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SEMPOZYUM AÇIŞ KONUŞMALARI 

 

ORTAK ENDİŞELERLE ORTAK HEDEFLERE YÜRÜMEK 

 

Bican Veysel YILDIZ 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Çocuğu ve çocuk edebiyatını önemseyen, içindeki çocuğun sesine kulak vererek çocuk 

ve gençlik edebiyatının gelişmesi için çalışan çocuk yürekli Güzel İnsanlar, 

4. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na hoş geldiniz.  

Biliyorsunuz, bizim hitaplarımızda, selamlamalarımızda “misafirler, konuklar” hitabı 

yok. İster Türkiye’den gelmiş olun, ister Türkiye dışındaki gönül coğrafyamızdan gelmiş olun. 

Burada misafir yok, burada hepimiz ev sahibiyiz. Güzel dostum Ganira Paşayeva’nın Türkiye 

ile Azerbaycan için kullandığı “Siz ne kadar İstanbullu, Ankaralı iseniz, ben de o kadar 

İstanbulluyum, Ankaralıyım; ben ne kadar Bakülü isem siz de o kadar Bakülüsünüz. Ben burada 

misafir değilim.” Sözünü ben bütün gönül coğrafyamız için kullanmak istiyorum. Bugün sizin 

bulunduğunuz İstanbul ne kadar bizim ise o kadar sizin, sizin geldiğiniz şehirler ne kadar sizin 

ise o kadar bizimdir. Aramızda misafir yok. Evimizden evinize, ilinizden ilimize hoş geldiniz. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

2013 yılında yola çıkarken çocuk ve gençlik edebiyatının bütün taraflarını ortak 

zeminde buluşturmak için çok çalışmamız gerektiği bilinci ile ilk adımlarımızı atmış, Çocuk ve 

Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği’ni kurmuştuk. Uzun zamanda gerçekleşecek, büyük emek ve 

gayretler gerektirecek birçok hedef gibi her yıl düzenli olarak aynı tarihlerde uluslararası bir 

sempozyum ile alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak hedefini de önümüze koymuştuk. 

Bunu gerçekleştiremeyeceğimizi, devam ettiremeyeceğimizi düşünenler çoktu. Böyle bir 

çalışmaya başlasak da devam ettiremeyeceğimize dair düşünceleri, hedeflerimizi küçültmemize 

dair öğütleri, önerileri defalarca dinledik. Elbette sadece çevremizden gelen öğütleri, eleştirileri 

dinlemedik; yüreğimizin sesini de dinledik. Yüreğimizin sesi ise bize “Hedeflerinizi küçültmek 

yerine gayretlerinizi büyütün!” diyordu. Gayretlerimizi büyüttük, emeklerimizi büyüttük, her 

geçen gün sizlerden aramıza katılanlarla çevremizi büyüttük, sizlerden gelen bilgi ve 

deneyimlerle bilgimizi büyüttük, varlığınızla zenginleşerek sevinçlerimizi büyüttük, çocuklara 

ve gençlere dair endişelerimizle birlikte sevgimizi de sizlerle paylaşarak sevgimizi ve 

yüreğimizi büyüttük. Bugün yirmiden fazla ülkede, yüzlerce üniversiteden akademisyenlerle, 

yazarlarla, şairlerle, çizerlerle büyük bir sevgi ve bilgi halkası oluşturmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Artık yüzlerce insan biliyor ki her yılın ekim ayında Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 

Yazarları Birliği’nin düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu olacak. 

Gururluyuz. Bu gurur hepimizin. Uzak yakın demeden çağrımıza ve içindeki çocuğun sesine 

kulak verip yollara düşen çocuk yürekli güzel insanlar, hepinize minnettarız. 

2014 yılında ilk sempozyumumuzu düzenledik. 2015 yılından itibaren hiç aksatmadan 

düzenli olarak sempozyumlarımızın hemen ardından Türk ve İslâm Dünyası Çocuk ve Gençlik 

Edebiyatı Çalıştayı yapıyoruz. 2015 yılındaki I. Türk ve İslâm Dünyası Çocuk ve Gençlik 

Edebiyatı Çalıştayı’nda aldığımız karara uygun olarak üç ana başlık üzerindeki çalışmalarımızı 

ısrarla sürdürüyoruz. Sibirya’dan Pakistan’a, Amerika’dan Azerbaycan’a, Özbekistan’dan İran’a 

kadar çok geniş bir alanı kapsayan Türk ve İslâm Dünyası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Tarihi’ni 

Yazma Projemiz başta olmak üzere çalıştay ödevlerimizi yapmaya devam ediyoruz.  
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Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz çalıştaylarımıza devamlı katılan ve bulunduğu 

coğrafyadaki çalışmalarımızı yürüten arkadaşlarımıza şahsım, derneğimiz, milletimiz ve 

insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Türk ve İslâm Dünyasında çocuk ve gençlik 

edebiyatının gelişmesi için büyük emek ve gayret sarf eden bu arkadaşlarımızın hangi 

güçlüklerle, hangi fedakârlıklarla bu çalışmalara katıldıklarını, fikir ve bilgi ürettiklerini en iyi 

bilen kişi olarak onlara duyduğum minnettarlığı kelimelerle ifade etmem mümkün değil. 

Abartısız olarak söyleyebilirim ki bu güzel insanların her biri, İsmail Gaspıralı gibi, Ahmet 

Cevat gibi Türkçeye gönül vermiş dilde, fikirde, işte birlik idealine ulaşmak için başını bu 

gayeye adamış birer kahramandır. Dün İsmail Gaspıralı’yı, Ahmet Cevat’ı, Mehmet Akif’i 

unutmayan ve unutturmayan edebiyat tarihi, yarın da Türk ve İslâm Dünyası Çocuk ve Gençlik 

Edebiyatı Çalıştayı’nın emektarı bu güzel insanların adını mutlaka bir yerlere yazacak ve 

unutturmayacaktır. Bu dostlarımızın hepsini yüreklerinden öpüyorum. İnşallah bu güzel 

dostlarımızla ve sizlerle bir gün derneğimizin öncülüğünde hayata geçecek bir başka 

hayalimizin, bir başka hedefimizin; Türkiye’nin ilk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Enstitüsü’nün 

açılışında buluşacağız. 

Her yıl değişik ülkelerden çocuk ve gençlik edebiyatı alanında uzman akademisyenler, 

yazarlar ve bu alanda çalışmaları olan diğer düşünce adamları ile farklı konuları paylaşma ve 

tartışma imkânı bulduğumuz Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda bu yıl 

“Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile Sözlü Edebiyat İlişkisi” ana başlığı etrafında çalışmalarımızı 

paylaşacağız. Başta bizim kendi coğrafyamız olmak üzere dünyanın her yerinde, her milletin ve 

her dilin çocuk edebiyatının temellerinde sözlü edebiyat ve sözlü kültür var. Sözlü edebiyat ile 

çocuk ve gençlik edebiyatının ilişkisini bilmeden, sözlü kültürün çocuk edebiyatı eserleri 

üzerindeki etkilerini fark etmeden çocuk ve gençlik edebiyatı alanını doğru tanımanın mümkün 

olamayacağı inancıyla IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda sözlü 

edebiyatı işlemek istedik. Sizlerden gelen onlarca bildiri de bu konuyu konuşmamızın ne kadar 

isabetli ve ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. İnanıyorum ki bu sempozyum, hepimizin ufkunu 

genişletecek, bilgi ve birikimine katkı sunacaktır.  

Emekleriniz, gayretleriniz ve katkılarınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. 
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FARKINDALIK OLUŞTURMAK 

 

Tacettin ŞİMŞEK 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Akademik Kurul Başkanı 

 

Saygıdeğer Meslektaşlarım, 

Değerli Katılımcılar, 

Sevgili Dostlar, 

4. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Dört yıl önce yola çıkarken çocuk edebiyatında uluslararası düzeyde bir farkındalık oluşturmayı 

amaçlamıştık. Geleceği inşa için önce çocuktan başlamalıydık. “Çocuktur, ne anlar” 

küçümseme ifadesini silip yerine “Çocuktur, anlar!” düşüncesini hâkim kılmanın yollarını 

aramalıydık. Çocukların sezgilerine güvenmeliydik. Kitap merkezli bir dünyayı çocuklarla 

kurabilirdik. Okumayı da yazmayı da ilahi bir emir olarak algılamak ve gereğini yapmak 

zorundaydık. 

Bugün ortaya çıkan tabloya baktığımda emin adımlarla hedefe yürüdüğümüzü düşünmekten 

kendimi alamıyorum. Her adımda çoğalmanın sevincini sizinle paylaşmaktan mutluluk 

duyuyorum. Elbette alacağımız daha çok mesafe var. Hâlâ yolun başında olduğumuz bile 

söylenebilir.  

Bir gün Sosyal Bilimler ya da Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Çocuk Edebiyatı Bilim Dalı’nın 

kurulduğunu; YÖK tarafından Çocuk Edebiyatı’nın bağımsız bir alan olarak kabul edildiğini 

görmek, bizim rüyalarımızdan biridir. Ancak o zaman Çocuk Edebiyatı alanındaki lisansüstü 

çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürütmek mümkün olacak. Bu rüyayı gündemde tutmak için bile, 

sempozyumlar, kongreler, çalıştaylar düzenlemeye değer. Dört yıldır uluslararası çerçevede 

gerçekleştirdiğimiz çalıştayların bir amacı da bu kurumsal yapının temellerini atmaktır. 

Üniversitelerin bile düzenlerken birkaç kez düşündüğü uluslararası bir sempozyumu bir dernek 

çatısı altında düzenli olarak, aksatmadan dört yıl sürdürebilmek tek başına bir başarı öyküsüdür. 

Bu başarı öyküsünde hiç kuşkusuz Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Başkanı 

dostum Bican Veysel Yıldız’ın sabrının, sebatının, azminin ve kararlılığının payı çok büyük. 

Çabasıyla, koşuşturmasıyla bizi de ateşliyor ve peşinden sürüklüyor. 

Cemal Süreya’nın Fazıl Hüsnü Dağlarca için kullandığı “tek başına bir okul” tabirini biraz 

değiştirerek “tek başına bir ordu” biçiminde Bican Veysel Yıldız için de kullanmak mümkün. 

Eskiler önce “refik sonra tarik” demişler. Yani “önce yoldaş, sonra yol.” Bizim için sizlerin 

yoldaşlığı çok önemliydi. Sizler de desteğinizi, yardımınızı ve katkınızı esirgemediniz, 

varlığınızla ve bilgi birikimlerinizle bizi onurlandırdınız. Yoldaşlığınızla bize güç kattınız, 

çalışma şevki aşıladınız. Çocuk edebiyatı alanını ne derece önemsediğinizi gösterdiniz. Bir 

bilinci ve duyarlılığı paylaşmanın samimi örneklerini sundunuz. Şükran borçluyuz. 

Yolculuk nereye kadar sürecek, bunu önceden kestirmek mümkün değil. Biz niyetlenir, yola 

çıkarız. Ötesini Allah bilir. Arif Nihat’ın bir sözünü hatırlıyorum: “Bizim yolumuz 

cebimizdedir. Çıkarır, serer, yürürüz.” der. Yolculuk bizim yazgımızdır. Hayatı bir yolculuk 

olarak algılayanların başka türlü davranması beklenebilir mi?  
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Bir başka sözü de şöyle Bayrak şairimizin: “Güneşi önüne al yürü, gölgen arkandan ister gelsin 

ister gelmesin.” Biz yeter ki güneşi önümüze alıp yürüyelim. Gölgemizin bizi izleyip 

izlememesi onun bileceği iş. 

Biz, süreçten sorumluyuz, sonuçtan değil. Bildiriler sunar; bilgilerimizi, gözlemlerimizi ve 

deneyimlerimizi paylaşırız. 

Bildirmek bizden, “oldurmak” Allah’tandır. 

Sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyorum. 

Yeni sempozyumlarda buluşmak ümidiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 

 



 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ ARACI OLARAK TÜRKÜLER: BİR İÇERİK ANALİZİ 

 

Ali Fuat ARICI* 

Züleyha ER** 

 

Özet 

Sevgi, saygı, dürüstlük, adalet, hoşgörü, alçakgönüllülük gibi pek çok değeri kapsayan değerler eğitimi 
konusu, eğitimin duyuşsal boyutunda yer almaktadır. Değerler eğitiminin edinilmesi çoğunlukla bilişsel 
hedeflerin öğretimi kadar kolay değildir; zira içeriğinde göreceli olarak toplumda olması gereken ideal 
insani değerlerin somutlaştırılması söz konusudur. Türk halk kültürünün önemli kaynaklarından biri olan 
“türkülerin” halkın değer yargılarını, yaşam tarzını, acılarını, sevinçlerini, inançlarını, âdet ve 
geleneklerini nesilden nesile aktardığı görülür. Popüler kültürün etkisiyle bugünlerde öğrencilerin uzak 
kaldığı türküler öğrencilere içeriğiyle değer yargılarını kazandırmada; ezgisiyle değerleri somutlaştırmada 
etkili olabileceği düşünülmektedir. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarında da yer aldığı gibi eğitimin 
duyuşsal boyutunun en az bilişsel boyutu kadar önemli olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışma, veri 
toplama biçimi ve hedeflenen sonuçlar bakımından içerik analizi deseninde bir nitel araştırmadır. 
Araştırmada halk edebiyatının seçkin örneklerinden türküler sevgi, saygı, dürüstlük, adalet, hoşgörü, 
alçakgönüllülük gibi değerler bakımından incelenmiş ve öğrencilere değerler eğitimini aktarmada işlevsel 
bir boyut kazandırabileceği düşünülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Değerler eğitimi, türkü, karakter eğitimi, Türkçe eğitimi. 

 

FOLK SONGS AS VALUES EDUCATİON TOOL: A CONTENT ANALYSİS 

Abstract 

Values education –contains love, respect, honesty, justice, tolerance, humility, etc. takes part in 
affective dimension of eduvcation. Obtaining of values is harder than cognitive objectives. Because it 
contains expected ideal human values and it must embody this values. Folk songs that one of the most 
important source of our culture ,transfers people’s life styles, sufferings, pleasures, beliefs and traditions 
from generation to generation. It is assumed that the cognitive dimension of education is as important 
as the cognitive dimension of education as it is involved in the general aims of Turkish National 
Education. This work is qualitive research with content analysis. In the work folk songs studied in point 
of love, respect, honesty, justice, tolerance, humility etc. In addition to its thought that it can provide 
the students with a functional dimension in conveying values education. 

Keywords: Values education, folk song, transfering values, Turkish education. 

 
GİRİŞ 

İnsanı insan yapan en önemli ögelerin başında değerler gelmektedir. Toplumda bir arada 

yaşayan insanların iyi ilişkiler kurması, erdem sahibi olması, vicdanın rahat olması gelecek 

kuşaklara da aktarılacak olan evrensel değerlerin varlığından kaynaklanmaktadır. Değerler 

küçük yaşlardan itibaren ailede verilerek çocuklara aktarılır. Ailede verilmeye başlanan erdem 

sahibi insan olma yolunda ve kişiler arası ilişkilerde belirleyici olan değerler eğitimi çocuk 

okula başladığında sistemli hale gelir. Değer TDK Türkçe sözlükte bir şeyin önemini 

belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet anlamına gelmektedir. 

                                                           
* Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi afaturkey@hotmail.com 

** Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi zulu551@hotmail.com 

mailto:afaturkey@hotmail.com
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Değerler Eğitimi, MEB tarafından “Değerleri öğretmek için açık bir girişim” olarak 

tanımlanmaktadır. 

Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına bakıldığında Türk Milletinin bütün fertlerini, milli, 

ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 

vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmekle beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu 

bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 

haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 

yetiştirmenin yer aldığı görülmektedir. Bu amaçlar eğitimin duyuşsal boyutu içinde yer 

almaktadır. Sevgi, saygı, dürüstlük, adalet, hoşgörü, alçakgönüllülük gibi pek çok değeri 

kapsayan değerler eğitimi konusu, eğitimin duyuşsal boyutunda yer almaktadır. Değerler 

eğitiminin edinilmesi çoğunlukla bilişsel hedeflerin öğretimi kadar kolay değildir; zira 

içeriğinde göreceli olarak toplumda olması gereken ideal insani değerlerin somutlaştırılması söz 

konusudur. 

Değer Eğitimi son yıllarda özelde Türk Milli Eğitiminin, genelde ise nerdeyse tüm dünya eğitim 

sistemlerinin önemli konularından biridir. Eğitim sistemleri öğrencileri bir bütün olarak eğitmek 

gerektiğini ve bunun doğal uzantılarından birinin de öğrencilerin duyuşsal davranışlarının 

biçimlendirilmesi olduğunu fark etmeye başladılar. Biraz da küreselleşmeyle birlikte değer 

eğitimindeki kaybın daha fazla farkına varıldı ve bunu telafi etmenin yolları aranmaya başlandı. 

Uluslararası düzeyde, değerlerin belirlenmesinde de sorunlar yaşanmıştır. Değer araştırmaları 

Rokeach Değer Envanteri ile birlikte bir ivme kazanmış ise de, asıl ivmesini Schwartz’ın Değer 

Listesi ile yaşamıştır ve bu listenin işlevselliğe kavuşması doksanlı yılların ortalarından bu yana 

olmuştur. Son olarak, UNESCO’nun evrensel değer olarak belirlemiş olduğu 12 değerin, farklı 

düşüncelere sahip bir dünyada ortak değer olarak kabul görebilecek bir liste olduğunu belirtmek 

gerekir. Her ne kadar eğitim öncesinde farklı değerlere ulaşılabilir olduğu ve değerlerin neye 

dayanması gerektiği ile ilgili olarak farklı görüşler bulunmakta ise de, aslında neye değer 

verilmesi gerektiği konusunda insanlar büyük ölçüde hemfikirdirler. (Bacanlı, 2013) 

Dünyada Değerler Eğitimi Yaşayan Değerler Eğitim Programı (YDEP) adı altında 1995 yılında 

Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumar is `in hazırladığı 

uluslararası bir proje olarak uygulanmaya başlanmıştır. UNESCO tarafından desteklenen bu 

eğitim, tüm dünya eğitimcilerinin ortak olduğu "Yaşayan Değerler Eğitimi" adlı bir eğitimdir. 

Demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin öğrencilere kazandırılmasında telkin yolu 

değil, ‘etkinlik temelli’ yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca değerler eğitimine 

yönelik farklı yaş grubundaki öğrenci ve öğretmenler için materyaller geliştirilmiştir. “Daha iyi 

bir dünya için değerlerimizi paylaşalım” isimli bu proje; iş birliği, özgürlük, mutluluk, 

dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olarak 12 

evrensel değere odaklanmıştır. YDEP, Mart 2000'de 64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı. 

(mebk12.meb.gov.tr ) 

Ülkemizde Değerler Eğitimi 18.Milli Eğitim Şurası Kararlarına uygun olarak 2010’da 

yayımlanan İlk Ders Genelgesi ile iyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri 

pekiştirmek, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel 

ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak amacıyla uygulanmaya 

başlanmıştır.  

Öğrenciye olumlu davranış, tutum, tavır, his kazandırmanın yöntemi elbette ki bilişsel boyut 

kadar açık ve anlaşır değildir. Bu bakımdan değerler eğitimini öğrenciye vermek derslerde 

öğretilecek konulardan oldukça farklı olmak zorundadır. Öyleyse değerler eğitimi 

uygulamasında farklı yöntemler denemeye ihtiyaç vardır. 

Değerler eğitiminde, geleneksel yöntem ve teknikler tam olarak işlevsel değildir. Çünkü 

değerler eğitimi, farkına varma, önemine inanma ve değer verme gibi duygusal yönü ağır basan 

niteliklere sahiptir. Bu nedenle daha çok duyuşu ve duyguları yansıtan yöntemler 

kullanılmalıdır. Sosyal ve psikolojik dinamiklere hitap eden bir eğitim anlayışından hareket 

etmek değerler eğitimi açısından çok önemlidir. Halk ozanları gerek yaşamları ve gerekse 
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kişilikleri bakımından özel insanlardır. Bu kişiler, sürekli halkın içinde olmuş, üzücü ve 

sevindirici hadiseleri halkla birlikte hissetmiş, kendi yaşamları içerisinde birçok sıkıntılar 

çekmişlerdir. Aslında, türkü üretmek için bu şartların oluşması gerekmektedir. Türküler ve 

türküleri üretenler toplumun sosyal dinamiklerine hitap etmekte ve toplumu etkilemektedir. Bu 

nedenle, halk müziğinin ve halk ozanlarının değerler eğitiminde kullanılması önemli katkılar 

sağlayacaktır. (Turhan ve Kova, 2012) 

Yapılan pek çok araştırmanın sonuçlarına bakıldığında farklı zekâ türlerinin var olduğu bilimsel 

olarak kanıtlanmıştır. Bireysel farklılıklar olduğu için kişilerin sahip olduğu zekâ türleri de 

farklılık göstermektedir. Birden fazla zekâ türü kullanılarak yapılan eğitim ilgiyi, kalıcılığı ve 

kaliteyi artırabilir. Bu bakımdan değerler eğitiminde de türkülerden faydalanılarak müziksel-

işitsel zekâ, sözel zekâ harekete geçirilebilir. 

Toplumun oluşması için ortak bir kültür ve tarihe sahip olması gereklidir. Kültürün taşıyıcısı 

olan ürünlerin başında da Türk halk edebiyatı türleri içinde yer alan ninni, masallara, çocuk 

oyunlarından tekerlemeler, bilmeceler, efsaneler, destan, kahramanlık hikâyeleri, atasözleri, 

deyimler, bilmece, fıkralara, maniler, türküler, dualar, ağıtlar yer almaktadır. Bu sözlü kültür 

ürünleri yüzyıllardan bu yana halkın içinden doğmuş, kuşaktan kuşağa aktarılmış pek çok 

kültürel özelliği içinde barındırmaktadır. Çocuklarda kimlik bilinci oluşturmak, vatan ve millet 

sevgisi kazandırmak, ahlaki değerlerimizi kazandırmak amacıyla sözlü kültürümüzden 

faydalanmak oldukça önemlidir. 

Sözlü kültürün en önemli kaynaklarından biri olan “türküler” halkın değer yargılarını, yaşam 

tarzını, acılarını, sevinçlerini, inançlarını, âdet ve geleneklerini nesilden nesile aktarır ve içinde 

sevgi, saygı, dürüstlük, adalet, hoşgörü, alçakgönüllülük gibi pek çok değeri barındırır. Bu 

bakımdan türküler öğrencilere içeriğiyle değer yargılarını kazandırmada; ezgisiyle değerleri 

somutlaştırmada etkili olabilir. 

Kültürel değerlerimiz ve yaşam felsefemizin gönül dili ile yeniden yorumlanmış formları olan 

türkülerimiz, duygu ve düşüncelerimizin en etkili bir biçimde ifade edilebileceği araçların 

başında gelmektedir. Anadolu’da yasayan saz şairlerinin kendilerine has bir üslup ve ustalıkla 

seslendirdikleri Anadolu türkülerinde, birçok farklı tema işlenmesine rağmen “insan sevgisi, 

hoşgörü ve barış” birçoğunun temel taşını oluşturmuştur. Bu durumun, Anadolu insanının 

yasam felsefesi ve düşünce yapısından kaynaklandığını söylemek mümkündür (İmik, 2014).  

Kültürel değerlerimiz ve yaşam felsefemizin gönül dili ile yeniden yorumlanmış formları olan 

türkülerimiz, duygu ve düşüncelerimizin en etkili bir biçimde ifade edilebileceği araçların 

başında gelmektedir. Anadolu’da yasayan saz şairlerinin kendilerine has bir üslup ve ustalıkla 

seslendirdikleri Anadolu türkülerinde, birçok farklı tema işlenmesine rağmen “insan sevgisi, 

hoşgörü ve barış” birçoğunun temel taşını oluşturmuştur. Bu durumun, Anadolu insanının 

yasam felsefesi ve düşünce yapısından kaynaklandığını söylemek mümkündür (İmik, 2014).  

Türkü türlü ezgilerle söylenen bir anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli, kişisel halk 

şiiri biçimleri arasına giren türküler de vardır. Türkü, her iki bölüğe de girebildiğinden halk 

edebiyatının en zengin alanıdır. Türkü bentleri, yapı ve sözleri bakımından iki bölümden oluşur. 

Birinci bölüm türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür ki bent adı verilir. İkinci bölüm ise 

her bendin sonunda yinelenen nakarattır. Bu bölüme bağlama ya da kavuştak denir. Bentler ve 

kavuştaklar kendi aralarında uyaklanırlar. Türküler hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenir. 

Genellikle yedili, sekizli ve onbirli hece kalıpları kullanılmıştır. Türkülerin konuları çok 

değişiktir. Aşk duyguları, günlük olaylardan etkilenmeler, savaşlardaki kahramanlıklar en güzel 

ve en coşkun olarak türkü biçimiyle anlatılabilmektedir (Dilçin, 2005:289).  

Halk müziği; farklı coğrafyaların, kültürlerin renklerini barındıran, içinde bulunduğu toplumun 

özelliklerini yansıtan bir türdür. Sözlü edebiyatın en güzel örneklerinden biri olan türkü ise 

kuşaktan kuşağa aktarılan, halkın ortak malı olan bir edebiyat türüdür (Özçimen ve Gök, 2013). 

Türküler, Türklerin düşünce, yaşayış, sanat, estetik, ahlak, inanç ve bilimsel hayatını yansıtan 

kültürel değerlerdir. Hiç bir özel gayret göstermeden kendiliğinden oluşan olgulardır. Özellikle 

türkülerin anonim olmasından dolayı bu kültürel değerlerin kişiler değil milletin bütün fertleri 
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tarafından oluştuğunun göstergelerdir. Bize göre Türkü insanlarımızın yaşadığı her türlü olaylar 

karşında sanat endişesi olmaksızın gönüllerinden dökülen nağmeli şiirlerdir. ( Kamiloğlu, 2016) 

Toplumlar yaşadıkları sürece kendi tarih ve kültürlerini oluştururlar. Türkülerin ortaya 

çıkmasının Türk tarihiyle diyalektik bağı ve uzunca bir tarihsel süreci vardır. Orta Asya’dan 

günümüze geçen tarihsel süreçte, zengin bir kültürel birikim ortaya çıkmıştır. Halkın yaşamına 

bağlı şekillenen bu birikim, kendi içerisinde oldukça zengin türkü geleneğini oluşturmuştur.  

Toplumun sınıfsal yapısındaki değişmeler, savaşlar, isyanlar, yönetenlerle yönetilenlerin 

müziklerinde de farklılıklar yaratmış, bugünden bakıldığında ortaya muazzam bir birikim 

çıkmıştır. Türkülerimizin tarihi, mevcut sınıfsal yapıdan bağımsız şekillenmemiş yönetilenlerin 

yani halkın içinden çıkmıştır. Türküler yönetenlere karşı bir tepki olarak da görülür. Tarihimizin 

şekillenmesine paralel türkülerimiz şekillenmişlerdir. Dolayısıyla türküler yaşanılan tarihsel 

süreçten bağımsız ele alınamazlar. Yaşanılanların ürünüdürler. Gelenekçi çizgimiz, mevcut 

tarihsel süreçteki sosyolojik durumla türkülerimizi birlikte kavramaya götürmelidir (Tekin, 

2012). 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma kültür analizi deseninde nitel bir araştırmadır. Yıldırım ve Şimşek’in (2013: 76) 

Hancock’tan aktardığına göre kültür analizi bireysel algı ve davranışın olduğu kadar toplumsal 

davranış, yapı, işleyiş, değerler, normlar gibi kültürel öğelerin tanımı ve analizi üzerine 

odaklanmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini Türk Halk Edebiyatına ait on türkü oluşturmaktadır. Sözlü 

kültürümüzün önemli bir parçası olan türkülerde değerlere yer verilme durumunu belirlemek 

amacıyla toplam on eser betimsel olarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz sonucu elde edilen 

veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde amaç, 

elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu 

amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan 

bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden- sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara 

ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

 

BUGULAR VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde alınmış sözlü kültürümüzün en önemli kaynaklarından türkü sözleri 

incelenerek içeriğinde bulunan değerler bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda on türkü ve 

içinde yer alan değerler tabloda gösterilmiştir. 

 
Türkü Eser sahibi Değer 

Gel Sevelim   Neşet ERTAŞ sevgi, hoşgörü 

İkilik Noktası Çıksın Aradan   Neşet ERTAŞ eşitlik, birlik beraberlik, sevgi, doğruluk, 

dürüstlük, çalışkanlık 

Saygı Duyarım  Neşet ERTAŞ saygı, eşitlik, ilim sevgisi, birlik beraberlik, 

insan sevgisi 

Beni Hor Görme Gardaşım Âşık Veysel eşitlik, adalet, alçakgönüllülük, saygı, hoşgörü 

Aldanma Cahilin Kuru Lafına   Âşık Veysel çalışkanlık, ilim sevgisi, olgunluk 

Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız Âşık Veysel birlik beraberlik, barış, eşitlik, vatan sevgisi,”  

Gafil Gezme Şaşkın Kul Himmet 

 

doğruluk, dürüstlük, kanaatkârlık  

Hoşgörü yolunu açalım dostlar Ozan Ezgini hoşgörü, dürüstlük, sevgi, ilim sevgisi, birlik 

beraberlik, dostluk, mertlik 

Bana Kara Diyen Dilber Karacaoğlan  eşitlik, sevgi, alçakgönüllülük 

Plevne Türküsü Rumeli Türküsü milli şuur, birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, 

mertlik, cesaret 

 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   23 

Gel Sevelim 

Gel sevelim sevileni seveni 

Sevgisiz suratlar gülmüyor canım 

Nice gördüm dizlerini döveni 

Giden ömür geri gelmiyor canım 

 

Özü gülmeyenin yüzü güler mi? 

Sevgisiz muhabbet hakka değer mi? 

Seven insan kaşlarını eğer mi? 

Zorunan güzellik olmuyor canım 

 

Sevgi haktır seven alır bu hakkı 

İçi güler dıştan görünür farkı 

Sevmeyene akmaz sevginin arkı 

Boş lafla oluklar doymuyor canım 

 

Bir zaman âşıkken sen de sevmiştin 

O anda dünyayı nasıl görmüştün 

Sanki cennetin bağına girmiştin 

Çokları bu hakkı bilmiyor canım 

 

Aşkın ateşine yandım alıştım 

Bu ateş içinde aşkla tanıştım 

Doğru mu yanlış mı deyip danıştım 

Sevgisiz hak kabul olmuyor canım 

 

Sevenin gönlünde yanar ışıklar 

Kaybolur karanlık tüm dolaşıklar 

Garip'im sevenler bunca âşıklar 

Boş hayale boşa yelmiyor canım 

“Gel Sevelim” adlı türküde sevgi, saygı, hoşgörü değerlerinin vurgulandığı görülmektedir.  

İkilik Noktası Çıksın Aradan 

İkilik noktası çıksın aradan 

Birdir Allah adı hoş dal midir (değil midir)? 

İnsanları bir yaratmış Yaradan 

İnsanlar hep bir kardaş dal midir (değil midir)? 

 

Hep kardaşız birbirimizi sevelim 

Hoş dil ile birbirimizi övelim 

İkiliği aramızdan kovalım 

Eğrinin emeği boş dal midir (değil midir)? 

 

Garibin sözleri birlik içindir 

Birliğin içinde dirlik içindir 

Doğru çalış aileni geçindir 

Eğrinin emeği boş dal midir (değil midir)? 

“İkilik Noktası Çıksın Aradan” isimli türküde eşitlik, birlik beraberlik, sevgi, doğruluk, 

dürüstlük, çalışkanlık değerleri vurgulanmıştır. 

 

Saygı Duyarım 

Vatanım memleketim bu mutlu günde 

Büyüğüne küçüğüne saygı duyarım 

Ayrım yapmayana kendi gönlümde 

İnsanlık adına sevgi duyarım 

… 

Cehaletin kökü söktüğü için 

Yerine insanlık ektiği için 

Ozan anıtı diktiği için 

Kırşehir iline övgü duyarım 

 

 

Süren olur cehaletin atını 

Kim çevirir cahilin kuvvetini 

Belki bir gün babamın anıtını 

Sarsan olur diye kaygı duyarım 

 

Ozanlar babası Muharrem Ertaş 

Nice ozanlara olmuştur nakkaş 

İnsan olanların hepisi kardeş 

Bir garibim böyle duygu duyarı 

“Saygı Duyarım” adlı türküsünde “saygı, eşitlik, ilim sevgisi, birlik beraberlik, insan sevgisi “ 

değerleri ön plana çıkmaktadır. 

Aldanma Cahilin Kuru Lafına  

Aldanma cahilin kuru lafına 

Kültürsüz insanın külü yalandır 

Hükmetse dünyanın her tarafına 

Arzusu hedefi yolu yalandır 

 

 

Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz 

Gül dikende biter diken gül olmaz 

Diz diz eden her sineğin bal olmaz 

Peteksiz arının balı yalandır 
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İnsan bir deryadır ilimle mahir 

İlimsiz insanın şöhreti zahir 

Cahilden iyilik beklenmez ahir 

İşleği ameli hâli yalandır 

 

Cahil okur amma âlim olamaz 

Kâmillik ilmini herkes bilemez 

Veysel bu sözlerin halka yaramaz 

Sonra sana derler deli yalandır. 

 

“Aldanma Cahilin Kuru Lafına” türküsünde çalışkanlık, ilim sevgisi, olgunluk, değerleri 

vurgulanmıştır. 

Beni Hor Görme Gardaşım   

Beni hor görme kardaşım 

Sen altınsın ben tunç muyum? 

Aynı vardan var olmuşuz 

Sen gümüşsün ben sac mıyım? 

 

Ne varise sende bende 

Aynı varlık her bedende 

Yarın mezara girende 

Sen toksun da ben aç mıyım? 

 

Kimi molla kimi derviş 

Allah bize neler vermiş 

Kimi arı çiçek dermiş 

Sen balsın da ben çeç miyim? 

 

 

Topraktandır cümle beden 

Nefsini öldür ölmeden 

Böyle emretmiş yaradan 

Sen kalemsin ben uç muyum? 

 

Tabiata Veysel âşık 

Topraktan olduk kardaşık 

Aynı yolcuyuz yoldaşık 

Sen yolcusun ben baç mıyım? 

 

 

 

 

 

“Beni Hor Görme Gardaşım” adlı türküde eşitlik, adalet, alçakgönüllülük, saygı, hoşgörü 

değerleri vurgulanmaktadır. 

 

Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız 

Bu nasıl kavgalar, çirkin dövüşler 

Hepimiz bir yurdun evlatlarıyız 

Yolumuza engel olur bu işler 

Hepimiz bir yurdun evlatlarıyız 

 

Birleşiriz bir bayrağın altında 

Biz Türklerin ikilik yok arasında 

Yanar tutuşuruz vatan aşkına 

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız 

 

Hedef alıp dövüştüğün kardaşın 

Seni yaralıyor attığın taşın 

Topluma zararlı yersiz savaşın 

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız 

 

 

 

Herkes ilim deryasında yüzüyor 

Çıkmış ayın çevresinde geziyor 

Yazık bize, yollarımız uzuyor 

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız. 

 

Kitaplar yazılmış nasihat dolu 

Birlikte güçlenir gençliğin kolu 

Gençliğe emanet Atatürk yolu 

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız. 

 

Söyler Veysel sözlerinden vazgeçmez 

Bulanık çeşmeden kimse su içmez 

Kanadı olmasa kuşlar da uçmaz 

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız. 

 

“Hepimiz Bu Yurdun Evlatlarıyız” adlı türküde “birlik-beraberlik, barış, eşitlik, vatan sevgisi” 

değerleri vurgulanmaktadır.  

Gafil Gezme Şaşkın 

Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün  

Dünya kadar malın olsa ne fayda 

Söyleyen dillerin söylemez olur  

Bülbül gibi dilin olsa ne fayda  

  

Sen söylersin söz içinde sözün var 

Çalarsın çırparsın oğlun kızın var 

Bu dünyada üç beş arşın bezin var  

Tüm bedesten senin olsa ne fayda  

  

 

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın  

Haramını helalini seçmezsin  

Tükenir kepeğin su da içmezsin  

Akan çaylar senin olsa ne fayda  

  

Kul Himmet Üstadım gelse otursa  

Hakk'ın kelamını dile getirse  

Dünya benim deyi zapta geçirse 

Karun kadar malın olsa ne fayda” 



“Gafil Gezme Şaşkın” adlı türküde doğruluk, dürüstlük, kanaatkârlık değerleri vurgulanmıştır. 

Hoşgörü Yolunu Açalım Dostlar 

Tabiatla insan iç içe yaşar 

Hoşgörü yolunu açalım dostlar 

Dürüst olmayanlar yolundan şaşar 

Hoşgörü yolunu açalım dostlar 

 

Sevgi pınarında sular durulur 

Cahil insan birbirine kırılır 

Ermiyor aklımız mantık yorulur 

Hoşgörü yolunu açalım dostlar 

 

 

Birlikte yaşarız hep kardeş bacı 

Bizleri yaşatır sevginin gücü 

Cömerttir tabiat verir ilacı 

Hoşgörü yolunu açalım dostlar 

 

Canım feda olsun mert oğlu merde 

Hal ehli dost için geçerim serde 

Ezgini der nifak sormayın ferde 

Hoşgörü yolunu açalım dostlar 

“Hoşgörü Yolunu Açalım Dostlar” adlı türküde “hoşgörü, dürüstlük, sevgi, ilim sevgisi, birlik 

beraberlik, dostluk, mertlik”  değerleri yer almaktadır. 

Bana Kara Diyen Dilber 

Bana kara diyen dilber 

Gözlerin kara değil mi? 

Yüzünü sevdiren gelin 

Kaşların kara değil mi? 

 

Güzel, ben seni isterim 

Seni koynumda beslerim 

Yüzünü, güzel, göreyim 

Zülüfün kara değil mi? 

 

Boyun uzun, belin ince 

Yanakların olmuş gonca 

Salıverirsin kolunca 

Beliğin kara değil mi? 

 

Utanırım akar terim 

Güzellikte yok benzerin 

En sevgili makbul yerin 

Saçların kara değil mi? 

 

Beni kara diye yerme 

Mevlâ'm yaratmış, hor görme 

Ala göze siyah sürme 

Çekilir, kara değil mi? 

 

Hint'ten, Yemen'den çekilir 

İner Bağdat’a dökülür 

 

 

 

Türlü taama ekilir 

Biber de kara değil mi? 

 

Göllerde kuğular olur 

Göğüs ak, kara benlidir 

Mısır'da çok zengin vardır 

Kölesi kara değil mi? 

 

Pınara konan kuğunun 

Kanadı beyaz çoğunun 

Çöldeki Arap beyinin 

Çadırı kara değil mi? 

 

İller de konup göçerler 

Lâle sümbülü biçerler 

Ağalar, beyler içerler 

Kahve de kara değil mi? 

 

Evlerinde sular akar 

Güzelleri göze bakar 

Huğlar yanağına sokar 

Sümbül de kara değil mi? 

 

Karac'oğlan der, inşallah 

Görenler desin maşallah 

Kara donlu Beytullah 

Örtüsü kara değil mi? 

“Bana Kara Diyen Dilber” türküsünde eşitlik, insan sevgisi, alçakgönüllülük değerleri 

vurgulanmaktadır. 

Plevne Türküsü 

Tuna nehri akmam diyor 

Etrafımı yıkmam diyor 

Şanı büyük Osman Paşa 

Plevne’den çıkmam diyor 

 

Düşman Tuna’yı atladı 

Karakolları yokladı 

Osman Paşa’nın kolunda 

Beş bin top birden patladı 

 

 

Tuna nehri akar gider 

Etrafını yıkar gider 

Şanlı Gazi Osman Paşa 

Moskofları kırar gider 

 

Kılıcımı çaldım taşa 

Taş yarıldı baştanbaşa 

Şanı büyük Osman Paşa 

Askerinle binler yaşa 
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Kahpe Moskof kesti yolu 

Almak ister İstanbul’u 

Plevne bir toprak kala 

Düşman sarmış sağı solu 

 

Bakın hele Balkanlara 

Boyanmış hep al kanlara 

Benziyor Türk askerleri 

Ateş saçan volkanlara 

 

Kapandı Plevne yolu 

Düşman sardı sağı solu 

Askerim yok cephanem yok  

Yetiş Süleyman Paşa kolu 

 

Irmak gibi aksın kanı 

Bu uğurda verir canı 

Plevne’den çıkmam diyor 

Türk’ün yüce kahramanı 

 

Türk’e pusu kurdu Moskof 

Bunca yiğit vurdu Moskof 

Osman Paşa karşı durur 

Almak ister yurdu Moskof 

 

Ağustosta açtı cengi 

Görülmemiş daha dengi 

Tuna’ya çok kan döküldü 

Kıpkırmızı oldu rengi  

“Plevne Türküsü“ milli şuur, birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, mertlik, cesaret değerlerini 

vurgulanmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türk Halk Edebiyatının seçkin örneklerinden türkülerin değerler bakımından analiz edildiği 

araştırmada “sevgi, hoşgörü, eşitlik, birlik beraberlik, doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, 

saygı, , adalet, alçakgönüllülük, çalışkanlık, ilim sevgisi, olgunluk, barış, vatan sevgisi, 

kanaatkârlık, dostluk, mertlik, alçakgönüllülük, milli şuur, cesaret” değerlerinin yer aldığı 

görülmektedir. Türküler içeriği ile değerler eğitimin öğrencilere kazandırılmasında; ezgisi ile 

insani değerlerin somutlaştırılmasında etkili olabilir. Türkülerin öğrencilere değerler eğitimini 

aktarmada işlevsel bir boyut kazandırabileceği düşünülmüştür. Değerler Eğitimi ve türkülerle 

ilgili yapılmış çok az araştırma vardır. Konu ile ilgili araştırmalar yapılması gereklidir.  
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KIRIMTATAR ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA  

ATASÖZLERİ VE AYTIMLAR 

 

Emine ÜSEİN* 

 

Özet 

Kırımtatar çocuk ve gençlik edebiyatında genç neslin terbiye mevzusı aks olunuyor. Tesiri ve kıymeti 
gayet büyüktür. Vatanımız Kırım’a sevgi ve milli gurur nağmelerini aşılamaya çalışıyor. Geçmişini öğrenip 
bilmek ve anlamak genç nesiln ilerlemesinin teminatıdır. Bunun için, Kırımtatar çocuk ve gençlik 
edebiyatında  kullanılan atasözlerinde  milli değerler ve terbiyenin ehemmiyeti ögretilmektedir. 

Kırımtatar atasözleri ve aytımlar hakkında umumi malumat berilgenine dikkat ayırıldı.  

Kadim umumtürk edebiyatında da ecdatlarımıznıñ tuvğvn yurtunıñ ululığı, türkiy halklarnıñ birligi, 
kudret, amanlık ğayelerini aks ettirmek içün, ğayeli, teren manalı aytımlar ve atasözleri  seçildi.  

Atasözleri ve aytımların manaca tasnifi yapıldı. Tasnifi ve tahlili Kırımtatar bala folklorında daa teren 
ögrenilmegeni sebebinden, mevzumıznıñ ilmiy tetkikatta müimligi kayd etildi ve  talil olğanı tayinlendi. 

Anahtar kelimeleri: Kırımtatar bala ve gençlik edebiyatı, atasözleri ve aytımlar, terbiye. 

 

GİRİŞ 

Kırımtatar halk ağız yaratıcılığı nesilden-nesile keçken, halkımıznıñ bütün ruhiy baylığını aks 

etken, zengin, medeni, edebi mirasıdır. Asırlar devamında yaratılıp, keçmişimiz ve 

kelecegimizniñ küzgüsidir. Bu küzgüge bakkance em kadimiy zamanımıznıñ ahlâkı ve 

ibadetlerini ve bugünki em de kelecegimizdeki medeniyet ve edebiy zenginligimiz köz ögünde 

canlanır. 

Kırımtatar halk ağız yaratıcılığınıñ bir pıtağı olğan atasözleri ve aytımları eñ kadimiy janr 

sayılır. Onlar şekilce kısa, amma teren manalı bediy eserlerdir. Bu kısa eserlerde halknıñ 

ziyrekligi, ötkür sözge ustalığı, dünyabakışı, akıl-feraseti tasvir olunır. Olar halk ikmetiniñ ve 

milli felsefemizniñ hazinesidir. 

Atasözleri ve aytımlar asırlar devamında bizge müsbet duyğu ve çizgilerni menimsemege, 

nezaketli tolmağa ve menfiy çizgilerden kurtulmağa, doğru yolda şaşmalamamağa yardım eter. 

Olarda halknıñ yaşayışı, añı, fikir yürsetüv kabiliyeti, ahlâkı, kaygı-kaseveti, arzu-ümüti ve 

sevinçi aks olunır. Atasözlerinde askini tapan meselelerge halk öz dünyabakışı ile kıymet kesip, 

ömür tecribesine esaslanarak, aynı meselelerniñ emiyetini ya tasdıklar, ya da inkâr eter. 

Atasözleri ibretli, ikmetli söz ibarelerdir, lâkin olarda nasiat yok, çünki atasözleri halknıñ 

umumiyleştirilgen ömür tecribesinden kelip çıkan fikirlerini aks eder. 

Atasözleri ve aytımlar özara manaca fark eder. Atasözleri konkret, tolu, tam bir fikir ifadelegen 

cümlelerdir. Meselâ: Bağnı baksañ, bağ olur, bakmasañ – dağ olur. 

Aytımlar ise, tam olmağan, yekünlenmegen fikirni ifade eter. İnsanlar konuşunca söz sırası 

kullanğan uyğun ibarelerdir. Meselâ: Azırğa duacı. 

Atasözleri ve aytımlar halk ağız yaratıcılığınıñ çeşit janrlarında da rastkelir. Büyük epos 

eserlerinde, masal, halk yırlarında da yer alırlar. "Çorabatır", "Köroğlu" büyük epos eserlerinden 

misaller: 

                                                           
* Kırım Yazarlar Birliği Üyesi Şair ve Yazar, emine-usein@rambler.ru 
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"Güzel, güzel degildir, can sevgeni güzeldir", "Terekniñ teprenmesi yeldedir", "Özü 

yıkılğan ağlamaz" (Çorabatır). 

Masallarda:  

"Başkasına kabir kazğan, özü tüşer degenler". (Taz Baş Köse ve Ayneci Deli Haya). 

"Kaçsam – tutar, korksam – yutar", "Ölsem de yigitçesine öleyim". 

 (Zoraki yigitlik). 

"Eyilikke kemlik yapılmaz". (Köselerniñ davası). 

Kadimiy umumtürk edebiyatında da ecdatlarımıznıñ tuvğvn yurtunıñ ululığı, türkiy halklarnıñ 

birligi, kudret, amanlık ğayelerini aks ettirmek içün, yañı mündericeli, ğayeli, teren manalı 

aytımlar ve atasözleri meydanğa ketirilir. 

Al-Muktadi Halifniñ şerefine Mahmud Kaşğariy 1072 – 1077 senelerinde "Divanu Luğat-it-

Türk" eserini yazdı. O, türki dillerdeki şivelerniñ hususiyetlerini ögrenip, türkiy kabileleriniñ 

tili, tarihı, halk ağız yaratıcılığını, olardan destan ve efsanelerni kitapta toplay. Bu kitapta 400 

ikmetli ibareler, aytımlar, atalar sözlerni kirsetilgendir. 

Meselâ: 

"Yahşı urbañnı – özüñe, 

Tatlı aşnı – başqasına, 

Musafiriñni say, ürmet et, 

Şan-şerefiñni etrafqa bildirsin". 

Bu dörtlükte türk halkınıñ insansever, musafirperver çizgileri tasvir olunır. Müsbet çizgilerniñ 

saibi olıp yetişecek nesillerine yol kösterilir. 

"Oğul, menden ögüt almaqnı er vaqıt Tañrıdan tile. 

Ülkeñde büyük insan olıp, bilgiñni etraftakilerge ögret" 

Bu satırlarda türk halkınıñ bilgige ıntıluvı tarif olunır. Nesillerge nasiatlar berilip, eyilik 

yapılmasınıñ bir yolu kösterilir. 

"Qulaq eşitse – göñül bilir, 

Köz körse – coşqunlıq kelir". 

Bizim halkımızda da böyle kibi atasözleri rastkelir: 

"Yahşı söz – azığı, 

Yaman söz – baş qazığı". ya da 

"Yahşı sözge can qurban". 

Bu atalar sözlernen insan psihologiyasınıñ hususiyetleri aks oluna. Sözniñ insanğa olğan tesiri 

büyüktir. 

Umumtürk klassik edebiyatınıñ belli şairlerinden biri olğan Yusuf  Balasağunlınıñ "Qutadğu 

bilig" (1069–1070) eserinde nasiatlı subetler ötkerilir. 

Meselâ: 

"Haciblikka aşnu bu on neñg kerek, 

Yiti köz, qulaq, saq koñgul kerek" 

Şair hacip olğan insanğa "yedi köz, qulaq, sağ gönül" kerek dep, yazar. Yani "yedi kere körip, 

eşitip meseleni añlı sürette ölçep pıçqan insan kerek" degen manasını añlatır. Halkımızda da 

"Yedi ölçe – bir pıç" degen kibi atalar sözü bar. 

"Yahşı erniñ bolur daim qısmeti, 

Bu qıset ketirir oña olğan ürmetni". 
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Aynı satırlardan şair vicdanlı, qıymetli tabiat çizgileriniñ saibi olğanını añlaşılır. Kırımtatar 

atasözlerinde şu manalarnı taşığan bir qaç misallernen tanıştırmaq isteymiz: 

"Yigitni emek tanıtır". 

"Ağır yükni at tartar, 

"Ağır işni er tartar". 

Böyleliknen, qadimiy umumtürk bediiy eserlerinde çoq ikmetli, ibareler, aytımlar, atasözleri 

işletilir. Türkiy halklarnıñ qadim tilleri, tüşünceleri, yaşayış tarzı tasvirlenir. İşletilgen 

atasözleri, aytımlar o devirde yaşağan insanlarnıñ añ derecesini, dünyabaqışını tasvir eter. 

İşte, aytımlar ve atasözleriniñ yaşı yani qaç asır devamında halknıñ tilinde yaşağanını 

belgilemek mümkünmi eken? Bunı belgilemek zordır. Demek, halk qaç asır yaşap kelse, 

atasözleri de şu qadar hızmet etip kelmektedir. 

«Elbette, atasözleri ve aytımlar istenilgen zaman şekillenmez. Olar asırlar devamında ağız-

ağızdan aytılıp, tilden-tilge seyaat etseler de, bir şekilde turğunlaşıp qalmağandır. Aksine, 

ecdatlardan torunlarğa keçer eken, bu halk ibareleri ketken sayın çoqlaştırıla bergen, 

zenginleştirilgen, qafiyeleştirilgen, dülberleştirilgen", yuqarıdaki fikirlerni belli alim ve ocamız 

da Memet Ümerov yazıp qaldırdı. 

Halk ağız yaratıcılığı eserleriniñ terbiyeviy emiyeti ve tesiri yaş nesilge ğayet büyüktir. Hususan 

atasözleri ve aytımlar ayırılıp turalar, çünki olar yahşılıqqa, dostluqqa, merametlikke, balalarnıñ 

diqqatını celp ete. Olarnı aqiqiy vatanperverlik, insanperverlik ruhunda terbiyelemege yardımcı 

bir vasta rolüni oynaylar. Atasözlerinde ailede balanı doğru terbiyelev meselesi eñ müim mesele 

olıp qoyula. Em balanı qundaqtan terbiye etmek tevsiye etile. Meselâ: 

"Balağa beşikte ögret", "Balanı tapmaq bir kere küç, terbiye etmek biñ kere küç", "Ana sütünen 

kirmegen, tana sütünen kirmez", "Tayaqnen bala terbiyelenmez" ve ilâhre". 

Atasözlerinde balalarğa em de gençlerge nasiatlar, qıymetli ögütler berilir. İlimge, oquv-

yazuvğa qıymet kesilip, yaş nesilde aqıl-ferasetniñ yükselmesi, ürmet-sayğı qazanılması 

oğrunda daima ilim ve bilgi büyük rol oynar. Meselâ: 

"İlim – aqıl çoqrağıdır", "Oqumaqnıñ ertesi-keçi yoq", "Kitap – bilgi anahtarı", "Eñ yahşı daost 

– kitaptır", "Oquvsız bilgi yoq , bilgisiz küniñ yoq", "Qalem qılıçtan keskindir", "Mektep körmek 

– insan içün devlettir". 

Atasözlerinde balalarara dostluq ve qardaşlıq, ana-tuvğan tiline ürmet, Vatanına sevgi ve 

vatanperverlik duyğuları aks olunır. Bu eserlerniñ tesiri altında balada eñ qıymetli çizgiler 

terbiyelenip, aşlanıp kelinmektedir. Aynı eserler halk ağız yaratıcılığınıñ küçük janrı 

balalarımızda Vatanına, halkına, ana tiline, tabiatqa sevgi, dostluqta ve işte sadıq olmaqnı aşlap 

kelmektedir. 

Böyleliknen, asırlar devamında saqlanıp qalğan yaş nesillerniñ terbiyesinde hızmet etip kelgen 

atasözlerini manaca tasnif etilmesi mümkün: 

1. Til ve söz 

2. İlim, bilgi ve hüner 

3. Dostluk ve kardeşlik 

4. Edep ve terbiye 

5. Emek ve emekseverlik 

6. Vatan ve vatanperverlik 

7. Halk ve birlik 

8. Ana, baba ve soy-akraba 

9. Oğlan ve kız 
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10. Yahşılık ve yamanlık 

11. Sağlamlık ve hastalık 

12. Güzellik ve dilberlik 

13. Musafirlik 

14. Tabiat ve manzara 

15. Ayvanlar 

16. Yaşlık ve kartlık 

Halk ağız yaratıcılığını eñ yahşı bilgenlerden biri A.M. Görkiy "Söz sanatını başlayıcı – 

folklordır", – degen edi. Daa yazuvnı-sızuvnı bilmegen halk acayip, yüksek bediiylikke malik 

olğan eserler yarata. Bediy söz ile insanlar bütün yaratqan, icat etken medeniy, edebiy 

baylıqlarını ebediyleştirgen. Halknıñ bu bay hazinesi qırımtatar meşur şair ve yazıcıları daima 

muracaat ete ediler. Canmuhammed, İsmetiy, Aşıq Ümer, Üsein Şamil Toqtarğazı, Asan 

Çergeyev, Eşref Şemi-zade, Riza Fazıl ve ilâhre. Bugün de belli şair ve yazıcılarımız öz 

eserlerinde atasözleri, aytımlardan faydalanıp kelmektedir. Hususan biz de, öz icadımızda 

atasözleri ve aytımlardan qullanamız. "Ana-Vatanım" şiirimizde Kırım’ın er bir köşesinen 

tanıştırıp, topraq ve insan arasındaki olğan sıq bağını köstere. Gençlerimizge toprağımıznıñ 

qıymetini, bu dünyada eñ dülber, eñ güzel ana-toprağı olğanını añlatmağa tırışamız: 

Tuvğan ilniñ yeri cennettir, deyler, 

Anda er bir quşçıq ilâhiy söyler, 

Lâle, gül, sumbuller dualar eyler, 

Aziz toprağımsıñ – Ana-Vatanım! 

  

Bu Vatan sevgisi kelir imandan, 

Muqaddes bu sevgi siñer anadan, 

Bu varlıq nimeti yüce Alladan! 

İlâhiy aşqımsıñ – Ana-Vatanım! 

