebiyatı metinlerine yönelik notlardan seçilecektir. 
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1. Bilgi odaklı eleştiri 

“Kim Çocuk Edebiyatı Yazarıdır?” başlıklı metin, “Nasıl çocuk edebiyatı yazarı olunur?” 

sorusuna cevap ararken edebiyat ve çocuk edebiyatı alanında ürün vermiş yazarlar etrafında 

yapılmış yetkin değerlendirmelerden oluşur. Ana fikri, “Çocuk için yazmanın kaynağı çocuk ve 

çocukluktur” cümlesiyle özetlenebilecek yazıda, yazar ve şair isimleri örneklenerek bilimsel bir 

yaklaşımla alanın kuramsal çerçevesi çizilir. Yerli ve yabancı referanslarla desteklenen bilgiler, 

“çocuk öznenin edebiyatı” üzerine bütünlüklü bir yaklaşım sunar. Ancak metinde bilgi aktarımı 

konusunda dikkat çekilmesi gereken bazı noktalar vardır: 

 19. yüzyıldaki idealize çocuk tiplerinin ağırlıkta olduğu Pinokyo, Pollyanna, Heidi, 

Küçük Lord, Küçük Prenses gibi kitaplar aynı zamanda nesne çocuk anlayışından 

özne çocuk anlayışına yönelişin ilk örnekleri kabul edilse de ve bu kitaplarda 

pedagojik yönelim olsa da, bu kitapların hiçbiri çocuk dil dizgesi dikkate alınarak 

yazılmamışlardı. (KÇEY, s.4) 

Pinokyo’yu idealize edilmiş çocuk tipleri arasında değerlendirmek güçtür. Yalan söyler 

çünkü. Çocuk da değildir. Yalan söyleme davranışını terk etmenin ve yanlışını düzeltmenin 

ödülü olarak kuklalıktan çocukluğa terfi ettirilir. 

 Dünya çocuk klasiklerinden birkaç örnek vermek gerekirse, Alexandre Dumas (Üç 

Silahşör ve Monte Cristo’su), Jules Verne (80 Günde Devri Alem başta olmak üzere 

ve diğer kitapları ) ile R. L. Stevenson (Define Adası), Daniel Defoe (Robinson 

Crusoe), Lewis Carrol (Alis Harikalar Ülkesinde ve diğer kitapları ile), Charles 

Dickens (Oliver Twist) gibi. (KÇEY, s.4) 

Üç Silahşor, Monte Kristo Kontu ve Robenson Kruzo’yu “çocuk klasikleri” arasında 

saymak ne kadar doğrudur? Üç Silahşor’un (Les Trois Mousquetaires, 1844), yirminci yüzyılda 

her yaş grubundaki çocuklar için yeniden yazılmış metinleri, kitabı çocuk klasikleri arasına 

sokmaya yeter mi? Tarihî-serüvene dayalı öyküsü, şövalyelik ruhu ve adanmışlık gibi 

izleklerden beslenmesiyle ergenlik dönemi çocuklarına ilginç gelmesi, romanın çocuklar için 

yazılmadığı gerçeğini değiştirmez. (Kitabın adındaki “silahşor”, Arapça “silah” ve Farsça “şor” 

sözcüklerinden oluşur. Birleşik sözcüğü oluşturan “şor”, Farsça “şôrîdan” eyleminden gelir ve 

“bulandırmak, karıştırmak, yıkamak, çalışmak, bir işte başarılı olmak” anlamlarına ilave olarak 

burada “iyi kullanan” anlamındadır; “kalemşor” örneğinde olduğu gibi.) 

Alexandre Dumas’nın Monte Kristo Kontu (Comte de Monte-Cristo, 1845) ve Daniel 

Defoe’nun Robenson Kruzo (Robinson Crusoe, 1719) romanları da yaşattıkları serüven 

duygusuyla çocukların ilgisini çekmiş olabilir ancak her iki roman da çocuklar için 

yazılmamıştır. İlki, kurgusunu borçlu olduğu intikam kavramı, ikincisi de insan iradesini 

yüceltmesi bakımından soyut bir dünya fotoğrafı çizer. Söz konusu romanları ilk gençlik ve 

daha çok gençlik edebiyatı kapsamında değerlendirmek daha isabetlidir. 

 

2. Söz dizimine yönelik eleştiri 

Babam Ne Zaman Gelecek?, Kardan Adamın Kedisi, Guguklu Saatin Kumrusu ve Masal 

Mektuplar adlı kitaplarda bir araya getirilen kurmaca metinler, doğrudan doğruya çocuksu 

duyarlığı yansıtır.  

Babam Ne Zaman Gelecek? başlıklı kitabın giriş bölümünde çocukluk yıllarına ait 

anılardan yola çıkılarak bir karşılaştırmaya gidilir. Dün ve bugün arasındaki farklılıklara vurgu 

yapılırken, yazarın kendi kuşağının temsilcisi olarak kişisel tarihindeki değişim konusunda ilgi 

çekici tespitler sıralanır. Sanatçının kimliğinin oluşmasında çocukluk yıllarından getirdiği 

değerlerin etkisine işaret edilir. Kitap, çocukluk anılarından beslenen, aile ve çevre sevgisi, 

yaşama sevinci, hayal ve rüya eksenli öykülerden oluşur. 

Şiirsel bir dilin kullanıldığı, ilk ikisi öykü, üçüncüsü fabl, dördüncüsü de mektup türünde 

kaleme alınmış kitaplarda gözden kaçan bazı söz dizimi örnekleri vardır: 

http://www.dumaspere.com/pages/dictionnaire/comte_monte-cristo.html
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 Bizim kuşaktakilerin bir çocukluk hikâyemiz vardı. (BNZG, s.6) 

“Bizim bir çocukluk hikâyemiz vardı” ve “Bizim kuşaktakilerin bir hikâyesi vardı” 

cümleleri ayrı ayrı kurulduğunda söz dizimi yanlışı yoktur. Ancak “Bizim” ve “bizim 

kuşaktakilerin” ifadelerini “hikâyemiz vardı” yüklemine bağlamak mümkün değil. Cümle ya 

“Bizim kuşaktakilerin bir çocukluk hikâyesi vardı.” veya “ Biz önceki kuşaktık ve bir çocukluk 

hikâyemiz vardı.” biçiminde olmalı. 

 Çocukluk, insanı rengine boyayan giriş katıdır… (BNZG, s.6) 

Cümlede “Neyin giriş katı?” sorusu cevapsız. “Konak” ya da “ev” bu sorunun cevabı 

olabilir. “Aslî renk” diyerek de fıtrata gönderme yapılabilir. Cümle şöyle kurulabilir: “Çocukluk, 

insanı aslî rengine boyayan konağın/evin giriş katıdır…” 

 Kargalar iki küme halinde evin kapısını açıncaya kadar bize saldırdılar. (BNZG, 

s.14) 

Bu hâliyle evin kapısını kargalar açıyormuş gibi bir anlam ifade ediyor. O hâlde cümle 

şöyle kurulmalı: Biz evin kapısını açıncaya kadar kargalar iki küme hâlinde bize saldırdılar.  

 Ben kendimi, o kendini anlattı. (KAK, s.31) 

Cümlede özne yüklem uyumsuzluğu var. İki özne aynı yükleme bağlandığı için cümle 

“Ben kendimi anlattı, o kendini anlattı.” biçiminde açılır. Özneler “ben” ve “o” zamirleri 

olduğuna göre cümle “Ben kendimi anlattım, o kendini anlattı.” veya “Ben kendimi anlattım, o 

da kendini…” biçiminde kurulmalı. 

 Irmaklarında balıklar türkü söyler kuğular göllerinde uyurdu. (GSK, s.28) 

Özne, tümleç ve yüklemler arasında simetri oluşturmak için cümle, “Irmaklarında 

balıklar türkü söyler, göllerinde kuğular uyurdu.” ya da “Balıklar ırmaklarında türkü söyler, 

kuğular göllerinde uyurdu.” biçiminde kurulabilir. 

 İyiliğin kardeşi sevgidir. Kötülüğün ise kötülük. (MM, s.37) 

Karşılaştırmada simetri eksik. Birinci cümledeki “iyiliğin” ikinci cümledeki karşıtı 

“kötülük”, birinci cümledeki “sevgi”nin karşıtı ikinci cümlede yine “kötülük” biçiminde 

verilmiş. Cümle şöyle kurulabilirse simetri sağlanmış olur: “İyiliğin kardeşi sevgidir; kötülüğün 

ise nefret.” 

 Bu arada padişahın hastalığı ilerlemiş, iyice zayıflamış, dizleri tutmaz, gözleri 

görmez olmuştu. (GSK, s.29) 

Cümlecikler arasında uyumsuzluk var. “Padişahın hastalığı ilerlemiş” dedikten sonra 

“iyice zayıflamış” denilemez. Çünkü ikinci cümleciğin öznesi “padişah”tır. O hâlde cümle 

şöyle kurulmalı: “Bu arada padişahın hastalığı ilerlemiş, vücudu iyice zayıflamış, dizleri 

tutmaz, gözleri görmez olmuştu.” 

 Hermann Hesse’in Harika Çocuk’u da çocuktan yola çıkarak, çocukluğun nasıl 

tüketildiğini anlattığı romanı da “çocuksu” anlatıma dâhil edilebilir. (ÇÇSVÇE, 

s.6) 

Bu hâliyle Hermann Hesse’nin biri Harika Çocuk olmak üzere iki romanından söz 

ediliyor gibi. Cümlenin şu şekilde düzeltilmesi mümkündür: Hermann Hesse’nin çocuktan yola 

çıkarak çocukluğun nasıl tüketildiğini anlattığı Harika Çocuk romanı da “çocuksu” anlatıma 

dâhil edilebilir. 

 

3. Yargılara yönelik eleştiri 

 Biz de herkes gibi ağlar, gülünce çocuk gibi gülerdik. (BNZG, s.5) 
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Ağlama ve gülme ekseninde çocuklarla yetişkinlerin karşılaştırması yapılıyor. Ancak 

“herkes gibi” söz grubu çocukları da içine alır. “büyükler gibi ağlar,” denilse, aradaki fark daha 

net vurgulanmış olur: Biz de büyükler gibi ağlar, gülünce çocuklar gibi gülerdik. 

 Masallara inanırdık. (BNZG, s.5)  

Bu tür cümleler, çocukların kolay akıllı, saf ve ne anlatılsa kanmaya hazır oldukları 

algısını güçlendiriyor. Bu yargıdan hareketle kimi yetişkinler hâlâ “Çocuk değil mi? İnanır.” 

rahatlığında. Çocukların alaycı itirazlarıyla artık tarihe karışmış olsa da, geçmişte bebekleri 

leyleklerin getirdiği söylencesi bu anlayışa dayanıyordu. Dünkü çocuklar ne kadar inanıyordu 

bilinmez ama bugünkü çocuklar içinde bu söylenceye inanacak tek bir çocuk gösterilemez. 

Çocuk dünyası olağan dışılığa yatkın. İnsan dışında varlıkların ve nesnelerin hissetmesi ve 

konuşması onlara ilgi çekici geliyor. Belki de kişileştirme/teşhis ve dillendirme/intak söz 

sanatları edebiyata çocukların armağanıdır.  

Çocuklar masallara inanmıyorlar, inanıyormuş gibi yapıyorlar. Fantastiğe karşı insanın 

doğuştan getirdiği bir eğilim bu. Bir ucu masal, diğer ucu bilim kurgu hikâye/roman/film… 

Sembolik işlem dönemini yaşayan çocuklardaki animist tavırda da aynı durum söz 

konusu. Çocuk, oyuncak bebeğinin, değnekten atının gerçekten canlı olduğuna inanmıyor, ona 

canlıymış gibi davranıyor. “Mış gibi yapmak” konusunda çocukların ustalığını ayrıca 

vurgulamak gerekiyor. 

 Küçük Prens, pedagojik dil dizgesine göre yazılmamasına rağmen poetik bir dilin 

egemen olduğu, romantik çocukluğa yaslanan fantastik bir romandır. (KÇEY, s.10) 

Yanlış anlamalara/yorumlamalara yol açabilecek bir yargı. Zaten öyle olması gerekmiyor 

mu? Yani poetik dil egemen olursa estetik değeri yüksek edebî bir metinden söz edebiliriz. 

Pedagojik dil dizgesine göre kaleme alınmış metinlerde eğiticilik/öğreticilik amacı güdülmez 

mi? Niçin “rağmen”? 

Cümleden “poetik dilin egemen olduğu metinlerin aynı zamanda pedagojik dil dizgesine 

göre yazılmış olması gerektiği gibi bir anlam çıkıyor. Bir çocuk edebiyatı metninde pedagojik 

dille poetik dilin kaynaşması/örtüşmesi gerekmez. Biri doğrudan eğitimi amaçlar, öteki dolaylı 

yoldan eğitmeyi. Birinin amacı bildirmek/bilgilendirmektir, diğerininki sezdirmek. Her edebî 

metin aynı zamanda eğitsel bir ileti taşımak zorunda mıdır? Sanatın zevk, eğlence/hoşça vakit 

geçirtme boyutundan vaz mı geçeceğiz?  

Poetik dille yazılmış bir metin aynı zamanda dolaylı olarak eğitici de olabilir. Ancak 

eğiticiliği önceleyen bir yaklaşımın dili poetik işlevde kullanma imkânı sınırlıdır. 

Edebî metni pedagojinin aracı kılmak eğitim bilimcilerin yaklaşımıdır. Eğitim bilimci 

bakış açısıyla edebiyatçı bakış açısının birbiriyle telif etmek kolay değildir. Eğitimciler önce 

eğiticilik derler, edebiyatçılarsa edebîlik. Biri didaktik olanın peşindedir, diğeri estetik olanın. 

Eğiticilik, metnin yazılış süreciyle ilgili bir kavram değil, etki gücüyle ilişkili bir 

kavramdır. 

Metin önce edebî olmak durumundadır. Çocuk edebiyatının eğitici bir edebiyat olduğu 

yaklaşımı abartıldığında doğrudan eğitme işlevini edebiyata yamamak gibi bir tuhaflığa yol 

açıyor. Bu yanlış anlamanın önüne geçilmeli. 

 Jonathan Swift’in Gülliver’in Seyahatleri, Mark Twain’in Huckleberry Finn’i, Lewis 

Carrol’un Alis Harikalar Diyarı’nda gibi kitapları çocuklar için yazılmadıkları 

hâlde çocuklar tarafından sevilerek okunmuşlardır. Bu çocuk kitaplarında çocuk 

bakışı eğilimleri görülmekle birlikte, dönemin çocuk anlayışları nedeni ile bu 

kitaplarda çocuk hâlâ nesne durumundadır. (ÇMVÇE, s.5) 

Paragrafta sözü edilen Güliver’in Seyahatleri, Huckleberry Finn ve Alis Harikalar 

Diyarında romanlarının çocuklar için yazılmadıkları tespiti tartışılabilir. Özellikle Alice 

Harikalar Diyarında romanı için itiraz, Carroll’un Aynanın İçinden, Sylvie ve Bruno ve Küçük 
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Kızlara Mektuplar gibi kitaplarıyla desteklenebilir. (Kim Çocuk Edebiyatı Yazarıdır? başlıklı 

makalede roman, dünya çocuk klasikleri arasında sayılmıştı.) 

Klaus Reicher’in ifadesiyle söylersek, Carroll iki kimlik üzerine kendini inşa etmiş: 

Papaz, solak, kekeme, uyumsuz matematik-mantık hocası Charles Lutwidge Dodgson ve çocuk 

dostu, saçmalıklar yazarı Lewis Carroll. (Reicher, “çift kişilikli” ifadesini de kullanır Carroll 

için.) 

“Lewis Carroll adında biri yok” demesine karşın, iki kimliği birbirinden kesin olarak 

ayırmaya çalışır. Matematik birikimini Determinantlar Üzerine Temel Bir İnceleme, Eukleides 

ve Çağdaş Rakipleri başta olmak üzere 10’dan fazla kitaba dönüştürürken çocuklar için de 

yazmaya başlar. Zamanının büyük bir kısmını çocuklarla geçirir. Dostu, fakülte dekanı ve 

başrahip Henry Lidell’ın üç kızından biri olan Alice’e bağlılığı tutku derecesindedir. Alice, 

Lidell’ın ortanca kızıdır ve on yaşındadır. (Diğer kızlar Lorina ve Edith). 

Dodgson, 4 Temmuz 1862’de bu üç kızla Oxford yakınlarında bir ırmakta kayık gezintisi 

yapar; onlara Alice adlı bir kızın serüvenlerini anlatır. 

Eve döndüklerinde Alice, Dodgson’dan bu anlattıklarını kendisi için kaleme almasını 

ister. Dodgson da, kayıkta anlattığı hikâyeyi el yazısıyla kaleme aldıktan sonra çizimlerle 

süsleyip Noel hediyesi olarak Alice’e iletir.  

Müsvette hâlindeki metin Alice’in Yeraltındaki Serüvenleri adını taşır. 1865’te 

yayımlandığında kitabın adı Alice Harikalar Diyarında/Ülkesinde biçimini alır. Lewis Carroll 

imzası da böylece doğmuş olur. (Romanda Alice’in “nesne durumunda” olduğunu söylemek 

zordur.) 

Kitabın gördüğü ilgi, Dodgson’a daha doğrusu Carroll’a 1871’de yine kahramanı Alice 

olan Aynanın İçinden adlı masal kitabını yazdırır. 1878’de yayımlanan Sylvie ve Bruno Alice 

üçlemesinin son kitabıdır. 

Carrol’un Küçük Kızlara Mektuplar kitabındaki metinlerde yer verdiği resimler, dil 

oyunları, bilmeceler, bulmacalar ve mektupların sonunda (ara sıra “amcan” sözcüğünü tercih 

etmiş olsa da) kullandığı “Arkadaşın”, “Seni seven arkadaşın Lewis Carroll” gibi ifadeler, 

Carrol’un doğrudan çocukları muhatap alma çabasını düşündürür. Gerçek hayatında da bunu 

örnekleyen sahneler bulunması, Carrol’un “çocuklar için yazma” niyet ve eyleminin 

göstergesidir. (Geniş bilgi için bk. Carrol, 2005) 

 Garip ve Birinci-İkinci Yeni Şiiri çocuk sarnıcını açmamış ve çocuk gövdesi olmayan 

bir şiirdir. (DŞİÇG, s.7) 

“Garip Hareketi”, “Birinci Yeni” olarak da anılır. “İkinci Yeni”nin çocuk duyarlığından, 

çocuk bakışından uzak olduğu bir gerçek. Ancak Garip Hareketi için aynı yargı doğru olmaz. 

Orhan Veli’nin ve Oktay Rifat’ın çocuk dünyasını yakalayan şiirleri vardır. 

Ortak yazdıkları iki şiir örneklenebilir:  

AĞAÇ 

Ağaca bir taş attım; 

Düşmedi taşım, 

Düşmedi taşım. 

Taşımı ağaç yedi; 

Taşımı isterim, 

Taşımı isterim! (Kanık, 1993: 175) 

Sembolik işlem dönemindeki bir çocuğun animist tavrıyla çocuk, ağacı taş yiyen bir 

canavara dönüştürür. (Şiiriyeti tartışılır. Ayrıca metin Necip Fazıl’ın Ağaç dergisine gönderilen 

şiirin yayımlanmaması üzerine yazılmış olsa da, yazılış nedenini bilmeyen okur, bu metinde 

çocuklara özgü bir ayak diretmenin varlığını sezebilir.) 
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KUŞ VE BULUT 

Kuşçu amca! 

Bizim kuşumuz da var, 

Ağacımız da. 

Sen bize bulut ver sade 

Yüz paralık. (Kanık, 1993: 192) 

Somutla yetinmeyen ve ulaşılması güç olanı isteyen bir çocuk tutumunu düşündüren bir 

metin. 

Bayram, Gemilerim, Ağacım, Tereyağı gibi metinler de çocuk dünyasını yansıtan 

görüntüler taşır. 

BAYRAM 

Kargalar, sakın anneme söylemeyin! 

Bugün toplar atılırken evden kaçıp 

Harbiye nezaretine gideceğim. 

Söylemezseniz size macun alırım, 

Simit alırım, horoz şekeri alırım; 

Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar, 

Bütün zıpzıplarımı size veririm. 

Kargalar, ne olur anneme söylemeyin! (Kanık, 1993: 41) 

 

GEMİLERİM 

Elifbamın yapraklarında 

Gemilerim, yelkenli gemilerim. 

Giderler yamyamların memleketlerine 

Gemilerim, yan yata yata; 

Gemilerim, kurşunkalemiyle çizilmiş; 

Gemilerim, kırmızı bayraklı. 

Elifbamın yapraklarında 

Kız Kulesi, 

Gemilerim. (Kanık, 1993: 53) 

 

AĞACIM 

Mahallemizde 

Senden başka ağaç olsaydı 

Seni bu kadar sevmezdim. 

Fakat eğer sen 

Bizimle beraber 

Kaydırak oynamasını bilseydin 

Seni daha çok severdim.  

 

Güzel ağacım! 

Sen kuruduğun zaman 

Biz de inşallah 

Başka mahalleye taşınmış oluruz. (Kanık, 1993: 181) 

 

TEREYAĞI 

Hitler amca! 

Bir gün de bize buyur. 
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Kâkülünle bıyıklarını 

Anneme göstereyim. 

Karşılık olarak ben de sana 

Mutfaktaki dolaptan aşırıp 

Tereyağı veririm. 

Askerlerine yedirirsin. (Kanık, 1993: 202) 

 

Bu nedenle Garip Hareketi için “çocuk sarnıcını açamamış” ifadesi yerine “…çocuğun 

dünyasına yaklaşmış ancak şiirini yazamamış, çocuk gölgesi olsa da çocuk gövdesi olmayan bir 

şiirdir.” demek daha uygun olur. 

 Bir eser duygu eğitimine ağırlık verirken diğeri güzellik becerimizi geliştirebilir. 

(EVÇE, s.1) 

Bir eser duygu eğitimi verirken aynı zamanda güzellik becerimizi de geliştiremez mi? 

Sorun duygu eğitiminde değil, düşünce ve davranış eğitimindedir. Düşünce ve davranış 

eğitimini amaçlamak metne, doğrudan eğitici işlev yükler. 

 Edebiyat-çocuk edebiyatı tartışmaları beş başlık altında toplanabilir: 

 Çocuk Edebiyatı Ayrımını Farklı Gerekçelerle Kabul Etmeyen Küme 

 Çocuk Edebiyatını Savunan Küme 

 Çocuk Edebiyatının Yetişkin Edebiyatından Zor Olduğunu Savunan Küme 

 Çocuk Edebiyatını Bir Geçiş Dönemi Edebiyatı Kabul Edem Küme (EVÇE, s.7) 

“Beş başlık” denilmiş ancak dört başlık yazılmış. Tasnif üç başlığa indirilebilir. Çünkü 

başlıklardan üçüncüsü diğerleriyle eş değer bir başlık değil. Çocuk edebiyatını savunan ya da 

geçiş dönemi edebiyatı olduğunu savunan kümeler içinde de pekâlâ çocuk edebiyatının yetişkin 

edebiyatından zor olduğunu düşünenler olabilir. Zor olduğunu savunan kümenin karşısına belki 

de kolay olduğunu savunanlar kümesini çıkarmak gerekir. Böyle bir küme var mıdır, varsa 

kimlerden oluşmaktadır? 

Özetle “Çocuk Edebiyatının Yetişkin Edebiyatından Zor Olduğunu Savunan Küme” 

başlığı ayrıksı duruyor. 

 Ne La Fontaine fablları (1668) ne de Charles Perrault Peri Masalları (1698)’nı 

çocuklar için yazmıştı. (EVÇE, s.8) 

La Fontaine’in fabllarını çocuklar için yazmadığı doğrudur. Ancak Perrault, ilk 

masallarını Kaz Anne’nin Masalları (Contes de ma mère l’Oye, 1697) başlığı altında doğrudan 

doğruya kendi çocukları için yazmıştı. Annesinden dinlediği masallardı. 

 Küçük Prens, altı yaşında resimler çizen Saint-Exupéry’nin kendinden başka biri 

değildir. (KÇEY, s.10) 

Roman kahramanları ve romancılar için bu denli kesin yargıda bulunmak yanıltıcı 

olabilir. Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry’yle benzerlik gösterebilir ancak kendisi 

değildir. İçinde bir çocuk yaşatmış olması, kahramanıyla bire bir özdeşlik taşıdığı anlamına 

gelmez. Bir roman kahramanı, yazarın ne aynısıdır ne de gayrısı… Otobiyografik romanlarda 

bile yüzde yüz ayniyetten söz etmek zordur. Özetle Küçük Prens kurmaca bir kahramandır. 

Üstelik burada kurulan benzerlik, Saint-Exupéry’nin çocukluğundan itibaren resim 

çizmesi biçiminde açıklanıyor. Yazarın kahramanıyla aynı kişi olması için resim çizme eylemi 

yeterli değildir. Bu nedenle yargı yumuşatılmalıdır. 

 (0-2 yaşa kadar duyusal hareket devresi, 2-7 yaş arası işlem öncesi devre, 7-11 yaş 

somut işlem devresi, 12-16 yaş arası soyut işlem devresi) (EVÇE, s.8) 
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Jean Piaget’nin (1896-1980) ünlü bilişsel gelişim kuramı, eleştirel bir dikkatle gözden 

geçirilmeli. Günümüzde çocukları 5,5 yaşında ilkokula başlatıyorsak somut işlem devresini 

daha erkene çekmek gerekebilir.  

Bu denli dış uyaranın bulunduğu bir çağda çocukların bilişsel gelişim süreçlerinin 

olumlu/olumsuz etkilenmemesi mümkün değil.  

Ölümünün üzerinden otuz altı yıl geçmiş bir eğitim bilimcinin çocuklarda bilişsel gelişim 

basamakları üzerine söylediklerini bugünkü çocuklar için de yüzde yüz geçerli saymak ne kadar 

mümkündür? Kırk yıl önceki çocuklar için üretilen bir bilginin günümüz için geçerliliği 

sorgulanmalı. Eğitim bilimcilerle tartışılması gereken bir konudur. 

 

4. Sözcük seçimine yönelik eleştiri 

 Maviydi gök, masmaviydi deniz. (MRGÇ, s.37) 

Mavi Rüyalar Gören Çocuk adlı öykü kitabında yer alan “ses mevsimi”, “geyik ayı”, 

“kuğu günü”, “sessiz dağ”, “şarkılı ırmak” gibi şiirsel imgeler arasında “mavi gök”, “masmavi 

deniz” çok somut ve nesnel duruyor. Mavinin tonları (camgöbeği mavisi, nazar boncuğu mavisi, 

açık mavi, toz mavi, berrak mavi vs.) kullanılabilir ya da Keloğlan gök ve denizi kendi 

dünyasının rengine boyayabilir. 

 Sarı renk annem 

 Kardeşim kırmızı 

 Babam mavi (AOÇAO, s.7) 

1. Anne niçin “sarı”dır? “Sarı”nın hangi çağrışım(lar)ı anne için uygun? Zekâ, incelik 

ve pratiklik mi? Geçicilik ve dikkat çekicilik mi? Hüzün mü, özlem mi? 

2. Kardeş niçin “kırmızı”dir? “Kırmızı”nın hangi çağrışım(lar)ı kardeş için uygun? 

Aşk mı, arzu mu? İnsanlar üzerindeki canlandırıcı ve kışkırtıcı etki mi? Dinamizm 

mi, iştah açıcılık mı? 

3. Baba niçin “mavi”dir? “Mavi”nin hangi çağrışım(lar)ı baba için uygun? Sınırsızlık 

ve uzak görüşlülük mü? Sakinlik mi, mutluluk mu? Açık mavinin ev ve iş 

ortamında sık kullanılması gereken bir renk olduğu da biliniyor.  

 Aile bireylerini renklerle ilişkilendirme buluşu son derece özgün. Ancak yalnızca 

babada karşılığını bulmuş/yerli yerine oturmuş görünüyor. 

 Babaya kahverengi (Gerçekçiliği, plan ve sistemi temsil eder.), anneye mavi 

(Huzur, mutluluk ve sakinliğin rengidir.), kardeşe yeşil (Ahenk, uyum ve anlayışla 

ilişkilendirilir.) daha uygun düşebilir. Şefkati temsil eden pembe, ruhsal esenliği 

çağrıştıran mor da tercih edilebilecek renklerdendir. 

 Safiyeti koruma arzu ve isteği… (TÇİ, s.9) 

Eş anlamlı olan “arzu” ve “istek” sözcüklerinden biri kullanılmalı. 

 Her yıl sürümün sayısı en az iki kat çoğalacak. (MM, s.29) 

Sürü çoğalır, sayı artar. “Sürünün sayısından” değil, “sürüdeki hayvanların sayısı”ndan 

söz edilebilir. Ayrıca “Sürümdeki hayvanların sayısı her yıl artacak” ifadesi söz dizimi 

bakımından daha doğrudur. Bu nedenle cümle, ya “Sürüm her yıl en az iki kat çoğalacak.” ya 

da “Sürümdeki hayvanların sayısı her yıl en az iki kat artacak.” biçiminde olmalı. 

 

  



 440                 III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

5. Yazım ve noktalamaya yönelik eleştiri 

5.1. Yazım 

 föterliydi (KAK, s.16) 

Türkçe Sözlük’te “föter” diye bir sözcük yok. Doğrusu “fötr şapkalıydı” (TDK, 2011: 

890) biçiminde olmalı. 

 herşey (MM, s.19), birleşik sözcüğündeki “her” ve “şey” sözcükleri ayrı yazılmalı. 

 

 “Sabah çiği” (GSK, s.18) tamlamasındaki “çiğ” pişmemiş anlamındadır. Şebnem 

anlamında kullanılan sözcük “çiy” (TDK, 2011, 553; TDK, 2012: 186) olmalı ve 

tamlama “sabah çiyi” biçiminde düzeltilmeli.  

 

5.2. Noktalama 

 … beni hep mareşalim diye çağıran… (BNZG, s.8) 

Mareşalim hitap blokudur ve tırnak içine alınmalı; “… beni hep “Mareşalim!” diye 

çağıran…” biçiminde yazılmalı. 

 …kurtar beni diye yalvardım. (MRGÇ, s.34)  

“Kurtar beni” ifadesi tırnak içine alınarak cümle şöyle kurulmalı: …“Kurtar beni!” diye 

yalvardım. 

 Nedir Aşk Anne? (AOÇAO, s.33) 

“Aşk anne” biçiminde bir sıfat tamlamasına dönüşmemesi için araya virgül konularak 

Nedir Aşk, Anne? ya da Aşk Nedir, Anne? biçiminde yazılmalı. 

 “…hem güzel, hem de…” (MM, s.35) söz grubunda olduğu gibi “hem… hem” 

bağlaçları arasına virgül konulmamalı. 

 

 “Neden aramızda bir tek tilki bile yok!” (GSK, s.14) cümlesinin sonuna soru işareti 

konulmalı. 

 

 Peri kızı merak içinde konuşan bülbüle bakıyordu. (GSK, s.33) 

Merak içinde konuşan bülbül değilse “içinde” ve “konuşan” sözcükleri arasına virgül 

konulmalı. 

 Mavi Ülkeye (GSK, s.40) sıfat tamlamasında “Mavi Ülke” özel adsa “Mavi 

Ülke’ye” biçiminde kesme ile ayrılmalı. 