Evel-ezelde milâdiy takvimge köre, 6-mayıstan 8-noyabrge qadar yazmevsimi, 8-noyabrden 6-

mayısqa qadar qış mevsimi sayıla edi. Bunıñ içün 6-mayısta qış mevsimi bite ve yaz başlay bu 

al "Hıdırlez keldi – yaz keldi" atalar sözümizde añıla. Araptilinden "Hazr" sözü yeşillik mananı 

bildire. Hıdırlez – yeşillik, yañı ayat, uyanuv, temizlik, bereket, bolluq temsili oldı. "Hıdırlez 

keldi – yaz keldi!", atalar sözlerni şiirge serlevha qoydıq: 

Cıyılıñız oğlan, qızlar, 

Yan-yana kelsin omuzlar, 

Aşq nağmesin çalsın sazlar. 

Hıdırlez keldi – yaz keldi! 

  

Baar mevsimi qonaqlı, 

Lâle kibi al yanaqlı, 

Nargüzniñ közü oynaqlı, 

Hıdırlez keldi – yaz keldi! 

  

Ecdatlardan selâmı bar, 

Milletime müjdesi – yar, 

Eyilikler yapmağa zar, 

Hıdırlez keldi – yaz keldi! 

  

– Ey, qız, oğlan! Diñle avaz, 

Baarday hoş mevsim olmaz, 

Aq göñülnen arzuñnı yaz, 

Hıdırlez keldi – yaz keldi! 

  

Çeçeklerge dağlar tolsın, 
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İnsanlarnıñ yüzü külsin, 

Yüreklerde barış olsun, 

Hıdırlez keldi – yaz keldi! 

  

Saarde bülbuller öter, 

Nağmesi bizni şad eter, 

Qalmaz bizde dert ve keder 

Hıdırlez keldi – yaz keldi! 

  

Bayram dadı – aşımızda, 

Vatan aşqı – başımızda, 

Haqnıñ sözü – aşqımızda, 

Hıdırlez keldi – yaz keldi! 

Kırım’a olğan sıñırsız sevgini gençlerge aşlamaq maqsadı ile "Derviza" şiirini yazdıq: 

Er mevsimniñ qararı bar: 

İlk baarniñ gülzarı bar, 

Yaznıñ zengin bazarı bar, 

Küzniñ destanı – Derviza! 

  

Külte keldi – küz keldi, 

Bol bereket yüz berdi, 

Yüzümciler yüzüm cıydı, 

Küzniñ ilvanı – Derviza! 

  

Yurt bağrından quvet alğan, 

Küreşke çıqar yaş pelvan, 

Milliy ruhnen tolar er can, 

Küreş meydanı – Derviza! 

  

Meydanda – küreş avası, 

Halkımnıñ quvanç nidası, 

Bitmez Vatanğa sevdası, 

Birlik mekânı – Derviza! 

"Hıdırlez keldi – yaz keldi!", "Derviza" şiirlerimizde kelecek nesilge de samimiy, büyük 

duyğularnı aşlamaq, milliy urf-adetlerimizni kütmege çağıramız. Bizler içün ‘da yaşamaq, onıñ 

dağlarını, çöllerini kezip, onıñ temiz avasınen nefes alıp, büllür kibi çoqraq suvlarını toyıp 

içerek, biz de bir millet olaraq bu dunyağa yaşadığımıznı bildirmek em de muqqaddes 

toprağımıznen birdemlikte olmaq – biz içün ölçenmez bahttır. Kırım’a olğan sıñırsız 

sevgimizini bildirip, bu topraqta ösken er bir otçıq, er bir yapraçıq pek qıymetli baylıq, degerlik 

olğanı añlatmaqtamız. 

Güzellik baqiydir, qalğanı faniy! şiirinde: 

Güzel baqqan közler, güzellik körer, 

Göñül güzel olsa, sözleri cevher, 

Güzellik bazarda satılmaz, derler, 

Güzellik baqiydir, qalğanı faniy! 

 Güzel baqqan közler, güzellik körer, satırı – 

("Güzel adam er vaqıt güzel baqar") atasözlerinden esasında yaratıldı 

Göñül güzel olsa, sözleri cevher, 

("Güzellik közde degil, sözdedir" ) atalar sözü 

"Güzellik bazarda satılmaz, derler", atalar sözü 

Şöyle etip, yaş nesilge felsefiy tüşüncelerini, yani güzellikke sevgi, samimiyetlik ve 

alçaqgöñüllilik çizgilerini aşlamağa tırışmaqtamız. Felsefiy fikir, dünyabaqış, insan göñlüniñ ve 

mürekkep ayatnıñ sırları aydınlatmaqtamız. 
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NETİCE 

 Böyleliknen, qırımtatar bala ve gençlik edebiyatında qadimiy devirlerden başlap ve bugünki 

künde yaratılğan eserler asırlar devamında saqlanıp kelgen atasözleri ve aytımlar yaş 

nesillerimizniñ terbiyesinde hızmet etmektedir. Halk ağız yaratıcılığı bugünki künde de öz 

emiyetini coymadı. 

Balalarnıñ yıl-yıldan dünyabaqışı zenginleşip, etraftaki yaşayış aqqındaki bilgisi, tasavurı ep 

kenişler. Buña folklornıñ eserleri yardım eter. Balalar ve gençler içün yaratılğan eserlerde 

qullanılğan atasözleri ve aytımlar bala terbiyesinde eñ qıymetli menba ve aynı zamanda talim-

terbiye meselesiniñ çezilüvinde bir vastadır . 

Atasözlerinde balalarğa ve gençlerge nasiatlar, qıymetli ögütler berilir. İlimge, oquv-yazuvğa 

qıymet kesip, yaş nesilde aqıl-ferasetniñ ösmesine, ürmet-sayğı qazanılmasına daima ilim, bilgi  

yardım eter. 

Atasözlerinde balalarğa dostluq ve qardaşlıq, ana-tuvğan tiline, Vatanına sevgi ve 

vatanperverlik duyğuları menimsenilir. Bu eserlerniñ tesiri altında balada eñ qıymetli çizgiler 

terbiyelenip, aşlanılıp kelmektedir. Aynı eserler halk ağız yaratıcılığınıñ küçük janrı olaraq, 

balalarda Vatanına, halkına, ana tiline, tabiatımızğa sevgi, dostluqqa ve işke sadıq olmasını 

aşlamaqtadır. Atasözleri ve aytımlar yardımınen bala dünyanı tek aqılnen ögrenip degil de, 

yüregine de siñdirerek, añlamağa, dünyada yüz bergen vaqiyalarğa ve adiselerge cevap olaraq, 

yahşılıq ve yamanlıqqa öz munasebetini bildirir. 

Atasözleri ve aytımlar balalarnıñ ve genç nesilniñ zeini, tüşüncesi ve fikirleriniñ terenleşmesine, 

yükselmesine hızmet eter. Nutuq faaliyetini inkişaf ettirip, tilini zenginleştirir. 

Kırımtatar gençlik edebiyatında genç nesilni terbiyelev mevzusı aks olunır, tesiri de qıymeti 

ğayet büyüktir. Vatanımız Kırım’a sevgi ve milliy ğurur nağmelerini aşlamağa çalışır. 

Keçmişini ögrenip bilmek ve añlamaq genç nesilniñ ilerlemesiniñ teminleyicidir. 
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AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDA FOLKLOR MOTİFLERİ 

 

Semengül GAFAROVA* 

 

AZERBAIJAN FOLKLORE MOTIFS IN CHILDREN LITERATURE 

Abstract 

At the end of the XIX century and early in the XXth century, the collection of folklore samples, a 
significant revival in the field of joy and research was noticed.Azerbaijani children's literature confirms 
itself as a special area in a short period of time, confirms that it is connected with folklore and classical 
literature, which is considered to be the historical root of literature. Azerbaijan's children's literature is 
grateful to the main folklore for its own development and its development.Folklor's benefit is generally 
in the process of developing children's literature in different nations Folklor has been a major force for 
children's literature with a high and positive aesthetic pleasure. This has also proven itself in the works 
of the writers. 

Keywords: Children literature, children's folklore, tale, traditions and customs. 

 

Azerbaycan Çocuk Edebiyatında Folklor Motifleri 

XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında folklor örneklerinin toplanması, neşri ve 

araştırma alanında mühim canlanma fark edilmişdir. Rus basında ya da ulusal basında 

Azerbaycan folkloru örnekleri farklı türlerde yayınlandı. Özellikle, yüzyılımızın başlarında 

basın alanında elde edilmiş geniş imkanlar folklor materyallerinin daha fazla toplanmasına ilgi 

yaratır, onları kütlevileşdirirdi. Özellikle bu yıllarda folklor eserlerinin toplanması, amaç ve 

sistem aydınlığı göze çarpmakta idi. Abdurrahmanbekov, 1898'de çocuklar için "Tatar çocuk 

hikayeleri" olarak masallarını yayınladı. S.M. Ganizade ve H. Mahmudbeyov 26 Mayıs 1896 

yılında "Nübar" adlı çocuk dergisi yayınlamak amacıyla Bakü valisine yazdıkları dilekçede 

dergide çocuk masalları, temsiller, bilmeceler yayın yapacaklarını gösteriyordu. Faydalı kıraat 

kitaplarına büyük gereksinim olunduğu bir dönemde "Nicat" gazetesi folklor örneklerini 

toplamayı, onları çocukların seviyesine uygun bir tarzda işlemeyi ve kitapçık şeklinde yayın 

yaptırmayı tavsiye görüyordu. 

F. Köcherli tarafından derlenen ve yayınlanan "Çocuklar için Hediye" (1912) adlı kitap, önemli 

bir olay olarak karşılandı. S.Hüseyn, "Çocuklara için Hediye" adlı kitabını Kafkasya'daki ilk 

kitap olarak adlandırdı: "Bizi köyümüze tanıtıyor ve geçmişimize karşı milli hislerimizi 

uyandırıyor". 

Sözlü halk edebiyatı genel olarak çocuk edebiyatının ilk kaynağı ve sözcük dağarcısının 

başlangıcı olarak düşünülür. Çocuk edebiyatı bu kaynak temelinde geliştirilmiş ve ilerici 

gelenekleri ile tarih boyunca geliştirilmiştir. 

Estetik zevkin sanat beslenmesi, güzelliğe hayranlığın ve gelecekte güçlenecek hümanist-insani 

keyfiyyetlerin temeli işte bu ana şarkıları, ana sütü kadar önemli olan bu laylalarla, bu beşik 

şarkıları ile koyulur. Dağıstan halk şairi Resul Hamzatov beşik şarkılarının, ana laylalarının en 

kutsal bir şeriat, insan hayatının ilk sanatsal gıdası olduğunu göstererek yazıyor: "Ana şarkısı 
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tüm insan şarkılarının öncesi, tüm insan şarkılarının başlangıcıdır. Ebeveynlik olmadan, 

dünyada hiç şarkı olmazdı. Ana şarkıları şiirin ilk kaynağı, kalbimize serpilmiş ilk şiir 

tohumudur "(9, s.213-216). 

Azerbaycan Çocuk şiirinde laylalar  tarzında yazılmış şiirler bir dizi teşkil edir.R.Efendiyev,  

A.Şaiq,  A.Sehhet, M.Seyidzade, S.Rüstem, Z.Cabbarzade, R. Rıza, M.Dilbazi, E.Cemil, T. 

Elçin,  A. Kerim, M. Gülgün ve diğer şairlerin lirik tarzda yazdıkları şiirler, bu serinin tipik 

örneklerinden biridir. Çeşitli içerik ve tarif biçiminde olan bu şiirlerin tamamı için toplam husus 

şudur ki, bunlar da sükunet ruhu, evlat sevgisi, çocuğun geleceğine büyük güveni, terennümü bu 

geleneksel türün çağdaşlık fikrine hizmet işinde önemini bir kez daha artırıyor. Layla, 

M.Dilbazi'nin paragraflarından birini inceleyerek görüşlerini bir kez daha teyit edeceğiz: 

Hamı yatdı, sen de yat, 

Dincel, quzum, tez boy at, 

Sübhün xeyre açılsın, 

Sene gülsün bu hayat, 

Yat, canım, gözüm, laylay! 

Qurbanın özüm laylay! 

E.Cemilin 1943 yılında, odun, ateşin içerisinde, askeri sahra hastanesinde yazdığı "Laylay" şeri 

o zamanki literatürde, ailelerde yaygın bir duruma, güçlü etkiye sahip olmuştu. 

Laylalardan sonra  şarkı sözleri, okşamalar, kelime büyüleri, bulmacalar, küçük peri masalları 

vb. farklı yaş gruplarındaki çocuklara uygun küçük folklor türlerinden biridir. Okşamalar 

çocuğun duygularını doğrudan etkileyen lirik ve eğlenceli örneklerdir. Aynı zamanda, çocuklara 

estetik zevkle birlikte en soylu ahlaki nitelikleri öğretir. Bunun nedeni, çocuk şairlerinin estetik 

ve manevi eğitici önemi olmasıdır. Çocuk şairleri yeri geldikce bu usuldan istifade etmişler. 

Örneğin: Rahim Ramzinin “Balama kurban” adlı satirik okşamasından: 

Barsız budaqlar,  

Qorxaq çocuklar,  

Bütün yaltaqlar 

Bu balama qurban! 

Çocuk folkloru içerisinde çocukların zihinsel inkişafına yardım etmek, bilgi alanını genişletmek, 

düşünce yeteneğini artırmak içinde tapmacaların, konuşmasını selisleşdirmek, iradesini, 

hafızasını kuvvetlendirmek işinde tapmacaların büyük önemi vardır. 

“Fikrin matematikası”, “Ağıl için bilik hazinesi”  ve diğerleri  tarafından tahmin edilen 

bilmeceler türünü kullanarak şiir yazdılar. Buna R. Efendiyev "Fasıllar hakkında" bilmece şeri, 

A.Şaikin "Tapmaca şarkısı" şiiri buna örnek olabilir: 

Seher çağında, 

Gilas bağında, 

Uçardı bir quş,  

Ederdi: “cik-cik” 

Tapın görek ne, 

Ederdi: “cik-cik”? (4, s.14) 

M. Dilbazinin "Bulun bakalım hangi quşam?", T.Elçinin "Bap-balaca fabrika", "Filden büyük", 

"Yüzer suda, batar suda", X. Elibeylinin "Tap görüm nedir?", M.Gülgünün "Tapmacalar", vb. 

bilmeceler, modern çocuk folklorunun tipik örneklerinden biridir. 

Halk pedaqoqikası üzere ünlü uzman E.Haşimov zihinsel terbiye sahasında tapmacaların 

önemini şöyle genelleştirmiş: "Folklor malzemeleri içerisinde zihinsel terbiyenin en güçlü aracı 

tapmacadır" (10, s.243). 

Dediğimiz gibi, folklorun en ilginç ve önemli türlerinden biri yanıltmacdır. Yanıltmaclar 

mevcut literatürde çocukların bebek zamanları akıcı ve düzgün konuşmayı öğretmeyin, 

alışdırmağın esas araçlarından biridir. Yanlış anlamalar hem kusursuz konuşma hem de telaffuz 

doğruluğu yanında gelişmişliği ve düşünme sıklığını gerektirir. Çocuk şairlerimizden T. 

Elchin'in yanıltmaclarına bakalım: 
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Qız qazı, qaza tutdu, 

Qazı qız ütdü. 

 

İki bükü kükü yedim,  

Yedim iki bükü kükü. 

Çocuk folklorunun öbür türleri gibi çocuk şarkılarının diğer yazarlar da çocuk yazıçılarıdır.İlk 

numayende  gibi bu alanda R. Efendiyev’in geniş etkinliği dikkate değerdir. Onun "Yaz 

olanda", "Gül", "Durna", "Yağmur", "Fasıllar hakkında", "Menekşe" vb. şiirleri halk şarkı sözü 

şiirlerine dayanır. Örneğin: "İlkbaharda" ünlü şarkının "İlkbaharda misafirimiz olacak" 

sloganına dayanıyor. 

Çocuk şiirinde folklor malzemelerinin nispeten geniş kullanımı, S. Ezim'in yaratıcılığının ilk 

ortaya çıkışıdır. S.Ezim çocuklar için yazdığı öğütler, manzum hikâye, masal, temsil, 

alleqoriyalarında fikirlerini halk hikmeti ve halk rivayetleri ile esaslandırır, fıkra ve esprilerle 

süslüyor, halk edebiyatının çeşitli örnekleri ile zinnetlendirir. "Kral ve bahçıvan", "Loğmanın 

satılması", "Ahir qebiristana gelecek", "Xeyirsöylemez", "Hemedan hâkimi", "Garı ve oğlu", 

"Halife ve Behlül" ve s.öyüd, temsillerden, atasözlerinden, halk rivayetlerinden behrelenerek 

yazılı şiirlerdir. 

M.E.Sabir'in  "İhtiyar bahçıvan", "Molla Nesreddinin yorganı", "Karınca", "Çocuk ve buz", 

"Çocuk ve para", "Yalancı çoban", "Camış ve sel", "Tabip ve hasta" vs. . Bu açıdan şiirler 

karakteristiktir. Herkesin bildiği "Çocuk ve Buz" şiiri, "Güçlü kim" birçok yazar tarafından 

kullanılan küçük bir halk hikayesine dayanıyor. Halk edebiyatı ile bağlılık, folklor motifleri 

kullanarak A.Sehhet ve A.Şaikin eserlerinde kendini daha fazla gösteriyor. A.Sahhatin  ince 

duygular, doğallık, akıcılık, çocuk şiirleri, folklor desenleri ile daha da şekillendirilmiştir. 

A.Sehhet  "İki çocuk", "İki buzağ", "Hırsız ve anne", "Şef ve kediler" ve diğerleri şiirleri bu 

tarzda yazılmışdıe. "İki çocuk" şiirinde yine ataların sözlerinin etkisini ifade ediyoruz. 

A.Şaik kendisi "Hatırelerim" eserinde şöyle yazar: "Halk folklorunu öğrenmek bana halk dilini, 

halk zevkini, halk geleneklerini öğretti". Abdullah Şaik "Tık-tık hanım", "Tilki hacca gidiyor", 

"İyi arkadaş" gibi ilk manzum hikâyelerini de işte bu halk folkloru üzerine yazmıştır. 

Çocuklarının hayata olan ilgisi, gözlemleri, hayal gücü ve yaratıcı fantezileri büyümeye 

başlıyor. E. Jamil'in sadece bir örneği bu yönü şöyle tanımlıyor: "Can Nine, bir masal anlat". 

 E.Mirzeyevin "Alı babanın masalları" kitabında "Çocuk ve masal" şiirinde çocuklar aleminin 

nağılperestliyi ve masalların önemi hakkında deniyor: 

Çocuk dünyasının kendi çıkarları vardır, 

Bütün çocuklar komiktir (11, s.47). 

İster inqlabın ilk yıllarında, gerekse de sonraki gelişme ve yükseliş döneminde çocuklar 

şairlerimiz halk masalları esasında çok manzum masallar yazmışdılar, folklorun zengin 

hazinesinden etkin kullanmışlar. 

M. Seyidzadenin "Keçel Samet", "Nergis", "Kartal", "Üç elma", "Cik-cik serçecik", "Sihirli 

nar", "Sebayel güzeli", "Güneş baba", "Güzellik çeşmesi", M. Mantar "Şalgam, Işık, Dut", M. 

Dilbazinin "Oduncu", N.Refibeylinin "Köylü ve kurt masalı", M.Gülgünün "Sen ne güçlüsün?", 

A.Alibeylinin "Kurt masalı", B.Azeroğlunun "Kurt ve kuzu", "Horoz Masalı", E.Mirzeyev 

"Seyahat ve yılan" ve diğer masallar bir bütün olarak folklor eserlerinden behrelenmiştir. Bazen 

olağanüstü sanatçılar, folklor ve folklor özelliklerinden orijinal eserler yaratmışlar. 

Orijinal ve modern ruhlu masallarda halk edebiyatı üslubundan yaratıcı biçimde kullanarak 

M.Dilbazinin ve M.Seyidzadenin eserlerinde kendini daha fazla gösteriyor. M.Dilbazi "Bal arısı 

ile eşek arısının masalı", "Güneş, rüzgar, su ve ilanın masalı", "Muy-muy, haf-haf, cıvıl cıvıl, 

qah-qah ve Tellinin masalı", "Babaların su özlemi" ve s. masallar  çocuklara  terbiyevi ideyaları 

çatdırmaq istemiş ve başarılı olmuşdur. 

Azerbaycan folkloru tarihsel kahramanca efsanelerle zengindir. “Astiag Efsanesi”, “Tomris 

Efsanesi”, “Mete Efsanesi” ve diğerleri literatürümüzde yaygınlaşmışdır. Azerbaycan folklore  
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Azerbaycan manevi, ahlaki fikri, büyük vatanseverlik örneği olan efsane ve rivayetlerle 

zengindir. 

Doğru, herhangi bir sanatsal materyali çocuklara aktarmak için bazı pedagojik işlemler yapmak 

mümkündür. İşte kesin bir pedagojik hedef. 

Genelde, halk büyük sanatçı olmanın yanı sıra, aynı zamanda büyük bir eğitimcidir. Dünya 

tesisi olandan ta bugüne kadar halk sanat tefekkurunun kıvılcım saçtığı ilk günden kendisinin 

geleceği, hayatının devamı olan evlatların manevi ihtiyacını, estetik zevkini okşamasını da 

unutmamış, onun için değerli, dolgun sanatsal servet de yaratmıştır. Bir kadar öncelere de 

bakarsak, bir daha fikirlerimizi onaylamış oluruz ki, tüm bunlar masallarda, katılan şarkılarda, 

söylenen bulmaca, yanıltmac vb. de çocuğun eğitimi ve terbiyesi, bilgisi, hayatı, dünyayı idrak 

eden zeki, yetenekli, fehmli bir insan gibi büyümesi ilgi odağında olmuştur. Her şey gelecekteki 

çocuklarımızın oluşumuna adanmıştır. Peri masalı, bir çocuğun boş vakitlerinde tatlı bir manevi 

beslenme değil, aynı zamanda yaşam öğrenmenin bir aracıdır. Ağbirçek büyükannelerin, müdrik 

yaşlıların söylediklerine, çocukluk döneminin hayalleri, sadeliği, temizliği, hayal gücü ile 

birlikte büyüklerin müdrikliyi bastırılmışdır. 

Halkımızın zengin hazinesi, çocuk çıkarlarını kapsayan materyaller açısından çok 

zengindir.Laylalar, çocuğun güzelliğinin ilk penceresidir. Anne sütü çocuğun fiziksel 

kamilliyini muhafaza ediyorsa, ninniler dilsiz bebeğin mânen terbiye için en temel araçlarından 

biri olarak görür. Bu yaşta, çocuk sözcükten etkilenmez ve ikinci başarılı yolu bulmak 

imkansızdır. Bu aynı zamanda halk pedagojisinin başarısıdır. 

Annenin tatlı ve narin bir dille yaptığı kuzular çocuklukta estetik duyguların oluşması için 

ahlaki bir değerdir. Laylanın bestelenmemiş müziği, ritim, ahenk ve melodi "lay- lay" 

ifadelerinin tekrarı, nakaratı çocukta dünyaya hassas ilişkinin közertilerini, manen 

şekillenmesinin közertilerini yaratıyor. Bazen anne çocuğunu atıp-tutar ve onu yürütmek ister. 

Çocuğun emekleme sürecini de şok merakla anne izler. Üç durumda da anne çocuğuna olan 

sevgisini okşamalarla ifade eder. Yani, arzularını dile getirmek isteyende bu yolla bildirir . 

Dolayısıyla, bu talebe bu anlamda “okşama” adı verilir. R. Efendiyev, “Okşama bu janra verilen 

genel bir isimdir. Bununla birlikte aralarında mazmunca farklı olan beslemeler, eğlenceler, 

övgüler vb. çağırmak doğru olardı ”(4, s.80). 

Folklorun nitelikleri her zaman yazılı edebiyatın odağında olmuştur ve başarılı eserlerde halkın 

yaratıcılığının ruhu yansıtılır. Önemli sanatçılar, halk yaratıcılığının bu büyük gücünü her 

zaman değerlendirmişler; sanatçılarını bu tükenmez hazineden faydalanmaya çağırdı. 

K.Çukovski yazıyordu ki, çok tereddütten sonra ben böyle bir kanaate vardım ki, bütün yazarlar 

için tek pusula halk şiiridir (5, s.7). 

Azerbaycan'ın çocuk edebiyatının önde gelen alanlarından biri şüphesiz sanatsal bir nesirdir. 

Bildiğiniz gibi, çocuğun nesli, çocukluk okur yazarlığı sırasında pek gelişmedi. F. Köçerli, halk 

hikâyelerini ve efsaneleri "Çocuklara Hediye" başlıklı kitaplar şeklinde diğer türlerle birlikte 

yayınladı. Bundan sonra bazı yazarlar da folklor motiflerinin etkisiyle eserler yarattılar. 

Masallar, çocuk nesirlerinin geleneksel başlangıcını üstlenmeyi başardılar. Çocuk doğurma 

örneklerinden birçok peri masalında olduğu gibi, "biri varmış, biri yokmuş" ile başlar. Örneğin, 

"Ahmed ve Maleyka", "Nuraddin", "Eşref", "Şelekuyruk", "Çoban Halıları" ve diğerleri.Çocuk 

nasirleri iyi bir maarifçidirler.Net bir tarihsel dönemin meramını ve pedagojik talep ve folklorun 

kendi malzemesini nasıl ulaştırmayı iyi bilirler. Dolayısıyla, hedefleri için gerekli formülü 

verirler. Örneğin, “Eşref”te “insan, ülkenin kölesi” deyimini atalar misali gibi ifade ediyor. 

Ayrıca folklor türüne özel bir şiir var. Sanatsal nesirin, folklorun ilk adını taşıdığını kabul 

ediyoruz. Örneğin: Piri baba, Karaca kız, Şelequyruq, Tık-tık hanım, Mestan horoz, Cik-cik, 

Benekli köpek, Altın köpek vb. isimler bu türdendir. 

Divan Bey'in “Yılan” ismi de folklore personajıdır. "Yılan" gerçekçi bir hikayedir. Yazar 

büyüyen kuşağı naif hayal gücünün yetersizliğine getirir ve onları yanlış inançlardan 

uzaklaştırır. "Yılan", çocuk nesirlarının en değerli örneklerinden biridir. 
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A.Şaikin "Göç" hikayesindeki olayların tatlılığı, kasvetli ve aramlı dil, vüsetli fantezi, hafızanın 

yaşamla temasında masal gibi görünenleri kendisine oyulmuş etmesi onun halk edebiyatı ile 

alakasının inandırıcı kanıtıdır. Hikâyedeki "Altın Köpek" hikayesi ile, halk masallarından 

"Vafalı Dostlar" ın  arasında ciddi bir benzerlik var. 

Azerbaycan yazarları her zaman folklorun fırsatlarını ustalıkla kullanmışlardır. Folklor yüksek 

ve asil insani duygular getiriyor. Folklorun rolü bununla sınırlı değildir. Folklordan 

faydalanarak kendilerine özgü, stil, sanat düşüncelerden kimseye benzetmeyen, ilk bakışta 

duyulan eserler oluşması masalda insanoğlu, insan ruhu sivil adiliye, mucizeye can atıyor. 

M. Rzaquluzade "Elgücü", "Ana yüreği dağ çiçeği", "Deli Ozan" gibi eserlerinin konusunu 

"Dede Korkut" destanlarından kullanmıştır. Dastanda kalabalıktan çıkan kahramanlara özel 

saygı ve sevgi eşliğinde anılıyor. Burada sadece kahramanlığa değil, aynı zamanda annesinin 

sevgisine de odaklandı. Azerbaycan doğasının güzelliği, büyülü güçler hakkındaki şiirsel 

fikirler, kızlarımızın onuru ve cesur oğullarımızın kahramanlık işleri, ayrıca çocukların anladığı, 

yeni fikirleri, geçmişin birliğini ve uyumlarını anladığı bir dille yazıyor. Yani, M. Gorki'nin 

dediği gibi, yazar üç zamanı; geçmişini, şimdiki zamanını ve geleceğini yansıtır. Hikaye de 

Buğacın dili ile düşman yerinde oturur ve halkımızın toprak sevgisi bir daha qabardılır: "Gidin, 

tüm yağılara, cihana bildirin ki, bizim elde can diyene - can derler, kan diyene - kan! ... (12, 

s.29) . 

M. Rzakuluzadeh'den sonra, Mehdi Hüseyin “Odlu kılınc”, İlyas efendiyev “Garı Dağı” 

hikayelerini yazdılar. 

1923'te yayınlanan Süleyman Sani Akhundov'un hikayesi ilginç bir anlatıma dayanıyor. 

Hikayenin konusu feodal kavimler arasındaki kan davasıdır. Hikayenin son bölümünde, eski 

dünyanın eski geleneklerine ana fikir olarak itiraz eden iki genç Mısır han Surkhan han 

arasındaki kan dökülmesinin kurtuluşunu bulamıyor. Doğanın niteliği, doğanın intikamı, onları 

pişman etmeye zorlar. Deprem sonucunda, iki dağ yıkıldı ve feodal dünyanın kurbanı olan iki 

genç öldü. Oradan su kırmızı akmağa başladı. “Kan  Bulağı” olarak adlandırılan bulak  

gençliğin trajedisini ebedileşdirdi.. 

Ali Valiyev'in "Sevgililer Günü" de halk hikayelerine dayanıyor. Halk yazarı Ali Valiyev'in 

yaratıcılığı, folklor boyaları ve stilleri açısından zengin. Çocukluk yaptığı çalışmalarında bu 

yönü tekrar bekliyor. Hikaye, çocukları inanç, güven eksikliği, cesaret, zorluk, cesaret ve 

sağlamlık gibi ahlaki özelliklere uymaya teşvik eder. 

Azerbaycan halk hikayelerinin kahramanları, adaletsizlik karşıtları, mücadelelerinde her zaman 

kazanırlar, ancak büyük zorluklar pahasına amaçlarını gerçekleştirirler. Bu özellikleri "Mardi 

Hikâyesi" hikayelerinde gözlemlemek zor değildir. Hikaye, ellerin güçsüzlüğü fikri, 

Azerbaycanlı kadının zeki, temkinli, cömert ve mücadelesi vurgulanmıştır. 

Halk geleneklerinin Azerbaycan çocuk edebiyatının oluşumu ve gelişmesindeki rolü belirgin bir 

rol oynamıştır. Masallar ve destan motifleri, görüntüleri ve şablonları, lirik-romantik, efsanevi 

romantik tarzı ve çocuk edebiyatının türünü şekillendirdi. Eski ve ölümsüz Azerbaycan folkloru 

ve bilimsel edebiyatının anıtı olan Dede Gorgud, şiir ve şiir de dahil olmak üzere çocuk 

edebiyatı üzerinde olumlu ve etkili bir etkiye sahipti. Çocuk şiirinde "Dede Gorgud" kullanarak 

zenginleşen eserler var. 

Azerbaycan'ın çocukluğunda folklor kullanım böyle bir şey değildi. Canlı konuşulan dilden 

çekilen imgeler ve ifadeler, mecazi düşünce, çocuk nesirlerinin en güzel örneklerinde kendisini 

hissettirmiştir. Folklorun kullanımı yazarlarımızın yaratıcılığında bir masal içermez, taklit ve 

tekrara yol açmaz. Bunun yerine, yazarlar folkloru folklor kullanarak yeni fikirlere ve motiflere 

getirmişlerdir. 

Azerbaycan çocuk edebiyatı, yaratıcı görevleri yerine getirme konusunda en ileri geleneklerden 

yararlandı. Çocuk edebiyatının gelenekleri hakkında konuşurken öncelikle folklor geleneklerini, 

sözlü folkloru öngörmek zorundayız. İnsanın sanatsal zenginliği gerçek bir yaratıcı okuldur. Bu 

okulda eğitim görmüş yetenekli şairler ve besteciler, hazinelerine halk yaratıcılığıyla iletişim 
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kurmaya çağırdıklarında yaratıcı çalışmalarına devam ediyorlar. Folklor, tükenmez bir konudur 

ve yazılı edebiyat için esin kaynağıdır. Halk sanatı düşüncesinin ürünü olan öyküler ve 

efsaneler, öncelikle halkın mücadele tarihini, ahlak dünyasını ve felsefesini ve geleneklerini 

yansıtır. 

 

KAYNAKÇA 

Ahmedov S. Çocuk ve saat. Baku, 1986. 

Ahmedova A. Çağdaş çocuk şiiri (1980-1990). Baku, 2001. 

Azerbaycan'ın aşk destanları. Bakü, 1979. 

Bektaşi S. 20. yüzyıl çocuk basında edebiyat. Bakü, 1965. 

Efendiyev R. Azerbaycan sözlü halk edebiyatı. Baku, 1981. 

Hajiyev A. Azerbaycan'da çocuk edebiyatının tarihi. Baku, 2004. 

Hamzatov R. Benim Dağıstan. Bölüm II. Bakü, 1977. 

Hashimov A. Azerbaycan halk felsefesinin bazı konuları. Bakü, 1970. 

Mirzoyev A. Babamın masalları. Baku, 1998. 

Namazov S. Azerbaycan çocuk edebiyatı. Baku, 2007. 

Rzakuluzade M. El gücü. Bakü, 1948. 

Yusifoğlu R. Çocuk Edebiyatı. Baku, 2006. 

 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   43 

 

 

FAKİR BAYKURT’UN MASALLARINDA DEĞER EĞİTİMİ 
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Özet 

Bu çalışma Fakir Baykurt’un çocuklar için kaleme aldığı masalların değer eğitimine katkısının olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Fakir Baykurt’un 3 masal kitabında 
yer alan 27 masal oluşturmaktadır. Masalların verdikleri iletiler doğrultusunda taşıdığı özellikler değerler 
eğitimi olarak belirlenmiş ve bu iletilerin değer eğitimine katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. İncelemeler 
neticesinde Baykurt’un masallarında sevgi, yardımlaşma, iyilik, birlik ve beraberlik, komşuluk, adalet, 
sabır, güven vb. değerler tespit edilmiştir. Sonuç olarak Fakir Baykurt’un incelenen masallarının, değer 
eğitimi sürecinde kullanılabileceğini söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Masal, değer eğitimi, Fakir Baykurt 

 

The Value Education in the Tales of Fakir Baykurt  

Abstract 

This study was carried out in order to determine whether Fakir Baykurt contributed to the value 
education of the children. The sample of the work constitutes 27 fairy tales in Fakir Baykurt's 3 fairy 
tales. The characteristics of the messages given by the tales are determined as education and is tried to 
be determined in terms of word diversity. As a result of the examinations, love, cooperation, goodness, 
unity and cooperation, neighborliness, justice, patience, trust, etc. values were determined. 

As a result, it is possible to say that the books studied by Fakir Baykurt can be used in value education 
and Turkish education process. 

Keywords: Tale, value education,  Fakir Baykurt 

 

Giriş 

İnsan iç içe geçmiş olan iki varoluş boyutunda birlikte yaşar: Birincisi gerçekler, ikincisi de 

anlam ve değerler (Hökelekli, 2010). TDK (2009) tarafından “1. Bir şeyin önemini belirlemeye 

yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet;  5. fel. Kişinin isteyen, gereksinim duyan 

bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey; 7. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, 

ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.” şeklinde ifade 

edilen değerin hem bireyi, hem de toplumu kuşatan bir yapısı vardır. Aynı şekilde Aydın da 

(2010) bir nesneye, varlığa veya faaliyete, bireysel ve toplumsal açıdan tanınan önem ya da 

üstünlük olarak tanımladığı değer kavramında bireysellik ve toplumsallığa vurgu yapmıştır. 

Toplumlar istemli ya da istemsiz bireyi etkilemektedir. Dolayısıyla tanımlar yapılırken bu iki 

kavramın etkileşimi üzerinde durulmaktadır. Felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, gibi pek çok 

alanla da ilgili olan değerin bu sebeple bu alanlara yansımış pek çok tanımına da rastlamak 

mümkündür.  
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Değer, Oktay (2004) tarafından öznenin olguya yüklediği değer olarak belirtilmiştir. Ulusoy ve 

Dilmaç (2014) ise bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, 

kıymet, yüksek ve yararlı nitelik olduğunu ifade ederler. Soyut olma durumunun, toplumdan 

topluma ve bireyden bireye değişiyor olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Başkalarıyla 

ve çevreyle kurduğumuz ilişkilerde değerleri keşfeder ve değerler vasıtasıyla kendi varlığımızın 

ve kimliğimizin boyutlarını fark ederiz (Hökelekli, 2010). 

Değerler, insanların varlıklarla kurduğu ilişkiler neticesinde meydana gelir. İnsanın var olanlar 

hakkında edindiği bilgileri kullanırken edindiği sonuçlar, onu değer kazanmaya götürür (Bolay, 

2007: 60; Aktaran: Akkuş, Küçük ve Örten 2013: 74-93). Her toplum gelişimini sürdürmek, 

nesiller arasındaki bağı koruyup devamını sağlamak için kendi değerlerini yansıtır. Aile ile 

başlayan bu süreç öğretim hayatı ile devam eder. Okullarda son yıllarda öne çıkan konulardan 

biri olan “değerler eğitiminin” çıkış noktası da çocukların üzerinde uzlaşılan, doğru, temel ve iyi 

bir takım değerleri kazanmalarıdır. Aristotales’in deyişiyle, kişilere “insan işini” yapabilecek 

duruma gelmeleri için yardımcı olmak: insana özgü diğer bütün etkinlikleri amaçlarına uygun 

gerçekleştirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır; başka bir ifadeyle kişilere doğru 

bilmenin, doğru düşünmenin, doğru değerlendirmenin, doğru eylem içinde olduğunu 

görebilmesine yardımcı olmaktır (Kuçuradi, 1995; Aktaran: Ulusoy ve Dilmaç 2014: 15). Fakat 

“iyi” olma standardı, belli bir dönemde doğru kabul edilen ve benimsenen insan anlayışı ile 

paralel olarak biçimlenmektedir (Hökelekli, 2010). Dolayısıyla toplumda yaşanacak 

değişimlerle birlikte “doğru” ve “iyi” olanın da farklılaşacağını söylemek mümkündür. 

Okullarda yer alan eğitim programlarının yanı sıra, değerlere yönelik yapılan farklı etkinlikler 

ve organizasyonlar da bu amaçları gerçekleştirmede kullanılan yöntemlerdendir. 

Çocukların değerleri öğrenebilecekleri bir diğer önemli unsur da kitaplardır. Değerlerin 

içselleştirilebilmesi ise çocuğun kitabın içinde kendini bulmasından ve salt bilgiye dayalı değil 

edebî değeri olan kitaplarla tanışmasından geçer. Gelişim sürecindeki çocuğun anlama ve 

kavrama düzeyini dikkate alarak duygu ve düşünce dünyasına seslenen edebiyat (Şimşek, 

Yalçın ve Yakar, 2011) olarak tanımlanan çocuk edebiyatının temel meselesi eğitmek olmasa da 

verilen eserler eğitime destek olması hususunda önem arz etmektedir. Pek çok yayın evinin 

çıkarmış olduğu güdümlü yayınların yanında, çocuk edebiyatı yazarlarının eselerinde de çeşitli 

değerleri görmek mümkündür. Yazar ister istemez bakış açısını ve içinde bulunduğu çağın 

değerlerini ve kültürünü eserlerine yansıtacaktır. Ancak temel amaç öğretmek olmadığı için, 

çocuk duyarlığına uygun ve edebî bir çerçevede olacaktır.  

Öte yandan Şimşek (2007) çocuk edebiyatı hedefleri başlığı altında “İçinde doğup büyüdüğü 

toplumun kültür ve bilgi birikiminden haberdar etmenin” varlığından bahseder. Bu maddenin 

hem çocuk edebiyatının eğitime etkisi, hem de değerler eğitiminin amaçları düşünüldüğünde 

aynı düzlemde olduğu görülmektedir. Bu yönüyle de çocuk edebiyatı eselerinin değerler 

eğitimini destekleyici ürünler olabilecekleri söylenebilir. Çocuklar çeşitli yazınsal türleri 

okumaya ve yazınsal bir deneyim kazanmaya açıktırlar (Sever, 2003). Çocuk edebiyatı ürünleri, 

çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı tüm 

eserleri (masal, öykü, roman, anı, biyografik eser, şiir, fen ve doğa olaylarını anlatan yazılar, 

gezi yazıları, vb.) kapsamaktadır (Ogur, 2009:1157; Aktaran: Burgul Adıgüzel). Çocuğun 

karşılaştığı ilk ürünlerden olan masallar bu sebeple önemli görülmektedir. Halkın hayal 

gücünden ve ortak bilincinden doğmuş, dilden dile aktarılarak kuşaktan kuşağa geçen, 

kahramanları dev, peri, cin, ejderha gibi olağanüstü varlıklar olan gerçeküstü hikâyeler (Şimşek, 

2007) olarak tanımlanan masallar, ortak bir kültür ürünü olmaları sebebiyle de değerler 

eğitiminin verilmesinde önemli bir noktada durmaktadır. İnsanlar içinde yaşadıkları toplumların 

kültürlerine uygun değer yargıları geliştirirler. Bu sebeple de kültür aktarımının, değer 

aktarımıyla koşut olduğu söylenebilir. Bir manayı anlayabilmenin en güzel yolu onu zıddıyla 

birlikte görebilmektir. Masallarda iyi-kötü, doğru- yanlış, haklı-haksız, alçakgönüllülük- kibir 

(Şimşek, 2007) gibi farklı zıtlıkların bulunması, çocuğa değerlendirme yapma ve farklı değerleri 

görüp mukayese etme imkânı vermektedir. Ayrıca masal kahramanlarının olağanüstü özellikler 

göstermeleri çocukların ilgilerini çekmeyi sağlar. Masallar değerlerin anlaşılması bağlamında bu 

yönüyle de faydalı olacaktır. Masal, çocuk ruhunu besleyip hayal dünyasını zenginleştirirken 
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çocuğu hayata, dolayısıyla geleceğe hazırlar. Masallar taşıdıkları sembolik unsurlardan 

ayıklandığında ortaya gerçek hayat çıkar. Çocuk hayal ürünü olan masallarda, kendini geleceğe 

hazırlayan tecrübelerin bir kısmını kazanır (Karatay, 2007). 

Farklı işlevlerinden ve çocuk edebiyatının öne çıkan anlatım biçimlerinden olması sebebiyle 

masallar pek çok çalışmaya konu olmuştur. Yapılan tez çalışmaları yazarların şiir, roman ve 

hikâyeleri ekseninde yoğunlaşmıştır. Üzeyir Gündüz’ün eserlerini değerler eğitimi açısından 

inceleyen Aktürk (2012), dinî ve ahlâkî değerlerin yoğun olduğunu, bu değerleri kişilik ve 

sosyal değerlerin izlediğini ve değer eğitimi konusunda destekleyici olarak kullanılabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Demiryürek (2015) 1980’den günümüze çocuk şiirlerinde değerler 

eğitimi üzerinde durmuştur. Adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, 

bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, özgürlük, sağlıklı 

olamaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, misafirperverlik, temizlik ve yardımseverlik 

değerleri araştırmaya konu edilmiştir. Bireysel değerlerin ön plana çıkarıldığı, grup değerlerinin 

anlamlı bir değişiklik göstermediği, 1980 yılında yaşanan siyasi gelişmelerin şiirlere yansıdığı, 

en sık kullanılan değerin sevgi, özelde de hayvan ve doğa sevgisi olduğu; milli değerlerin 

evrensel değerlere oranla daha az olduğu; barış, özgürlük, bağımsızlık gibi bazı değerlerin 

aktarımında şairlerin değeri değil de zıddını verme yolunu tercih ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Kuru (2016) ise Ayşe Yamaç’ın yedi çocuk romanında; yardımlaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, 

adil olma, aile birliğine önem verme, dürüstlük, hoşgörü, misafirperverlik, sağlık ve temizlik, 

arkadaşlık, duyarlılık değerlerine odaklanmıştır. Sonuç olarak en fazla işlenen değerin sevgi, en 

az işlenen değerin ise aile birliğine önem verme olduğu tespit edilmiştir. Söz varlığı açısında 

bakıldığında ise, 24 atasözü, 1.220 deyim ve 355 kalıp söz kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yavuz Bahadıroğlu’nun çocuk romanlarını değerler bağlamında inceleyen Emirhan (2016) 

yazarın sıklıkla millî değerlere değindiği ve bulgularda 11 dinî, 29 sosyal olmak üzere toplam 

40 değere ulaşıldığını belirtmiştir.  

Batur ve Yücel (2012) Ahmet Efe’nin çocuk hikâyelerinde değer eğitimi ve Türkçe öğretimine 

katkısını inceledikleri çalışmalarında atasözü, deyim, ikileme, kalıp sözler ve yansıma 

kelimeleri incelemiş, atasözlerinin az, deyim, ikilime, kalıp sözler ve yansıma kelimelerin 

sıklıkla kullanıldığını tespit etmişlerdir. Üretim ilişkilerinin değişmesiyle, masalların da 

değişebileceği savı üzerinde duran Özdemir ve Çekici (2013)’ye ait çalışmada, çalışkanlık, 

yardımlaşma, yetinme, uyanık olma değerleri ele alınmıştır. Yardımlaşma ve uyanık olma 

değerlerinin günümüz değerleriyle bağdaştığı; çalışkanlık ve yetinme değerlerinin günümüz 

koşullarıyla çeliştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple de değişen üretim ilişkileri ekseninde 

ders kitaplarında yer alan masalların yenilenmesi gerektiği sonucunu vurgulamışlardır.  

Çocuğun karşılaştığı ilk ürünlerden olması, toplumun ortak düşünce yapısından süzülerek 

geçmişle bağlantı kurması ve çocuğun hayal evreninde farklı etkileri olması bakımından 

masallar önemlidir. Bu sebeple de çalışma masallar üzerinden değerler aktarımının nasıl 

yapıldığı doğrultusunda geliştirilmiştir. Türk edebiyatının önemli isimlerinde olan Fakir 

Baykurt’un çocuklara yönelik masalları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Dönemin toplumsal 

hafızasının yanı sıra değerler aktarımını yansıtması bakımından önemli olduğu düşünülen 

çalışmanın, bu anlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Çalışmanın Modeli 

Fakir Baykurt’ un masallarında değer eğitimi ve masalların Türkçe eğitimine katkısı isimli 

çalışma nitel gelenekten faydalanarak yapılmıştır. Çalışmada doküman analizi deseni 

kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2011, 187). Temel 

kaynakların, Fakir Baykurt’a ait çocuk masalları olması sebebiyle doküman incelemesi modeli 

kullanılmıştır.  
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Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı Fakir Baykurt’a ait masal kitaplarında yer alan değerlerin araştırılması ve 

araştırma sonucunda elde edilen bulguların çocuk edebiyatındaki yerinin belirlenmesidir. 

Örneklem 

Çalışmanın örneklemini Fakir Baykurt’un çocuklara yönelik olarak yazmış olduğu Sakarca, 

Dünya Güzeli isimli kitapta yer alan 13 farklı masal ve Saka Kuşları isimli kitap içinde yer alan 

13 masal oluşturmaktadır. İncelenen eserlere ilişkin bilgiler şu şekildedir: 

Beşinci basımı Literatür Yayınları  tarafından 2016’da yapılan Sakarca kitabında 1,  

Aynı yayınevinden 2016’da dördüncü basımı yapılan Dünya Güzeli kitabında, Dünya Güzeli, 

Göz Masalı, Tuz Masalı, Mercan Kız, Bayılan Baba, Akyıldız’ın Anası, Katmerin Ortası, 

Yeraltı Padişahı, Bin Bir Becerikli Çıkrık, Ardıç Dalı Kız, Avcı Köse, Komşu Nineler, Sihirli 

Tencere başlıklı toplam 13, 

Dördüncü basımı Literatür Yayınları tarafından 2016’da yapılan Saka Kuşları kitabında ise Saka 

Kuşları, Guguk Kuşları, Kutu Masalı, Kurt Masalı, Çalgılı Köy, Serçe Kız Masalı, Denizlerin 

Tuzu, Arsız Karga, Kambur Felek, Hızır Masalı, Tembellerbaşı, Aşçıbaşı Masalı ve Bülbülün 

Yurdu başlıklı 13 olmak üzere toplamda 27 masal incelenmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Yazarın kitapları değerlendirmeye alınmadan önce kuramsal çerçeveyi oluşturmak amacıyla 

değerler eğitimi ve masallarla ilgili tez, makale, kitap ve diğer bilgi kaynakları taranmıştır. Bu 

aşamadan sonra yazara ait masal kitapları yayınevinden temin edilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Çalışma verilerinin analizine geçmeden önce temin edilen kitapların ön okumaları yapılmıştır. 

Elde edilen ilk bulgulardan sonra formlar hazırlanarak bu formlara uygun ikinci bir okuma 

yapılmıştır. Verilerden elde edilen değerler, hazırlanan tablolar altında sınıflandırılmıştır. 

Sınıflandırılan değerler daha sonra birbirleriyle ilişkileri ve baskın değerler göz önünde 

tutularak yeniden düzenlenmiştir. Başlıklandırmalar göz önünde tutularak üçüncü bir okuma 

yapılmış ve bulgulara son şekli verilmiştir. Ayrıca çalışmada kitap isimleri bulgular kısmında 

parantez içinde sayfa numaralarıyla birlikte verilmiştir.  

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Baykurt, masallarında iyilik yapma, yardımlaşma, sevgi, adalet, çalışma, adalet vb. gibi 

değerleri işlemiştir. Yazarın, değerler eğitimi açısından eleştirilen yahut olumsuz görülen 

durumları da masallarında ele aldığı bu yolla çeşitli iletiler verdiği görülmektedir. Bu 

değerlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.  

İyilik  

Fakir Baykurt, iyilik yapmanın önemini, yapılan iyiliklerin mutlaka iyilik olarak döneceğini 

masallarında sık sık ifade etmektedir. Baykurt ayrıca iyilik ile kötülüğün birlikte var olduğunu, 

iyinin/iyiliğin kıymetini bilmek adına kötünün/kötülüğün olduğunu okura iletir. 

Dünyada iyilikle kötülük birlikte yürür (Saka Kuşları, s.5). 

Evvel zamanda iyiler de, kötüler de yaptıklarının karşılığını bulurdu. İyi yapanlar iyi, kötü 

yapanlar kötü karşılık alırlardı (Komşu Nineler, s.92). 

Akılsız padişah acımasız vezirine bağlandı. O ne dediyse yaptı. Delikanlıyı yolundan alıkoydu. 

Beni yerimden, yurdumdan, bahçemden etti. Ama dediğim gibi sonunda ikisi de cezasını buldu. 

Delikanlıyla bana da yeni günler, güneşler doğdu. (Dünya Güzeli, s.17)  
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Kırk güne varmadı, padişah oğlu eridi bitti. Düğün sona erdi, gerdek merdek olmadı. Padişah 

oğlu öldü. (Göz Masalı, s.24) 

Yardımlaşma 

Baykurt, masallarında insanların yardımseverliklerinin karşılıklarını er ya da geç alacaklarını, 

her zaman iyilik göreceklerini belirtmektedir. İyilik yapanlar övülmekte, toplum içerisinde 

saygınlık kazanmakta, örnek kişiler olarak görülmektedir.  

Öyle de iyi bir kızdı ki… İyilik etmeyi, gönül almayı çok iyi bilirdi. Bir insana bir şey olsa, ne 

yapar eder, bulurdu onu (Serçe Kız Masalı, s.49). 

Kötüler, kötülükleriyle birlikte yıkılıp gitti. İyiler, iyilikleriyle bize örnek oldular. (Dünya 

Güzeli, s.19). 

 “Ah benim akılsız komşum aah! Madem buydu derdin, söyleseydin! Verirdim sana 

benimkilerden biraz! Bunlar üstüne oturmak için değil, eşle dostla harcamak içindir. Al harca 

(Komşu Nineler, 95)!”  

Kendi gibi kimsiz kimsesizleri, eli ayağı tutmayan, sevdiğini özlediğini ayda bir bile görmeyen 

çaresizleri görürdü. Bütün gördüklerine yetişmek için bin parçaya bölünürdü. Kimsesizlere, 

çaresizlere yardım ederdi (Bin Bir Becerikli Çıkrık, s.70). 

Misafirperverlik: 

Baykurt, masallarında misafirperverlik değerini toplumsal düzlemde işlemektedir. Misafir için 

özel yemekler, rahatları için temiz ve rahat yataklar hazırlanır. Babasının ve annesinin 

isteklerini yerine getirmek için maceralar atılan kahraman avladığı tavşanı karşılaştığı bir aileye 

verir. Tavşanı pişirip misafire getirirler misafir siz de buyurun birlikte yiyelim deyince aile bir 

lokma tavşan sana zor yeter derler. Bunu üzerine avcı çocuğun cevabı “Gönül yetti mi, aş da 

yeter, buyrun (Avcı Köse, s.90)!” şeklindedir. Aynı masalın devamında yatılacak yerleri 

hazırlayan Kocakarı baş yatağı misafire ayırmaktadır. Misafiri rahat ettirmek isteyen aile 

misafirperverliklerini bu şekilde göstermektedirler. 

Eğitim: 

Baykurt, masallarında bu değeri doğrudan çok işlememekte; eğitimi, eğitimli olmayı daha çok 

yapılan hatalardan ders alma şeklinde işlemektedir. 

“Eğitimsiz savaşırsak yeniliriz (Saka Kuşları, s.6)…” 

Hatalardan Ders Çıkarma: 

Onlar erdi muradına… Yediler, içtiler, topluca, mutlu yaşadılar. Aklı olanlar saka kuşlarının 

savaşından örnek aldı (Saka Kuşları, s.10). 

Yoksul koyun ile kuzuları kurtlara karşı uyanık yaşadılar (Kurt Masalı, s.31). 

Kasabın oğluyla, yorgancının oğlunu çıkardı. “ Sizin gibi kıyımcı adamlar bana yaramaz!” 

dedi. Ötekini de kendine başvezir yaptı. Eskiden aklına eseni yapan, halkın başına dert üstüne 

dert açan bir padişahtı. Hızır’ı görünce muma döndü. O günden sonra kötü huylarını bıraktı, 

halkıyla birlikte adam gibi yaşadı (Hızır Masalı, s.81). 

Uzlaşma/Barış: 

Fakir Baykurt’un masallarında en çok işlenen değer, hakkını arama, haksızlığa karşı koymadır. 

Hak aramak için birlik olunur, mücadele edilir gerekirse savaş yapılır. Fakat savaştan önce 

tarafların konuşması, savaşa gerek kalmadan uzlaşı sağlanması daha önemlidir. 

 “Önce bir elçi gönderelim. İsteklerimizi kabul ederse boş yere can yakmayalım, kan 

dökmeyelim!” (Saka Kuşları, s.8). 

Sevgi: 
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Sevgi temi Baykurt’un masallarının çatısını oluşturur. Bu sevgi yeri gelince hayvan, yurt, doğa, 

yeri gelince aile sevgisi olur. Masallarda kazanan, iyiliğin tarafında olan kahramanların belirgin 

özellikleri sevmeleri ve sevilmeleridir.  

Bilenler bilerek, bilmeyenler bilmeyerek, ama guguk kuşlarını severek dinlediler. Onları 

dinledikçe, hem birbirlerini, hem de çocuklarını daha çok sevdiler (Guguk Kuşları, s.17). 

Hayvan Sevgisi: 

“Bana ne olur mu? Bunca börtü böcek, insan hayvan ezilir! Onun için, ayaklarımla tutup 

kaldırıyorum; çökerse ezilmesinler (Serçe Kız Masalı, s.52)!” 

Evlat Sevgisi: 

Biz yoksul insanlarız, padişahın azı bize çoktur. Onun bize kırk günlük verdiğiyle biz kırk ay 

idare ederiz. ‘Hızır’ı bulamadın!’ diye başımı vurdurursa vurdursun! Hiç değilse bir süre çoluk 

çocuğun karnı doyar (Hızır Masalı, s.74)… 

Başka çaresi almayan adam annesini öldürmek için ormana gider. Annesini bir kayanın dibine 

itiverir, annesini keser. Anasını canı gibi sevdiğini ifade eden adam annesinin yüreğini saklayıp 

baktıkça özlemini dindirmek ister ve annesinin yüreğini kuşağının arasına saklar. Taşlı 

yollardan telaşlı bir şekilde dönen adam taşa takılır, acı ile yere kapanır. O esnada “Anacığım!” 

diye bağırır. Kuşağının arasındaki yürek bu iniltiyi duyar, düştüğünü görür, kurtulmak için 

fırlar. Dile gelen yürek, “Ah benim Akyıldız’ım! Düştün mü yavrucuğuuuum (Akyıldız’ın Anası, 

s.51)!” diye inler. 

Anne Sevgisi: 

O günden sonra analarının elini sıcak sudan soğuk suya değdirmediler. Üçtür beştir, kendileri 

kazanıp mutlu, tatlı yaşadılar (Tembellerbaşı, s.92). 

Vatan Sevgisi: 

Usta, altın tellerden kafesi yapıp getirdi. Toptancı parasını ödedi. Bülbülü içine yerleştirdi… 

Fakat bülbül ötmüyor. Yediği orman yemişlerinin arasında gözünün görmediği bir iğne mi 

vardı, yoksa bacalardan zehirli dumanlar çıkmış, onlardan mı yutmuştu? Acıdan kıvranıyor, 

inliyordu (Bülbülün Yurdu, s.102). 

Toptancı, “Deli kuş!” dedi. “Altın kafesi beğenmedin! Gelip bir çalının dibine kondun! Demek 

herkesin yurdu kendine iyi!” (Bülbülün Yurdu, s.106). 

Alçak gönüllülük/Tevazu: 

Baykurt’un masallarında devrin yöneticileri, kibirli, diktatör, baskıcı özellikleriyle ön plana 

çıkmaktadır. Tevazu konusuna dikkat çekmek isteyen Baykurt tevazu değerini, kibirli padişahlar 

aracılığıyla ele almıştır. Halkından fakir bir vatandaşın padişahı yemeğe davet etmesi üzerine 

padişahın cevabı şu şekildedir:  

“Bir yoksul çocuk gelmiş, beni yemeğe çağırıyor. Her zaman varsılların çağrısına gitmek 

olmaz. Bir kez de yoksulların gönlünü almakta yarar vardır (Kutu Masalı, s.20)…”  

Araştırma/Sorgulama: 

Baykurt, masallarında söylenen her şeye araştırmadan, sorgulamadan inanılmaması gerektiğini 

aksi takdirde telafisi olmayan sonuçların meydana geleceğini ifade etmektedir.  

Dünyada hiçbir kadın enik doğurmaz! Araştırmadın, soruşturmadın, Ebe Hanım’ın 

söylediklerine kanıverdin! İşte doğru, işte gerçek! Gene birden inanma, kanma. Araştır, 

soruştur (Çalgılı Köy, s.46). 
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Af Dilemek: 

İnsanoğlu fıtratı gereği hata yapmaya meyyaldir. İncelenen masallarda, her yaştan masal 

kahramanının hatalar yaptığı görülür. Baykurt’a önemli olan hataların farkına varıp hatadan 

dönülmesidir. Bunun ilk aşaması da yapılan hatadan dolayı özür veya af dilemektir. 

Sonra kalktı; elini, eteğini öperek, karısından bağışlanma diledi (Çalgılı Köy, s.48). 

“Yanıldığımı şimdi anladım! Beni bağışla, güzel yavrum!” 

Küçük kız gözlerinden birkaç damla yaş döktü. “Yıllar acıyla, acıdan beter özlemlerle geçip 

gitti babacığım! Çok acılar, hem de yoksunluklar çektim. Ama sağlık olsun! Sonunda beni 

anladınız (Göz Masalı, s.33)…” 

Tokgözlü Olma: 

Az ile yetinme diğer bir ifadeyle tok gözlü olma hem dinî hem de toplumsal bir olgu olarak 

görülmektedir. Baykurt’un incelenen masallarında tok gözlü olanlar ödüllendirilirken, açgözlü 

olan, kendisine ait olmayana tamah edenlerin cezalandırıldığı görülmektedir. 

“Haklısın!” dedi Felek. “Kalktın tâ buraya kadar geldin, üşenmedin bir! Karşımda tok gözlü 

davrandın, iki! Hem de güzel konuştun, üç! Bu yüzden sana biraz su ayıracağım (Kambur Felek, 

s.67)…” 

O çevrede açgözlü, hileci bir adam vardı. Elini çenesine koydu, düşünmeye başladı. Uzaktan 

öksüz kızı izleyen adam kız evde yokken pencereden girer çıkrığı alıp çıkar. Çıkrık becerisini 

görmek isteyen adam eve gelir, kapıları pencereleri kapatır. Ne isteyeceğini düşünürken aklına 

çorba gelir. Kızgın, kaynar çorba oluktan akar gibi akmaya başlar. Adam çıkrığı nasıl 

durduracağını bilmemektedir ve evden sokaklara taşan sıcak çorbanın içinde boğularak ölür 

(Bin Bir Becerikli Çıkrık, s.78). 

“Sizden mutlu kimse elbet yoktur padişahım! Ama kanadı bu kadar ışık veren kuşun kendisi 

nasıldır, hiç düşündünüz mü? Bulup ona sahip olmalısınız ki, mutluluğunuz tamam olsun 

(Dünya Güzeli, s.10).” 

Çalışkanlık: 

Kurgusal dünyanın seyri içerisinde Baykurt masallarında rol alan iyi kahramanlar aynı zamanda 

çalışkandırlar. Kahramanlar kendilerine verilen bir işi başlangıçta yapamasalar da çalışkanlıkları 

ve sürekli çabaları sayesinde işin üstesinden gelirler. Ayrıca masallarda çalışmak, çalışkanlık 

aile ve toplum içinde takdir görmektedir. 

İşte adam dediğin böyle çalışkan, hem de başargan olacak! Neydi o tembellik öyle? Neydi o 

uyuşukluk (Tembellerbaşı, s.91)? 

İdareli Olma: 

El değirmeninden bütün köyü doyuracak çorba yapmayı olanaklı kılan masallar sınırsız 

hayallere, sınırsız kaynaklara sahiptir. Hâl böyle olmasına rağmen Baykurt okurlarına savurgan 

olmamaları gerektiğini belirtir. 

Hemen o hafta bir düğün kurdular. Konu komşuyu çağırdılar. Üç günlük şenlik, şamata 

yaptılar. “Fazlası savurganlık olur gerekli değil!” dediler (Tembellerbaşı, s.92). 

Güzel Sanatlar: 

Baykurt, sanat-zanaat çatışmasını kurguladığı masalında müziğin önemine dikkat çekmektedir. 

Lokantada yemek yiyen kahraman, ücreti türkü söyleyerek ödemek ister. Teklifi kabul etmeyen 

aşçı hakkını aramak için karakola, savcıya gider. Gittiği her yerde,   

“Bre oğlum! Dünyada bundan iyisi can sağlığı! Sen, sana sunulan türkülerin değerini 

bilmiyorsun! Bak ben anlatayım. Güzel sanatlar diye bir olay vardır. Türküler de bu sanatlara 

girer. Sanat her zaman paradan yücedir (Aşçıbaşı Masalı, s.97). 
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Müzik bir sanattır. Sanat altından da gümüşten de çok, çok değerlidir (Aşçıbaşı Masalı, s.99). 

cevabını alan kahraman o zaman sanatın ve müziğin önemini fark eder. 

Ümit:  

Baykurt, masallarında hayata olumlu bakmayı, sorunlar karşısında mücadele etmeyi ve 

mücadele boyunca da ümitli olmayı salık vermektedir. Baykurt’a göre ümit varsa üstesinden 

gelinemeyecek problem yoktur.  

 “Dünyanın olanakları sonsuzdur. Umut kesmek olmaz.” (Dünya Güzeli, s.4) 

Dünyada umut gibi, güven gibi var mı (Bayılan Baba, s.44)? 

Sağlık: 

Fakir Baykurt masallarında sağlığı, servetten, siyasi otoriteden üstün tutmaktadır. Yazar, 

Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünü çocuklara masal türünün imkânlarını 

kullanarak sezinletmektedir. 

“Çocuklarım! Dünyada en büyük servet akıl ile sağlıktır. Sizde bunların ikisi de var. 

Geleceğiniz iyi olacak…” (Tuz Masalı, s.30). 

Komşuluk: 

Komşuluk Türk toplum yaşantısında önemli yeri olan müessesedir. Ev almayıp komşu alan 

insanlar, komşusu açken tok yatanı da sevmezler. Komşusunda yas olduğu zamanlar 

televizyonu, radyoyu açmayan tutumun benzerini Baykurt’un masallarında görmek mümkündür.   

Karı koca ikisi de alçakgönüllü insanlar olduğu için, sevinçlerini kendi evlerinden, bağlarından 

dışa vuramadı. Konu komşu içinde taşkınlık iyi değildi. Ne olsa başka çocuksuzlar vardı, onlar 

incinirdi (Bayılan Baba, s.45). 

Babalık: 

Masallarda aile bireylerinden manevi özellikleriyle, merhameti, sevgisi ve hamilelikten 

büyütmeye kadar çektiği sıkıntılarla anne karakterler ön plana çıkmaktadır. Bunu okurlarına 

aktaran Baykurt, baba karakteriyle babalığın da kolay olmadığını, onların da yeri gelince acı 

çektiklerini bunun da babalık sevgisinin bir yansıması olduğunu okuyucuya aktarır. 

“Ananın gebeliği, doğumu, ona koca dağlar kadar ağırlık verir! Bu yüzden ana hakkı büyüktür. 

Bu yüzden ana sevgisi, baba sevgisinden üstündür. Analar düşünür, analar ağlar. Babalar 

düşünse, ağlasa da o kadar değildir. Çünkü babalar doğurmuyor!”  Fakat masalın devamında 

karısının doğumunu eve yakın bir yerden takip eden adam yerleri tuttu, toprağı tırnakladı. 

Yukarda kadının canı, ciğerlerinden çekilip gidecek oldu. Doğum için son çığlığı da atınca 

adama olanlar oldu. Pat diye bayılıp yere yıkıldı. O sırada yoldan geçen Hızır adama ilk 

müdahaleyi yapar. Ve orada bulunanlara, 

“İşte gözünüzle görüyorsunuz! Babalar da acı çekiyor! Doğurmadıkları halde doğuranın 

acısından düşüp bayılıyor! Onun için analarla babaların acısını, sevgisini ayırmayın!” der 

(Bayılan Baba, s.45-46-47) 

Sabırlı olma: 

Masallarda türlü zorluklarla karşılaşan kahramanlar yeri gelince ümitsizliğe 

kapılabilmektedirler. Fakir Baykurt, metinlerinde sabırla yola, mücadeleye devam etmenin 

insanı başarıya ve mutluluğa götüreceğini göstermektedir. Baykurt, sabrı zaman zaman İslam 

dininin öğretileri düzleminde ele almaktadır. Ona göre sabrın karşılığını Tanrı bahşedecektir. 

Kör Emiş ve Memiş’in eli ayağı olan değirmen, Kabza Bey’in zaptiyeleri tarafından alınır. Ne 

yana gideceklerini bilmeyen karı koca feryat içerisinde ağlamaktadırlar. O sırada oradan 

geçmekte olan Aksakal “Ağlamanın, inlemenin yararı yok körcükler! Gelin sizi evinize 

götüreyim! Yukarda koskoca Tanrı var. Tüm olanları görüyor. Elbet bunu da görecek! Biraz 

sabredin bakalım (Sakarca, s.23)!”  
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Ardıç Dalı Kız masalında uzun süre çocukları olmayan karı koca Tanrı’ya dua ederler. Duaları 

gerçek olan çiftin çocukları ardıç dalı gibiydi. Ava çıkan Padişahoğlu gece çadırına gelen kıza 

âşık olur. Birbirlerini Ardıç Dalı Kız ile Padişahoğlu birbirlerine evlenmek söz verirler. 

Padişaoğlu’nu kendi kızı ile evlendirmek isteyen ver onu kaçırır, sarayda hemen düğün başlar. 

Kılık değiştiren kız, sevdiğine yaklaşır: 

“Hayırlı uğurlu olsun! Kimin kızını alıyorsun?” diye sorar. 

Yüreği sızlayan oğlan “Biraz sabret ardıç dalı güzelim! Beni benlikten çıkardılar, sersem sepet 

biri yaptılar. Sen çıkıp gelmesen gene de ayılmazdım! Lütfen biraz sabret! Hem de gerektiğinde 

bana yardım et (Ardıç Dalı Kız, s.83)!” 

Haksızlıkla mücadele: 

Baykurt’un çoğu masalında işlediği temaların ve değerlerin başında haksızlıkla mücadele etmek 

geçer. Masal türünün zengin olanaklarından faydalanan Baykurt hayvan (horoz) karakterle koca 

beyliği yıkabilmektedir.  

Köydeki insanların haksızlık karşısında susmaları üzerine Aksakal’ın horozu Sakarca, daha 

fazla bu haksızlığa dayanamaz. Sürekli öter ve kendi dilince “Ucu göründü şafağın, daha fazla 

susamam! Haksızlık vaar! İşte ötüyorum, kalkın bakalım ey insanlaaaar (Sakarca, s.31)!” 

Sakarca haksızlıkla mücadele için çıktığı yolda başka hayvanlarla karşılaşır. Tek amacı 

karınlarını doyurmak olan hayvanları ikna edebilmek için canı pahasına çaba harcar. Sakarca, 

tilkiyi “Büyür gider küçükken durdurulmayan haksızlıklar. Ufacıkken söndürmeli yangını 

(Sakarca, s.41)…” diyerek uyarır. 

Birlik ve beraberlik: 

Masallarda sihirli güçleri olan periler, dünyayı dize getiren devler, ülkeleri zorbalıkla yöneten 

zalim krallar bulunmaktadır. Zor güçlerle tek başına mücadele etmek imkânsız olabilmektedir. 

Bu mücadelede birlik olmak, güçlü olmak demektir. Baykurt da bunun önemine binaen 

masallarında birlik ve beraberlik değerini yüceltmiş ve işlemiştir. 

Sakarca masalında haksızlıkla mücadeleye girişen horoz köydeki hayvanları bu mücadeleye 

davet eder. Bu davet esnasında birlik ve beraberliğin önemini şu şekilde ifade eder: “Kökü 

kazınmaz tavuk milletinin! Biri ölür, bini gelir! Yeter ki biz birlik olalım (Sakarca, s.35).” 

Masalın ilerleyen sayfalarında Sakarca “Kurt olsun, tilki olsun, dünyada amaç sadece karın 

doyurmak değildir. Dayanışma da gereklidir (Sakarca, s.50).” diyerek hem destekçilerini 

artırmakta hem de kendisini daha güçlü hissetmektedir. 

Kıyıda köşede ne kadar kaz varsa uyandırıp haber verdiler. Ovaların, derelerin bütün kazları 

toplanıp bir oldu oldu (Saka Kuşları, 6). 

“El ele, el ele, el ele!” diyordu Çalgılı Köy. 

“Severek, severek, severek!” diyordu Çalgılı Köy. 

“Nasıl, nasıl, ama nasıl?” 

“Omuz omuza, omuz omuza, omuz omuza!” diyordu Çalgılı Köy. 

“Senlik benliği kaldırarak, sevişerek, çalışarak!” diyordu Çalgılı Köy (Çalgılı Köy, s.45). 

Evvel zaman içinde binler, onbinler çoktu ama birlik yoktu. Birlik olmayınca dirlik de yoktu 

(Hızır Masalı, s.73). 

Güven: 

Baykurt, güven değerini özellikle birbiriyle düşman olduğu varsayılan karakterler arasında 

gelişen olaylarla işlemektedir. Yazar, okurlarına insanların birbirine güven duymaları 

gerektiğini, güven meselesinin karşılıklı olduğunu ifade etmektedir. 
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Sakarca masalını kahramanı horoz, haksızlıkla mücadelede tilkiyi yanında olmaya ikna eder. 

Saraya nasıl gireceklerini düşünürler. Sakarca, “Karnımı açacağım, gireceksin içime! Birlikte 

yürüyeceğiz! Böylece sana ne kadar güvendiğimi de anlayacaksın.” Bunun üzerine tilki mahcup 

olduğunu, tilkiye bu kadar güvenilebileceğine şaşırdığını ifade etmiştir (Sakarca, s.44).  

Sözünde durma: 

İnsanların birbirlerine güven duymalarını sağlayan durumlardan biri verilen sözün yerine 

getirilmesi, sözün eyleme dönüşmesi gerekmektedir.  Baykurt’un masallarında geçen bir diğer 

değer de verilen sözü yerine getirmenin önemli olduğudur.  

Sakarca masalının seyri içinde kurt ile karşılaşan Sakarca bir konuda bahse girerler. Sakarca, 

kurdun, girdikleri bahiste caymasından şüphe etmektedir. Bunun üzerine kurt, “Bak, ben senin 

bildiğin kurtlardan değilim. Kurtsoylu insanlara filân da benzemem. Söz verdim mi tutarım. 

Asla caymam. Cayarsam dünyanın en aşağı kurdu olayım. Herkes yüzüme tükürsün, dünyada 

benden aşağı kut olmasın (Sakarca, s.48).” 

Adalet: 

Masallarında padişah-halk, bey-köylü, zengin-fakir çatışmalarını kullanan Baykurt daima 

adaleti aramakta, adaletin ayrım yapmadan herkese eşit uygulanmasını beklemektedir. 

Kahramanlar güçsüz, yalnız, çaresiz olmalarına rağmen adalet için mücadele etmektedirler.  

Ardıç Dalı Kız masalında vezir padişaha yalan bilgiler vermekte, onu kandırmaktadır. Durumun 

anlaşılması üzerine padişahın oğlu, veziri kastederek, “Beni de, seni de kandıran bu alçağı ne 

yapacaksan yap! Halka gösterdiğin adaleti bize de göster (Ardıç Dalı Kız, s.84)!” der. 

Başvezir gene karşı çıktı. “Çok iyisin hoşsun ama padişahım, adalet kurallarını çiğniyorsun! Bu 

sana iyilik getirmez (Mercan Kız, s.42)!” 

“Hayır! Öyle gibilerle olmaz! Padişah oğluna yarayan kız isterse nişanlı olsun! Öncelik 

onundur! Kuralları bilmez misin?”  

“Bilirim, ama daha eski kural, seveni sevene vermektir! Bağlı gönülleri çözmek çok günahtır!”  

“Ama o dediğin halk çocukları içindir! Padişah çocukları bu kuralın üstündedir (Göz Masalı, 

s.22)!” 

SONUÇ 

Fakir Baykurt’un masallarında çeşitli değerlerin işlendiği görülmektedir. Baykurt daha çok 

haksızlıklara karşı mücadele etmenin gerektiği, birlik ve beraberliğin önemini dile getirmiştir. 

Mücadele etmek için fiziksel ve maddî güçten çok manevi güce ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu 

belirten Baykurt bunu değişik masallarda değişik kurgularla sunmuştur. Ayrıca sevgi (vatan, 

evlat, anne, baba), iyilik, yardımlaşma,   eğitim, güzel sanatlar vb. gibi değerler de masallarda 

okuyucuya sunulan diğer değerlerdendir. 

Sonuç olarak bazı olumsuz durumlar haricinde, Fakir Baykurt’un masallarının muhtevasında 

değer eğitimi açısından uygun örnekler yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında söz konusu 

eserlerin değer eğitiminde faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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TEMEL BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE İNGİLİZ EDEBİYATINDAN 

YARARLANMA: BEOWULF ÖRNEKLEMİ 

 

Aydan FİNCAN* 

Başak UYSAL** 

 

Özet 

Kültür, bir topluluğu millet yapan unsurların başında gelmektedir. Kültür aktarımı, eğitim öğretim 
sürecinde planlı olarak sağlansa da birey, günlük hayatında birtakım söz ya da davranış kalıpları 
dolayısıyla kültürle iç içedir. Özellikle küçük yaşlarda bireyin zihninin öğrenmeye daha açık olduğu ve her 
şeyi en başından öğrendiği kabul edilirse, çocukluk döneminde karşılaşılan çocuk edebiyatı ürünlerinde 
sözlü kültüre dair yapılar daha çok önem kazanmaktadır. Sözlü edebiyat ürünleri yazıya geçirilene dek 
birçok değişiklik geçirir ve son hâli ile ilk hâli arasında birçok farkın bulunması mümkündür. Ancak, süreç 
içerisinde ne kadar değişikliğe uğrarsa uğrasın oluştuğu toplumun kültürel özelliklerini ve evrensel 
değerleri yansıtma niteliğini taşımaya devam eder. Bu yüzden çocukluk dönemini kapsayan yaş itibarıyla 
sözlü edebiyat ürünlerindeki olağanüstü özelliklerin bireyin ilgisini çekecek nitelikte olması, kültür 
aktarımında bu eserlerden faydalanmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte sözlü 
kaynaktan gelen eserlerin günümüz çocuk edebiyatına ne derece doğru aktarıldığı da önem arz 
etmektedir. Bu yüzden destan gibi olağanüstü özelikleriyle ön plana çıkan sözlü edebiyat ürünlerinin 
çocuk ve edebiyatına aktarılmasında gelişim dönemlerinin özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Nasıl ki Oğuz Kağan destanı farklı yaş gruplarında sadeleştirilmiş hâliyle yer alıyorsa dünya 
edebiyatındaki diğer destanların da hangi temel becerileri içerdiğini incelemek mümkündür. Bu 
çalışmada da İngiliz edebiyatının ilk destanı olarak kabul gören Beowulf destanının temel becerilerden 
kabul edilen inisiyatif alma ve girişimcilik becerisini aktarmadaki yeterliliğini araştırmak amaçlanmıştır. 
Çalışma dokümanı olarak Beowulf’un tercih edilme sebebi, eserdeki kahramanın çocuk edebiyatı 
eserlerinde ve görsel medyada kültür aktarımı amacıyla sıklıkla yer almasıdır. Nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman analizi, çalışmada temel alınmıştır.  Çalışma sonucunda elde edilen verilerin, 
sözlü edebiyat ürünlerinin çocuklar için hazırlanan eğitim öğretim materyallerinde kullanılmasında 
yönlendirici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beowulf, İngiliz edebiyatı, çocuk edebiyatı, temel beceriler, destan. 

 

Utilization of English Literature in the Teaching of Basic Skills: Beowulf Sampling 

Abstract 

Culture is one of the important elements that make a community a nation. Cultural transfer is planned 
in the educational process, but the individual is involved in culture because of some words or behavior 
patterns in his/her daily life. Especially at the young age, when the mind of the individual is more open 
to learning and assuming that everything learns from the beginning, the structures of oral culture in 
childhood products that are encountered in childhood gain more importance. Verbal literary products 
are subject to many changes until they are written, and it is possible to find many differences between 
the last and the first. However, the extent to which the change has occurred in the process continues to 
reflect the cultural characteristics of the community. Therefore, the extraordinary features of oral 
literary products in terms of age, covering childhood, are of a quality that attracts the interest of the 
individual, revealing the necessity of benefiting from these works in the transfer of culture. However, it 
is also important that the works from the oral sources are transferred to today's children's literature. 
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Therefore, the characteristics of the developmental periods should be taken into account in the transfer 
of oral literary products to the foreground, such as epics, into children and literature. Just as the Oguz 
Kagan epic is simplified in different age groups, it is possible to study what values other epics in world 
literature contain. In this study, it was aimed to investigate the place of Beowulf epic, which is accepted 
as the first legend of English literature, in the basic skills teaching. The reason why Beowulf is preferred 
as a working document is that it often takes place in British culture for the purpose of transferring 
heroin in children's literature works and visual media. Document analysis from qualitative research 
methods is based on work. It is thought that the data obtained as a result of the study will guide the use 
of oral literary products in educational materials prepared for children. 

Keywords: Beowulf, English literature, child literature, basic skills, epic. 

 

Giriş 

Destanlar, toplumların ortak belleği hakkında önemli bilgiler içeren sözlü kültür ürünleridir. Bu 

metinler, her ne kadar fabl ve masal gibi çocuk edebiyatına indirgenmiş gibi görünse de asıl 

sahipleri yetişkinlerdir. Freud, destan türünü kast ederek, “Topluluk ruh biliminin bu çeşit 

ürünlerinin hepsi yeterince incelenmiş değildir. Bir bakıma, bunların -sözgelimi mitlerin- bütün 

bir ulusun eğilip bükülmüş özlem ve hayalleri ya da insanlığın gençlik çağının dünyevi rüyaları 

olduğu ileri sürülebilir (Freud, 1981: 23)” görüşünü öne sürmüştür. Aslına bakılırsa, ülkelerin 

yaşadıkları travmatik kırılma noktaları, destan geleneğinin devam edeceğinin göstergesidir. 

Tarihî unsurların yanında milletlerin geçmişteki âdet, gelenek, görenek ve yaşayış tarzları ile 

ilgili olarak belki de hiç bir kaynakta bulunmayan bilgiler destanlarda yer almaktadır. Bu tür 

eserler aynı zamanda yazı dilinin önemli belgeleridir (Demir ve Erdem, 2006: 107). Türk destan 

edebiyatı, aynı zamanda Türk edebiyatının da başlangıcı kabul edilir. İslamiyetten önceki Türk 

destanları; Yaratılış, Saka, Kun-Oğuz, Siyenpi, Göktürk ve Uygur destanları olarak adlandırılır 

(Atsız, 2014). İslamiyetin kabulünden sonra da destan geleneği devam ettiği gibi dünya 

edebiyatında da zengin bir destan geleneğinden söz etmek mümkündür. Antik Yunan 

coğrafyasında geçen İlyada ve Odesa, Firdevsi’nin İran topraklarını bir uçtan bir uca gezerek 

yazdığı, böylece “Bir dili dirilttim.” dediği Şehname, ölümsüzlüğü arayan kralın hikâyesini ele 

alan Gılgamış, Fin kültürü hakkında bilgi veren Kalavela bu destanlardan yalnızca bazılarıdır.  

Dil Eğitimi ve Destanlar 

Le Guin (1998: 31)’e göre hayal gücü ile yaratılmış kurmacanın yararı; dünyayı, çevredeki 

kişileri, duyguları ve kaderi daha derinlemesine anlamayı sağlamaktır. İçinde belki de en çok ata 

mirası barındıran tür olan destanlar, içerdikleri ögeler bakımından eğitimde kullanılabilecek 

birçok unsur bulundurmaktadırlar. Türkçe eğitimi kapsamında düşünüldüğünde destanlar, 

programda bir edebî tür olarak “hikâye edici metinler” başlığı altında bulunmakta ve 

ilköğretimin her sınıf düzeyi için tasarlanan kitaplarda yer alabileceği belirtilmektedir (MEB, 

2017: 20). Destanlar, bir edebî araç olarak “Metin türlerini ayırt eder./ Metindeki gerçek ve 

kurgusal unsurları ayırt eder./ Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.” gibi 

burada sadece birkaç örneği verilen kazanımların sunulmasında kullanılabileceği gibi yine 

programda yer alan temel becerilerin öğretiminde de kullanılabilirler. 

Öğretim programlarında yer alan kazanımların kapsadığı temel beceriler, Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesi esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim 

dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla 

kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesidir. TYÇ’nin genel 

hedefi, ülkemizdeki tüm yeterliliklerin tanımlandığı, sınıflandırıldığı ve bunun sonucunda 

yeterlilikler arasında geçiş ve ilerleme gibi ilişkilerin belirlendiği bütünleşik bir yapı sunmaktır. 

TYÇ’de hayat boyu öğrenme kapsamında her bireyin kazanması beklenen sekiz anahtar 

yetkinlik bulunmaktadır. Bunlar; ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel 

yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve 

vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   57 

şeklinde sıralanmıştır (MEB, 2017: 5). Bu temel beceriler içerisinde özellikle inisiyatif alma ve 

girişimcilik, destanlarda sıklıkla görülen kahraman arketipinin temel özelliklerindendir. 

Programda inisiyatif alma ve girişimcilik, şu şekilde ifade edilmiştir: “Bireyin düşüncelerini 

eyleme dönüştürme becerisidir. Amaçlara ulaşmak için proje planlama ve yürütmenin yanında 

yaratıcılık, yenilik ve risk almayı da içermektedir. Bu yetkinlik, etik değerlerin farkında olmayı 

ve iyi yönetim becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir (MEB, 2017: 6).” 21. yüzyıldaki lider 

yetkinliğinin açıklandığı bu temel becerinin kazandırılmasında destanların zengin bir malzeme 

kaynağı olacağı görülmektedir. Bir örnek olarak, İngiliz edebiyatının en önemli belgelerinden 

biri sayılan Beowulf Destanı bu kapsamda incelenebilir. 

Beowulf Destanı 

Destanlar, mitolojik temelle beslenen ve kahramanlık unsurları ile dolu manzum metinlerdir 

(Baş, 2010: 153). Bir toplumu anlamanın en iyi yolu da onların mitlerini anlamaktır. 

Danimarkalı bir savaşçı olan Beowulf’ün kahramanlıklarını anlatan destan, 3000 dizeden 

oluşmakta ve İngiliz edebiyatının en eski metinlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.  

Eski İngiliz edebiyatının Hristiyanlık öncesi döneminin en ünlü ürünü ve İngiliz edebiyatının ilk 

epik şiiri Beowulf’tur. Bu eser, Germenlerin Büyük Britanya’ya gelmeden önce, VII. yüzyılında 

geçen olayları anlatan, Avrupa’nın en eski destanıdır. Bu yüzden Beowulf’da İngiltere ya da 

İngiliz sözü geçmez (Tunçdöken, 2009: 4). “Duymuşsundur eski günlerdeki Danimarka 

krallarını ve onların ne büyük savaşçı olduklarını (Tunçdöken, 2009)” dizelerine ilk bölümünde 

yer veren destan, tek bir kahraman etrafında şekillenmiş iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölüm, iyi geliştirilmiş iki ana olay etrafında oluşurken son boyutu –Beowulf’ün dönüşü- sadece 

ana kurguyu destekler niteliktedir. (Klaeber, 1936: 120). Destanın başlıkları, aşağıda verilmiştir. 

(1-188) Hrodgar’ın Hereot’u, yahut Grendel’in zulmü  

(189-661) Beowulf’ün yolculuğu, Danimarka’ya gelişi  

(662-709) Grendel’i bekleyiş  

(710-836) Karşılaşma  

(837-924) Şenlik  

(925-990) Kralın kutsaması 

(991-1250) Kraliyet eğlencesi 

Grendel’in Annesiyle Karşılaşma 

(1251-1320) Grendel’in annesinin saldırısı 

(1321-1398) Hrodgar ve Beowulf arasında konuşma 

(1399-1491) Grendel’ın bataklığına bir keşif yolculuğu 

(1492-1590) Karşılaşma 

(1591-1650) Kavganın sonu ve Hereot’a şanlı dönüş 

(1651-1784) Beowulf ve Hrodgar’ın konuşmaları 

(1785-1887) Veda 

Beowulf’ün Eve Dönüş Yolcuğu ve Hielac’a Varış 

(1888-1962) Yurda yolculuk 

(1963-2151) Beowulf’ün öyküsü 

(2152-2199)  Beowulf ve Hielac 

Beowulf’ün Ölümü (Ejderhayla Savaş) 

(2200-2323) Definelerin çalınması ve ejderhanın zulmü 
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(2324-2537) Dövüşe hazırlanma 

(2538-2711) Karşılaşma 

(2711-2820) Beowulf’ün ölümü 

(2821-3030) Haberin yayılması 

(3030-3136) Kapanış hazırlıkları 

(3137-3182) Beowulf’ün cenazesi (Klaeber, 1936: 9-12). 

Beowulf’ün hikâyesi, belirli bölümlerde tek bir kahramanı toplumsal oluşumlardan neredeyse 

soyutlanarak ön plana çıkarılması bakımından diğer destanlardan ayrılmaktadır. Avrupa 

kültüründe Beowulf’ü onurlandırmak amaçlı güncel isimlendirmelere rast gelinmektedir. 

Teknoloji temelli bir çalışmada oluşturulan bilgisayar ünitesinin Beowulf olarak adlandırılması 

bunun örneklerinden birisidir (Becker ve Sterling, 2017). Bununla birlikte Beowulf Destanı 

üzerine önemli akademik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Özdemir (2013), “Beowulf Destanı’nın John Gardner’ın Grendel Romanında ve Beowulf ve 

Grendel Filminde Yapı Sökümü” isimli yüksek lisans çalışması kapsamında eserleri konu, olay 

örgüsü ve karakterler açısından yapısökümcü edebiyat analizi ekseninde değerlendirmiştir. 

Tunçdöken (2009), her iki eserin de toplumsal belleğin kanıtı olmasından hareket ederek Dede 

Korkut Hikâyeleri ve Beowulf Destanı’nı karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Çalışması 

sonucunda mekânsal yakınlığı bulunmayan, iki farklı coğrafyada dönemlerinin yaşayış 

biçimlerini yansıtan Oğuzlar ve Danimarkalılar arasında kesişen ve ayrışan toplumsal özellikleri 

saptamıştır (Tunçdöken, 2009). Çalışmanın bir diğer önemi, Beowulf’un Türkçe çevirisinin şiir 

formuna yakın bir biçimde araştırmaya eklenmesidir. Bu araştırmaya kaynak oluşturan metin, 

Tunçdöken (2009)’in uyarlamasıdır.  

İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Ekseninde Beowulf Destanı 

Temel beceriler içerisinde yer alan inisiyatif alma ve girişimcilik becerisi ekseninde Beowulf 

Destanı incelendiğinde takım çalışması, dayanışma ve fikir alışverişi, kararlılık, özeleştiri, 

devamlılık ve eyleme geçme alt temalarına ulaşılmaktadır. Sırasıyla incelemek gerekirse, 

destanda ilk olarak inisiyatif alma ve girişimcilik eylemlerinin gerçekleşmesi için temel 

ihtiyaçlardan birisi olan takım çalışması alt teması dikkati çekmektedir:  

… 

her ne kadar niyetlendiyse de işi tek başına yapmayı çünkü 

yapmıştı kahramanlıklar insanlar arasında en ünlü olan. 

İşte zamanı geldi lordumuz ihtiyaç duyuyor dövüşçülere, 

en iyi savaşçılar arasındaki (Tunçdöken, 2009: 219). 

 … 

Güçlü bir kahraman ve kral olsa da Beowulf da eylemleri için bir takıma ihtiyaç duymaktadır. 

Yukarıdaki dizelerde vurgulanan takım arkadaşları, destanın bazı bölümlerinde ihtiyaç olsa dahi 

yer almazlar: 

 (…) sonra korkaklar, on savaşçı, döndüler ormana,  

Efendileri yardıma ihtiyaç duyduğunda  

mızraklarla dövüşmeye cesaret edemeyenler (Tunçdöken, 2009: 227) 

… 

Unferth, gücü büyük, hatırlamıyordu ne söylediğini 

şarapla sarhoş olmuştu, lakin ödünç vermişti 

silahını, daha iyi bir kılıç savaşçısına: o kendisi 

cesaret etmedi hayatını tehlikeye atmaya 

kötü dalgalar altında gerçekleştirmek için bir yiğitlik. 

Orada kaybetti ününü, cesaret şöhretini. (Tunçdöken, 2009: 190) 

Beowulf’ün ihtiyacı olduğu anda yanlarında olmayanların yerildiği bu dizeler, takım 

çalışmasında yer almamanın olumsuz sonucu göstermektedir. Zorda kalındığında ulaşılamayan 
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kahramanların cesaretsizlikleri destana konu edildiği gibi eyleme geçen Beowulf’u destekleyen 

kahramanlar da destanda yerini alır: 

(…) Wiglaf derler ona, Woehstan’ın oğlu, 

sevilen bir kalkan dövüşçüsü, 

Scylfinglerin bir lordu, Aelthere’nin bir akrabası. 

Gördü lordunu direnirken ateşe miğferinin altında (Tunçdöken, 2009: 218) 

Aşağıdaki dizeler ise yine takım çalışması sonucu elde edilen başarı yahut başarısızlığın tüm 

gruba ait olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

(…) çoğu kez bir savaşçı katlanmalı bir başkasının hatasına,  

Tıpkı burada olduğu gibi. (Tunçdöken, 2009: 235) 

İnisiyatif alabilmek için bireyin sahip olması gereken en temel yeterliliklerden birisi liderliktir. 

Aşağıdaki dizeler, bu bağlamda önemlidir. 

Bir adam, herhangi bir ulusta, iyi işlerle başarılı olur (Tunçdöken, 2009: 141) 

… 

Orada, eşit bir şekilde Tanrı’nın tüm ona verdiklerini,  

genç ve yaşlıyla paylaşacaktı. (Tunçdöken, 2009: 142) 

… 

Beowulf hor gördü kalabalığı, dev bir orduyu, gördüğünde ejderhayı; 

ejderhayla savaştan korku duymadı; güvendi kuvvetine ve cesaretine çünkü 

sağ çıkmıştı birçok savaştan (Tunçdöken, 2009: 209). 

… 

Reddetme taleplerini, Hrothgar! Bu adamlar, bir savaşçının itibarına layıklar.  

Aslında, aralarındaki lider, onlara önderlik eden, güçlüdür (Tunçdöken, 2009: 152) 

Buradaki liderlik algısı, birçok Türk ve dünya anlatısında görüldüğü üzere ölümsüz olma ve 

yarına kalabilme arzusu ile birlikte düşünülmelidir. Bunun temel şartı olarak ise tıpkı 

Gılgamış’ın da en sonunda anladığı, Kutadgu Bilig’de öğütlendiği gibi “iyi işler yapma” 

gösterilmiştir: 

Sen, yaptıklarınla, kazandın sonsuz şöhreti. 

Versin Tanrı sana karşılığını her zaman 

tıpkı şimdi olduğu gibi (Tunçdöken, 2009) 

Liderin, etkilediği kişilerin güvenini kazanmasında ihtiyacı olan unsurlardan biri de 

gerektiğinde fikir alışverişinde bulunması, diğerlerinin görüşlerine saygı duyduğunu 

hissettirmesidir. Dayanışma ve fikir alışverişi alt teması, destanda belirgindir:  

Kibarca, akıllı ve ünlü Hrothgar’a bu düşmanı  

nasıl yeneceğine dair tavsiyede bulunabilirim (Tunçdöken, 2009: 149) 

… 

Hrothgar, halkımın arasındaki bilge adamlar seni görmeyi öğütlediler bana  

çünkü bilirler benim kuvvetimi (Tunçdöken, 2009: 153) 

… 

Tanrı bilir ya, benim için, değerlidir lordum 

kendi postumdan daha fazla. 

Onunla birlikte kucaklayacağım ateşi. (Tunçdöken, 2009: 220) 

Özeleştiri, yanı sıra sağ duyuya kulak verme ve öğütleri dinlemeyi de yanı sıra getirmektedir. 

Her ne kadar girişimcilik teması için uygun görünmediği düşünülecek olsa da deneyimli 

kişilerin hikâyeleri, bireye hareket alanı sağlayacaktır: 

Kulak verme kibire, meşhur şampiyon! 

Artık ünlüdür gücün. . . 

bir süreliğine. (Tunçdöken, 2009: 201) 

Kararlılık, çevresindeki insanların geride bıraktıklarını düşünmeden, gözü kapalı bir şekilde 

Beowulf’ün yanında olmalarını sağlamıştır. Beowulf’ün, başladığı işi bitireceğine inanmaları, 

onun korkusuzluğunu daha da güçlendirmiştir: 
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Halkın bu koruyucusu 

Beowulf’un sağlam kararlılığını duydu. (Tunçdöken, 2009: 159) 

… 

Biri bile düşünmedi tekrar evini isteyeceğini, 

halkını ya da doğduğu yeri göreceğini. (Tunçdöken, 2009: 161) 

… 

Şunun sözünü veriyorum sana: kaçamayacak sığınmak için 

gidecekse bile yerin merkezine, dağdaki ağaca, denizin dibine! . (Tunçdöken, 2009: 187) 

… 

Lakin Beowulf azimliydi, asla yavaşlamazdı yiğitlikte, 

hâlâ düşünüyordu gözüpek kahramanlıklarını. (Tunçdöken, 2009: 192) 

… 

Beowulf kızgın ve kararlıydı.  

Keskinlik yararsız değildi savaşçı için (Tunçdöken, 2009: 194) 

… 

Böylece Geatlılar 

yasını tuttular büyük hükümdarlarının, 

söyleyerek onun, 

en kibar, en hoşgörülü, 

en nazik olduğunu halkına 

dünyadaki krallar arasında, 

ve en istekli 

sonsuz şöhret için. (Tunçdöken, 2009: 238) 

Çıkılan yolun sonunda neyle karşılaşılacağını bilmemesi ya da bu süreçte hangi tehliklerle yüz 

yüze gelineceğini öngörmesi Beowulf’ün gerekli tedbirleri almasını gerektirmiştir. Beowulf, 

heyecanına kapılıp plansız hareket etmediği için, yaşadıklarından hareketle strateji 

geliştirebildiği için başarılı olabilmiştir: 

Gücü meşhur olmasına rağmen, 

bilir hiçbir silahın bir kalkanı kesmeyeceğini. 

Eğer seçerse bir kılıçtan vazgeçmeyi, 

ardımdan silahsız koşmaya cesaret ederse, 

o zaman ikimiz de silahsız dövüşeceğiz, 

ve bilge Tanrı, o kral, seçecek 

kimin şeref kazanacağını.” (Tunçdöken, 2009: 161) 

Liderlerin özeleştiri yapabilmeleri kendi eksikliklerini görmeleri ve tekrar benzer hatalara 

düşmemeleri için önem arz etmektedir: 

Lakin alıkoyamadım onu gitmekten; Yaratıcı istememiş 

böyle olmasını, ve beceremedim ben de onu yeterince sıkı tutmayı. (Tunçdöken, 2009: 

172) 

… 

Bekledim kaderimi güzelce: planlamadım asla bir kavga, 

etmedim asla adaletsiz bir yemin (Tunçdöken, 2009: 223) 

… 

Girişimcilik, başkalarına da yaşam alanı sağlamayı gerektiren bir beceridir. Beowulf’ün 

kendinden sonraki nesilleri yetiştirmesi buna bir örnektir: 

İyi gelişin, cesaretinizle tanının, ve verin hoş talimatlar bu iki çocuğa (Tunçdöken, 

2009: 181) 

… 

kılıcı ve zırhı, oğlu yapana kadar kahramanlıklar babasının yapmış olduğu gibi. 

Verdi savaş giysisini Wiglaf’a ve harika birçok hazine, sonra ayrıldı bu dünyadan 

(Tunçdöken, 2009: 218) 
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İnsanların yarına kalma isteği, bununla birlikte iyi adla anılma isteği onları akıllarından geçeni 

yapmaya sevk etmiştir. Gerçekleştirilmek istenenin sözde kalmaması, eyleme geçilmesi şan ve 

şöhretin yapılan iyi işlerle geldiğini göstermektedir: 

Beowulf, Ecgtheow oğlu, konuştu: 

Üzülme, bilge kral! 

Daha yeğdir bir adam için bir dostun öcünü almak daha fazla ağlamak yerine.  

Dileyen, ölümden önce uğraşacak şan ve şeref için. 

Budur en iyisi bir savaşçı için gittikten sonra. (Tunçdöken, 2009: 187) 

İnisiyatif almanın en belirgin özelliği, eyleme geçmedir. Eyleme geçilmediği takdirde ancak 

nitelikli, fakat faydasız kişilerden söz edilebilir. Beowulf ise sonsuz şöhreti, yani bir destana 

kazınmayı eyleme geçerek elde etmiştir 

 

Sonuç ve Tartışma 

Destan kahramanlarının eyleme dönük yapısı, May (2006)’in William Blake’den alıntılayarak 

söylediği “Arzulayıp da eyleme geçmemek, hastalık doğuracaktır.” tespitini akla getirmektedir. 

Bu sebeple destan karakterleri, temel becerilerden girişimcilik ve inisiyatif almanın 

kazandırılmasında ideal metinlerdir. 

Destanlar, toplumları birbirleriyle tanıştırmanın anahtarıdırlar. Seviyeye uygun Beowulf 

uyarlamalarının yapılması ve 100 Temel Eser içerisinde destan türünden eserlere daha çok yer 

verilmesi yararlı olacaktır.  

Ana dili, dolayısıyla metinler örtülü anlamlar içermektedir. Bu örtülü anlamlar metnin bildirişim 

özelliğini yansıtır. Ders kitabı hazırlayanların metnin bu özelliğini mutlaka göz önünde 

bulundurması gerekir (Şen, 2008: 765). Bilindiği gibi Türk edebiyatında sözlü gelenekle 

yaşayan birçok eserimiz, daha sonra okuma yazma bilen bazı kimseler tarafından yazıya 

geçirilmiş, bu geçiriliş sırasında da eseri yazıya geçirenin müdahalelerine maruz kalmıştır. Bu 

örnekleri başta destanlarımız olmak üzere Dede Korkut Hikâyelerinde ve diğer menkıbelerde 

görebiliriz (Aytaş, 1999: 308). Ders kitaplarında kullanılacak başka kültürlere ait destanlarda 

dilin bu boyutu muhakkak göz önüne alınmalıdır. 

Tunçdöken (2009), tarihî karşılaşma imkânı olmayan iki toplumun destanlarındaki dikkat çekici 

ortak motifleri ortaya koymuştur. Kutlamalar, bayramlar, baba-oğul ilişkisi bunlardan 

bazılarıdır. Dolayısıyla Beowulf Destanı, temel becerilerin yanı sıra karşılaştırma becerisi 

gerektiren etkinliklerde de kullanılabilecek niteliktedir. 
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AKŞİT GÖKTÜRK'ÜN DERLEYİP ÇEVİRDİĞİ MASALLARIN KONUNUN 

YAPILANDIRILMASINI ZAYIFLATAN ÖĞELER AÇISINDAN 
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Özet 

Akşit Göktürk (1934-1988) eleştirmen, yazar, dilbilimci ve çevirmen kimliğiyle Türk edebiyatının 
gelişimine katkı sunan öncü isimlerinden biridir. Çeviribilime yaptığı katkılar ve okuma kültürü üzerine 
yazdığı yazılar önemlidir. Göktürk’ün tanınmış yapıtları arasında Edebiyatta Ada (1973), Okuma Uğraşı 
(1979), Çeviri: Dillerin Dili (1986), Sözün Ötesi (1998) yer alır. Yazar kuramsal nitelikli çalışmalara ek 
olarak çocuk okura yönelik eserler de yazmıştır. Kralın Piresi, bu eserlerin başında gelir. Eldeki çalışmanın 
temel amacı Kralın Piresi adlı yapıtta konunun yapılandırılmasını zayıflatan öğelerin (abartılmış merak, 
rastlantısallık, duygusallık) konumunu belirleyebilmektir. Çalışmanın veri kaynağını, Kralın Piresi adlı 
masal kitabındaki masalların tümü (altmış iki masal) oluşturmaktadır. Bu araştırmada toplanan veriler, 
nitel araştırma veri analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Veriler, 
sıklık (frekans) puanları hesaplanarak tablo halinde değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Akşit Göktürk, Kralın Piresi, abartılmış merak, rastlantısallık, duygusallık. 

 

Studying the Tales Compiled and Translated by Akşit Göktürk In Terms of Elements 
Weakening the Subject to Be Structured. 

Abstract 

Akşit Göktürk (1934-1988), a critic, an author, a linguistic scientist and translator,  is one of the 
prominent names with his significant contributions to Turkish Literature. His contributions to science of 
translation and writings about reading culture are crucial. His best-known works are  Edebiyatta Ada- 
The island (concept) in literature- (1973), Okuma Uğraşı-Reading Process/Reading Interest (1979), Çeviri: 
Dillerin Dili –Translation : The language of the languages -(1986), Sözün Ötesi – Beyond the Word-(1998). 
The author has also works on children literature along with his theorotical studies. Kralın Piresi –The Flea 
of King- is one of these works and the leading one. The primary aim of the current study is to be able to 
determine the elements such as  exaggerated cruosity, accidentality, sensuality causing the subject in 
the book Kralın Piresi- The Flea of  the King- to be structured weakly. All the tales in the book-consisting 
of 62 tales-  are data sources of the study. The data in this study were analyzed by using  descriptive 
analysis technique, which is one of the techniques in qualitative research data analysis. The data were 
evaluated in tabular by calculating the frequency scores.  

Keywords: Akşit Göktürk, The Flea of the King-Kralın Piresi-, exaggerated curiosity, accidentality, 
sensuality. 

 

Giriş 

Her yazınsal metin belirli öğelerden oluşan bir yapıdır. Bu yapıyı oluşturan öğelerin başında 

"konu" gelir. Konu, bir edebiyat eserinin düşünce, olay ve durumlardan oluşan iskeletine verilen 

addır (Ciravoğlu, 2000: 37). Yazının ilk ve temel gereğidir. Yazar düşüncelerini bir durum, 

sorun, olay, olgu ya da düşünceden kalkarak ortaya koyar. Yazara düşüncelerini iletme olanağı 
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veren konudur (Adalı, 2016: 164) bir diğer söyleyişle konu, yazınsal/sanatsal bir yapıta 

bakıldığında doğrudan doğruya algılanan dış aksiyondur (Demirel, 2011: 53). “Konu, anlatının 

temel bileşenleri; olay, olayın geçtiği yer, zaman, karakter ve/veya karakterler gibi parçalarını 

bir arada tutar, birbirleriyle anlamlı bütünlük olmalarını sağla[r]”. (Karatay, 2012: 99). Ancak 

zihinde tasarlanan bir temadan sonra herhangi bir eserin konusu ayrıntılarıyla düşünülebilir. 

Konunun telkin edilen fikirle bağlantısını koruyarak gelişmesi gerektir. Fikir ve konu ilişkisi 

zayıf veya belirsiz eserlerden çocuklar ne sanat ne de eğitim açısından yararlanabilirler (Çılgın, 

2007). 

Olaylar, olgular, devinimler, türlü insanlık durumları, insan ilişkileri, kısaca doğal ve toplumsal 

çevremizdeki her şey yazı konusu olabilir (Özdemir, 2007: 19). Çocuk edebiyatı eserlerinde 

konu belirlenirken, çocukların evrensel nitelik taşıyan ruhsal özellikleri yanında, onların 

dünyasına ayrı bir renk ve kişilik kazandıran ulusal kültür değerlerinin, içinde yaşadıkları 

toplumun benimsediği ahlak kurallarının, gelenek ve göreneklerin de göz önünde tutulması 

gerekir (Oğuzkan, 2010: 375-376). Konular, çocuğun psikolojisine, ihtiyaçlarına, duygu 

düşünce ve beklentilerine cevap verecek nitelikte olmalı, çocuğa iyimserlik aşılamalı, kültür 

değerlerini tanımaya imkân vermelidir. Konunun güldürücü, eğlendirici, dinlendirici ve eğitici 

olma yanında, sevgi, dostluk, barış, arkadaşlık, iyilik, yardımlaşma, dürüstlük, özveri, 

araştırıcılık, kahramanlık, sorumluluk duygusu, kendi başına karar verme, öz denetim yeteneği, 

bağımsızlaşma gibi nitelikleri kavratıcı, benimsetici olmasına da özen gösterilmelidir (Sever, 

1995: 14; Şimşek, 2005: 29; Yurttaş, 1997: 60; Nas, 2004: 72). Ayrıca çocuğun güncel hayatı 

ile doğrudan ilgili olmalı ve gerçeğe uygun düşmelidir. Bu anlamda yazarın dikkat etmesinde 

yarar bulunan hususlar şunlardır: a. Çocukların ilgilerini, beğenilerini, okuma eğilimlerini tespit 

ederek, konularını bu tespit etrafında işlemelidirler. b. Çocuk kitaplarında konuların ele 

alınışında onların güvenlerini artırıcı, geleceğe ümitle bakmalarını sağlayıcı, insan ve tabiat 

sevgisi gibi değerleri pekiştirici inançlara yer verilmelidir (Yalçın ve Aytaş, 2005: 56). 

Konu, çocuk okurun metne yönelmesine etki eden önemli bir değişkendir. Çocuğa göre 

metinlerde konu temel olarak birbirine bağlı hareketler dizisidir. Eğer hikâyede ardışıklık veya 

ilişki yoksa kitap olaylar yığınına dönüşür. Bunun için seçilecek konunun, çocuğu sürükleyecek 

kadar ilginç, izleyebileceği kadar basit ve ilgisini çekecek kadar karmaşık olmasına dikkat 

edilmelidir (Güleç ve Geçgel, 2012). Bunun için de yazarların, değişik yaş gruplarındaki 

çocukların ilgilerini, beğenilerini ve okuma eğilimlerini çok iyi bilmesi, kitapların ilgiyle 

okunmasının temel koşullarından biri olarak görülmelidir. Ancak konu tek başına metnin değeri 

konusunda belirleyici bir etken olarak görülmemelidir. Burada üzerinde durulması gereken 

nokta sanatçının konuyu ele alış yorumlayış özgünlüğüyle yarattığı içeriktir. Sanatçının öznel 

yorumunu da katarak çocuğa uygun yeni bir gerçeklik yaratması beklenir  (Sever, 2013: 125-

127). 

Konu, sanatçının okurla paylaşmak istedikleri için yalnızca bir araçtır (Sever, 2012: 127). 

Yavuzer (2011:189)’in Skumanz’dan aktarımıyla “Dünyada olup bitenlerin tümü, çocuk 

kitaplarına konu olmaya elverişlidir. Açlık, sevgi, aşk ve ölüm gibi önemli olan, bunların nasıl 

yazılıp sunulduğudur”. Özlü bir belirlemeyle yazınsal metnin değeri neyi anlattığıyla değil; nasıl 

anlattığıyla belirlenir. Bir başka anlatımla, konunun işleniş biçimi, edebiyat yapıtının niteliğini 

belirleyen değişkenlerin başında gelir (Karagül, 2017: 274). Yazınsal kurgunun niteliğiyle 

konuyu yapılandıran ögeler arasında çok yakın ve ayrılmaz bir ilişkinin olduğu bilinmektedir. 

Bu nedenle yazınsal kurguların anılan ögeler bakımından güçlü olması çocuk okurun okumaya 

odaklanmasına yardımcı olur. 

Burada üzerinde önemle durulması gereken nokta kuşkusuz yazınsal metinlerin konunun 

yapılandırılmasını zayıflatan ögelerden arınık olmasıdır.  Bu bağlamda Sever'in Lukens'ten 

aktardığı abartılmış merak, rastlantısallık, duygusallık kavramları önem kazanır. Anılan 

kavramlar konunun yapılandırılmasını zayıflatan ögeler olarak metnin dokusunda sorunlara 

neden olur. Edebiyat yap›tlar›, çocu, çocuğun anlam dünyasına uygunluğu, çocukların okuma 

alışkanlığı edinmelerinde önemli bir etkendir. Kurgulanan çatışmalarda, merak ögesinin, çocuk 

okuru metne çeken bir etkisi vardır. Bu ögenin zayıflığı ya da abartılması, kurgunun yazınsal 
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niteliğini zedeler; çocuğu okuma eyleminden uzaklaştırır. Olayı yapılandıran çatışmaların, 

yeterince kurgulanmadan bir şans ya da rastlantıyla sonuçlandırılması; çocuk okurun acıklı, 

üzüntü verici birçok olayla aşırı bir duygusallığa itilmesi, kitabın çocuk üzerindeki etkisini 

azaltan olumsuzluklardır (Sever vd., 2007: 50). 