 

6. Anlama yönelik eleştiri 

 Bütün kelimelerin bir tek anlamı olsa sana o kelimeyi söylemek isterdim. (GSK, s.19) 

Bütün kelimelerin aynı anlamda olduğu bir ortamda, hangi kelimeyi söylerseniz söyleyin 

fark etmeyecektir. Cümleyi “Bütün kelimelerin anlamı bir kelimede toplansa, sana o kelimeyi 

söylemek isterdim.” ya da “Binlerce anlamı olan tek bir kelime olsa, sana o kelimeyi söylemek 

isterdim.” biçiminde kurmak daha anlamlı olur.  

 … Ağabeyi askerdeydi. İlkokuldan sonra okuyamamıştı. Onu üzen bu değildi. (KAK, 

s.14) 
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Balıkların Sunduğu Gülücük adlı öykünün kahramanı Tamer’dir. İlkokuldan sonra 

okuyamamıştır. Ağabeyi askerdedir. 

İlkokuldan sonra okuyamayan ve buna üzülen kişi Tamer’in ağabeyi olmadığına göre, 

anlam karışıklığını gidermek için bir sonraki cümlede “Tamer” özne olarak tekrarlanmalı: “… 

Ağabeyi askerdeydi. Tamer ilkokuldan sonra okuyamamıştı. Onu üzen bu değildi.” 

 Evimizin bahçesi kayık müzesi gibidir. Kullandığı kayıkları kendisi yapar. Kayıkların 

hepsi de aynı boyda ve beyaz boyalıdır. Eski kayıkların arasında dolaşır, her biri ile 

ayrı ayrı konuşur. (MM, s.32) 

Cümleler arasında kopukluk var. İkinci ve dördüncü cümlelerin öznesi “babam”, ancak 

birinci ve üçüncü cümleler farklı. Cümleler yer değiştirerek paragraf şöyle oluşturulmalı: 

“Evimizin bahçesi kayık müzesi gibidir. Kayıkların hepsi de aynı boyda ve beyaz 

boyalıdır. Babam kayıklarını kendisi yapar. Eski kayıkların arasında dolaşır, her biri ile ayrı 

ayrı konuşur.” 

 Akrep ikinin, yelkovan ise on ikinin üzerinde tembel tembel oturuyordu. Yelkovan ise 

tavşana benzeyen altının yanında bekliyordu. (GSK, s.6) 

“Akrep ‘iki’nin, yelkovan ise ‘on iki’nin üzerinde tembel tembel oturuyordu.” dedikten 

sonra “yelkovan ise...” diye bir cümleye başlamak uygun değil. Üçüncü bir unsurdan söz 

ediliyormuş gibi, ancak ikinci unsur yineleniyor. Üstelik yelkovan “on ikinin üzerinde” 

otururken aynı zamanda “tavşana benzeyen altının yanında” nasıl bekleyebilir? ‘On iki’ ile ‘altı’ 

arasında 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları yok mu? 

 Görüyorsunuz, ne tam kuş olabildim ne de aslanlığımı unutabildim. (GSK, s.14) 

“Aslanlığını unutamamak”, “kuş olamama”nın nedeni; “kuş olamamak”, “aslanlığı 

unutamama”nın göstergesi olduğuna göre ikisi aynı anlamdadır. Karşılaştırma “kuş olmak”la 

“aslan olarak kalmak” arasında yapılmalı ve cümle şu şekilde kurulmalı: “Görüyorsunuz, ne 

aslanlığımı unutup tam kuş olabildim ne de aslan olarak kalabildim.” 

 Çiçekler içinde bir saraya ulaştılar. 

Aman ne saray ne saray. 

Bir tarafı yaz köşesi. 

Bir tarafı kış köşesi. 

Bir tarafında ilkbahar. 

Bir tarafında sonbahar. 

Kuş tüyünden yataklar, süt akıtan çeşmeler. 

Bıldırcın etinden çorbalar, baldan tatlı meyveler. 

Gülen ayvalar, ağlayan narlar. 

Dev, açıl der demez sarayın kapısı açılıverdi. (GSK, s.32) 

“Çiçekler içinde bir saray.” şeklinde dış mekân tasviriyle başlayan bölümün son 

cümlesinde “sarayın kapısı açıldığı”na göre demek ki sayılan bütün güzellikler sarayın dışında. 

Öyleyse “kuş tüyünden yataklar”, “bıldırcın etinden çorbalar” da sarayın dışında yani 

bahçesinde mi? Dev, “kuş tüyünden yataklar, süt akıtan çeşmeler”den önce “Açıl!” demeli ve 

sarayın kapısı açılmalı. 

 Peri kızı tahtından kalkarak sarayın içinde dolaşmaya başladı. Önce gül bahçesine 

girdi. (GSK, s.32) 
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Cümlede anılan “gül bahçesi” “sarayın içinde” mi? Tahtından kalkıp sarayın içinde 

dolaştığına göre, peri kızı saray kapısından dışarı, yani sarayın bahçesine çıkmamış. “Gül 

bahçesi”nin sarayın içinde olması kabul edilebilir bir durum değil. 

 Padişah onu yanına çağırsa da dua sırasında Yürek Dede’nin şehirden ayrıldığını 

fark edemez. Ayşe Nine ile yaylaya doğru yürürler. (EÇY, s.10) 

Birinci cümlenin öznesi “Padişah”, ikinci cümlenin öznesi “Yürek Dede”… Bu hâliyle 

Ayşe Nine ile padişahın yaylaya doğru yürüdüğü anlamı çıkar. Özne karışıklığını gidermek için 

cümleler şu şekilde kurulabilir: Padişah, Yürek Dede’yi yanına çağırsa da onun dua sırasında 

şehirden ayrıldığını fark edemez. Yürek Dede ile Ayşe Nine yaylaya doğru yürürler. 

 

SONUÇ 

Mustafa Ruhi Şirin 1980 sonrası Türk çocuk edebiyatının yaşayan en güçlü imzalarından 

biridir. Edebiyatın öykü, şiir, deneme, masal, fabl gibi türlerinde kalem oynatan yazar/şair, 

çocuk edebiyatının kuramsal çerçevesini belirleme konusunda da yetkin eserler vermiştir. 

Sadece edebiyat alanında değil, çocuk hakları, özel eğitime muhtaç çocuklar, üstün yetenekli 

çocuklar, çocuk istismarı ve medya okuryazarlığı başta olmak üzere çocuk merkezli her konuyu 

ilgi odağında tutan ve Çocuk Vakfı bünyesinde çalışmalar yürüten Şirin, çocuğa/çocukluğa 

adanmış bir sanat, düşünce ve eylem insanı olarak dikkati çekmektedir. 

Yazdıkları üzerinde sürekli olarak düşünen, kitaplarını her baskıda gözden geçirerek 

neredeyse yeniden yazan, emsalleri arasındaki en ayırıcı ve ayrıcalıklı yönüyle yazdıklarını 

çevresindeki güvendiği insanlara okutan ve eleştiriye daima açık olan Şirin, söz konusu 

eleştirileri dikkate alması ve tutarlı bulduğu eleştirileri yazdıklarına yansıtması bakımından da 

istisna sayılabilecek bir isimdir. Bu, onun çocuk edebiyatı alanını ne ölçüde ciddi bir uzmanlık 

alanı olarak benimsediğinin de göstergesidir. 

Ortaya koyduğu kırk yıllık birikim, eleştiriye kapılarının kapamasına yol açmamış, 

çocuklar için daha nitelikli olana ulaşma arayışından vazgeçmesine fırsat vermemiştir. 

Eserlerinde az da olsa rastlanan kimi bilgi, yazım, cümle ve sözcük yanlışlarının nesnel eleştiri 

sınırları içinde tespiti, Şirin’in yazdıklarının mükemmele yaklaşmasını sağlayacaktır. 
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SADİ-İ ŞİRAZÎ’NİN GÜLİSTAN ADLI ESERİNİN 

ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ YERİ 

 

Ahmet TOPAL* 

 

 

ÖZET 

İranlı büyük edip Şeyh Sadî’nin Gülistan adlı eseri edebi bir eser olmanın ötesinde bir ahlak kitabı 
olarak da değerlendirilmiştir. Osmanlı toplumunda çocuk terbiye ve eğitiminde Gülistan’dan da 
faydalanılmış, mektep ve medreselerde okutulmuş; Gülistan’ın çocuk terbiyesindeki önemini belirten 
makaleler kaleme alınmış ya da Cevad’ın Bakkal ve Gülistan’ı gibi bizzat konuyla ilgili hikâyeler 
yazılmıştır. Cumhuriyetten sonra da Gülistan’ın bu yönü fark edilmiş, Farsçadan yapılan tercümeler ya da 
sadeleştirmeler çocukların seviyesi dikkate alınarak oluşturulmuş, seçme tercümeler bu dikkatle 
yapılmıştır. 

Bu bildiride Gülistan’ın çocuk edebiyatındaki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Şeyh Sadî, Gülistan 

 

THE IMPORTANCE SADİ-İ ŞİRAZÎ’S GÜLİSTAN IN CHILDEREN’S LITERATURE 

 

ABSTRACT 

Persian famous writer Şeyh Sadî’s Gülistan is evaluated as a moral book as well as a literary work. 
In ottoman society Gülistan is used for childeren’s education and training, read in school and madrasa. 
Articles about the importance of Gülistan for children’s education or some specific histories are written 
about the subject like as Cevad’s Bakkal ve Gülistan. After the republic Gülistan’s this aspect is 
distinguished, chosen translations are realized by regarding the children’s understanding degree with 
the simplifications and translations which are made from Persian.  

In this study we will try to determine the importance of Gülistan for Childeren’s Literature.  

Key Words: Children’s Literature, Şeyh Sadî, Gülistan.  

 

Giriş 

İranlı büyük edip Sadî’nin (ö. 1292) Gülistan ve Bostan adlı eserleri, tıpkı Firdevsî’nin 

(ö. 1020) Şehname’si Mevlana’nın (ö. 1273) Mesnevî’si, Feridüddin Attar’ın (ö. 1221) 

Mantıkuttayr ve Pendname adlı eserleri gibi Farsça yazılmasına rağmen Türk edebiyatında da 

büyük ilgi görmüş, birçok şair ve yazarı etkilemiş eserlerdendir.  

Gülistan, Salgurlu hanedanından Ebu Bekir b. Sad b. Zengî (ö. 1260) adına 656/1258 

yılında kaleme alınmıştır. Farsça ve Arapça şiirlerin yanı sıra ayet, hadis ve atasözlerine de yer 

verilen eserde Sadî, Abdullah-ı Ensarî’nin (ö. 1089), Makamat sahibi Hamidî’nin (ö. 1163), 

Kelîle ve Dimne mütercimi Ebü’l-Mealî Nasrullah-ı Münşî’nin (ö. 1186’dan sonra) secili 

üslubunun etkisi altında kalmakla birlikte bunları daha yumuşatarak ve bir ölçüde sadeleştirmek 

suretiyle kendine has bir nesir üslubu meydana getirmiştir (Yazıcı, 1996, C. 14: 240).  

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. tahmet@atauni.edu.tr 
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Gülistan’ın muhtevası kadar Sadî’nin kendine özgü bu üslubu da eserin bu kadar 

sevilmesinde önemli bir etki oluşturmuştur. İbrahim Alaeddin Gövsa’ya göre Sadî’nin 

insanların hislerini ve zaaflarını gayet iyi tanıması, bütün beşeriyet tarafından anlatılacak ve 

hissedilebilecek esaslı fikirler söyleyebilmesi gibi özellikleri, hayatında çok memleket ve çok 

insan görmüş olmasından ve dehasının meşalesini geniş Asya kıtasında ve kısmen Afrika’da 

diyar diyar dolaştırmış bulunmasından ileri gelir (Gövsa, 1927: 10). Yine ona göre, Gülistan 

şeklen çeşitli olduğu gibi ruh ve mana itibarıyla da zengin bir çeşitlilik ve cazibe arz eder. Her 

sayfasında yüksek, nafiz fakat aynı zamanda şuh ve şakrak bir ruhun etkisi duyulur. Gülistan’da 

hikemiyyat abus bir nasihatçi olmaktan çok uzaktır (Gövsa, 1927: 10). Ali Nihat Tarlan’a göre 

Firdevsî ve Hafız’la birlikte İran edebiyatının üç büyük rüknünü oluşturan Sadî’yi İran edipleri, 

geniş bilgi ve yüksek tefekkürü, derin bir tetkik, tecrübe ve müşahede neticesinde insan ruhunu 

iyi bilişi, ince keskin bir istihza ile insanın bütün zaaflarını teşhir edişi ve özellikle cazip, 

samimi ve çok ahenkli, ruha büyü gibi tesir eden şiir ve nesri bakımından Firdevsî ve Hafız’a 

tercih ederler (Tarlan, ty: 90). Tarlan’a göre, onun başlıca eseri Gülistan’ı hakkı ile ve bütün 

edebî inceliklerini muhafaza edebilecek bir şekilde tercüme etmek imkânsızdır. Nazm ile nesrin 

ahenkdar bir imtizacından doğan bu eserin hiçbir noktasında en küçük bir ihmale rastlanmaz. 

Nesri çok tabiî ve secilerle nazım kadar ahenklidir. Nazmı tabiîliğe o kadar yaklaşmıştır ki 

okuyucu nazım ile nesir arasındaki bu sanatkarane kaynaşmayı zevk ve hayretle takip eder 

(Bilge, ty: 10, Önsöz). 

Gülistan manzum ve mensur olarak yazılan bir dibace ve yine manzum-mensur olarak 

kaleme alınan Padişahların Tabiatına Dair (Der-Sîret-i Pâdişâhân), Dervişlerin Ahlakına Dair 

(Der-Ahlâk-ı Dervîşân), Kanaatın Faziletine Dair (Der-Fazîlet-i Kanâ’at), Susmanın 

Faydalarına Dair (Der-Fevâ’id-i Hâmûşî); Aşk ve Gençliğe Dair (Der-‘Işk u Cevânî), Zayıflığa 

ve İhtiyarlığa Dair (Der-Za’f u Pîrî), Terbiyenin Tesirine Dair (Der-Te’sîr-i Terbiyet) ve Sohbet 

Adabına Dair (Der-Âdâb-ı Sohbet) başlıklı sekiz bölümden oluşmaktadır. 

 

Çocuk Edebiyatında Gülistan’ın Yeri ve Önemi 

Türk edebiyatında otuzdan fazla tercümesi, yirmiye yakın tam veya kısmi şerhi bulunan 

Gülistan her yaştan insana hitap eden bir karakter arz etmektedir. Terbiyevî ve ahlakî yönüyle 

öne çıkan eser, Sadî’nin diğer eseri Bostan’la birlikte Türk eğitim tarihini ise özellikle 

ilgilendirmektedir. Çünkü Sadî, Tarîku’l-Edeb’in1 yazarı Amasyalı Hüseyinoğlu Ali, Ziya Paşa, 

Ahmet Mithat Efendi ve Mehmet Akif gibi Türk düşünür ve ediplerini derinden etkilemiş, 

Bostan ile birlikte Gülistan 1928’e kadar okullarımızda Farsça derslerinin öğretiminde okuma 

kitabı olarak kullanılmıştır. Özellikle Gülistan mektep ve medrese öğrencilerinin Farsça 

öğrenmek için birçok parçasını ezberledikleri klasik bir kitap olmuştur (Akyüz, 2015:115). 

Mekteplerde Gülistan’ın tamamı değil, daha çok dini ve mistik konulardan seçmeler okutulmuş, 

özellikle bazı tabiî olmayan aşk hikâyeleri içerdiği için “Aşk ve Gençliğe Dair” başlıklı beşinci 

bölümü bu seçmelere dahil edilmemiştir (Akyüz, 2015: 115). Türk Eğitim Tarihi adlı eserinde 

Yahya Akyüz’ün yaptığı tespite göre Sadî, çok küçük çocukların değil, en az 8-10 yaşlarına 

gelmiş olanların eğitimi üzerinde durur. Akyüz’e göre, çocuk eğitimi konusunda Sadî hem 

Aristocu hem Eflatuncu bir tutum sergilemiş, bu nedenle zaman zaman çelişkiye düşmüştür: 

Sadî, “ağaç nasıl fidanken eğiliyorsa insan da çocukken terbiye edilebilir derken kısmen 

Eflatun gibi düşünmektedir. Çünkü sonuncuya göre (Eflatun) insan eğitilebilir bir varlıktır… 

Ama onda ağır basan görüş Aristocu görüştür. Gerçekten Sadi genellikle biyolojizm ve nativizm 

                                                           
1 Amasyalı Hüseyinoğlu Ali (ö. 1470) tarafından 1453 yılında kaleme alınan bu eser evvelâ ataların mertebelerini 

beyan ider ve dahi bunların hakların bildirür, atalardan oğula terbiyet ne resme gerek anı bildirür, oğul üzerine 

atalar ve analar hakkın bildirür, kişi oğlın mektebe vermek dilese nice muallime virmek gerek anı bildirür, 

öğretmenin eğitimi hakkında, bu fasıl Kuran okumağı ve dahı edeblerin bildürür, mektebhane oğlanları üstadına 

ne vechile hizmet ve itaat ide anı bildürür, edeb öğrenmeği bildirür, hat ve hattatlık ve diğer sanatların önemi 

(Şeker, 2002: 28) gibi yirmi yedi başlık altında çocuk eğitimiyle ilgili bilgiler aktarır. Arapça ve Farsça beyitlere, 

kelam-ı kibarlara sıkça başvurulan eserde Gülistan’dan da on beyite yer verilmiştir (Şeker, 2002: 75, 90, 92, 96, 

122, 123, 138, 175, 196, 197). 
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(doğuşçuluk) ilkelerine dayanan bir insan tabiatı fikrini işler. Böylece ona göre “iyi tabiat 

yaratılıştan gelir, sonradan kazanılmaz” (Akyüz, 2015: 117).2  

Gülistan’nın çocuk eğitimindeki yönüne dikkat çeken müelliflerden biri de İbrahim 

Alâeddin Gövsa’dır (ö. 1949). Gövsa, Tedrisat Mecmuası’nın Şubat 1341 (Şubat 1925) tarihli 

64. sayısında “Tedrisat Nokta-i Nazarından Gülistan” başlığı ile bir makale kaleme almış3; bu 

makalesi 1927 senesinde Şeyh Sadî adıyla resimlerle görselleştirilerek basılmıştır. Gövsa’nın 

Gülistan’dan muhtasar tercümelere de yer verdiği bu eseri eğitim tarihimizin yazılabilmesi için, 

millî tarihimizde tesirli olmuş, mektep ve medreselerde uzun zaman boyunca okutulmuş; asırlar 

ve nesillerce gördüğü rağbet dolayısıyla “bizim klâsiklerimiz” diyebildiğimiz eski edebî 

eserlerimizin incelenmesi gerektiğini belirten ve Gülistan üzerinde bu görüşün tatbikî örneğini 

veren bir etüttür (Ceyhan, 2007: 232). Müellif, eserinin başında Gülistan’ın çocuk terbiyesine 

dair önemini şöyle dile getirmiştir: Şeyh Sâdî’nin Gülistân’ında terbiyeye dâir bâzı vecîzelerin 

mevcûdiyetini bilir ve idâdî tahsîlimden beri bunları kısmen hatırlardım. Fakat bir gün 

Gülistân’ın çocuk rûhiyâtına dâir bir müşâhedesine, nasîhatden daha derin bir îzâhına tesâdüf 

etdim. Aşağıda bahsedeceğim bu çok şâyân-ı dikkat kıt‘a çocukluğun neye yaradığı hakkında 

zamânımız mütefekkirlerinin yapdıkları tarz-ı îzâhı pek mücmel ve mükemmel bir şekilde ifâde 

ediyordu. Bunun üzerine Gülistân’ı bir terbiye ve rûhiyyat heveskâr ve müntesibi göziyle bir 

defâ dikkatlice okumaya karar verdim (Ceyhan, 2007: 233). 

İbrahim Alâeddin’in çocukluğun neye yarayacağına dair dikkate değer bulduğu kıta ve 

değerlendirmesi şu şekildedir: Çocuk rûhiyyâtiyle iştigâl edenler hayât-ı beşerde çocukluk 

devrinin neye yarayacağını ve insan çocukluğunun dîger hayvanlardakine nisbetle neden daha 

imtidadlı olduğuna îzâh için Gülistân’ın sekizinci bâbındaki şu beyitleri hatırlamalıdır: … “Kuş 

yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz rızkını arayabilir. İnsan yavrusu ise akıl ve temyîzden 

haberdar bile değildir. Birden kemâle eren kuş hiç bir mertebeye erişemez. İnsan yavrusu ise 

temkin ve fazîlet ile, yâni tedrîc ile ona her hususda tefevvuk eder. Sırça, her yerde çok olduğu 

için kıymetli değildir. Cevherin kıymetdâr olması ele geçmesinin müşkilâtındandır.”  

İbrahim Alâeddin bu tercümeden sonra Sadî’nin beyitlerini şöyle değerlendirir:  

Filhakîka bugün yapılan îzahlara göre çocuk doğduğu andan itibâren tâ bülûğ zamânına 

kadar, belki daha fazla bir müddetle insan olmak için lâzım gelen maddî, rûhî kâbiliyetleri 

edinmeğe uğraşıyor. Çocukluğun imtidâdı yeni intibâlar, yeni şekiller almak kâbiliyetinin 

devâmı demekdir. Hayvanlarda çocukluk müddetinin mahdûd olması da namzed oldukları 

hayâtın ve vazîfelerin pek ibtidâî bulunduğuna delâlet eder. Şarkın ve dünyânın en büyük 

mütefekkirlerinden biri olan Sâdî zâhiren basit olan şu “civciv- çocuk” mukâyesesiyle bugünkü 

biyoloji tedkiklerinin bir îzâhını yedi buçuk asır evvel [fikr-i] dâhiyânesiyle sezmiş ve hulâsa 

etmiş demekdir. (Ceyan, 236-237) Gövsa, söz konusu makalesinde Gülistan’ın sekiz 

bölümünden terbiyenin zarureti ve tesirine dair 8 hikâye ve birkaç veciz beytin tercüme ve 

değerlendirmesine daha yer verir. 

Bu değerlendirme ve tercümelerin dışında da Osmanlı dönemi çocuk dergilerinde 

Gülistan’dan yapılan başka tercümelere de rastlanmaktadır. 29 Mayıs 1913-23 Nisan 1914 

tarihleri arasında 39 sayı halinde ve ilk sayısında “bilumum rüşdî ve idâdî müdâvimi efendilere 

ve hanımlara mahsus haftalık musavver mecmuadır” tanımıyla yayımlanan Mektepli dergisinin 

32. Sayısındaki “Cevâp-Sevâp” adlı manzume derginin başmuharriri Emin Hakî’nin bir 

                                                           
2 Yahya Akyüz, Gülistan’ın birinci bölümünde (Der-Sîret-i Pâdişâhân) yer alan dördüncü hikayenin Sadî’nin 

Aristocu eğitim anlayışını yansıttığını belirtir. Hikayeye göre, esir alınan bir eşkıya çocuğu hakkında padişah, 

eşkiyalığın kökünü kazımak amacıyla idam kararı verir; fakat vezirlerinden birinin ısrarı üzerine çocuğu 

affeder.Vezir çocuğun temiz bir muhitte iyi bir eğitim alması halinde iyi bir insan olacağını, padişah ise aslı ne ise 

sonunda ona dönüşeceğini düşünmektedir. Vezir çocuğu evine götürür, naz ve nimetle besler, az zamanda istediği 

gibi yetiştirir. Aradan birkaç yıl geçer. Çocuk mahallenin yaramaz gençleriyle arkadaş olur, tabiatında gizlediği 

eşkiyalık gün yüzüne çıkar. Nihayet bir gece bir fırsatını bularak iki oğluyla beraber veziri öldürüp kıymetli 

eşyalarını alarak dağa çıkıp asi olur. Sonunda padşah haklı çıkar. (Niğdeli Hakkı Eroğlu, 2000: 43-46) 
3 Bu makale Latinize edilerek günümüz Türkçesine aktarılmıştır: bk. Adem Ceyhan, “Eğitim Bakımından Gülistan”, 

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 

2/4 Fall 2007, s. 228-247. 
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tercümesidir. Bu hikâyede çalışarak alnının teri ile kazanan birinin kimseye minnet etmeyeceği 

vurgulanmıştır (Ünlü, 2011: 28). Hikâye Gülistan’ın Kanaatın Faziletine Dair (Der-Fazîlet-i 

Kanâ’at) başlıklı üçüncü bölümünde yer alan (Füruğî, 1382: 72) on üçüncü hikâyenin 

tercümesidir. Gülistan’da mensur bir bölüm ve iki beyitten oluşan hikâye Emin Haki tarafından 

5 bent halinde ve fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün vezninde tercüme edilmiştir: 

 

Cevâp-Sevâp 

Dediler: Hâtem’e ey genç sehâ 

Var mı? Zâtın gibi bir kân-ı atâ… 

Sen gibi böyle sehî merd-i kerîm 

Söyle gördün mü? İşittin mi? Daha… 

 

Dedi: Bir gün ederek kırk deve zebh 

Geldi sahrâya bütün bay u gedâ, 

Bâ-husûs da’vetimi etmedi kabûl 

Ne kadar varsa Arap’tan ümerâ 

 

O gün işte geziyordum.. Tenhâ!.. 

Bir dilenci idi gördüm.. Fukarâ 

Yüklemiş sırtına bir arka diken 

Buldum Allah için insâfa sezâ 

 

Dedim ol pîr-i azîze şöyle4: 

Ne kazandın bu dikenden âyâ?.. 

Hâtem’in sofra-i inâmında 

Bulunaydın ne olur? Söyle bana… 

 

Etti bîçâre şu beyti inşâd;.. 

Dersem ancak, bu kadar der hükemâ: 

Kim ki sa’yi ile etmek yerse 

Edemez Hâtem’e minnet aslâ… (Ünlü, 2011: 136-137) 

 

Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası’nda Cevad adlı bir müellif tarafından Küçük Dostlarıma 

Kıraatlar üst başlığıyla yayınlanan Bakkal ve Gülistan adlı kısa hikâyede ise Gülistan eserin 

konusunu oluşturmaktadır. Hikâye alışveriş için bakkala giden ve aldığı nevalenin Gülistan’dan 

bir sayfaya sarıldığını görünce tepki gösteren bir çocuğun Gülistan’a olan sevgisini 

anlatmaktadır. Gülistan’dan “hazîne-i ahlak”, “kitab-ı ahlak” şeklinde bahseden hikâye terbiye 

ve ahlakı vurgulayan yönleriyle sanki Gülistan’a yazılmış bir medhiyye gibidir: Bu kısa 

hikâyeyi buraya alıyoruz.  

Talebenin biri gayet fena, alçak ve dopdolu bir odada oturuyordu, bu genç, fakir olduğu 

için öyle bir yerde oturmaya mecbur olmuş idi. Talebe her gün bakkaldan satın aldığı bir parça 

ekmek, biraz peynir veya helva ile akşam taamını ederdi. Bir akşam yine cebinde kırk para 

olduğu halde bakkalın dükkânına gider. On paralık ekmek, yirmi paralık peynir satın alır. O 

gece fevkalade olmak üzere de on paraya da bir elma ister. Bakkal ekmeği kesti, elmayı da 

verdi. Peyniri sarmak için bir kitaptan bir yaprak koparmak üzere iken talebe şöyle haykırdı: 

Aman koparmayınız! Hayretle yüzüne bakan bakkala şöyle sordu:- Bu kitabı nereden ele 

geçirdiğinizi söyler misiniz? - Bu kitabı mı? dedi. İhtiyar bir kadın getirdi. On paralık kahve 

mukabilinde bana bıraktı. Ben de sayfalarını koparıp öteberi sarmak, ondan istifade etmek 

istiyorum. Siz neden taacüb ediyorsunuz? Talebe cevap makamında tekrar sordu:- Efendim ben 

size yirmi para versem o kitabı bana verir misiniz? - Hay hay ! 

                                                           
4 Mısranın okunuşuna müdahale edilmiştir. 
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Başka parası olmadığı için talebe elmadan ve peynirin yarısından vazgeçmeye lüzum 

gördü. - Öyle ise elmayı geri alınız. Bana ancak on paralık peynir veriniz. 

Talebe kitabı elde ettiği zaman sevincinden adeta uçarak odasına girdi. Bu bir Gülistan 

kitabı idi. Talebe çoktan beri bir tanesini almak istediği halde parası olmadığı için bu en 

samimi ve hararetli emelinden mahrum kalıyordu. Şimdi ancak yirmi para ile daha doğrusu bir 

taamının yarısını feda ederek bu hazine-i ahlaka kavuşabildiğinden tamamıyla bahtiyar idi. 

Kandilini yaktı, peykesine geçti, oturdu. Şimdi kitabını açmış okuyor, okuyordu. Kabil olsa bir 

oturuşta bütün kitabı okuyup bitirecekti. Mütalaaya o derece dalmış ki naçiz taamını da kâmilen 

unutmuştu. Mütalaasından o derece memnun idi ki yüzünde büyük bir bahtiyarlık, büyük bir 

inşirah görünüyordu. Talebe artık basık, karanlık, dopdolu hücresinde yalnız değildi. Onun pek 

vefakâr bir dostu güzel Gülistan’ı idi. Onun sayfaları arasında zihnini dolaştırdıkça bizzat gül 

bahçelerinde seyran ediyor gibi oluyordu. O kitab-ı ahlakın her varağından ne faydalar ne 

rayihalar topluyordu. Gece talebeye daha az uzun, daha az soğuk, daha az sıkıntılı gözükmeye, 

hasılı bir bahtiyarlık hissetmeye başlamıştı.  

Bir gece bitişik evde, bakkalın evinde bir gürültü işitti. Akabinde acı, boğuk bir ses, bizzat 

bakkalın sesi “yangın var” diye bağırıyordu. Talebe dışarıya fırladı. Hakikaten komşusu 

bakkalın hanesi tavanından tutuşmuş yanıyordu. Kendisi, oğlu, haremi ellerinden geldiği kadar 

eşya kurtarmaya, bahusus altınlarını, mücevherlerini kurtarmaya çalışıyordu. Ateş talebenin de 

hücresine sirayet etmek üzere idi. Hemen o da odasına koştu. Gülistan kitabını kavradı. 

Dışarıya fırladı. 

Talebe de en kıymetdar malını, hazinesini, kitab-ı ahlakını kurtarmıştı. (Cevad, 1910: 

126-127). 

Cumhuriyetten sonra da Sadî ve Gülistan’a gösterilen ilgi devam etmiştir. 1940 yılında 

kurulan Tercüme Bürosu heyetinin Türkiye’nin yaşamakta olduğu kültürel dönüşümün ideolojik 

temeli olan hümanizm kavramını edebiyat alanına aktararak hem okur hem de yazarlar arasında 

yeni bir zihinsel çerçeve oluşturmak maksadıyla Türkçeye tercüme edilmesini istediği Sopocles, 

Erasmus, Cervantes, Shakespeare, Moliere, Rousseau, Stendhal, Balzac gibi Batı’lı yazarlar 

arasında Doğulu tek yazar Sadî, tek eser ise Gülistan olmuştur (Gürçağlar, 2006: 574-575). 