Çocuk okur, merak ögesinin zayıflığı ya da abartılmış olması, bazılarının da korkunçluğu 

nedeniyle okuma eyleminden uzaklaşır. Okurun sürekli yoğunlaşan heyecan ve endişeleri, 

anlatım düzeninde uygun yer ve zamanda dengelenemez ise öykü, abartılmış merak ögeleriyle 

okurun gözünde inandırıcılığını yitirmeye başlar. Yazarın insan ve yaşam gerçekliğini yapay bir 

"gerilim" paydasına yerleştiren anlayışı ise, ortaya çıkan ürünü, çocuklara edebiyat zevki ve 

duyarlığı kazandırma amacından uzaklaştırır. Bir öyküde, çatışmayı kimin kazanacağının, 

öykünün serim ya da düğüm bölümünde bilinmesi, merak ögesini zayıflatarak, okuma isteğini 

sonlandırabilir. Bunun için çocuklara sunulan yaşam durumlarında yer alan çatışmalar, merak 

ögeleriyle dengelenmeli; çocuk, öykü sonuçlanıncaya kadar çok boyutlu bir düşünme sürecine 

girerek anlamın oluşmasına ortak edilmelidir. (Sever, 2012: 137). 

Çocuk edebiyatı yayınlarında çocuğa görelik ilkesini zedeleyen, çocuk okuru okuma eylemine 

karşı yabancılaştıran bir diğer zayıflatıcı öge rastlantısallıktır. Yazarın, bir rastlantıya ya da 

şansa dayanarak öyküdeki düğümü çözmesi, çatışmayı sonuçlandırması öyküdeki olayın 

inandırıcılığını azaltır. Çocuk okur, okuma eylemi sırasında yaptığı duygu ve düşünce 

hazırlığından kopuk, kabul edilebilirlikten uzak bir sonuçla karşı karşıya bırakılırsa, "yazar-

kitap-çocuk" arasında inandırıcılık sorunu oluşmaya başlar. Bu nedenle okur, olay kurgusuna 

yerleştirilen merak düğümleriyle okumaya istekli kılınmalı, verilen ipuçlarıyla da olayın 

oluşumuna ve sonucuna inandırılmalıdır (Sever, 2012: 138). 

Konunun yapılandırılmasını zayıflatan temel ögelerden bir diğeri duygusallıktır. Sever'e göre 

(2013: 108) çocuk edebiyatı yayınları insan denilen gerçekliğin duyarlığını, kaynağını insan ve 

yaşamdan alarak besleyen estetik bir araçtır. Bu araçların çocuğun duygu eğitimine katkı 

sağlayabilmesi için yüzeysel duygusallıktan, duygusal sığlıktan uzak olması zorunludur. 

Duygunun aşırı ölçüde zorlandığı, kullanılmaya çalışıldığı yaşam durumları, çocukların insan 

doğası ve yaşam gerçeğini anlamalarına engel olur. Bunun için nitelikli çocuk yayınlarında 

yazar, insana özgü durumları gözlem ve kendi iç dünyasından gelen bir esinle yalın, açık ve 

içten bir anlatımla ortaya koymalıdır. 

Alanyazında masallarla ilgili çalışmaların ağırlık merkezini değerler eğitimi (Akkaya, 2014a; 

Arıcı, 2016; Sever, Memiş ve Sever, 2015; Kılcan, 2016; Toprak, 2016; Aktaş ve Beldağ, 2017; 

Akkaya, 2017b; Karagöz, 2017); sözvarlığı (Yavuz, 1996; Gündüz, 2008; Mert, 2009; Kaya, 

2010; Baş, 2012; Sever ve Karagül, 2014; Aslan, 2017); anlama-anlatım teknikleri eğitimi 

(Urhan, 2016; Oğuz, 2017); yabancılara Türkçe öğretimi (Bayraktar, 2016) araştırmalarının 

oluşturduğu belirlenebilir. Buna karşılık alanyazında masal kitabı-konunun yapılandırılmasını 

zayıflatan ögeler ilişkisini inceleyen çalışma sayısının çok az olduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda Karagül (2017: 273-280) tarafından Oğuz Tansel'in Altı Kardeşler, Mavi Gelin, Üç 

Kızlar ve Yedi Devler adlı masal kitapları söz konusu bakış açısıyla ele alınmıştır. İlgili 

çalışmalara bakıldığında Akşit Göktürk'ün Kralın Piresi adlı eserinin konunun 

yapılandırılmasını zayıflatan ögeler bakımından herhangi bir araştırmada inceleme konusu 

yapılmadığı görülmüştür. 

Akşit Göktürk (1934-1988) eleştirmen, yazar, dilbilimci ve çevirmen kimliğiyle Türk 

edebiyatının gelişimine katkı sunan öncü isimlerinden biridir. Çeviri bilime yaptığı katkılar ve 

okuma kültürü üzerine yazdığı yazılar önemlidir. Göktürk’ün tanınmış yapıtları arasında 

Edebiyatta Ada (1973), Okuma Uğraşı (1979), Çeviri: Dillerin Dili (1986), Sözün Ötesi (1989) 

yer alır. Yazar kuramsal nitelikli çalışmalara ek olarak çocuk okura yönelik eserler de yazmıştır. 

Kralın Piresi (2014), bu eserlerin başında gelir. Bu araştırmaya Kralın Piresi adlı eserdeki 

konunun yapılandırılmasını zayıflatan ögeler belirlenmek istendiği için gereksinim 

duyulmuştur. Araştırma sonucunda eserin konunun yapılandırılmasını zayıflatan ögeler 

açısından incelenmesi yazınsal metinleri okuma alanında eğitimli, ulusal kültürün ve evrensel 
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uygarlığın folklor değerlerini tanıyan kuşaklar yetiştirme amacına katkı sunulacağı 

düşünülmektedir. 

Alanyazında Kralın Piresi adlı masal kitabına yönelik müstakil bir çalışmanın yapılmadığı 

belirlenmiştir. Akşit Göktürk'ün Türkçeye kazandırdığı "en güzel dünya masalları" alt başlığıyla 

yayımlanan kitap, dünyanın çeşitli uluslarına ait 62 masal içermektedir. Yapıt, öğrencilerin 

hayal gücünü besleyen unsurlarla çevrili masalların evrensel boyutu ile çerçevelenmektedir. 

Farklı ülkelerin farklı masallarını anlatması açısından öğrencilere kültürel zenginlik katmaktadır 

(Batum, 2015: 43-69). 

Akşit Göktürk’ün Kralın Piresi adlı yapıtındaki masalları konunun yapılandırılmasını zayıflatan 

ögeler bağlamında irdelemeyi amaçlayan bu çalışmada, anılan amaç doğrultusunda “Akşit 

Göktürk'ün derleyip çevirdiği Kralın Piresi adlı masal kitabındaki konunun yapılandırılmasını 

zayıflatan ögelerin durumu nedir?” sorusunun yanıtı aranmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırma nitel araştırma geleneğine dayalı bir doküman analizi çalışmasıdır. Nitel araştırma, 

gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların 

ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen 

olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006). 

Bu çalışmada veriler Akşit Göktürk'ün derleyip çevirdiği Kralın Piresi adlı masal kitabında yer 

alan masallardan elde edilmiştir (n=62). Nitel verinin kodlanmasında güvenirliği sağlamak için 

bazı önlemler alınmıştır. Kitap, araştırmacı ve Türkçe eğitimi alanında bir öğretim üyesi 

tarafından birkaç kez okunmuş ve eserde yer alan konunun yapılandırılmasını zayıflatan ögeler 

saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmacı ve bir alan uzmanı rastgele seçilen 10 masal üzerinde 

çeşitli zamanlarda kodlamalar yapmıştır. Güvenirlik için araştırmacı ve alan uzmanının 

kodlamaları arasındaki tutarlılık Miles ve Huberman (1994)’ın formülüne uygun olarak 

sınanmıştır. Ardından kodlayıcılar arasındaki tutarlılığa bakılmıştır. Güvenirlik katsayısının .80 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu tür araştırmalarda kodlayıcılar arasında en az %70 düzeyinde 

bir güvenirlik yüzdesine ulaşılması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu oran 

çalışmada yüksek bir güvenirlik yüzdesine ulaşıldığını kanıtlamaktadır. 

Çalışmanın güvenirliğini sağlayıcı bir ölçüt olarak bulguların doğrudan aktarım yoluyla 

verilmesi önemli görülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bunun için de düzenlenmiş 

verilerden doğrudan alıntılar yapılarak veriler desteklenmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre, elde 

edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde 

amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu 

amaçla elde edilen veriler, önce sistematik bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu 

betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara 

ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 239-240). Bu çerçevede eserdeki masallarda konunun 

yapılandırılmasını zayıflatan ögelerin (Abartılmış merak, rastlantısallık, duygusallık) durumu 

incelenmiş, anılan bu ögelerin kullanımları sayısal olarak verilerek tablolaştırılmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma sorusuna ilişkin bulgular, grafik ve tablolar ile örnek 

alıntılar sunulmuştur. 
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Grafik 1. Akşit Göktürk’ün derleyip çevirdiği masalların uluslara göre dağılımı 

 

Akşit Göktürk’ün derleyip çevirdiği masalların uluslara göre dağılımı Grafik 1’de verilmiştir. 

Grafik incelendiğinde kitapta en fazla Alman masallarına (28) ikinci sırada Çin masallarına (6), 

üçüncü sırada da Türk masallarına (4) yer verildiği görülmektedir. Afrika (3), İngiliz (3), Hint 

(2), Çekoslovak (2), Rus (2), Avustralya, Arap, Endonezya, İran, İskandinav, İzlanda, İskoç, 

İrlanda, Kafkas, Sırp, Fransız, Japon (1) masallarına daha az yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu 

örüntü eserde Avrupa (40), Asya (9) ve Uzakdoğu (7)’ya ait masalların daha sık olduğuna işaret 

ederken Afrika (3) ve Hint yarımadası (2) ile ilgili masalların daha az yer aldığını 

göstermektedir. 

 

Tablo 1. Kralın Piresi adlı yapıttaki masallarda konunun yapılandırılmasını zayıflatan 

ögelerin sayısal dağılımı 

Masalın adı Abartılmış merak Rastlantısallık Duygusallık 

1.Kralın Piresi 0 0 0 

2.Tılsımlı Çekmece 0 1 0 

3.Gök Mavisi Tavşan 0 1 0 

4. Kedi ile Köpek 0 0 0 

5. Dans Etmek İsteyen Pire 0 1 0 

6. Yufka Yürekli Yoksul Kadın 0 0 0 

7. Beklemeyi Bilmeyen Horoz 0 0 1 

8.Yanlışyutan Kuşu 0 0 1 

9. Küçük Ti-Ta Masalı 0 0 0 

10. Tavşan Serüveni 0 1 0 

11. Sütçü Kız 0 1 0 

12.Çalınan At 0 1 0 

13. Gök Mavisi Gömlek 0 0 0 

14. Ayı Postu 0 0 1 
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15. Büyükbaba ile Torunu 0 1 0 

16. Açgözlü Değirmenci 0 0 0 

17. Dev Timpetu ile Doktor Fifikuş 0 1 0 

18. Gözlüklü Kedi 0 0 0 

19. Nezleli Cin 0 0 0 

20. Doğrucu Konuk 0 0 0 

21. Güzel Şişman Çöreğin Masalı 0 0 0 

22. Aydede ile Çocuk 0 1 0 

23. Geçmez Para 0 1 0 

24. Kedi ile Fare 0 1 0 

25. Güdük Masal 0 0 0 

26. Toraman Tosun 0 0 0 

27. Aynanın Masalı 0 1 0 

28. Karga Yakup 0 0 0 

29. Kedilerin Bayram Gecesi 0 0 0 

30. Cimri Çiftlik Sahibi 0 1 0 

31. Tembel Oğlan 0 0 0 

32. Uzatılan Gün 0 1 0 

33. Parmak Çocuk ile Hırsız 0 0 0 

34. Balıklarla Konuşan Soytarı 0 0 1 

35. Herro Yargıç Önünde 0 1 0 

36. Büyükayı 0 0 0 

37. Akıllı Yengeç 0 0 0 

38. Eşek ile Deve 0 0 0 

39. Şaşkın Dev 0 0 0 

40. Ay Avcıları 0 0 0 

41. Karga ile Tilki 0 1 0 

42. Yarış 0 1 0 

43. Atlıkarıncanın Atları 0 1 0 

44. Küçük Kedinin Dönüşü 0 0 0 

45. Karagözün Dişçiliği 0 1 0 

46. Yalan Masal 0 1 0 

47. Yanlış Uyanan Yolcu 0 0 0 

48. Deve ile Karınca 0 0 1 

49. Üç Köylü Kardeş ile Uyku 0 0 1 

50. Başı Yıldızlara Çarpan Zürafa 0 1 0 

51. Baykuş Geceleyin Neden Saklanır? 0 0 0 

52. Bilge Hırsız 0 1 0 

53. Pirinç Hakanı 0 1 0 
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54. Hakanın Vazoları 0 0 0 

55. Sivri Akıllı Hırsız 0 0 0 

56. Güneş-Ay-Horoz 0 1 0 

57. Aydaki Adamın Masalı 0 0 0 

58. Akıllı Kedi ile Budala Maymunlar 0 0 0 

59. Kiçigo'nun Serçeleri 0 0 1 

60. Kuzgun ile Yılan 0 1 0 

61. Kaplan ile Hırsız 0 1 0 

62. Tahta Balık 0 1 0 

Toplam  0 27                 7 

 

Tablo 1, Kralın Piresi adlı eserde yer alan konunun yapılandırılmasını zayıflatan ögelerin sıklık 

ve yüzde oranlarını yansıtmaktadır. Tablo 1'den de anlaşılacağı gibi kitapta yer alan 62 masalda 

rastlantısallık %43.5 (27) ile en sık rastlanan zayıflatıcı ögedir. En fazla yer alan ikinci öge % 

11,29 (7) ile duygusallıktır. Kitapta abartılmış merak ögesi ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir 

bulguya rastlanmamıştır. Tabloda dikkati çeken bir diğer bulgu eserdeki 28 masalın %45 ile 

konunun yapılandırılmasını sağlayan ögeler bakımından herhangi bir eksiklik içermemesidir. Bu 

durum söz konusu masalların anlatı dokusunun ustaca yapılandırılmış olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Aşağıda Tılsımlı Çekmece adlı masalda rastlantısallık ögesine ilişkin alıntılar sunulmuştur: 

“[(…) Kadıncağız yaşlı adamın öğüdünü tutmuş, küçük çekmeceyi evin bir orasına bir burasına 
gece gündüz taşımış durmuş. Birkaç gün sonra kilere girdiğinde, bir de bakmış ki evin uşağı 
kocaman bir küp turşuyu yüklenmiş, gizlice götürmeye hazırlanıyor. Başka bir gece 
çekmecesiyle mutfağa geldiğinde; hizmetçi kızın kendine gizlice kocaman bir çörek pişirmiş 
olduğunu görmüş. Ahıra girmiş ki ne görsün? (…) [Tılsımlı] çekmeceyi böyle oradan oraya 
taşırken her gün yeni yolsuzluklara rastlamış evinde, bütün bu yolsuzlukları düzeltmek için var 
gücüyle çalışmaya başlamış”] (s.11-13). 

Bu örnekte bir köylü kadının yokluk ve sıkıntıya düşmesinin altında yatan gerçek nedenlerin 

rastlantısal biçimde ortaya çıkması konu edilmektedir. Köylü kadın ormandaki yaşlı adamın 

verdiği tılsımlı çekmeceyi kullanarak yoksulluktan kurtulur;  evi esenliğe, rahatlığa kavuşur. 

Fakat bu noktaya gelirken köylü kadının kendisini zora düşüren kişilerin gerçek yüzünü 

rastlantılara dayalı olaylar zinciri eliyle gördüğü de ortadadır. 

Aşağıda Gök Mavisi Tavşan adlı masalda rastlantısallık ögesine ilişkin alıntılar sunulmuştur: 

“[(…) konukların geleceği gün gök mavisi tavşanı gözden tırak bir yere saklamışlar. Zengin 
akrabanın onu görmesinin çok ayıp olacağını düşünmüşler. Zengin konuğun kızı bu evde çok 
sıkılmış, sıkıntıdan esnemeye başlamış,. Ama bir ara gözüne bir köşede saklanan gök mavisi 
tavlan işlince sevinçle yerinden fırlamış; (…) Gök mavisi tavşanı gizlendiği köşeden çıkarmışlar. 
Öğle yemeğinde en büyük lahana yaprağını ona vermişler., sofranın baş köşesine oturtmuşlar. 
O günden sonra gök mavisi tavşanın talihi iyiye dönmüş. Zengin konuğun kar beyaz kızı 
kendisine böyle büyük bir yakınlık gösterince gök mavisi tavşan onunla evlenme isteğinde 
bulunmuş. Kız da sevinçle “Peki” demiş”] (s.16). 

Bu masalda dış görünümü nedeniyle ailesi ve akrabaları tarafından dışlanan, aile bireylerinin 

basmakalıp düşüncelerine uymadığı için ötelenen gök mavisi bir tavşanın, evlerine konukluğa 

gelen zengin bir akrabanın kızıyla rastlantılara dayalı olarak başlayan ilişkisi anlatılır. Zengin 

akrabanın güzel kızı, tavşanların utanıp saklamaya çalıştığı tavşanı bir rastlantı sonucu görür. 

Gök mavisi tavşanın tüylerini çok beğenir. Kız tavşana yakınlık gösterince tavşan ona evlenme 
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teklifinde bulunur. Güzel kız, bu teklifi geri çevirmez. Gel gör ki, evliliğin hangi süreçlerden 

sonra yapıldığı konusu net değildir. Çiftin evlilikle taçlanan ilişkisi anlatılırken bu kısımların 

rastlantıya bırakıldığı açıktır. 

Aşağıda Yufka Yürekli Yoksul Kadın adlı masalda rastlantısallık ögesine ilişkin alıntılar 

sunulmuştur: 

“[(…)  Yoksul kadın ormanda bir kedi görmüş. Yolda iki çocuğa rastlamış. (…) [Çocuklar] ellerini 
uzatarak kediyi kadının kucağından almak istemişler. Ama yufka yürekli kadın, 
hırpalayacaklarından korktuğu için kediyi çocuklara vermemiş. (…) Kedi bir süre sonra iyileşmiş, 
oynamaya sıçramaya başlamış, derken bir gün evden çıkmış, bir daha da geri dönmemiş. Yoksul 
kadın bir gün yine ormana gitmiş. Sırtında yükle eve dönerken kediye rastlamış olduğu yerde 
tertemiz giyimli bir kadının oturduğunu, eliyle kendisini çağırdığını görmüş. (…) Yabancı kadın 
ayağa kalkarak yoksul kadının önlüğünün cebine beş tane örgü tığı koymuş. (…) Yoksul kadın 
ertesi sabah uyandığında bakmış ki masada yeni örülmüş bir çift yün çorap duruyor (…) Sonra 
yoksul kadın bu beş tığın kediye göstermiş olduğu iyiliğe karşı bir armağan olduğunu anlamış”] 
(s.22-23). 

Bu örnekte iyi yürekli yoksul kadının kimsesiz bir kediye sahip çıkması ve çıkar gözetmeksizin 

yaptığı bu iyiliğin karşılığını alması konusu işlenmiştir. Buna karşın, masalda masada duran 

yeni örülmüş bir çift yün çorabın nasıl örüldüğü, kimin ördüğü gibi sorulara yanıtı 

bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, çorapların rastlantısal biçimde kendiliğinden ortaya çıktığı 

kuşkusuzdur. 

Aşağıda Küçük Ti-Ta adlı masalda duygusallık ögesine ilişkin alıntılar sunulmuştur: 

“[(…)  Çok mutlu bir aileymiş Ti-Ta'lar. Bütün gün boyunca sevinçle tik-tak, tik-tak eder 
dururlarmış. Ama bir sabah Ana Ti-Ta bakmış ki oğlu Ti-Ta artık tik-tak etmiyor. Üzüntüden ne 
diyeceğini şaşırmış. Gözleri dolu dolu olmuş. Sonra: -Oğlum Ti-Ta hastalandı! demiş, başlamış 
hüngür hüngür ağlamaya. onun ağladığını gören kız Ti-Ta'ların da gözlerinden yaşlar boşanmış. 
”] (s.28). 

Bu alıntıda anne ve kız kardeşlerin, oğul Ti-Ta'nın durumu nedeniyle, gördükleri şok edici 

manzara karşısında gözyaşına boğulduğu, acıma duygusunun harekete geçtiği görülmektedir. 

Bu durumda masalda duygusallık ögesinin varlığı anlaşılmaktadır.  

Aşağıda Büyükbaba ile Torunu adlı masalda duygusallık ögesine ilişkin alıntılar sunulmuştur: 

“[(…)  Bir gün kâseyi alırken eli titremiş, kase yere düşerek parça parrça olmuş. Gelini çok kızmış 
buna, ağzına geleni söylemiş. (...) O günden sonra yemeğini tahta bir çanak içinde vermeye 
başlamışlar. Bir gün adam yine köşede yemeğini yerken, dört yaşındaki küçük torunu elindeki 
birkaç küçük tahta parçasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyormuş. "-Ne yapıyorsun öyle?" diye 
sormuş babası.Çocuk şu karşılığı vermiş: -Tahta çanak yapıyorum. Ben büyüdüğüm, annemle 
sen de yaşlandığınız zaman yemeğinizi bu çanakta vereceğim, yerde yiyeceksiniz. O zaman karı 
koca birbirlerine bakmış, birden ikisi de ağlamaya başlamışlar”] (s.38-39). 

Yukarıdaki alıntıda duygusallık kavramına ilişkin uygun bir örnek bulunmaktadır. Ebeveynlerin 

hatalı tutumu, torunun büyükbabasına yapılanları içine sindirememesi, anne babanın 

yanlışlarının ayırdına vararak gözyaşı dökmesi duygusallık ögesinin varlığını kanıtlar.  

Aşağıda Üç Köylü Kardeş ile Uyku adlı masalda duygusallık ögesine ilişkin alıntılar 

sunulmuştur: 

“[Yaşlı bir köylü, yakalandığı ağır bir hastalıktan kurtulamayarak ölmüş. Üç oğlu varmış., bu 
köylünün. Büyük oğlu ile ortanca oğlu, babalarının ölümüne hiç aldırmamışlar. Yalnız küçük 
oğlu çok üzülmüş, babasının yatağı başında sabaha dek oturarak ağlamış., ağlamış. 
Ağlamaktan bitkin düşerek, gün doğarken uyuyakalmış”] (s.106). 
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Bu örnekte küçük oğul ölüm gerçeğiyle acı biçimde yüzleşirken, diğer oğulların kayıtsızlığı 

betimlenir. Bu bağlamda ölümün küçük oğul üzerindeki etkisi konulaştırılarak masalda 

duygusallık ögesine yer verildiği belirlemek mümkündür. 

 

Sonuç  

Bu çalışma, Akşit Göktürk'ün derleyip çevirdiği masallarda konunun yapılandırılmasını 

zayıflatan ögeleri ortaya koyma amacından hareketle yapılmıştır. Söz konu masallarda konunun 

yapılandırılmasını zayıflatıcı unsurlar arasında en çok karşılaşılan öge rastlantısallıktır. Bilkan 

(2001: 55) masalın, "çocukların bir olayın veya nesnenin sebebini, basit bir çaba sarf ederek 

sadece hayal gücüyle yorumlamalarına benzeyen ,"ilkel bir yorumlama" biçimi" olduğunu 

belirlemiştir. Bununla bağlantılı olarak masallarda sorunun kısa yoldan kolayca bir rastlantı 

sonucu çözülüvermesinin beklenen bir durum olduğu düşünülebilir. Bu sonuç, “masalların düş 

örüntülü yapısından” (Dilidüzgün, 2007: 98) diğer bir deyişle düşsel bir evrenin taşıyıcısı oluşu 

gerçeğinden kaynaklanıyor olabilir. 

Akşit Göktürk'ün derleyip çevirdiği masallarda konunun yapılandırılmasını zayıflatan ögeler 

arasında duygusallık ikinci sırada yer almakladır. İncelemeye konu masallarda abartılmış merak 

ögesinin yer almadığı gözlenmektedir. Bu bulgu, alanyazın verileriyle tutarlıdır. Karagül (2017) 

bu çalışmasında en sık karşılaşılan ögenin rastlantısallık olduğunu, onu duygusallık ögesinin 

izlediğini, abartılmış merak ögesine ise yer verilmediğini belirlemiştir. Bu anlamda araştırmanın 

bulguları ile Karagül'ün  (2017)bulguları arasında koşutluk bulunduğunu söylemek mümkündür. 

İncelemeye konu masallar arasında 28 masalın konunun yapılandırılmasını zayıflatan herhangi 

bir öge içermediği bulgulanmıştır. Bu sonuç, Akşit Göktürk'ün derleyip çevirdiği masallarda 

konuyu yapılandıran ögelerin payının belirgin boyutta olduğu anlamına gelir. 

Akşit Göktürk'ün derleyip çevirdiği masallarda anlatılan olayların alabildiğine rastlantısal 

olduğu; ancak bu rastlantısallığın altında derin bir nedensellik yattığı; anlatılanların yine de bir 

nedenle bağdaştırılmaya çalışıldığı görülebilir. Ayrıca masallarda rastlantısallık ögesinin çok 

oluşu, kuramsal çerçevede Akşit Göktürk'ün masal türünün geleneksel söylem sınırları içinde 

kaldığını belirmemize yardımcı olabilir. 

Akşit Göktürk’ün derlediği dünya masallarından oluşan “Kralın Piresi” adlı yapıtın akademik 

ilginin uzağında yer aldığı bir gerçekliktir. Bu sorunsalın bir nedeni de araştırmacıların yazarın 

sadece kuramsal yapıtlarını, çevirilerini okumasına veya onu bir bilim adamı olarak 

görmeleriyle ilişkili olabilir. 

MEB (2017: 4) Türkçe Öğretim Programı’nda “birey olmanın aynı zamanda çok daha geniş bir 

“dünya ailesi”ne ait olmak olduğunun bilincine varacak, yaşadığı topluma ve ülkesine, 

toprağına samimi bir hisle bağlanacak, bilim ve teknolojiyi etkin şekilde kullanarak gerekli 

teknik bilgi, birikim, beceri ve yeterliliklere sahip kuşaklar yetiştirmek hedeflenmiştir.” 

ifadesine yer verilmiştir. Bu amaç göz önünde bulundurulduğunda çocuk okurun “Kralın Piresi” 

adlı yapıtla yazınsal etkileşime girmesi MEB’in programda belirlediği hedeflere ulaşılması 

yolunda bir gereklilik olarak görülebilir. 

“Herhangi bir zamanda ve dünyanın bir yerinde, bu masalları okuyan ve okuyacak olan 

çocuklar, ortak bir dünya bilinci, ortak bir duruş, dünyayı ortak bir algılayış geliştirmişlerdir ve 

bundan sonra da geliştireceklerdir. Çünkü dünya halkları bu masalları, çocuk-yetişkin ayrımı 

gütmeden, tüm insanları iyiden ve doğrudan yana yönlendirip bilinçlendirmek, onları yaşamın 

karşısında donanımlı ve uyanık kılmak, yaşayacakları sorunlar karşısında güçlü ve sorun çözücü 

olmalarını sağlamak için yaratmışlardır” (Helimoğlu Yavuz, 2015). Bu etken dikkate 

alındığında Kralın Piresi adlı yapıt yazınsal değeri, kültürler arası köprü işlevi görmesi ve anılan 

nitelikler bağlamında canlılığını ve güncelliğini korumaktadır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 100 Temel Eser’de yer alan halk edebiyatı ürünlerine 
yönelik farkındalıklarını belirlemektir. Araştırma kapsamında nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve 
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon’da bir 
ortaokulda öğrenim gören 18 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacılar 
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Bu amaçla öncelikle Yüz 
Temel Eser içinde yer alan halk edebiyatı ürünlerine ait metinler araştırmacılar tarafından belirlenmiş ve 
görüşme formu için sorular oluşturulmuştur. Hazırlanan sorulara yönelik uzman görüşleri alınarak, forma 
son şekli verilmiştir. Öğrencilerin 100 Temel Eser içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Fıkraları, 
Mevlana’nın Mesnevisi’nden Seçmeler, Dede Korkut Hikâyeleri, Karagöz ile Hacivat, Koçyiğit Köroğlu, 
Keloğlan Masalları, Billur Köşk Masallar, Ülkemin Efsaneleri, Anılarda Öyküler, Tekerlemeler, Türkçede 
Deyimler, Türk Atasözlerinden Seçmeler, Türk Bilmecelerinden Seçmeler, Türk Ninnilerinden Seçmeler, 
Türkülerden Seçmeler, Türk Manilerinden Seçmeler, Ezop Masalları, Andersen Masalları, La Fontaine 
Masalları gibi eserlere yönelik ne tür bir algılarının olduğu, birer halk edebiyatı ürünü olarak bu eserleri 
ne kadar tanıdıkları ve bunları nasıl değerlendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır.   Verilerin analizinde 
betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda 100 Temel Eser’in öğrenciler 
tarafından en çok bilgilendirici ve güzel kitaplar olarak tanımlandığı, öğrencilerin 100 Temel Eser içindeki 
Halk Edebiyatı ürünlerini tanıdıkları ve bu eserlerin çoğunu okudukları, 8. sınıf öğrencilerinin 100 Temel 
Eser içinde okudukları Halk edebiyatı ürünleri arasında en çok beğenilenlerin Nasreddin Hoca Fıkraları, 
Mevlana’nın Mesnevisi’nden Seçmeler, Dede Korkut Hikâyeleri, La Fontaine Masalları’nın olduğu ve 
öğrencilerin okumadıkları Halk edebiyatı ürünlerini de okumak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğrencileri, 100 temel eser, halk edebiyatı ürünleri, farkındalık. 

 

Analysis of Middle School Students’ Awareness of Folk Literature Works İn 100 Basic Literary 
Works 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze middle school 8th-grade students’ awareness of folk literature 
works included in 100 Basic Literary Works. The study used a qualitative research approach and semi-
structured interview method. The study sample was composed of 18 middle school students in Trabzon, 
Turkey. The data were collected through a semi-structured interview form prepared by the researchers. 
For this purpose, the researchers first identified the folk literature works covered in 100 Basic Literary 
Works and accordingly phrased the questions of the interview form which was later framed based on 
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expert opinions. The folk literature works in 100 Basic Literary Works include Nasreddin Hodja Stories, 
The Selected Stories of Mevlana’s Masnavi, Dede Korkut Stories, Koçyiğit Köroğlu (Turkish epic hero), 
Karagöz and Hacivat, Keloğlan Tales, Billur Köşk Masallar (The Tales of the Crystal Villa), Ülkemin 
Efsaneleri (The Legends of My Country), Anılarda Öyküler (Stories in Memories), Rhymes, Turkish Idioms, 
Selected Turkish Proverbs, Selected Turkish Riddles, Selected Turkish Lullabies, Selected Turkish Folk 
Songs, Selected Turkish Folk Music Forms, Aesop's Fables, Andersen’s Fairy Tales, and La Fontaine's 
Fables. Thus, this study sought to determine the respondents’ awareness and assessment of these folk 
literature works, and the extent to which they are familiar with these works. Descriptive analysis and 
content analysis were used in data analysis. In the end of study has concluded that 100 Bacis Literary 
Works are known as informative and beatiful books by students known folk literature included in 100 
Basic Literary Works and they have read most of these. They like most of these included in Nasreddin 
Hodja Stories, The Selected Stories of Mevlana’s Masnavi, Dede Korkut Stories, La Fontaine Stories. 
Students want to read of these books they have not read yet 

Keywords: Secondary school students, 100 basic literary works, folk literature works, awareness. 

 

Giriş 

Kitaplar bilgi sağlamanın yanı sıra, insanın tüm duygularına hitap etmektedir (Balat, 2002: 41). 

Kitap aracılığıyla çocuklar, dünya hakkındaki bilgilerini geliştirdikleri gibi kendilerine ait 

duyarlılıklarını, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini de geliştirirler. Günlük 

olaylar hakkında deneyim kazanırlar. Sosyal davranış örneklerini öğrenerek toplum içinde 

uygun davranışlar sergilerler. Ayrıca yine kitaplar aracılığıyla ana dilini doğru ve gelişmiş bir 

yapıda kullanma fırsatı bulurlar (Yalçın ve Aytaş, 2003: 43). Nesneleri tanır, sembolleri ayırt 

eder, olayları tahmin eder, kavram gelişimi gibi zihinsel beceriler yönünden de desteklenirler 

(Jalongo, 1993). Bu araçlardan faydalanmanın yolu ise kitap okumaktır (Demircan, 2006: 13). 

Ülkemizde, geçen zamanla birlikte okuryazar oranında istikrarlı bir artış gözlenmesine rağmen 

okur oranında istenen artışın görülmemesi dikkati çekmektedir. Özen (1998) yapmış olduğu 

çalışmasında kitap okuyanların sayısını 1965’te %27, 1980’de %5.7, 1990’da %2.5, 1997’de 

%3.5 olarak belirlemiş ve 1965’deki oranın onda birine gerilediğini ortaya koymuştur.  

Eğitimde ulaşılmak istenilen nihaî hedeflerden biri öğrencilerde okuma alışkanlığının 

oluşturulmasıdır. Okuma alışkanlığı ise önce aileden başlayarak daha sonra okul ve çevreden 

edinilmektedir. Bayram (1990) okuma alışkanlığını, okumayı hayatı boyunca, sürekli ve düzenli 

kullanan, amaçlarına ulaşmada bir araç olarak gören kişilerin okuma faaliyeti olarak 

tanımlamaktadır.  Yılmaz (1998)’a göre okuma alışkanlığı ise bireyin bir gereksinim ve zevk 

kaynağı olarak algılaması sonucu okuma eylemini yaşam boyu, sürekli, düzenli ve eleştirel bir 

biçimde gerçekleştirmesidir. Sever (2003) estetik niteliklerden ödün verilmeden oluşturulan bir 

çocuk edebiyatının temel işlevinin çocuklarda okuma sevgisi ve alışkanlığı oluşturmak 

olduğunu belirtir. Erken yaşlarda oluşturulacak okuma alışkanlığı nitelikli çocuk edebiyatı 

ürünleri ile mümkün olacaktır. Ancak bu yolla çocuklar nitelikli metinlere yönelecek ve bir 

okuma kültürü oluşturulabilecektir.   

İlköğretim okullarına tavsiye edilerek öğrencilere okutulması istenen İlköğretim Yüz Temel 

Eser, 04/08/2005 tarih ve 2005/70 sayılı genelge ile seksen bir il valiliğine duyurulmuştur. 

Bakanlığın yayımladığı genelgede ilköğretim okullarında okutulacak eserlerle ilgili şu esaslara 

yer verilmiştir: Ortak duygu ve bilincin oluşması amacıyla belirlenen Yüz Temel Eserin, 

öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerde faydalanmaları, boş zamanlarını değerlendirmek 

üzere öncelikle başvurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye edilmesi. 

Ülkemizde çocuklarla ilgili ilk verimler sözlü halk edebiyatı ürünleridir. Ninniler, tekerlemeler, 

bilmeceler gibi halk edebiyatı verimleriyle Karagöz, meddah, ortaoyunu gibi geleneksel Türk 

tiyatrosu örneklerinin, içinde bulundukları yaş, gelişim ve sosyo-ekonomik çevreye göre 

çocukların bu anlamdaki ihtiyaçları için kullanıldığı bilinmektedir (Şimşek, Arslan ve Yakar, 

2012: 51). Modern bir çocuk edebiyatı kurabilmenin yolu öncelikle folklora yaslanmayı 

gerektirir. Halk edebiyatına ait ürünlerden özellikle ninni, masal, efsane, destan gibi türler 
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gelenekten ödünç alınarak yeniden yazılabilir, çağdaş bir çocuk edebiyatının temelini 

oluşturabilir (Ungan, Arıcı ve Şimşek, 2012: 164). 

İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın genel amaçları ile öğrencilerin, 

Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımaları ve 

millî, manevî ve ahlakî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini 

geliştirmeleri amaçlanmaktadır (Meb, 2005: 4). 

Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nın vizyonu tanıtılırken okuduklarını anlayarak 

eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen, okuma ve öğrenmeden zevk alan 

bireyler yetiştirmenin amaçlandığı belirtilmiştir (Meb, 2015: 3). 2015 Programı’nın genel 

amaçları içerisinde öğrencilerin,  okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını 

sağlamak, Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri 

tanımalarını sağlamak maddeleri okuma becerisi ile ilgilidir (Meb, 2015: 4). 

2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)’nın 

genel amaçları bölümünde öğrencilerin okuma, yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının 

sağlanması; millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin 

sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır (Meb, 

2017: 9). 

Araştırmanın Amacı 

Çağımızın en büyük problemlerinden biri, gelişmişliğin ölçütü olarak kabul edilen okuma 

alışkanlığının kazandırılamadığı nesillerin varlığını sürdürmesidir. Okuma alışkanlığı 

kazanmada pek çok farklı faktörün önemi olmasıyla birlikte hiç şüphesiz en önemli faktörlerden 

biri ilk ve ortaokulda öğrencilere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının yeterince 

kazandırılamamasıdır. Sözlü edebiyat ürünleri, çocukların hem kendi kültürlerini tanımaları 

hem de okuma alışkanlığı kazanmaları açısından önem arz etmektedir. Bu noktada öğrenciler 

için ortak bir kütüphane olma niteliği taşıyan 100 Temel Eser’deki sözlü edebiyat ürünlerinin 

okutulması faydalı olacaktır. Bu nedenlerden ötürü bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf 

öğrencilerinin 100 Temel Eser’de yer alan halk edebiyatı ürünlerine yönelik farkındalıklarını 

belirlemektir. 

Yöntem 

Çalışmanın Modeli 

Bu çalışma, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 100 Temel Eser’de yer alan Halk edebiyatı 

ürünlerine yönelik görüşlerinin incelenmesine dayalı olup betimsel niteliktedir. Bu model, 

geçmişte veya hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan kişi, olay, olgu, durum veya nesne kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi tanımlanmaya, betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2006: 77). 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu Trabzon ilinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunun 8. 

sınıfında öğrenim gören 18 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında seçilen öğrenciler 

farklı şubelerden basit tesadüfi örnekleme ile seçilmiştir. Karasar (2006)’a göre bu örnekleme, 

evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme türüdür ve 

bu tür örneklemede evrendeki eleman türlerinden her birinden örnekleme girenlerin sayısı tümü 

ile şansa bırakılmıştır. Analiz sürecinde katılımcılar Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, 

Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17 ve Ö18 şeklinde kodlanmıştır. 

Veri Toplama Aracı  

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular araştırmanın amaç ve alt amaçlarına 

bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliğin sağlanması amacıyla Türkçe eğitimi 

alanından iki, rehberlik alanından bir uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Alan uzmanlarının 
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değerlendirmeleri doğrultusunda içerik ve biçim açısından gerekli düzenlemeler yapılarak forma 

son şekli verilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

Araştırma verileri yarı yapılanmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılanmış 

görüşme, görüşme planına sıkı sıkıya bağlı kalınan yapılanmış görüşme ile görüşmeciye hareket 

serbestliği veren yapılandırılmamış görüşme arasındaki bir ortamda yürütülen bir veri toplama 

tekniğidir (Karasar, 2006). Bu tekniğe uygun olarak yapılan görüşmelerde öğrencilere 5 adet 

açık uçlu soru sorulmuş, gerek duyulduğunda ek sorularla daha detaylı açıklamalar yapmaları 

istenmiştir. Sorulara verilen cevaplar araştırmacılar tarafından kayıt altına alınmıştır.  

Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. 

Betimsel analizde farklı kişilerin aynı soru hakkında farklı düşüncelerinin görüşülenlerden elde 

edildiği tarzda aktarılır. Katılımcıların görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer 

verilir (Altunışık ve diğ, 2010).  İçerik analizinde ise veriler belli kurallara dayalı olarak 

kodlanarak daha küçük içerik kategorileri ile özetlenir (Büyüköztürk ve diğ, 2014). 

Bulgular 

Bu bölümde, ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin 100 Temel Eser’de yer alan Halk edebiyatı 

ürünlerine yönelik farkındalıkları tablolar hâlinde sunulmuştur. 

Tablo 1: Öğrencilerin 100 Temel Eser Hakkındaki Görüşleri 
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Ö1     X     

Ö2  X        

Ö3 X         

Ö4     X     

Ö5 X         

Ö6  X X  X     

Ö7  X X  X     

Ö8  X    X    

Ö9   X  X  X X  

Ö10     X    X 

Ö11  X  X      

Ö12     X     

Ö13    X      

Ö14     X     

Ö15  X  X X     

Ö16  X  X      

Ö17  X        

Ö18  X  X     X 

Sıklık  2 9 3 5 9 1 1 1 2 

 

Tablo 1’e bakıldığında öğrencilerin 100 Temel Eser hakkındaki görüşlerinin, hiçbir fikrim yok, 

bilgilendirici, hikâye edici, ders verici, güzel, açıklayıcı, heyecan verici, maceralı ve eğlenceli 

kitaplar yönünde olduğu görülmektedir. Çalışma gurubunu oluşturan 18 öğrenciden 2’si 100 

Temel Eser hakkında hiçbir fikri olmadığını ve daha önce hiç duymadığını söylemektedir. 

Öğrencilerden 9’u bilgilendirici, 3’ü hikâye edici, 5’i ders verici, 9 tanesi güzel, 2’si eğlenceli 

ve 1’er tanesi de açıklayıcı, heyecan verici ve maceralı eserler olduğunu söylemektedir. Bu 

verilerden hareketle öğrencilerin 100 Temel Eser’i en çok bilgilendirici ve güzel eserler olarak 

tanımladıkları söylenebilir.  

Öğrencilerin konu ile ilgili verdikleri cevaplardan bazıları şöyledir: 

Ö2: “Halkın eski dönemlerinden esinlenerek oluşturulmuş bilgilendirici kitaplardır.” 
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Ö5: “Hiçbir fikrim yok bu konuda, 100 Temel Eser diye bir şey hiç duymadım.” 

Ö13: “Ana fikirleri sayesinde insanlara hayat dersi veren güzel kitaplar.” 

Ö15: “100 Temel Eser, güzel kitaplar içeriyor. Gerçekten seçilmiş, içi bilgi dolu kitaplar.” 

 

Tablo 2: Öğrencilerin 100 Temel Eser İçerisinde Okudukları Halk Edebiyatı Ürünleri 
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Ö1 X X  X  X    X X X X    X   

Ö2                    

Ö3   X X  X     X X X       

Ö4   X                X 

Ö5   X        X         

Ö6 X X  X  X    X X X X  X X X X X 

Ö7 X X    X    X X      X X X 

Ö8 X  X X       X      X   

Ö9 X  X       X X         

Ö10  X X             X X X X 

Ö11 X  X X  X    X X  X    X  X 

Ö12 X X X X           X     

Ö13 X   X   X   X        X X 

Ö14 X X X X  X X   X       X X X 

Ö15 X  X X  X           X X  

Ö16 X  X X  X     X      X   

Ö17 X  X X  X X X   X X     X X X 

Ö18 X X X X X X X          X X X 

Sıklık 13 7 13 12 1 10 4 1 0 7 10 4 4 0 2 2 11 8 9 

 

Tablo 2’ye göre öğrencilerin 100 Temel Eser içerisinde okudukları halk edebiyatı ürünleri 

şöyledir: 18 öğrencinin 13’er tanesi Nasreddin Hoca Fıkraları ve Dede Korkut Hikâyeleri’ni, 12 

tanesi Karagöz ile Hacivat’ı, 11’i Ezop Masalları’nı, 10 tanesi Keloğlan Masalları ve Türkçede 

Deyimler’i, 9 tanesi de La Fontaine Masalları’nı, 8’i Andersen Masalları’nı, 7’si Mevlana’nın 

Mesnevisi’nden Seçmeler ve Tekerlemeler’i, 4’er tanesi Billur Köşk Masalları,  Atasözlerinden 

Seçmeler ve Bilmecelerden Seçmeler’i, 2’şer tanesi Türkülerden Seçmeler ve Manilerden 

Seçmeler’i, 1’er tanesi Koçyiğit Köroğlu ve Ülkemin Efsaneleri’ni okumaktadır. Anılarda 

Öyküler ve Ninnilerden Seçmeler adlı kitapların hiçbir öğrenci tarafından okunmadığı göze 

çarpmaktadır. 

Tablo 3: Öğrencilerin 100 Temel Eser İçerisinde Var Olduğunu Düşündükleri Halk Edebiyatı 

Ürünleri 
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Ö1    X X X           X X X 
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Ö2   X   X     X X X       

Ö3  X X X  X  X X           

Ö4   X X   X X X   X X X X X X X X 

Ö5                    

Ö6 X      X X X           

Ö7 X X X X             X  X 

Ö8   X  X   X         X  X 

Ö9   X                 

Ö10 X X X X      X X X X   X    

Ö11 X  X X  X    X X  X    X  X 

Ö12 X X X X X   X X X X X X  X X    

Ö13       X           X X 

Ö14 X  X    X          X X X 

Ö15   X X             X X  

Ö16 X X X X               X 

Ö17 X X X X  X X X     X    X X X 

Ö18 X  X X  X     X      X X X 

Sıklık 9 6 14 11 3 6 5 6 4 3 5 4 6 1 2 3 9 7 10 

 

Tablo 3’e bakıldığında örneklemi oluşturan 18 öğrenciden 14 tanesi Dede Korkut Hikâyeleri’ni, 

11’i Karagöz ile Hacivat’ı, 10’u da La Fontaine Masallları’nı, 9’ar tanesi Nasreddin Hoca 

Fıkraları ve Ezop Masalları’nı, 7 tanesi Andersen Masalları’nı, 6’şar tanesi Mesnevi’den 

Seçmeler, Keloğlan Masalları, Ülkemin Efsaneleri ve Bilmecelerden Seçmeler’i, 5’er tanesi 

Billur Köşk Masalları ve Türkçede Deyimler’i, 4’er tanesi Anılarda Öyküler ve Atasözlerinden 

Seçmeler’i, 3’ü Tekerlemeler’i, Koçyiğit Köroğlu ve Manilerden Seçmeler’i, 2’si Türkülerden 

Seçmeler’i ve 1 tanesi de Ninnilerden Seçmeler’i Halk edebiyatı ürünü olarak tanımaktadır. 

 

Tablo 4: Öğrencilerin 100 Temel Eser İçerisinde Yer Alan Halk Edebiyatı Ürünlerinden En Çok 

Sevdikleri Eserler 
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Ö1 X X                  

Ö2                    

Ö3   X                 

Ö4   X                 

Ö5   X                 

Ö6 X X  X                

Ö7  X               X  X 

Ö8 X                   

Ö9 X                   

Ö10  X                  

Ö11 X  X X  X    X X  X    X  X 

Ö12  X                  
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Ö13       X           X X 

Ö14 X  X   X            X X 

Ö15                 X X  

Ö16  X                  

Ö17 X  X X  X X X   X X     X X X 

Ö18           X         

Sıklık 7 6 6 3 0 3 2 1 0 1 3 1 1 0 0 0 4 4 5 

 

Tablo 4’e bakıldığında 18 öğrenciden 7’sinin 100 Temel Eser’de en çok sevdiği eserin Nasrettin 

Hoca Fıkraları olduğu görülmektedir. 6’şar öğrencinin Mesnevi’den Seçmeler ve Dede Korkut 

Hikâyelerini,  5 öğrencinin de La Fontaine Masalları’nı en çok sevdikleri göze çarpmaktadır. 

4’er öğrencinin Ezop ve Andersen Masalları’nı en çok sevdikleri görülmektedir. 3’er öğrencinin 

Karagöz ile Hacivat, Keloğlan Masalları ve Türkçede Deyimler kitaplarını en çok beğendikleri 

görülmektedir. 2 öğrencinin Billur Köşk Masalları kitabını en çok sevdiği 1’er öğrencinin de 

Ülkemin Efsaneleri, Tekerlemeler, Atasözlerinden Seçmeler, Bilmecelerden Seçmeler isimli 

kitapları çok beğendikleri bulgular arasındadır. Koçyiğit Köroğlu, Anılarda Öyküler, 

Ninnilerden Seçmeler, Türkülerden Seçmeler ve Manilerden Seçmeler adlı Halk edebiyatı 

ürünlerini hiçbir öğrencinin çok sevdiğini söylememesi dikkat çekmektedir. 

“100 Temel Eser’de yer alıp okuduğunuz Halk edebiyatı eserleri içinde en çok hangilerini 

beğendiniz, neden?” sorusuna öğrencilerin verdikleri yanıtlar şöyledir: 

Ö3: “Dede Korkut Hikâyelerini en çok beğendim, çünkü atalarımın yaptıklarını bilmem 

kültürümü arttırdı.” 

Ö7: “Ezop Masalları, La Fontaine Masalları, ve Mesnevi’den Seçmeler’i beğendim, çünkü 

neredeyse her hikâye bir ders veriyor.” 

Ö9: “Nasreddin Hoca Fıkraları’nı çok beğendim, heyecanlı, maceralı ve komik fıkralar olduğu 

için çok beğendim.” 

Ö18: “Türkçede Deyimler’i çok sevdim çünkü deyimlerin hikâyelerini ve nerede, nasıl 

kullanılacağını daha iyi anladım.” 

 

Tablo 5: Öğrencilerin 100 Temel Eser İçerisinde Okumak İstedikleri Halk Edebiyatı Ürünleri 
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Ö1   X X    X X          X 

Ö2                    

Ö3  X                  

Ö4        X         X   

Ö5    X  X  X X  X   X      

Ö6        X            

Ö7       X X            

Ö8       X           X X 

Ö9    X  X  X X X X X        

Ö10     X               

Ö11     X   X X           
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Ö12        X   X    X X    

Ö13     X   X            

Ö14     X        X       

Ö15        X           X 

Ö16     X   X            

Ö17     X          X     

Ö18        X            

Sıklık 0 1 1 3 6 2 2 12 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 

 

Tablo 5’e göre öğrencilerin 100 Temel Eser içerisinde yer alıp okumadıkları halk edebiyatı 

kitaplarından okumayı düşündükleri kitaplar şöyledir: 18 öğrenciden 12 tanesi Ülkemin 

Efsanelerini, 6’sı Koçyiğit Köroğlu’nu okumayı istemektedir. 4 öğrenci Anılarda Öyküleri 

okumayı düşünmektedir. 3’er öğrenci Karagöz ile Hacivat, Türkçede Deyimler ve La Fontaine 

Masalları’nı okumak istemektedir.  2’şer öğrenci Keloğlan Masalları, Billur Köşk Masalları, 

Türkülerden Seçmeleri okumak istemektedir. 1’er öğrencinin Mesnevi’den Seçmeler, Dede 

Korkut Hikâyeleri, Tekerlemeler, Atasözlerinden Seçmeler, Bilmecelerden Seçmeler, 

Ninnilerden Seçmeler, Manilerden Seçmeler, Ezop Masalları ve Andersen Masallarını okumayı 

istedikleri görülmektedir.  

Öğrencilerin “100 Temel Eser’de yer alıp okumadığınız Halk Edebiyatı ürünleri arasında 

hangilerini okumak isterdiniz, neden?” sorusuna verdikleri yanıtlar şöyledir: 

Ö1: “Ülkemin Efsaneleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Anılarda Öyküler ve La Fontaine 

Masalları’nı okumak isterdim. Başlıklarından dolayı güzel olduklarını düşünüyorum ve 

içeriklerini de hemen hemen tahmin edebiliyorum.” 

Ö4: “Ülkemin Efsaneleri ve Ezop Masalları’nı okumak isterim çünkü kelime hazinemi 

geliştirmek için.” 

Ö11: “Koçyiğit Köroğlu, Ülkemin Efsaneleri, Anılarda Öyküler’i okumak isterim çünkü ilk 

defa duyduklarım hep içimde merak uyandırıyor ve arkadaşlarım da çok güzel deyip öneriyor 

bu yüzden.” 

Ö16: “Koçyiğit Köroğlu ve Ülkemin Efsaneleri, çünkü bu iki kitabın adlarından yola çıkarak 

macera kitapları olabilir diye düşünüp okumak istiyorum.” 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada varılan sonuçlar ve bu sonuçlardan hareketle sunulan öneriler şu maddelerle 

sıralanabilir: 

1. Elde edilen verilere göre ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 100 Temel Eser hakkındaki 

düşüncelerine bakıldığında 18 öğrenciden 2’si içerisindeki kitaplardan okudukları hâlde 100 

Temel Eser diye bir şeyden haberdar olmadıklarını belirtmektedir. Öğrencilerin yarısı 

bilgilendirici ve güzel kitaplardan oluşan bir seri olduğunu söylemektedir. 100 Temel Eser’in 

öğrenciler tarafından ayrıca hikâye edici, ders verici, eğlenceli, açıklayıcı, heyecan verici ve 

maceralı kitaplar olarak değerlendirildiği elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu verilerden 

hareketle 100 Temel Eser’in öğrenciler tarafından en çok bilgilendirici ve güzel kitaplar olarak 

tanımlandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Öğretmenlerin 100 Temel Eser’den seçtikleri kitapları 

öğrencilerine okutmadan önce onlara 100 Temel Eser’i tanıtmaları faydalı olacaktır. 

2. Araştırma sonunda, öğrencilerin 100 Temel Eser’de yer alan Halk edebiyatı ürünlerinin 

çoğunu okudukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin en çok okudukları Halk edebiyatı 

ürünleri Nasreddin Hoca Fıkraları, Dede Korkut Hikâyeleri, Karagöz ile Hacivat, Ezop 

Masalları, Keloğlan Masalları ve Türkçede Deyimler’dir. Öğrenciler tarafından en az okunan 
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Halk edebiyatı ürünleri ise Türkülerden Seçmeler, Manilerden Seçmeler, Koçyiğit Köroğlu ve 

Ülkemin Efsaneleri’dir. Anılarda Öyküler ve Ninnilerden Seçmeler adlı kitapların hiçbir öğrenci 

tarafından okunmadığı elde edilen sonuçlar arasındadır. 

3. Çalışma sonunda, öğrencilerin Yüz Temel Eser’de yer alan eserleri Halk edebiyatı ürünü 

olarak tanıma oranlarının yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Halk edebiyatı ürünü olarak en 

çok tanınan eserler, Dede Korkut Hikâyeleri, Karagöz ile Hacivat, La Fontaine Masalları, 

Nasreddin Hoca Masalları, Ezop Masalları ve Andersen Masalları’dır. Sözlü Edebiyat ürünleri 

olarak en az bilinenler ise Ninnilerden Seçmeler, Türkülerden Seçmeler, Tekerlemeler, Koçyiğit 

Köroğlu ve Manilerden Seçmeler’dir. Bu verilerden hareketle öğretmenlerin öğrencilerinden 

okumalarını istedikleri kitapların türleri hakkında bilgi vermeleri önem kazanmaktadır. 

4. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 100 Temel Eser içinde okudukları Halk edebiyatı ürünleri 

arasında en çok beğenilenler Nasreddin Hoca Fıkraları, Mevlana’nın Mesnevisi’nden Seçmeler, 

Dede Korkut Hikâyeleri, La Fontaine Masalları iken daha az beğenilen eserler ise Ülkemin 

Efsaneleri, Tekerlemeler, Atasözlerinden Seçmeler, Bilmecelerden Seçmeler’dir. Koçyiğit 

Köroğlu, Anılarda Öyküler, Ninnilerden Seçmeler, Türkülerden Seçmeler ve Manilerden 

Seçmeler adlı eserlerin hiçbir öğrenci tarafından söylenmemiş olması dikkati çeken sonuçlar 

arasındadır. 

5. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 100 Temel Eser içerisinde yer alan Halk edebiyatı ürünleri 

arasında olup okumadıkları ancak okumayı düşündükleri eserler, Ülkemin Efsaneleri, Koçyiğit 

Köroğlu, Anılarda Öyküler, Karagöz ile Hacivat, Türkçede Deyimler ve La Fontaine 

Masalları’dır. Elde edilen veriler ışığında öğrencilerin okumadıkları bütün Halk edebiyatı 

ürünlerini okumak istediklerini söylemek mümkündür. 
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ANADOLU MASALLARINDA “ALLAH” KAVRAMININ İŞLENİŞ 

BİÇİMLERİ (BİLLUR KÖŞK MASALARI ÖRNEĞİ) 

 

Pınar ÜNLÜER* 

 

Çalışmamız Anadolu masallarında “Allah” kavramı; bu konuyla ilgili olarak “dua”, “kader 

inancı” ve İslam diniyle ilgili kavramların işleniş biçimlerini incelemektedir. Çalışmada nicel ve 

nitel değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Masalların Kaynağına Dair Görüşler ve Masalların Dinler İle İrtibatı 

Masallar nasıl ortaya çıkmıştır ve taşıdıkları hikâyeler nerelerden gelmektedir, sorusu 

araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Bu sorunun cevabını arayanların “din” ile 

kurdukları irtibat ise bu noktada daha derin düşünmemize sebep olmaktadır. Din eğitimi 

açısından masallara bakarken bu konu üzerinde biraz daha durulması gerekmektedir. 

Bugün bir milletin tespit edilmiş bulunan bir masalına, memleketin değişik bölgelerinde 

rastlanması, hatta aynı masalın pek az ayrılıklarla başka başka milletlerde yaşamakta olması, 

bunların geniş alanlara yayıldıklarını, dolayısıyla çok eski bir geçmişin malı olduklarını 

gösterir.1 

Yukarıda da görüldüğü üzere masalların menşeinin Hint dünyası olduğuna dair yaygın görüşler 

mevcuttur.2 Hintlerin kutsal metinleri “Rig-Veda”ların “pançatantra” ile halkta kaim olduğu ve 

bu havzada oluşan kültürün Arap, İran ve Ortaçağ Avrupa masallarının menşeinde bulunduğu 

iddia edilmektedir.3 Bu bakışla masallara baktığımızda - ilahi bir kaynağa dayanıp 

dayanmadığını sorgulamaksızın - masalların menşeinde dinî metinleri buluruz.  

Daha genelleyici yaklaşımlarda ise masalların menşeinde Hint, Arap, İran sözlü kültürü 

gösterilir. İslam Ansiklopedisinde bununla ilgili olarak şu cümleler yer alır: “Doğu milletleri 

Batılılara göre daha çok mesel ve hikmetlere sahiptir. Çünkü bunlar doğuda ortaya çıkıp 

yayılan semavi din ve kitaplarına, peygamberlerin söz, vasiyet ve hikmetlerine dayanır.”4 

Böylece semavi dinlerin doğuş havzasında sözlü kültür ve halk anlatılarının yoğunluğuna dikkat 

çekilmektedir. Dinî metin, anlatı ve hikâyelerin bunların oluşumunda tesirine böylece işaret 

etmektedir. Boratav ise, masallarda ehemmiyetsiz görünen teferruatın, mantıksız görünen 

vakaların, eski dinî izler olduğunu ifade ederek, bunu 1865’te R. Köhler’den itibaren yapılan 

folklor araştırmalarının masallara verdiği âlemşumüllüğün de teyit ettiğini söylemektedir.5 

Olağanüstü masalları yapısalcı yaklaşımla inceleyerek masalların aslında hepsinin aynı işlevsel 

örgüyle meydana geldiğini ortaya koyan V. Propp da masalların tek kaynaktan beslendiği fikrini 

destekler konumdadır. Fakat bu tek kaynağın ne olabileceği konusunda genel geçer bir şey 

söylemekten sakınırken şunları ifade etmektedir: 

                                                           
* Marmara Üniversitesi pinarbasar140@gmail.com 

1 Naki Tezel,Türk Masalları, 2. Basım, Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı , 1990. 2. C., s. 7. 

2 bk.: Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat 2, 1. Basım, İstanbul: Adam Yayınları, 1983, s. 272; Ali Fuat Bilkan, 

Masal Estetiği, 2. Basım, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009, s. 16; Gönül Yonar, Türk Edebiyatında Fantastiğin 

Kökenleri, 1. Basım, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2011, s. 180. 

3 Boratav, Folklor ve Edebiyat, s. 272. 

4 İsmail Durmuş, Mesel, DİA, 29. C., Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004, s. 294. 

5 Boratav, Folklor ve Edebiyat, s. 272.  
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“…eski kültür biçimleri ile din arasında, öte yandan da din ile masallar arasında kurallarla 

düzenlemiş bir bağın bulunması son derece olanaklıdır. Bir kültür, bir din yok olup gider, 

içerikleriyse masala dönüşür. Masallarda eski dinsel canlandırmalarla ilgili izler öylesine 

bellidir ki, bunları tarihsel bir inceleme yapmadan da belirleyebiliriz.” 

Bu izahın ardından incelediği masalların birindeki yolculuk unsurlarını değerlendirerek, masal 

yapılarının başlıca temellerinden biri olan ‘yolculuk’un, ruhun öbür dünyaya yaptığı 

yolculuklarla ilgili bazı canlandırmalar olabileceğini ifade eder.6 Çalışmasında yer alan diğer 

incelemeleri neticesinde ise şu cümleyi kurmaktadır: “Masallarda temel diye tanımlanmış 

biçimlerin açıkça eski dinsel canlandırmalara bağlandığı konusunda ikna oluruz.”7 

Bratton “Yakın Doğu Mitolojisi” isimli çalışmasında bu konuda ilgi çekici tespitlerde 

bulunmaktadır. Ona göre insanlar hayatlarını üzerine kuracak değerler dizisi veya hakikat 

aradıklarında tarihe değil efsaneye başvururlar. Efsaneler ise dinî ayinlerin sesli 

uygulamalarında kullanılsalar da, nesilden  nesile, ağızdan ağza nakledilen ve her söylenişte 

basitleştirilen masallardır.8 Efsane ve masal, yanlış veya gayri tarihi bir şey diye değil, hayatın 

ve kâinatın manasının bir açıklaması olarak ele alınmalıdır.9 Çalışmasının devamında ise 

efsanelerle “Kitab-ı Mukaddes”te bulunan kıssalar arasındaki paralellikleri ortaya koyarak halk 

anlatılarıyla dinî hikâyeler arasında irtibat kurmaktadır.10 

 

Billur Köşk Masallarıyla İlgili Genel Bilgiler 

“Billur Köşk Masalları” ilk olarak ne zaman ve kim tarafından derlendiği belli olmayan bir 

masal derlemesidir.11 Osmanlı İmparatorluğu zamanında doğrudan doğruya halk ağzından 

derlenerek hazırlanan bu kitap Anadolu’nun ilk masal derlemesi olarak kabul edilir12. Bu 

derlemeden ilk bahseden doğu bilimleri uzmanı olan Georg Jacop’tur. 1889’da eline geçen ve 

üzerinde baskı tarihi olmayan bir “Billur Köşk” kitabından söz etmektedir. Daha sonra Macar 

bilgini İ. Kunoş’un da üzerinde durduğu bu külliyatın görülebilen en eski baskılarını inceleyen 

uzmanlar, kağıt ve baskı tiplerine göre 1873 yılına kadar gidebildiklerini ifade ederler.13 

Alangu bu eserin bir zamanlar Beyazıt ve Çemberlitaş çevresinde çokça rastlanılan ve aranılan 

bir eser olduğunu kitabı tanıttığı bölümde ifade etlmekte, buradan Anadolu’ya giden kitapçıların 

elinden düşmediğini söylemektedir.14 Bugün de sahaflarda eski baskıları yazarlarca aranılan bir 

eser olma özelliğini halen sürdürmektedir.15 

Eser pek çok farklı yazar tarafından tekraren kaleme alınmış, yeniden yazılmış ve basılmıştır. 

Araştırmacı Koz, bulabildiği Billur Köşk kitaplarını sıralarken tarihsiz baskıların ardından, 1909 

tarihli yazarı bilinmeyen bir kitabı saymaktadır. Yani tarihi kayıtlı olan ilk Billur Köşk kitabı bu 

tarihinde yayımlanmıştır, denilebilir. Bundan sonra Server Bedii takma ismiyle Peyami Safa’nın 

1925 senesinde yazdığı “Resimli Billur Köşk Hikâyesi” gelmektedir. Bu kitabın en son 1959’da 

olmak üzere daha sonraki yıllarda yayınlanmış dört baskısı daha bulunmaktadır. 1937 senesinde 

Selami Münir Yurdatap da eseri yeniden yazmış ve bu eser dört baskı 

                                                           
6 Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi, Mehmet Rifat (çev.), 2. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011, 

s.110. 

7 Propp, s.154. 

8 Fred Gladstone Bratton, Yakın Doğu Mitolojisi, Nejat Muallimoğlu (çev.), 1. Basım, İstanbul: Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 1995,  s.19 

9 Bratton, s.23. 

10 Bratton, s. 8. 

11 Tahir Alangu, Billur Köşk Masalları,İstanbul:Yapı Kredi Yayınları, s. 330. 

12 Umay Günay, Elazığ Masalları, 1. Basım, Erzurum:Atatürk Üniversitesi. Edebiyat Fak., 1975, s. 13. 

13 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatı Araştırmaları 2, 1. Basım, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1988, s. 208. 

14 Alangu, Billur Köşk Masalları, s. 329. 

15 Yusuf Çağlar,  “Billur Köşk Hikâyesi”, Aksiyon, 2008, www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber (25.03.2013) 

http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber
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yapmıştır.16Araştırmamıza kaynak olan Billur Köşk masallarını ise Tahir Alangu 1961 

senesinde ilk olarak yayınlamıştır. Tahir Alangu’nun kaleme aldığı kitap daha sonra beş baskı 

daha yapmıştır.17 

Billur Köşk masalları Milli Eğitim Bakanlığınca duyurulan ilköğretime tavsiye edilen 100 

Temel Eser içerisinde bulunmaktadır. Kitap, bu tavsiyeden sonra farklı yazarlar tarafından da 

yeniden yazılmış ve yayınlanmıştır.  

 

Billur Köşk Masallarında Yer Alan “Allah” Kavramı ve Diğer Dinî Değerlerin İşlenişi 

Sıra Dinî Değer  Sayısı  

1 Allah 138 

2 Dua 90 

3 Kader  53 

4 İbadetlerle İlgili İfadeler 36 

5 Diğer Dinî Terim ve Semboller 25 

6 İmanla İlgili diğer İfadeler 13 

 Toplam  355 

Masallarda dinî değerler ana tema olarak kullanılmamaktadır. Masallar bunları talim etmek için 

kurgulanmış metinler değillerdir. Bunlar sözlü edebiyat kültürünün bir özelliği olarak, toplumda 

var olan inancı, olayların akışı içinde dile getirmektedirler. Bu masallar bu yapısıyla din eğitimi 

için materyal oluşturabilir niteliktedir. 

Allah inancı, masallarda, kahramanların inanç yapısında, olaylara yaklaşım biçimlerinde ortaya 

çıkmakta ve somut hale gelmektedir. Yalnız masallarda işlenen Allah inancını, kader inancından 

ve duadan ayırarak ifade etmek mümkün değildir. Nitekim birbirini tamlayan bu esaslar, 

masallarda da iç içe zikredilmektedir. 

Billur Köşk Masalları’nın incelememize konu bu derlemesinde, yazarın tercihi sonucu Allah 

kelimesi yerine genellikle Tanrı kelimesi kullanılmaktadır. Bu tutum bu derlemeye mahsus olup 

Allah inancı açısından kavram algısı noktasında sıkıntılar oluşturabilir. Nitekim “Tanrı” 

kelimesi burada da olduğu gibi bazı insanlar tarafından “Allah”ın karşılığı olarak kullanılsa da 

daha genel bir anlama sahiptir. Sözlükte “İlah” kelimesiyle eş anlamlı olarak 

tanımlanmaktadır.18 Bu kitapta “Aman Allah’ım!” gibi kalıp ifadelerde ise Allah kelimesinin 

kullanıldığı görülmektedir. Bundan başka “Hakk”, “Settar” ve “Rabb” isimleri kullanılarak da 

Allah’ın zikredildiği görülmektedir. Çalışmada “Tanrı” kelimesi dahil bu kavramların tamamı 

“Allah” başlığı altında değerlendirilmiştir. 

Kitapta yer alan on dört masalın tamamı, içinde Allah kavramının da geçtiği şu tekerlemeyle 

başlamaktadır: “Bir varmış, bir yokmuş. Tanrının kulu çokmuş…” Böylece her bir masala 

Allah’ın adı anılarak başlanılmaktadır. Ayrıca kul kavramı da kullanılarak, insanın konumuna 

işaret edilmektedir. 

Masallarda, Allah’ın güç ve kudretinden emin olunan, yüce bir varlık olduğuna dair inanç 

ortaya çıkarılmaktadır. Masallarda Allah’ın gücü her şeye yeter ve her şeye hükmeder. Her şey 

onun elindedir. Kaderi yazan, olanlarda ve olacaklarda hakimiyeti olan; bu sebeple kendisine 

sığınılan ve güvenilen bir Allah inancı masallarda hakim görülmektedir. Zor işler yapılacağında 

                                                           
16 Sabri Koz, “Billur Köşk Masalları”, Cumhuriyet Kitap. 24 Ağustos1990. 

17 Kitabın basıldığı yayınevi ve basım tarihleri şu şekildedir: Remzi Kitabevi;1961, Afa Yayınları; 1990, Dünya 

Kitapları; 2005 ve 2006, Yapı Kredi Yayınları; 2010,2011,2012 ve 2013. 

18 TDK, Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php (21.08.2013) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php
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O’nun büyüklüğüne dayanılmakta, O’nun adıyla başlanılmaktadır. Allah yardım eden, kolaylık 

veren, lütuf ve ihsan sahibi olan bir tanrıdır. 

Karşılaşılan musibetlerde Allah’a dua ederek sabretmek gerektiği anlatılmakta ve Allah’tan 

gelene rıza göstermek gerektiği kahramanların dilinden söylenmektedir. İyi olan ve yolunda 

giden işlerin de yine O’nun yardımıyla gerçekleştiğine inanılmakta ve bu sebeple masallarda 

sıklıkla Allah’a şükür söz konusu edilmektedir. Allah bazen de kişilerin kalplerine ilham 

vermekte ve böylece yol gösterici olmaktadır. Masallarda ilahi adalete dair bir güven söz 

konusudur. Allah’ın hesap soracağına iman vardır. 

Allah’ın bir olduğu ve en büyük olduğu da zaman zaman ifade edilmekte ve tevhid inancına 

dayanan bir inanç yapısı olduğu ortaya koyulmaktadır. 

Allah inancı gündelik dildeki bazı kalıp ifadelerin içinde de kendini göstermektedir. Kavram 

olarak “Aman Allah’ım!”, “Aman Ya Rabbi!” gibi şaşkınlık ifade eden cümlelerde, “Allah 

aşkına” ya da “Allah rızası için” gibi bir şey isteneceği zaman kullanılan rica cümlelerinde 

geçtiği görülür. Kız isteneceği zaman “Allah’ın emri…” diye başlanmakta, gelecekte olacak bir 

şey zikredileceğinde “inşallah” denilmekte, güzellik karşısında “maşallah” biçiminde dua 

edilmektedir. Bunlardan başka “Tanrı emaneti”, “Tanrı misafiri”, “Tanrı selamı” sıklıkla 

geçen kalıp ifadelerdir. Bu cümleler aynı zamanda dilimize yerleşmiş olan inanç unsurlarına da 

işaret etmektedir. Bu inanç yapısıyla harmanlanmış olan kültürümüz, konuşma dilinde imana 

dair ipuçlarını da sıklıkla ortaya koymaktadır. 

Allah’ın duaların içerisinde sıklıkla zikredildiği görülmekte ve bu dualarda Allah’tan yardım, 

kolaylık, ömür, korunma, hayırlı bir son ve çocuk istenmektedir.  Bu dualarda Allah, genellikle 

muhatap kipiyle kullanılmamaktadır. Üçüncü şahıs biçiminde dile getirilerek, mesela “Allah 

şöyle yapsın…” gibi cümleler geçmekte, Allah’la dolaylı bir iletişim kurulmaktadır. 

Masalların olay akışında dua önemli bir yere sahiptir. Olayların bir dua neticesinde başladığı 

veya dua neticesinde çözüldüğü sıklıkla görülmektedir. Her fırsatta dua edilmektedir. Duaya, 

bazen kabulü için başka ibadetler de eklenmekte, dua etraflıca bir ritüeller bütünü haline 

gelmektedir. İtikafa çekilir gibi bir köşeye çekilerek, başka bir şeyle meşgul olmadan yalnız dua 

ederek vakit geçirildiği masallarda zaman zaman görülür. Duanın kabulü için ibadet edilmekte, 

adaklar adanmakta ve sadakalar dağıtılmaktadır. Yani dua sadece sözle Allah’a yalvarma ve 

yönelme olmaktan çıkmakta ve sadakanın ve kesilen kurbanların tesiri olacağına, Allah’ın, 

dualarını, bunlar sayesinde kabul edeceğine inanılmaktadır. “Sabırla dua etmek”, abdest alıp 

namaz kılarak dua etmek, tevbe ile başlayarak, af dileyerek dua etmek görülen dua 

biçimlerindendir. Dua ederken “iki elini kaldırmak” da masalda izlenen davranış 

biçimlerindendir. 

Masalda dua bir etkileme aracı olarak da kullanılmakta, yapılan dua ile kişinin gönlü 

alınmaktadır. Sözün daha makbul olması için karşıdakine dualar yapıldığı görülmektedir. 

Duaların masallarda karşılık bulduğu görülür. Bazı dualar hemen karşılık bulur, bazılarında ise 

bu netice masalın sonunda görülür. Olmayacak şeyler istendiğinde duanın gerçekleşmediği de 

görülmektedir. Mesela “şu suyu üzerine döküp dua edersen kız ise erkek olurmuş” gibi 

hurafelerin dua ile gerçekleşmediği de gösterilmektedir. 

Masallarda beddualar da yer almakta, kötü karakterlerin bedduası sebebiyle imtihanlar 

geçirilmekte ve bu imtihanların da kaderden olduğu söylenmektedir. 

Bunlardan başka masallarda “babanın hayır duasını almak” sıklıkla zikredilen ve önemli 

görülen bir dua biçimidir. Zor işlerde ise derviş, Allah dostu, eren gibi kimselerin duaları ön 

plana çıkmaktadır. 

Dua da diğer ibadetler gibi bir referans kaynağı olarak görülmekte, güven duyulacak kimseler 

için “ağzı dualı” vasfı zikredilmektedir. Yalnız maalesef bu güvene matuf olarak duanın bazen 

kötü karakterlerin kandırma aracı olarak kullanıldığı görülür. Bu da dua ile ilgili olumsuz bir 

imaj sunabilir. 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   89 

Allah inancıyla ve dua cümleleriyle iç içe geçen bir diğer inanç unsuru ise kaderdir. Kader 

inancının da masalların çoğunluğunda işlendiği görülmektedir. Kader inancı ifade edilirken 

kader kelimesinin yanında yazı, alınyazısı, baht, kısmet ifadeleri de kullanılmaktadır. 

Masallarda olaylar üzerinde mutlak iradenin Allah’a ait olduğuna ve her şeyin O’nun 

dilemesiyle gerçekleşeceğine inanılmakta; böylece kaderi yazan, işleri düzene sokan, imtihan 

veren üstün bir gücün varlığı kabul edilmektedir. İnsanın kader karşısındaki konumu ise 

masaldan masala değişmektedir. Genellikle kader inancı, gaflete düşürmeyen; bilakis tedbir 

aldıktan sonra Allah’a dayanmayı, teslim olmayı gerekli kılan bir biçimde ortaya 

koyulmaktadır. Kaderin yani mukadder olanın değişmeyeceği ve üzüntünün fayda vermeyeceği 

masallarda ifade edilmektedir. Kahramanlar, başına kötü olaylar gelince insanları suçlamak 

yerine kader inancına sığınmaktadır. Kader inancının insanı teselli eden ve sabra sevk eden 

yapısı ortaya koyulmaktadır. Bunlarla beraber kadere rıza göstermek esas olarak kabul 

edilmektedir. 

Kaderle ilişkili olarak tevekkülün de masallarda yer edindiği görülmüştür. Talep edilen işler için 

gayret gösterilmekte ve dua edilerek neticesi Allah’tan beklenmektedir. Bir masalda ise kadere 

teslim olmanın susarak kabullenmeyi gerektirdiği ifade edilmekte hatta kendisine yapılan zulme 

susması övülmekte ve bu da kaderine rıza göstermek olarak ifade edilmektedir. Bir masalda 

gördüğümüz bu örneklik doğru bir kader anlayışını yansıtmamaktadır. 

Kısmet kelimesi genellikle evlilik söz konusu olduğunda dile getirilmektedir. “Kısmet ise olur”, 

“Onun kısmeti” vb. gibi ifadeler, bu mevzunun kaderden bir parça olduğunu ortaya koyar. 

Kader inancını gösteren başka bir ifade ise gelecekte yapılacak bir işten bahsederken “kısmet 

olursa” denilmesidir. Kısmet kelimesinin yiyecek için veya diğer nimetler için de kullanıldığı 

görülmüştür. Kullanılan “rızık” kavramı da yine nimetin Allah’tan geldiğini ifade eden 

kavramlardandır. Kötü giden işler için ise “kara baht”, “alınyazısı”, “kara yazı” gibi ifadeler 

kullanılırken dua esnasında “bahtı açık” ifadesi kullanılmaktadır. 

Tabloda iman esaslarıyla ilgili olarak zikredilen diğer mevzuların içerisine “peygamber”, 

“din”, “Müslüman”, “ahiret” ve “Kur’an-ı Kerim” kavramları dahildir. Bu mevzular 

görüldüğü üzere masallarda yoğun olarak işlenmemektedir.  

Peygamber kavramı iki yerde “… Peygamberin kavli” ifadesiyle kız isteme merasiminde ifade 

bulmaktadır. Din kelimesi hüküm belirtmek maksadıyla masallarda kullanılmış, “dinde yoktur”, 

“dine sığmaz” gibi ifadelerde kullanılmıştır. Müslüman kelimesinin topluluğa hitap ederken 

kullanıldığı görülür. Bu hakim din algısının İslam olduğuna işaret etmektedir. Ahiret kavramı da 

çok fazla dile getirilmemekte, bahsedildiğinde ise “iki dünya” denilerek anılmaktadır. Ölüm ise 

“büyük yolculuk” olarak görülmektedir. 

Kur’anı-ı Kerim’in derlemenin ilk masalında çok etkin bir yere sahip olduğu görülmektedir. 

Saygı gösterilen ve olayları çözen bir konumdadır. Bunun dışında ise hüküm bildirmek 

maksadıyla anılmakta, yapılanların kitapta yeri olup olmadığı sorgulanmaktadır. 

Dua dışındaki dinî pratiklerin inanç yapısı kadar yoğun olarak işlenmediği görülmektedir. 

İbadetler bazı masallarda kahramanların hayatının içinde doğal olarak ortaya çıkmakta ve 

işlenmekte iken, bazılarında hiç anılmamaktadır. Sayıca en çok geçtiği tespit edilen namaz, 

masalların 6’sında toplam 11 yerde geçmektedir. Bunlardan bir kısmında dua için bir hazırlık, 

bir kısmında üzüntü halinde sabırla beraber Allah’a yöneliş olarak görülmekte, bazısında ise 

hayatın tabi bir parçası olarak görülmektedir. Abdest ise, yer aldığı iki masalda da namazla 

beraber anılmaktadır. Hacc, toplam 10 defa olarak üç masalda geçmektedir. Bunlardan Helvacı 

Güzeli ve İğci Baba masallarında ibadet yönü vurgulanmamakta, yalnız uzun bir yolculuk 

olduğu ortaya koyulmaktadır. Mercan Kız masalında ise ahiret için bir hazırlık olarak 

görülmekte ve ibadet yönü ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca olaylar Hac yolculuğu sayesinde 

çözülmektedir. Kurban bir infak türü olarak ortaya çıkmakta sıkıntı anında duaya eşlik edecek 

biçimde sadaka Averip kurban kesildiği ifade edilmektedir. Sevinçli durumlarda da kurban 

kesilip sofralar kurulduğu zikredilmektedir. 
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DİL SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN NİNNİLERDE ÇOCUĞA VERİLMİŞ 

STATÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ülker ŞEN 

 

Özet 

Ninniler, çocuk edebiyatının önemli ve işlevsel ürünlerindendir. Ninnilerin çocuğu uyutmak, uyandırmak, 
sakinleştirmek ve eğitmek gibi işlevlerinin olduğu alan yazında birçok çalışmada dile getirilmiştir. 
Bununla birlikte ninniler, içinden çıktığı toplumun bir aynası olarak da kabul edilebilir. Bu yönüyle 
ninnilerin, toplumların kültürel değerlerini bir sonraki kuşağa aktarmada köprü görevini üstlendiği 
söylenebilir. Tam bu noktada, ninniler ve toplum ortaklığında, dil sosyolojisi devreye girmektedir. Dil 
sosyolojisi, dil ve toplum arasındaki ilişkiyi sebep sonuç ilişkisine dayalı olarak inceleyen dilbilim dalıdır. 
Dil sosyolojisinin inceleme alanlarından biri statülerdir. Statüler verilmiş ve kazanılmış statüler olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Verilmiş statüler, doğumla birlikte gelen çoğunlukla değişmeyen ve bireyin dışındaki 
faktörlerin etkili olduğu statülerdir: cinsiyet, milliyet gibi. Kazanılmış statüler ise bireyin çabasıyla, eğitim, 
emek yoluyla elde ettiği statülerdir: öğretmen, anne, vb gibi. Bu çalışma, dil sosyolojisi zemininde 
yapılacaktır. Çalışmanın ana amacı, ninnilerde çocuğa verilmiş statülerin değerlendirilmesidir. Çalışmanın 
amacına ulaşması için birtakım sınırlılıklara gidilmiştir. Çalışma, Demir ve Demir (2014)'in Türk Ninnileri 
kitabı ve bu kitaptaki 2480 ninni ile, verilmiş statülerden ise cinsiyet statüsü ile sınırlandırılmıştır. Çalışma 
betimsel nitelikli tarama modelindedir. Veriler dokuman taraması yolu ile elde edilmiştir. Elde edilen 
verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda ninnilerle çocukta cinsiyet 
algısının nasıl şekillendiği, cinsiyete dayalı statüyü belirleyen söz varlığının neler olduğu, toplumun çocuk 
algısının nasıl olduğu ortaya koyulacağı için çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, ninni, dil sosyolojisi, verilmiş statü  

 

EVALUATION OF THE ASCRIBED STATUS CHILDREN IN LULLABY ON THE 

AXIS OF LINGUISTIC SOCIOLOGY 

Lullabies are important and functional products of children's literature. The area that has the functions 
of sleeping, awakening, calming and educating the child has been mentioned in many studies in the 
summer. However, lullabies can be regarded as a reflector of the society from which they have gone. In 
this respect, it can be said that lullabies take on the role of bridge the cultural values of the societies to 
the next generation. At this point, language sociology comes into play in lullabies and community 
partnership. Linguistic sociology is the linguistic discipline that tends to relate the relationship between 
language and society based on the causal relation. One of the areas of study of linguistic sociology is the 
status quo. It is divided into ascribed status and achieved status. Ascribed status are a statistic that is 
often influenced by factors other than the individual that come with the birth: sex, nationality, etc. 
achieved status are the statutives of the individual effort, education, labor: teacher, mother, etc. This 
work will be done on the basis of linguistic sociology. The main purpose of the study is to assess the 
status given to the child. There are some limitations to reach the goal of the work. The study was limited 
to the sex status of the Ascribed Status  and 2480 lullabies in Türk Ninnileri (Demir & Demir, 2014). The 
study is in a descriptive scanning model. The data will be obtained by scanning the tissue. Descriptive 
analysis will be used in the analysis of the obtained data. As a result of this study, it is thought that how 
children's perception of gender is shaped in children, what is the presence of a word that determines 
sex-based status, and how society's child perception is to be revealed. 
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Giriş 

Ninnilerin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir ve her toplumda görülen yine en kadim sözlü 

edebiyat ürünüdür. "Ninnilerin görünüşte, bebekleri, uyutmak, dinlendirmek ve pasif hâle 

getirmek gibi bir fonksiyonu olduğu düşünülse de, aslında, ninnilerin, yeni doğanın dil, 

düşünce, müzik/ritmik, sosyal, kişilik gelişimlerini şekillendiren ilk öğrenci/öğretmen deneyimi 

olduğu çıkarılabilir" (Kabadayı, 2009: 278). Ninniler için buna benzer birçok tanım yapılmıştır 

(Çelebioğlu, 1995; Ungan, 2009; Çek, 2015; Demir ve Demir, 2014; Uğurlu, 2014). Ninninin 

tanımına ve işlev sahasına yönelik kesin sınırları çizebilmek güçtür. Ancak son zamanlarda 

yapılan çalışmalara bakıldığında ninnileri konu alan çalışmaların daha çok ninnilerin işlevsel 

yönleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Kabadayı, 2009; Ungan, 2009; Coşkun, 2013; 

Töret, 2017; Gelişli ve Yazıcı, 2016). Çalışmalarda ninnilerin kültür aktarım aracı olduğu, ana 

dilinin öğrenilmesinde önemli araç görevi üstlendiği, sevgi dilinin varlığı ile ninnilerin 

bebeklerdeki sevgi duygusunu tatmin ettiği ifade edilmektedir. Genel bir değerlendirme 

yapıldığında ninnilerin işlevsel özelliklerinin dil gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim, 

ahlaki gelişim, kişilik gelişimi alanlarında tezahür ettiği söylenebilir. Bu çalışma kapsamında 

ninnilerin sosyal gelişim işlevi üzerinde durulmuştur. Ninnilerin sosyal gelişimleri söz konusu 

olduğunda ise ninniler ve toplum ortaklığında, dil sosyolojisi devreye girmektedir. Dil 

sosyolojisi, "dil ve toplum adına ortada bulunan her türlü varlığın kesişim kümesini oluşturan 

elemanlarının sebep-sonuç ilişkine dayalı tüm olgularını derinlemesine inceleyen dilbilim 

dalıdır" (Güven, 2012: 55). Dil sosyolojisinin inceleme alanlarından biri statülerdir. Statüler, 

verilmiş ve kazanılmış statüler olarak ikiye ayrılmaktadır. Verilmiş statüler, doğumla birlikte 

gelen çoğunlukla değişmeyen ve bireyin dışındaki faktörlerin etkili olduğu statülerdir: cinsiyet, 

milliyet gibi. Kazanılmış statüler ise bireyin çabasıyla, eğitim, emek yoluyla elde ettiği 

statülerdir: öğretmen, anne, vb gibi. Verilmiş statülerden olan cinsiyet, "kadın ve erkek olmanın 

biyolojik farklarının dışında, kadın ve erkeğe toplumun ve kültürün yüklediği anlam ve 

beklentileri"(Özkan ve Gündoğdu, 2011: 1136) taşımaktadır. Toplum tarafından kadına ve 

erkeğe yüklenen anlamlar ve beklentilere toplumsal cinsiyet rolü denmektedir. Toplumsal 

cinsiyet rollerini birey, "cinsiyet rolü teorisine göre, toplumsallaşma veya içselleştirme 

aracılığıyla gerçekleşmektedir. Öğrenmeyi temel alan bu yaklaşıma göre, cinsiyet rolleri başka 

bir şey nasıl öğreniliyorsa öyle öğrenilmektedir. Bu öğrenmede iki temel mekanizma söz 

konusudur. İlk olarak, çocuklar cinslerine uygun davranışları açısından ana-babaları ve 

toplumdaki diğerleri tarafından pekiştirilirlerken, cinslerine uymayan davranışları için 

cezalandırılırlar. Toplumsal öğrenme kuramına göre, çocuklar kendisiyle aynı cinsten ana-

babayı daha uygun model olarak görmektedirler" (Vatandaş, 2007: 34 ).  

Ninniler de bu açıdan annelerin (çoğunlukla) çocuklara cinslerine uygun davranışları öğretmek 

için kullandıkları araçlardan bir tanesidir. Tökel (2008: 43), "ninniler söylendiği toplumsal 

yapının davranış kodlarıyla o kadar örtüşür ki bende şöyle bir kanaat oluştu: Ninnilerdeki 

şifreleri tam olarak çözmeden toplumu  bütünüyle anladığımızı söylemek boş bir avuntudan 

ibaret olacak" demektedir. Bununla birlikte "Ninniler yaratıldıkları toplumun hayat tarzıyla ilgili 

ipuçları verir. Yaratıldıkları kültür hakkında fikir sahibi olunmasına fırsat veren ninnilerden 

yemek, giyim kuşam, meslek tercihi, ev bark düzeni, inanç, davranış kabulleri hakkında tespitler 

yapılabilmektedir. (Uğurlu, 2014: 44). Kısacası toplumun neredeyse bütün kodlarına ilişkin 

veriyi görebileceğimiz ninniler verilmiş statülerden cinsiyet bağlamında da toplumla ilgili veriyi 

elde edebileceğimiz önemli kaynaklardandır.  

Bu çalışmada dil sosyolojisi zemininde, ninnilerde çocuğa verilmiş statüler kapsamında cinsiyet 

statüsü incelenmiştir. İncelemenin amacı Türk toplumundaki toplumsal cinsiyet rollerinin 

ninnilere nasıl yansıdığını tespit edebilmektir.  

Yöntem 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   93 

Çalışmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan doküman analizi tekniğinden 

yararlanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu 

veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Araştırmanın veri 

kaynağını Demir ve Demir (2014) tarafından hazırlanan Türk Ninnileri adlı kitap 

oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda veri kaynağından erkek ve kıza yönelik 

söyleniş ninniler tespit edilmiş, elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak 

değerlendirilmiştir. Ninnilerin esas alındığı kaynak Demir ve Demir (2013) tarafından hazırlanan 
Türk Ninnileri adlı eserdir. [] işareti içinde verilen sayılar ilgili ninninin eserde yer aldığı sırayı 
göstermektedir. 

Bulgular 

Kız Çocuğuna Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bulgular 

Ninnilere göre toplumda kızlar, güzelliği ile ön plana çıkmaktadır. Yine ninnilere göre güzellik 

anlayışı uzun, yumuşak saç; siyah keman kaş; küçük burun;  iri, hafif çekik göz; al yanak; küçük 

ağız; geniş gerdan ile ifade edilmiştir. Ayrıca bu güzellik övünç kaynağı olarak görülmüştür. 

Kızların süslenerek konu komşuya görünmesi/gösterilmesi ise gelin adayı olarak kendisini fark 

ettirmesi olarak nitelendirilebilir. 

 

 

Ninnilerde kıza biçilen cinsiyet rollüne uygun olarak yemek yapması (anne-kadın), eve gelen 

misafiri ağırlaması, eşine hizmet etmesi, anneye işlerde yardım etmesi beklenmektedir. Bununla 

birlikte uygun olmayan talibiyle evlendirmek yerine kızın evde pasif olarak ailede varlığını 

devam ettirmesi yeğlenmektedir. 

 
Dandini ederim seni, 

Yemeksiz koydun beni,  

Akşam baban gelirse,  

Hem seni döver hem beni, 

 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni kınalı kuzum ninni! 

Ninni kınalı kuzum ninni! [620] 

Dandini ederim seni, 

Yemeksiz koydun beni, 

Akşam baban gelirse, 

Hem seni döver hem beni, 

[960] 

Nanay nanay naz kızım, 

Çık eyvanda gez kızım, 

Bize misafir gelende, 

Şeker şerbet ez kızım, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni de yavrum ninni! [661] 

Minik kızım hoplasın, 

Cicisini toplasın, 

Büyüyünce beyine, 

Hiç eziyet vermesin, 

Ninni kızım  ninni! 

Ninni de kızım  ninni! 

[1395] 

Kızım kızım kız ana, 

Kızımı da vermem ona, 

Babası çalışsın getirsin, 

Kızım da yiyip otursun, 

[1451] 

 

Afyon ektim ocak ocak kızım, 

Toplayalım kucak kucak kızım, 

Ellerin gülleri açılmış, 

Bizim de gülümüz taze tomurcuk, 

Ninni de kızım ninni, 

Allı da gelinim ninni, 

Biricik kızım ninni. [250] 

Yavrumun uzun saçları, 

Simsiyah keman kaşları, 

Can alıyor bakışları, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni yavrum ninni![63] 

 

Kızım kızım inciyim, 

Güzellikte birinciyim, 

Adımı sorarsanız, 

Annemin kızıyım, 

Babamın gözüyüm. [99] 

 

 

Dağ dağ dastan, 

Cıstık cıstık cıstan, 

Al kızım sana bir fistan, 

Giyip gezdin bostan bostan, 

Ben görmedim ninni, 

Taş yoğurdu ninni, 

Kim doğurdu ninni, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni yavrum ninni[657] 

Saçları sandal ipeği,  

Alnı yazı kâğıdı,  

Kaşları kudret kalemi,  

Gözleri Konya bademi,  

Burnu Bağdat hurması,  

Yanakları misket elması, 

Ağzı şeker hokkası,  

Gerdanı öpücük yuvası,  

Bağışlasın yaradan,  

Ayırmasın yaradan, 

Eee kızıma eee eee! 

Eee kızıma eee eee! [905] 

Bir kızım olsa bağrıma bastırsam, 

Ak alnına sarı altın dizdirsem, 

Bütün komşuları gezdirsem, 

Uyu yavrum ninni! 

Büyü kızım ninni! 

Ninni ninni ninni!   

[988] 
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İncelenen ninniler içinde kız için en belirgin cinsiyet rolü, gelin olmaktır. Kızların ozan, dızman 

(iri yarı kişi), topal, bey, han, yüzbaşı, teğmen, uzman ile evlenmeleri uygun görülürken topal, 

dızman, şişman ile evlenmeleri uygun görülmemektedir. Topal ve dızman ile olan evliliklerde 

ise bir kararsızlığın olduğu söylenebilir.  Bununla birlikte evlendikten sonra erkeklerin çalışıp 

kıza bakması, kızın üretici değil tüketici konumunda olması da diğer dikkat çekici noktadır. 

 
Dandini dandini, 

Danalı bebek, 

Elleri kolları kınalı bebek, 

Benim kızım büyüyecek, 

Büyüyüp de gelin olacak, 

Nenni kızım nenni! [435] 

Kızım kızım kız kişi, 

Dünürcüsü yüz kişi, 

Alır gider bir kişi, 

Ninni kızıma ninni! 

Ninni kızıma ninni! [480] 

Hoppala da kızım hoppala, 

Kızımı da vermem topala, 

Topal kaymak getirmiş, 

Kızım yemiş bitirmiş, 

Eee eee eee ... [518] 

Giresun’dan gelirken,  

Uğradım adalara, 

Kız seni gelin ederim, 

Aynalı odalara, 

Ninni kızım ninni! 

Ninni kuzum ninni! 

[776] 

Hoppala yavrum hoppala, 

Kızımı vermem topala, 

Topal alır götürür, 

Çamura batırır getirir. 

Nenni yavrum nenni! 

Nenni yavrum nenni[790] 

Kızın kızın kız kişi, 

Kızıma gelen yüz kişi, 

Anası demiş vermem, 

Babası demiş vermem, 

Ninni kızım ninni! 

Ninni kuzum ninni! [875] 

 

Evimizin önü arpa,  

Sular akar çırpa çırpa, 

Bekle hey haylazın oğlu, 

Benim kızım çok körpe, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni yavrum ninni! [885] 

Uyusun da büyüsün kızım, 

Büyüsün de güzel kız olsun, 

Erkekleri peşinden koştursun, 

Bahtı açık kaderi iyi olsun, 

Uyusun artık kuzum, 

Eee eee eee ... [932] 

Hop bala kızım hop bala, 

Kızımı da vereceğim topala, 

Topal odun getirsin, 

Kızım yaksın otursun, 

Eee eee eee ... 

Eee eee eee ... [935] 

Nen çalayım beşiğine,  

Beyler gelsin eşiğine,  

Ben kızımı veremem, 

Eller gitsin keşiğine. 

 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni yavrum ninni! [960] 

Uyu benim güzel kızım uyu, 

Uyu da büyü, kalk yürü, 

Beyazları giyin de, 

Gelin ol gel kızım uyu, 

Ninni nazlı yavrum ninni! 

Ninni gözümün bebeği ninni! [961] 

Koklanmadık kırk çiçek, 

Başlık olsun kızıma, 

Kelkitlinin beyleri, 

Dünür gelsin kızıma, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni de yavrum ninni! [966] 

Benim kızım büyüsün, 

Bağımızda yürüsün, 

Telli duvaklı gelin olsun, 

Nenni kızım nenni, 

Gelin kızım nenni! 

Eee eee eee ... 

Uuu uuu uuu ... [993] 

Büyüttüm, besledim, gelin eyledim, 

Sen de yavrunu ellere vermeyesin, 

Benim gibi ciğerini ezmeyesin, 

Nenni kızım nenni! 

Nenni sarı saçlım nenni! [1028] 

 

 

Hoppala kuzum hoppala, 

Seni de verdim topala, 

Topal çeksin getirsin, 

Kızım yesin otursun. [1065] 

 

 

Huu huu huu Allah, 

La ilahe illallah, 

Kızım büyür inşallah, 

Gelin de olur inşallah, 

Nenni yavrum nenni! 

Huu  huu  huu  ... [1073] 

Kızım kızım kız ana, 

Kızımı da verdim ozana, 

Ozan da ekmek kazana, 

Kızım da yiye yiye uzana, 

Uyu kızım kızım! 

Uyu da büyü kızım! [1090] 

Kırkılmamış kırk kızım, 

Ellenmemiş elli altın, 

Gün görmemiş beş yüz yenge, 

Dünür gelecek kızıma, 

Ninni kızım ninni! 

Uyusun da büyüsün kızım ninni! 

[1092] 

Kızım kızım kızmana, 

Kızımı verdim dızmana, 

Dızman odun getirsin, 

Kızım yaksın otursun, 

Eee bebeğim eee ... [1093] 

 

 

Kızım kızım kızıma, 

Ayınçılar yüzüne, 

Kelkit Kemah beyleri, 

Dünür gelsin kızıma, 

Ninni kızım ninni! 

Uyusun da büyüsün kızım ninni! 

[1096] 

Kızım kızım kızma bana, 

Kızımı vermem dızmana, 

Dızman odun getirsin, 

Kızım yaksın otursun, 

Ninni kızım ninni! 

Ninni de kızım ninni[1097] 

Kızım kızım kızmana, 

Kızımı vermem şişmana, 

Şişman odun getirsin,  

Kızım yaksın otursun, 

Ninni kızım ninni! 

Ninni yavrum ninni! [1100] 

Uyusun da büyüsün nenni, 

Tıpış tıpış yürüsün nenni, 

Büyüsün de benim kızım gelin olsun. 

[1210] 

 

 

Ak atlarda gelin olsun bu kız, 

Tel duvağıyla mutlu olsun bu kız, 

Anasını yormasın, uyusun gari bu 

kız, 

Nenni kınalı kızım nenni! 

Nenni kınalı kuzum nenni! [1232] 

Kızımı şu bey alsa, 

Bey almasa han alsa, 

Han ile bey savaşıp, 

Biri ölüp biri kalsa, 

Kızım kızım kız başı, 

Kızımı ister yüz başı, 

Olursa teğmen olsun, 

Dosta düşmana karşı, 

Ninni ninni nesi var, 

Uzaklarda amcası var, 

Kızım kızım kızman, 

Kızımı veririm uzmana, 
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Ölmeyeni seni alsa, 

Nenni bebek bebek! 

Nenni yavrum yavrum! 

Nenni kuzum kuzum!  

Nenni oy oy oy! [1271] 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni kuzum ninni[1276] 

 

Uzman dersin devşirsin, 

Kızım lom lom aşırsın, 

Kızım kimin nesnesi, 

Gül, reyhan destesi [1432] 

Kızım güzel gayetten, 

Sıçrar çıkar hayattan, 

Kızıma dünür geliyor, 

Sivas ile Tokat’tan. 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni yavrum ninni! [1577] 

 

Dandini dandini dan kızıma, 

Al Üsküp’ten don kızıma, 

Ben kızımı beye veririm, 

Elli dönüm de bağ veririm, 

Ninni yavrum ninni! 

Eee uyusun da büyüsün ninni, 

Tıpış tıpış yürüsün ninni! [1593] 

 

 

Kızlar için mesleki açıdan biçilen rol; âlim, hekim, öğretmen, doktor olmaktır. Kızlara uygun 

görülen bu mesleklerin beden gücünden uzak bilişsel alana hitap eden ve toplumda üst tabakayı 

temsil eden meslekler olduğu görülmektedir. 

 
Uyuya uyuya büyüsün benim kızım, 

Okuya okuya âlim olsun benim kızım, 

Dünyalara malum olsun benim kızım! 

Kızım kızım güzel kızım, 

Ninni kızım ninni kızım! [1232] 

Uyusun da büyüsün ninni, 

Tıpış tıpış yürüsün ninni, 

Büyüsün ninni büyüsün ninni, 

Saçlarını sürüsün ninni, 

Okula da gitsin ninni, 

Hekim de olsun ninni, 

Nenni bebek nenni! 

Nenni kızım nenni! [1274] 

Benim kızım uyusun ninni, 

Uyusun da büyüsün ninni, 

Kızım öğretmen olsun da, 

Çocukları okutsun ninni, 

Ninni de meleğim ninni! 

Ninni de meleğim ninni! [1329] 

 

Nazlı nazlı bakarsın, 

Tıpış tıpış yürürsün, 

Büyüyünce doktor olacak, 

Benim güzel kızım, 

Eee bebeğim eee eee … 

Eee bebeğim eee eee …[1334] 

Küçük kızım uyusun, 

Allah desin büyüsün,  

Uyusun da büyüsün, 

Kuzum okullarda yürüsün, 

Nenni kızıma nenni! 

Nenni kuzuma nenni! [1381] 

 

 

Kızların annesinin dert ortağı olması, uslu olması, büyüklerine karşı saygılı olması, anneye karşı 

nazsız olması, ağır başlı olması ve her şeye kulak misafiri olmaması ninniler aracılığı ile kızlara 

biçilen cinsiyet rolleri arasında gösterilebilir. 

 
Ninni derim yavruma ninni, 

Ninni derim kızıma ninni, 

Büyüse benim yavrum, 

Merhem olur sızıma ninni! 

Ninni yavrum ninni! [1355] 

Karanfili olacaksın, 

Saksıya dolacaksın, 

Büyüyüp adam olacaksın, 

Ninni kızım ninni! 

Ninni kızım ninni! 

Eee eee eee ... [1452] 

Kızım kızım uslu kızım, 

Her sözü tatlı kızım, 

Ata biner ağır kızım, 

Kulakları sağır kızım, 

Eee eee eee ... [1679] 

Ninni dedim ninni olsun, 

Uykusu gelen olsun, 

Benim kızım güzelim, 

Atasını babasını bilen olsun, 

Nenni bebek nenni! 

Nenni gülüm nenni! [972] 

Gözleri dalsın uykuya, 

Umutla baksın yarına, 

Naz etmesin anasına, 

Nenni kınalı kızım nenni! 

Nenni kınalı kuzum nenni![1232] 

 

 

İncelenen ninniler arasında bir ninnide çocuk sahibi olmak isteyen annenin "Ver Allah’ım 

muradımı kız olsun bari" diyerek dua ettiği görülmektedir. Bu dua kız çocuğunun toplumda 

erkeğe alternatif olmaya işaret etmektedir. Ayrıca diğer bir ninnide ise kız çocuğunun oğlan 

çocuğu doğurması onun statüsünü yükselten bir durum olarak nitelendirilebilir. 

 
Ver Allah’ım muradımı kız olsun bari, 

Yedi yıldan sonra yaradan gayri, 

Kaynanam bana diyor kötüsün kötü, 

Mevla’m esirgersin şuncacık eti, 

Kocaya varsın şu kızım, 

Oğlan doğursun şu kızım, 

Oğlunun üstüne, 

Simli kumaş örtsün şu kızım, 
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Ninni ninni ninni ninni...  

 

Ver Allah’ım muradımı kız olsun bari, 

Yedi yıldan sonra yaradan gayri, 

Ninni ninni ninni ninni... 

Ninni ninni ninni ninni... [2084] 

Nenni kızım nenni! 

Nenni kuzum nenni! [1103] 

 

 

İncelenen eserde bir önceki ninninin tersine kıza kıymet veren ninnilere de rastlanmıştır. Bu 

ninnilerde kızın değeri küpler dolusu altınla bile kıyas kabul edilmezken kız için kurban 

olunmakta, kurban edilmektedir. 

 
Koca karılar kurban, 

Sabun satanlar kurban, 

Terazi tartanlar kurban, 

Evde annesi kurban, 

 

Nenni de kızım nenni! 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni kuzum ninni! 

Eee eee eee ... 

Eee eee eee ... [314] 

Bahar gelir yaz gelir, 

Turna gelir kaz gelir, 

Küpler dolusu altın, 

Benim kızıma az gelir, 

[358] 

 

 

Erkek Çocuğuna Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bulgular 

Ninnilerde erkeklerin toplumda çoban, çiftçi, oduncu mesleklerde olduğu bununla birlikte 

hekim, hâkim, tüccar statülerinin de erkekler için arzulanan meslekler olduğu görülmektedir. 

Erkek için ön görülen mesleki statülere bakıldığında güce dayalı ya da üst tabakayı temsil eden 

statüler olduğu görülmektedir. 

 
Dandini dandini dan oğlan, 

Dana güder bu oğlan, 

Danasına kurt gelmiş, 

Köye gider bu oğlan [10] 

 

Oğlum oğlum koşuyor, 

Pazara buğday taşıyor, 

Oğlum kızları görünce, 

Saçlarını kaşıyor, [27] 

Oğlan oğlan aşiya, 

Şam’dan şeker taşıya, 

Güzel kızlar görünce, 

Ağzın burnun kaşıya, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni oğlum ninni! [204] 

Oğlum oğlum at oğlan, 

İpek getir sat oğlan 

Kızlar halı dokumuş, 

Sen üstünde yat oğlan.[1189] 

 

 

 

Oğlum oğlum at oğlum, 

Odun getir sat oğlum, 

Kızlar çarşaf dokusun, 

Sen üstünde yat oğlum. [1190] 

 

Uyusun da büyüsün yavrum, 

Ninnilerle yürüsün yavrum, 

Babasını saysın anasını sevsin, 

Yarınlara yetişsin oğlum, 

Hekim olsun oğlum, 

Hâkim olsun oğlum, 

Ninni oğluma ninni! 

Ninni oğluma ninni! 

Eee eee eee... 

Eee eee eee... [1259] 

 

Ninnilere göre erkek çocuğu uğurun, bolluk ve bereketin kaynağıdır. Ayrıca erkek gücü temsil 

etmektedir. Erkek çocuğunun çokluğu da yine istenen bir durumdur. Erkek çocuğu aynı 

zamanda beklenendir, istenendir. Çocuğu olmayan kadınlar kız çocuk değil erkek çocuk 

dilemektedir. Onun gelişi ile bütün dertler bitmektedir. Erkek çocuğa sahip olmak düşman 

çatlatan bir durum olarak ve övünülecek bir durum olarak yorumlanmaktadır. Kızlar, erkeklere 

kurban edilebilmektedir (erkeğin değerini vurgulama). Bununla birlikte anne de dâhil her şey 

erkek çocuğunun uğruna kurban edilebilecek kadar (erkeğin değerini vurgulama) erkeğe 

toplumda önemli bir yer atfedilmiştir. Hatta daha beşikteki kız çocuğunun biran önce büyümesi, 

evlenmesi, oğlan doğurması istenmektedir. 
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Ağ oğlum, ablak oğlum, 

Koyun dereli, 

Tüm ağaçlar meyve verdi, 

Oğlum geleli, 

Nenni oğlum nenni! 

Nenni bebek oy! [12] 

 

Soğan, ekmek bulamazdık, 

Bundan evveli, 

Yağa, bala garrah olduk, 

Oğlum geleli, 

Uğurlu bebeğim nenni! 

Bereketli bebeğim nenni! [159] 

 

Ak kesenin yoğurdu, 

Oğlumu kimler doğurdu, 

Olaydı ikiz olaydı, 

Bir evde sekiz olaydı, 

Nenni çaldım eledim, 

Eledim de beledim, 

Nenni yavrum nenni! 

Dördü çalıp çağıraydı, 

Dördü okuyup yazaydı, 

Anası vah vah diyeydi, 

Babası kâh kâh güleydi, [256] 

Kokusuna kurban olduğum, 

Ayağının suyunu içtiğim, 

Altı yazım vardı, 

Yedincisi bahar olduğum, 
Uyu da büyü çok beklediğim, 

Seni anana layık görmeyene,  

İnat edip büyü, 

Uyu büyü oğlum, 

Uyu büyü oğlum... [482]  

 

Dağlarda danalar kurban, 

Evde analar kurban, 

Terazi tutanlar kurban, 

Meyve satanlar kurban, 

Mahlede kızlar kurban, 

Kümeste horozlar kurban, 

Kurban kurban hep kurban, 

Hepsi de oğluma kurban, 

Nenni de yavrum nenni! 

Nenni de oğlum nenni! [1611] 

 

Doğuran anne sevinsin, 

Emziren anne övünsün, 

Sen ağa mısın, bey misin? 

Ninni oğluma ninni! 

Ninni oğluma ninni! 

Ninni ninni ninni! 

Ninni ninni ninni! [788] 

 

Nenni yavrum nenni! 

Nenni yavrum nenni! 

Dandini dandini dastana, 

Danalar girmiş bostana, 

Bostanı yememiş kökünü yemiş, 

Kız oğlanlara kurban olmuş, 

Nenni de yavrum nenni! 

Nenni de yavrum nenni [903] 

Al bayrağı da estirseydim, 

Bir oğlum olsa da kestirseydim, 

Emmisini dayısını küstürseydim, 

Ninni yavrum sana ninni! 

Ninni de yavrum sana ninni! 

Uyu güzel bebeğim ninni! 

Ninni şirin meleğim ninni! [981] 

 

Kocaya varsın şu kızım, 

Oğlan doğursun şu kızım, 

Oğlunun üstüne, 

Simli kumaş örtsün şu kızım, 

Nenni kızım nenni! 

Nenni kuzum nenni! [1103] 

 

Bir oğlum olsa da sevinseydim, 

Al yeşil bayraklar estirseydim, 

Nenni yavrum nenni nenni! 

Nenni yavrum nenni nenni! 

Eee eee eee ... Eee eee eee ... [1860] 

 

Bir oğlum olsa da versem hocaya, 

Okuya okuya çıksa hacıya,  

Müjdeciler gelse bizim peceye, 

Aynalı beşik sallamadı kollarım, 

Nen çalmadı çürüyesiye dillerim, 

Nenni nenni oy nenni oy 

nenni![1916] 

Pencerede gözleyecekler ninni, 

Ninni oğluma ninni! 

Ninni oğluma ninni! 

Oğlumun yoluna ölecekler ninni, 

Ninni oğluma ninni! 

Ninni oğluma ninni! [1199] 

 

 

Askerlik "ordu millet" olarak nitelenen Türk toplumu için ayrı bir yere sahiptir. Asker vatanın 

koruyucusudur, askerlik ise erkeği olgunlaştıran bir süreçtir. Bu sebeple erkek çocuklarına 

ninniler aracılığı ile yüklenen statülerin başında asker olma gelmektedir. Ninnilerde erkek 

çocuğundan asker olarak vatana hizmet etmesi, düşmana karşı koyması beklenmektedir. Erkek 

çocuğunun askere gitmesi aileler için en büyük muratlardan biridir.  

 
Küçük küçük ellerin, 

Neler söyler dillerin, 

Benim küçük askerim, 

Nenni oğlum nenni nenni! 

Nenni yavrum nenni! [28] 

 

Dana dana dasdana, 

Danalar girmiş bostana, 

Danacığı bıçaklamalı, 

Oğlumu kucaklamalı, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni oğlum ninni! 

Nenni oğlum nenni, 

Nenni askerim nenni! 

Ninni ninnisi güzel, 

Yatar uykusu güzel, [135] 

Benim oğlum büyüyecek,  

Büyüyecek askere gidecek, 

Vatana da hizmet edecek, 

Ninni beyim ninni! 

Ninni paşam nenni! 

Eee eee eee ... 

Eee eee eee ... [368] 

 

Eledim, eledim; toprak eledim, 

Aynalı beşiğe yavrum oğlan beledim, 

Giydirdim, kuşandırdım, 

Asker eyledim, 

Ninni bebek ninni! 

Eee eee eee ...Eee eee eee ...[488] 

Oğlum ninnilerle büyümüş, 

Büyümüş de ninesi görmüş, 

Koç yiğit olmuş asker eylemiş, 

Ninni oğluma ninni! 

Ninni oğluma ninni! [626] 

 

Eline verdim oyuncak, 

Büyüyünce oğlum asker olacak, 

Düşmana karşı koyacak, 

Ninni yavrum ninni ninni! 

Ninni hasretim ninni ninni! [944] 

 

Benim oğlum uyusun, 

Benim oğlum büyüsün, 

Oğlum büyür inşallah, 

Askere gider inşallah, 

Uyusun da büyüsün nenni, 

Tıpış tıpış yürüsün nenni, 
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Bağımızda yürüsün, 

Tüfekli süngülü asker olsun, 

Nenni oğlum nenni, 

Nenni gülüm  nenni! 

Nenni askerim  nenni! [1000] 

Damat olur inşallah, 

Baba olur inşallah, 

Nenni paşam nenni! 

Nenni yiğidim nenni! [1184] 

 

Büyüsün de benim oğlum asker olsun. 

[1216] 

 

Uyusun da büyüsün ninni, 

Tıpış tıpış yürüsün ninni, 

Askere gitsin ninni, 

Ninni bebem ninni! [1212] 

 

 

Adı güzel oğlum ninni, 

Kendi güzel oğlum ninni, 

Ben oğlumu uyudanda, 

Ben oğlumu büyüdende, 

Devlet babalarına asker salayım, 

Nenni yavrum nenni! 

Nenni yavrum nenni! [1289] 

Uyu dizimde oğul, 

Gözümün nuru oğul, 

Uyuyup büyüyesin, 

Asker olasın oğul, 

Uyu yavrum ninni! 

Büyü yavrum ninni! [1307] 

 

Benim oğlum küçücük, 

Gün geçtikçe büyüyecek, 

Asker olup yürüyecek, 

Nenni yavrum nenni! 

Nenni yavrum nenni! [1337] 

 

 

Kavun kavun balın olsun, 

Tutunacak dalın olsun, 

Bahçelerde malın olsun, 

Askerde unvanın olsun, 

Uyu yiğit arslan oğlum, 

Uyu benim cancağızım uyu. 

Ninni bebeğim ninni! 

Ninni bebeğim ninni[1370] 

Benim oğlum güzel oğlum, 

Benim oğlum asker oğlum, 

Askere gider, teskere alır, 

Çaya gider, susuz kalır, 

Ninni bebeğim ninni! 

Uyu bebeğim ninni ninni! [1672] 

 

Sallana sallana höllük elesem, 

Aynalı beşikte bebek belesem, 

Büyütsem beslesem asker eylesem, 

Aynalı beşik sallamadı kollarım, 

Nen demedi çürüyesiye dillerim! 

Nenni nenni oy nenni oy nenni! 

[1916] 

Oğlumun babası asker olmuş, 

Oğluma babası tüfek getirecek, 

Uyusun da büyüsün ninni, 

Tıpış tıpış yürüsün ninni! 

[2441] 

 

 

 

Erkeklerin toplumda iyi bir yer edinmelerinin yollarından biri de eğitimli olmalarıdır. Eğitimli 

bir birey olma statüsü ninnilerde çok vurgulanmamış olsa da incelenen metinler içerisinde altı 

ninnide karşımıza çıkmıştır. Ninnilerde erkek çocuklarının okuması, okullara gitmesi ve eğitim 

alması istenmekte ve bu durum çocuğa ninniler aracılığıyla telkin edilmektedir. 

 
Oğlum oynasın, büyüsün, 

Okullara gitsin, okusun, 

Hekim olsun hastalara baksın, 

Ninni yavruma ninni! 

Ninni kuzuma ninni! 

Eee eee eee …  [182] 

 

Al babası al babası, 

Azığını sar babası, 

Oğlum okula gidiyor, 

Kitaplarını sal babası, 

Ninni ninni ninnisi! 

Ninni ninni yavrusu! [930] 

 

1006 

Benim oğlum uyusun, 

Uyusun da büyüsün, 

Kötülüklerden korunsun, 

Sağlıklarla büyüsün, 

Mekteplerde okusun, 

Huu huu huu .... 

 

Huuusuna oğlum huuusuna, 

Kim ne demiş bu arslan tosuna, 

Tosun uyusun büyüsün, 

Mekteplerde okusun, 

Nenni yavrum nenni! 

Nenni oğlum nenni! [1074] 

Bir oğlum olsa versem hocaya, 

Okuya okuya çıksa heceye, 

Müjdeciler gelse bizim peciye, 

Ninni bebeğim ninni! 

Ööö ööö ööö ... [1033] 

 

Bir oğlum olsa da versem hocaya, 

Okuya okuya çıksa heceye, 

Ne iyilik etsem ben o hocaya, 

Ninni benim yavrum ninni! 

Ninni benim yavrum ninni! [1034] 

 

Toplumda soyun devamı olarak görülen erkeğe damat statüsü de ninnilerle yüklenmiştir. 

Erkeğin evlenmesi damat / güvey olması nimete konmak ve bereketle de temsil edilmiştir.  

 
Ninni yavrum ninni! 

Ninni kuzum ninni! 

Hop hopun olsun oğlum, 

Gül, topun olsun oğlum, 

Yeşil çamlar dibinde, 

Düğünün olsun oğlum, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni kuzum ninni! [348] 

Oğlum güvey olacak, 

Bir nimete konacak, 

Ekmeğin tandırdadır, 

Yetişmezsem yanacak, 

Ninni benim yavruma ninni, 

Gideyim tandırıma ninni! [1182] 

Oğlum büyür inşallah, 

Askere gider inşallah, 

Damat olur inşallah, 

Baba olur inşallah, 

Nenni paşam nenni! 

Nenni yiğidim nenni![ 1184] 

 

 

Oğlum gelir hayına, 

Bir torba tayına, 

Vatan borcunu yapar, oğlum gelir, 

Düğün yapılır, evimize gelin gelir, 
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Oğluma düğün ederim, 

Bir kilo buğdayla, 

Ninni oğlum ninni! 

Ninni oğlum ninni! [1185] 

Nenni yavrum nenni! 

Nenni de yavrum nenni! [1248] 

 

 

 

Erkek çocuktan annesinin dertlerine derman olması, annesini babasını sevmesi ve onlara saygı 

duyması, yaşlanınca anne ve babasına bakması, anne ve babaya karşı gelmemesi istenmektedir. 

Toplumda da bu isteğe uygun rolünü devam ettirmesi beklentisi oluşmaktadır. Ninniler erkek 

çocuğuna anne babaya karşı gelindiğinde aynı duruma kendisinin de düşeceğinin uyarısında da 

bulunmaktadır. Evin geçimini sağlamak da yine erkeğin görevleri arasındadır. 

 
Ninni dağların eteği ninni, 

Bura arslanların yatağı,  

Anasının dert ortağı, 

Uyusun da büyüsün ninni. 

Nenni oğlum nenni nenni! [786] 

 

Uyusun da büyüsün yavrum, 

Ninnilerle yürüsün yavrum, 

Babasını saysın anasını sevsin, 

Yarınlara yetişsin oğlum, 

Hekim olsun oğlum, 

Hâkim olsun oğlum, 

Ninni oğluma ninni! 

Ninni oğluma ninni! 

Eee eee eee... 

Eee eee eee... [1259] 

Ninni kuzuma ninni! 

Ninni oğluma ninni! 

Ninni derim o ağlar, 

Dudağından ballar akar, 

Oğlum büyür büyür,  

Büyür de bana bakar, 

Ninni kuzuma ninni! 

Ninni oğluma ninni! 

Eee eee eee eee…[1302]  

Oğlum oğlum ak oğlum, 

Bu annene bak oğlum, 

Uyu da çabuk büyü, 

Kızları da yak oğlum, 

Ninni yavrum ninni, 

Büyü yavrum büyü ninni! [1317] 

Duta kurdum salıncak, 

Oğlum büyüyüp sallanacak, 

Anasına bakacak, 

Ninni bebeğim ninni, 

Eee bebeğim eee eee …[1332] 

 

 

Aman uğur oğlum uğur 

Anan gibi yârin mi olur, 

Anasına karşı gelen, 

Oğlunda kızında bulur. 

Ninni kınalım  ninni! 

Ninni gözümün nuru ninni! [1392] 

Aman Uğur oğlum Uğur, 

Anan gibi yârin mi olur, 

Anasına babasına karşı gelen, 

Oğlundan da kızından da bulur, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni yavrum ninni! [1404] 

 

Oğlum uyuyacak, 

Uyudukça büyüyecek, 

Eve para getirecek, 

Bizi dardan kurtaracak, 

Eee yavrum eee... 

Eee paşam eee ...  [1195] 

 

 

Eee esine, 

Yavrumun uykusu gele, 

Anası yetim kalmış, 

El bilmez ki ne çeker? 

Eee eee eee ... 

 

Eee esine, 

Uyusun da büyüsün arslan oğlum, 

Anasının başını kaldırsın oğlum,  

Eee eee eee ... [2139] 

 

Çalışmanın yapıldığı eserde erkeğin cinsel kimliğine göndermelerde bulunan ninniler de 

çoğunluktadır. Erkeğin cinsel tecrübe edinmesi, karşı cinsle ilişki yaşaması ve karşı cinsin 

erkeğe hizmet etmesi erkeğe biçilen cinsel rol olarak ninnilerde göze çarpan önemli bir 

husustur.  

 
Ninni oğlum edasına, 

Kızlar gelsin odasına, 

Oğlum benzer babasına, 

Ninni oğluma ninni! 

Eee eee yavruma nenni! [142] 

Oğlum oyundan gelir, 

Elmalı köyünden gelir, 

Kuşların ötümünden, 

Kızların koynundan gelir, 

Eee yavrum eee, eee kuzum eee! 

Eee yavrum eee, eee kuzum eee! 

[149] 

 

Oğlum oğlum oyunda, 

Ayva kokar koynunda, 

Ben aradım oğlumu, 

Baktım kızlar koynunda, 

Uyusun da büyüsün ninni! 

Tıpış tıpış yürüsün ninni! [549] 

 

 

Oğlum oğlum oyundadır, 

Hamayıllar boynundadır, 

Güzel kızlar koynundadır, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni yavrum ninni! 

Eee bebeğim eee... [829] 

Oğlum oğlum adağım, 

Güller açmış budağın, 

Oğluma kız vermezlerse, 

Sallandırır dudağın, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni yavrum ninni! [904] 

Oğlum oğlum at oğlan, 

İpek getir sat oğlan 

Kızlar halı dokumuş, 

Sen üstünde yat oğlan. [1189] 

 

 

Oğlum oğlum oyundadır, 

Hamaylılar boynundadır, 

Akmasın gözlerinden bir damla, 

Gülüversin oğlum dünyaya, 

Oğlum oğlum ak oğlum, 

Bu annene bak oğlum, 
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Güzel kızlar koynundadır, 

Dandan edek dastan edek, 

Huu huu huu ... [1193] 

 

 

Geliversin kızlar ayağına, 

Uyusun da büyüsün eee eee.. 

Tıpış tıpış yürüsün eee eee … [1283] 

Uyu da çabuk büyü, 

Kızları da yak oğlum, 

Ninni yavrum ninni, 

Büyü yavrum büyü ninni! [1317] 

Bebeğim uyu büyüyesin, 

Tıpış tıpış yürüyesin, 

Kızlar kayısı toplarken, 

Sen gönül toplayasın, 

Eee bebeğim eee eee … 

[1332] 

Oğlan oğlan at oğlan, 

İpek getir sat oğlan, 

Kızlar çirkin derse, 

Düş koynunda yat oğlan, 

Nenni yavrum nenni! 

Nenni yavrum nenni! 

 

Oğlan oyunlu oğlan,  

Culuk boyunlu oğlan, 

Mahallede kız koymadın, 

Sürü koyunlu oğlan,  

Nenni yavrum nenni! 

Nenni yavrum nenni! [1429] 

Oğlum oğlum kut oğlum, 

İpek getir sat oğlum, 

Kızlar halı dokusun, 

Sen üstünde yat oğlum, 

Ninni yavrum ninni! 

Ninni kuzum ninni! 

Eee eee eee ... 

Eee eee eee ... [1448] 

 

 

 

Bülbül öter dalında, 

Kervan gider yolunda, 

Oğlumun sevgilisi, 

Hem sağında hem solunda. 

Nenni paşam nenni! 

Nenni yiğidim nenni! [1601] 

Oğlum oğlum at oğlum, 

Odun getir sat oğlum, 

Kızlar çarşaf dokusun, 

Sen üstünde yat oğlum. [1190] 

 

 

 

 

Çalışma kapsamında incelenen ninnilerden erkeğin dış mekânla da birleştirildiği görülmüştür. 

Erkeğin yaşadığı mekândan farklı mekânlara gitmesi, farklı mekânlar görmesi fakat buralarda 

kalıcı olunmaması istenmektedir. 

 
Trene binsin yavrum ninni, 

İstanbul’a insin yavrum ninni, 

İstanbul’u görsün oğlum, 

Ninni de yavrum ninni! 

 

Ata binsin oğlum ninni, 

Geriye dönsün oğlum ninni, 

Uyusun da büyüsün ninni, 

Ninni de yavrum ninni! [1370] 

 

Sonuç 

Dil sosyolojisi zemininde Türk toplumundaki toplumsal cinsiyet rollerinin ninnilere nasıl 

yansıdığını tespit edebilmek amacıyla yapılan çalışmada ninnilerin cinsiyete göre üç yapı 

sergilediği görülmektedir. Kız ve erkek cinsiyet ayrımının olmadığı ninniler, kıza yönelik 

söylenen ninniler ve erkeklere yönelik söylenen ninniler. Çalışma kapsamında cinsiyet rollerinin 

ayrışıp ayrışmadığını tespit edebilmek için kıza yönelik söylenen ninniler ve erkeklere yönelik 

söylenen ninniler ele alınmıştır. Yapılan incelemeler sonunda kız ve erkeğe Türk toplumunun 

ninniler aracılığı ile cinsiyet rollerini aktardığı söylenebilir. Bununla birlikte cinsiyete dayalı 

ayrımcılıktan daha çok cinsiyet ayrımının ninnilerde var olduğu tespit edilmiştir. 

Kıza yönelik söylenen ninnilerde kız için biçilen cinsiyet rolü "güzel olmak, bakımlı olmak, 

yemek yapmak, misafir ağırlamak, annenin yaptığı işlerde ona yardımcı olmak, eşe hizmette 

kusur etmemek, evlenmek, evliliklerini üst tabakayı temsil edenlerle yapmak, âlim, hekim, 

doktor olmak, ağırbaşlı olmak, dedikoduya kulak vermemek, anne - babaya saygılı olmak, aile 

içinde kıymetli olmak" şeklinde sıralanmaktadır. Bu roller içinde kızlara yönelik bir ayrımcılık 

olduğu söylenemez. Ancak veri kaynağında yer alan bir ninnide kızın erkeğe alternatif olarak 

gösterilmesi kızı değersizleştiren bir durumdur.  

Erkeklere yönelik söylenen ninnilerde erkek için biçilen cinsiyet rolü "güçlü olmak, asker 

olmak, okumak, eğitim almak, damat olmak, evlenmek, soyu devam ettirmek, evin geçimini 
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sağlamak, anne-babaya saygılı olmak, anne-babaya bakmak, güce dayalı ya da üst tabakayı 

temsil eden meslekleri yapmak, cinsel tecrübeler edinmek" olarak sıralanmaktadır. Ninnilerde 

erkelere verilen kıymet,  kızlarla kıyaslanamayacak kadar daha yoğun bir şekilde 

hissedilmektedir. Bu kıymet, daha çok ataerkil yapıya sahip Türk toplumunun soyun devamına 

önem vermesinden kaynaklanmaktadır.   

Toplumsal cinsiyet rollerinin (topluma ait diğer özelliklerle birlikte) bireylere aktarıldığı, 

hissettirildiği ilk araç metin, ninnilerdir. Ninniler bu özelliği ile önemli bir yere sahiptir zira 

"cinsiyete bağlı kabulleri dinleyerek büyüyen çocuk, zamanı gelince o kabullere göre 

davranmaya başlar" (Uğurlu, 2012: 129). Günümüzde çocukların yetiştirilmesinde nitelikli, 

cinsel ayrımcılığı değil cinsel ayrımı (kadın olmak, erkek olmak) ortaya koyan, iki cinsin 

değerinin birbiri ile kıyaslanmadığı ninnilerin seçilmesi, kullanılması önerilmektedir. Ayrıca bu 

konuda kitle iletişim araçları, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile toplum bilgilendirilmeli, 

farkındalık oluşturulmalıdır. 
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SAYIŞMACALARDAKİ ŞİDDET DİLİ UNSURLARININ PSİKANALİTİK 

KURAM EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Başak UYSAL* 

 

Özet 

Konusu, teması ve hareket noktası itibarıyla çocukları ele alan edebî ürünler, çocuk edebiyatı 
literatüründe sıklıkla yer almaktadır. Bu kabulün ilerleyen aşamalarında çocuk edebiyatının bazı 
tanımlamalarında “çocuk için yapılan edebiyat” yahut “çocukları konu alan edebiyat” ifadelerini görmek 
mümkündür. Tüm bunlarla birlikte çocukluk dönemi, bireyin öz denetime tabi olduğu bir dönem 
olmaması sebebiyle yetişkin dünyasında kabul görmesi mümkün olmayan birçok unsura da sahiptir. 
Akran zorbalığı, nesne/kişiye bilinçsiz zarar verme, bulunduğu ortama uygun tutum geliştirememe, 
kasıtsız yalan söyleme gibi davranış ve tutumlar, toplumda ancak bir çocuk yahut akli meleke sahibi 
olmayan bir yetişkin tarafından ve belli ölçüler içinde gerçekleştirildiği takdirde kendine yaşam alanı 
bulabilmektedir. Bununla birlikte, sözlü kültür ürünlerinin içerisinde de bireyden çocukluk çağında 
azaltması, yetişkinlikte ise ortadan kaldırması beklenen kimi şiddet unsurları yer almaktadır. İncitici lakap 
takma, sosyoekonomik durumdan ötürü bir ötekini rencide etme, çete oluşturma gibi örnekleri bulunan 
şiddet unsurları, sözlü kültür ürünlerinde, özel olarak ise sayışmacalarda, diğer adıyla oyun 
tekerlemelerinde yer almaktadır. Bu çalışmada amaçlanan Freud’un psikanalitik kuramı çerçevesinde 
sayışmacalardaki şiddet dili unsurlarını tespit etmektir. Psikanalitik kuramın kendi içinde nedensellik 
ilkesine verdiği önem, bilinç dışı ile edebiyat eserlerini yakınlaştırması, çocukluk dönemi ve rüya 
unsurlarını şiddet eğilimi gibi birçok psikozun temeline koyması araştırmacı tarafından bu kuramın eksen 
olarak belirlenmesine neden olmuştur.  Bu amaçla geleneksel çocuk oyunlarının öncesinde ebe seçme 
amaçlı kullanılan ve yazılı literatürde yer alan sayışmacalar, araştırmacı tarafından psikanalitik kuram 
ekseninde incelenmiştir. İnceleme sonucunda sayışmacaların sadece birer edebiyat ürünü değil, aynı 
zamanda bilinç ve bilinç dışı arasında bir köprü görevi gören kendiliğindenlik ilkesine uygun metinler 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin temel alındığı çalışma 
sonucunda elde edilen sonuçların Türkçe öğretmenleri, alan araştırmacıları ve ders/çocuk kitabı 
hazırlayıcıları açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Sayışmaca, çocuk edebiyatı, psikanalitik kuram, şiddet dili. 

 

Violence Effects on Jingles on the Axis of Psychoanalytic Theory 

Abstract 

The theme, topic or as a basic element, literary texts that deal with children, is frequently found in the 
literature of children's literature. In the later stages of this acceptance, it is possible to see "literature for 
children" or "literature about children" in some descriptions of children's literature. With all this, 
childhood has many elements that will not be accepted in the adult world because it is not a period 
when the individual is subject to self-denial. Behaviors and manners such as peer bullying, unconscious 
harm to object / person, possession or non-development can be found for a child and in a cache metric 
if they find their own living space. However, oral culture products contain some elements of violence 
that are expected to diminish in their individual childhood, and to be lifted in adulthood. There are 
examples such as gruesome nicknames, socioeconomic status, offending, and otherization, and they are 
located in verbal cultural products, in particular in the competition, in other words in the game. The 
purpose of this study is to identify elements of violence in the framework of the psychoanalytic theory 
of Freud. The importance of psychoanalytic theory to the principle of causality in itself has led to the 

                                                           
* Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara. 



 104                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

determination of many psychoanalyses, such as the unconscious convergence of works, childhood and 
dream elements, on the axis of this theory by researchers. For this purpose, the adjectives used in the 
written literature for the selection of the midwife before the traditional children's games will be 
investigated by the researchers on the axis of psychoanalytic theory and the causes of severel elements 
will be tried to be determined. Qualitative research methods are basic research and teaching, field 
researchers, and course / child book builders. 

Keywords: Jingle, child literature, psychoanalytical approach, violent language. 

 

Giriş 

Çocuklar tarafından oluşturulan sözlü edebiyat, kendiliğindenlik ilkesine uygun bir biçimde 

ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, sürrealizmin temel aldığı iki ana nokta olan “rüya”  ve 

“çocuksuluk” unsurlarından çocuksuluk, özellikle tekerlemelerde sıklıkla görülür. Belirli ses 

tekrarlarının mizahi unsur içerecek biçimde kullanılmasıyla oluşan tekerlemeler, oluştuğu ortam 

bakımından birey ve toplum psikolojisi hakkında oldukça fazla bilgi verir.  

Psikanalizm ve sürrealizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden olan bu tekerlemeler, kendi 

içinde de birer sınıflamaya tabidir. Nitekim Akalın (1984)’ın “Genellikle ölçülü, kafiyeli, 

onomatopik sürrealist söz dizisi (Akalın, 1984: 277-278; Önal, 2002: 141)” şeklindeki tanımı da 

bu düşünceyi desteklemektedir. Şekil olarak tekerlemelere benzese de amaç bakımından 

tekerlemeden ayrılan bir tür de sayışmacalardır. Sakinliği sevmeyen, devamlı aksiyon hâlinde 

olan, akranları ile paylaşmayı ve yarışmayı isteyen çocukların bedensel hareketliliğinin dilsel 

olarak karşıtı tekerlemeler ve sayışmacalardır (Ungan, 2009: 218). Oğuz (1992: 24), 

“Çocukların oyun başında ebe seçerken söyledikleri tekerlemelere sayışmaca adını verdiğimiz 

vakit, fonksiyonu diğer tekerlemelerden biraz daha farklı olan bir alt türü de terime kavuşturmuş 

olacağız.” diyerek tekerlemelerin bu alt türüne bir hüviyet kazandırmıştır. Kimi sınıflamalarda 

oyun tekerlemesi olarak da adlandırılan sayışmacalar, bu çalışmaya temel oluşturmuştur. 

Bir Dil Ürünü Olarak Sayışmacalar 

Mouritsen (1997), çocuk kültürünün üç türü olduğunu saptamaktadır: Çocuklar tarafından, 

çocuklar için ve çocuklarla birlikte üretilen kültür (Onur, 2007: 79). Bizzat çocuklar tarafından 

üretilen sayışmacalar, bir dil ürünü olarak oldukça zengin malzeme içermektedir. Klasik çocuk 

folkloru içinde yer alan kurallı oyunlar, tekerlemeler, masallar, şarkılar, bilmeceler, şakalar, 

sataşmacalar oyun kültürünün ögeleridir (Onur, 2007: 80). Bu ögelerin içerisinde yer alan 

ürünlerden tekerleme ve sataşmacalar, bizzat çocuklar tarafından oluşturulur. Bir sonraki nesle 

aktarılmasında ise çocuklar, oldukça muhafazakârdır: “Her şeyi, olduğu gibi, yorumlamadan 

öğrenmeye eğilimli olan çocukların bu bakımdan geliştirici olmaktan ziyade muhafazakâr 

oldukları düşünülebilir. Buna ilave olarak, tekerleme, sayışmaca gibi türlerin geçmiş 

yüzyıllardan süzülüp gelen örneklerinin sözlü gelenek içinde nesilden nesile geçerek günümüz 

çocuklarına da ulaşmasının tabiiliği dikkate alınınca bu ürünlerin geçmiş dönemlerin mirası 

olarak günümüzde de yaşatıldıkları sonucuna varılabilir (Oğuz, 1992: 24).” Buradaki 

muhafazakârlığın gerekçesi kolektif bilinç etkisidir. Le Guin (1998), Jung’tan hareketle, kolektif 

bilinç için oldukça geniş kapsamlı bir tanımlama yapmaktadır: “Kolektif bilinç, Jung’un bir 

araya getirilmiş tüm küçük egoların en alt ortak paydası için, kültler, itikadlar, hevesler, 

modalar, statü peşinde koşmalar, alışkanlıklar, başkasından alınan inançlar, reklamlar, popüler 

kültür, tüm izm’ler, tüm ideolojiler, gerçek paylaşma ve gerçek birlik içermeyen tüm iletişim ve 

birliktelik biçimlerinden oluşan kitlesel zihin için kullandığı terimdir (Le Guin, 1998: 38).” 

Dolayısıyla birer kültürel miras ürünü ve kolektif bilinç malzemesi olan sayışmacalar; dönemi, 

oluşturucusu, taşıyıcıları ve muhafaza edicileri hakkında oldukça geniş bilgi içeren birer 

ontolojik bağlama da sahiptirler. 

Psikanalitik Açıdan Sayışmacalar 

Edebiyat eserlerinin psikanalitik çözümlemesi, bilimsel bir kabul olarak literatürde yer 

almaktadır. “Psişik süreçlerin incelenmesinden başka bir şey olmayan psikoloji, edebiyatın 
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incelenmesi konusuna da el atabilir; çünkü insan ruhu (psyche) bütün bilimlerin ve sanatların 

kaynağıdır. Bir yandan, belli bir sanat eserinin oluşumunu açıklamasını, öte yandan bir kimseyi 

sanat bakımından yaratıcı kılan faktörleri ortaya çıkarmasını psikolojik araştırmadan 

bekleyebiliriz (Jung, 1981: 52).” Klasik edebiyat eserlerinden farklı olarak bu sefer edebiyatın 

malzemesi, bizzat çocuklar tarafından oluşturulan sözlü edebiyat ürünü olan sayışmacalardır. 

Çocukla ilgili iki farklı görüş tarih boyunca varlığını sürdürmüştür: Doğuştan kötü (günahkâr) 

ve doğuştan iyi (masum) çocuk (Onur, 2007: 97). Masumluk anlayışı Batı toplumlarında 

özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren tamamen yerleşmiş, ancak yirminci yüzyılda 

Freud’un kişilik kuramıyla yeniden sarsılmıştır (Onur, 2007: 121). Psikanalizin edebiyat 

eserlerini psikanalitik süreç bağlamında incelemesi ile elde edilen sonuçlar da bu düşünceyi 

desteklemiştir. Bir örnek olarak, Le Guin (1998: 37), “Büyük fanteziler, mitler ve masallar 

gerçekten de rüyalara benzer, bilinç dışından bilince seslenirler, bilinç dışının diliyle, simgeler 

ve arketiplerle.” diyerek özellikle sözlü kültür ürünlerinin bilinç dışıyla bilinç arasında bir köprü 

olduğuna ve ait olduğu toplumun ontolojik boyutuyla ilgili bilgiler taşıdığına işaret etmiştir. 

Literatür incelendiğinde sayışmacalar üzerine yapılmış çalışmaların varlığı görülmektedir. Önal 

(2002), oyun tekerlemelerinin çocuğun iç dünyasını yansıttığını belirtmiş, “Bir dil, eğitim almış 

okuryazarlarca sanata dönüştürerek edebîleştirileceği gibi, düzenli bir eğitim almayanlar 

tarafından da edebîleştirilebilir (2002: 140).” ifadesiyle de ebe seçme amaçlı oyun 

tekerlemelerine dikkat çekmiştir. Şendağ (2009), sayışma ve tekerleme derlemeleri yaparak bu 

ürünleri müzik eğitimi disiplini içerisinde çözümlemiştir. Özkaya (2012), ilköğretim 

öğrencilerinin sesli okuma becerilerinin geliştirilmesinde tekerlemelerin kullanımına yönelik bir 

çalışma gerçekleştirmiş, uygulamalı çalışmasının sonucunda katılımcıların ses takıntılarının 

tekerlemeler vasıtasıyla büyük oranda ortadan kalktığı sonucuna ulaşmıştır. Dedeoğlu Orhun 

(2009), tekerlemelerin konuşma becerisinin geliştirilmesine etkisini araştırmak amacıyla ilkokul 

3. sınıf öğrencileriyle bir çalışma gerçekleştirmiş, çalışması sonucunda kontrol grubuna kıyasla 

deney grubunda konuşma becerisinin gelişiminde anlamlı bir farklılık oluştuğu sonucuna 

ulaşmıştır. Şentürk (2008), Türkçe öğretiminde tekerlemelerin kullanılmasına yönelik 

araştırmasında kullanım önerilerine yer verilmiştir. Gökkaya (2008), “Konuşma Becerisinin 

Sağaltılmasında Tekerlemelerin Kullanımı” isimli çalışmasında tekerlemeler aracılığıyla 

diksiyon eğitimi verilen katılımcıların konuşma becerilerinde ilerleme olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Göktaş (2006), oyun tekerlemelerinin kullanımı ve tasnifi üzerine bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Saydan (2006), sınıf öğretmenlerinin derslerde tekerlemelerden yararlanma 

düzeylerine yönelik bir çalışma yapmış, hizmet yılı daha yüksek olan öğretmenlerin düşük 

olanlara kıyasla daha bilinçli oldukları sonucuna ulaşmıştır. Örge Yaşar (2010), tekerlemelere 

disiplinler arası bir bakış açısı geliştirerek metinleri uyumsuzluk kuramı bağlamında 

incelemiştir. 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde tekerlemelere yüklenen iki işlev noktası dikkati 

çekmektedir. Bunlar; eğitim ve sağaltımdır. Her iki alan da bireyin gelişimi için oldukça kritik 

öneme sahiptir. Bu noktada Ferenczi (2014)’nin şu sözüne dikkat çekmek gerekmektedir: 

“Kusurlu eğitim, yanlış karakterlerin kaynağı olmakla kalmaz, ayrıca hastalıkların da 

kaynağıdır. Günümüz pedagojisi ise çeşitli nevrozları üreten gerçek bir hastalık üretme 

ortamıdır (Ferenczi, 2014: 7).” Bununla birlikte böylesine iki önemli alanda aracı olarak 

kullanılan bu sözlü kültür unsurlarının psikanalitik boyutuyla ilgili bir çalışma henüz literatürde 

yer almamaktadır. Buradan hareketle araştırma problemi, “Sayışmacalardaki dil kullanım 

unsurları, psikanalitik unsurlar içermekte midir?” şeklinde oluşturulmuştur. 

Yöntem 

Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi üzerinde şekillendirilmiştir. Verilerin 

toplanmasında müdahalesiz veri toplama yöntemlerinden biri olarak kabul edilen arşivler 

(Erkuş, 2017: 162) dikkate alınmıştır. Sayışmacaların derlenebileceği en güvenli arşiv olarak 

literatürdeki kitaplar ve konu ile ilgili yapılmış lisans üstü tezler kabul edilmiştir. Verilerin 

çözümlenmesi aşamasında sayışmacalardaki hâkim temalar araştırmacı tarafından kodlanmış ve 
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sınıflanmıştır. Son aşamada ise elde edilen kodlar, psikanalizin temel kavramlarıyla 

ilişkilendirilmiştir. 

Bulgular ve Yorum 

Kaynaklarda yapılan inceleme sonucu 31 sayışmaca belirlenmiş ve bu sayışmacalar 6 tema 

ekseninde incelenmiştir (Bk. Tablo 1). 

 

Tablo 1: Sayışmacaların Temalar Ekseninde Dağılımı 

Tema Sayı 

Güç Dengesi 7 

Sosyoekonomi 3 

Hijyen/Öz bakım 4 

Fiziksel Farklılık  11 

Aile İlişkileri 2 

Siyasi Erk 4 

 

Metinde tekrarlanan temalar, fantezilerdeki kişisel unsurlar, karakterlere ve kullanılan dilin 

retoriğine ilişkin özellikleri, metindeki kişisel unsurlar olarak değerlendirilebilir (Cebeci, 2004: 

181). Bu bakımdan hâkim temalardaki kişisel unsurların herhangi bir topluma temel hazırlayıcı 

unsurlar olduğunu söylemek mümkündür. En fazla denk gelinen tema fiziksel farklılıklar 

olurken bu temayı güç dengesi takip etmektedir. Devamında hijyen/öz bakım, siyasi erk, 

sosyoekonomi ve aile ilişkileri temaları gelmektedir. 

Güç dengesi ekseninde sayışmacalar/oyun tekerlemeleri incelendiğinde bu dengenin kimi 

zaman cinsiyet, kimi zaman sayıca fazlalık, kimi zaman grup lideri ile ifade edildiği 

görülmektedir: 

Uçak uçak  

İki kanatlı  

İçindeki kızlar  

Elma yanaklı  

Erkeklere gelince  

Maymun suratlı  

Lı lı lı  

Koca kafalı (Şendağ, 2009: 135). 

Bu sayışmacadaki net kişisel unsurlar, oluşturucularının kız çocuğu olduğu ve temasının güç 

dengesi ve gruplaşma üzerine inşa edildiğidir. Kız ve erkek arasındaki denge, uçakla birlikte 

yükseklik/alçaklık orantısıyla birlikte verilmektedir. Sayışmacada kız çocuğunu muteber yapan 

öge, halk kültüründe de kabul gören elma yanaklı olma durumuyken erkek çocuğu, maymun 

suratlı ve koca kafalı olarak nitelendirilmektedir. Cinsiyetle birlikte sözlü şiddetin de hâkim 

tema olarak kabul edilebileceği sayışmacada karşı cinse sataşma durumu, fiziksel kıyaslamalar 

ile verilmiştir. Eğitim biliminin yaş gruplarına göre gruplaşma evresi olarak açıkladığı bu 

durumu psikanaliz, cinsiyetle açıklar. “Halk düşüncesi, cinselliğin çocukluk çağında 

bulunmadığını ve ancak ergenlikle birlikte ortaya çıktığını kabul eder. Bu yaygın hata, sonuçları 

bakımından çok önemlidir (Freud, 1963: 76). Freud’a göre cinsel içgüdünün yönünü sınırlayan 

kuvvetler arasında utanç, tiksinti, yakınlık duygusu ve ahlak ile otorite bulunmaktadır. 

Dolayısıyla buradaki ekip olma ve farklı olana sataşma, çocuğun toplum normlarına uyma 

çabasıyla açıklanabilir. Erkeklerin ve kızların gruplandırılmasında fiziksel ve somut 

benzetmelerin kullanılması, yaş grubunun okul öncesi çağa ait olduğu düşüncesini akla 

getirmektedir. Bir diğer gruplaşma temalı sayışmaca, yaş grubunun kısmen ilerlediğini 

göstermektedir: 
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Seksen seksen yüz altmış 

Allah neler yaratmış 

Kızlar altın kesesi 

Erkekler çöp tenekesi (Duymaz, 2002: 130) 

Elkind (2011)’e göre ilk çocukluk döneminde geçirilen yıllar boyunca çalışma eğilimi (dış 

dünyaya uyum sağlama) çocuğun birincil dinamiği hâline gelir. Temel eğitimin ilk yıllarında 

çocuklar okuma, yazma, aritmetik ve hesap yapma gibi temel becerileri öğrenirler. Bu 

dönemdeki vurgu, sosyal dünyanın taleplerine uyum sağlamaktır. Eğer oyun ögesi varsa, temel 

becerileri öğrenmek daha az zahmetlidir (Elkind, 2011: 24). Dolayısıyla okulda öğrenilen 

sayma, toplama, çıkarma gibi işlemler ile yeni öğrenilen kelimelerin tekerlemelere girmesi 

kaçınılmazdır. Oluşturucusunun yine kız çocukları olmasının muhtemel olduğu bu sayışmacada, 

niceliğin yanı sıra nitelik de dikkat çekmektedir. Erkeklerin çöp tenekesi, kızların ise altın 

kesesi olarak adlandırılması, her ikisinin de ontolojik boyutu olduğunu göstermektedir. Her iki 

benzetme de mevcut olduğundan fazlasını vaad eden nesnelerden yola çıkmıştır. Çöp 

tenekesinin atıl durumdaki nesneleri, altın kesesinin ise değerli nesneleri muhafaza ermesi, bu 

noktada önemlidir. Freud, Düşlerin Yorumu II’de kutular, mahfazalar, sandıklar, dolaplar ve 

fırınların, ayrıca içi boş nesneler, gemiler ve her türden kabın rahmi temsil ettiğini 

söylemektedir (Aka, 2010: 40). Yine pek çok kuramcı, en erken kültürel buluşların toplanan 

ürünlerin içine doldurulduğu bir kap ve bir de file gibi bir taşıma gereci olması gerektiğini 

belirtmektedir (McGraw-Hill, 1975; Le Guin, 1998: 60). Altın, içeriğinden fazlasına sahip 

olabilmesi bakımından üreticiliği, çöp ise işe yaramazlığı temsil etmektedir. Bu durumda 

kızların erkelere kıyasla kendilerini üretmek bağlamında üstün gördüklerini söylemek, 

psikanalitik kuram ekseninde mümkündür. Aşağıdaki sayışmaca, yine gruplaşma bağlamında 

aynı temadan hareket etmektedir: 

Domatesin çekirdeği 

Sapsarıdır sapsarı 

Şu erkekler dünyanın, 

Şapşalıdır şapşalı 

Freud’un mahfaza kuramından hareketle ilk iki dizede domates ve çekirdek benzetmesinin yine 

üretim ve çoğalma temasına işaret ettiğini söylemek mümkündür. Aşağıda ise aynı tekerlemenin 

erkekler tarafından geliştirilen şekli yer almaktadır: 

Domatesin çekirdeği 

Kırmızıdır kırmızı 

Şu kızlar erkeklerin 

Hırsızıdır hırsızı 

Aynı tekerlemenin bu uyarlamasında kızların erkekleri hırsızlık yoluyla sahiplenmesi, akla tarih 

boyunca kabul gören “suçlu kadın” imajını getirmektedir. Antik Yunan mitleri arasında yer alan 

Truvalı Helen, yasak meyveyi yiyen Adem ve Havva figürü, Sümer kültüründeki tuzak kuran 

Tanrıça İştar,  İncil’de yer alan, şeytanla iş birliği yapan Lilith ve Samson’u aldatan Delilah, 

Şaman kültüründeki Al Karısı suçlu ve hırsız kadın metaforunun kolektif bellekteki temelleridir. 

Yine de bu yorum, psikanaliz uzmanı tarafından geliştirilmeye muhtaçtır.  

Sosyoekonomik durumla ötekileştirme, sayışmacalarda görülen bir diğer hâkim temadır: 

Indık bındık 

Kimin donu yırtık (Şendağ, 2009: 49). 

… 

Sabri pabucu yarım 

Çık dışarıya oynayalım 

Her iki örnekte de sayışmaca ve sataşma, fiziksel görünüş üzerinden ilerlemektedir. 

Donu/elbisesi yırtık olmaktan ötürü bir diğerini işaret etme yahut arkadaşının ayakkabısının 

muhtemelen parçalanmış/eski oluşunu onu çağırırken dile getirme, yetişkin dünyası için kabul 

edilemeyecek davranışlardandır. Fakat bu acımasızlık, çocuk için rahatsız edici değildir. Freud, 

çocuk acımasızlığını şu biçimde açıklar: “Çocuk, genel olarak gaddarlığa yatkındır. Çünkü, 
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egemenlik içtepisi başkasının verdiği acıyı kavramış olmaktan doğan durumla engellenmiş 

değildir. Merhamet duyabilme gücü, daha sonraki yıllarda teşekkül eder. Egemenlik içtepisinin 

psikolojik incelemesi gerektiği gibi yapılmış olmamakla birlikte gaddarlık duygusunun bu 

içtepiden çıktığını ve üreme organlarının gerçek rollerini oynamaya başladıkları dönemden önce 

görüldüğünü söyleyebiliriz (Freud, 1963: 88-89).” Freud’un işaret etmiş olduğu dönem, ergenlik 

öncesi, yani çocukluk çağıdır. Gaddarlık algısının olmadığı bu dönemde egemenlik içtepisi ile 

söylenen sözleri gaddarlık addetmek, doğru olmayacaktır.  

Hijyen/özbakım eksikliği, bir diğer deyişle temiz olmamakla suçlama, sayışmacalarda 

yaygındır: 

O piti piti  

Karamela sepeti  

Terazi lastik jimnastik  

Biz size geldik bitlendik  

Hamama gittik temizlendik  

Dik dik dik fidanı dik (Şendağ, 2009: 59). 

Çocuk için temizliği öğrenmek, gelişimin en güç evrelerinden biridir (Ferenczi, 2004: 52). 

Freud’a göre ise çocuğun karakteri önemli ölçüde bu süreç sırasında oluşmaktadır. Dolayısıyla 

bitli yahut pis olmak, karakter gelişimindeki eksikliğin göstergesidir. Muhatap yalnız bitlenmiş 

olmakla değil, eksiklikle itham edilmektedir. Yansıtma psikolojisi ekseninde düşünüldüğünde 

çocuk, kendisine yasaklanan unsurla karşı tarafı itham etmektedir. Sayışmacanın girişinde 

bulunan “O piti piti/Karamela sepeti/Terazi lastik jimnastik” dizeleri, kendisinden sonra gelen 

dizelere kıyasla tesadüfi olarak bir araya gelmiş, anlam bağlantısı olmayan dizelere 

benzemektedir. Edebiyat eserinde bilinç akışı tekniği ismiyle adlandırılan bu teknik, Freud 

tarafından serbest çağrışım olarak isimlendirilir. Serbest çağrışım, rüya görenin analistle yaptığı 

görüşmeler sırasında, rüya unsurları hakkında aklına gelen şeyleri, kendisine mümkün olduğu 

ölçüde sınırlama koymadan, mantık ve nedensellik bağlantıları kurmaya çalışmadan 

söylemesine dayalı bir yöntemdir. Bu unsurların üzerinde durulmasıyla ve serbest çağrışımın git 

gide ilerletilmesi yoluyla bir imgenin altındaki gerçek görüntüye ulaşılması hedeflenir. Serbest 

çağrışım, analisti ve rüya göreni gizil rüya düşüncelerine götüren yoldur (Cebeci, 2004: 290). 

Buradaki anlamsızlık, günümüz yetişkini ve o dönem çocuklarını oldukça rahatsız etmiş ve bu 

sözlerin yabancı bir şarkının okunuşundan hareketle oluşturulduğuna dair tevatürler 

oluşturulmuştur. Oysaki buradaki dizilim, tıpkı tekerlemelerde olduğu gibi, ses benzerliği ve 

tekrarı üzerine oluşturulmuştur. Bu dönemde çocuklar hem öğrenebilirler hem de simgeler 

yaratmaya başlarlar. Çocuklar; insanların, yerlerin ve eşyaların isimlerinin yanı sıra rakam ve 

harfleri de öğreneceklerdir. Sıklıkla kendi kelimelerini yaratırlar ve sanki bunları çevreden 

öğrenmişçesine kullanırlar. Bu durum, oyundan soyutlanmış olarak kişisel yaratıcılığın nasıl 

pratik bir uyum olduğunun güzel bir örneğidir (Elkind, 2011: 21). “Terazi lastik jimnastik” 

üçlemesini bu bağlamda değerlendirmek olasıdır. Bit benzetmesine girmeden önce ona 

benzeyen ses arayışı olması yahut bitli/biti söyleyişinin değişmesi ile oluşması dahi 

mümkündür.  

Fiziksel farklılıktan doğan sayışmacalar, incelenen metinler içinde en çok dikkati çekenlerdir:  

Oko moko  

Kim şişko  

Şişkonun yarısı  

Gargamelin karısı (Bakırcı, 1982; Göktaş, 2006: 31). 

… 

Çanaklıda çanak var  

Dingili göz dingili göz  

Bu çocuğun on beş kilo göbeği var  

Dingili göz dingili göz (Yıldız, 1999, 51; Göktaş, 2006: 115) 

Jung’un gölge kuramıyla açıkladığı baskılama, farklı olana saldırma şeklinde yansıtılmıştır. 

Bilince kabul edilmeyen gölge, dışarı, ötekilere yansıtılır (Le Guin, 1998: 39). Dolayısıyla 

çocuk, kendisinde kabul edilmeyen özellikleri karşı tarafta gördüğü zaman buna tepki gösterir 
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ve bu tepki, kendince haklıdır. Kabul edilmeyenlerin sığınak yeri olan gölge, birey kendisiyle 

hesaplaşmadığı sürece gerek çocukluk gerekse yetişkinlik döneminde varlığını sürdürecektir.   

Elma armut 

Kel Mahmut (Şendağ, 2009: 145). 

… 

Gara gız 

Gartan gız 

Un çuvalını yırtan gız (Duymaz, 2002: 126) 

… 

Leylek leylek lekirdek  

Hani bana çekirdek  

Çekirdeğin içi yok 

Kara kızın saçı yok (Şendağ, 2009: 172). 

 

Psikanalitik kurama göre metin oluşturucusu, kendisininkine benzeyen stratejileri olan 

karakterleri olumlu bir açıdan ele alırken, kendisine ait baskılanmış yöntemleri kullananları 

alaya alır (Cebeci, 2004: 178). Kel olma, şişmanlık ve koyu ten rengine sahip olma, bir çocuk 

için eğer o toplumun yaygın kabulü değilse kabul edilebilir değildir. Bu sebeple kendisi için 

uygun görülmeyen unsurlar, çocuk tarafından alaya alınmaktadır.   

Fiziksel farklılıkları konu alan fakat anılan sayışmacalardan ayrılan sayışmaca örneği, aşağıda 

verilmiştir. 

Mustafa mısır kafa  

Niye çıktın bizim dama 

Dam senin malın mı?  

Eşek senin karın mı? (Şendağ, 2009: 137). 

Mustafa isimli çocuğa takılan “mısır kafa” yakıştırması, muhtemelen çocuk tarafından bilince 

kabul edilmeyen gölgenin bir diğer yansımasıdır. Burada daha dikkat çekici olan, son dizedeki 

sataşmadır. Freud tarafından cinsel nesnenin soysuzlaştırılması olarak adlandırılan bu durum, 

hayvanlarla cinsel bağlantı kurmak, cinsel çekiciliğin belli bir türün dışına çıkmasıdır. Freud’a 

göre günlük hayatta normal davranışlar gösteren, hatta insani kültür gelişmesine katılmış ve 

bunu edinmiş kimselerin birçoğu cinsel hayatlarında anormallik gösterebilirler (Freud, 1963: 

60). Burada muhatap, nesnenin özü ve değerinin soysuzlaştırılmasıyla itham edilmektedir. 

Dolayısıyla toplum tarafından kabul görülmeyen baskılama, bu kez cinsel ima ile 

yönlendirilmektedir. Freud ‘bastırma’yı libidonun geri çekilmesi olarak tanımlar. Bu dürtüler, 

zihin tarafından bilinç dışına bastırılmak veya yüceltilmek suretiyle uzaklaştırılır. Bu, egonun 

kendini savunma mekanizmasıdır çünkü birey bu düşünceleri bastırmadığı hâlde kendisinin 

benine veya bir başkasına zarar vereceği durumların gerçekleşeceğini düşünür (Dönmez, 2014: 

18). 

Mustafa Mıstık 

Arabaya kıstık 

Üç mum yaktık 

Seyrine baktık 

 

Bulamaca buladık 

İstanbul’a yolladık 

İstanbul’un hocası 

Kambur kızın kocası 

Yukarıdaki sayışmaca, eylemi gerçekleştiren kişi sayısı bakımından da diğerlerinden 

ayrılmaktadır. “Arabaya kıstık” söz grubu, grupça bir kişiye yöneltilen saldırganlıkla 

açıklanabilir. “Üç mum yaktık” söz grubu, her ne kadar tesadüfen bir araya gelmiş bir söz grubu 

olma ihtimali taşısa da, bu noktada Dönmez (2014)’in René Magritte’e ait olan Umursamaz 

Uykucu tablosu hakkındaki psikanalitik yorumunu hatırlamak gerekmektedir (Bk. Resim 1). 
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Resim 1: René Magritte, Umursamaz Uykucu Adlı Tablo (Dönmez, 2014) 

 

 

Dönmez (2014), tablonun psikanalitik yorumunu yaparken “Karşılıklı dizilen objelerin 

birbiriyle bağlantılı anlamları vardır. Kuş erkek cinselliğini temsil ederken, kuşun karşısında 

evlilik ve bağlılığı temsil eden şapkayı görüyoruz. Mum, penisi temsil ederken karşısındaki 

elma ise kadın göğsünü ve kadın cinselliğini, çoğalmayı temsil ediyor (Dönmez, 2014: 103).” 

ifadelerini kullanmaktadır. Buradaki mum ile sayışmacadaki bağlam birlikte düşünüldüğünde 

sayışmaca, akıllara artık cinsel bir saldırı ihtimalini de getirmektedir. Devamında gelen “Seyrine 

baktık” ifadesi ise Freud’un “Normal ve nevrozlu kimselerin çocukluk yılları ile ilgili olarak 

yaptığım çalışmalar, çocuktaki seyretme eğiliminin kendiliğinden bir cinsel davranış gibi 

belirdiğini göstermektedir (Freud, 1963: 88).” diyerek belirttiği çocuktaki seyretme eğilimi ile 

açıklanabilir.   

Buradaki çoğulcu eylemle ilgili söylenmesi gereken bir nokta daha vardır. Gerçekten de suça 

yönelen ergenlerin 3-5 kişilik gruplar hâlinde suç işlemeyi yeğledikleri gözlenmektedir. 

Kriminoloji, çocuk suçluluğundaki katılma oranının yüksek olmasını çocuk suçluluğuyla oyun 

grubu arasındaki nedensellik ilişkisiyle açıklar (Yavuzer, 1992: 45). Buradaki gruplaşma, 

çeteleşme biçimine dönüşmektedir.  Oyun oynarken bilerek arkadaşlarının canını yakacak 

davranışlarda bulunan çocuk, gelecek yıllarda örgütlü suçları kolaylıkla işleyen bir birey hâline 

gelebilir (Yavuzer, 1992: 85). 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada incelenen oyun tekerlemeleri/sayışmacalar, psikanalitik kuram ekseninde 

değerlendirilmiştir. Psikanalitik kuramın yapısı gereği yorum payı bırakması, yorum 

çeşitliliklerini de sağlamaktadır. Dolayısıyla her ne kadar pozitif bilimler ekseninde ilerlense de 

başka bakış açılarıyla daha farklı sonuçların ortaya çıkacağı muhakkaktır.  

Oyun tekerlemeleri/sayışmacalarda yer alan ve belki sakıncalı bulunan örneklerin varlığı, dil 

eğitimcileri tarafından incelenmelidir. Bulgular kısmında incelenmeyen, daha çok bir psikanaliz 

uzmanı tarafından net yorumlar yapılabilecek olan aşağıdaki tekerlemeler, bu inceleme 

gerekliliğine vurgu yapmaktadır: 

Üşüdüm üşüdüm, daldan elma düşürdüm, 
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Elmamı yediler, bana cüce dediler 

Cücelikten çıktım, ablama vardım, ablam hasta, çorbası tasta 

Alçık balçık sen bu oyundan çık 

… 

Ali Ekber   

Yat da geber (Türkiçin, 1974, 128; Göktaş, 2006: 106) 

… 

Testim kırıldı 

Suyum döküldü 

Annem duyarsa 

Abam döverse 

Hık mık çık (Elçin, 2001: 593; Özkaya, 2012) 

… 

Yavrum anan koca mı gördü 

Ali’ynen Veli  

Üç de ondan evveli  

Ramazan Şaban  

İrahmetlik baban (Göktaş, 2006: 120). 

 … 

Bir iki üçler  

Yaşasın Türkler 

Dört beş altı 

Polonya battı  

Yedi sekiz dokuz 

Alman domuz 

On üç on dört on beş  

Ruslar kalleş. 

On altı on yedi on sekiz 

Hapı yuttu Portekiz (Eşmeli, 2009). 

Bu noktada, tekerleme/sayışmacalardaki şiddet dili unsurlarının bu ürünlerin birer eğitim 

materyali olmasına engel olup olmaması sorgulanabilir. Bazı uzmanlara göre, her çocuk 

kendisini yenebilecek suçluluk dürtülerine sahiptir; aslında suçluluk kategorisine girdiği hâlde 

önemsiz sayılan küçük suçları işlemeyen kimse yoktur (Yavuzer, 1992: 31). Psikanalitik kuram, 

esasında bu yansıtmanın, nevroz ya da psikozun suça dönüşmesini engellediği için sağlıklı dahi 

olabileceği yorumunu yapmaktadır. Nitekim Cebeci (2004) de “Okuyucu, edebiyatta bir 

eğilimin eyleme döküldüğünü görünce bunu kendi hayatında uygulama yükünden kurtulabilir. 

Bu da edebiyatın sağladığı kazanımlardan birisidir (Beaugrande, 319; Cebeci, 2004: 180).” 

alıntısı ile psikanalitik boyutun hem oluşturucu hem de okuyucu için bir tehdit oluşturmadığını 

belirtmiştir. Bu noktada psikanalitik çözümlemenin biz eğitimcilerin hedef kitlenin benlik algısı 

ile ilgili daha derin bilgiye ulaşmasını sağladığını söylemek mümkündür.  
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ÇOCUK EDEBİYATI METİNLERİNDE ÖYKÜ/MASAL KİŞİLERİNE             

AD VERME 

 

Tacettin ŞİMŞEK* 

 

Özet 

Anlatmaya bağlı kurmaca metinlerde olay, zaman, mekân/yer, anlatıcı ile birlikte anılan bir diğer önemli 
öge kişi/ler/dir. Edebî metinde olaydan söz edebilmek için kişilere yani tip ve karakterlere ihtiyaç vardır. 
Olay, bu tip ya da karakterlerin ilişkisinden doğacaktır.  

Öyküleyici metinleri kurgularken olayla birlikte kahramanlar da kurgulanır. Her kahramanın kendine özgü 
mizacı, kişiliği, zevkleri, alışkanlıkları yanında çizilmiş bir kaderi vardır. Kahramanın kişiliği ile adı arasında 
da bir ilişki kurulmaya çalışılır. Parodi ya da komedi örneklerinde kahramanın karakteriyle adı arasında 
karşıtlık kurulabilir ve buradan güldürü üretilebilir. Ancak okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırmaya 
yönelik kurmaca metinlerde karakterle ad arasında uyuma ihtiyaç vardır. Yumuşak başlı bir kahramana 
Cebbar,  herkese düşmanlık besleyen kahramana Enis adını vermek doğal karşılanmaz ve okur tarafından 
yadırganabilir. Genel edebiyatta olduğu gibi çocuk edebiyatında da kahramanlara ad vermek metnin 
okunurluğunu artırma açısından önemlidir. 