Günümüzde yayımlanan çocuk edebiyatı mahsullerinde de Gülistan’dan tercümelere yer 

verilmiştir. Bunlardan bir kaçının tanıtımı şöyle: 

Mustafa Ruhi Şirin tarafından 1983 senesinde “Sadi’den Çocuklara Masallar” üst 

başlığıyla yayımlanan Yüzük Taşı adlı eserdir (Şirin, 1983). Sadî’nin Bostan ve Gülistan’ından 

hikâyelerin yer aldığı eserde “Balcı Dede”, “Para Bir Kuşa Benzer”, “Denizden Korkan Köle”, 

“Akbaba ile Çaylak”, “Putların Gözü”, “Padişahı Yenen Duman”, “Büyük Kapı”, “Aklın 

Oyunu”, “Yavru Deve”, “Yüzük Taşı”, “Hediye”, “Kıskanç Padişah”, “Tembel Adam”, 

“Padişahın Çobanı”, “İki Şehzade”, “Kuyudaki Ses”, “Sevgi” adlarında 17 hikâye yer almıştır. 

Güler yüzlü olmanın gerekliliği, tutumlu olma, sağlığın kıymetini bilme, kibre 

kapılamama, çalışmanın önemi, feragat gibi ana fikirlerin öne çıkarıldığı bu eserde Hamit 

Yüksek’e ait on adet iç resim de yer almıştır. 

Şebnem Kanoğlu tarafından yayına hazırlanan Gülistan adlı bir başka derlemede 

(Kanoğlu, 2011) Gülistan’da üzerinde durulan ahlakî değerlerin, insanlara has duygu ve 

davranışların önemine dikkat çekilmiş, eserin tercüme ve uyarlamalarından yararlanılarak bir 

güldeste oluşturulmuştur. Derlemede “Bir Demet Gül” başlıklı bir mukaddime ve “Şirazlı 

Sadî’nin Hayatı” başlıklı bölümlerden sonra “Sultanların Halleri”, “Derviş Hikâyeleri”, 

“Tokgözlülüğe Dair Hikâyeler”, “Susmanın Faydalarına Dair Hikâyeler”, “Sevgi ve Sadakat 

Üzerine Hikâyeler”, “Güçsüzlere ve Yaşlılara Dair Hikâyeler”, “Ahlak ve Terbiyeye Dair 

Hikâyeler”, “Sadî’den Öğütler” başlıklarıyla ayrılmış sekiz bölümde 61 hikâye ve öğüt yer 

almıştır. 

Bir başka yayın Sara Gürbüz Özeren tarafından üç kitap halinde hazırlanmıştır (Gürbüz 

Özören, 2007). Birinci kitapta Sadî’nin önsözüne de yer verilmiştir. Denizden Korkan Adam alt 
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başlıklı birinci kitapta 28, Gurbet alt başlıklı ikincide 41; Pehlivan ve Çırağı alt başlıklı üçüncü 

kitapta 47 olmak üzere toplam 116 hikâyeye yer verilmiştir. Serdar Çetin’in iç resimleriyle de 

görselleştirilen hikâyelerin bazılarında hikâyelerin ana fikrini özetleyen veciz sözler epigraf 

olarak kullanılmış, kimisinde ise hikâye içerisinde kalın harflerle verilerek okuyucunun dikkati 

çekilmiştir. Söz konusu serinin arka kapak yazısındaki şu ifadeler Gülistan’ın niçin tercih 

edildiğini göstermektedir: Şirazlı Sadî’nin öğüt ve ibret alıcı hikâyeleriyle yazmış olduğu 

Gülistan günümüzde hâlâ çok okunan eserlerin başında gelmektedir. Sadi bu eserinde insanlara 

toplumlara ahlâklı, adaletli, dürüst olmayı telkin eder. Öğüt verir. İbretli olayları anlatır. 

Zenginliği(n) ve dünyevî zevklerin geçici olduğunu belirtir. 

Ali Ünlü’nün hazırladığı Evvel Zaman İçinde-Masal Şekeri (Ünlü, 2011) adlı kitapta ise 

Kelile ve Dimne, Tutiname, Mesnevî-i Manevi gibi eserlerle birlikte Gülistan ve Bostan’dan da 

hikâyelere yer verilmiştir. Eserin önsözünde Bostan ve Gülistan’ın adalet, özgürlük, 

kanaatkarlık, alçakgönüllülük gibi erdem öyküleri içerdiği için bu eserlerin derlemeye alındığı 

belirtilmiştir. Söz konusu yayında Gülistan’dan “Gemi Yolculuğu”, “Aslan ile Çakalın 

Dostluğu”, İhtiyatlı Tilki”, “Son Oyun”, “İki Kardeş”, “Padişahın Adağı”, “Zayıf ile Şişman”, 

“Ayakkabı” başlıkları altında sekiz hikâyeye yer verilmiştir.  

 

SONUÇ 

Şirazlı Şeyh Sadî’nin Farsça yazdığı Bostan ve Gülistan adlı eserleri, Türk edebiyatına 

defalarca tercüme edilmiş, eserleri açıklayıcı şerhler yazılmıştır. Özellikle Gülistan muhtevası, 

dili ve üslubu, müellifinin insan tabiatını iyi tanıyıp aktarması gibi özellikleriyle birçok 

okuyucunun dikkatini çekmiştir. Osmanlı medreselerinde Farsça öğretimi amacıyla okutulan 

eser eğitici yönüyle de öne çıkarılmıştır. Bazı yazarlar Gülistan’ın alçakgönüllülük, 

kanaatkarlık, adalet, özgürlük, dürüstlük gibi ahlak ve terbiyeye yönelik erdemler içeren 

hikâyelerini fark ederek konuyla ilgili görüşler belirtmiş, çocuklara bu erdemleri kazandırmak 

amacıyla tercüme veya derlemeler kaleme almışlardır. Osmanlı döneminde ortaya çıkan bu 

farkındalık günümüz çocuk edebiyatı literatürüne de yansımış, çocuk okuyucuların seviyesi 

dikkate alınarak Gülistan’ın tercüme ve dil içi çevirileri masal formunda kültür hayatımıza 

kazandırılmıştır.  
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“AZERBAYCAN” DERGİSİ SEYAHATNAMELERİNDE 

TÜRKİYE EDEBİYATI MESELELERİ 

 

Aynure Niyaz qızı Paşayeva* 

 

 

ÖZET 

“Azerbaycan” dergisi Azerbaycanın Yazarlar Birliği’nin 1923’den bu güne kadar basılan aktif edebi 
basın yayınlarından biridir. 1960’lardan sonra Azerbaycan yazarlarında Türkiye mevzusuna karşı büyük 
merak oyandı. Buna tarihte yaranan siyasi prosesler de kendi etkisini gösterdi. Türkiye mevzusu 
Türkiye’ye seyahat edenlerin bilgisi ile mehdudlaşdığından bu mevzu edebiyatın  seyahatname tarzında 
gösterdi. Azerbaycan dergisindeki yazarlardan Mehdi Hüseyn’in “Bir ay ve bir gün” (1964), Nigar 
Refibeyli’nin “Sağlıkla kal, yakın komşu” (1970), Elçin’in “Yakın, Uzak Türkiye” (1980), Mehmed Aslan’ın 
“Erzurum’un Gediğine Varanda” (1984), Ali Sametli’nin “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında” (2000) 
eserleri Türkiye konusundadır. Seyahatnameler müelliflerin gördükleri olaylar, eyani tanıştıkları 
insanlarla doğrudan bağlı idi.  seyahatnamelerde kılavuz mutlaktır. Elçine kılavuzluk eden mimar, 
sanatşünas Çingiz Bektaşi, Mehmed Aslana ise İqdırlı avukat İbrahim Bozyel, Türkiyede edebiyatımızın en 
büyük tebliğatçısı, Erzurum Universitesinin professoru Ali Yavuz Akpınardır. Hemin eserlerde makale 
müelliflerinin Türkiyeye karşı büyük sevgi ve saygı dayanırdı. 1980’li yıllarında Türkiyeni görmeyen 
Azerbaycanlı okuyucusu tarafından aynı eserler büyük merakla karşılandı. Buna göre de aynı dergi 
yazarlığının eserler mevzu ve tarz bakımından Azerbaycan basınına büyük yenilik getirdi. İsimleri geçen 
sayyahlar edebiyat insanları olduklarından onları daha çok Türkiye edebiyatı merak etmiş. Elçin 
Türkiye’de çocuk edebiyatının nümayendeleri gibi tanınan Aziz Nesin, Demirtaş Ceyhun’un ismini çekse 
de, çocuk edebiyatına karşı olan vulqar sosioloji yanaşmanı inkar ediyor. Tanzimat edebiyatından sonrakı 
devr yazarı daha çok düşündürüyor. R.Güntekinin, A.Hamid, T.Fikret gibi ünlü yazarlara kendi ülkesinde 
aynı munasibete aydınlık getiriyor. Elçin, N.Refibeyli, Ali Sametli’nin eserlerinde Nazim Hikmete ayrıca 
yer verilmişti. 

Araştırmanın yapılmasında esas amaç Türkiye mevzusunda olan seyahatnamelerinin esas 
özellikleri, Türkiye edebiyatı, Türkiye çocuk edebiyatı meselelerine dair münasibeti, Türkiye toplumunda 
çocukların ve gençlerin manevi-ahlaki problemleri araştırmak. Araştırmada mükayiseli tahlil ve analitik 
tahlil yönteminden kullanılmış, somut örnekler temelinde incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Elçin, Mehmed,  seyahatname. 

 

TURKEY LİTERATURE PROBLEMS İN “AZERBAIJAN”  
JOURNAL TRAVEL BOOKS 

 

ABSTRACT 

“Azerbaijan” journal is one of the Azerbaijan active literary media outlet of Azerbaijan Writers' 
Union from 1923 today. After 1960 year woke up great interest in Turkey theme for Azerbaycan writers. 
It was reflected of the village date from the political process. Turkey theme was limited of the 
information of people who travelling to Turkey and this theme was reflected in the kind of literature as 
travel book. “Azerbaijan” journal writers who Mehdi Huseyn’s “A month and a day” (1964), Nigar 
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Refibeyli’s "Stay healthy, closely neighbor" (1970), Elchin’s “Near, far Turkey” (1980), Mammad Aslan’s 
“When arrive Erzurum coast”(1984), Ali Sametli’s “I am nut tree in Gulkhane park” (2000) are Turkey 
theme. The travel books were directly connected with the events which the veiw and people who saw 
authors. In travel books guide is absolute. Elchin’s guied is architects, artist Chingiz Bektashi, Mammad 
Aslan’s guied is lawyer Ibrahim Bozyel from Igdır, the biggest centipede notification of our literature in 
Turkey, University of Erzurum is professor Ali Yavuz Akpinar. In that travel books there were information 
with great respect and love. The travel books were very interesting then azerbaijanian readers who not 
saw Turkey. According to the same journal author of works on the press in Azerbaijan in terms of subject 
matter and style brought great innovation. The travellers who were literary critics and for this reason 
they were interested in Turkey literature. Elchin said the name of Demirtas Ceyhun, Aziz Nesin Turkey's 
who are known as member of children literature, he denied vulgar sociological approach against 
children literature. He thought about literature after Tanzimat period. He clarified to the same attitude 
about well known writers as R.Güntekin’s, A.Hamid’s, T.Fikret’s in their homeland. Nazim Hikmet was 
reflected in Elchin’s, N.Rafibeyli’s, A. Sametli’s travel books. The aim in paper to investigate and analyze 
of characters of azerbaijanian travel books about Turkey theme, the problems of Turkey literature, the 
attitude about Turkey children literature, the attitude of the children's spiritual-moral problems in 
Turkey society. In paper was used from the comparative-analytical and scientific description of methods 
of analysis. Makalede mukayeseli-analitik tahlil ve bilimsel açıklama yönteminden istifade edilmiştir. 

Key word: Azerbaijan,Turkey, Elchin, Mammad, travel book. 

 

GİRİŞ 

“Azerbaycan” dergisi Azerbaycanın Yazarlar Birliği’nin 1923’den bu güne kadar basılan 

aktif edebi basın yayınlarından biridir. 1960’lardan sonra Azerbaycan yazarlarında Türkiye 

konusuna karşı büyük merak oyandı. Buna tarihte yaranan siyasal prosesler de kendi etkisini 

gösterdi. Türkiye konusu Türkiye’ye seyahat edenlerin bilgisi ile mehdudlaştığından bu konu 

edebiyatın  seyahatname tarzında gösterdi. Tabii ki, Türkiye edebiyatı konusu tüm yazarların 

ilgi alanı değildi. Çünkü Türkiye edebiyatı hakkında yazmak içten gelen ve uzun süre yaşatılan 

türkçülük sevgisinin bir tezahürü idi. Türkiye konusu Azerbaycan dergisindeki yazarlardan 

Mehdi Hüseyn’in “Bir ay ve bir gün” (1964), Nigar Refibeyli’nin “Sağlıkla kal, yakın komşu” 

(1970), Elçin’in “Yakın, Uzak Türkiye” (1980), Mehmed Aslan’ın “Erzurum’un Gediğine 

Varanda” (1984), Ali Sametli’nin “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında” (2000) 

seyahatnamelerinde kendisini gösterdi. 

 

Türkiye Mevzusunda Olan Seyahatnamelerinin Esas Özellikleri 

Mehdi Hüseyn’in “Bir ay ve bir gün” (1964), Nigar Refibeyli’nin “Sağlıkla kal, yakın 

komşu” (1970), Elçin’in “Yakın, Uzak Türkiye” (1980), Mehmed Aslan’ın “Erzurum’un 

Gediğine Varanda” (1984), Ali Sametli’nin “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında” (2000) 

sırf müelliflerin canlı olarak şahidi oldukları gerçeğe esaslanıyor.  

Genel olarak, “seyahat” hikayelerinde arsa yazarın gezip gördüğü yerlerle doğrudan bağlı 

oluyor. Yazar olduğu şehirler, parklar, sahalar, müzeler, görüştüğü kişiler hakkında sürekli bilgi 

veriyor, yeri geldikçe olay ve olgulara başvuruyor, kendi özel fikir ve görüşünü bildiriyor, hatta 

bir noktada konflikte, tartışmaya katılıyor, bir tarihçi gibi geçmişi hatırlatıyor, bir siyasetçi, 

sosyolog gibi ülkenin sosyo-politik, ekonomik hayatının somut manzarasını veriyor, halkın örf 

ve geleneklerinden söz düşürüyor, ev levhaları canlandırıyor, yeri geldikçe karşılaştırmalar 

yapıyor vs.  

Seyahatnamelerde öykü söyleyen daha çok bilgi veriyor. “Öykü birinci şahsın dilinden, bazen de günlük 

şeklinde veriliyor” (Mirehmedov, 1998: 192). İsmi geçen azerbaycanlı yazarların seyahatnamelerinin 

hepsinde öykü müellifin kendi dilinden söyleniyor.  

Seyahatnamelerde yazar konumu, entelektüel düzeyi, tarifçilik büyük önem taşıyor. İsmi 

geçen eserlerde “ben” imge düzeyine kalkıp, yüksek insani idealler taşıyıcısına dönüşe bilmiyor.  
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Yazar tarafından güzergahın-gidileceği yolun seçilmesi yazarın ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkan objektif ve 

sübjektif sebeplerden asıllıdır (Şaçkova, 2008: 280). İsimleri geçen seyahatnamelerin müelliflerinin bakış 

açısında 1960’dan sonra yeni bir dönem yaranmıştı. 1960-70 yıllarının seyahatnameleri çeşitli yönleriyle 

önceki yılların eserlerinden farklıdır. Yazarlar kapitalizm toplumunun zidiyyetlerini, tezatlarını, yaşam tarzını kaleme 

almakla birlikte, emekçi halkın eliyle yaratılmış sanat nümunlerinden, ilerici güçlerin arzu ve umutlarından, hayat 

aşkından, bazı aydınların dünyagörüşündeki aydınlık meyvelerinden saygıyla bahsediliyor (Mehdi, 1982: 198-199).  

Mehdi Hüseyn’in “Bir ay ve bir gün” (1964), Nigar Refibeyli’nin “Sağlıkla kal, yakın 

komşu” (1970), Elçin’in “Yakın, Uzak Türkiye” (1980), Mehmed Aslan’ın “Erzurum’un 

Gediğine Varanda” (1984), Ali Sametli’nin “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında” (2000) 

seyahatnamelerinde esas maksad Türkiye-Azerbaycan edebi ilişkilerini ilerletmektir. 1984’de 

R.Z.Handanın “Azerbaycan” dergisinde basıldığı Türkiye Folklor Araştırmaları Akademisinin 

Başkanı İrfan Nasreddin oğlu ile röportajında azerbaycanlılar hususunda İrfan bey karşılıklı 

fikri söylemişti: “Geçen seferden aldığım teessüratlarımı “Azerbaycan Cumhuriyeti” adlı kitapımda yazdım. 

Kitapımın son bölümünde, “Azerbaycandan doymadım” denir. Sizlerden doymak mümkün değil. Her azerbaycanlının 

gönlünde bir şiir dünyası var. Edebi ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırmalıyız” (Handan, 1984:151). 

Seyahatnamelerde kılavuz mutlaktır. Mehdi Hüseyn’e Eren ve Tevfik, Elçin’e kılavuzluk 

yapan mimar, sanatşünas Cengiz Bektaşi, Mehmed Aslan’a ise İqdırlı avukat İbrahim Bozyel ve 

Türkiye’de Azerbaycan edebiyatının en büyük tebliğatçısı, o zamankı Erzurum Universitesinin 

professoru Ali Yavuz Akpınar’dır.  

Mehdi Hüseyn’in “Bir ay ve bir gün” seyahatnamesini 1963’de mayıs-temmuz aylarında 

Türkiye ile edebi kültürel ilişkilerini geliştirmek maksadı Ankara ve İstanbulda olmuştur. 

M.Hüseyn Türkiye’ni ilk defa Lev Nukili’nin hatıralarından okuyub beğenmişti. Nigar 

Refibeyli’nin “Sağlıkla kal, yakın komşu” 1969-cu il 8-25 mayıs tarihlerinde Türkiye’ye 

seyahatı ile bağlı yazılmış, “Azerbaycan” dergisi 1970 yılında 3 ve 4-cü saylarında basılmışdı. 

Eserde müellif eşi, ünlü şair Resul Rza ile birge Türkiye’nin Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul 

şehirlerindi oluyorlar.  

Elçin 1979’da 22 haziran tarihinde çevirmeci Muza Pavlova, tarihi romanlar müellifi yazar 

İqor Kovalenko ile Türkiye ve Azerbaycan karşılıqlı ilişkileri ilerletmek için, Türkiye Yazarlar 

Sindikasının daveti ile Türkiye’ye sayahat ediyorlar. Elçin İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde 

oluyor. Elçin edebiyat araştırmaçısı olduğundan onu daha çok verdiği bilgiler edebiyat 

hakkındadır. 

1983’de Mehmed Aslan yüreğinde yaşatdığı Türkiye sevgisinin sayesinde Türkiye’ni 

seyahate çıkıyor. 43 günlük (19 ağustos-30 eylül 1983) Türkiye -Ankara, Konya, Akşehir, 

İzmir, Kuşadası, Aydın, Marmaris, İzmir, Edirne, İstanbul, Bolu, Ankara, Sivas, Erzurum, Kars, 

Iğdır şehirlerine seyahati avukat İbrahim Bozyel daveti ile gerçekleşiyor. Eserde yazar 

karşılaşdığı her hangi elementle bağlı, hadise ile bağlı kendi yazar mevkiyini bildirmekle yanaşı 

poetik tefekürü, ister veçhile, isterse sevinç sınıflarda ile izlenen hisleri şiirler eserin sanatsal 

edebi gücünü daha da artırıyor.  

Ali Sametli’nin “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında” (2000) seyahatnamesinde 

yazar eşi ile birge “Sarar” giyim fabrikasının sahibi Ali İsmayıl’ın daveti ile Türkiye’ye yola 

çıkıyor, Yunus Emre seminarına katılıyor. 

 

Türkiye Çocuk Edebiyatı Meseleleri  

Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi, dünyadaki edebiyatın gelişimiyle yakından 

ilgilidir. M.Hüseyn “Bir ay ve bir gün” seyahatnamesinde Türkiye çocuk edebiyatının 

yazarlarından olan Yaşar Kemal’ın “sol” yazarı gibi damgalanmasına itiraz ediyor. 

M.Hüseyn’in “Bir ay ve bir gün” seyyahatnamesinde “Ses” dergisinin yayıncısı Sadi Günel’in 

fikrince türk romançılarından yabancı ve önyargılı münasibetlerle eserleri zengin olan Yaşar 

Kamal’dır. M.Hüseyn İstanbul’da olan zaman tiyatro eleştirmeni Burhan Arpad da türk 

yazarlarından Yaşar Kamal’ıbeğendiyini söylüyor. 
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Çocuklara ve gençlere ayrıcalıklı bir önem veren Tevfik Fikret’in sanat ve özellikle sosyal 

içerikli şiirlerindeki hararetli eda, çocuklar ve gençler söz konusu olduğunda yerini sevgiye, 

merhamete ve en önemlisi bilinçli bir eğitim anlayışına bırakır. M.Hüseyn Türkiye’nin her bir 

yanında çocuk yazarı T.Fikrete karşı gençlerin büyük sevgisi ile karşılaşıyor ve bunun 

sepeplerini araştırıyor. T.Fikret kadar halkına bağlı, demokrasi ideyaların terennemçüsü 

bağımsız Türkiye uğrunda kalemi ile mücadele etmişdir: “Türk halkı kendi milli bağımsızlığını dış 

düşmanlarından korumak için Atatürk gibi siyasal bir adama borçlutur, yeni türk edebiyatı asıl proqressiv ve 

demokrasi ideallarla zenginleşmesinde Tevfik Fikret gibi şaire ve mütefekkire öğle borçludur”(Hüseyn, 1963: 168-

169). 

Elçin Türkiye’de çocuk edebiyatının temsilcileri gibi Aziz Nesin, Demirtaş Ceyhun’un 

ismini hatırlatsa da, çocuk edebiyatına karşı olan kaba sosyolojik yaklaşımı inkar ediyor. 

Tanzimat’dan sonrakı jenerasyon yazarı daha çok düşündürüyor. R.Güntekin, A.Hamid, 

T.Fikret gibi dünyaca ünlü yazarlara kendi ülkesinde birtaraflı münasibete aydınlık getiriyor. 
“Klasik mirasa yanlış yaklaşımı ilk görüşmelerden hissetmesi Elçinin bu edebiyata vakıf olduğunu bir kez daha teyit 

ediyor” (Araslı, 1981: 4). 

 Elçin Çocuk edebiyatı temsilcilerinden olan, “Pırtlatan Baladlı” öyküsüne göre Arkın 

Çocuk Edebiyatı İkincilik Ödülü kazanmış (1974) Aziz Nesinin “Cerrahların kongresi” 

hikayesini yüksek kiymetlendiriyor. En güzel romançı gibi Demirtaş Ceyhun’u beğeniyor. 

Elçin çocuk edebiyatı temsilcilerinden olan Yaşar Kamal’ı kötümser bir yazar 

adlandırmışdı. Fakat 1956’da UNESCO tarafından “İnce Memmed” eserini en güzel roman 

ismini alması, halkın hayatını aks etdiren “Yer Demir Gök Bakır” gibi eserlerini yüksek 

kıymetlendirmişti. O, 1950’lerin sonu 1960’ların başlarında edebiyata gelmiş Bekir Yıldız’ın 

duygusal eserlerini yüksek kıymetlendiriyor. Bekir Yıldız’ın “Sekkizinci çocuk” hikayesinde 25 

yaşında 8’ci çocuğu dünyaya getiren hayatdan bıkarak kendisine sui kasd eden Aliye’nin 

kaderine acıyor. 

Estetik hususta çocuklar için “Arslan Tomson”, “İncinin maceraları” ve s. öykülerin 

muellifi Orhan Kamal’ın hikayelerini beğeniğor.  

Çocuk edebiyatı yazarı R.Güntekin, A.Hamid, T.Fikret gibi dünyaca ünlü yazarlara kendi 

ülkesinde birtaraflı münasibete aydınlık getiriyor. Elçin’e göre, Atatürk’ün reformalarından olan 

Arap alfabesinin Latin alfabesine geçiş sonucu arap kökenli kelimelerin sözdeyişme sürecinde 

modern dile uyuşması okuyucuyu klasik edebiyata uzaklaştırdı. XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın 

başlarındakı edebiyatda günümüzün ihtiyacı ile sesleşmesi açısından yaklaşımı, 

kosmopolitçiliğe yol açan milliliğe yukarıdan aşağı bakılması evrensel yazarlara taraflı 

pozisyondan yanaşmağa yol açmıştı. “Klasik mirasa yanlış yaklaşımı ilk görüşmelerden hissetmesi Elçinin 

bu edebiyata vakıf olduğunu bir kez daha teyit ediyor” (Araslı, 1981: 4). Mehmet Aslan Tanzimat’tan önce 

fıkraları çocukların eğitim ve eğlencesine sunulan Nasrettin Hocanın Surihisar’da yaşaması 

hakkında malumat vermişti. 

 

Türkiye Edebiyatına Dair Genel Bakış 

Türkiye edebiyatı azerbaycanlı gezi yazarlarının çocukluk hatıralarında büyük sevgi 

kazanmıştı. Bu çocukluk hatıraları ve bu hatıradan dolayı yaranan merak gezi yazarlarını 

Türkiyeye seyahata sevk eden sepeplerden biri olmutur. Türkiye edebiyatı ili ilgili bilgiler 

seyyahların çeşitli bilim insanları ile sohbetleri, her hangi karşılaştığı hadise ilgili zamande 

aydın oluyor. 

M.Hüseyn Ankara Universitesi’nin rektörü, Prof. Suut Kemal Yetkin’le Türkiye edebi 

gidişatı ile bağlı söhbetinden aydın oluyor ki, Ahmet Haşimi’nin dilinin mürekkebliyine göre 

okunmaması, çocuk edebiyatı yazarı Yahya Kamal’ın eserlerinin mezmunca çağdaşlıkdan uzak 

olması, şair Orhan Veli’nin erken dünyasını değişmesi, hikayelerine göre kuvvetli yazar olan 

Orhan Kamal, Sait Faikin modern dünyagörüşlülüğünü destekliyor.  

M.Hüseyn Sunullah Arısoy’un Anadolu kentlerindeki cahilliyi eleştiren “Karapürçek” 

romanını, kentdeki fakirlik probleminden bahs olunan çocuk edebiyatı yazarı Yaşar Kamal’ın 
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“Yer Demir Gök Bakır” romanı tahlil ediyor. M.Hüseyn Karapürçek kentini Türkiye’deki 

cahillik problemini yaşayan 40 bin kentin biri hesab ediyor: Onlar, yani kenti ile “bilimsizliğin acısını 

duymuyorlar, fakirliğin acısını duymuyorlar. Öküzü sağsa, ineği, sütü varsa, eşi, çocuk doyursa, kotanı işliyorsa, 

süre biliyorsa, o, hayatından razıdır (Hüseyn, 1963: s.133). M.Hüseyn Cahid Atay’ın “Hamdi ve Hamdi” 

eserinde aynı ismi taşıyan, aslında bir-birinden farklanmayan paranın ve fakirliğin her iki 

kimliğin karakterini oluşmasına etkisini gösteren konudan bahsediyor. M.Hüseyn edebiyat 

meselelerinde her iki ülkenin edebi nümunelerinin bir-birine tanıtılmasında tercüme işini esas 

görüyor. M.Hüseyn’in Türkiye’de Sovyet’lerin sosializm toplumunun obyektif şekilde 

tanınmamasını bildirse de, Türkiye’deki mevcud burjuva toplumuna karşı barışmaz mevkiyini 

bildiriyor.  

Ünlü azerbaycanlı çocuk şairi N.Rafibeyli Edebiyat meselelerinde müellifi bir şair gibi 

şairlere karşı merakı daha çok öndedir. O, türkleri tatlı dilli, kentlerden gelen nezaket 

hüsusiyyetlerine göre çok beğeniyor. O, Azerbaycan edebiyatının Türkiye’de tanıtılmasının 

büyük tarafdarıdır: “Gözüm arap elifbası ile basılmış tanık bir kitapa deydi. Molla Penah Vaqif. Azizizm, hoş 

gördük, sen Türkiye toprağına hoş gelmişsin, o gün olsun ki, Sabir gelsin, Mirze Celil, Mirze Feteli Ahundiv gelsin bu 

ulkeye...Her cüre kitapla dolu olan kitap mağazalarında yeriniz öğle görünür ki” (Rafibeyli, 1970: 152). Şaire, 

İstanbul’un “sahaflar” kitab mağazalarında Füzuli ve Nesimiden başqa şairin kitablarını göre 

bilmeyende teessüf ediyor.  

Ünlü edebiyat araştımaçısı, prof., 2003’de Yedditepe Universitesinin Senatı tarafından 

Universitenin fahri doktoru adına, 2007’de Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçilar Vakfı 

tarafından “Türk dünyasına hizmet” ödülleri kazanan, aynı zamanda çocuklar için “Ben lale 

istoyorum”, “Ben her şeyi biliyorum” “Nigar, Yalçın ve onların Didesi”, “Humayın rüyası”, 

“Kahraman Aysu, kara kedi ve küçük farenin öğküsü”,“Dolça”, “Bayrakdar”, “Aman avcı, 

vurma beni”, “Hükmdarın kaderi” eserler yazan ünlü azerbaycanlı yazarı, Elçin’in fikrince, 

Türkiye edebiyatı kendisini ifade ede bilen ve kendisini tasdik etmiş bir edebiyatdır. Elçin edebi 

eleştirmenin tarihi tecrübesinden, teorik tabanından behrelenerek, seleflerinin yolunu devam 

etdirmiş ve bu alanda çoksaylı araştırma eserleri yazmış, aramalar götürmüştü.  

Karışık siyasal ve sosyal fonda gelişen Türk gençlik edebiyatını Elçin optimist edebiyat 

gibi değerlendiriyor ve optimistliyi de yaşatan Kemal Tahir, Orhan Kamal, Orhan Veli, Yaşar 

Kemal, Cevdet Anday, Fazil Hüsnü Dağlarca, Aziz Nesin, Haldun Tener ve s. olduğunu 

bildiriyor. Elçin çocuk edebiyatı yazarı Yaşar Kemal’ın edebiyatçı mevkiyini tahlil ediyor, onun 

roman, şiir okuyucusu barede fikirlerini tekzip ediyor. İfade ruhunun dilinin ağırlığından asıllı 

olmayarak “şiir-modern türk şiiri halkın yakın sirdaşıdır. Çünkü bu şiir halkın sevincini bölüşmeğen, derdine şerik 

çıkmayı beceriyor (Elçin, 1980, 105). 

Genel olarak Türkiye gençlik edebiyatı Elçin’in gözünde çeşitliliği ve çokşaheliliği ile 

kendisini onaylağa bilen edebiyatdır. Bu mükemmeliğin nedenini türkün bütün devrlerinde 

yazarın siyasetle meşgul olması, halkla bağlı olmasında görüyordu: Modern türk edebiyatı bir küll 

halında kendi halkını tanıyan, onun hayatına, arzularına, doğasına beled olan psikoloji bir edebiyatdır: yalnız tarif 

değil, hem de tahlil eden bir edebiyatdır. İnsanları bütün mürekkebliği ile görmek, onları birterefli yok, çoktaraflı 

göstermek meyli bu edebiyatın en güzel nümunelerini seciyyelendiren bedii-estetik bir cehetdir (Elçin, 1980:116). 
Elçin Türkiye geçnlik edebiyatını hem vatandaş, hem de vicdan edebiyatı gibi seciyyelendiriyor. 

Türkiye edebiyatının belli istikamete yönelmesinde oynadığı rölü, hatta Atatürk reformalarının 

hayata geçmesinde türk yazarlarının desteğini veriyor. Atatürk kendisi de türk edebiyatını, 

yazarlarını yüksek kıymetlendiriyordu. Elçin Atatürk’ten sonra Türk edebiyatının zayıflaması, 

Menderes-Bayar diktatorluğünün Türk edebiyatı için acı neticeleri, Sabahattin Ali gibi yazarın 

kurşuna dizilmesine teesüf ediyor.  

Ali Sametli babasının yaratdığı Tevfik Fikret şiirinin sevgisi, Nazim Hikmet şiirinin tesiri, 

Reşat Nuri Güntekin’in yaratıcılık yolu onda Türkiye sevgisi oluşturan esas elementdir.  

Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı sırasında çocuklar için onlarca şiir yazmış 

Nazım Hikmet azerbaycanlı gezi yazarlarının daim merak merkezinde olmuştu. N.Hikmet 

Elçin’in çocukluk hatıralarında görüp tanıdığı, hafızasında silinmez iz burakan bir şairdir. 

N.Hikmet’in “Ben bir ceviz ağacıyam Gülhane parkında” şiiri Elçin’i, M.Aslan’ı, A. Sametli’ni 

asıl Gülhane parkında aynı Ceviz ağacı ile canlı şekilde tanık olmağa sevk etmişdi. 1979’da 
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Elçin Gülhane parkında o ceviz ağacını bulamıyor: Elbette, Londra şosesi güzel ve modern bir yoldur ve 

muhtemelen istanbulluların da işine çok yarıyor, fakat Gülhane parkında ceviz ağacının olmaması o güzel günde, o 

güzel Gülhane parkında, o vakarlı ve pıçıltılı çınar serinliğinde bana bir keder getirdi ve Nazim Hikmet’in sesindeki 

o hasret Nazim Hikmet şiirindeki o gurbet, o qübar sanki, beni yeniden sarstı.. (Elçin, 1980:108). 

Edebiyat meseleleri konususnda N.Rafibeyli daha çok N.Hikmet’e geniş yer ayırıyor. 

O,Nazim Hikmete çirkab atanları nefret hissi ile yanaşıyor.Türkiye kitab mağazalarının esas 

maddi geliri Nazim Hikmet severlerin hesabına gerçekleşdiyini bildiriyor. N.Hikmet 

Azerbaycan edebiyytında tanınan N.Hikmetin defn merasiminde İstanbulda Çinar altında 

Türkiye tarihinde halledici rol oynayan büyük inqilabçı şair Namiq Kamal’ı, Sultan 

Ebdülhemid’e karşı gencleri milli azadlığa sesleyen Tevfik Fikret, deste-deste genclerin onun 

“ev muzeyini- Aşiyanı” ziyaret etmesi, İstanbulu gözel terennüm eden şairi Orxan Veli, 

tribunası böyük meydanlar olan N.Hikmetin şeirlerini xatırlayır. 

Elçin’in sanatçı ve zamanla bağlı düşüncesinde aşırı sevincine sebep olan diğer bir faktör 

hayatı boyu damğalanan, takiplere maruz kalan, tutsaklık kaderi yaşayan N.Hikmet’in de yaş ve 

görev kategorisinden asıllı olmadan tüm insanlar tarafından derinden sevilmesi. Fakat 

N.Hikmet’e karşı dayanan kuvvetler hala da kalmakda idi. Çünkü Ankara’nın eski belediye 

başkanı Hüsamettin Dış N.Hikmet’e beslediği derin muhabbetin sayesinde Moskova’ya 

geldiğinde Türkiye’den getirdiği bir avuç toprağı şairin mezarı üstüne dökmesi ve onun bu 

eylemi sağ fanatik “Fazilet” adlı gazete tarafından “komünist şarlatanı” adlandırılması, 

neredeyse kariyerini kaybetme tehlikesi ile yüzleşmesi dönemin çürük kalıntılarına nefret hissi 

uyandırır. Yazar mukayeseli tahlil yöntemini kullanıyor. N.Hikmet’in ikinci vatanı olan 

Azerbaycan’da N.Hikmet sevgisi ile Türkiye okuyucusunun sevgisi ile karşılaştırıla biliyor. Bu 

günkü Azerbaycan’da öğle bir şair heveskarı bulunmaz ki, Nazim Hikmet’in kitapı onun kütüphanesinde en istekli 

kitaplarından biri olmasın(Elçin, 1980:110). 

Ali Sametli’nin “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında” eseri de Nazim Hikmetin adı 

çekilen şiirine hasr olunup. Müellif yaddaşında canlandırdığı Nazim kabri ile Nazim’i Gülhane 

parkındakı ceviz ağacı arsında anoloji bağlantı yaratıyor. Muellif her iki anologiyanı eyani fakt 

gibi canlı şahididir: “Nihayet, buldum bir ceviz ağacı.Mermer levhasız, altı bankasız.İnandırdım kendimi ki, 

budur Nazim’in ceviz ağacı. Ellerimi dostça sürtdüm, cadarlanmış gövdesine izledim,“şehram-şehram” olmuş 

dallarına, dokundurdum ellerimi “ipek mendil gibi tiril-tiril” olmuş yapraklarını, gözlerimin yaşını sildim bu 

yapraklarla” (Sametli, 2000: 155). 

 

Türkiye Toplumunda Çocukların ve Gençlerin Manevi-Ahlaki Problemleri 

Türkiye toplumunda çocukların ve gençlerin manevi-ahlaki problemleri M.Aslan’ın 

“Erzurum’un Gediğine Varanda” seyaha seyahattnamesinde kendini gösteriyor. Eserde mânevi-

ahlaki problemlerden çok düşündüren mesele Edirne’de Kapıkule sınır kapısında ortaya çıkıyor. 
“1960-70 yıllarının edebi gidişatı başka ferdi üslupların meydana çıkması; kendisini tasdik etmesi, üslup 

özdeşliğinden üslup polifonizmine eğilimi ile, manevi ahlaki problemlere, ferdin mutluluk arayışlarına, insanın 

kendini kavramasına yön alan prblematika ile tezahür etmiştir” (Paşayeva, 2003: 256).  

Para kazanmak hatrına hem kendilerini, hem de çocuklarının gelecek kaderlerini yurt dışına 

giden türkiyeliler manevi uçuruma doğru götürüyorlar.  

1960’lı yıllardan sonra Almanya’da türk elemanına ihtiyaç duyulmuş, bir çok işletmeler bu 

iş gücü toplamak için Türkiye’ye gelmişti. Kazandıkları parayla vatanlarında arazi, otomobil 

alıyorlar. Ancak onları gelecekte bekleyen akibetlerinde habersiz idiler. Paranın tatlı etkisi ne 

kadar insanı kendisine çekse de, bir o kadar moral uçurumunu derinleştiriyor. Çünkü bir 

türkiyelinin manevi terbiyesi için Avrupa toplumu ulusal özellikleri yabancıydı. 

Edirne Kapıkule sınır kapısında muellifin tanıştığı bey efendinin acı kaderi aslında bütün 

türklerin acı yaşamının bir örneğidir. 18 yıl kömür madeninde çalışan, kendi vatanında 2 eve 

sahip olan bu beyin oğlu tarafından avrupalı gibi ihmal görüyor. Ortam her gencin oluşumunda 

önemli bir faktördür. Her bir fert kimlik gibi şekillendiren toplum ve onun gereklilikleridir. Eğer 

genç atalarının mental değerlerini saklamış olsa da, Almanya’nın karışık ortamında hakaret 

ediliyor, çeşitli hakaretlere maruz kalmalı oluyor. Ancak eski atalarının manevi değerleri ile 
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büyüyen, para kazancı için Almanya ortamında yaşamaya mecbur olan türk kentlisi vatana olan 

bağlılığını kaybetmiyor: “Gerçi İstanbul’da iki ev satın aldım. Bir, bir az da param var. Amma neye yarar? 

Şimdiki aklım olsaydı. Gidip yad ellerde, el kapılarında çalışmazdım” (Mehmed, 1984:141). 

Kurbet ülkede kendisinden güçlü hakim güçün etkisine çabuk düşüyor, milli haysiyetini çok çabuk kaybediyor. 

Yurt dışında yaşayan türklerin çocukları sadece, Türkçe’yi temiz, hatta Türkiye’ye, Türk varlığına bile saygı ruhunda 

böyümüyorlar. Zenginleşen, ev ortamını nispeten iyileştirmiş öyle bir türk elemanı var ki, onların bir kısmının çocuğu 

alman okulunda okuyorlar, almanca güzel konuşuyorlar, kendi dillerine hor bakan bu gençler Türkçe konuşmayı, 

düşünmeği çekimser bilirler” (Mehmed, 1984: 144).  

Çevrenin bozucu etkisi genç neslin aklında fiasko (uğursuzluk) yaratıyor. Bu fiasko intihar, 

kendi ailesini bırakmakla sonuçlanıyordu. Hatta “çocuklarını birdefelik kaybetmekten korkan ebeveynlerin 

birçoğu uzun yıllardır Türkiye’ye, vatana gitmekten korkarlar” (Mehmed, 1984:145). 

Almanlar kendi koluna güvenip ekmek peşinde giden türklerin ucuz elemana çekilmesinin 

yanı sıra onları bazen aşağılayıp hakaret ediyorlardı. Öyle ki, Türk elemanının çoğalması 

sonucunda işçi azlığı meydana çıkıyor, türk elemanı alman faşisti için artık bir düşmana 

dönüşüyordu. 

Evlatların aileden kaçma halleri Türk toplumunda manevi uçurumu derinleştiren faktördür. 

Buna sebep olan ise Avrupa davranışına kendisini alışmamış bir baba bu davranışı çocuğunda 

görmeğe alışık değildi. Bir yanda avrupalı gibi aile kural kanunu, bir yandan da muhafazakarlık, 

tüm bunların sonucunda çocuklar kendi evinden kaçıyordu. 

Aslında çocukların evden kaçma hallerine M.Aslan toplum için büyük bir problem sanıyor: 
“Bir türk işçi çocuğunun evden kaçması, ya da kanunla ayrılması çocuğun ve ailesinin aslında nasıl olmasından 

değil, kendi haraketlerinden, kültüründen asıllı meseledir.Sağlam milli adetlerin mühafıze edilip saklayan, ata-

babalarının sınanmış ev terbiyesini ailesinden yaşatanların evinden, elbet evlat kaçmaz” (Mehmed, 1984:146). 

Sıkıcı aile hayatı, buna uymayan sokak havası gençleri manevi bozulması muellifde büyük 

teessüf hissi oyatıyor. “İki duyğunu yaşayan çocuğun evden kaçmakdan özge bir çaresi kalmayıb.Çocuk böyle 

bir halde en çok Avrupa televizyonunun alabezek denyasının kurbanı oluyor” (Mehmed, 1984:147). 

 

SONUÇ 

Genel olarak, “Azerbaycan” dergisinde basılan Mehdi Hüseyn’in “Bir ay ve bir gün” 

(1964), Nigar Refibeyli’nin “Sağlıkla kal, yakın komşu” (1970), Elçin’in “Yakın, Uzak 

Türkiye” (1980), Mehmed Aslan’ın “Erzurum’un Gediğine Varanda” (1984), Ali Sametli’nin 

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında” (2000) eserleri Türkiye konusunda olan 

seyahatnamelerinin esas özellikleri, Türkiye edebiyatı, Türkiye çocuk edebiyatın dair 

münasibeti, Türkiye toplumunda çocukların ve gençlerin manevi-ahlaki problemleri 

araştırılması bakımından oldukça önemlidir. Bu eserlerde Türkiye edebiyatı hakkında tarifçilik, 

malumat basıldığı zaman Türkiye hakkında bilgisi olmayan azerbaycanlı okuyucusu için büyük 

merakla karşılanmıştı. Bu gezi yazarlarının Türkiye’ye seyahatında karşıdakı maksad Türkiye 

ve Azerbaycan edebi ilişkilerinin kuvvetlendirmek maksadı taşıyordu. Modern açıdan düşünsek, 

Türkiye Azerbaycan edebi kültür ilişkileri yaşadığımız zamanda pek çok ilerledi, hemin 

isimlerini çekdiğimiz gezi yazarları maksatlarına ulaşmış oldular.  

İleri yıllarda azerbaycanlı gezi yazarlarının modern Türkiye çocuk edebiyatın dair yeni 

seyahatnameler yazılmasına ve üzerinde daha geniş araştırmalar yapılmasına büyük ihtiyaç var. 
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ÖZET 

Sınırları belli bir dünyada yaşayan çocuğun dünyası başlangıçta anne, baba, ağabey, abla ve 
arkadaşları ile sınırlıdır. Bu dönemde çocuğun davranışlarının çoğunu yakın çevresinde bulunan kişiler 
etkiler, çocuklar onları kendilerine rol model alırlar. Okumaya başlayan çocuğun sınırları genişlemeye 
başlar ve ona yepyeni dünyaların kapıları açılır. Çocuklar, çocuk edebiyatı ürünlerinde yer alan 
karakterler aracılığıyla farklı insanları tanır. Okuduğu kitap, roman, hikâye, dergilerde karşılaştığı 
kahramanlar aracılığıyla yeni kişilerle tanışır. Okuduğu karakterlerle özdeşim kurar, kendisi ile olan ortak 
yönleri bulur, farklı yönlerini karşılaştırır. Bu metinlerde geçen karakterlerle yakın bağ kurar. Metinde 
geçen bir olaya veya duruma karşı karakterin verdiği tepki, olayı yorumlayışı, sorunu çözme şekli ya da 
olay karşısında takındığı tavır, çocuğu çeşitli yönlerden etkiler. Benzer durumlarda çocuğun aynı tepkiyi, 
davranışı göstermesine sebep olabilir. Muhtevasında çok farklı türleri barındıran çocuk dergileri çocuk 
edebiyatının önemli türlerindendir. Özellikle dergilerdeki kurgusal metinler aracılığıyla farklı karakterler, 
farklı olaylar içerisinde sunulabilir ve bu yolla çocuğun olumlu bir kişilik geliştirmesine yardımcı olabilir. 
Bu çalışmada sekiz yıl internet ortamında yayın yapan ve 2013 yılında ilk kez basılan Beyaz Bulut 
dergisinde yer alan kurgusal metinler aracılığıyla verilen iletiler incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilk üç 
sayı nitel araştırma modelinden doküman analizi deseniyle incelenmiş, iletiler başlıklar altında 
toplanmıştır. Sonuç olarak dini ahlaki değerlerin ağırlık gösterdiğini, anne karakterinin geleneksel 
kalıplarla verilirken baba karakterinin de adeta maddi ihtiyaçları karşılayan kişi olarak kaleme alındığını 
söylemek mümkündür. Çocuk karakteri ve yaşlı birey karakterinin olumlu iletilere sahip olduğu 
görülürken, dergideki metinler aracılığıyla savaş olgusunun kötülendiği görülür. Ayrıca bu metinlerdeki 
yönetici karakterlerin bazı olumsuz karakter özellikleri gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beyaz Bulut Dergisi, kurgusal metin, karakter, çocuk edebiyatı. 

 

CHARACTERS THE MESSAGE THROUGH FICTION TEXTS IN THE BEYAZ BULUT JOURNAL 

 

ABSTRACT 

Limits of children in the world live in a certain world, initially mother, father, brother, sister and 
friends is limited. During this period, affects people in the immediate vicinity of many of the child's 
behavior, children get them their role models. The toddler reading begins to expand boundaries and 
opens the doors of her new world. Children, through the characters in the product literature recognizes 
different people. Read the book, novel, story, and meet new people via faced characters in magazines. It 
establishes identification with the characters they read, to find common aspects with himself, compare 
different direction. It establishes close links with the characters in the text. Response to an event or 
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condition of the character mentioned in the text, interpretation of events, the attitude in the face of 
events shape or solve the problem, the child will be affected in various ways. The same reaction of the 
children in similar situations, can cause an indication of behavior. Many different types of content 
hosting children's magazines are one of the major types of children's literature. Especially fictional 
characters through different texts in magazines can be presented in different events, and in this way can 
help children to develop a positive personality. In this study, in the eight years of broadcasting messages 
via the internet and the first printed texts located in Beyaz Bulut Journal fictional in 2013, it was to be 
examined. For this purpose the first three numbers were examined utilizing qualitative research model, 
messages are grouped under headings. As a result, it showed the weight of religious moral values, it is 
possible to say that the character of his mother penned a person meets the financial needs of virtually 
given the father character in the traditional mold. While it is a positive message with the character of 
the child and elderly character, it is seen discredit cases of war through the text in the magazine. It has 
also been determined that the negative behaviors of managers in this text characters. 

Key Words: Fictional text, character, children's literatüre, the journal of Beyaz Bulut 

 

1. GİRİŞ 

Çocuk dergileri çocuğa günceli takip etme, genel kültürünü artırma, farklı etkinliklerle 

öğrenirken eğlenme imkânı sunduğu için çocuk edebiyatının önemli kaynaklarından biridir. 

Aynı zamanda çocuk okurlar, dergide yer alan farklı metinler sayesinde farklı olay ve 

karakterlerle karşılaşır. Genelde dergilerdeki metinlerde, özelde ise kurgusal metinlerdeki 

karakterler aracılığıyla verilen iletiler nitelikli bir edebiyat için önemlidir. Çocuk yazınında 

dergilerle ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında genellikle dergilerin biçimsel, şekilsel 

özellikleri incelenmiş, dergilerdeki karakterler ve karakterlerin verdiği iletiler konusunda 

yapılan çalışmalar sınırlı kalmıştır. Bu nedenle çalışma yazındaki eksikliği gidermek ve de 

Beyaz Bulut dergisi örneğinden hareketle çocuklar için yazılan kurgusal metinlerdeki 

karakterlerin verdiği iletileri incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Çocuk edebiyatı 

yazarlarının meydana getirdikleri kurmaca metinler kimi zaman bir insan, kimi zaman bir 

hayvan, kimi zaman hayâli birtakım varlıklar etrafında, özelde çocuklara genelde ise her yaştan 

bireye sunulur. Yazarlar bu karakterleri oluştururken onlara şahsiyetler yüklerler. Karakterler bir 

kimlik dâhilinde okurun karşısına çıkar ve onda birtakım izler bırakır. Bu izler iletiler yoluyla 

okura verilir. Bu iletilerin çocuk edebiyatındaki asıl alıcısı olan çocukların, karakter 

oluşumunun, okuma alışkanlığı kazanma döneminin ve kültür kazanımının kritik döneminde 

olduğu düşünüldüğünde; söz konusu iletilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. Çalışma bu problem etrafında şekillendirilmiştir. 

Edebiyat; olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla biçimlendirilmesi sanatı 

(TDK,2005) olarak tanımlanır. Edebiyat kaynağını insan algısından alır ve insanlığın sanat 

ihtiyacını karşılar. Bireyler edebiyat sayesinde okurken öğrenir, eğlenir, edebi hazza ulaşırlar. 

Çocuk edebiyatı ise çocukların okuması için yazılmış-derlenmiş veya yayınlanmış olan bütün 

yayınları içine almaktadır Şirin (1987). Çocuğu merkeze alan, çocuğun duygu, düşünce, hayal 

ve isteklerini karşılayan bir edebiyattır. Çocuğun ilgileri, ihtiyaçları, beklentileri, istekleri 

yetişkinlerden farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu ilgi ve beklentilerini karşılayacak edebi 

metinlere ihtiyacı vardır.  

Çocuğun dünyası başlangıçta anne, baba, ağabey, abla ve arkadaşları ile sınırlıdır. Bu 

dönemde çocuğun davranışlarının çoğunu yakın çevresinde bulunan kişiler etkiler. Çocuklar bu 

kişileri rol model alırlar. Okumaya başlayan çocuğun sınırları genişler, ona yepyeni dünyaların 

kapıları açılır. Okuduğu kitap, roman, hikâye, dergilerde karşılaştığı kahramanlar aracılığıyla 

yeni kişilerle tanışır. Okuduğu karakterlerle özdeşim kurar, kendisi ile olan ortak ve farklı 

yönlerini karşılaştırır Bu metinlerde geçen karakterlerle yakın bağ kurar. Metinde geçen bir 

olaya karşı karakterin verdiği tepki, olayı yorumlayışı, bir sorunu çözme şekli ya da takındığı 

tavır çocuğu etkiler. Çünkü çocuklar bu karakterler ile bir bağ kurar. Bu bağ benzer durumlarda 

çocuğun aynı tepkiyi, davranışı göstermesine sebep olabilir. Çocuğun olumlu kişilik 

geliştirmesinde ve doğru davranışlar sergilemesinde bu denli önemli olan karakterlerin günlük 
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hayatta karşımıza çıkabilecek kadar gerçekçi olması gerekmektedir. Çılgın’ın (2007) dediği 

gibi, hayal gücü ile hayat tecrübelerini birleştiren yazar geçmişleriyle, gelecekleriyle, aileleriyle, 

umutlarıyla, korkularıyla, üzüntüleriyle, mutluluklarıyla okuyucunun kendisini 

özdeşleştirebileceği kahramanlar yaratmak zorundadır. Özdeşim kurma çocuğun gelişimi için 

çok önemlidir. Okumaya başlayan çocuğun okuma alışkanlığı edinip bu alışkanlığını 

sürdürmesini sağlayan edebi türlerde geçen karakterler büyük önem teşkil etmektedir. Bu 

bakımdan çocuk edebiyatı metinlerinde yer alan karakterler ve bu yolla verilen iletiler çocuğun 

kişiliğinin oluşmasında ve gelişmesinde önemlidir. Muhtevasında birçok farklı türü barındıran 

çocuk dergileri aracılığıyla farklı özellikte karakterler çocuğun karşısına çıkması mümkündür. 

Çocuk dergileri öğrencilerde olayları izleme ve değerlendirme yeteneğini geliştirir. Ders 

konuları ile güncel olaylar arasında ilişki kurmaya yarar. Çevre ile okul arasındaki uzaklığı 

giderir. Toplumsal hayat ve okul arasında köprü kurmaya zemin hazırlar. Güncel olayları ve 

sanat etkinliklerini izleme ve yorum yapma alışkanlığı kazandırır (Şimşek, 2014). Sınar’a 

(2007) göre dergiler hayatı, yaşadıkları toplumu ve başka toplumları tanıtır. Dergiler bu 

işlevlerini yerine getirirken çeşitli anlatım türlerini kullanır ve bunlarla çocuğun ilgisini 

çekmeye çalışır. İlgiyi üzerine toplama amacına hizmet eden en büyük aracın bu anlatım 

biçimlerinde kullanılan ya da oluşturulan karakterlerin olduğunu söylemek mümkündür.  

Karakter, bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse (TDK,2005) 

olarak tanımlanır. Çocuk edebiyatı metinlerinde iyiliği, doğruluğu, güzelliği, milli ve evrensel 

değerleri çocuklara karakterler yoluyla iletmek temel amaçlardandır. Kitaplardaki kahramanlar 

ile çocuk farklı bağlar kurar. Onlar aracılığıyla sorunları tanır, çözümlerine ilişkin fikirler 

edinirler. Farkında olmadan toplumsal kuralları ve değerleri benimser ve özümser (Şimşek, 

2014). Çocuk okuduğu metinlerdeki kahramanlarla özdeşim kurar. Bu bakımdan metinlerde 

sunulan karakterler çocuğun ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olmalıdır. Hatta Şimşek’e 

(2014) göre çocuk kitaplarında tasvir edilen karakterler, ikna edici olmaları için gerçekçi bir 

şekilde betimlenmeli ve kapı komşumuz kadar hayattan olmalıdır. Çocuklar kendilerine bu 

karakterleri rol model aldıkları, onlarla özdeşim kurduğu için bu karakterlerin metinlerde 

verdiği iletiler, kendi karakter temellerinin atıldığı çocukluk döneminde çocuk okur için büyük 

önem arz etmektedir. 

Literatürde çocuk dergilerinde yer alan kurgusal metinlerdeki karakterlerin verdiği iletiler 

ile ilgili çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Yakar ve Yılmaz (2015) tarafından yapılan 

çalışmada Beyaz Bulut Dergisinde yer alan kurgusal metinlerdeki karakterlerin çatışmaları 

çözme biçimleri incelenmiştir. 58 masal ve 42 hikâyenin incelendiği çalışmada karakterlerin 

çatışmaları büyük oranda şahsi gayretlerle çözdükleri tespit edilmiştir. İlgili literatür 

incelendiğinde süreli çocuk yayınları ile ilgili birçok akademik çalışma yapılmasına rağmen 

süreli çocuk yayınlarında yer alan kurgusal metinlerdeki karakterlerin verdiği iletiler ile ilgili 

herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Karakter incelemesini yapan başka bir 

çalışmayı Karataş’ın (2014) yapmıştır. Çalışma çocuklar için karakterler oluştururken ölçünün 

yine çocuk olması gerektiği, onun dünyasından çıkılarak, gerçekçi, idealize edilmemiş, aşırılığa 

gidilmemiş ancak çocuğa evrensel, milli ve ahlaki normların aktarılmasında örnek teşkil edecek 

karakterlerin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Karakter eğitiminde edebi eserlerin 

kullanımını araştıran Karatay (2011) karakter eğitimi ve değerler üzerinde durmuştur. 

Çalışmasında öyküleyici edebi eserlerin sağlam ve iyi karakterli bireyler yetiştirmek için değer 

aktarımının karakter eğitiminde öğrenmenin merkezini oluşturduğunu dile getirmiştir. Bu 

çalışmada da sekiz yıl genel ağ ortamında 2013 yılı itibariyle basımı yapılan Beyaz Bulut 

Dergisi’nin ilk üç sayısında yer alan kurgusal metinlerdeki karakterler yoluyla verilen iletiler 

incelenecektir. Bu çalışma ile sınırlı olan literatürdeki boşluğun doldurulması umulmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

Çalışma sürecinde nitel gelenekten faydalanılmıştır, çalışma nitel prensiplere göre 

oluşturulmuştur. Yıldırım ve Şimşek’e (2013) göre; nitel araştırma, gözlem görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 
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ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araştırma olarak tanımlanabilir. 

2.1. Veri Toplama 

Süreçte veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman 

incelemesi araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışma kapsamında Beyaz Bulut çocuk dergisinin 

ilk üç sayısındaki kuramsal metinlerin karakterleri değerlendirmeye alınmıştır. Dergi 

içeriğindeki karakterlerin tespitinde amaca en uygun yöntem olduğu için doküman incelemesi 

yöntemi kullanılmıştır. 

2.2. Verilerin Analizi 

Doküman analiz ile elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak anlamlı bütünler haline 

getirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2013) göre, içerik analizinde temelde yapılan işlem, 

birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Çalışma 

kapsamında, derginin ilk üç sayısı incelenmiş ve her sayı araştırmacılar tarafından önce bir kez 

okunmuştur. Devamında bu dergilerdeki kurgusal metinler, karakterleri açısından incelenmiştir. 

Bu inceleme için her kurgusal metin her iki araştırmacı tarafından en az üç kez okunmuştur. 

Yoğun karakter iletisine sahip metinler her iki okuyucunun ortak okuma çalışmasıyla gözden 

geçirilmiştir. Karakterler ile ilgili iletiler ve bu iletilerin çıkarıldığı bölümler, her kurgusal metin 

için ayrı olacak şekilde bilgisayar ortamındaki formlara kaydedilmiştir. Bu formlar kurgusal 

metnin ismi ve içeriğinde barındırdığı iletilerden oluşur. Bu iletiler inceleme süreci sonucunda 

gruplandırılmıştır. Bu gruplamada karakterin anne, baba, çocuk, yaşlı birey olma gibi durumları 

göz önüne alınmıştır. Elde edilen iletiler konusunda uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman 

görüşü, çalışmanın nitel geleneğe uygun yürütülmesinde ve karakter iletilerinin oluşmasında 

çalışmaya katkı sağlamıştır. Bulgular ve yorumlar kısmındaki parantez içi ifadelerde yer alan 

sayılardan birincisi dergi sayısını, ikincisi ise sayfa numarasını belirtmektedir. 

2.3. Amaç 

Çocuklar için hazırlanan yayınlar, doğrudan ya da dolaylı yoldan çocuklara birtakım 

iletiler vermekte, onları bir şekilde etkilemekte ve onlarda izler bırakmaktadır. Bu bakımdan 

gerek kitapların gerek çocuklar için hazırlanan dergilerin içlerinde barındırdıkları kurmaca 

metinlerde kullandıkları karakterler verdikleri iletiler bakımından önem arz etmektedir. 

Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı söz konusu kurmaca metinlerde yer verilen karakterleri iletiler 

bağlamında ele almak ve bu konuda Beyaz Bulut dergisinden yola çıkarak bir sonuca varmaktır. 

2.4. Veri toplama araçları 

Çalışmada iletilerin tespit edilmesi amacıyla her kurgusal metin bilgisayar ortamındaki 

formlar eşliğinde incelenmiştir. Bu formlar kurgusal metinlerin isimlerinden oluşmaktadır. 

Okuma sırasında dikkat çeken ve karakterler ile ilgili olduğu düşünülen bölümler bu formlara 

kaydedilmiştir. Formlar uzman görüşü alınarak oluşturulmuş olup, süreç sonunda tekrar uzman 

görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşü ile okuma süreci sonucunda formların içindeki veriler 

incelenerek yeni bir form oluşturulmuştur. Bu yeni formlar karakterlerin ortak özelliklerinden 

ve dergide dikkat çeken olgulardan oluşturulmuştur. Bu karakterlerin verileri kendi formlarında 

toplanmış böylece her bir karakter ile ilgili verilerin bir arada olması sağlanmıştır. Bu 

karakterlere dair iletiler sıralanmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.5. İncelenen Dergiler  

Geçmişten bu güne çocuk dergiciliğinde, son zamanlarda dikkat çeken bir diğer dergi de 

Beyaz Bulut dergisidir. Sekiz yıl genel ağ ortamında hizmet veren dergi 2013 Ekim ayında 

yayın hayatına başlamıştır. Yayın danışmalığını Mehmet Harmancı’nın üstlendiği derginin 

genel yayın yönetmeni Fatih Turanalp’tir. Editörler şiir, deneme, öykü-masal editörü olarak üç 

gruba ayrılmış olup şiir editörü olarak Vural Kaya’yı, deneme editörü olarak Rabia Gülcan 

Kardaş’ı, öykü- masal editörü olarak da Sümeyra Turanalp’i görmekteyiz. Derginin yayın ekibi 
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Beyzanur Demirci, Bülent Ata, Eda Dikdoğmuş Uzun, Elif Konar Özkan, Fatih Turanalp, Fatma 

Çağdaş Börekci, Gülçin Durman, Melih Tuğtağ, Meryem Uçar, Mihriban B. Deniz, Mustafa 

Ökkeş Evren, Nesibe Şahin, Pınar Başar Ünlüer, Rabia Gülcan Kardaş, Sevinç Şahin, Sümeyra 

Turanalp, Ümit Yaşar Özkan, Vural Kaya, Zekiye Çoban, Zeynep Şahin isimlerinden oluşur. 

Ayrıca dergin resimlemesini Aynur Erol Özbay, Derya Işık Özbay, Dilek Gülcemal Değirmenci, 

Elif Nur Can, Fatma Betül Yıldız, Ferda Aydın, Fersude İklim, M. Ahmet Demir, Mahmut Arlı, 

Muhammed Ali Üzen, Mustafa Şahin, Mümine Yeşilmen, Nagihan Özkar, Nur Dombaycı, 

Özlem Yüce, Sevgi İçigen, Sıddıka Tasa, Yavuz Selim Baş üstlenmiştir. 