Bildiride, örneklerden hareketle kahramanların kişilikleriyle adları arasında ilişki kurulması konusuna 
dikkat çekilecek, yazarların öykü/masal kahramanlarına ad verirken özen göstermesi gerektiği 
vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kurmaca metin, öykü/masal kişileri, kişilere ad verme. 

 

Giriş 

Anlatmaya bağlı kurmaca metinlerde olay, kişi ya da kişilerle canlılık kazanır. Kişi/ler metnin 

başlıca ilgi odağı olur.  Bir edebî metinde olay eylemse kişi o eylemin öznesi / faili / eyleyeni 

durumundadır (Tekin,  2012:  9-80). 

Yazarın, kurmaca metin oluştururken karşılaştığı sorunlardan biri de öykü/masal/roman 

kişilerine ad vermek; kahramanın mizacını çağrıştıracak, geçmişi ve geleceğiyle ilişkiler 

kurmayı sağlayacak bir adlandırma yapabilmektir. Bu çerçevede metin kahramanlarına ad 

koymak, üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. 

Necati Tosuner, Yalnızlıktan Devren Kiralık (Doğan Kitap, İstanbul 2000, 320 s.) adlı romanını 

yazarken Almanya’dan kesin dönüş yapan kişinin adını “Selami” koyar. Almanlar ona “Salami” 

demekte; bu da Almanca “salam” anlamına gelmektedir. 

İkinci yazışta birden uyanır yazar. Adam, Türkiye’ye dönünce Almanların kendisine “salam” 

dediğini kimseye anlatamayacaktır. Anlattığında kendini komik duruma düşürmüş olacaktır. 

Hatta dinleyenler, o günden sonra adama “salam” diye seslenmeye başlayacaklardır. 

Yazar, roman kişisinin adını Şefik diye değiştirir. Almanlar ona “şef” demiş olurlar. Kahraman 

da bunu Türkiye’de herkese rahatlıkla anlatabilir (Tosuner, 2013: 189). 

Peyami Safa’nın Server Bedi takma adıyla yazdığı dizinin kahramanının adı Cingöz Recai’dir. 

Cingöz’ün “Açıkgöz, kültürlü, aldatılamayan, uyanık” gibi anlamları vardır. Arapça bir kelime 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 
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olan Recai ise “isteyen, rica eden” anlamındadır. Roman dizisinde Recai, haksız kazanç elde 

etmiş zenginlerin ellerindeki serveti isteyerek alır, yoksullara dağıtır. Model alınan Arsen 

Lüpen’in ya da Robin Hood’un, asıllarından çok daha üstün özellikler taşıyan yerli ve millî bir 

örneği gibidir. Serhafiye Mehmet Rıza bütün dedektiflik hünerlerini sergilemesine rağmen, her 

seferinde Cingöz Recai’yi elinden kaçırır. Şeytani Tuzak adlı öyküde İstanbul emniyeti 

Cingöz’ü yakalamakta âciz kalınca İngilizlerin dünyaca ünlü dedektifi Sherlock Holmes’ü 

yardıma çağırır. Dünyada çözemeyeceği hiçbir polisiye vaka olmayan Sherlock Holmes 

İstanbul’a mağrur gelir, kendinden emindir. Ancak olay ilerledikçe Cingöz karşısında 

şaşkınlıktan şaşkınlığa savrulur. Cingöz’ü elinden kaçırdığındı kurduğu cümle, tarihî bir 

yenilginin itirafıdır: “Heyhat, ömrümde ilk defa kendimi bu kadar budala hissediyorum. Herif 

beni büyüledi.” (Safa, 2001: 25). Cingöz Recai, Sherlock Holmes’ü de çaresiz bırakmış, 

ülkesine eli boş göndermiştir. Zira adı üstünde o “cingöz”dür. “Recai” adının da “isteyen, rica 

eden, yalvaran” anlamlarıyla kahramanın “kibar ve zarif” davranışlarını sezdirme amacına 

hizmet ettiği söylenebilir. O hâlde Peyami Safa kahramanına “Cingöz Recai” adını koyarken 

bütün bunları düşünmüş olmalıdır. 

Sevim Ak, Vanilya Kokulu Mektuplar romanının kahramanına Kıymık adını uygun görür. 

Kıymık, kısa boylu, zayıf, burnunun üstü çillerle kaplı, kızıl-sarı saçları gözlerinin içine giren, 

hayal gücü zengin bir çocuktur. Anne ve babası ayrıldığı için anneannesinin yanında 

kalmaktadır. Postacının getirdiği gizemli bir mektup, Kıymık’ı harekete geçirir. Ölmüş dedesine 

otuz yıl önce Paris’ten gönderilmiş olan mektup “Aaa! Krala Bak!” uyarısıyla başlamaktadır. En 

önemlisi de vanilya kokmaktadır. Olayın akışı içinde başkalarına da vanilya kokan gizemli 

mektuplar gelecektir. Mektupları kimin gönderdiğini bulmak, Kıymık için önüne geçilmez bir 

isteğe dönüşür. Dedektifliğe soyunur ve bürosunun adını da Kıymık Dedektiflik Bürosu koyar. 

Öyküde Kıymık’ın kitap okuduğu felçli adamın adı Bay Tırtır; sarı saçlı, pembe yanaklı, iri 

mavi gözlü, şişmanca sinema delisi kızın adı Baldudak, gizemli mektupları getiren postacının 

adı Bay Güleryüz’dür. Sıfatlarla yapılan adlandırmalar, metne sevimlilik katmış, çocuk 

okurların ilgisini çekecek ayrıntılar eklemiştir. 

Mustafa Ruhi Şirin’in Guguklu Saatin Kumrusu adlı masalında gerçek kumrunun adı 

Fatmacık’tır. Guguklu saatin kumrusuyla tanışır, onun hikâyesini öğrenir ve onu guguklu saatin 

içinden kurtarmak ister. Guguklu saat, içinden uçup gitmesine izin verdiği tahta kumruya 

Ayşecik adını uygun görür. Ayşecik, içinde bulundukları evin sahibinin adıdır. Kumruyla aynı 

adı taşımanın Ayşecik’i sevindireceği düşünülür. Bu, kumruyu da mutlu edecek bir gelişmedir. 

Kumrunun ağzında söylenen “Ne güzel! Artık çocuklar Ayşecik diye çağıracaklar beni!” 

cümlesi bu mutluluğu ifadeyle görevlidir. 

Öncelikle adların geleneksel kültürde çağrışım zenginliği taşıdığı, sonuna getirilen küçültme 

ekiyle de çocukların ilgisini çekecek bir niteliğe büründürüldüğü, dolayısıyla yazarın 

adlandırmalar üzerinde incelikli bir düşünce ortaya koyduğu söylenebilir. 

Aynı yazar Zıplayan Kral masalındaki tembel kaplumbağaya Fusfus adını verir. Sabahtan 

akşama kadar uyuyan, hiçbir iş yapmayan, bu yüzden de Kral tarafından göle atılmasına karar 

verilen kaplumbağanın tabiat taklidi/onomatopik/yansıtmalı bir sözcükle adlandırılması çocuk 

okurlar tarafından ilgiyle karşılanacak bir durumdur. Muhtemelen “fosur fosur” ikilemesinden 

yola çıkılarak üretilmiş olan ad, uykucu kaplumbağaya yakışmıştır. Bütün kaplumbağaların 

rüzgârın sesini dinlediği, böylece “birlikte yaşama” duygusunu geliştirdiğini, bunun 

“kaplumbağa töresi” olduğunu, ancak içlerinden bir kaplumbağanın buna kayıtsız kaldığını ve 

uyuduğunu bu nedenle cezalandırılması gerektiği, toplumsal uyumu bozduğu ve töreye aykırı 

davrandığı içindir. 

Mevlâna İdris, kurmaca metin kahramanlarına ad verme konusunda ilgi çekici tasarruflarda 

bulunur. Örneğin Profesör Haşır Huşur masalındaki adlandırma da ilgi çekicidir. Sert ve kuru 

şeylerin hışırdaması, hışırtılı sesler çıkarması anlamına gelen “haşır huşur” tekrarlı sözcükleri, 

savaş, kriz ve kaosla boğuşan bir dünyada olay kahramanı profesörün yaşama biçimi, uğraş 

alanı ve temsil ettiği kişilik hakkında ipucu verir niteliktedir. 
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Seza Kutlar Aksoy’un Düşler Tramvayı kitabındaki İnci adlı öyküde Mutlu, okulu ve dersleri 

sevmeyen, hayal gücü zengin, akıllı ve neşeli bir çocuktur. Anlattığı ilginç olaylardan dolayı 

arkadaşları ona “Uydurukçu Mutlu”, bir gün pantolon giymeden okula gittiği için de “Dalgın 

Mutlu” diye seslenirler. Mutlu, hayata iyimser gözle bakmakta, “uydurukçu” ve “dalgın” 

lakaplarını bile sevmekte, insanlar tarafından sevildiğini bilmektedir. Mutlu’nun yaşama sevinci 

taşıyan kişiliği adıyla sezdirilmiş, kendisine takılan lakapları sevmesiyle de ilişkilendirilmiştir. 

Koray Avcı Çakman’ın Yengeç Yazar adlı fabl kitabında yer alan Geveze Hindi’nin adı 

Gulugulu’dur. Bu ad, çiftlikteki diğer kümes hayvanlarını “gulu gulu” diye sürekli öterek 

rahatsız ettiği için yazar tarafından hindiye uygun görülmüştür. Adla, eylem örtüşmesi yanında, 

taklidi bir ses olarak “Gulugulu” ilgi çekici bir örnektir.  

Habib Bektaş’ın Çayırkuşu öykü kitabında Bay ve Bayan Çayırkuşu’na kurdurduğu sevimli 

ailenin üç yavrusu vardır: Bobo, Momo ve Lolo. Olaya sonradan katılan diğer kahramanlar ise 

Bilge Karga ile Sinemacı Tilki’dir. Yavrular dışındaki adlandırmaların ilgi çekici olduğu 

söylenebilir. Ancak Bobo’nun Fransızcada “acı, ağrı”, Türkçede yöre ağızlarında “fasulye, 

umacı” anlamlarına ulaşılabilir.  

Momo’nun İngilizcede “ahmak”; Türkiye Türkçesi ağızlarında “ayı” ve çocuk dilinde “kurt 

vb. hayvanlar”, “gerçek dışı, korkunç varlık, öcü” gibi anlamları vardır (www.tdk.gov.tr).   

Lolo’nun ise Fransızcada “süt”, Japoncada “şeftali”, Türkçe argoda “gösteriş, şatafat, 

kabadayılık” gibi anlamlara geldiği bilinmektedir. Türkçe Sözlük’te argo olarak “Bir sözün, bir 

tutumun veya davranışın gerçek ve geçerli olmadığını, başkalarının söz konusu olayda 

aldanabileceğini, ancak söz sahibinin aldanmayacağını, aldatılamayacağını belirten ‘bana da 

mı lolo’ deyiminde geçen bir söz” (Akalın, 2011: 1592) biçiminde tanımlanan Lolo ile 

Çayırkuşu öyküsündeki yavru kuş arasında uzak yakın bir çağrışım ilişkisi kurmak mümkün 

değildir. 

Yazarın, bütün bu anlamları göz önünde bulundurup bulundurmadığı merak konusudur. Bobo, 

Momo ve Lolo adlarının, hece tekrarına dayalı tabiat taklidi sözcükler olarak düşünülmüş 

olması mümkündür. Bu, çocuklar açısından da ilgiyle karşılanabilir. Ancak söz konusu adlarla 

kahramanların kişilikleri arasında ne ses ne de anlam bağı kurulamamaktadır. Okuyucu 

çocukların, kahramanlara ad olarak konulan sözcüklerin anlamları üzerinde 

yoğunlaşmayacakları var sayılsa bile, yazarın sözcüklerin çağrışım dünyasını göz önünde 

bulundurma sorumluluğu vardır. 

 

Ad verme konusunda yazarlara öneriler 

TRT’nin, kahramanlara ad verme konusunda senaryo yazarlarına ipucu olarak sunduğu öneriler, 

çocuk edebiyatı yazarlarına da ışık tutacak niteliktedir. 

1. Kahramanın kişiliğini yansıtan bir ad bulun! Nasıl bir kahraman? Savaşçı/barışçı, iyi/kötü… 

Karakterin etkisini ve mizacını iyi yansıtan bir ad bulmaya çalışın! 

2. Anlamlı bir ad olsun! Karakterin öyküdeki rolünü yansıtarak karaktere anlam katan bir ad 

olmalı.  Aksiyon-macera türü bir filmde, başkaraktere yardım eden bilge ya da akıl hocası gibi 

bir karakteriniz varsa adına ek olarak ‘Dayı, Dede, Usta, Pir’ gibi sıfatlar kullanabilirsiniz. 

Karakterinize verdiğiniz adın ne anlama geldiğini mutlaka araştırın. 

3. Karakterin yaşına uygun adlar bulun! 80’li, 90’lı yıllarda doğmuş birisinin adı Metin, Ali, 

Feyyaz, Rıdvan, Tanju olabilir. 2000’lere gelindiğinde bu adlar popülerliğini yitirmiş ve 

yerlerini farklı adlar almıştır. Ad verme işlemi sırasında Genel Ağ’da (internette) araştırma 

yapıp çok yararlı istatistiklere ulaşabilirsiniz. Karaktere ad verirken onun kültürel geçmişini 

hesaba katmayı unutmayın. Bu son derece önemlidir. 

4. Sıradan ile sıra dışı olanı birleştirin! Özgün bir ad bulmak zordur ancak işi abartıp akılda 

kalması ya da okunuşu zor bir ad seçme yanlışına düşmeyin. Kulağı tırmalayan ya da zorlama 

adlardan kaçın. Yaygın bir adı sıra dışı soy adlarla birleştirebilirsiniz. 

http://www.tdk.gov.tr/
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5. Öykünün anlattığı dünyaya ve döneme uyan bir ad seçin! Bizans ve Osmanlı’nın karşı karşıya 

geldiği bir dönem metni yazıyorsanız araştırma yapmalı, o dönemde yaygın olarak kullanılan 

adları bulmaya çalışmalısın. Savaşı konu alan bir metin yazıyorsan, savaşta gerekli olan sıfatları 

içeren Yılmaz, Korkmaz, Umut, Barış gibi isimler kullanabilirsin 

6. Uzun adlar kullanmayın! Bilim kurgu türünde bir öykü yazmaya karar verdiniz ve bir 

başkarakter için Arşimet’in uygun bir isim olduğunu düşünüyorsun. Arşimet M.Ö 287-212 

yılları arasında yaşamış Yunanlı matematikçidir. Ancak Arşimet’in, Ali gibi kısa bir isim 

olmadığını kabul etmek gerekir.  Metinde gereksiz yere kalabalık yapacak bir addır. 

Karakterlerin isimlerini kısaltabiliriz. Arşimet yerine Arçi denilebilir. Günlük hayatta Mustafa 

yerine Musti dediğimiz gibi karakterlerin de adları kısaltılabilir. Indiana Jones’un Lawrence 

Kasdan tarafından yazılan senaryosunda, ad olarak kısaca “Indie” kelimesi kullanılmıştır. Bu 

hem daha az emek harcanması hem de metinde gereksiz bir kelimenin kaldırılmasını 

sağlamıştır. 

7. Birbiriyle uyaklı adlar koymayın! Çocuklarının adları birbiriyle uyaklı aileler vardır. Orhan, 

Burhan, Turhan, Nurhan, Serhan gibi. Bu durum, gerçek hayatta bile bazen sıkıcı bir hâl 

alabiliyorken metinde sürekli birbirine benzer isimler okumak insanı rahatsız eder. Karakterler 

birbirinden farklı ve her biri kendine özgü bireyler olsa da, ad benzerliği dikkat dağıtıcı bir etki 

yapar. Benzeri bir durum, Ahmet ve Mehmet, Rıfat ve Rıfkı gibi adlarda da yaşanmaktadır. 

8. Tuhaf adlar seçmeyin! Kimi yazarlar karakterlerine akılda kalıcı ve özgün adlar vermeye 

çalışırken buldukları adlar dikkat dağıtıcı ya da öykünün dünyasına uygun olmayabiliyor. 

Karakterin adı çok tuhafsa, bu okuyucunun öyküden kopmasına neden olabilir. Bilim-kurgu ve 

fantastik öyküler istisnadır. Korben (Beşinci Element), Riddick (Pitch Black, Riddick 

Günlükleri) gibi adlar uygundur. 

9. Sevimli hecelerden uzak durun! Sıradan bir adı sevimli hâle getirmek, okur için can sıkıcıdır. 

Başlangıçta size hoş ve sevimli görünen bir ad, bir yerden sonra kulak tırmalayan ve insanın 

sinirini bozan bir ada dönüşebilir. 

10. Telaffuzu zor adlar seçmeyin! Herhangi bir nedenle telaffuzu zor olan adlardan kaçının. 

Basit olsun. Biraz da yaratıcılık katabiliyorsanız ne âlâ! (http://trttvfilmleri.com/tr/karaktere-

isim-vermek-10-onemli-uyari) 

Bu uyarıların ardından, kurmaca metinler kaleme alan çocuk edebiyatı yazarlarına şu sorular 

sorulabilir:  

 Öykü ya da masal kişilerine ad verirken ölçütümüz nedir? İşlevsellik mi, rastlantı mı?  

 Kahramanlar için çocuk okurlara eğlenceli gelecek, aynı zamanda ana dil sevgisini / 

bilincini uyandıracak yakıştırmalı, onomatopik/yansımalı Türkçe adlar seçilebilir mi?  

 Ad belirlemede metnin içinde doğduğu kültür ortamını da sezdirecek bir yaklaşım 

sergilenebilir mi? 

 

Sonuç 

Genel edebiyatta olduğu gibi, çocuk edebiyatında da kurmaca metinler zaman, yer, olay ve 

kişiler çevresinde kurgulanır. Olayın varlığı kişilere ihtiyaç gösterir. Kişilere ad verme konusu 

da kurgu içinde önemli bir alt başlığı oluşturur. Adlar, kişilerin karakterini yansıtmanın yanında, 

mensup bulundukları çevreyi, yaşadıkları dönemi, sahip oldukları birikim ve donanımı da 

sezdirme işlevi görür. Ana dile ait incelikleri sezdirecek çağrışım zenginliği taşıyan adlar, çocuk 

okurların kurmaca metinlerden zevk almasını sağlar. 

Çocukların yakıştırmalı adları sevdikleri ve ana dilin imkânlarını kullanarak yakıştırmacalar 

ürettikleri bilgisi, kurmaca metin kişilerine ad verme konusunda yazarlara fikir verebilir. 
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Edebî metinlerin aynı zamanda kültür aktarımı gerçekleştirdikleri göz önünde bulundurulursa 

masal ve öykü kahramanlarına ad verirken yazarların hassas davranma sorumluluğu 

kendiliğinden ortaya çıkar. 
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ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR TÜR: BİYOGRAFİ 
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Özet 

Biyografi; yaşamlarıyla ün kazanmış toplum için önemli insanların hayatlarını objektif bilgiler ışığında 
ortaya koyan eserlerdir. Bu edebî tür, çocuklara yol gösterici olabilecek, kendilerini anlamalarına, 
tanımalarına imkân sağlayabilecek, kişisel gelişimlerinde model olabilecek, hayatı ve başarıları ile 
çocuklarda özdeşleşme duygusunu ortaya çıkarabilecek bireylerin yaşamlarını konu alır. Çalışmanın 
amacı; Türkçe ders kitaplarındaki biyografilerin niteliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla, 2016-2017 ve 
2017-2018 Türkçe ders kitaplarında yer alan biyografi türündeki metinler seçilerek 2017 Türkçe Dersi 
Öğretim Programı’ndaki “Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri” ne göre incelenmiştir. Çalışma 
nitel bir çalışma olup doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İncelemeler sonucunda, 2017 Türkçe 
Öğretim Programı’nda 7. ve 8. Sınıf düzeylerine uygun görülen biyografi türünün, çocukların sorgulama, 
ergenlik ve kimlik edinme çağları olan 10-11 ve 12-15 yaş aralıklarında özdeşleşebilecekleri rol modelleri 
sunmasından dolayı İlköğretim ikinci kademe sınıf düzeylerinin tümünde yer almasının gerekli olduğuna 
dikkat çekilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, biyografi, çocuk edebiyatı, Türkçe ders kitapları. 

 

Abstract 

Biographies are works that reveals the lives of people who has gained fame and importance in the light 
of objective information. This literary genre is also about the lives of those who can guide children, who 
will be able to understand and identify themselves, who can be a model for their personal development 
and who can bring out the sense of identity in children. The purpose of the study is to examine the 
qualities of biographies in Turkish course books. For this purpose, the texts in the biography type in the 
2016-2017 and 2017-2018 Turkish coursebooks were selected and examined according to the 
qualifications of the texts which is taken to the coursebooks in the 2017 Turkish Language Teaching 
Program. The study was designed as a qualitative study and the document analysis method was used. As 
a result of the examinations, the biography type which is found to be appropriate for the 7th and 8th 
grade levels in the Turkish lesson teaching program of 2017 is considered to be the best place for all of 
the elementary second grade class levels because it presents role models in which the children can be 
identified in the ages of 10-11 and 12-15 age of interrogation and identity acquisition. Therefore, 
attention is drawn to the fact that it is necessary to take part in all levels of secondary education in 
primary education. 

Keywords: Turkish education, biography, children’s literature, Turkish coursebook. 
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Giriş 

Çocuğun, yaşamın doğuştan erginliğe kadar süren dönemini yaşayan varlık olarak belirtildiği 

gibi, gelişen bir insan yavrusu, olgunlaşmamış, “ergin” sayılmayan küçük yurttaş olduğu, üst 

sınırı belirsiz bir çağ olduğu da ileri sürülmüştür (Yörükoğlu, 1992: 13). Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’nin birinci maddesinde “on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

Çocuk edebiyatı terimi, genellikle çocuk ve edebiyat kavramlarından yola çıkarak açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Buna bağlı olarak çocuk kabul edilen 2-14 yaş arasındaki kişilerin ihtiyaçlarını 

karşılayan edebî eserleri içine alan edebiyat alanını ifade eden bir kavram olarak 

kullanılmaktadır. “… ‘çocuk edebiyatı’ deyimi, çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, 

duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar (Oğuzkan, 2001: 3). 

Türkçe öğretim programlarında metin türlerinin farklı sınıf seviyelerine önerildiği 

görülmektedir. Ancak her türün öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal dünyasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Biyografi, çocukların iyi örneklerle karşılaşmasına, gelişimlerine zemin 

hazırlamaya ve başarılı insanların deneyimlerinden yararlanmalarına imkân sağlamaktadır.  

Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış 

insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, 

tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına “biyografi (yaşam öyküsü, hayat hikâyesi)” 

denir. Türkçe öğretiminde öğrencilerle karşılaştırılması gereken edebi metin türlerinden biridir. 

Biyografiyi Oğuzkan ise “Yaşayışları ve yaptıklarıyla ün kazanmış, önemli kişilerin hayatlarını 

belgelere dayalı olarak inceleyen eserler” (Oğuzkan, 2006: 159) olarak tanımlamıştır. 

Biyografilerin çocukların yaşamında rol model alma ihtiyaçlarını karşılamasının yanında eğitici 

önemi de vardır. Yaşamın incelenmesi ile öğrenciler tarihsel zaman ve mekândaki gerçek kişiler 

hakkında bilgi edinirken hem kişileri hem tarihi hem de tarihsel mekânları öğrenirler. 

Biyografiler genellikle kişilerin karşılaştıkları zorluklara, yaşadıkları deneyimlere odaklanır ve 

bu da öğrencilerin yaşamlarındaki problemleri fark etmelerine ve problemleri çözmelerine 

yardımcı olur (Karakuş ve Sağlık, 2016 :2).  

Biyografilerde aranan temel nitelik; tarafsız, gerçekçi bir anlatımdır. Başka bir ifadeyle 

nesnellik, bilgi ve belgeye bağlı olma, gerçeklerin çarpıtılmamış olması bu türde aranan en 

önemli özelliklerdir. Bu nedenle, objektif bir anlatımın sağlanabilmesi için biyografinin o kişiyi 

yakından tanıyan ya da onun üzerine araştırma yapan, sağlam bilgilere ulaşmış kişiler tarafından 

oluşturulması gereklidir. Biyografiler tamamen bilgi ve belgeye dayanılarak oluşturulabileceği 

gibi yine gerçeğe bağlı kalmak kaydıyla hikâyeleştirilerek de okura sunulabilir. Olayların 

anlatımında genellikle kronolojik bir sıra takip edilmektedir. Biyografilerde önemli bir husus da 

yaşam öyküsü anlatılan kişinin benzerlerinden farkının, önemli yanlarının öne çıkarılması 

gereğidir. Ayrıca canlı ve sade bir dil tercih edilmelidir (Demirel vd., 2010: 233; Oğuzkan, 

2001: 160; Yardımcı ve Tuncer, 2002: 263). 

Ayrıca biyografiler güvenilir olmalı, kişinin hayatıyla ilgili ilgi çekici noktalara ve olaylara 

ağırlık verilmeli, ayrıntılara girilmemelidir. Çocukların anlama düzeyleri dikkate alınmalı, 

olumsuz etkilenebilecekleri olaylar çıkartılmalı ya da yumuşatılarak sunulmalıdır. Çocukların 

örnek alabilecekleri düşünülerek, kişilerin olumlu tutum ve davranışları ön plana çıkarılmalı 

ancak kişiler aşırı derecede övülmemelidir (Yalçın ve Aytaş, 2005: 178-179, Yardımcı ve 

Tuncer, 2002: 264). 

Biyografi kitaplarında değişik yaş grubuna hitap etmeleri ve hazırlanma şekilleri açısından da 

farklılıkların olduğu görülmektedir. Huck, Kiefer, Hepler, ve Hickman (2004) bu çeşitliliği 

aşağıdaki şekilde sıralamaktadır: 

 Resimlendirilmiş Biyografiler: Bunlar kısmi, basitleştirilmiş, tam ya da derleme 

olabileceği gibi hem gerçekçi hem de hikâyeleştirilmiş biyografileri içerebilir. Ama 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   121 

anlatımdaki yoğunluk resimlendirmelere yüklenmiştir. Küçük yaşlara olduğu gibi tüm 

ilkokul hatta daha üst seviyeye hitap eden resimli biyografiler bulunabilir. 

 Kısmi Biyografiler: Anlatılan kahramanın yaşamından alınan önemli bir iki olay ya da 

dönem aracılığıyla seçilen figür okuyucuya sunulmaktadır. 

 Basitleştirilmiş Biyografiler: Özellikle küçük çocuklar için hazırlanmış bu eserlerde 

birçok resimlendirme ve sade bir anlatım kullanımı görülür. 

 Tam Biyografiler: Gerçekçi ya da hikâyeleştirilmiş olarak kahramanın tüm yaşam 

döngüsü sade bir anlatımdan derinliğine yapılan bir incelemeye kadar farklı tonlarda 

okurun seviyesine göre sunulmaktadır. 

 Derleme Biyografiler: Birden çok kahramanın yaşam öyküsünün toplandığı eserlerdir 

(Dedeoğlu, Ulusoy ve Alıcı, 2013: 117). 

Edebî türlere ait seçkin örneklerin dil eğitiminde pedagojik birer malzeme olarak kullanımı 

büyük önem arz etmektedir. Bir dili iyi öğrenebilmek ya da öğretebilmek için, o dille ortaya 

konan ve o dilin konuşulduğu topluma ait kültürü yansıtan eserlerden yararlanmanın önemi 

büyüktür (Göçer, 2010: 345).  

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırma 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında öğrencilere sunulan, Türkçe 

ders kitaplarındaki biyografi metinlerinin Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan “Ders 

Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri” kapsamında yeterli olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi  

Araştırma yapılırken doküman inceleme yöntemi kullanılarak 2016-2017 ve 2017-2018 yılı 

Türkçe Ders Kitapları’nda yer alan biyografi türündeki metinler incelenmiştir. Doküman 

incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsar. Bu yöntem ile incelenen biyografi metinlerinin Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda yer alan “Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri” kapsamında yeterli 

olup olmadığı incelenmiştir.  

Türkçe ders kitaplarında yer verilen metinlerin sahip olması gereken özellikler Milli Eğitim 

Bakanlığı TTKB tarafından, 2017 yılında hazırlanan ilkokul ve ortaokul Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda “Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri” başlığı altında şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

1. Ders kitaplarına alanda yaygın olarak kabul görmüş yazar ve eserlerden, edebî değer taşıyan 

metinler alınmalıdır. 

2. Seçilen metinler ikincil aktarımlar yerine yazarın eserinden alınmalıdır. 

3. Ders kitaplarında “Bu kitap için yazılmıştır.” ifadesini içeren metinler kullanılmamalıdır. 

Yalnızca 1. sınıf ders kitaplarında ders kitabının yazarı/yazarları tarafından yazılan en fazla iki 

metne yer verilebilir. 

4. Aynı yayınevine ait kitaplarda bir sınıf düzeyi için seçilen metin, başka bir sınıf düzeyinde 

kullanılmamalıdır. 

5. Öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek amacıyla aynı yazar ve/veya 

şairlerden (serbest okuma metinleri hariç, ders kitabı yazarı/yazarları tarafından yazılan metinler 

dâhil) en fazla iki metin seçilmelidir. 

6. Dünya edebiyatından seçilen metinler, doğru ve nitelikli çevirilerden alınmalıdır. 

7. Ders kitabında temaları destekler nitelikte edebî ve estetik değer taşıyan serbest okuma 

metinlerine yer verilmelidir. 

8. Tamamı ders kitabına alınamayacak uzunluktaki roman, hikâye, tiyatro, destan gibi türlerdeki 

eserlerden yapılan alıntılarda eserdeki bağlamın yakalanabilmesi için metnin başında eserin 
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seçilen bölümüne kadar olan kısmın kısa özeti verilmelidir. Seçilen metnin eserin hangi 

bölümünden alındığına dair kısa bir açıklama yapılmalıdır. 

9. Metinlerdeki eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler (argo ve küfür, olumsuz örnek 

oluşturabilecek davranışlar, cinsellik, şiddet vb. içeren unsurlar) metnin bütünlüğünü bozmamak 

kaydıyla çıkarılmalıdır. 

10. Yazarın söyleyişinden ya da Türkçenin dönemsel söyleniş özelliklerinden kaynaklı yazım 

farklılıkları hata olarak nitelendirilip düzeltilmez. Metin içerisinde yer alan dönemsel 

farklılıklara (yazım ve noktalama) yönelik açıklamalar dipnot şeklinde verilmelidir. Ayrıca bu 

hususlardan öğretim amaçlı olarak yararlanılabilir. 

11. Ders kitabında gazete haberi, reklam, dilekçe, tutanak, öz geçmiş, ağ günlüğü (blog), sosyal 

medya uygulamalarında yer alan yazı türlerinde ders kitabının yazarı/yazarları tarafından 

üretilen metinler de kullanılabilir. Bu türler 3 ve 5. maddelerdeki açıklamalar kapsamında 

değerlendirilmez. 

12. Metinlerde tema ve kazanımlara uygun olarak metnin bütünlüğü ve tutarlılığı korunmak 

kaydıyla bazı bölümler çıkarılarak kısaltmaya gidilebilir. Çıkarılan bölümler parantez içinde üç 

nokta ile gösterilmelidir. 

13. Çeşitli metinler içinde yer alan kimi bağımsız ve kendi iç bütünlüğüne sahip anı, fıkra, 

anekdot vb. bölümler metin olarak seçilebilir. 

14. Yazar ve şairlerin biyografilerinde yalnızca edebî yönleri ön plana çıkarılmalıdır. 

Değerlendirme yaparken biyografi türündeki metinlerin yukarıda belirtilen özellikleri taşıyıp 

taşımamasına göre işaretlenmiş ve elde edilen veriler ışığında değerlendirme yapılmıştır. 

Bulgular ve Yorumlar 

2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında okutulan Türkçe ders kitaplarından biyografi 

türündeki metinler seçilerek incelendiğinde aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır. 

  2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM 

YILINDA KULLANILAN TÜRKÇE 

DERS KİTAPLARINDA 

BİYOGRAFİ TÜRÜNDEKİ METİN 

DAĞILIMI 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM 

YILINDA KULLANILAN 

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA 

BİYOGRAFİ TÜRÜNDEKİ 

METİN DAĞILIMI 

5. SINIF 

(MEB) 

3. TEMA: MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ 

METİN: NASREDDİN HOCA 

5. TEMA: BİZ VE DEĞERLERİMİZ 

METİN: İSTANBUL’UN FETHİNDEN 

VİYANA KAPILARINA 

Bu ders kitabında, biyografi türünde 

metin bulunmamaktadır. 

6. SINIF 

(MEB/ MEB,BAŞAK YAY.) 

2. TEMA: ATATÜRK 

METİN: MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK 

Bu ders kitabında, biyografi türünde 

metin bulunmamaktadır. 

7. SINIF 

(MEB/EZ-DE YAY.) 

4. TEMA: MİLLÎ KÜLTÜR 

METİN: MEHMET AKİF ERSOY 

1.TEMA: MİLLÎ KÜLTÜR 

METİN: MİMAR SİNAN 

8. SINIF 

(DİKEY YAY./MEB) 

4. TEMA: MİLLÎ KÜLTÜR 

METİN: NEŞET ERTAŞ 

 

 

3. TEMA: MİLLÎ KÜLTÜR 

METİNLER: EVLİYA ÇELEBİ 

                          YUNUS EMRE 

4. TEMA: KİŞİSEL GELİŞİM 

METİN: HELLEN KELLER 
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Tabloda görüldüğü üzere 2016-2017 eğitim öğretim yılında MEB tarafından hazırlanan 5.sınıf 

Türkçe ders kitabı Milli Kültürümüz temasında biyografi türünde Nasreddin Hoca, Biz ve 

Değerlerimiz temasında biyografi türünde İstanbul’un Fethinden Viyana Kapılarına metni 

olmak üzere 2 biyografi metnine yer verilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yine MEB 

tarafından hazırlanan 5.sınıf Türkçe ders kitabında biyografi türünde eser bulunmamaktır. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında MEB tarafından hazırlanan 6.sınıf Türkçe ders kitabında 

Atatürk teması içinde Mustafa Kemal Atatürk adlı metin ile 1 adet biyografi türünde esere yer 

verildiği görülmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için hazırlayan MEB ve Başak 

Yayıncılık’ın hazırlamış olduğu iki adet 6.sınıf Türkçe ders kitabında biyografi türünde metne 

yer verilmemiştir. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında MEB tarafından hazırlanan 7.sınıf Türkçe ders kitabında Milli 

Kültür temasında Mehmet Akif Ersoy metni ile 1 adet biyografi türünde metne yer verilmiştir. 

2017-2018 eğitim öğretim yılı için EZ-DE Yayıncılık tarafından hazırlanan 7.sınıf Türkçe ders 

kitabında ise yine Milli Kültür temasında Mimar Sinan başlıklı metin ile 1 biyografi metnine yer 

verilmiştir. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında 8. sınıflar için Dikey Yayıncılık tarafından hazırlanan Türkçe 

ders kitabında Milli Kültür temasında Neşet Ertaş metni ile 1 biyografi türünde metne yer 

verilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında MEB tarafından hazırlanan Türkçe ders kitabında 

Milli Kültür temasında Evliya Çelebi, serbest okuma metni olarak Yunus Emre; Kişisel Gelişim 

temasında ise Hellen Keller metni ile toplamda 3 biyografi türünde metne yer verilmiştir. 

2016-2017 eğitim öğretim yılı Türkçe ders kitaplarında her sınıfta en az bir tane biyografi 

türünde metne yer verilirken; 2017-2018 eğitim öğretim yılı Türkçe ders kitaplarından 5. ve 6. 

sınıf ders kitaplarında biyografi türüne yer verilmediği görülmektedir. 

Yapılan inceleme sonucunda tespit edilen biyografi türündeki 9 metni “Ders Kitaplarına 

Alınacak Metinlerin Nitelikleri” ne göre değerlendirdiğimizde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

2016-2017 eğitim öğretim yılı Türkçe ders kitaplarındaki biyografi metinleri: 

 Nasreddin 

Hoca 

İstanbul’dan 

Viyana 

Kapılarına 

Mustafa 

Kemal 

Atatürk 

Mehmet Akif 

Ersoy 

Neşet Ertaş 

Madde 1 + +  + + 

Madde 2 + + + + + 

Madde 3 + + + +  

Madde 4 + + + + + 

Madde 5 + + + +  

Madde 6      

Madde 7      

Madde 8      

Madde 9      

Madde 10 + + + + + 

Madde 11 + + + + + 

Madde 12      



 124                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

Madde 13  +  + + 

Madde 14    + + 

 

MEB tarafından hazırlanan beşinci sınıf Türkçe ders kitabının Milli Kültürümüz temasında yer 

alan “Nasreddin Hoca” başlıklı biyografi türündeki metin Hakan Meriç tarafından kaleme 

alınmıştır.  Metin bu kitap için özel olarak yazılmamıştır yazarının kendi eserinden alınmış 

aktarım yapılmamıştır. Nasreddin Hoca metni bu yayının diğer sınıf düzeyi kitaplarında yer 

almamaktadır. Yazarın beşinci sınıf kitabında bir adet metni bulunmaktadır. Metin tutarlı bir 

bütünlük göstermektedir. Anlatım dili akıcı ve sadedir. Nasreddin Hoca metnine Milli 

Kültürümüz teması içinde yer verilmesi uygundur. Çünkü Nasreddin Hoca belli bir dönemin 

değil Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü ögesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi 

becerisini dile getirdiğinden kültürümüze mal olmuş önemli bir şahsiyettir.  

Aynı yayın (MEB) tarafından hazırlanan beşinci sınıf Biz ve Değerlerimiz temasında yer alan 

“İstanbul’un Fethinden Viyana Kapılarına” metni ile Fatih Sultan Mehmet’in biyografisine yer 

verilmiştir. Metin İsmail Çolak tarafından yazılmıştır. Metin yazarın kendi eserinden alınmış 

özellikle bu kitap için yazılmamıştır. Yazarın kitaptaki tek metni de budur. MEB tarafından 

yayımlanan farklı sınıf seviyelerindeki Türkçe ders kitaplarında bu metne tekrar yer 

verilmemiştir. Metin kendi içinde tutarlı bir bütünlük göstermektedir. Bütünlüğü bozmayacak 

şekilde Fatih’in hocası Akşemseddin ile olan bir anısına ve İstanbul’un kuşatıldığı zamanlardan 

bir anekdotlara da yer verilmiştir. Metin yer aldığı Biz ve Değerlerimiz temasına uygundur. 

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fetheden büyük bir padişah olmanın yanında şairliği, sanatçı 

kişiliği ve bilime verdiği değer ile çocuklara her yönüyle tanıtılması gereken 

değerlerimizdendir.  

Altıncı sınıf Türkçe (MEB) ders kitabı Atatürk temasında yer alan “Mustafa Kemal Atatürk” 

adlı metin bu kitap için komisyon tarafından yazılmıştır. Dönemin sosyoekonomik durumu ve 

siyasi hayatı hakkında da bilgiler verildiğinden diğer derslerle de ilişkilendirilebilir. Aynı 

yayınevinin farklı sınıf seviyelerindeki Türkçe ders kitaplarında komisyon tarafından yazılan 

eserler vardır ancak bu metin başka bir sınıf düzeyinin Türkçe ders kitabında yer almamaktadır. 

Her sınıf düzeyinde zorunlu tema olarak yer alan Atatürk temasında Atatürk’ün sanata, spora, 

barışa, bilime, milli kültüre bakışı ve verdiği önem üzerinde durulmaktadır. Bu sebeple Atatürk 

temasında Atatürk’ün biyografisine yer verilmesi de uygundur. Altı sayfadan oluşan metin 

ayrıntılıdır. Bütünlüğü bozmayacak şekilde metin içine yerleştirilmiş birkaç anekdota da yer 

verilmiştir.  

Yedinci sınıf Türkçe (MEB) ders kitabı Milli Kültür temasında yer alan “Mehmet Akif Ersoy” 

metni Abuzer Kalyon tarafından kaleme alınmıştır. “Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin 

Nitelikleri” nde belirtildiği gibi Mehmet Akif’in biyografisinde daha çok edebi yönü ve sanata 

bakış açısı üzerinde durulmuştur. Yazarın kitaptaki tek eseridir. Mehmet Akif Ersoy metni MEB 

tarafından yayımlanan farklı seviyelerdeki Türkçe ders kitaplarında tekrar yer almamaktadır. 

Metinde bütünlüğü bozmayacak şehirde Mehmet Akif’in dönemin siyasi havasına karşı vermiş 

olduğu tepkiye yönelik bir şiirine de yer verilmiştir. İki sayfadan oluşan metinde anlatım açık ve 

anlaşılırdır. Metnin Milli Kültür temasında yer alması uygundur. Mehmet Akif Ersoy’u edebi 

yönünün yanında Türk ulusunun bağımsızlığına, hakka, yurduna ve dinine bağlılığıyla Türk 

askerine adadığı milli marşımızla Milli Kültür temasında tanıtılacak en iyi örneklerden biridir.  

Sekizinci sınıf Türkçe (Dikey Yayıncılık) ders kitabı Milli Kültür temasında “Neşet Ertaş” 

biyografisine yer verilmiştir. Metinde “Bu kitap için yazılmıştır.” ifadesi yer almaktadır. 2017 

Türkçe Dersi Öğretim Programı 3.maddesinde bu tür metinlere kitaplarda yer verilmemesi 

gerektiği belirtilmiştir. Aynı yayınevinin farklı sınıf seviyelerindeki Türkçe ders kitaplarında bu 

metne tekrar yer verilmemiştir. Metnin bütünlüğü bozulmadan Neşet Ertaş’ın kendi hayat 

hikâyesini lirik bir üslupla kaleme aldığı şiirine de yer verilmiştir. Metnin dili açık ve 

anlaşılırdır. Metin yer aldığı Milli Kültür temasına uygundur. Çünkü türkülerimiz İslamiyet 
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öncesi sözlü dönemden itibaren varlığı sürdürmektedir. Yüzyılların birikimini kuşaktan kuşağa 

aktaran en önemli araçlardandır. İşledikleri konular itibariyle de toplumların duygu ve düşünce 

hazineleridir. Bu sebeple türkülerimizi yaşatan ve kültürümüzün devamlılığına katkı sağlayan 

Neşet Ertaş gibi değerli sanatçılarımızı gelecek nesillere tanıtmalıyız. 

2017-2018 eğitim öğretim yılı Türkçe ders kitaplarındaki biyografi metinleri: 

  
Mimar Sinan Evliya Çelebi Yunus Emre Hellen Keller 

Madde 1 + + + + 

Madde 2 + + + + 

Madde 3 + + +  

Madde 4 + + + + 

Madde 5 + + + + 

Madde 6     

Madde 7  + + + 

Madde 8     

Madde 9 + +   

Madde 10 + + + + 

Madde 11 + + + + 

Madde 12  +   

Madde 13  + + + 

Madde 14  + +  

 

Yedinci sınıf Türkçe (EZ-DE Yayıncılık) ders kitabı Milli Kültür temasında yer alan “Mimar 

Sinan” metni Ahmet Efe tarafından kaleme alınmıştır. Metnin sonunda metnin düzenlendiğine 

dair bir ibare yer almaktadır. Yazarın kendi eseridir her hangi bir aktarım yapılmamıştır. 

Yazarın bu kitaptaki tek eseridir ve bu metin Ez-De Yayıncılık’ın hazırladığı farklı seviyedeki 

Türkçe ders kitaplarında tekrar yer almamaktadır. Metin yer aldığı Milli Kültür temasına 

uygundur. Mimar Sinan’ın mimari sanatıyla ilgili eserleri üzerinde durulmuş ve sanatçı 

kişiliğini tanıtmak amaçlanmıştır. Dünyaca tanınan ve dünyanın en büyük mimarı kabul edilen 

Mimar Sinan kültürümüzün en değerli şahsiyetlerinden biridir. Hala onun eserlerini görüyor, 

kullanıyor ve örnek alıyorsak gelecek nesiller tarafından da tanınmasını sağlamalıyız.  

Sekizinci sınıf Türkçe (MEB) ders kitabı Milli Kültür temasında yer alan “Evliya Çelebi” 

metnini Mehmet Önder kaleme almıştır. Metinde Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinden bir 

bölüme de yer verilmiştir. Yer verilen bölümün öncesine ait kısa bir özet de bulunmaktadır. 

Metin bu kitap için özel olarak yazılmamıştır yazarının kendi eserinden alınmış aktarım 

yapılmamıştır. Yazarın bu kitapta iki tane biyografi türünde eseri vardır. Metin yer aldığı Milli 

Kültür temasına da uygundur. Anlatım dili açık ve anlaşılırdır. Evliya Çelebi’nin Milli Kültür 

teması içinde verilmesi uygundur. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve en büyük 

seyahat kitabının yazarı olan Evliya Çelebi bir kültür aktarıcısı olarak çocuklara ve gençlere 

mutlaka tanıtılmalıdır. 

Sekizinci sınıf Türkçe (MEB) ders kitabı Milli Kültür temasında yer alan “Yunus Emre” metni 

bir serbest okuma metnidir. Bu eser Mehmet Önder’e aittir. Metinde Yunus Emre’ye ait 

dörtlükler yer almaktadır. Seçilen dörtlükler Yunus Emre’nin hayatıyla ilgili önemli olaylardan, 

hayata gelme amacı gibi kendi ifadelerinden oluşmaktadır. Metinde açık ve anlaşılır bir dil 
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kullanılmıştır. Metin içinde bulunduğu temaya uygundur. Yunus Emre dendiğinde akla eşsiz bir 

insan sevgisi ve bu sevgiyi anlattığı eşsiz güzellikteki coşkulu ve lirik şiirleri akla gelir. 

Şiirlerinde saf Anadolu Türkçesini bütün sıcaklığıyla yansıtmıştır. Bu yüzden Yunus Emre ve 

şiirleri ile gelecek nesillere sevgi, saygı, hoşgörü gibi birçok değer kazandırılabilir.  

Sekizinci sınıf Türkçe (MEB) ders kitabı Kişisel Gelişim temasında yer alan “Hellen Keller” 

metni Nuray Bartoschek (Bartoşek) tarafından kaleme alınmıştır. Metin serbest okuma metnidir. 

Metinde görme, konuşma ve işitme engeli olan Hellen Keller’ ın hayatı anlatılmıştır. Metnin 

bütünlüğünü bozmadan anı ve anekdotlara da yer verilmiştir. Metinde açık ve anlaşılır bir dil 

kullanılmıştır. Metin temaya uygundur. Kişisel gelişim temasında olumlu düşünme, öz denetim, 

öz eleştiri, öz güven, öz saygı, sorumluluk, sosyal gelişim, yetenek gibi konuların işlenmesi 

amaçlanmaktadır. Helen Keller, azmin ve zaferin abidesidir. Ne olursa olsun vazgeçmemeyi 

başarının önünde hiçbir engelin duramayacağının örneğidir.  

Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında okutulan Türkçe ders kitapları 

metin türleri açısından incelenmiş biyografi türündeki metinler seçilerek 2017 Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nda yer alan “Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin Nitelikleri” kapsamında 

incelenerek metinlerin özellikleri ortaya konmuştur. Biyografi türünde seçilen 9 metnin 6 

tanesinin “Milli Kültür” teması, diğer 3 metnin ise “Biz ve Değerlerimiz”, “Atatürk” ve “Kişisel 

Gelişim” temaları içinde öğrenciye sunulduğu görülmüştür. 

2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan “Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin 

Nitelikleri” ışığında incelendiğinde bu araştırmanın sonuçlarına göre metinler genel itibariyle 

alanda kabul görmüş yazarlar tarafından kaleme alınmış ve aktarım yapılmadan ders 

kitaplarında yer almıştır. Kitaplarda yer alan metinlerden iki tanesi (6.Sınıf MEB Mustafa 

Kemal Atatürk ve 8. Sınıf Dikey Yayıncılık Neşet Ertaş metinleri) komisyon tarafından “Bu 

kitap için yazılmıştır.” ifadesiyle kitapta yer almıştır. Metinlerin hepsi sadece bir sınıf düzeyinde 

ders kitaplarında yer almış olup aynı yazardan en fazla iki metin seçilmiştir. Biyografi türünde 

seçilen metin yazarlarından kitaplarda iki metni (Evliya Çelebi ve Yunus Emre) olan tek yazar 

Mehmet Önder’dir. 

İncelenen Türkçe ders kitaplarında dünya edebiyatından alınmış biyografi türünde bir metin 

bulunmamaktadır. Biyografi türünde metinlerde yer verilen kişiler yer aldıkları temalara genel 

itibariyle uygundur. Metinlerde eğitsel yönden uygun olmayan her hangi bir ifade yer 

almamaktadır. İncelenen metinlerin hiçbirinde kısaltmaya gidilmemiştir. Sadece 7.Sınıf Ez-De 

Yayıncılık Mimar Sinan metninin düzenleme yapılarak ders kitabında yer aldığı görülmüştür.  

Metinlerin çoğunda bütünlüğü bozmamak kaydıyla anı ve anekdotlara yer verilmiştir. 

Kitaplarda yer alan Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Neşet Ertaş ve Evliya Çelebi 

biyografilerinde bu kişilerin edebi yönleri ön plana çıkarılmıştır. Genel olarak bakıldığında 

kitaplarda biyografi türünde yer verilen metinler “Ders Kitaplarına Alınacak Metinlerin 

Nitelikleri” ni taşımaktadır. 

2017 Türkçe Dersi Programı’nda sınıf düzeylerine göre metin türlerinin dağılımında 7. ve 8. 

sınıflarda bulunması ön görülen biyografi türünün 5. ve 6. sınıflarda önerilmediği 

görülmektedir.  Yaşayışları ve yaptıklarıyla ün kazanmış, önemli kişilerin hayatlarını anlatan bir 

tür olan biyografinin özellikleri düşünüldüğünde bilişsel ve duyuşsal alanda gelişimine devam 

eden 5. ve 6. sınıf öğrencilerine model olacak, ideallerine ulaşmada yol gösterecek, milli ve 

ahlaki değerlerini benimsetecek kişilerin biyografilerine yer verilmesi gerekli görülmektedir. 

2017 Türkçe Dersi Programı’nda belirtilen temalar ışığında 5.,6.,7. ve 8.sınıf ders kitaplarında 

biyografisine yer verilebilecek kişiler önerilmiştir. Bunlar şu şekildedir: 

TEMALAR ÖNERİLER 

Erdemler Mevlana, Ahmet Yesevi, Mahatma Gandhi 
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Millî Kültürümüz Alparslan, Alp Er Tunga, Mimar Sinan, Ertuğrul, Osman Gazi 

Millî Mücadele ve 

Atatürk 

Afet İnan,  Kazım Karabekir, Halide Edip Adıvar, Nezahat Onbaşı, 

Erzurumlu Kara Fatma 

Birey ve Toplum Muhammed Ali Clay 

Okuma Kültürü Gülten Dayıoğlu, Ömer Seyfettin, Mustafa Ruhi Şirin, Behiç Ak, Yalvaç 

Ural 

İletişim Graham Bell, Bill Gates, Steve Jobs, Vinton Cerf 

Hak ve Özgürlükler Saadet Özkan(Öğretmen),  

Kişisel Gelişim Aşık Veysel, Nick Vujicic 

Bilim ve Teknoloji Aziz Sancar, Ali Kuşçu, Cahit Arf, Farabi, Harezmi, İbni Sina, Graham 

Bell, Arşimet, Edison 

Sağlık ve Spor Çağla Büyükakçay, Arda Turan, Mehmet Okur, Şahika Ercümen, Mehmet 

Öz 

Zaman ve Mekan El- Cezeri, Christian Huygens 

Duygular Attila İlhan, Cemal Süreya, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt 

Doğa ve Evren Piri Reis, Barboros Hayrettin Paşa, Galileo, Marco Polo, Neil Armstrong, 

Sanat Itri, Kemal Sunal, Zeki Müren, Barış Manço Mozart, Beethoven, Van 

Gogh, Picasso, Shakespeare, Charlie Chaplin 

Vatandaşlık Fethi Sekin, Ömer Halisdemir 

Çocuk Dünyası Eflatun Cem Güney, Ezop, La Fontaine, Saint-Exupery 

 

Biyografiler, insanların yaşam gerçeklerinin anlatıldığı yazıların başında gelmektedir. Batı’da 

romandan sonra en çok okunan türlerden biri olan biyografilerin Türk edebiyatında da hak ettiği 

yeri alması gerekmektedir. Çünkü görkemli tarihi ve şahsiyetleriyle övündüğümüz geçmişimizi 

günümüzün gençlerine rol model olarak sunabiliriz (Arıcı ve Ungan, 2015: 127). Çocukların 

bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine katkıları göz önünde bulundurulduğunda bilgilendirici metin 

türlerinden olan biyografi türüne Türkçe ders kitaplarında yer verilmesi ve bu türle ilgili 

çalışmaların ağırlık kazanarak devam etmesi gerekli görülmektedir.  
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PAKİSTAN’DA URDUCA YAYINLANMIŞ TÜRK MASAL VE HİKÂYE 

KİTAPLARINDA ÇOCUKLARIN ROLÜ 

 

M. Sarper ALAP* 

 

Özet 

Hikâyeler nesilden nesle aktarılan neşeli içerikleri olan edebi eserlerdir. Hikâyenin yaşanmadığı ülke, 
bölge, yerleşim yeri yok gibidir. Mutlaka her bir bölgenin kendine özgü bir hikâyesi vardır.  

 Hikayelerde her zaman bir ya da birkaç kahraman olur. Genellikle kahramanlar karşılarına çıkan 
düşmanlarla mücadele edip iyilik adına onları yenmektedirler ve genellikle hikâyelerin sonları mutlu bir 
son ile bitmektedir.  

Bilinen birçok hikâye vardır. Bazı hikâyeler de o ülkeye ait olmayan ama başka ülkelerden alınarak 
oluşturulan ve okuyuculara aktarılan hikâyelerdir.  

Hikâyenin yanında masallarda özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görmektedir. Küçükten büyüğe 
herkes mutlaka bir masal dinlemiştir. Masalların içeriği genelde sevgi dolu, ders verici, ibret verici 
olaylarla doludur. Masallar genelde tek başına bir kitap halinde veya masalların bir araya getirilip 
toplandığı kitaplar şeklinde okuyucularına ulaşmaktadır.  

Ülkemizde başka ülkelerden aktarılan hikâyeler ve masallar olduğu gibi Türklere özgü olan masal ve 
hikâyelerde başka ülkelerde ilgi görmektedir.  

Pakistan Urdu edebiyatı eserleri arasında da çeşitli Türklere özgü hikâye ve masal kitapları 
yayımlanmıştır. Bu kitaplar genelde Türkçeden çevrilmiş ve özetlenmiş kitaplardır.  

Bu kitaplardan genelde belli başlı kahramanların yanında genellikle çocukların ön planda olduğu 
masallarda yer almaktadır. Masallar ve hikâyeler içerisinde gelişen olayların seyrini değiştiren çocuklar, 
zekâlarıyla ve uyanıklıklarıyla karşısındaki kötü karakterleri mağlup etmişlerdir. Bunun yanında olaylar 
içerisinde kötü karakterli ve genellikte sihirden etkilenen çocuklarda yer almaktadır.     