Çalışmada Beyaz Bulut Dergisinin ilk üç sayısı kurgusal metinler açısından yeterli veriye 

sahip olduğundan incelemeye bu ilk üç sayı alınmıştır. Derginin kurgusal metinlerdeki 

karakterler ve karakterler aracılığıyla verilmek istenen iletiler belirlenmiştir.  

 

3. BULGU VE YORUMLAR 

Beyaz Bulut dergisinin ilk üç sayısında yer alan kurgusal metinler incelenmiş ve bu 

bağlamda karakterlerin sahip olduğu özellikler, cinsiyetleri, geliştirdikleri tepki ya da durumlara 

göre karakterler hakkında yargılara ulaşılmıştır. Bu yargılar anne, baba, çocuk, yaşlı birey, 

hayvan ya da bitki karakter ve diğer karakterler başlığı altında toplanmıştır.  

Tablo 1 

Beyaz Bulut dergisindeki kurgusal metinlerde verilen anne karakteri ile ilgili iletiler 

Manevî Özellikler Bakımından Anne Karakteri 

Olumsuz durumlarla karşınca namaz kılarlar (3, 17). 

Şükrederler (3, 17). 

Çocukları için dua ederler (3, 16). 

Şefkatli olurlar (3, 17). 

Davranışları Bakımından Anne Karakteri 

Bazı işlerde erkek gibi çalışarak ev işlerine yardım ederler (1, 16). 

Gizli gizli ağlarlar (3, 16). 

Çocuklarının üzülmelerini istemezler (2, 32). 

Fazla eşyayı, masrafı, israfı sevmezler yani tutumlulardır (3, 12), (3, 17). 

Bazı alışkanlıklarından vazgeçmezler (3, 12). 

Temizlik ve düzene dikkat ederler (3, 13). 

Çocuklarının geleceği için endişe duyarlar (3, 13). 

Çocuklarının hayatlarının düzene girmesini isterler (3, 4). 

Çocuklarına yol gösterir onlara akıl verirler (3, 4). 

Çocuklarını sorularına yerinde, mantıklı cevaplar verirler (2, 32). 

Çocuklarının imdadına yetişirler (2, 32). 

Tablo 1’de anne karakteri ile ilgili iletiler verilmiştir. Bu iletiler ışığında, en genel 

anlamda anne karakterlerinin manevi yönleri kuvvetli ve dini açıdan inançlı kimseler oldukları 

görülmektedir. Aynı zamanda anne karakteri, zorluklarla karşılaştığında fiziki olarak çaba 

gösterir. Öyle ki “Memduha Anne çamur karar, kocası kerpiç yaparmış(3, 16).” ifadesinde de 

görüldüğü gibi yeri gelince erkek işlerini de yapar. Bir başka özellik olarak anneler 

alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmezler evdeki eşyaların yeri, düzeni bellidir. Dağınıklığı 

sevmezler. Bu duruma 3. sayıda geçen şu ifadeler örnek olarak verilebilir. “Tatil başlamış, 

annesi de okuldan kalan kâğıt, kalem, eski kitap ve tabii önlük, ne varsa ortadan kaldırıp evi 
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ferahlatma telaşına düşmüştü(3, 13)”. Anneler çocukların geleceğinden endişe duyarlar ve 

onların hayatlarını idame ettirecekleri, mutlu olacakları bir meslek edinmelerini isterler. Bunun 

için çocuklarına dua eder, onlara akıl verir ve hatta bazen “Kel oğlum artık senin bir baltaya 

sap olmak vaktin geldi de geçiyor, böyle onun davarı, bunun hasadı nereye kadar sürecek(3, 4) 

.” ifadesinde de görüldüğü gibi çocuklarını bu yönde uyarırlar. Yine 3. sayıda okuyucu karşısına 

çıkan “-Gün gelecek benim oğlum bir sürü mavi önlüğün öğretmeni olacak. O zaman, şefkatine 

dar gelen kalbini binlerce öğrencisi ile paylaşacak.” ifadesi annenin, çocuğunun geleceği ile 

ilgili güzel beklentiler içinde olduğunu gösterir (3, 13). Çocukları zorluklarla karşılaştığında 

anneler, daima çocuklarının yanlarındadır “Annem yine imdadıma yetişti ( 2, 32).” ve sorularına 

mümkün olduğunca mantıklı cevaplar verirler ve sorunlara çözüm bulurlar, “Annem evde 

Pırıl’a bakamayacağımızı, kafeste onun özgür olamayacağını, kuşların gökyüzüne ait 

olduklarını söyleyince çok üzüldüm. Üzüldüğümü gören annem, kuşların kış günlerinde sıcak 

ülkelere göç ettiğini, üzülmemem gerektiğini söyledi(2, 32).” 

Tablo 2 

Beyaz Bulut dergisindeki kurgusal metinlerde verilen baba karakteri ile ilgili iletiler 

Evin geçiminden sorumludurlar (3, 9). 

 Problem olduğunda çözüm bulmak için harekete geçerler, alternatif çözümler üretirler (1, 14). 

Aileleri için endişe duyarlar (3,9), (3,10). 

Çocuklarının olumlu davranışlarını çeşitli şekillerde pekiştirirler(2, 26). 

Kitap okurlar (2, 26). 

Duygularını belli etmezler (2, 11). 

Duygusal olmazlar, olunca da bu halleri çok kısa sürer (2, 11). 

Çocuklarının bir engeli, hastalığı olunca çok üzülürler (2, 4). 

Evde maç izlerken, evin içinde yaşananları fark etmezler (1, 32). 

 

Baba karakteri ile ilgili Tablo 2’den çıkarılan iletilere baktığımızda babanın ailedeki başat 

görevi ailesinin maddi olarak geçimini sağlamaktır. Ailenin geçimi ile ya da aile maddi olarak 

sorun yaşadığında baba devreye girer, farklı çözümler üretir. Kardeşim Bübü hikâyesinde işten 

ayrılan baba ev kirasını ödeyemeyince ev sahibi kiracıların derhal evden çıkmasını ister. Bunun 

üzerine meseleyi halletmek için derhal harekete geçer. “Babam ertesi gün bir kooperatife 

girmiş, en kısa zamanda da buna nalet ev sahibi ile karşılaşmayacağınız bir yere taşınmaya 

karar vermişti (1, 14).” Bu görevi üstlenen baba çocuklarının ve ailesinin geçimi konusunda 

endişe duyar, bunu gerçekleştiremediği durumlarda çok üzülür. Ay Avcıları adlı metinde 

ailesinin karnını doyurmak için balık tutmaya giden baba “Kaç gündür bir küçük balık bile 

yakalayıp eve götüremedik. Çocuklarıma acıkmışlardır (3,10).” der. Hikâyenin devamında 

geçen “Adam yorgun ve çaresizdi. İçi iri balıklarla dolu bir ağ hayal ediyordu. Gönlü eve eli 

dolu olarak dönmek istiyordu. İçinden bunu birkaç gün içinde gerçekleştirebilmeyi diledi (3,9).” 

ifadesi baba karakterinin ailenin beslenmesi, barınması, yaşamını sürdürmesi hususundaki 

görevine dikkat çekmektedir. Bu kadar endişeli olan baba karakteri Korsan Tilki masalında 

başka bir özelliğiyle karşımıza çıkar. Masalda baba evde yaşanan olaylara müdahale etmez. 

“Çatıdaki bir kiremit için bütün kiremitleri yerinden oynatan kahraman babası, tilkisi için kılını 

bile kıpırdatmamıştı (2, 11).” Aynı masalda dikkati çeken baba karakteri ile ilgili özellik 

babaların duygularını belli etmemeleridir. “Ah şu babalar duyguları hemen bitiveriyor. 

Annelerle kaybolan hayvanların arkasından yaz tutulur ama babalar, ağlarsanız hemen yenisini 

alırlar, diye düşündü (2, 11).” cümlesinde babaların annelere kıyasla duygularını az belli 

ettikleri ve bu hallerinin daha kısa sürdüğü görülmektedir. Acemi Ajanın İlk Günü başlıklı 

öyküde ise baba televizyonda maç izlerken televizyona odaklanır, evde yaşanan olayları fark 

etmez. Annesi ve ablası gidince evde ajanlık oynamaya başlayan çocuğun “Neyse ki o gün evde 

sadece babam ve ben vardık. Kimse ayağıma dolanmadı. Çünkü babam televizyonda maç 



III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   467 

izliyordu. Yani evde tek başınaydım desem yeridir (1, 32).” diye düşünmesi babanın maç 

izlerken başka bir şeyle ilgilenmediklerini gösterir. 

Tablo 3 

Beyaz Bulut dergisindeki kurgusal metinlerde verilen çocuk karakteri ile ilgili iletiler 

Meraklıdırlar ve çok soru sorarlar (2, 3), (2, 31), (2, 32), (2, 67). 

Küçük şeylerden mutlu olurlar (1, 7). 

Bazı konularda yetişkinlerden daha duyarlıdırlar (1, 12). 

Hayal dünyaları zengindir (3, 8), (3, 9). 

Yetişkinlerin davranışları ile ilgili kendilerince çıkarımda bulunurlar (3, 10). 

İnsan dışındaki varlıklarla iletişim kurabilirler (3, 16). 

Hemen uyuyamazlar (3, 16). 

Annelerinin alışkanlıklarının dışına çıkamayacaklarını düşünürler (3, 12). 

Eşyalarını başkalarıyla paylaşmaktan mutlu olurlar (3, 12). 

Hayvanlar ile arkadaş olurlar(2, 32). 

Bazı konularda sınır ve engel tanımazlar (2, 34). 

İşçi çocuklar, yaşıtları gibi eğlenmek oynamak ister (2, 13). 

Geçmişi kolay kolay unutmazlar ve geçmişten ders almaya çalışırlar (1, 27). 

Savaşlara anlam veremezler(1, 25). 

Anne ve kız kardeşin erkek çocuğu aralarına almayışı, erkek çocuğunu sinirlendirir (1, 31). 

Erkek çocuklar bazı şeylerin kendilerinden gizlendiğini düşünür, kendilerini dışlanmış hissederler (1, 

31). 

Erkek çocukları yalnız kalınca sıkılır ve ani kararlar verip eyleme geçerler (1, 31). 

 En çok iletinin bulunduğu çocuk karakteri ile ilgi iletilerin yer aldığı Tablo 3’te öne 

çıkan en belirgin ileti çocukların sürekli merak içinde olması ve bu meraklarını gidermeleri için 

çevresindekilere devamlı sorular sormalarıdır. 

 “Baba! Denizin temiz olması için çok mu sabun lazım? (2, 26)”, 

“Merakım ve şaşkınlığım gittikçe artarken annem Allah'ın her insanı farklı farklı 

yarattığını ama hepsine tertemiz bir kalp koyduğunu anlattı (2, 34).” 

“Bu kez içinde göç diyarlarında bulunan çocuklara karşı bir merak oluştu. Acaba bana 

benziyorlar mıydı, ne yiyor ne içiyor, ne ile oynuyorlardı? O ülkelerde de gökkuşağı var mıydı 

mesela? Sonra uçurtma uçururlar mıydı masmavi gökyüzünde? Onları da oyunun en tatlı 

yerinde çağırır mıydı anneleri? İşte kafamda bir sürü soru işareti varken göç vakti de gittikçe 

yaklaşıyordu (2, 32).”  

“Cicika insanın çok olduğu şehirlerden birinde yürür. Oturur, soluklanır. Bazen çimlere 

uzanır. Saklanır bazen. Görür, duyar, dinler. Cicika sebepsiz neşelidir. Cicika kederli 

gülümsemedir. Cicika meraklı bir kuştur. Cicika yeri geldiğinde çok inatçı dik bir yokuştur(1, 

7).” 

Meraklı olmalarının yanı sıra çocuk karakterinin öne çıkan diğer önemli özelliği zengin 

hayal dünyasına sahip olmalarıdır. Ay Avcıları masalında babasıyla balık avlamaya çıkan çocuk 

ile ilgili “Başını babasının tarafına çevirip gözlerinin önündeki titreyen perde arasından 

babasını izliyordu. Yavaş yavaş gözleri kapandı ve yıldızlar birer birer gelip dizildiler. Sonra 

gümüş kabarcıklar oldular. Büyüdüler ve bir balık şekline geliverdiler. Çocuklar balığa bindiler 

ve balık da onları suyun altına doğru götürdü (3, 8).” Aynı masalın devamında “Çocuk ise 

yalnızca uyumayı, rengârenk balıklar görmeyi, balıklara binerek denizin dibine gitmeyi, deniz 
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köşklerini görmeyi ve sabahleyin çocuklarla birlikte toprak ve hurma bahçelerinde koşup 

oynamayı istiyordu. Sonra da denizin tuzlu suyunda yüzmeyi ve yumuşak kumlar üzerine 

uzanmayı… (3,9)” ifadeleri çocuklar hayal kurar aynı zamanda kurdukları hayalin gerçek 

olmasını isterler. Hayallerinin gerçek olduğunu hayal eden çocuklar için hayal ve gerçek 

mefhumları iç içe geçmiştir. Öne çıkan başka bir ileti çocukların hayvanları çok sevmesidir. 

Hatta Gökyüzü Uzak Değil adlı masalda çocuk karakter “Benim en yakın dostum olmuştu. Ona 

bir isim bile vermiştim üstelik: “Pırıl”(2, 32)” diyerek hayvanlarla arkadaş, dost olabilmektedir. 

Bu hayvan sevgisi bazen de aşırı bir duyarlılığa dönüşür. Caddelerde hızlı araç kullananların 

sokakta yaşayan kedilere çarpacağından endişe eden çocuk kaygısını “Ama caddeler, hızını 

alamayan homurtulu arabalarla dolu. Sonra olan masum kediciklere oluyor. Homur homur 

homurdanan, bir canavar gibi garip sesler çıkaran çarpışanarabalar uslu durmayı ne zaman 

öğrenecekler? Adı üstünde, çarpışanaraba bunlar, çarpışmadan duramıyorlar ki. Lütfen hiçbir 

yere çarpmayın artık sevgili arabalar! Özellikle de kedilere… Bir yerden bir yere giderken 

böyle bir manzara göreceğim diye gözlerimi yumuyorum sürekli (1, 12)” diyerek dile 

getirmiştir. Yukarıda değindiğimiz meraklı oluşlarının sonucu olacak ki çocuklar engellerle 

karşılaştığında onları aşmak için mücadele ederler. “Renkleri, sınırları aşıp bir mektup daha 

göndereceğim (2, 34).” ve “Ama trendeki çocuklar asla pes etmez, gözlerini karanlığa dikerek 

tünelin bittiğini sandıkları o kısacık aralıkları beklerlerdi (2, 16).” ifadesi çocukların engeller 

karşısında yılmadan çabaladıklarını göstermektedir. Çevrelerine duyarlı olan çocukların 

çevrelerinde yaşanan tüm gelişmelere kayıtsız kalması imkânsızdır. Şimdiye kadar yaşanan ve 

devam eden savaşların en büyük mağdurlarından olan çocuklar savaştan korkarlar. Yaşanan 

büyük mücadelelerin sebeplerine ve sonuçlarına akıl erdiremezler. Savaşın yaşandığı yerlerde 

çocuklar birçok temel ihtiyaçtan mahrum kalırlar. Çocuk ve Savaş adlı denemede geçen şu 

diyalog “Bir evimiz yok artık. Dışarıda sığınaksız, barınaksız, savunmasız yaşıyoruz. Her an 

tepemize bir bomba düşebilir, kör bir kurşun isabet edebilir endişesiyle diken üstündeyiz. 

Hastanelerimiz de bombalandığı için ağır yaralılarımızın tedavisi mümkün gözükmüyor. 

İbadethanelerimiz yerle bir oldu. Okullar da öyle. Okumaya, öğrenmeye hasret kaldık. 

Marketler, mağazalar, dükkânlar yığın halinde yatıyor. Bütün bunlardan daha çok beni, küçük 

kız kardeşimin anneme sorduğu soru yaraladı: 

“Anneciğim biz bu amcalara ne yaptık? Niçin öldürüyorlar bizi? Yoksa çocuklardan biri, 

bilmeden onların oyuncağını mı almış (1, 25)?” çocuğun savaş sonu çektiği acıları ve onun 

savaşlara bakış açışını aşikâr bir şekilde dile getirmektedir. 

Tablo 4 

Beyaz Bulut dergisindeki kurgusal metinlerde verilen yaşlı birey karakteri ile ilgili 

iletiler 

Tecrübelidirler (2, 29). 

Çocukları severler (2, 17). 

Çocuklara şarkı ve ninni söylerler (2, 17). 

Torunlarını, çocuklarından daha çok sevebilirler (2, 17). 

Büyükbabalar torunlarını koruyup kollar (3, 28). 

Kötü durumlar karşısında daha soğukkanlı ve tecrübelidirler (2, 5). 

Tecrübeleriyle çocuklarına ve torunlarına yardımcı olur, yol gösterirler (2, 5). 

Çevrelerinde yaşanan gelişmelerin farkındadırlar (2, 13). 

Nasihat verirler (1, 35).  

Eşleriyle sık sık kavga ederler (2, 16). 

 

Yaşlı bireyler aracılığıyla verilen iletileri içeren Tablo 4’te yaşlı bireyler yaşlarının gereği 

birçok konuda tecrübeli ve soğukkanlıdırlar. Yaşanılan bir problemi akılları ve tecrübeleri 
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sayesinde hemen çözerler. Bu tecrübelerini de çocukları ve torunları ile paylaşarak onlara 

yardım eder. Kestane Seyahati masalında çocukların elinde oyuncak olup sıkılan tırtılın 

“Babaanne içimi okumuş sanki. Yaşlı tırtıllar da böyledir. İçinizden geçeni şıp diye okurlar. 

Halden dertten anlarlar (2, 29).” ifadesi yaşlı insanların feraset sahibi olduklarını gösterir. 

Halden anlamanın yanında yaşlı bireyler çocuklarına yardım eder onlara yol gösterirler. Kelime 

Tamir Dükkânı masalında çocuğunun dil problemi yaşadığını gören baba çok panik olur, ne 

yapacağını bilemez, çareler arar. Duruma şahit olan dede “Evladım, boşuna dert ediyorsun. 

Çocuklar çok güçlüdürler. Onların bu gücünü örtmek için bazı kusurlarla doğmaları iyidir.” 

“Beklersen göreceksin ki, ses ayarlarında tartıyı iyi kuracak senin çocukların da. Eğer 

beklemek istemiyorsan, merak etme. Onun da kolayı var. Çocukları alır, kelime tamir dükkânına 

götürürüz (2, 5).” diyerek soruna çözüm bulup tecrübelerini paylaşırlar, çocuklarına nasihat 

ederler. Torunlarına ninniler, türküler söyleyen yetişkin bireyler torunlarını çok severler. Hatta 

bu sevgileri aşağıdaki ifadede olduğu gibi bazen kendi çocuklarının sevgisinden ağır 

basmaktadır: “Torun kokusu evlat kokusundan daha mı güzeldi, bilemedi. Kocaman kollarıyla 

onları havalandırdı, kucakladı. Torunları yorganın altında sevgi yumağı olup sarıldılar 

dedelerine (2, 17).” Aynı zamanda torunlar, büyükbabalarının hayallerinin bile onları tehlikelere 

karşı koruyacağını şu cümle ile dile getirmektedir: “Etrafında dönen fırtına ona zarar vermiyor, 

aksine onun şefkatli bir anne, hatta yüzünü hayal meyal hatırladığı büyükbabası gibi koruyup 

kolluyordu (3, 28).”  

Tablo 5 

Beyaz Bulut dergisindeki kurgusal metinlerde verilen hayvan karakterler ile ilgili iletiler 

İnsanlar baykuşun uğursuz olduğunu düşünürler (3, 26). 

Hayvanlar doğal ortamlarından başka bir yerde yaşamak istemezler (2, 29). 

Hayvanlar, insanların doğalarına uygun olmayan şeyleri yaptırmalarından hoşlanmaz (2, 29). 

Tilkiler heyecan ve macera için ölümü göze alabilir (2,11). 

Tilki hırsızlık yapar (2, 11). 

Tilkiler başına buyruktur ve serserilik yapar (2, 10). 

Tilki, insanlara sadık olmaz (2, 10). 

 

Tablo 5’te hayvan karakterler ile ilgili iletiler verilmiştir. Bu iletilerden baykuş ile verilen 

iletiye baktığımızda baykuşun uğursuzluk getireceğine inanıldığı görülür. Bu yargıya baykuşun 

bizzat kendi ağzından söylediği “Bana da uğursuz diyorlar ama bunun için şuradan şuraya 

gitmem (3, 26).” ifadeden çıkarılabilir. Kendilerine has birtakım özelliklere sahip olan hayvanlar 

yapay ortamlarda yaşamaktan hoşlanmazlar. 2. sayıda Kestane Seyahati masalında tırtılın 

konuşmasında “İstemediğim şeyleri yemeye, âdetim olmadığı halde su içmeye zorladılar beni. 

Çocuğun oyuncağı olmuştum resmen. Önce salıncağında salladı. Uçuyor muydum ne! Sonra 

bisiklete bindirdi. Ne salıncak ne de bisiklet bana göre değil oysa. Korkudan küçük dilim 

yutacağım neredeyse. (2, 29)” doğasına uygun olmayan bir yerde fıtratına uygun olmayan 

davranışların yaptırılması tırtılı rahatsız eder. Hayvanlarla ilgili başka bir ileti de tilki karakteri 

ile verilmektedir. Yılmaz’ın (2016) yaptığı çalışmada da daha çok olumsuz taraflarıyla bilinen 

tilki kurnazdır, hırsızlık yapar, başına buyruktur, bildiğini okur. “Oysa tilki Mercan'ın ev 

arkadaşıydı. Bu yaptığına serserilik denirdi. Günlerdir eve uğramıyordu (2, 10).” ve “Korsan 

olamayacaksa sadık bir tilki olmasının bile bir anlamı yoktu. Başına çatıdaki kiremitlerden 

birinin düştüğü gün ‘Tilki olacağıma kaçak bir korsan olurum.’ dedi ve bahçedeki horozu rehin 

alarak evden kaçtı (2, 10).” ifadeleri tilkinin olumsuz karakteristik özelliklerini ifade 

etmektedir.  
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Tablo 6 

Beyaz Bulut dergisindeki kurgusal metinlerde verilen bitki karakterler ile ilgili iletiler 

Ağaçlar çevrelerinde olup bitenin farkındadır (2, 7). 

Ağaçlar çevrelerinde yaşanan olumsuzluklara üzülür (2, 7). 

Ağaçlar ölümden sonra hayatın olduğuna yani ahiret hayatına inanırlar (2, 7). 

Ağaçlar insanları teselli eder, onlara ümit verir(2, 7). 

 

Bitki karakterler başlığı altında verilen Tablo 6’da ağaç karakteri ve verdiği iletiler öne 

çıkmaktadır. Vuslat Günü adlı öyküde bahçedeki ağaç evde yaşayan ağır hasta bir kızın yaşadığı 

duruma şahit olmuştur: “Komşu kadınlar konuşurken duydum. Bir daha hiç gelmeyecek, dediler. 

Sen de bütün gün çilli burnunu çeke çeke ağlıyormuşsun. Evinize, ekmeğinize hüzün bulaşmış. 

Güneş kapalı perdelerden zor güç sızabiliyormuş odana. Her şeyin bittiğini düşünüyormuşsun. 

Her şeyin bittiğini (2, 7)…” Öykünün devamında kızın durumuna çok üzülen ağaç çocukla 

konuşup ona “O gün sen de göreceksin hiçbir şeyin bitmediğini. Her gün yeniden özlem 

kuşlarıyla uçacağız gökyüzüne. O güne dek, beyaz bir defterin yaprakları arasında anılarımızı 

biriktireceğiz (2, 7).” teselli vermiştir. Sonbaharda sararıp solan, yapraklarını döken ağaç, bahar 

ile yeniden yeşillenir, canlanır. Kendi doğasından hareketle ölümden sonra yeniden dirilişin 

olacağını, ahiret hayatının yaşanacağını dile getirir.  

Tablo 7 

Olgular İle İlgili İletiler 

Savaş her yaştan bütün insanı kötü etkiler (1, 25). 

Savaşın olduğu yerde her an ölüm tehlikesi olduğu için insanlar her zaman gergin korku içindedir (1, 

25). 

Savaşın olduğu yerde bütün kurumlar işleyemez hale gelir, insanların hakları, istekleri ihmal edilir (1, 

25). 

Nimete saygı göstermek ibadet gibidir (1, 35). 

Bazı geleneklerin oluşumu efsanelere dayanır (1, 27). 

Geleneklerin öğretilmesinde bazen korkutma yöntemi kullanılır (1, 27). 

Bazı alışkanlıkların kazandırılması için çocuklar korkutularak onların bu alışkanlıkları kazanmaları 

sağlanır (1, 27). 

Takıntılı olan yetişkinler sosyal hayata ve sosyal olaylara müdahil olmazlar (1, 9). 

 

Tablo 7’de olgular ile verilen iletiler sıralanmıştır. Savaşlar etkin olduğu bölgedeki her 

şeyi, herkesi olumsuz şekilde etkiler. En çok da çocukların ve kadınların mağdur olduğu 

savaşlar toplum için onulmaz yaralar açar. Savaşın sonuçlarının dile getirildiği “Bir evimiz yok 

artık. Dışarıda sığınaksız, barınaksız, savunmasız yaşıyoruz. Her an tepemize bir bomba 

düşebilir, kör bir kurşun isabet edebilir endişesiyle diken üstündeyiz. Hastanelerimiz de 

bombalandığı için ağır yaralılarımızın tedavisi mümkün gözükmüyor. İbadethanelerimiz yerle 

bir oldu. Okullar da öyle. Okumaya, öğrenmeye hasret kaldık. Marketler, mağazalar, dükkânlar 

yığın halinde yatıyor (1, 25).” cümleler durumu özetlemektedir. Bir başka olgu Bir Damla Dua 

masalındaki nimete saygı gösterilmesi hususundadır. Yaşlı birey tarafından dile getirilen 

“Nimete hürmet, onu verene hürmettir. İşte onun da neticesi rahmettir. Bunu böyle bilelim, 

böyle yaşayalım (1, 35).” cümledir. Nimete saygı göstermenin devamında daha olumlu 

gelişmelere sebep olacağı, konuya ibadet hassasiyetiyle bakılması gerektiği belirtilmektedir. 

Tabloda dikkat çeken durum olumlu alışkanlıkların kazandırılmasında bazen korku yönteminin, 
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efsanelerin kullanılmasıdır. Diş Efsunu öyküsünde diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması 

için çocukları “-Cami bahçesine destursuz girilmez. Oradaki eski mezarları görmediniz mi? 

Ruhları cami bahçesinde dolanır onların. En çok da ahlat ağacının etrafında (1, 27).” 

devamında “-Mezarlıktakiler kemikleri çürüdükçe ağaçtaki dişlerden alırlar. Onlar da yetmezse 

diğer dişleri çürütecek efsunlar okurlar. Dişlerine iyi bak, aman ha!” dedi (1, 27).” uyarıları 

dikkat çeker. Bu yöntemin faydalı olduğu, işe yaradığı öykünün sonlarında geçen “Fakat daha 

sonra dişlerini düzenli fırçalamayı, süt, yoğurt yemeyi ihmal etmedi. Böylece o sene epeyce diş 

kaybetmesine rağmen, daha sonra dişleri sağlam kaldı (1, 27).” cümleden çıkarılabilir. Hafızası 

Olan Adam öyküsünde geçen yetişkin karakter tren istasyonundaki bütün hareket saatlerini 

dakikası dakikasına bilir. Trenlerin geliş gidiş saatlerine takıntılı olan karakter başka hiçbir şey 

ile ilgilenmez, çevresinde yaşananlara kayıtsız kalır. “Hiçbir kahvehaneye gitmezdi, sinemaya, 

gezmeye gitmezdi, bisikleti, radyosu, televizyonu yoktu, hiç gazete kitap okumazdı, mektuplar 

olsa onları da okumazdı. Buna ayıracak vakti yoktu, çünkü günlerini istasyonda geçirirdi ve 

sadece tren tarifesi değiştiği zaman mayıs ve ekim aylarında artık birkaç hafta ortalıkta 

görünmezdi (1, 9).” ifadesi takıntılı karakterlerin durumunu dile getirmektedir. 

 

Tablo 8 

Meslekler İle İlgili İletiler 

Bekçiler görevini severek yapar (1, 17). 

Bazı zenginler sevimsizdir ve ihtiyacı olanlara yardım etmezler (3, 14). 

Ev sahipleri acımasızdır, kiraları gecikince kiracıları evden çıkarır (1, 14). 

Yöneticiler sinirlidir, emirlerinin hemen yerine getirilmesini isterler (1, 6). 

Yöneticilerin yardımcıları, yöneticilerden çok korkarlar (1, 6). 

Bazı meslek çalışanları işlerine hile karıştırırlar (3, 4). 

Meslekler ile ilgili mesajların yer aldığı tablo 8’de mahalle bekçilerinin işlerini severek 

yaptıkları, hallerinden memnun oldukları görülür. Belindeki silahı kullanma ihtiyacı duymayan 

bekçi şirindir ve çevresindekiler tarafından çok sevilir. Son Bekçi öyküsünde geçen “Ellerini 

arkasına attı, belini doğrulttu ve kimsenin olmadığı sokakları bir kez daha dolaşmaya koyuldu. 

Bekçi arada bir gökyüzüne bakıyor ve huzurlu bir yüzle yoluna devam ediyordu. Uzaklardan 

birkaç köpek havlaması duyuldu. Gökyüzünde bir yıldız, bekçiye doğru yavaşça göz kırptı (1, 

17).” ifadelerden bekçilerin işlerini severek yaptığını çıkarmak mümkündür. Kardeşim Bübü 

adlı hikâyede geçen “Enişte, Ayşe halamla evli, varlıklı ama sevimsiz bir adamdı (3, 14).” 

cümlede bazı zengin kişilerin sevimsiz olduğu ve ihtiyacı olanlara yardım etmedikleri görülür. 

Benzer bir durum ev sahipleri için de geçerlidir. Kira ödemesi gecikince ev sahipleri, kiracıları 

evlerinden atar. Aynı hikâyede evden ayrılmak zorunda kalan ailenin çocuğu “Babam ertesi gün 

bir kooperatife girmiş, en kısa zamanda da bu nalet ev sahibi ile karşılaşmayacağınız bir yere 

taşınmaya karar vermişti (1, 14).” diyerek ev sahibini “nalet” olarak nitelemiştir. 1. sayıdaki 

Anlayışlı Vezir Muşi’nin Değişik Cümleleri adlı masalda kral patlamaya hazır bomba gibi 

gergin ve sinirlidir. Kral emirlerinin hemen yerine getirilmesini aksi halde ceza verileceğini sert 

bir dille ifade eder. Kralın durumu “Kral Mafi tahtında düşünceli düşünceli oturuyordu. 

Saatlerce düşündü. Düşündükçe de gerildi gerildikçe taht odasının döşemelerini eskitircesine 

hızlı hızlı gezindi. Veziri Muşi böyle zamanlarda onu fazlaca şişirilmiş bir balona benzetir ve 

sıkıntıyla beklerdi (1, 6).” ifadeleriyle masalda sunulur. Böyle bir yöneticinin yanında çalışan 

yardımcıları da kraldan ve olası cezalardan korkar. Cezaya maruz kalmamak için hemen 

çözümler üretmeye çalışır. Masalın devamında geçen vezirin “Bu… Buradayım efendim diye 

kekeleyerek koşturdu Muşi. Bu patlamaları alışık olsa da ödü kopmuştu.” korku sonucu verdiği 

tepkiyi gösterir. Son olarak da bazı meslekleri icra edenlerin işlerine hile katmalarıdır. Keloğlan 

Masalında, Keloğlan iş aramak için çıktığında “Varmış Sütçü Ese'nin dükkânına. Ese de o 

sırada süte su katıyormuş (3, 4).” sonra “Köse de o sırada birilerinin çuvallarından un 
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aktarıyormuş kendi çuvallarına (3, 4).” durumlarıyla karşılaşır. Aynı hikâyenin sonunda hile 

yapanların sonunda kaybettikleri, cezalarını çektikleri görülür. 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Çalışmada Beyaz Bulut Dergisi’nin ilk üç sayısında bulunan kurgusal metinlerdeki 

karakterler aracılığıyla verilen iletiler incelenmiştir. Dergide ön planda verilen anne, baba, 

çocuk, ihtiyar, hayvan, bitki karakterlerinin doğrudan ya da dolaylı yoldan verdiği iletiler 

üzerinde durulmuştur. İnceleme sonucunda anne karakterinde dikkat çeken ilk özellik karakterin 

geleneksel kalıplar içinde sıkıştırılmış olmasıdır. Anne ev işleri ile uğraşır, fedakârlık yapar, 

manevi özellikler gösteren eylemlerde bulunur. Günümüzde kadın rolünün sosyal yaşamda etkin 

olduğu ve sanat, siyaset, spor birçok alanda varlığını gösterdiği düşünüldüğünde; dergideki anne 

karakterinin bu özellikleri yansıtmadığını görmek mümkündür. Metinlerde çalışan anne örneği 

yok denecek kadar azdır. Çalışan, sosyal hayatta etkin olan, kendi ayakları üzerinde durabilen 

anne tipinin bu metinlerde öne çıkarılması, çocuk karakterlerin bu tip örnekleri görmesi 

açısından önem arz etmektedir. Çünkü çocuk okur, bu karakterleri yaşadığı çevredeki karakter 

özellikleri ile kıyaslar. Bu yolla annenin aynı zamanda bir öğretmen, bir sanatçı, bir sporcu, bir 

pilot, bir polis, bir akademisyen, bir yazar olabileceğini fark eder. Bu açıdan bakıldığında 

dergideki anne karakterinin geleneksel birtakım kalıp yargılarla sınırlandırıldığı söylemek 

mümkündür.  

Dergilerde verilen baba karakterinin en belirgin özelliği ailenin maddi ihtiyaçlarından 

sorumlu olmasıdır. Baba çalışır, para kazanır. Kurgulanan anne karakterinin özellikleri dikkate 

alındığında maddi yükün sadece baba karakteri tarafından üstlenildiğini söylemek mümkün 

olabilmektedir. Baba karakterinde dikkat çeken bir diğer özellik babanın duygusal olmayışıdır. 

Baba karakteri zaman zaman duygusal yoğunluk yaşasa da bu kısa sürmektedir (2, 11). Bu 

durum çocuk okurun zihninde “erkekler ağlamaz “ kalıp yargısının oluşmasına sebep olabilecek 

bir iletidir. Oysa duygusal olmak insani bir fıtrattır. Babalar da anneler gibi duygulanabilir ve 

duygularını belli edebilir. Dergideki kurgusal metinlerin bu açıdan olumsuz özellik gösterdiğini 

söylemek mümkündür. Ayrıca bir diğer metinde geçen baba karakterinin vapurda yolculuk 

yaparken kitap okuması, baba karakteri üzerinden kitap okumaya ilişkin olumlu bir iletidir. 

 Metinlerde yer alan çocuk karakterler meraklıdır. Hayal dünyaları geniştir. Yaşadıkları 

dünya ile ilgili çıkarımlarda bulunup yaşanan gelişmeleri takip ederler. Okurun bir karakteri 

model almasını etkileyen temel unsur metinlerdeki karakterler ve okurun ortak özellikleridir. 

Çocuk dünyası düşünüldüğünde okurun verilen karakterlerle özdeşim kurması muhtemel bir 

durumdur. Bu sebeple metinlerde geçen çocuk karakterlerinin yaşadıkları olaylar, çocuk okurun 

kendi dünyasına dair çıkarımlar yapmasına sebep olabilir. Çocuk okur bu yolla kendi dünyasına 

ait sorulara cevap bulabilir. Dolayısıyla metinlerdeki çocuk karakterlerin merak, araştırma, 

sorgulama, gibi iletileri çocuk okura sunduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca metinler 

hayvanları ve doğayı seven çocuk karakterler aracılığıyla bu hususta olumlu mesajlar 

barındırmaktadır (1, 7), (2, 32). Bu durumlardan hareketle çocuk karakterinin söz konusu 

metinlerde olumlu karakter iletileri barındırdığı sonucuna varılabilir. 

Dergilerde yaşlı karakter ile verilen iletilerde yaşlıların tecrübeli oldukları, çözümler 

ürettikleri, yol gösterici oldukları, torunlarını çok sevdikleri aynı zamanda eşleriyle kavga 

ettikleri görülür. Yaşlı karakterle ile alakalı iletilerin olumlu ve çok yönlü olduğu söylenebilir. 

Kurgusal metinlerde hayvan karakterler aracılığıyla verilen çeşitli iletiler vardır. Bu 

yargılardan ve yapılan diğer çalışmalardan hareketle baykuşun uğursuz görüldüğü, tilkinin 

kurnaz, hırsız, vefasız olduğu ayrıca hayvanların doğal ortamlarında daha mutlu olduğu görülür. 

Derginin ikinci sayısında yer alan bitki karakteri ile ağaçların insanların halinden 

anlayabildiği, olumsuz şeylere üzüldüğü hatta insanlara teselli verdiği dikkat çeker. Bitki 

karakterler ile olumlu iletilerin verildiği söylenebilir. 
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Metinlerde olgular vasıtasıyla da birtakım iletilerin verildiği görülmektedir. Bunlardan 

ilki savaşın nerede yaşanırsa yaşansın orada olumsuzluklara neden olacağı, hayatın her alanında 

kötü durumların yaşanacağı, korku ve endişenin yaşanacağı ifade edilmiştir. Diğer bir ileti de 

nimete saygı göstermenin ibadet ile eşdeğer olduğu bu bakımdan israf etmeden nimetlerden 

faydalanılması tavsiye edilmektedir. Günümüz eğitim sistemine ters düşebileceği 

düşünülebilecek ileti, korku ve efsun ile çocuklara bazı alışkanlıkların kazandırılmaya 

çalışılmasıdır. Diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için çocuğun hayaletlerle korkutulduğu ve 

bu korkunun neticesinde bu alışkanlığı kazandığı görülür (1, 27). Olgular ile ilgili iletilerin hem 

olumlu hem de olumsuz özellikler gösterdiği söylenebilir. 

Çocuklar küçük yaşlarda ileride yapmak istedikleri mesleklerin hayallerini kurarlar. 

Meslek seçimi ile ilgili temellerin atıldığı bu dönemde çocuk mesleklerle bağlantılı 

gördüklerinden, duyduklarından, okuduklarından etkilenir. Dergide bulunan metinlerde sınırlı 

da olsa bu bağlamda çeşitli iletiler dikkat çekmektedir. İlk olarak üst düzeydeki kral gibi 

yöneticilerin sinirli, emirlerinin mutlak olduğu, bu emirlerin yerine getirmeyenlerin sert cezalara 

maruz kalacağı görülür. Böyle yöneticilerin altında görev yapanlar da korkudan koşulsuz olarak 

krala itaat eder emirlerini korkarak da olsa yerine getirmeye çalışır. Bu açıdan bakıldığında 

yöneticilerin sert, korkulacak, emirlerine sorgusuz itaat edilecek kişiler olması gerektiği gibi 

olumsuz iletiler öne çıkmaktadır. Olumsuz özellikler arasında sayılabilecek kalıp yargı 

zenginlerin acımasız, fakirlerin halinden anlamayan kişiler sayılmalarıdır. Bu açıdan zengin 

karakterin anne karakteri gibi birtakım kalıp yargılara sıkıştırılmış olduğu söylenebilir. Bu 

olumsuz iletilerin yanı sıra meslekler hakkında verilen işini severek yapmanın insanı her zaman 

mutlu ve huzurlu hissettireceği mahalle bekçisi üzerinden verilmiştir. Son olarak değirmende un 

çalan değirmenci ve süte su katan sütçünün yaptıkları sahtekârlıklar sonucunda yenildiği, 

foyalarının ortaya çıktığı görülür. Kâr etmek amacıyla yapılan hilelerin zarar getireceği ve 

bunun gizli kalmayacağının dile getirilmesi olumlu iletiler arasında sayılabilir.  

Sonuç olarak çalışmada Beyaz Bulut dergisindeki kurgusal metinlerde karakterler yoluyla 

verilen bazı iletilerin genel olarak gerçek, olumlu, çocuk gerçeğine ve çocuğun hayal dünyasına 

uygun özellikler gösterdiği görülür. Bunun yanında bazı karakterler ve durumlar vasıtasıyla 

verilen iletilerin geleneksel, sınırlandırıcı özellikler gösterdiği söylenebilir. Dergilerdeki 

metinlerde yer alan kurgusal metinlerde çocuğa rol model olacak karakterlerin verdikleri iletiler 

onların karakter gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacak şekilde sunulmalıdır. 
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 

“SEVGİ BİR KUŞ” ÇOCUK DERGİSİ 

 

Çiğdem ORUÇ* 

Gülcihan GÜNANA** 

 

 

ÖZET 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sevgi Bir Kuş çocuk dergisi, çocukların bilişsel ve psikososyal 
gelişimlerini destekleyici, farkındalıklarını geliştiren, yeteneklerini keşfetmelerine imkân veren; özellikle 
sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlara ilgi duymalarını teşvik eden, kültürel özelliklerimizi ve değerlerimizi 
didaktik olmayan bir üslupla anlatan bir yayın alternatifi olarak 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır.  

Bu bildiride Sevgi Bir Kuş çocuk dergisinin yayın politikası ve bir çocuk dergisi olarak özellikleri 
üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sevgi Bir Kuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuk dergisi, çocuk, çocuk 
edebiyatı. 

 

Giriş 

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de çocukların okuyabilecekleri farklı süreli yayınlar 

çıkarılmakta ve beğenilerine sunulmaktadır. Konuları çeşitli olsa da bu süreli yayınların nihai 

amacı çocuğun kendini doğru ifade edebilmesi, duygularını tanımlaması, yeteneklerini 

keşfedebilmesi ve hayal gücünü zenginleştirmesi için belki de en önemli değerlerden biri olan 

okuma sevgisini kazandırmaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus 

çocuklara okumayı sevdirmenin yanı sıra çocukları nitelikli yayınlarla buluşturmaktır. Nitelikli 

yayın alternatiflerinin ise beslenebileceği en önemli kanallardan biri edebiyattır.  

Edebiyat, çocuğun zevk, estetik ve güzellik duygusunu geliştirir. Onu oyalama, 

eğlendirme ve eğitme işlevi görür. Duygu ve düşünce dünyasını dilsel ve görsel iletilerle 

zenginleştirir. (Sever 2003:9) Edebiyatın gelişme çağındaki çocukların duygu ve düşünce 

dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen dalına ise “çocuk edebiyatı” adı 

verilmektedir. (Şimşek 2014, 15)  

Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk duyarlığıyla örülmüş, çocuk düzeyine uygun bir dille 

kaleme alınmış metinlerdir. Denilebilir ki çocuk edebiyatı, çocuk duyarlığını kaybetmemiş her 

yaştan yetişkin yazar ve şairin vücuda getirdiği bir edebiyattır. Metinlerin alıcısı öncelikle 

çocuktur. (Karatay 2007, 465) Alıcısının öncelikle çocuklar olduğu bu ürünler, çocukların şiir, 

hikâye, deneme vb. seçkin edebi örneklerle tanışmasına olanak sunar. Nitelikli eserleri erken 

yaşta tanıyarak, okumanın hazzına varmış olan bir çocuk başkalarının duygu ve düşüncelerine 

önem vermeyi öğrenir. En önemlisi de doğruların tek bir noktadan değil, birçok başka açıdan 

bakıldığında ortaya çıkabileceğini kendiliğinden kavrar, yorumlar. 

 Edebiyat çocuklarla kuracağımız iletişimin en güzel ve önemli aracıdır. Bir çocuk ancak 

düşündükçe, duyarlık kazandıkça, farkındalığı arttıkça, ilgileri geliştikçe kendine ve milletine 

faydalı bir birey olarak yetişir. Bir milletin edebiyatla hemhal olan, okumanın hazzına varmış, 

görsel zevkleri, estetik algıları gelişmiş çocuklar yetiştirmesi geleceği için atılmış en sağlam 
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adımdır. Tüm bunlardan yola çıkarak ülkemizdeki tüm çocuklardan doğrudan sorumlu olan Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, nitelikli ve ilkeli içeriği önceleyen bir yayın politikasıyla ‘Sevgi 

Bir Kuş’ adlı edebiyat ağırlıklı bir çocuk dergisi yayımlamaya başlamıştır.  

Bakanlık çocukların sağlıklı gelişimi için sadece koruyucu değil önleyici hizmetlerden de 

sorumlu olduğu bilinciyle Sevgi Bir Kuş dergisini yayın hayatına kazandırmıştır.   

Derginin içeriği Türkiye’de çocuk edebiyatı alanında öncü yazar, çizer, akademisyen, 

eğitimci ve meslek elemanlarından oluşan bir Yayın ve Danışma Kurulu’na danışılarak 

hazırlanmaktadır.  

Bu kurulların yanı sıra ‘Her şeyden önemlisi çocukların bir dergiden ne beklediğinin 

anlaşılması’ ilkesiyle yola çıkılarak, derginin bölümlerinden karakterlerine kadar istek ve 

beklentilerini öğrenmek amacıyla farklı cinsiyet ve yaş aralıklarından toplam 8 çocuk bir araya 

gelerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Dergisi Çocuk Yayın Kurulu’nu 

oluşturmuştur. İçinde iki engelli bir de devlet koruması altında olan bir çocuğumuzun da 

bulunduğu kurul bir araya gelerek bir çocuk dergisinden neler beklediklerini ayrıntılı bir 

biçimde ifade etmişler, hazırladıkları sunumlarla hayal ettikleri çocuk dergisini anlatmışlardır. 

Bu sürecin devamında çocuklarımız, derginin sadece içeriğine yön vermemiş, içerik de 

oluşturmuşlardır. Dergideki bazı bölümleri bizzat kaleme alan çocuklarımız, anılarını, 

deneyimlerini, en güzel duygularını bizimle paylaşmaktadırlar. Bu yönüyle ‘Sevgi Bir Kuş’ 

emsal teşkil eden bir dergi olma özelliğine sahiptir.  

Çocukların içeriğini oluşturdukları bölümlerden bazıları: Seyahat Notlarım, Ne 

Yapardın?, Sizden Gelenler, Dünyadan Çocuklar, Bizim Sanatlarımız. 

Dergimiz engelli çocukların da rahatlıkla faydalanabilmesi için görme engelli 

çocuklarımız için sesli betimlemeye, işitme engelli çocuklarımız için ise işaret diline 

çevrilerek, tamamı www.sevgibirkus.com web portalında erişime açılmıştır. Bunun yanı 

sıra dislektik çocukların da dergimizi rahatlıkla okuyabilmeleri ve ondan 

faydalanabilmeleri için üçüncü sayımızdan itibaren ‘Verdana’ yazı karakteri kullanılmaya 

başlanmıştır.  

Sevgi Bir Kuş içeriğinin ve web sitesinin tamamının engelli erişimine açılması ve ana 

sayfada işaret dili ve sesli betimlemeye yer verilmesi özellikleri ile Türkiye’de bir ilki 

gerçekleştirmiştir.  

Günümüzde hızla değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çocuklarımızın bir 

materyali okuma biçimi ve okuduğu materyalden beklentileri de değişmiştir. Dönüşen bu ilgi ve 

beklentileri dikkate alan Sevgi Bir Kuş, dijital platformda da yer almış ve zenginleştirilmiş 

içeriği ile çocuklara sadece eğitsel değil eğlenceli bir yayın alternatifi sunmayı hedeflemiştir. 

Dijital yayın platformumuza ulaşmak için App Store ve Google Play’den ‘ASPB Dijital 

Platformu’ isimli uygulamayı indirebilirsiniz.  

Yenilenen web sitemiz çocuklarımızın kolay erişim sağlayabileceği bir portal olarak 

tekrar tasarlanmıştır. Derginin web sitesine www.sevgibirkus.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Dergide ve sosyal medya hesaplarında resimlerini, şiirlerini, hikâye ve denemelerini 

bizlerle paylaşmak isteyen çocuklarımız aşağıda belirtilen e-mail adresleri üzerinden bizlere 

eserlerini ulaştırabilmektedirler.  

E-Posta:   sevgibirkus@aile.gov.tr sevgibirkus@gmail.com  

Sadece Türkiye’deki çocuklara değil tüm dünya çocuklarına ulaşmayı hedefleyen Sevgi 

Bir Kuş, heybesinde güzel haberler, hikâyeler, şiirler, resimler, anılar biriktirerek yüreğinde 

heyecan, yüzünde gülümsemeyle onu bekleyen küçük yürekler için kanat çırpmaya devam 

edecektir.  

 

Sosyal Medya Hesaplarımız: 

http://www.sevgibirkus.com/
http://www.sevgibirkus.com/
mailto:sevgibirkus@aile.gov.tr
mailto:sevgibirkus@gmail.com
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 facebook.com/sevgibirkus 

 instagram.com/ sevgibirkus 

 twitter.com/sevgibirkus 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA, YAZMA VE SÖZLÜ İLETİŞİM 

BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK ÇALIŞMALARIN TESPİTİ, 

DEĞERLENDİRMESİ 
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ÖZET 

Okuma, yazma ve sözel iletişim becerileri Türkçe dersinde öğrencilere kazandırılması gereken 
temel becerilerdir. Ülke genelinin sosyo ekonomik ve demografik yapısı düşünüldüğünde çocukların 
edebi eserlerle tanıştıkları ve sözel iletişim becerileri ile okuma yazma kültürlerinin şekillendiği yerler 
okullardır. Bu durumda öğretmenlerin okullarda yaptığı çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Kısacası 
öğrencilerin okuma, yazma ve sözel iletişim becerilerinin gelişmesi okul yaşantısı ile doğru orantılıdır. Bu 
becerilerin kalıcı biçimde öğrencilere benimsetilmesinde en büyük görev Türkçe öğretmenlerine 
düşmektedir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin okuma yazma ve sözel iletişim becerilerini 
geliştirmek için neler yaptıklarını bilimsel yöntemlerle tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretmenleri, okuma, yazma, sözlü iletişim. 

 

Giriş 

Konuyla ilgili literatür araştırmasında soruna değinmiş bazı çalışmaların gösterdiği 

sonuçlar incelenmiş olup bunlardan okuma becerilerine dair olanlar; 

Değişen dünya şartları insanların iletişimlerinin büyük bir kısmını okuma yoluyla 

gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Bunun farkına varan gelişmiş ülkeler, çağdaş dünyanın ortaya 

çıkardığı insan modelinde okuma becerisinin çok önemli olduğunu görmüşler ve eğitim 

sistemleri içerisinde bu konuya özel önem vermişlerdir.(Çoşkun 2002)) 

Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programı’nda Okuma becerisi, öğrencinin farklı 

kaynaklara ulaşarak yeni bilgi, olay, durum ve deneyimlerle karşılaşmasını sağlar. Dolayısıyla 

bu beceri; öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma ve eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreci 

de içine alır.(MEB 2015) 

 

Yazma becerilerine dair olanlar; 

Yazma eyleminin temel amacı, bireyin duygu ve düsüncelerini yazılı olarak ifade 

etmesidir. 

Yazma, düsündüklerimizi, duyduklarımızı, tasarladıklarımızı ve görüp yasadıklarımızı 

yazıyla anlatmanın, baksa bir deyisle baskalarıyla iletisim kurmanın ve kendimizi ifade etmenin 

yollarından biridir.(Sever, 2004) 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yazma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin 

duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimleri ile bir konuda görüşlerini ve tezlerini dilin 

imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı 

                                                           
* Türkçe Öğretmeni, MEB  kezibanyildirim_@hotmail.com 
** Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. emeltuzel@hotmail.com 

mailto:kezibanyildirim_@hotmail.com
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kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve yazma yeteneği olanların bu becerilerini 

geliştirmeleri amaçlanmaktadır.(MEB, 2016) 

Sözel iletişim becerilerine dair olanlar; 

En yaygın ve doğal anlaşma aracı konuşmadır. Konuşma düşüncelerin, duyguların ve 

bilgilerin seslerden oluşan dil aracılığıyla aktarılmasıdır (Demirel, 1999:40). 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Konuşma; bireyin sosyal hayatında iletişim 

kurmasını, bilgi ve birikimlerini paylaşmasını, duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini ifade 

etmesini sağlar. Programda, konuşma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin, Türkçenin 

estetik zevkine vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade 

edebilmeleri, sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri, yorumlayıp 

değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.(MEB, 2016) 

Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programı ‘ nı genel olarak incelendiğinde ise;  

öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü iletişim, okuma ve yazma ile ilgili dil 

becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve 

sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma 

ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir 

bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Programda öğrenme alanları “Sözlü İletişim”, “Okuma” ve 

“Yazma” olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programı ile 

basılı ve elektronik ortamlarda dinlediklerini ve okuduklarını anlayan, kendilerini yazılı ve sözlü 

olarak ifade eden; eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünen, millî, manevi ve evrensel değerlere 

duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Programda yöntem, teknik ve stratejiler 

kazanımlara götüren birer araç olarak değerlendirilmiştir. Öğretmenlerden, öğrencilerin dil 

becerilerini geliştirmek için öğrenme ortamlarında yöntem, teknik, strateji öğretimine ve 

bunların kullanılmasına yönelik olarak gerekli yönlendirmeleri yapmaları beklenir.( MEB 2015)  

  Bu çalışmanın amacı da öğretmenlerin öğrencilerin okuma- yazma ve sözel iletişim 

becerilerini geliştirmek için neler yaptıklarını tespit edip değerlendirdikten sonra öne çıkan 

etkinliklere ilişkin öğretmenlere ışık tutacak öneriler ortaya koymaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğrencilerinizin okuma, yazma ve sözel ifade becerilerini genel olarak yeterli buluyor 

musunuz? 

2. Öğrencilerinizin okumaya karşı olumlu tutum geliştirebilmeleri için neler 

yapıyorsunuz? 

3. Öğrencilerinizin yazma ve kendini yazılı olarak ifade etme becerilerini 

geliştirebilmeleri için neler yapıyorsunuz? 

4. Öğrencilerinizin sözel ifade becerilerini geliştirebilmek için neler yapıyorsunuz? 

 

YÖNTEM 

Araştırma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde hazırlanmış olup, tarama modelinde 

betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat ili merkezindeki ortaokul 

okullarında görev yapmakta olan 50 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ait 

kişisel bilgiler Tablo 1.’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Araştırma Grubunda Yer Alan Öğretmenlere İlişkin Kişisel Bilgiler 

 

Öğretmenlerin Kişisel Özellikleri n 

Cinsiyet 
Kadın 21 

Erkek 29 

Eğitim Durumu 
Lisans 45 
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Yüksek lisans 5 

Doktora - 

Yaş 

25 ve altı 2 

26-35 35 

36-45 11 

46 ve üstü 2 

Mesleki Kıdem 

5 ve altı 11 

6-10 23 

11-15 7 

16-20 4 

21-25 3 

26 ve üstü 2 

Halen görev yaptığı kurumda hizmet süresi 

5 ve altı 41 

6-10 7 

11-15 2 

16 ve üstü - 

Ders verilen sınıflardaki ortalama öğrenci mevcudu 

15-25 30 

26-35 19 

36-45 1 

46 ve üstü - 

Görev yapılan okulun sosyo-ekonomik düzeyi 

Alt 18 

Orta 30 

Üst 2 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin 29’unun erkek, 

çoğunluğunun ise (n=45) lisans mezunu, 26-35 yaş aralığında (n=35), 6-10 yıl arasında mesleki 

kıdeme sahip (n=23), halen görev yaptığı kurumdaki görev sürelerinin 5 yıl ve altında (n=41) 

olduğu görülmektedir. Araştırma grubundaki öğretmenlerin çoğunluğu (n=30) 15-25 arasında 

değişen sınıf mevcutlarında ders verirken, görev yaptıkları okulların çoğunluğu da (n=30) orta 

sosyo-ekonomik düzeye sahiptir. 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan ve kişisel bilgiler ve araştırma 

sorularının yer aldığı açık uçlu soruları içeren veri toplama aracıyla yazılı olarak toplanmıştır.  

Verilerin analizinde araştırmacılar tarafından ayrı ayrı içerik analizi yapılarak tema ve alt 

temalar oluşturulmuş, ardından karşılaştırılarak ortak tema ve alt temalar belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğrencilerinizin okuma, yazma ve sözel ifade 

becerilerini genel olarak yeterli buluyor musunuz?” şeklinde belirlenmiştir. Bu alt problemi 

çözümlemek amacıyla öğretmenlerden öğrencilerinin okuma, yazma ve sözel ifade becerilerinin 

yeterli olup olmadığını “Evet, yeterli buluyorum” veya “Hayır, yetersiz buluyorum” şeklinde 

işaretlemeleri istenmiştir. Öğretmenlerin ilgili soruya verdikleri yanıtlar, Tablo 2’de yer 

almaktadır. 

Tablo 2. Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Okuma, Yazma ve Sözel İfade 

Becerilerinde Genel Yeterlilik Durumu 

Okuma Becerileri 
Evet, yeterli buluyorum 16 

Hayır, yetersiz buluyorum 34 

Yazma Becerileri 
Evet, yeterli buluyorum 16 

Hayır, yetersiz buluyorum 34 

Sözel İfade Becerileri 
Evet, yeterli buluyorum 13 

Hayır, yetersiz buluyorum 37 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin okuma (n=34), yazma (n=34) ve sözel ifade (n=37) 

becerilerinin tümünde öğrencilerini daha çok yetersiz bulduklarını belirttikleri görülmektedir. 
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Ayrıca sözel ifade becerileri diğer iki beceri alanına kıyasla daha fazla öğretmen tarafından 

öğrencilerinde yetersiz bulunmuştur.  

Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğrencilerinizin okumaya karşı olumlu tutum 

geliştirebilmeleri için neler yapıyorsunuz?” olarak belirlenmiştir. Bu alt problemi çözümlemek 

amacıyla elde edilen verilere ait temalar ve alt temalar aşağıda yer alan Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Olumlu Tutum Geliştirmeleri İçin 

Yaptığı Etkinlikler 

Temalar Alt Temalar n 

Y
a

p
tı

k
la

rı
 E

tk
in

li
k

le
r
 

1. Okuma saati yapma 19 

2. Kitap okuyan öğrencilere belge, kitap vb. ödül verme  19 

3. Kitaplar hakkında konuşma   18 

4. Kitap tavsiyesi, tanıtımı yapma 17 

5. Okuma ödevi verip, karşılığında not verme   7 

6. Velilerle birlikte okuma etkinlikleri düzenleme  6 

7. Şair ya da yazarlarla söyleşi yapma 5 

8. Aylık kitap belirleyip öğrencilerle okuma  5 

9. Okuma yarışması düzenleme 5 

10. Kütüphane oluşturma  4 

11. Özet çıkarttırma  4 

12. Kütüphanede okuma çalışması yaptırma 4 

13. Derse kitap, dergi vb. ile girme  4 

14. Öğrenciyi okumaya ikna etmeye çalışma  4 

15. Ders kitaplarında bulunmayan hikaye ve yazı örneklerini okuma  4 

16. Veliyi okumaya ikna   3 

17. Derste öğrencilerle beraber okuma  3 

18. Öğrencinin kitap okuyup okumadığını takip etme 3 

19. Aile kitap okuma saatleri düzenleme 3 

20. Okuduklarına dair görüşlerini yazacakları form  dağıtım  ay sonunda toplama 3 

21. Farklı mekanlarda okuma çalışmaları yaptırma 3 

22.Kitabın kahramanlarını  canlandırma çalışmaları yapma 2 

23. Yemeli içmeli okuma etkinlikleri düzenleme 2 

24. Okul koridorlarına okuma köşeleri oluşturma  2 

25. Okul içinde öğrencilerin görebileceği uygun yerlerde okuma 2 

Derslerde sesli okuma yaptırma; kitaptan alıntı yapıp sınıf panosuna asma; okudukları 

kitabın kapağını yeniden tasarlatma;  meşhur şairlerin çok bilinen ünlü şiirlerini 

sınıfta okuma; senaryosunu bir kitaptan almış filmleri seyrettirme; okuma panosu 

hazırlama; okudukları hakkındaki görüşlerini internet ortamında paylaşmalarını 

sağlama; Whatsaap okuma grubu oluşturma 

1’er 

kez 

(n=8) 

Ö
n

e
ri

le
r 

Okul kütüphanelerinin açık tutulması; okul kütüphanesine norm kadro fazlası 

öğretmen  görevlendirme; okul kütüphanelerinin geliştirilmesi 

1’er 

kez 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin öğrencilerinin okumaya ilişkin becerilerini 

geliştirme konusunda “yaptıkları etkinlikler” ve “öneriler” olmak üzere iki farklı tema altında 

yanıt verdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin en fazla tekrarladıkları etkinlikler (n=19) “okuma 

saati yapma” ve “kitap okuyan öğrencilere belge, kitap vb. ödül verme” olarak belirlenirken, 

bunu “kitaplar hakkında konuşma” (n=18) ve “kitap  tavsiyesi, tanıtımı yapma” (n=17) 

etkinlikleri izlemektedir. 25 farklı etkinlik türünün birden fazla öğretmen tarafından 

tekrarlandığı görülürken, 8 farklı etkinlik ise birer öğretmen tarafından yapıldığı belirtilerek 

araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin öğrencilerinin okuma becerilerini geliştirmeye 

yönelik birbirinden farklı toplamda 33 farklı etkinlik türünden yararlandığı ortaya koyulmuştur. 
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Öğretmenlerce yaptıkları etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okuma becerilerini 

geliştirmeye yönelik olarak “okul kütüphanelerinin açık tutulması; okul kütüphanesine norm 

kadro fazlası öğretmen  görevlendirme; okul kütüphanelerinin geliştirilmesi” şeklinde birer kez 

tekrarlanan eğitim sisteminde yapılması gereken düzenlemelere ilişkin 3 farklı öneri ortaya 

koyduğu belirlenmiştir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğrencilerinizin yazma ve kendini yazılı olarak ifade 

etme becerilerini geliştirebilmeleri için neler yapıyorsunuz?” olarak belirlenmiştir. Bu alt 

problemi çözümlemek amacıyla elde edilen verilere ait temalar ve alt temalar aşağıda yer alan 

Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Öğrencilerinin Yazma ve Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 

Becerilerini Geliştirmeleri İçin Yaptığı Etkinlikler 

Temalar Alt Temalar n 

Y
ap

tı
k

la
rı

 E
tk

in
li

k
le

r 

1. Kompozisyon yazdırma  12 

2. Okul panosunda beğenilen yazıları sergileme  6 

3. Yazma yarışmalara katılmalarını sağlama 6 

4. Öykü tamamlatma  5 

5. Yazma saati yapma 5 

6. Masal / öykü yazdırma 5 

7. Öğrenciyi yazmaya ikna etme  4 

8. Anahtar kelimeler belirleyip yazdırma çalışması yapma 4 

9. Özet çıkarttırma 3 

10. Sevdikleri arkadaş, eşya, vb. betimleme ile tanıttırma  3 

11. Günlük tutturma  3 

12. Anı yazdırma 2 

13. Öğretmenlerini yazarak değerlendirmelerini sağlama 2 

14. Ödül verme 2 

15. Şiir defteri tutturma 2 

16. Kitap yazma 2 

17. Kısa paragraflar yazdırma 2 

18. Ev ödevi verme  2 

İşlenen metnin ana fikrini kapsayan yazı yazdırıp metinle karşılaştırma; güzel yazı 

yazanlara not verme; ünlü bir şairin şiirini tamamlatma; fotoğraf ve resimlerden 

hareketle kurgu oluşturtma; yazma öncesi konu hakkında tartışma yaptırma; öğrenci 

eserlerini internet ortamında, gazete ve dergilerde yayımlatma; öğrenci yazılarının 

olduğu defter hazırlatma; sınıfça bir konu belirleyip beşer dakika yazdıktan sonra 

birbiri ile değiştirtme 

1’er 

kez 

(n=8) 

 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin öğrencilerinin yazma ve kendini yazılı olarak ifade 

etme becerilerini geliştirme konusunda “yaptıkları etkinlikler” teması altında yanıt verdikleri 

görülmüştür. Okuma etkinliklerinde yer aldığı şekilde öğretmenlerce eğitim sistemine ilişkin 

herhangi bir öneri veya düzenleme görüşü ortaya koyulmamıştır. Öğretmenlerin en fazla 

tekrarladıkları etkinlik (n=12) “kompozisyon yazdırma” olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte 

18 farklı etkinlik türünün birden fazla öğretmen tarafından yapıldığı belirlenmiştir. 8 farklı 

etkinlik ise birer öğretmen tarafından tekrarlanmıştır. Araştırma grubunda yer alan 

öğretmenlerin öğrencilerinin yazma ve kendini yazılı olarak ifade etme becerilerine ilişkin 

olarak toplamda 26 farklı etkinlik yaptıkları ortaya koyulmuştur.  

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğrencilerinizin sözel ifade becerilerini 

geliştirebilmek için neler yapıyorsunuz?” olarak belirlenmiştir. Bu alt problemi çözümlemek 

amacıyla elde edilen verilere ait temalar ve alt temalar aşağıda yer alan Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Öğretmenlerin Öğrencilerinin Sözel İfade Etme Becerilerini Geliştirmeleri İçin 

Yaptığı Etkinlikler 

 

Temalar Alt Temalar n 

Y
ap

tı
k

la
rı

 E
tk

in
li

k
le

r 
1. Tartışma/beyin fırtınası/münazara yaptırma 17 

2. Öğrenciyi motive etme 11 

3. Oyun/doğaçlama/tiyatro/drama yaptırma 10 

4. Sunum ödevi verme  7 

5. Dersi hayatla ilişkilendirme 7 

6. Şiir tekerleme ezberletme 6 

7. Soru sorma 6 

8. Ülke ve dünya gündemine dönük soru sorma  4 

9. Masal / öykü anlattırma  4 

10. Hazırlıklı konuşturma yaptırma 4 

11. Öğrenciye konuşabilmesi için sınıfta rahat ortam hazırlama 3 

12. Hazırlıksız konuşma yaptırma 2 

13. Görsel yorumlatma  2 

14. Kitap anlattırma 2 

15. Dakika tutup konuşturma; kısa film çektirme; röportaj yaptırma  

 

1’er kez 

(n=3) 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin öğrencilerinin sözel ifade becerilerini geliştirme 

konusunda “yaptıkları etkinlikler” teması altında yanıt verdikleri görülmüştür. Okuma 

etkinliklerinde yer aldığı şekilde öğretmenlerce eğitim sistemine ilişkin herhangi bir öneri veya 

düzenleme görüşü ortaya koyulmamıştır. Öğretmenlerin en fazla tekrarladıkları etkinlik (n=17) 

“tartışma/beyin fırtınası/münazara yaptırma” olarak belirlenirken bunu “öğrenciyi motive etme” 

(n=11) ve “oyun/doğaçlama/tiyatro/drama yaptırma” (n=10) etkinlikleri izlemiştir. 14 farklı 

etkinlik türünün birden fazla öğretmen tarafından tekrarlandığı görülürken, 3 farklı etkinlik ise 

1’er öğretmen tarafından tekrar edilmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerinin sözel ifade etme 

becerilerini geliştirmeye yönelik olarak toplamda 17 farklı etkinlikten yararlandıkları 

belirlenmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma bulguları Türkçe öğretmenlerinin büyük kısmının öğrencilerinin okuma, yazılı 

ifade ve sözel ifade becerilerini yetersiz bulduğunu ortaya koymuştur. Görev yapılan okulun 

soysa-ekonomik düzeyine bakıldığında alt grup sosyo-ekonomik düzeye sahip okullarda görev 

yapanlar (n=18) her üç beçeriyi de yetersiz görmekteyken orta grup sosyo-ekonomik düzeye 

sahip(n=30) okullarda görev yapanların (n=16) yetersiz bulurken (n=12) her üç beceriyi de 

yeterli bulmaktadır. Üst grup sosyo-ekonomik düzeye sahip okullarda (n=2) görev yapanlar her 

üç beceriyi de yeterli görmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin her üç beceriye ilişkin 

yaptıkları ve tekrar eden etkinlik sayıları incelendiğinde, en fazla okumaya ilişkin olumlu tutum 

oluşturma ve okuma becerilerini geliştirmeye yönelik (n=33) farklı etkinliklerde bulundukları 

bunu ise yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik türlerinin (n=26) izlediği 

görülmektedir. En az etkinlik türü ise sözel ifade becerilerini (n=17) geliştirmeye yönelik olarak 

yapılmaktadır. Ayrıca farklı öğretmenlerce farklı etkinlik türlerinin yapılma durumları 

incelendiğinde de, aslında sınıf ortamında öğretmenlerin öğrencilerinin yine aynı okuma, yazma 

ve sözel ifade becerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde bulunduklarını ifade ettikleri 

görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin en çok öğrencilerinin okuma becerileri en az ise 

öğrencilerinin sözel becerilerini geliştirmeye önem verdiklerini söylemek mümkündür. Bununla 

birlikte araştırma sonuçları önemli bir noktaya işaret etmektedir. Öğretmenler araştırmanın 

birinci alt probleminde en fazla öğrencilerinin sözel ifade becerilerinde yetersiz olduklarını 

ifade etmişlerdir. Oysa öğretmenler sınıf içerisinde en az sözel becerileri geliştirmeye yönelik 
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olarak etkinlik yapmaktadır. Bu durum ise öğrencilerin sözel ifade becerilerinde diğer her iki 

beceri türüne göre daha yetersiz olmalarına neden olmaktadır denilebilir. Bir diğer ifade ile, 

öğretmenlerin sınıf içinde öğrencilerinin sözel ifade becerilerini geliştirmeye yönelik olarak 

daha fazla etkinlik yapmaları, belirtmiş oldukları öğrenci yetersizliğini ortadan kaldırmaya 

yardımcı olacaktır denilebilir. Bununla beraber okuma yazma ve sözel iletişim becerilerinin 

genel olarak geliştirilmesi ile ilgili bahsettiğimiz şu hususlar da etkili olabilir diye 

düşünülmektedir: 

Hayatın her alanında çocuklar için okuma, yazma ve bunu ifade etme alanları 

oluşturulmalıdır. Okumayı dersle veya akademik hayatla bütünleştirmek çocuklarda başarı 

egosunu tetikleyeceğinden vazgeçme fobisini ortaya çıkarabilir. Bunun için okumayı çocuğun 

kendisiyle özdeşleştirmesini sağlamak gerekir. Okumanın, yazmanın ve ifadenin yetenek 

olmadığını toplumda her yerde herkesin bunu insani duygularla yapacağını benimsetmek 

gerekir. Ekonomik ve sosyal problemlerin okuma yazma ve sözel iletişim becerilerinin 

gelişimine olumsuz etkisini en aza indirmek için okullarda farklı etkinlikler yapılabilir. Türkçe 

öğretmenleri alanlarına ait çalışmaları takip edip yeniliklerle öğrencileri buluşturabilirler. 

Kitaplar, dergiler, mecmualar buna benzer materyaller ekonomik olarak yetisi olmayan 

kesimlere yerel kuruluşların belediyelerin ve valiliklerin yürüttüğü projeler aracılığıyla 

ulaştırılabilir. Öğrencilere hayatta olan yazar ve şairlerin kitapları okutulduktan sonra 

telekonferans yöntemi ile onların öğrencilerle buluşması sağlanabilir. Tarihi kültürel 

mekanlarda gezi düzenlenerek öğrencilerin gezip gördükleri yerleri betimleme yöntemiyle 

anlatmaları ve farklı mekanlarda okuma etkinlikleri yapılabilir. Yazma konuları ve etkinlikler 

öğrencilerin ilgi, istek ve beklentileri doğrultusunda güncel yaşantılardan, öğrencinin kendi 

yaşantı ve deneyimlerinden yola çıkılarak belirlenebilir. “Ders esnasında birdenbire yağan 

yağmur, kar ya da parıldayan Güneş yazma konusu olarak seçilebilir.” (Yıldız 2013) Bununla 

birlikte öğrenci eserleri yerel basında, e dergi, web sitesi, sosyal medyada yayımlanabilir . 

Kısacası Türkçe öğretmenleri, Türkiye’ nin çocuklarını; Ülkemizin geleceğe açılan kapısı 

çocuklarını bu konuda büyütmek ve sınırlarını aştırmakta en büyük unsur olmalıdır. Bir kağıt bir 

kalemin hayata anlam katacağı, bunlarla insanların konuşabileceği ve konuşulanların anlam 

kazanacağı çocuklara anlatılmalıdır. 
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2011-2016 YILLARI ARASINDA YAZILAN ÇOCUK EDEBİYATI 

ALANINDAKİ TEZLERİN OKUMA YAZMA KÜLTÜRÜ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Esra Nur TİRYAKİ* 

 

ÖZET 

Çocuk edebiyatı, ilk çocukluk döneminden ergenlik dönemini de kapsayan çocukların anlama, 
anlatma becerilerini ve çocukta estetik yönü geliştiren ürünlerdir. Bu ürünler, çocuktaki dil becerilerini 
aktif olarak geliştirmeye etkendir. Özellik çocuğa okuma ve yazma kültürünü aşılamada çocuk edebiyatı 
ürünleri önemli rol oynar. Bu ürünlerin nasıl ve nerede kullanılacağı, çocuklara çocuk edebiyatı 
ürünleriyle nasıl eğitim verilebileceği lisansüstü alanlarda incelenmektedir. Bu nedenle araştırmanın 
amacı, 2011-2016 yılları arasında yazılan çocuk edebiyatı alanındaki lisansüstü tezlerin okuma yazma 
kültürü açısından değerlendirmektir Bu araştırmanın modelinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Verilerin toplanmasında çocuk edebiyatı alanında yapılan (2011-2016) tezleri kapsamaktadır. Çalışmada 
analiz edilen tezlere YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından ulaşılmıştır. Kavram taramasında “çocuk 
edebiyatı” anahtar kelimesi kullanılmıştır. Tezlerin incelenmesi sürecinde kodlamalar” yıl, tez türü, ana 
bilim dalı , dil becerileri, hedef kitle, çocuk edebiyatı türleri,” kategorilerin de gerçekleşmiştir. Elde edilen 
veriler betimsel istatistiki yöntemle (f) frekans ve (%) yüzde değerleri hesaplanmıştır. Sayısal veriler 
tablolar, çizelgeler ve grafiklerle sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda okuma yazma kültürü ile ilgili 
olan 39 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerin 9’u doktora ve 30 ‘u yüksek lisans türündedir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, dil eğitimi, Türkçe eğitimi, okuma, yazma. 

 

Giriş 

Dil, bireyin çevresiyle iletişim kurduğu, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği bir araçtır. Bu 

aracın hem toplumsal hem de bireysel boyutları bulunmaktadır. Bu boyutların aktifleşmesi dil 

becerileriyle mümkündür. Dil becerileri, anlama ve anlatma olmak üzere iki kategoride ele 

alınmaktadır. Anlama kısmını, okuma ve dinleme oluştururken; anlatma kısmında ise konuşma 

ve yazma bulunur. Bu becerileri edinimi, yetisi ve gelişim süreci bebeklikten başlayıp 

yetişkinlik dönemini içine alan uzun bir eğitim sürecini gerektirmektedir. Bu süreçte anne 

babadan başlayan dil eğitimi daha sonra planlı bir biçimde eğitim kurumlarında devam 

etmektedir. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı vb. dersler, edebi ürünler ile eğitim-öğretim süreci 

desteklenerek kişilerde sağlıklı bir dil eğitiminin gerçekleştirilmesi hedeflenir. 

Çocuktaki dil gelişiminde önemli rol oynayan çocuk edebiyatı, ilk çocukluk döneminde 

başlayıp ergenlik dönemini de içine alan çocukların anlama, anlatma becerilerini ve estetik 

yönünü geliştirmektedir. Estetik niteliklerden ödün verilmeden oluşturulan bir çocuk 

edebiyatının temel işlevinin çocuklarda okuma sevgisi ve alışkanlığını oluşturmada etkili olduğu 

bilinmektedir (Sever, 2003: 10-11). Çocuk edebiyatı, çocuğun ilişkilerini düzenleyen yaş 

grubuna göre, duygu ve düşüncelerini eksiksiz olarak anlatmasını sağlamayı amaç edinen bir 

edebi türdür (Yalçın ve Aytaş, 2002: 6).  

Çocuk edebiyatı kavramının sınırlarına bakıldığında 2-14 yaş arası bireylerin ihtiyacına 

cevap veren çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü 

ve yazılı bütün eserleri kapsar. Masallar, hikâyeler, romanlar, anılar, biyografik eserler, gezi 

yazıları, şiirler, fen ve doğa olaylarını anlatan yazılar vb. hep bu çerçeve içine girebilir.” 

                                                           

* Yrd.Doç.Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD. esranurtiryaki@gmail.com 
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(Oğuzkan, 2000:2-3). Dilidüzgün (2004: 18) ise bu kavramın sınırlarını, 4-12 yaş arası 

çocuklara yönelik yazınsal ürünler olarak değerlendirmektedir. Çocuk edebiyatı ürünleriyle ve 

amacıyla çocuğu hayata hazırlamada bir geçiş dönemidir. Şirin (2007: 16) bu konuda, “temel 

kaynağı çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına 

uygun çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; ölçüde, dilde, düşüncede ve tiplerde 

çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren; çocuğa okuma alışkanlığı 

kazandırması yanında edebiyat, sanat ve estetik yönden gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu 

duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı olduğunu vurgular. Bu 

kavram hem edebiyatı hem çocuğu içine alarak ilk defa Batı’da kullanılmıştır (Gürel, 

Temizyürek ve Şahbaz, 2007: 19). Çocuğa görelik ilkesini temel alan bu edebiyat ürünlerinin 

diğer edebiyat ürünlerinde farkı somutluğu, dili ve anlatımıdır. Çocuğun gelişimsel 

dönemlerindeki duygu ve düşüncelerine hitap eden bu ürünler çocuğa okuma- yazma zevki, 

kültürü aşılamada köprü görevi görmektedir. Özellikle çocuğun psiko-sosyal durumuna uygun 

eserler seçmek önemlidir. Çocuğun hem dil becerilerini hem de düşüncelerini doğru bir biçimde 

geliştirmenin temelidir. Bu ürünlerin nasıl ve nerede kullanılacağı, çocuklara çocuk edebiyatı 

ürünleriyle nasıl eğitim verilebileceği lisansüstü alanlarda akademik olarak incelenmektedir. 

Lisansüstü tezlerle bu alanın ürünlerinin geniş bir açıda birçok yönüyle inceleme fırsatı sunan 

makalelerin bibliyografyasında 296 makaleye Gürel (2001:208-230) yer vermiştir. Türkçe 

eğitimi alanında hazırlanan tezleri çocuk edebiyatı açısından 1981-2010 yıllarında Balcı (2012) 

çalışmasında değerlendirmiştir.  

Bu çalışmanın amacı ise 2011-2016 yılları arasında yazılan çocuk edebiyatı alanındaki 

lisansüstü tezlerin okuma yazma kültürü açısından değerlendirmektir. Çocuk edebiyatı 

alanındaki lisansüstü tezler, 

 Yıl, 

 Enstitü, 

 Üniversite,  

 Konu, 

 Ana bilim dalları, 

 Hedef kitle, 

 Dil becerileri 

 Çocuk edebiyatı türleri açısından incelenmesi bu çalışmanın alt amaçlarını 

oluşturmaktadır.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 

Araştırmada çocuk edebiyatı alanında yazılan lisansüstü tezlerin okuma yazma kültürü 

açısından incelenmesi amaçlandığından içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi 

hacimli olan nitel materyali alarak temel tutarlılıkları ve anlamları belirlemeye yönelik herhangi 

bir nitel veri indirgeme ve anlamlandırma çabası girişimlerini ifade etmek için kullanılır (Patton, 

2014, s.453). analiz sonucunda elede edilen veriler, kavram ve temalarla anlamlı bir bütün 

oluşturulmuştur.  

Verilerin toplanması 

 Araştırma, çocuk edebiyatı alanında okuma- yazma kültürü üzerine yazılan (2011-2016 

yılları) tezleri kapsamaktadır. 

 YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından tezlere ulaşılmıştır. 

 Kavram taramasında “çocuk edebiyatı” anahtar kelimesi kullanılmıştır. 
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 Tezlerin belirlenmesinde 

 Tezin çocuk edebiyatı alanıyla ilgili olmasına 

 Tezin okuma yazma kültürü ile doğrudan ilgili olmasına dikkat edilmiştir. 

 Tezler değerlendirilirken kodlama için Microsoft Excel tablosu kullanılmıştır. 

Kodlamalar, “yazar, yıl, tez türü, ana bilim dalı, enstitü, üniversite, konu, hedef kitle, dil 

becerileri ve çocuk edebiyatı türleri” kategorilerinde gerçekleşmiştir.  

 Geçerlilik ve güvenilirlik için alanında uzman 2 araştırmacı 40 tez üzerinde kendilerine 

verilen formlara tezleri inceledikleri şekilde veri girişlerini yapmışlardır. Bu verilerin 

kodlanmış hali farklı 2 uzman tarafından incelenerek kontrol edilmiştir. Daha sonra 4 

araştırmacı ikili gruplar halinde kodlamaların kontrolünü sağlamış, görüş ayrılıkları ve 

eksiklikler bulunan kodlamalar düzeltilmiştir. Kodlayıcıların doğru kodladıkları 

kategoriler (1) yanlış kodladıkları (0) olarak girilmiş ve güvenilirlik katsayısı .90 olarak 

bulunmuştur. Böylece çalışmanın iç geçerliği ve güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Verilerin analizi 

Elde edilen veriler betimsel istatistiki yöntemle frekans (f) ve yüzde (%) değerleri 

hesaplanmıştır. Sayısal veriler tablolar ve grafiklerle sunulmuştur.  

 

BULGULAR 

Çocuk edebiyatı alanında yapılan tezler dil öğretimi açısından yıl, tez türü, hedef kitle, 

konu, ana bilim dalları, enstitü, üniversite, dil becerileri ve çocuk edebiyatı türlerine göre 

değerlendirilmiştir. Tespit edilen sonuçlar tablo ve grafiklerle aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 1. Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından yazılan tezlerin yıllara 

göre dağılımı 

 

 Yüksek Lisans Doktora Yüksek lisans-Doktora 

YILLAR f % f % f % 

2006 1 3.33 -  1 2.56 

2011 8 26.66 2 22.22 10 25.64 

2012 9 30 1 11.11 10 25.64 

2013 4 13.33 -  4 10.25 

2014 6 20 3 33.33 9 23.07 

2015 2 6.66 3 33.33 5 12.82 

TOPLAM 30 100 9 100 39 100 

 

Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından incelenen tezlerin yüksek 

lisans (n=30) ve doktora (n= 9) olmak üzere toplam 39 tez bu çalışma da incelenmiştir. Tezler, 

yıllara göre ele alındığında yukarıdaki tabloda yüksek lisans ve doktora türünde en fazla 2011-

2012 yıllarında (%26.66-%30) ve en az 2006-2015 yıllarında (%3.33-%6.66) yazıldığı tespit 

edilmiştir. Bu tezlerin enstitülere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
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Tablo 2. Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından yazılan tezlerin 

enstitülerine göre dağılımı 

 

 Yüksek Lisans Doktora Yüksek lisans-Doktora 

Enstitüler f % f % f % 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 21 70 7 77.77 28 71.79 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 9 30 2 22.22 11 28.20 

Toplam 30 100 9 100 39 100 

 

Tablo 2’ye göre, tezler eğitim bilimleri enstitüsünde (%71.79) ve sosyal bilimler 

enstitüsünde (%28.20) çalışılmıştır.  

 

Şekil 1. Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından yazılan tezlerinin 

üniversitelere göre dağılımı 

 

 

 

Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından incelenen tezlerin 

üniversitelere göre dağılımına bakıldığında doktora türünde Ankara üniversitesinde (%33.33), 

yüksek lisans türünde Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesinde (%16.66) oranında çalışıldığı 

görülmektedir. 
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Şekil 2. Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından yazılan tezlerinin 

konulara göre dağılımı 

 

 

Tezlerin konu olarak dağılımlarında bakıldığında eğitim ve öğretim (f=28), Türk Dili ve 

Edebiyatı (f=17), güzel sanatlar eğitimi (f=2), Alman Dili Edebiyatı ve Batı dilleri ve edebiyatı 

ise (f=1) konularında çalışmaların yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3. Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından yazılan tezlerinin ana 

bilim dallarına göre dağılımı 

 

Lisansüstü çalışmaların ana bilim dallarına göre dağılımı şu şekildedir: Türkçe eğitimi 

(%61), Eğitimin kültürel temelleri (%13), İlköğretim (%8), Eğitim bilimleri ve Türk dünyası 

araştırmaları (%5), Sınıf öğretmenliği ve Batı dilleri edebiyatı (%3), Alman Dili Edebiyatı 

(%2)’dir. 
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Şekil 4. Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından yazılan tezlerin hedef 

kitleye göre dağılımı 

 

Bu alanda çalışmaların yarısından fazlası çocuk edebiyatı eserleri üzerine (%51.27) 

yapılmıştır. Ders, çalışma ve öğretmen kılavuz kitapları üzerine (%15.38) oranında çalışılırken; 

okul öncesi, 4.sınıflar ve tarihi roman ise (%2.56) ile en az çalışılan hedef kitle olarak tespit 

edilmiştir.  

 

Şekil 5. Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından yazılan tezlerin dil 

becerilerine göre dağılımı 

 

Bu alandaki çalışmaların en fazla okuma (%59.52) ve en az dilbilgisi, dinleme (%4.76), 

konuşma (%2.38) becerilerindedir.  
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Şekil 6. Çocuk edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından yazılan tezlerin çocuk 

edebiyatı türlerine göre dağılımı 

 

Okuma yazma kültürü açısından lisansüstü tezleri incelendiğinde öykü, masal (%11) ve 

mektup, deneme, çizgi roman (%4.41) türlerinde en fazla çalışılmıştır.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Dil becerilerinin çocuklarda nasıl geliştirildiği ve bu dönemde hangi edebi türlerden 

yararlanılması gerektiği birçok araştırmanın konusunu oluşturmaktadır (Karatay, 2007; 

Dilidüzgün, 2004; Aytaş, 2003; Temizyürek, 2003, Balcı, 2012). Çocuklarda okuma yazma 

alışkanlığının geliştirilmesinde masal, öykü, fabl vb. çocuk edebiyatı türleri araçtır. Bu 

çalışmada çocuk edebiyatı alanında 2011- 2016 yılları arasında yazılan lisansüstü tezler okuma- 

yazma kültürü oluşturma açısından değerlendirilmiştir. Bu yıllar aralığında 158 teze ulaşılmış, 

ancak tezlerden doğrudan okuma yazma kültürü ile ilgili olan 30 yüksek lisans tezi ve 9 doktora 

tezi çalışmanın değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu verilere bakıldığında yüksek lisans 

tezlerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Balcı (2012) de, 1981-2010 yılları arası çocuk 

edebiyatı tezlerinin tür açısından oranladığında 237 yüksek lisans tezi, 30 doktora tezi olduğunu 

belirtmektedir. Bu bulgular araştırmamızın sonucuyla paralellik göstermektedir.  

Tezler enstitü açısından ele alındığında eğitim bilimleri enstitüsünde (%71.79) ve sosyal 

bilimler enstitüsünde (%28.20) çalışıldığı tespit edilmiştir. Balcı (2012) ise en fazla sosyal 

bilimler enstitüsünde (%80.53) yazıldığını belirtmektedir. Bu farkın çalışmamızın okuma yazma 

kültürü ile doğrudan ilgili olanları kapsamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuk 

edebiyatı alanında okuma yazma kültürü açısından incelenen tezlerin üniversitelere göre 

dağılımına bakıldığında doktora türünde Ankara üniversitesinde (%33.33), yüksek lisans 

türünde Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesinde (%16.66) oranında çalışıldığı tespit edilmiştir. 

Konularına göre eğitim ve öğretim (f=28), Türk Dili ve Edebiyatı (f=17), güzel sanatlar eğitimi 

(f=2), Alman Dili Edebiyatı ve Batı dilleri ve edebiyatı (f=1) yoğunlaştığı söylenebilir. 

Lisansüstü çalışmaların ana bilim dallarına göre dağılımı şu şekildedir: Türkçe eğitimi (%61), 

Eğitimin kültürel temelleri (%13), İlköğretim (%8), Eğitim bilimleri ve Türk dünyası 

araştırmaları (%5), Sınıf öğretmenliği ve Batı dilleri edebiyatı (%3), Alman Dili Edebiyatı 

(%2)’dir. Bu alanda çalışmaların yarısından fazlası çocuk edebiyatı eserleri üzerine (%51.27) 

yapılmıştır. 

Özellikle sözlü kültür geleneğimizin yazılı metne aktarılmasında hedef kitlenin yaşı ile 

kelime dağarcığı arasındaki ilişki dikkate alınmalı, çocuğun yakın gelecekte kullanması 

muhtemel isim, sıfat zamir ve fiiller metin içerisinde abartıya kaçmadan serpiştirilmelidir(Gürel, 

Temizyürek ve Şahbaz, 2016: 25). Dil becerileri açısından çalışma incelendiğinde, en fazla 

okuma (%59.52) ve en az dilbilgisi, dinleme (%4.76), konuşma (%2.38) şeklinde bulunmuştur. 
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Bu durum dilbilgisi ile ilgili görüşü destekler niteliktedir. Hedef kitle açısından bakıldığında, 

ders, çalışma ve öğretmen kılavuz kitapları üzerine (%15.38) oranında çalışılırken; okul öncesi, 

4.sınıflar ve tarihi roman ise (%2.56) ile en az çalışılan hedef kitledir. Çocuk edebiyatı türleri 

açısından öykü, masal (%11) ve mektup, deneme, çizgi roman (%4.41) türlerinde en fazla 

çalışıldığı tespit edilmiştir.  
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ÇAĞDAŞ İRAN ÇOCUK EDEBİYATINDA SAVAŞ, SINIRLAR, GÖÇ VE 

MÜLTECİLER TEMALI BAZI ESERLERİN İNCELENMESİ    

Nezahat BAŞÇI   

 

ÖZET 

Çağdaş İran çocuk edebiyatında savaş, göç, mültecilik ve sınır sorunlarına değinmiş eserler 
vardır. Bu eserlerden bazıları dilimize kazandırılmış, önemli bir kısmı ise kazandırılmayı beklemektedir. 
Mezkûr sorunların özellikle de yakın coğrafyamızdaki farklı dillerin çocuk edebiyatına nasıl yansıdığını 
incelenmek, aile ve sosyal yaşantımızın bir parçası olan çocuklarımıza dair planlamalarımızda, küresel bir 
sorun haline gelmiş mültecilik ve savaşlarla ilgili alt yapı ve eğitim çalışmalarında bizlere farklı katkılar 
sunacaktır kuşkusuz.  

Bu bildiride Çağdaş İran çocuk edebiyatında mezkûr sorunlarla ilgili öne çıkmış yedi eser 
tanıtılacak ve bu eserler çocuk edebiyatı kriterleri ve başlıktaki evrensel problemler temelli 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, İran, Savaş, Mülteciler, Göç ve Sınırlar 

 

A Study Of Some Works On War, Borders, Migration And Refugees In Contemporary Iran Children’s 

Literature 

 

ABSTRACT 

There are many works about problems of war, migration, border and refugees in Contemporary 
Iran Children’s Literature. Some of these works  are brought in our language and a considerable part is 
stil waiting to be brought in. There is no doubt that to study on these problems to understand how they 
are reflected in children’s literature of other neighbouring languages is going to contribute to our plans 
about our children, who are a part of our social life, and to Works of infrastructure and education of the 
refugees and wars, which has become a global problem.  

Thereby, in this study, seven prominent works in Contemporary Iran Children’s Literature on 
the aforementioned problems will be introduced and the works in question will be studied in terms of 
the criterias of children’s literature and the universal problems mentioned in the title of the work.   

Keywords: Children's Literature, Iran, War, Refugees, Migration and Borders 
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GİRİŞ 

  Çağdaş İran çocuk edebiyatı Meşrutiyet dönemi sonrası şekillenerek günümüze kadar 

gelen eğitçi ve öğütçü temelli bir edebiyattır. Bu edebiyatın öncüleri mezkur iki temel dışında 

dış dünyaya sosyal ve konjoktürel etmenlerle de bakmayı ihmal etmemişlerdir. Bu etmenlerin 

başında da savaş, göç, mültecilik, sınır, sosyal sınıf problemleri, yoksulluk vb. konular 

gelmektedir. Örneğin; İran’daki mülteci bir Afgan çocuğunun yaşadıklarını konu edinmiş; M. 

Hadi Muhammed’in “Avareyi bi Hurşid” [Güneşsiz Avare], İran-Irak savaşının etkilediği 

çocukların psikoanalizini sunan Sirus Tahbaz’ın “Hediyeyi berayi beccehaye şa’t” [Şat’ın 

Çocuklarına Armağan], hem savaşmak zorunda kalan hem de savaş istemeyen çocukların ruh 

halini, komplike kişiliklerini realist bir bakışla resmetmiş Feridun Feryad’ın “Khabhayem Por 

ez Kebuter û Badkonek est” [Rüyalarım Güvercin ve Uçurtmalarla Doludur], savaş ve yıkım 

sürecindeki orta sınıf çocukların, savaştan ötürü ülkesini terk etmiş mültecilerle ilişkilerini de 

anlatan, Feriba Kelhor’un “Piseran-ı Gol” [Gül Gibi Çocuklar], metropollerde yaşam 

mücadelesi veren Afgan mültecilerin başarı hikayesini, sosyal sıkıntılarını İran[lı] çocuklarının 

(bu!) yabancılara bakışıyla irdelemiş Davut Emiriyan’ın “Cam-ı Cihan-i der Cevadiye” 

[Cevadiye’de Dünya Kupası], İran’da bir azınlık olarak yaşamını sürdüren Kaşkay Türkleri 

çocuklarının konar-göçer yaşam tarzlarına değinilmiş; M.Rıza Yusufi’nin “Kissayi Kûç” [Göç 

Hikayesi], fantastik bir anlatımla, sınırların anlamsızlığının irdelendiği Ahmet Ekberpûr’un; 

“İmparator-ı Kelimat” [Kelimeler İmparatoru] ve Türkmenistan-İran sınır hattında Türkmen 

çocuklarının akraba ilişkilerinin akıcı bir hikaye ile anlatıldığı İbrahim Hasan Beygi’nin “Be 

Mah Nigah Kon” [Aya Bak] adlı eserleri bu türdendir.  

 Bunlar dışında çağdaş İran çocuk edebiyatında daha çok göç, savaş, mültecilik ve sınır 

hikâyelerinin yazıldığı eserler vardır. Toplam sayısının çok daha üstünde olan bu eserlerin 

sadece bazılarını incelemek; bizlere İran çocuk edebiyatı yazarlarının konuya ne denli önem 

verdiklerini göstermesi açısından da oldukça önemlidir.  

1- GÜNEŞSİZ AVARE (Avarey-i bi Hûrşid) 

İran gibi kozmopolit bir ülkede etnik, dini ve mezhebi farklılıklar oldukça fazladır. 

Dolaysıyla ötekileş(tir)me veya sosyal-siyasal gruplara ayrılmakta bir o kadar rahattır. Buna bir 

de mültecilerin varlığını eklediğimizde bu çeşitlilik daha da artar. Ve ister istemez bu sınıfın 

karşılaştığı problemler edebiyata da yansır.  

Çağdaş İran çocuk edebiyatında, İran’da sosyal bir sınıf/statü haline gelmiş Afgan 

mültecilerin1 sorunlarına değinmiş eserlerin başında; Türkçe’ye İmparator IV. Patetes2 adıyla ilk 

                                                           
1 UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) verilerine göre İran’da 950.000 kayıtlı Afgan mülteci bulunmaktadır. 

İran İçişleri Bakanlığı ise bu sayının kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere toplam 3.000.000 civarında olduğunu 

raporlamıştır. Bkz:www.unhcr.org 
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kitabı çevrilen M.Hadi Muhammedi tarafından kaleme alınmış, toplam 107 sayfalık “Güneşsiz 

Avare veya Güneşi Olmayan Mülteci” adlı çocuk romanı gelir. Roman, “Buman” adlı 11 

yaşındaki Hazara3 asıllı Afgan bir çocuğun, savaş ve yıkım sebebi ile ülkesini terk ederek ait 

olmadığı bir ülkeye (yani İran’a) gelişini ve bu ülkede karşılaştığı sıkıntıları irdeler. Romanın 

bir diğer kahramanı ise Buman’ın mülteci kampında tanıştığı yine kendisi gibi Tacik asıllı 

Afgan bir mülteci olan kırklı yaşlarında öğretmen ve yazar Muhammet Server’dir. Server’in eşi 

ve küçük kızı Taliban tarafından kaçırılmıştır. Sırf kitap yazdığı, okuma yazmaya önem verdiği 

için bir gece Taliban tarafından kurşuna dizilerek öldürülmek istenmiştir ama o sağ kurtulmayı 

başararak, kitaplarını, küçük kütüphanesini, ders notlarını, kısacası her şeyini Kabil’de bırakıp 

İran’a gelmiştir. Kendi tabirine göre; “o bu saldırıdan; insanoğlunun ne kadar gaddar ve 

acımasız olduğuna şahit olmak için” kurtulmuştur. (Avarey-i bi Hûrşid, s.3)  Ve kader Buman 

ile Muhammed Server’i İran’da bir mülteci kampında buluşturmuştur. Hayata küsmüş Server, 

Buman’ın okuma yazma azmi karşısında tekrar hayata tutunmuş, küçük dostuna Afgan 

çocukların başına gelenleri dünyaya duyursun diye öykü yazmayı öğretmeye karar vermiştir… 

Son derece sinamatografik betimlerle akıp giden bu dramatik ve bir o kadar da didaktik kurgu; 

öteki olmanın, mülteci durumuna düşmenin, keza ırkçılığa maruz kalmanın yalın psikolojisini 

çocuklara aksettirmektedir. Mültecilerin karşılaştığı açlık, sefalet, yoksulluk, itilmişlik ve ön 

yargılar tüm çıplaklığı ile işlenmiştir romanda. Öyle ki Buman bu ön yargılardan ötürü İranlı 

çocukların oyununa dahi katılamamakta, onları izlemekle yetinmektedir. Onu bu itilmişlikten, 

yalnızlıktan kurtaracak yegâne güç ise edebiyat ve öyküdür. Öykülerin engin hayal deryası 

Buman’ın yeni oyun alanıdır, sıkıntılarını unuttuğu yegâne sığınağıdır.   

Romanın dikkat çeken özelliklerinden birisi de İranlıların bu yabancılara (!) bakışını hiçbir 

milli veya etnik kaygı taşımadan son derece objektif ve realist aktarımlarla vermiş olmasıdır. 

Öyle ki; eseri okuyan bunun bir İranlı değil bir Afgan mültecinin gözüyle yazıldığını sanır. 

Yazar bu yönüyle tarafsız olmayı başaran ve tamamen insani duyguları harekete geçirebilen, bu 

yönleri ile de takdir edilmeyi hak eden, ender yazarlardandır, diyebiliriz.  

Eserde savaş, yıkım ve vahşetin tasvir edildiği en etkili paraflardan birisi aşağıdaki 

paragraftır. –ki bu bize de sanırım yaşadığımız bu süreçte çok tanıdık gelecektir- 

Çocuklarımızın geleceğinin tarih ve kültür mirasımız üzerinden terbiye edilmek istenmesi 

garabetidir aşağıda anlatılmak istenen:  

                                                                                                                                                                          
2 Bkz: İmparator IV. Patetes, M.H. Muhammedi, Çeviren: Veysel Başçı, Kelime Yayınları, 3. Baskı Eylül 2014, 

İstanbul 
3 Kökenleri Moğollara dayanan bir halk.  
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“Bamyan4 doğup büyüdüğü yerdi. Kadim tarihinin olduğu dev Buda heykellerinden de 

anlaşılıyordu. Dağın bağrına kazınmış o dev heykellerini babasıyla birlikteyken yakından da 

görmüştü ve gördüklerine inanamamıştı: 

-Baba bu heykelleri kim yapmış? 

-Eski insanlar oğlum! 

-Müslümanlar mı? Hayır oğlum..Budistler.... 

Bamyan’daki tarihi kalıntılar sadece dev Buda heykelleri ile sınırlı değildi. Koca dağların 

zirvesine kurulmuş dev kaleleri de vardı Bamyan’ın. Babası; kalelerin düşman saldırılarından 

korunmak için inşa edildiğini söylemişti ona. O yüzden Buman’da savaşçıların bir gün o eski 

kaleleri onararak oraya sığınacaklarını düşünmüştü Buman. Oysa zaman değişmişti. O 

görkemli kaleler, heykeller, tarih ve kültür, tank, top ve füzelerle yerle bir edilmişti.” (Avarey-i 

bi Hûrşid, s.16-17)   

2- ŞAT’IN5 ÇOCUKLARINA ARMAĞAN  (Hediye-î Berayi Beccehayi Kenar-ı Şe’d) 

Toplam 20 sayfalık resimli bu küçük hikâye kitabı verdiği mesajla hacminin çok ötesinde 

bir eserdir. Sirus Tahbaz tarafından kaleme alanan ve Mehdi Fedvi tarafından resimlenen 8-12 

yaş gurubu çocuklara yöneliktir. Kitabın 12 yaşındaki “Abdu” adlı kahramanı savaş sebebi ile 

ayaklarını kaybetmiş, tekerlikli sandalyeye bağlı yaşamak zorunda kalmıştır. Aynı zamanda 

zorunlu göç sebebiyle doğup büyüdüğü şehirden –Abadan- uzak kalmıştır. Münzevi ve içe 

kapanık bir dünyası vardır. Çocuklar sokakta top oynarken o onları evinin penceresinden 

izlemekle yetinmektedir. Tekerlikli sandalyeye mahkûm oluşunun ise iki temel sebebi vardır. 

Savaş kurbanı olmak ve doğup büyüdüğü memleketini, arkadaşlarını terk etmişliğin verdiği 

katlanılmaz yalnızlık. Onu bu yalnızlığından kurtarmak isteyenler ise–Ali, Mehran, Kazım, 

Ahmed, Hüseyin, Emir, Muhammed ve Muhsin gibi yeni mahallenin çocuklarıdır. Onlar 

Abdu’nun tekrar hayata bağlanmasını sağlayacaklardır. Hep beraber yaptıkları uçurtmanın 

üzerine yazdıkları mektup ile eski ve yeni dostlar arasında köprüler kuracak ve Abdu’nun 

geride, yani savaş bölgesinde bıraktığı arkadaşlarına şu mesajı vereceklerdir:  

“Bu uçurtma Abdu’nun Azim, Halil, Casim, İreç ve Abadan’daki tüm çocuklara bir 

armağanıdır. Bu armağanı Abdu’nun Tahran’daki yeni arkadaşları Ali, Kazım, Mehran ve Emir 

hep birlikte yaptık. Sizleri sevdiğimizi ve her daim aklımızda olduğunuzu bilmeniz için de bunu 

size gönderiyoruz.” (Hediye-î Berayi Beccehayi Kenar-ı Şe’d, s.16) 

                                                           
4 Afganistan’ın başkenti Kabil’in 240 km. Batısında yer alan tarihi bir vilayet. 
5Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezine dökülmeden önce birleştikleri nokta. İran ve Irak sınır bölgesindedir.  
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Kitaptaki Abdu’nun göç etmek zorunda kaldığı yeni mahalledeki yeni arkadaşları son 

derece pozitif bir imaja sahiptirler. Onlarda asla bir yabancı düşmanlığı veya öteki yaratma 

çabası yoktur. Yalın ve saf bir yaklaşımla savaş malulü Abdu’yu kitaplara bağlayacak kadar 

olgun davranışlar sergileyen yetişkin çocuklardır hepsi.   

3- AYA BAK (Be Mah Nigah Kon) 

Kendiside Türkmen asıllı olan İranlı yazar İbrahim Hasan Beygi’nin Aya Bak adlı eseri 

İran-Türkmenistan sınır boylarında yaşanmış veya yaşanmakta olan olayları, ayrılıkları, hasret 

ve özlemleri çocukların gözüyle anlattığı küçük, resimli bir öykü kitabıdır. Yazarın şu ana kadar 

mezkûr öykü kitabı da dâhil olmak üzere üç öykü kitabı tarafımca Türkçe’ye kazandırılmıştır.6   

Aya Bak, İranlı küçük Leyla’nın Büyükbabası ile birlikte Sovyetlerin dağılmasının ardından 

Türkmenistan’a gidişini ve bu yolculukta karşılaştığı olayları anlatır. Sınırların kapalı ve 

geçişlerin imkânsız oluşundan yetmiş yıldır kızkardeşi Nebahat’ı görememiş, kendisinden haber 

dahi alamamış Büyükbaba’nın heycanına tanıklık etmiştir Leyla bu öyküde.  Hem Nebahat 

halasına kavuşmuş hem de Nebahat halanın kızı ve kendi yaşıtı olan Gülcihan’ı ilk kez görme 

fırsatı bulmuştur. Yıkşım ve Şekür Hanım ise öykünün diğer kahramanları olup,  Leyla’nın 

sınırın öte tarafında yaşamak zorunda kalmış diğer akrabalarıdır. Öykü de Leyla ile Gülcihan 

birbirlerini sık sık görememenin nedenleri üzerinde konuşurlar. Neden sınırlarla biz insanları 

ayırıyorlar diye sorarlar bir birlerine. Sınırlar neden çizilir? Neden akrabaları ayırıyorlar? 

Deniyor. Ve bu nedenselliği sorgulayan şiirler yazıyor Leyla: 

Toprak parça parça olmuş, 

Parçalanmış toprakları bekçiler koruyor, 

Nebahat hala bir tarafta  

Büyük baba diğer tarafta kalmış, 

Gökyüzüne bakıyor…(Aya Bak. s.14) 

Gökyüzünde özgürce uçan kuşları hayal ediyorlar birlikte. Büyükbaba hasretle torunlarına 

bakarak iç geçiriyor bazen: “Bari bunlar bizim gibi ayrı yaşamak zorunda kalmasalar!” (Aya 

Bak s.15) diyor. 

Leyla ile Gülcihan ise kendilerini ayıran o anlamsız sınırlar karşısında başlarına gelen 

kaderden soyutlanmak istercesine şöyle bir fikir üretiyorlar; 

Leyla Gülcihan’a bakarak; “İran’a gidince buraları özleyeceğim. Keşke gidip gelmek bu 

kadar zor olmasaydı” dedi. Ve devam etti: 

-Ama birbirimize söz verebiliriz.  

-Ne sözü? Dedi Gülcihan. 

                                                           
6 Aya Bak dışında Türkçe’ye çevrilmiş hikâyeleri Sarı Balık ve Beyaz Balık ile Kilimdeki Tomurcuk adlı öykü 

kitaplarıdır. Bunun dışında yazarın yetişkinlere hitaben kaleme almış olduğu Muhammed isimli biyografik tarihi 

romanı da 2007 yılında Veysel Başçı tarafından Farsça’dan Türkçe’ye kazandırılmıştır.  
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-Ayrı yerlerde olsak bile aynı ayı seyredebiliriz. Her gece saat onda terasa çıkıp aynı ayın 

altında buluşabiliriz.  

-Harika bir fikir. Öyleyse her gece saat onda ayın altında buluşuruz.(Aya Bak s. 23) 

Sınırların ayırdığı akrabaların komplike psikolojisini çocuklara aktarmakta oldukça başarılı 

olan yazar, karekterleri üzerinden tüm  insanlığa ise şu mesajı verir:  

“Ne olurdu ülkeler olsaydı ama sınırlar olmasaydı?! Bir defasında sınırlar hakkında 

yazdığım bir şiiri büyükbabama okudum. Ne dedi biliyor musun? Devletler benim küçük kızım 

kadar düşünselerdi tüm dünya insanları mutlu olurdu”.(Aya Bak s.13) 

 

4- KÜÇÜK GÖÇMEN (Muhacir-i Kûçek) 

İran’da defalarca basılan ve çeşitli ödüller kazanarak sinemaya da uyarlanan Küçük 

Göçmen, İran-Irak savaşının ilk günlerinde balıkçı olan babasını ve aile bireylerinin çoğunu 

kaybeden ve cephede yaralanan abisini bulmak için memleketinden göç etmek zorunda kalan 

Hurremşehirli Abbas’ın hikâyesidir. (Küçük Göçmen, arka kapak yazısı) Pelin Seval 

Çağlayan tarafından Türkçe’ye çevrilmiş hikâyenin yazarı M.Rıza Serşar birinci anlatıcı, hayat 

verdiği karakter Abbas ise ikinci anlatıcıdır. Savaşta yaralanan abisi Kasım’ı bulmak için bir 

başına, yalnız ve umutsuz bir halde önce Ahvaz’a gider Abbas. Oradaki sivil bir kampta 3 ay 

kalır. Ardından da Tahran’a gider. Abbas’ın tek umudu bir gün mutlaka bulacağına inandığı 

kardeşi Kasım’dır. Hikâye, çocuklara, savaş ve zorunlu göç yüzünden hayatta var olan her 

şeylerini kaybetseler de yaşama nasıl ve hangi umutlarla tutunacaklarını salık verir. Çocuk yaşta 

zorluklara nasıl göğüs gelinmesini öğretir. Sosyal, bireysel, maddi ve manevi gerçekliği 

okuyucunun yüzüne haykırır bir yönü vardır hikâyenin. Bu yönüyle Stephen Crane'ın “Cesaret 

Madalyasında”ki Feeleming karakterine benzer Abbas. Hikâyesi de Tarkovski’nin “İvan’ın 

Çocukluğu” filmindeki sembollerin izlerini taşır.   

Eserde savaşın ve perişanlığın her türlüsü resmedilmiştir. Öyle ki düşman askerler hurma 

ağaçlarına dahi merhamet göstermemiş, hayatın resmi altüst olmuştur:  

“Ah hurma toplama mevsimi, ne günlerdi! O günler babası balık ağını bırakıp hurma 

toplamaya giderdi, akşam taze, şıralı hurma dolu büyük bir tencereyle eve dönerdi. Bazen de 

onu (Abbas’ı) eve götürürdü. O da hurma toplayan diğer çocuklarla birlikte hurma ağaçlarının 

gölgesi altında oynar, yere dökülen hurmaları toplardı… Akşamları nehir kenarı ne güzel 

olurdu! İskelenin kenarından durup büyük ticaret gemilerinin yüklerini boşlatmasını izlemek ne 

kadar hoştu! Yazık… Artık…[bunların hiçbiri yoktu].  (Küçük Göçmen, s.36-37)  

İran’daki Arap toplumunun ağırlıkta yaşadığı bölgenin bir Arap ülkesi tarafından yerle bir 

edilmesi ise hikâyenin paradoksal noktalarından birisidir. Hikâye de tükenmeyen yegâne duygu 

ise umuttur. Bu da yıkıma ve kıyıma uğramış çocuk veya yetişkinlerin hayata tutunmasının 

yegâne anahtarıdır.  
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5- KELİMELER İMPARATORU (İmparator-ı Kelimat)  

2006 Pekin iBbY onur ödülü de dâhil pek çok ulusal ve uluslar arası ödül almış Kelimeler 

İmparatoru çağdaş İran çocuk edebiyatındaki fantastik hikâye örneklerinden birisidir. Ahmet 

Ekberpûr’un kaleminden çıkmış bu eserdeki en önemli tema, ülkelerin sınırlarla birbirinden 

ayrılmasının tüm dünya çocukları için ortak bir problem oluşuna vurgu yapmasıdır. Aynı 

zamanda kendisi de hikâyenin karakterlerindir. Hikâyenin kahramanları “Sani” adlı Çinli kız ile 

hikâyeyi okuyan küçük çocuk- “Dünya Haritası” adlı şiiri yazan Koreli küçük şairi bulmak için 

kitap içerisinde, yani kelimeler, harfler, kısacası satırlar arasında macera dolu bir yolculuğa 

çıkarlar.  

 Sani, dünya haritasını inceler. Dünyayı ve ülkeleri tanır. Ancak bir türlü aradaki sınırlara 

anlam veremez. Bu anlamsızlık yazar tarafından oldukça derin zihinsel betimlemelerle ifade 

edilir. Örneğin satır aralarında aşağıdaki şu dizeler dile getirilir: 

“Eğer senin ülken olmazsa, 

Eğer benim ülkem olmazsa, 

Ve dünya kocaman bir ülke olsa, 

Dünya haritasını çizmek daha kolay olurdu…”.(Kelimeler İmparatoru s. 7) 

Yine başka bir yerde de yazar şöyle seslenir küçük okuyucuya: 

“Hızla diğer ülkelerin üzerinden de geçti. Farklı ülkelerin ve denizlerin üzerinde 

durmak, ormanlar ve nehirleri dikkatlice görmek istese de gözü özellikle Çin’i aradı. Sınırları 

gösteren koyu çizgilerin üzerinden geçerek tekrar masmavi sulara ulaştı. Kendi kendine; “eğer 

bu koyu renklerle çizilmiş sınırlar olmazsa insanlar daha rahat birbirlerini görebilir ve kolayca 

istedikleri yere seyahat edebilirler” diye düşündü. Denizlerin ve okyanusların etrafında o 

kapkara koyu renkli çizgileri göremeyince; herhalde bu maviliklerin sahibi yoktur diye geçirdi 

içinden…”(Kelimeler İmparatoru s. 10) 

 Kitapta çocuğa verilmek istenen asıl mesaj dünyanın koca bir köyden ibaret olduğudur.  

Yazar hikâyesinde sınırsız bir dünya resmetmiştir adeta. Bu resimlerine de Sani’nin bir türlü 

sevemediği coğrafya dersinde, Çin ülkesini çepeçevre saran tüm o koyu renkli çizgileri -yani 

sınırları- sildirerek başlamıştır. Çin sınırlarının kâğıt üzerinde de olsa silinmesini 

hazmedemeyen Çin İmparatoru –yani devlet sembolü- Sani’yi kitabın içine hapsettirmiştir. 

Aidan Chanbers’in “saklı okuyucu” dediği bir uslup ile hikayeye dahil olan Ekberpûr ise Sani 
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ile küçük çocuğu kitabın içerisinde fantastik bir yolculuğa çıkararak aşağıdaki örnek parafta 

olduğu gibi estetik tasvirler yaratmıştır: 

“Küçük çocuk boş durmamıştı, kelimelerin sırrını ve büyüsünü anlamaya çalışıyordu. 

Bir harfin eğimli tarafına oturup sevinçle kendini aşağı doğru bırakırken gözlerinin içi 

parlıyordu. Sani ile birlikte o tehlikeli yolculuğun üstesinden gelebileceklerine dair umudu 

artmıştı. Artık bir harften diğer harfe rahatlıkla atlayabilirdi. En zevklisi de G, S, Ş gibi kıvrımlı 

harflerden geçmek olacaktı onun için.” (Kelimeler İmparatoru s. 36) 

Eserde savaş, şiddet ve silahlar anlatılırken bile bunlar, kitap, satır ve kelimelerle 

ilişkilendiriliyor:  

“Asker son bir kez daha durması için uyarıyor Yun Suk’u. Ancak Yun Suk oralı 

olmuyor. Asker elini tetiğe götürerek Yun Suk’un kafasına nişan alıyor ve başlıyor ateş etmeye. 

Ama bu sefer silahtan çıkan mermilerin şekli başkadır. Silahtan ardı ardına mermi yerine 

harfler ve kelimeler çıkıyor ve Yun Suk’un başının etrafında dönüyorlar…” (Kelimeler 

İmparatoru s. 66) 

6- GÜL GİBİ ÇOCUKLAR (Piseran-ı Gol) 

Farsça çocuk ve gençlik romanları içerisinde hem savaş ve hem savaş sonrası aile 

psikolojisini, savaş gazisi olmuş bir baba ile oğlunun –Meysem- ruhsal ilişkilerini, hem de 

mültecileri bir arada işlemiş ender kitaplardan birisi de; kadın yazar Feriba Kelhor’un 288 

sayfalık nispeten hacimli Gül Gibi Çocuklar adlı gençlik romanıdır. Kelhor,  her ne kadar bu 

romanını sadece çocuklara ve gençlere hitaben yazmamışsa da başat karakterlerini çocuklardan 

seçmiştir.  

Roman,  İran-Irak savaşı kurgusu bağlamında bir yan mesele olarak da Afganlı mülteciler 

sorununu konu edinmiştir. Tahran’ın orta sınıf diyebileceğimiz nispeten müreffeh bir semtinde 

cereyan eden öykünün yüklenicisi iki küçük çocuk –Meysem ve Yusuf- tur. Mahallede futbol 

müsabakalarına hazırlanan takım kaptanı Meysem kendilerine teknik direktörlük yapması için 

babasının cepheden dönmesini beklemektedir. Ancak cepheden dönen babası tekerlekli 

sandalyeye mahkûmdur artık. Hikâyenin akışı bu yönde ilerlerken mahallenin çocuklarının başı, 

etrafta yapılmakta olan dev inşaatlarda çalışmak zorunda kalan Afgan mülteciler ile beladadır.  

“Meysem, odasının penceresinden dışarı izlerken inşaatlardaki Afgan işçilerin gölgesini 

görüyordu sadece…” (Piseran-ı Gol, s. 44)   

Mahallenin çocukları ülkelerindeki savaştan kaçıp gelmiş ve özellikle de inşaatlarda 

amelelik yaparak geçimini sağlayan Afgan mültecileri sevmezler. Aralarına almak şöyle dursun, 

Afganlılardan korktuklarını her defasında dile getirirler: 
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“…Saman etrafına baktı. Uzun elbiseleri ve o geniş şalvarları ile yanlarından geçmekte 

olan iki Afganlı gördü. Korkudan kalbi yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Kaviyan’ın beline 

sarıldı hemen: 

-Bunlar Afganlı! Dedi. 

Kaviyan daha hızlı pedal çevirmeye başladı. Oysa o iki işçi Afganlı o kadar yorgundular ki 

yorgunluktan onlara zarar verebilecek takatleri bile yoktu…”  

Afganlar yanlarından geçince de “işte şimdi bittik” diye iç geçirdiler…( Piseran-ı Gol, s. 

178)   

Onların kendilerini futbol oynarken izlemesinden dahi rahatsız olurlar. Afganlı bir gencin 

gece karanlığında mahalle çocuklarından birinin bisikletini almak istemesi ise zaten mevcut 

olan negatif Afgan imajını daha da zedelemiştir romanda.  

“…Afganlı çok güçlüydü. Kaviyan kene gibi yapışmış bisikleti bırakmıyordu. Bir yanda da 

ikisi birden bağırıyordu…” (Piseran-ı Gol, s. 179)   

Bu olay çocukların kendi yaşıtları gibi olan muhacir Afgan çocuklarından dahi korkmasına 

ve onları öcü gibi algılamasına sebebiyet verir. Romanda açıkça olmasa da Afganlılar bazen 

tehlikeli bazen de acımasız karakterler olarak lanse edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında aslında 

Afganlı mültecilere karşı İran’daki realist ve bir o kadar da öteki bakış açısının resmedilişidir 

roman. Yazarın İran toplumunun kahir ekseriyeti gibi Afganlı mültecilere bakışı olumsuz ve 

aşağılayıcıdır: Aşağıdaki örnek parafta olduğu gibi; 

“…Afganlı işçiler, şantiyeye geri döndüler. Artık halkın nefret dolu bakışlarına birkaç 

günde olsa tahammül etmekten başka çareleri kalmamıştı... İki adam karanlıkta Afganlı işçileri 

arıyor bir yandan da yüksek sesle küfürler savuruyorlardı…” (Piseran-ı Gol, s. 180)   

İranlılar ülkelerindeki Afgan mültecilere karşı önyargılı bazen de yıkıcı olmuş bunu da 

zaman zaman edebi eserlerine yansıtmışlardır. İran’ın alt ve üst yapı gibi emek gerektiren en 

ağır işlerini yapanlar genellikle Afganlı mülteciler –hatta çocuk yaştakiler dahil olmak üzere-  

olmuştur. Onlar bu ağır şartlar altında ülkeyi inşa ederken sokakta ve caddede Afganlı bir 

çocuğun, gencin, kadının veya yaşlının, dilencilik yaptığına ise sanırım hiçbir İranlı şahit 

olmamıştır.   

 

7- CEVADİYE’DE DÜNYA KUPASI (Cam-ı Cihani der Cevadiye) 

Davud Emiriyan’a ait bu gençlik romanında ise çeşitli sebep ve saiklerden ötürü İran’da 

yaşamak zorunda olan farklı azınlıkları görüyoruz. Bu azınlıklardan birisi de Afgan 

mültecilerdir. Romanın asli karakteri yeni yetme genç bir delikanlı olan “Siyaveş” 

.mahallerindeki kapalı spor salonunda ülkeler arası dostluk maçları tertipleme düşüncesini 

Kanada büyükelçisinin oğlu “Alex (Hayward)” ile paylaşır. Alex’in yardımıyla müsabakalara 

İspanyol, İtalyan, Japon, Çin, İsveç, Arjantin ve Brazilya büyükelçiliğindeki diplomatların 
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çocukları da katılır. Maçların yapılacağı futbol sahasına yakın bir inşaatta çalışan Afganlı 

mülteciler Siyaveş ve arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bulurlar.  Bu tanışmanın ardından Afgan 

mültecilerin de kendi aralarında bir takım oluşturarak müsabakalara katılmaları kararlaştırılır. 

Bütün maçlar bir bir oynanır, her takım rakibine karşı sahaya çıkar. Tüm takımların taraftarı 

Afgan takımının kazanmasını istemektedir. Taraftarın bu moral desteği sayesinde dostluk 

kupasını Afgan takımı kazanır. (Tefavut, Digeri ve Ekâliyet …s.14)  

Toplamda 270 sayfalık olan romanda İran’daki Afgan mültecilere yaklaşım Gül Gibi 

Çocuklar romanının aksine son derece yapıcı ve pozitif bir yaklaşımdır. Farklı etnik gruplardan 

ve çeşitli ülke çocuklarından oluşan takımların Afgan takımına desteği resmedilmiştir eserde. 

Özel de Tahran’ın genel de ise İran’ın kozmopolit da yapısına vurgu yapılmıştır. 

Kitabın etkileyici bir yönü de Siyaveş ile Alex’in anadillerini birbirlerini öğretmesidir. 

İngilizce öğrenmek isteyen Siyaveş ile Farsça öğrenen Alex’in hikâyesidir birazda bu. Bu 

açıdan farklı etnik aidiyetleri olanların kültürel etkileşimi de söz konusudur kitapta.    

Afgan mültecilerin yaşadığı zorluklara defalarca dikkat çekilmiştir eserde. Çocuk yaştaki 

Afgan mülteci “Bidil”in  Siyaveş’e cevabı bu kabildendir: 

“İnanın ben ve arkadaşlarım ne kazanıyorsak Afganistan’daki ailelerimize gönderiyoruz. 

Göndermezsek hepsi açlıktan ölür. Onun için bizim kendimize ait paramız hiç olmuyor.”(Cam-ı 

Cihani der Cevadiye, s.88) 

Başka bir yerde ise Afgan mültecilerin iş hayatında yaşadığı sıkıntılar dile getiriliyor: 

“Şu mühendis var ya, inşaatın demirinden çimentosundan çalıp duruyor ama elimizden bir 

şey gelmiyor. Şikayet etsek kendimizi ya göç idaresinde buluyoruz ya da Afganistan sınırında!” 

(Cam-ı Cihani der Cevadiye, s.112) 

Yazar, romanda İranlı çocukların Afgan mültecilerle empatisini kurgulayarak, dayanışma 

içinde oldukları mesajını ise şu sözlerle veriyor: 

“Eğer intikam almak istiyorsanız sahaya çıkın ve centilmence karşılaşın, yiğitçe yenin 

onları bu onlardan alacağınız en güzel intikam olur. Afganlar yiğit insanlardır. Sakın ha saha 

da bu yiğitliği lekeleyecek bir şey yapmayın. Zaten bazı serseriler yüzünden adınız yeterince 

kötüye çıkmış! ” (Cam-ı Cihani der Cevadiye, s.111) 

 

 

 

   

SONUÇ 

 

Yukarıda incelemesini yapmaya ve özetlerini vermeye çalıştığımız yedi eserde de görüldüğü 

gibi çağdaş İran çocuk edebiyatında savaş, mültecilik, göç ve sınır kategorilerinde 
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değerlendirilebilecek eserler vardır. Bunlardan özellikle savaş ve savaş sonrası dönem kitapları 

ile iç göç temalı eserler oldukça fazladır. Bununda temel sebebi sekiz yıl süren İran-Irak 

savaşının ülkede yarattığı yıkım ve buna bağlı olarak gelişen sosyal, kültürel, siyasal ve 

ekonomik konjonktürdür. Ancak bu kategoriye giren eserlerin sayısı ve içeriği hususunda daha 

ciddi araştırmalar yapılmalıdır. Kuşkusuz yakın coğrafyalarda yaşa(n)mış çocuk hikâyelerini 

irdelemek, bölgemizde savaşlar sebebiyle cereyan eden yıkımın ve sıkıntıların neden-sonuç 

ilişkilerini de kavramamızda bizlere yardımcı olacaktır.    
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