Anahtar: Türk, Urdu, Hikâye, Masal, Çocuk 

 

THE ROLE OF CHILDREN BOOKS OF PUBLISHED OF TURKISH TALES AND STORIES AT URDU BOOKS IN 
PAKISTAN 

 

Abstract 

Stories are literary works with joyful contents conveyed from generation to generation. There is no 
country, region, settlement where the story does not exist. Each section has its own unique story. 

Stories always have a few heroes one at a time. Generally, heroes fight against enemies that come in 
favor and defeat them for goodness, and the ends of stories end with a happy end. 

There are many known stories. Some stories that are not made by that country, but are taken from 
other countries and passed on to readers. 

There is a great interest by the children especially at the table beside the story. Everyone from small to 
big has always listened to a fairy tale. The contents of the masks are often filled with loving, lecturing, 
disrespectful events. Tales usually come in the form of a book alone or in the form of books that are 
brought together and collected. 
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In our country, there are stories and tale from other countries, as well as stories and stories that are 
unique to Turks. 

Among the works of Pakistani Urdu literature, various stories and fairytale books specific to Turks were 
published. These books are mostly Turkish translated and summarized books. 

These books usually include certain heroes, usually at children's frontlines. The children who changed 
the course of the developments in the events and the stories have defeated the bad characters in the 
face with their intelligence and their waking. In addition to this, there are children who are affected by 
bad character and generally affected by magic. 

Key: Turkish, Urdu, Story, Tale, Child 

 

Giriş 

Hikayeler konudan konuya, ülkeden ülkeye değişen eğitici öğretici yazılı ve sözlü edebiyat 

ürünleridir. Her ülkenin kendine özgü edebiyatı olur. Hikayelerde kahramanlar da kişiden kişiye 

göre değişmektedir. Bir hikayenin sadece bir kahramanı da olabilir, birden fazla kahramanı da 

olabilir.  

Hikâyeler, aile kurumunu, “modern (çekirdek) aile ve geleneksel (geniş) aile” ayrımından yola 

çıkarak sunmaktadırlar. Günümüzde çekirdek aile kalıpları, merkezi hükümetin gelişmesi, 

kentlerle kasabaların genişlemesi ve ailenin etki alanı dışındaki örgütlerde istihdam edilme gibi 

unsurlardan etkilenmiştir. Bu değişmeler, geniş aile biçimleri ile öteki akraba grupları 

biçimlerini aşındırarak, dünya çapında çekirdek aile sistemlerine yönelişi yaratma eğilimindedir. 

Hikâyelerde modern aileyi oluşturan anne-baba ve çocuk üçgeni, kimi zaman olayların kurgu 

içinde akraba ilişkileri (dede-nine-hala-teyze-amca-dayı gibi) ile birleştirilerek 

aktarılmaktadır.19 

Bir hikayenin kahramanı bir hikayeyi sonuna kadar götürüp hikayeyi yönlendirebilir. Hikayenin 

kahramanı hikayede belirleyici özelliğe sahiptir. Hikayelerde kahramanlar genellikle iyi 

karakterdedirler. İyi kahramanlar kötü karakterlere karşı kendisini de koruyabilir, sevdiklerini 

de koruyabilir.20 

Hikâyeler çocuk edebiyatı açısından oldukça önemlidir. Okuma sevgisinin oluşmasında 

hikâyelerin rolü büyüktür. 9-10 yaşlarına kadar masallardan keyif alan çocuklarda, bu yaşlardan 

sonra gerçek olay ve olgulara yönelim başlar. Bu yaş diliminden itibaren yaşanmış ya da 

yaşanması mümkün olayları konu edinen hikâyeler çocukların ilgi alanına girer. Çevresinde ve 

dünyada olup bitenlere karşı bir merak duygusu içinde olan çocuğu, iyi seçilmiş metinlerle 

karşılaştırılarak çocuğun bu merakının olumlu şekilde yönlendirilmesi sağlanabilir. Bu 

faydaların yanında yine dili doğru kullanma, kelime dağarcığını zenginleştirme yönlerinden 

hikâyeler önemli rol üstlenirler.21 

Hikâyelerde, hayvan kahramanlar, orman vb. gibi canlı varlıklar ve masa, kitap vb. gibi cansız 

varlıklar insana ilişkin özellikler ile görüntülenmektedir. Buradaki amaç, çocuk bireyin bu 

kahramanlar üzerinden özdeşim kurmasını sağlamaktır.22 

Hikayelerin kahramanları küçük bir çocuk ta olabilir, yaşlı bir insan da olabilir. Genellikle 

kahramanlar bilinen meşhur isimleriyle ön plana çıkabilirler, bunun yanı sıra isimsiz 

kahramanlar da hikayelerde belirgin bir rol oynarlar.  

                                                           
19 Soyer, Çatalcı Ayşe, “Okul Öncesi Dönem Çocuk Hikâye Kitapları: Stereotipler ve Kimlikler”, Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl. 1, Sayı. 1, 2009, Güz, s. 18 

20 Soyer, Çatalcı Ayşe, “Okul Öncesi Dönem Çocuk Hikâye Kitapları: Stereotipler ve Kimlikler”, Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl. 1, Sayı. 1, 2009, Güz, s. 18 

21 Kıymaz, Said Mustafa, “Milli Hafıza Açısından Kahramanlık Hikayeleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi Yıl : 3 Sayı : 4 Haziran 2010, s. 109 

22Soyer, Çatalcı Ayşe, “Okul Öncesi Dönem Çocuk Hikâye Kitapları: Stereotipler ve Kimlikler”, Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl. 1, Sayı. 1, 2009, Güz, s. 20 
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Hikayelerde çocuk kahramanlar zekaları, cesaretleri ve kahramanlıklarıyla ön plandadırlar. 

Çocuk kahramanlar küçük yaşta olmalarına rağmen zekalarıyla kendisinden büyük kişileri 

yönlendirebilmektedirler. 

Türkçe hikayelerde genellikle çocukları etkileyen kahramanlar yer almaktadır. Genellikle 

Türkçe hikayelerde genç yaşta olan ve zekasıyla önündeki engelleri tek tek aşan “Keloğlan” 

ismi ön plandadır. Keloğlan, bir çok hikayede eşeği ile birlikte yolculuğa çıkar, kötülerle 

mücadele eder ve insanlara iyilik yapmak için çabalar.      

Pakistan’da Urduca olarak yayınlanan hikayelerde ve özellikle Türkçe hikayelerin konu edildiği 

kitaplarda çocuklar bir çok öyküde yer almaktadırlar. 

Hikayelerde yer alan çocuklar hikayelere doğrudan veya dolaylı olarak etkide bulunmaktadırlar.  

Kör Kral ve Üç Oğlu Hikayesi isimli Hikayenin Özeti 

Bir kralın üç oğlu vardı ve babaları birden kör olmuştu. Babalarının iyileşmesinin tek çaresi 

uzak diyarlarda bulunan bir dağlıkta yaşayan anakondanın altından bir avuç kumu alıp gelmekti. 

Üç evladın da istediği şey bir an önce bu toprağı getirip babalarının gözünün açılmasını 

istiyorlardı. Üç çocuktan en büyüğü atına binip yolculuğa çıktı ve herhangi bir yerden alıp 

getirdiği toprağı babasına getirdi ancak bu toprak babasının iyileşmesi için yeterli olmadı. Daha 

sonra ortanca kardeş te atına binip bu toprağı getirmek için yola çıktı, uzun bir yol gitti ama o da 

ağabeyi gibi herhangi bir yerden toprak alıp getirdi ve bu toprakta babasına çare olamadı.  

Son olarak evin en küçüğü ama en cesuru olan Kilo Han babasına çare olacak toprağı almak için 

yola çıkmaya karar verdi. İlk olarak annesinden babasının atını istedi ve ata binip yolculuğa 

çıktı. Daha sonra yolda giderken yolda bir kadın gördü, bu kadına gideceği yeri sordu ve kadın 

orada bir anakondanın olduğunu ve onun kızını istediğini söyledi. Cesur çocuk Kilo Han, 

kadının kızını alıp oraya gitti ve anakonda ile konuştu, anakonda da Kilo Han’a bir dağ 

göstererek orada yaşlı bir adamın kızı olduğunu ve onu kendisine getirirse ona toprağı 

vereceğini söyledi.  

Daha sonra Kilo han, bir kız ile daha tanıştı ancak tanıştığı bu kız sihirli bir kızdı. Kilo han, 

anakondadan aldığı toprağı sevinçle babasına götürüyordu. 

Beraberinde de sihirli kız vardı. Kız ona kardeşlerinin bir oyun oynayacağını ve kendisini bir 

çukura atacaklarını söyleyerek onu uyardı.  

Kralın üç oğlundan büyük ve ortanca oğlu kötü karakterdedirler. Kardeşleri Kilo han ise cesur 

bir karakterdi. Ağabeylerinin kendisine yapacakları kötülüklerden haberdardı. Kardeşlerinin bir 

çadır içine açtıkları çukura düştüğünde orada da yerin en dibine düştü, Ancak hem zekası hem 

de kız arkadaşının önceden verdiği bilgilerle oradan da kurtuldu ve babasının sarayına ulaştı. 

Babasının sarayına ulaştığı sıralarda sarayda bir düğün vardı. İnsanlara bu düğünün kimin 

düğünü olduğunu  sorduğunda padişahın oğullarının düğünü olduğunu öğrendi. Bu arada düğün 

sırasında at üzerinde oynanana “Hurrat” isimli bir oyun vardı, bu oyunda ilk olarak büyük 

abisini ve daha sonra ortanca ağabeyini öldürerek intikamını aldı. Daha sonra ise kendisini öldü 

sanan babasına olan biteni anlattı ve herkes mutlu bir şekilde yaşadı.23   

Bu hikayede üç kardeş, babalarının gözünün yeniden açılması için sırayla kumu getirmek için 

yola çıkarlar ancak üç kardeşten ikisi babalarının dediği yerden başka bir yerden kumu alıp 

getirdiler ancak kumlar sahte olduğu için babaların derdine çare olamadılar.  

Evin en küçüğü ve en cesuru Kilo Han, zorlu bir yolculuğa çıktı. Çıktığı bu yolculukta karşısına 

türlü engeller çıktı. Ona yardımcı olan kişi eşi olacak kişiydi ve yapmış olduğu sihirlerle Kilo 

Han’ın önündeki engellerin kalkmasını da sağlamıştı. Bu hikayede kahramanların hayvanlar ile 

konuşmaları da yer almaktadır. Kardeşleri Kilo Han’ı öldürmek için planlar yaptılar ama Kilo 

han kardeşlerini öldürerek intikamını almış oldu.  

                                                           
23 Abadet, Begim Fehmide, “Turki Kahanian”, 1987, Medeni Publishing, Lahore- Pakistan, s. 11-29 
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Balıkçının Oğlu İsimli Hikâyenin Özeti 

Zamanın birinde bir balıkçı vardı, eşi ve 12 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşamaktaydı. Bir gün 

balıkçı öldü, balıkçının oğlu Haşim ve eşi yalnız kalmıştı. Annesi bir konakta işe başlamıştı. 

Haşim bir gün annesine babasının ne iş yaptığını sordu. Annesi de ona babasının balıkçı 

olduğunu söyledi. Daha sonra Haşim, babasının avlandığı yere gidip balık tutmaya başladı. İlk 

gittiği gün eli boş döndü ama ikinci gün ağına bir kaplumbağa midyesi takıldı.  

Haşim’in annesi işe gittiği için yeterince vakti olmuyordu ve yemek yapacak fırsatı da 

olmuyordu. Bir gün annesi tencerede bir yemek getirdi. Haşim yemeği yedikten sonra annesine 

böyle bir lezzetli yemeği önceden hiç yemediğini söyledi. Annesi de durumu anlayamamıştı. Bir 

iki gün bu şekilde devam etti ve ana ve oğul durumdan şüphelenip yemeği kimin yaptığını 

anlamaya çalıştılar. Bir de baktılar ki güzeller güzeli parlak bir kız evin tüm işlerini 

yapmaktaydı. Zaman geçti ve Haşim bu kızla evlenmeye karar verdi. Bir akşam Padişah 

sokaklarda veziri ile gezerken pencere önünde ışığıyla evi parlatan bir kız gördü ve bu kıza aşık 

oldu. Vezirine bu kızın hakkında bilgi almasını emrini verdi. Vezir birkaç gün yaptığı 

araştırmanın ardından padişaha kızın evli olduğu haberini verdi. Padişah bunu kabullenemedi ve 

kızın kendisinin olmasını istedi. Padişah kızı elde etmek için Haşim’e çok zorlu görevler verdi 

ama Haşim’in eşinin sihirli güçleri olduğunu bilmedikleri için her yarışmada yenilgiye 

uğradılar. Haşim’e yarışmalarda bir sihirli fok, sihirli bir fındık ve esrarengiz bir adam yardım 

etti. Hikayenin sonunda ise Haşim bir mücadelede padişahın ordusunu bozguna uğrattı ve 

padişahın da sonunu hazırladı. Düşmanlarını yenen Haşim ve eşi çok mutlu bir yaşam 

sürdüler.24     

BU hikayede hikayenin kahramanları Haşim ve kaplumbağa midyesinden çıkan kızdı. Bir 

padişah, Haşim’in eşini elinden almak için türlü yollara başvurdu ama eşinin yardımıyla Haşim 

düşmanlarını yok etti. Bu hikayede bir fok balığı, bir fındık ve bir esrarengiz adam Haşim’e 

yardım etti.    

 

Koca Kafalı ve Balta Dişli Kız İsimli Hikâyenin Özeti 

Adana’da bir adamın üç çocuğu vardı ama hiç kız evladı yoktu. Adamın karısı da Allah’tan 

koca kafalı ve balta dişli bir kız istemiş, bu duası hemen kabul olmuş ve böyle bir kızları olmuş. 

Bu çocuk büyüyene kadar çiftlikteki hayvanları yemeye başlamış. Bir gün Kasım isimli evin 

küçük çocuğu gün geçtikçe kuzuların azaldığı fark etmiş ve bunu araştırmak için gizlice ahırı 

gözetlemiş. Bir gün bir bakmış ki kız kardeşi kuzuları yiyor, hemen durumu anne ve babasına 

bildirmiş ama ebeveynleri ona inanmamışlar. Ona küçük yaştaki, bir kızın bunu yapamayacağını 

bildiklerinden dolayı inanmayıp Kasım’a kızmışlar. Kasım da bu duruma içerlenip evi terk 

etmeye karar vermiştir. Yolda giderken kasım bir ev görmüş ve evden yaşlı bir kadın çıkmış. 

Kadınla konuşmuş ve kadının yanında çobanlık yapmaya başlamış.  

Dağlara avlanmak için gittiğinde öldürmediği üç ayrı hayvanın yavrusunu alıp evine 

götürmüştür.  

Kasım bir gün düşünceler içinde ağacın altında otururken kadın Kasım’a neden bu kadar üzgün 

olduğunu sormuş, o da evini özlediğini söyleyerek gitmek istemiş. 

Kasım evine gitmek için ayrılırken kadına yavrulara bakmasını istemiştir. 

Kasım eve vardığında bir bakmış kız kardeşi önüne gelen her şeyi yiyor. Kız abisini görünce 

atına su verme bahanesiyle atın bir bacağını yemiş ve at üç ayağıyla kalmıştı. Ot verme 

bahanesiyle de ikinci bir bacağını yiyince at iki bacaklı kalmıştı. Kasım kardeşinin kendisini 

yemesinden korkuyordu.  

Bir gün kız abisine abi saçını yağlayım mı dedi? Abisi izin verdi abisinin başını yemek istedi, 

bu sırada abisi baca onaracağını ve evin içinde bacanın içine girerek kendisini beklemesini 

                                                           
24 Abadet, Begim Fehmide, “Turki Kahanian”, 1987, Medeni Publishing, Lahore- Pakistan, s. 77-88 
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istedi. Kız ağzını açtı ve abisi tepeden kocaman bir taş yolladı, kız sekerek kaçtı ve ağabeyini 

kovalamaya başladı. Kasım bir ağacın tepesine çıktı ve kız kardeşi onu kovalamaya başladı, 

Kasımın ümidi kalmamıştı ve kız kardeşi onu yemek üzereydi o anda kız kardeşine bir şarkı 

söylemek istediğini söyledi ve önceden bu şarkıyı Kasım beslediği yavrulara da öğretmişti. 

Kasım şarkıyı söylediği anda besleyip büyüttüğü hayvanlar koşup geldiler ve kız kardeşini 

yakaladılar. Kız sonunun geldiğini anlayarak abisinden dilini kesmesini istedi. Kasım kız 

kardeşinin dilini kesti ve cebine koydu. Daha sonra hayvanlar kızı cezalandırdılar.  

Kasım yolda giderken bir sopayla hayvanlarını çekiyordu yolda zengin bir adam gördü, adamla 

sopanın sihirli olup olmadığı konusunda iddiaya girdi. Kasım sopanın sihirli olduğunu ispatlarsa 

adamın tüm mallarını alacaktı ama ispatlayamazsa elindeki hayvanları zengin adama verecekti. 

O anda cebindeki dilden bir ses gelince adam sopanın sihirli olduğunu anladı ve mallarını 

Kasıma verdi ve Kasım zengin ve mutlu bir hayat yaşadı.25 

Bu hikayede bir kadın Allah’tan koca kafalı ve balta dişli bir kız istedi ve Allah, kadının bu 

isteğini yerine getirdi, ancak işler hiçte istedikleri gibi gitmedi ve çocuk başlarına bela oldu. 

Çocuk önce koyunlardan başlamak üzere önüne gelen her şeyi yemeye başladı. Kasım bu 

durumu ailesine anlattı ama ailesi ona inanmadığı için o da evi terk edip başka bir yerde yaşadı. 

Burada ona yaşlı bir kadın yardım etti. Bunun yanında bu hikayede kahramanların hayvanlar ile 

konuşmaları da yer almaktadır. Kasım baktığı hayvanların son anda kendisine yetişmeleriyle 

hayatta kalabilmiştir.   

Sonuç 

Hikayelerde öne çıkan en önemli özellik, sihir unsurlarının hikayelerde sıklıkla kullanılmasıdır. 

Bunun yanında hikayelerdeki kahramankların sevdiği kadınlar kendilerinin hayatlarını 

yönlendirmişlerdir. Hikayelerde hayvanlar da yer almaktadır ve kahramanların hayvanlarla 

konuşmaları hikayelerde mevcuttur. Hikayelerin bir ortak özelliği ise her hikayenin sonunun 

kahramanlar açısından mutlu bitmesidir.  
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MASALLARIN TOPLUM İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ 

Diğer Bir Deyişle, Masallar Neden Susmamalı? 

 

Dilara DUMAN* 

 

Özet 

Masal, hayal gücüyle yoğrulmuş, tadında olağanüstülük barındıran, toplumların bilinçaltından doğan bu 
yönüyle hayali ve gerçeği birlikte barındıran bir edebiyat türüdür. Masallarda gördüğümüz iletişim 
biçimleri, halkın düşüncelerinin ve iletişiminin gerçek yansımalarıdır. Çünkü yüzyıllardır, binlerce insanın 
dilinde ve zihninde oluşan, birlikteliklerinin verdiği ortak paylaşımlarla değişen, gelişen ortak halk 
ürünleridir. Bu anlamda masallar yaşar, dolaşarak varlığını korur ve hem geçmiş zamanlar hakkında bilgi 
verir, hem de günümüz ilişkilerini geleceğe taşırken, küçük bir kalbin gözlerinde ışıldamaya devam eder. 

Bilinçaltımızın derinliklerinde saklanan hayaller ve arzular, rüyalarımızda kendini göstermektedir. 
Masallar da toplumların rüyalarından doğduğuna göre sadece yazıya aktarmak yeterli değildir. Onları 
dilden dile aktaracak, hayallerini katacak masal anlatıcılarına ihtiyaç duyarlar. Varlığını bu şekilde 
sürdüren masallar, onları dinleyen ve okuyan çocukların hayal güçlerini genişletmeye başlar ve 
yenidünyaların kapılarını açar.  

Çocuk, kendi yaşamı ve değerinin yanında insanlığın da geleceği olarak özenle yetiştirilmesi gereken bir 
varlıktır. Onun yaradılışındaki doğal merakla beslenen öğrenme ortamını sevgi dolu uyaranlarla 
zenginleştirmek, yetişkinlerin görevidir. Çünkü çocuklar, çocuk edebiyatı ürünlerinde yer alan karakterler 
aracılığıyla farklı insan tiplerini tanır ve onlarla yakın bağ, özdeşim kurar. Metinde geçen bir olaya veya 
duruma karşı karakterin diğer karakterlerle kurduğu iletişim, olayı yorumlayışı, ya da olay karşısında 
çevresindekilere takındığı tavır, çocuğu birçok yönden etkiler. Yaşantısında karşılaştığı benzer 
durumlarda çocuğun aynı davranışı göstermesine sebep olabilir.  

Başka bir dünya düşlemenin yolu dil, din, ırk, cinsiyet, sınıf farkı, ideoloji gibi farklılıkları gözetmeksizin 
çocuklara küçük yaşlardan itibaren, barışa kavuşmuş bir dünyanın yaratılmasında her insanın sorumlu 
olduğunu anlatmaktan geçer. Bu çalışmanın amacı da, masal yazarlarının, anlatıcılarının, masallarla 
büyüyen nesillerin toplum iletişimindeki rolünü ön plana çıkarmak ve sevginin karşıt anlamı olan nefret 
söylemlerinin yalnızca çocukların yaşamına değil aynı zamanda dünyada yıkıma neden olduğunu 
anlatmaya çalışmaktır. Metin odaklı yapılacak çalışmada, çocuklarda barışın, empatinin ve sevginin nasıl 
geliştirilebileceği ve korunabileceğine dikkat çekilmek istenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Çocuk edebiyatı, iletişim, masal anlatıcılığı, masal 

 

The Role of Tales in Social Communication:  
In other saying; why should tales never keep quite? 

Abstract 

The tale is a kind of literary art which is mixed with imagination, possesses extraordinary taste. As it is 
born in the subconscious of the societies, it possesses the imagination and the truth in its essence. The 
modes of communication we see in tales are the true reflections of people’s thoughts and 
communication. Because the tales are common folk products which evolve and develop in the common 
denominations of the people, thousands of people, in their languages, in their minds… In this sense, the 
tales do live, they preserve their existence by circulating around: they inform about the past as well as 
they carry today to the future yet they continue to shine through in the eyes of a small heart.  

The wishes and desires hidden in the depths of our subconscious show themselves in our dreams. As the 
tales are born out of societies’ dreams, it is not enough to transplant them only as writings. They need 
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to be told by the storytellers who will put their dreams in and yet who will never stop telling their 
stories. The tales which sustain their existence in this way begin to expand the imagination of the 
children who listen and read them yet they open the doors of new worlds. 

A child is an asset who must be carefully cultivated as the future of humanity along with its own life and 
value. It is the duty of the adults to enrich the learning environment of the children with exorable 
stimulants as it is nourished by natural curiosity. Because children recognize different types of 
characters through the characters in children’s literature products and yet they establish close bonds 
with them. The communication a character builds with another character or a situation, the way he 
interprets the situation or the attitude he has towards his environment do affect the child in many 
aspects. This can even cause the child showing the same behavior in similar situations in his real life.  

The way to dream about another world goes by telling children that every single human being is 
responsible of creating a world of peace, by doing so it is important not to mind the differences such as 
language, religion, race, sex, class distinction, ideology… The purpose of this study is to highlight the role 
of tale writers, story tellers in the communication of the societies as well as to explain how the hate 
speech causes the destruction of the children lives and also the destruction of the world. The objective 
is to draw attention to how peace, empathy and love can be developed and be preserved in the text 
oriented studies.  

Keywords: children’s literature, communication, storytelling, tale 

 

Giriş 

Masal, hayal gücüyle yoğrulmuş, tadında olağanüstülük barındıran, toplumların bilinçaltından 

doğan bu yönüyle hayali ve gerçeği birlikte barındıran bir edebiyat türüdür. Masalların, ortaya 

çıkış tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, sözlü halk kültürünün temel yapı 

taşlarındandır. Masallar, sanatsal (edebî) ve anonim (halk) olarak ayrılmaktadırlar. Sanatsal 

masallar, eğiticilik yönü ağır basan masallar olarak karşımıza çıkmaktadır. Anonim masallar ise 

geleneksel yapısıyla, toplumların ortak ürünleridir ve yüzlerce yıl sözlü olarak nesillerden 

nesillere aktarılmışlardır. Genel olarak sanatsal masallarda çocukların ruhsal gelişimlerini 

olumsuz etkileyecek örnekler yer almaz. Anonim masallar zaman içerisinde değişikliklere 

uğrasalar da ilk anlatıldıkları hallerini büyük oranda muhafaza ederler. Bu masallarda, 

başlangıçta yetişkinlere anlatıldığından, kendi içinde olumsuz örneklerin yer aldığı görülebilir. 

Bütün kültürlerde ve zamanlarda masal, vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Hatta anonim 

masalların her toplumda aynı olduğu bile görülmektedir. Dillerin ve kültürlerin farklılığı bile 

aynı masalın kahramanı olmamızı değiştiremez. Bu bağlamda, masal ortak bir dil ve ortak bir 

dünya anlamına gelir. Bu ortak dili yaratan masallarda gördüğümüz iletişim biçimleri, halkın 

düşüncelerinin ve iletişiminin gerçek yansımalarıdır. Masalları sembollerden ve hayal 

atmosferinden ayıkladığımızda hayatın kendisi ile karşılaşırız. (Şirin, 1994) 

Masallar, yüzyıllardır, binlerce insanın dilinde ve zihninde oluşur, birlikteliklerinin verdiği ortak 

paylaşımlarla değişir ve gelişir. Bu anlamda masallar yaşar, dolaşarak ve yeni nesillere 

dokunarak varlığını korur. Hem geçmiş zamanlar hakkında bilgi verir, hem de günümüz 

ilişkilerini geleceğe taşırken, küçük bir kalbin gözlerinde ışıldamaya devam eder.  

Masallar, ilk anlatılmaya başlandığı zamanlarda, yetişkinlere yönelik olsa da günümüzde çocuk 

edebiyatının ana ürünleri arasındadır. 3-9 yaş arasının Masal Çağı olarak adlandırıldığı 

görülmektedir. (Gökşen, 1985; Çoruh, 1943) Masallar, çocuklara zengin bir hayal dünyasının 

kapısını aralar. Masalı dinleyen herkes, Zümrüdüanka kuşunun sırtında periler diyarına uçabilir. 

Sihirli elmaları tadarak, olağanüstü güçlere sahip olabilir, canavarlarla baş edebilirler. Tüm bu 

etkiler, masalı dinleyen çocuklarda, zengin bir hayal gücünün oluşmasına yardım ederek, 

yaratıcılıklarını geliştirir. Karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, çözüm bulmasına yardım eder. 

Geleceğe olan umutlarını arttırır. 

Masal çağındaki çocukların dünyası masallardır. O dönemde onların gerçekliği olurlar. “Benim 

annem bulutlara erişen pastalar yapabilir.” diyen bir çocuğa her an rastlayabiliriz. Hepimizin 
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içinden geçerek, gerçekliğe ulaştığı bir zaman tünelidir masal dünyası. Her birimizin yolu bir 

biçimde bu dünyadan geçmiş, herkes mutlaka masallarda rol almıştır. Her çocuğun bir 

kahraman olduğu ve o masalın kahramanını taklit ettiği, onun gibi davrandığı zamanlardır masal 

çağı. Çocuklar masallarını dinleyip, oyun oynamaya döndüklerinde o masalın kahramanı 

olurlar. Her kız çocuğu en az bir kez Pamuk Prenses olmuştur, her erkek çocuğu da süper 

kahraman. Çocuklar, çocuk edebiyatı ürünlerinde yer alan karakterler aracılığıyla farklı insan 

tiplerini tanır ve onlarla yakın bağ, özdeşim kurar. Metinde geçen bir olaya veya duruma karşı 

karakterin diğer karakterlerle kurduğu iletişim, olayı yorumlayışı, ya da bir olay karşısında 

çevresindekilere takındığı tavır, çocuğu birçok yönden etkiler. Yaşantısında karşılaştığı benzer 

durumlarda çocuğun aynı davranışı göstermesine sebep olabilir.  

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. 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) 

Yazınsal metinlerin sosyalleşme sürecine giren çocukta iyi bir model oluşturması ve toplumsal 

ilişkilere yönelik deneyim edinmesinde önemi düşünüldüğünde, içeriğinde geçen iletişim 

ifadelerinin dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Sosyalleşme sürecinde, bir bireyin kendinden 

hoşlanması ve kendini diğer insanlarla ve doğayla ilişki içinde görmesi yaşamın anlamlı 

olmasını sağlar. Ancak günümüz koşulları değerlendirildiğinde, gergin bir toplum yapısı içinde 

yaşadığımızı gözlemek mümkündür. Bireyleri kuşatan bu gerginliğe yenik düşmemek için, 

kişinin kendisiyle, ailesi ve çevresi ile bilinçli bir ilişki kurması gerekir. Bilinçli iletişim ve 

etkileşim, anlamlı yaşamda sağlıklı ruh yapısının gelişmesine yol açar (Cüceloğlu, 1995: 17). 

Bu bilinçli iletişim ve etkileşimin, masal ve öykü kitaplarında titizlikle ele alınmış olması, 

çocuğun sürekli değişen toplumda sağlıklı bir kişilik kazanmasında etkilidir. Bu tarzda 

hazırlanmış olan yazınsal metinler, çocukların dinledikleri bu eserlerden iletişim yollarını, 

çatışmaları önleme biçimlerini fark etme yönüyle büyük önem arz eder. 

BULGU 

York Üniversitesi psikologlarından Raymond Mar’ın yapmış olduğu bir araştırmaya göre hikaye 

ve masal okumak ile başka insanlarla empati kurabilmek arasında derin bir ilişki vardır. 

“İnsanlar hikâyeler okuduğunda, kendi kişisel deneyimlerini hatırlarlar. Sadece bir sayfa 

üzerinde basılı olan kelimelerle değil, aynı zamanda kendi geçmiş deneyimlerimizle de bağ 

kurarız. Her ne kadar kurgu hikâyeler kurgu da olsa, insan psikolojisi ve ilişkileri üzerine 

gerçekleri anlatır.” diyor Raymond Mar. Açıklamasına göre; kurgusal hikâyelere maruz 

kaldığımızda ortaya çıkan sosyal sonuçlar; geçmişteki sosyal etkileşimleri düşünmeyi ya da 

gelecekteki etkileşimleri hayal etmeyi içeriyor. 

Çalışmada, ailelerin çocuk kitaplarına yakınlığı ile bu ailelerin çocuklarının zihin kuramı 

testlerindeki performansları arasındaki ilişkiyi, 55 çocuk ve aileleri üzerinde araştırılıyor. Bu 

testler, çocukların düşünceleri ve istekleri kendilerine atfedip edemediklerini ve başka insanların 

farklı düşünceleri ve istekleri olabileceğini fark edip etmediklerini araştırıyor. Ailelerin çocuk 

kitaplarını ne kadar tanıdığı da – elde edilecek verilerdeki yanılgı payını ortadan kaldırmak için 

– araştırılıyor. Çünkü araştırmacılara göre anne babalar çocuklarının kurgu kitaplara ne kadar ya 

da nasıl maruz kaldıklarını tam olarak söyleyemiyor. 

Mar, aileleri çocuk kitaplarını tanıma konusunda daha iyi olan çocukların, zihin kuramı 

testlerinde belirgin bir biçimde daha iyi performans gösterdiklerini buldu. Mar’a göre anne 

babalar ve çocukları arasında, bu hikâyeler hakkında geçen konuşmalar, çocukların karakterleri 

daha iyi anlamalarını ve onlara karşı bir anlayış geliştirmelerini sağlıyor. 
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York üniversitesinin daha eski bir çalışmaya göre anaokulu öğrencilerine sesli olarak okunan 

kitapların yaklaşık 4’te 3’ü, çocukların zihinsel durumlarına referans veriyor ve karmaşık 

duygusal durumlar içeriyor. Çocukların hikâyelerdeki karakterlerin neler hissettiğini anlamaya 

başlaması genellikle bu yaşlara rastlıyor. 

“Yaşamımızdaki deneyimlerimiz, dünyaya karşı anlayışımızı şekillendirir. Kurgusal 

hikâyelerden edindiğimiz hayali deneyimler de bizi aynı şekilde değiştirir ve şekillendirir” diyor 

Mar. “Ancak yine de küçük bir uyarı: Kurgu hikâyeler sihirli değnek değildir, sadece değişme 

ve gelişme fırsatı sunarlar.” Olarak belirtmiştir. (Ağustos 11,2014) 

Bu bulgudan hareketle insanların birbiriyle, hatta tüm canlılarla empati kurmaları gerektiğini 

anlatan bir halk masalı da bulunmaktır;  

“Göğsü kınalı bir serçe varmış. Gök gürlediği zamanlar tir tir titreyerek yere yatar, gök 

yıkılmasın diye de ayaklarını havaya kaldırırmış. Bir yandan da; "Korkumdan kırk kantar yağım 

eridi" dermiş. Bir gün birisi demiş ki "Sen kendin beş dirhem gelmezsin; nerden oluyor da kırk 

kantar yağın eriyor?" Bunun üzerine serçe şu cevabı vermiş; “Herkesin kendine göre dirhemi, 

kantarı var; siz ne anlarsınız?” (Boratav 1969) 

Kanımca bu masal, insanların empati kurmaksızın birbirlerini anlayamayacaklarını vurgulayan, 

kültürümüze ait önemli bir motiftir. Günlük yaşamda birbirimizle ne ölçüde empati 

kurduğumuz, şüphesiz ki tartışılabilir. Fakat yüzlerce yılda oluşmuş bir masalımız bize, 

birbirimizle empati kurmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. (Dökmen 1994) 

 

SONUÇ 

Başka bir dünya düşlemenin yolu dil, din, ırk, cinsiyet, sınıf farkı, ideoloji gibi farklılıkları 

gözetmeksizin çocuklara küçük yaşlardan itibaren, barışa kavuşmuş bir dünyanın yaratılmasında 

her insanın sorumlu olduğunu anlatmaktan geçer.  

Bulunduğumuz çağa baktığımızda; savaşlar hayatımızın her alanında devam etmekte. 

Bombalarla, söylemlerle… Her an her yerde bulunan nefret söylemleri günümüz dünyasında 

yetişen çocukları büyük bir tehdit altında bırakmaktadır. Büyük bir iletişimsizlik sorunu ile karşı 

karşıya kaldığımız bu dönemde sevgiden, anlayıştan, empatiden de uzaklaştık. 

Biz masal anlatıcıları ve yazarları olarak, edebiyata yakından dokunan insanlar olarak, büyük bir 

sorumlulukla karşı karşıyayız. Bu da, karanlığın hüküm sürdüğü topraklara, umut dolu renkler 

ekleyerek, hayali ve gerçeği bir arada taşıyan masalları, hayalden gerçeğe ve geleceğe taşımak 

olduğudur. Çocukların hayalleri kadar geniş, en az onlar kadar umut dolu masallar yazmalı, her 

kahramanın sevgi ile kötülükleri yenebileceği ve barış içinde yaşayabileceklerini anlatmalıyız. 

Dilden dile dolaşacak, binlerce kalpten geçerek yayılacak bir masal, gerçek olacaktır.  

Bambaşka, barış içinde yaşayan bir dünyanın temellerini, sevgi ve umut dolu kalplere atmalıyız. 

Bu yüzden de, bu masallar hiç susmamalı. 
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TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÇOCUKLAR İÇİN 

ORTAK BAŞVURU METNİNE UYGUN METİN ÖRNEKLERİ 
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Özet 

Avrupa konseyi dil politikasının amaç ve hedefleri; üyeleri arasında ortak etkinliklerden yararlanarak 
bütünü kapsayacak bir dil öğretimi anlayışı geliştirip birlik sağlamaktır. Bu bağlamda Avrupa Ortak 
Başvuru Metni (OBM) yabancı dil öğretiminin nasıl düzenleneceği, ölçme ve değerlendirme 
faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda kolaylık sağlamaktadır. Bunun yanında 
öğretmenlere etkinliklerin yönetiminde yazarlara ise metin oluşturmada temel kaynak teşkil 
etmektedir.  Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de OBM temel alınarak öğretim 
gerçekleştirilmektedir. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil becerilerine (dinleme, okuma, konuşma, yazma) ağırlık 
verilmektedir. Öğretimde ortak bir ölçüt sağlayabilmek için A(temel), B(orta) ve C(yüksek) olmak 
üzere üç temel yeterlilik düzeyi ve kazanımları yer almaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alan 
yazını incelendiğinde çocuklar için yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Çalışmada, 
yabancı dil olarak Türkçe öğrenen çocuklar için metinler hazırlayıp alana katkı sağlamak ve bu konuya 
dikkat çekmek amaçlanmıştır. Buna binaen okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak OBM’de 
bulunan okuma türleri, dil düzeyleri ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ders kitabında yer alan dil bilgisi 
kazanımları dikkate alınarak çocukların seviyelerine uygun metinler yazılmış ve metin uyarlamalarına 
yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, ortak başvuru metni, okuma becerisi, metin 

 

Example the of Texts Suitable for the Common Application Text fö nor Children 

Learning Turkish as a Foreign Language. 

Abstract  

Aims and objectives of the European Council language policy; to develop and to join an 
understanding of language teaching that includes the whole by taking advantage of common 
activities among its members. In this context, the Common European Framework of Reference ( CEFR 
) make it easy about how will be organized foreign language teaching and how measurement and 
evaluation activities should be undertaken. Beside this, constitute a basic source to teachers in 
management of the activities are the main source the authors are also in creating text. In the 
teaching of Turkish as a foreign language too,is teaching on the basis of CEFR. 

 In teaching Turkish as a foreign language, concentrate on language skills (listening, reading, writing, 
speaking) .In order to provide a common criterion in teaching, there are three basic qualification 
levels and achievements as A (basic) B (middle) C (high) are located in. In this study, it is seen that 
there is a limited number of studies conducted for children when examining Turkish literature as a 
foreign language. In the study, it is aimed to prepare texts for children learning Turkish as a foreign 
language and to contribute to the field and draw attention to this topic. Therefore, by taking in 
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consideration kind of reading in CEFR as aimed at improving the reading skills, level of language and 
the language learning achievements in Yunus Emre Institute's textbook texts appropriate to the 
child's level were written and the texts are already adapted.  

Keywords: Teaching Turkish, common framework of reference, reading skill, text. 

 

Giriş 

Bireyleri toplum haline getiren, toplumun kendi içerisinde ve diğer toplumlarla iletişimini 

sağlayan, bu iletişimin ürünü olan kültürün aktarılması ve medeniyetlerin oluşumda en büyük 

paya sahip unsur şüphesiz ki dildir. İnsan, duygu, istek ve düşüncelerini dil aracılığıyla karşı 

tarafa iletir. Dil ile iletişim kurar, öğrenir, düşünür, sorgulamalar yapar. Milletler de 

düşüncelerini ve gayelerini dil ile göstermekte, başka ülkeler ile ilişkilerini dil ile devam 

ettirmektedir. İnsanlar ve toplumlar farklı bir dili kullanan kişi veya toplumla iletişimde ya 

kendi dilini kullanmak zorunda ya da ilişki kuracağı milletin dilini öğrenmek zorundadır (Kutlu, 

2015). 

Günümüze damgasını vuran küreselleşme kavramı, farklı ülke ve kültürlerdeki insanları 

birbirine yakınlaştırmakta, insanları ortak bir zeminde buluşturarak paylaşımların gelişip 

çoğalabilmesini amacıyla yabancı dil öğrenme gereksinimi kaçınılmaz bir hale getirmektedir 

(Yurtseven Üze, 2010). Savaşlar, göçler, ekonomik sebepler, eğitim politikaları gibi birçok 

nedenle dil öğretim faaliyetleri gündeme gelmekte ve gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin de gün geçtikçe önemi artmaktadır. 

Dil öğretimi hususunda Avrupa Birliğinin eğitim ve kültür politikalarını yürüten en önemli 

örgütü Avrupa Konseyi’dir. Türkiye, konseye katılan ilk ülkelerden biri olmuş ve kurucu üye 

statüsünde konseyin tüm çalışmalarına kesintisiz katılmıştır (Demirel, 2004: 17; Akt: Şahin, 

2010). Avrupa konseyi dil politikasının amaç ve hedefleri, üyeleri arasında ortak etkinliklerden 

yararlanarak bütünü kapsayacak bir dil öğretimi anlayışı geliştirip birlik sağlamaktır. Bu amaçla 

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni hazırlanmıştır. 

Ülkemizde Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel alınan kaynak da Avrupa Ortak 

Başvuru Metni’dir.  OBM, Avrupa ülkelerinde dil öğretim programlarını, sınav ve ders 

kitaplarını vb. konulardaki çalışmalarını yönlendirmek için ortak bir çerçeve sunmayı 

amaçlamaktadır. Yabancı dil öğrenenlerin, bu dili iletişim kurmada kullanabilmek için neleri 

bilmeleri gerektiği ve bu dilde etkinlik kazanmak için hangi bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri 

gerektiğini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Başvuru metni aynı zamanda yabancı dil 

öğrenenlerin ilerlemelerini, öğrenmenin her aşamasında ve yaşam boyu öğrenme temeliyle 

ölçülebilmesini sağlayan dil yeterlilik düzeylerini de açıklamaktadır (CEFR, 2009). 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil becerilerine (dinleme, okuma, konuşma, yazma) 

ağırlık verilmektedir. OBM’de A(temel), B(orta) ve C(yüksek) olmak üzere üç temel yeterlilik 

düzeyi bulunmaktadır. Bunlar A1 başlangıç/ keşif, A2 ara, B1 eşik,  B2 ileri, C1 özerk ve C2 

ustalık düzeyleri olmak üzere kendi içinde seviyelere ayrılmaktadır. Büyükikiz ve Hisarcı’ya 

(2013) göre her düzeyde öğrenenin dil becerileri hangi kazanımları edineceği ayrıntılı bir 

şekilde belirtilmiştir. Avrupa konseyi bu çalışmasıyla, öğrenenin dinleme, okuma, konuşma ve 

yazma yeterliliklerini, belirlenen standartlara göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. OBM’de 

yapılan betimlemeler sayesinde öğrenen öğretim sürecinin hangi aşamasında olduğunu, 

hedeflerine ulaşmak için neler yapılması gerektiği konusunda faydalanırken öğreticiler de 

eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını 

görmede ve değerlendirmede faydalanabilirler. 

Dil eğitiminin amaçlarından biri öğrenenin anlama becerisini geliştirmektir. OBM’de işitsel 

alımlama  (dinleme) ve görsel alımlama (okuma) olmak üzere anlama becerileri ifade 

edilmektedir. Türkçe sözlükte: “Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak 

ve  yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek” olarak 

tanımlan anlama, dinleme ve okuma becerilerinin amacıdır. Karşı tarafa verilmek istenen ileti 
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doğru anlaşılırsa okuma ve dinleme gerçekleşmiş olur aksi takdirde okuma yaparken görülen 

işaretler seslendirilmiş dinlemede ise sadece işitme eylemi gerçekleştirilmiş olur (Karakuş 

Tayşi, 2017). 

Okuma, dil öğretiminde önemli bir yere sahip beceridir. Okuma ile öğrenen dilin kavramsal 

yapısını görmekte, dil yapısını sezmekte, anlama eylemi gerçekleştirerek anladıklarını sözlü ve 

yazılı olarak ifade etmektedir. Bu bağlamda okuma, diğer becerilere de kaynaklık etmektedir. 

Akyol’a (2007) göre okuma; “ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkili 

iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda, düzenli bir ortamda gerçekleştirilen 

anlam kurma sürecidir.” Kurudayıoğlu’na (2011) göre: “En doğru ve en kısa tanımıyla okuma; 

yazılı simgeleri anlamlandırma, kavrama ve yorumlama eylemi” olarak tanımlanmıştır.  

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin temelini okuma becerisi oluşturur. Okuma becerisiyle 

birlikte gelişen sözcük dağarcığı dil ediniminde en önemli adımdır. Dil becerilerinin teorik 

öğretiminde ve bireylerin pratik uygulamalarında belirtilen hedeflere ulaşılması ve sağlıklı 

iletişim kurabilmesi için öğrencilerin sözcük hazinesi geliştirilmelidir (Özdemir, 2017).  

Öğrenici; okuma ile Türkçenin yapısını, kültürünü derslerde kullanılan metinler aracılığıyla 

görmekte ve kavramaktadır. Okuduğu metinler ile farklı konularla karşılaşıp diğer becerileri için 

de alt yapı oluşturmaktadır. (Karakuş Tayşi, 2017). 

Okuma becerisi OBM’de görsel alımlama (okuma) başlığıyla verilmekte okuyucuların bir ya da 

daha fazla yazar tarafından üretilmiş metinleri girdi olarak alıp işlem yapacağı açıklanmaktadır. 

Dil kullanıcısının; ana fikri anlama, belirli bilgi edinme, ayrıntılı anlama, akıl yürütme vb. gibi 

nedenlerle okudukları belirtilmiştir. Okuma faaliyetleri: Genel okuduğunu anlama, yazışmaları 

okuma, yönlendirme için okuma, bilgi ve tartışma için okuma, talimatları okuma olmak üzere 

beş unsur halinde verilmektedir. Bu unsurların dil düzeylerine göre yeterliliklerine 

(betimlemelerine) yer verilmektedir (CEFR, 2009). 

Okuma becerisi anlamayı arttıran ve dil yetilerini geliştiren becerilerden biridir. Öğrenciler 

okuma sürecinde yeni bilgilere metin aracılığıyla ulaşır. Dil öğretiminde Türkçeyi hem kendi 

çocuklarımıza hem de yabancılara öğretirken her aşamada metinler kullanılmalı ve bu 

metinlerin anlaşılması hususunda da üzerinde yoğun çalışmalar yapılmalıdır (Günay, 2003; Akt: 

Ayhan ve Arslan, 2014). Bu yoğun çalışma ise ancak öğrenen ile öğretici ve öğrenen ile metin 

arasında iletişim kurulmasıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle metinler son yıllarda dil öğretiminde 

önem kazanmaktadır. Derslerde yalnızca sık sık dil bilgisi kurallarını yineleyerek dil öğretimi 

gerçekleştirileme-mektedir. Öğrencilerine uygun metinler ile yönelen öğretmen, öğrencilerini 

yönlendirerek onlara öncülük etmekte, metinler aracılığıyla farklı etkinlikler düzenleme fırsatını 

da yakalamaktadır (Erişek ve Yücel, 2002). OBD’de belirtilen yeterlilikleri kazandıracak, 

öğrenicinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak metinlerin kullanımı, Türkçenin anlatım 

zenginliklerini, güzelliklerini yansıtmanın yanı sıra öğrencinin dünyasında bir karşılığı olması 

ve öğrenciyi desteklemesi bakımından günlük hayattan bir kesit sunabilmelidir. Çünkü 

öğrenicinin hedef dildeki temel kaynağı düzeylere uygun üretimlerdir (Melanlıoğlu, 2017).  Bu 

yüzden öğrenici yeterli düzeyde metinle karşılaştırılmalı sadece sınıfta ders kitaplarındaki 

metinlerin okutulması yeterli görülmemelidir. Öğretilenlerin farklı yönleriyle ele alındığı, 

kavram dünyasını zenginleştirecek metin örneklerine yer verilmelidir (Karakuş Tayşi, 2017).  

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme ihtiyacı geçmişten günümüze çeşitli nedenlerle gündeme 

gelmekte her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Geçmişte dil öğrenicileri daha çok 

yetişkin bireylerden oluşurken günümüzde savaşlar ve göçlerle birlikte dil öğrenme ihtiyacı 

çocuk yaşlara inmiştir. Mevcut kitapların yetişkin öğrenicilere yönelik olarak hazırlanmış 

olması çocuklara özel, ders ve okuma kitapları gereksinimi doğmuştur.  

“Çocuk” kelimesiyle ilgili açıklama yapmak gerekirse Brumfit (1997: v), çocuk kavramı ile 

eğitimlerinin ilk aşamasından olan 13-14 yaşlarındaki çocuklardan bahsetmekte Cameron 

(2001: xi) ise 5-12 yaş aralığını kastetmektedir (Yeniay, 2008).  Çeşitli kitaplarda bu kavram ilk 

çocukluk 2-5 yaş ve son çocukluk 6-11 olmak üzere iki bölümde ifade edilirken (Aydın, 2010). 

Türkçe sözlükte çocuk,  “ küçük yaştaki erkek veya kız “ ve “ bebeklik ile ergenlik arasındaki 

gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız” olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki tanımlardan da 
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anlaşılacağı üzere çocuk kavramı üzerine farklı açıklamalar getirilmiştir. Çalışmada ise çocuk, 

6-11 yaş arasında olan kız ve erkek olarak kabul edilip bu seviyeye uygun ve belirli ölçütler göz 

önünde bulundurularak okuma metinleri yazma ve uyarlama yoluna gidilmiştir. 

Çocuklara dil öğretimi konusuna etki eden özellikler şöyle sıralanabilir: Genellikle çocukların 

dile karşı bütünsel bir öğrenme yaklaşımı vardır. Bu, anlamlı mesajları anladıkları fakat dili 

analiz edemedikleri anlamına gelir. Anadillerinde bile sınırlı okuma yazma becerisine 

sahiptirler. Dünya hakkında bilgileri sınırlıdır. Hayal etmeyi, hareketi severler, yaratıcıdırlar. 

Çocukların öğrenmeye hevesli olmaları, yeni deneyimlere açık olmaları, yaratıcılık ve hayal 

güçleri dil öğretim sürecini kolaylaştıracak etmenlerden olduğu düşünülmektedir (Yeniay, 

2008). 

“Dil edinimi kolay bir süreç değildir. Kişi dil öğrenirken zorlandığı zamanlarda öğrendiği dil ile 

kendi arasına duvarlar örer. Özellikle başlangıç düzeyindeki birçok öğrenci, ilk birkaç hafta 

içinde zihninde o dili öğrenip öğrenemeyeceği ile ilgili bir kanaate varır (Kalfa, 2014). Yabancı 

dil olarak Türkçe öğrenen çocukların Türkçeyi sevmesi, yakınlık duyması, Türkçe öğrenmeye 

dair kaygılarının azalmasında ve dil öğrenmeye güdülenmeleri sağlamada çocuklar için yazılan 

ve uyarlanan metinlerin yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Okumada önemli olan girdinin anlaşılması hususudur. Öğrenenin hedef dilde zengin anlaşılır 

girdiler ile karşılaştırılmasıdır. (Işık,2008). Temel ve orta dil düzeylerinde girdilerin 

anlaşılabilirliğini sağlamak için uyarlama çalışmaları yapılmaktadır. Kutlu’ya (2015) göre 

uyarlama, yabancı dil öğrenen bireylerin yeterlilik düzeylerine uygun okuma araç gereçleri 

üretmek amacıyla hedef seviyedeki kelime ve dil bilgisi kurallarından yararlanarak metinde 

çeşitli değişikliklerin yapılmasıdır. OBM’de belirtilen dil yeterlilik düzeyleri ve kazanımları göz 

önünde bulundurularak yazınsal metinlerin uyarlanması öğrenenin bilinmeyenlerle 

karşılaşmasını en aza indirecektir. Öğrenen seviyesinin üzerindeki metinlerde bulunan anlamsal 

ve dil bilgisel yapıları kavramada zorlanabilir bu durum kaygıya yol açarak öğrenme engeline 

dönüşebilir. Uyarlama çalışmalarında iki amaç güdülmektedir: İlki özgün metnin 

anlaşılabilirliğini arttırmak, ikincisi ise öğrencinin seviyesine ve beklenilen kazanımlara göre dil 

bilgisi ve sözcüklerle ilgili bilinmeyenleri en aza indirerek metni düzenlemektir. 

Temel ve orta dil düzeyine uygun özgün metinlerin derslerde kullanımı elbette önceliklidir. 

Çünkü özgün metinlerin öğrenciler üzerinde yarattığı güdüleme, taşıdığı ileti, kültür ögeleri ve 

dilsel özellikler bakımından daha güçlü olacağı bilinen bir gerçektir. Fakat özgün metinlerin 

öğrenimin başında dil öğrenme kaygısı yaşayan öğrenene okutulmasının mümkün olmadığı 

durumda metnin uyarlanması, özgün metnin anlaşılırlığını arttırma amacıyla zorunlu bir adım 

olarak görülmektedir. Özgün metinler temel ve orta düzeydeki öğrencilerin dil düzeylerinin 

üzerindeki dil bilgisi yapısı, söz varlığı ve artalan bilgisi içerdiğinden zorlayıcı bir görüntü 

sergilemektedir. Uyarlanmış metinler kavramsal ve kültürel olarak daha az yoğun olduğu için 

tercih edilebilir. Bu metinlerde okunanı anlayabilme ve akıcı okuma faaliyetleri öğrenen 

tarafından daha kolay gerçekleştirilebileceğinden kullanımı uyum sürecinde öğrenen ve 

öğretene büyük kolaylık sağlayacaktır (Bakan, 2012).  

Dil öğretiminin temel taşlarından biri olan metinler, bünyesinde oluştuğu toplumun değerlerini, 

yaşama bakışını, milli söyleyiş tarzını vb. barındırır. Bu bağlamda çalışmada, yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenen çocuklar için metinler hazırlayıp alana katkı sağlamak ve bu konuya dikkat 

çekmek amaçlanmıştır. Okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak  OBM’de bulunan okuma 

türleri, dil düzeyleri ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ders kitabında yer alan dil bilgisi kazanımları 

dikkate alınarak çocukların seviyelerine uygun metinler yazılmış ve de basılı metinlerden  

uyarlama örneklere yer verilmiştir.  

METİNLER 

A1 Düzeyi Genel Okuduğunu Anlama 

İfadeleri teker teker, bildik isimleri, sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar 

okuyarak çok kısa, basit metinleri anlayabilir (CEFR, 2009). 
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Ben ve Arkadaşlarım 

 Merhaba, benim adım Ali.  Dokuz yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum.  Benim mavi 

bisikletim var. Bisiklet babamın hediyesidir. Hafta sonları arkadaşlarımla parka gidiyoruz. 

Parkta salıncaklar, ağaçlar ve banklar var. Parkta bisiklet sürüyoruz. Oyunlar oynuyoruz. 

Arkadaşlarımın adı Yusuf ve Ömer. Yusuf on yaşında Ömer on iki yaşındadır. Onlara ağabey 

diyorum. Birlikte eğleniyoruz. Dondurma ve şeker yiyoruz. 

 

A1  Düzeyi Talimatları Okuma 

Kısa, basit talimatları takip edebilir (CEFR, 2009). 

A2 Genel Okuduğunu Anlama 

Bir kısım uluslararası paylaşılan ortak sözcükler dahil, sıkça tekerrür eden sözcükleri içeren 

çok kısa, basit metinleri anlayabilir. Çok fazla tekerrür eden günlük veya iş ile ilgili dilden 

oluşan somut türdeki bildik hususlardaki kısa, basit metinleri anlayabilir (CEFR, 2009). 

 

 

1.Fotoğraf 

Adım Adım Kuala 

1. İlk olarak kurşun kalemle 19 yazınız. 

2. Dokuz sayısının içine bir daire çiziniz. 

3. Gözlerini iki küçük daire ile çiziniz. 

4. Kulaklarını  çiziniz. 

5. Kollarını çiziniz. 

6. Bir sayısını ağacın gövdesi yapınız. Üzerine dallar ve yapraklar çiziniz. 

7. Boyayınız. 
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Evcilik Oynayalım 

Roller 

Elif: Merhaba benim adım Elif. Ben anneyim. 

Kerem: Merhaba benim adım Kerem. Ben babayım. 

Asya: Merhaba benim adım Asya. Ben de Elif ve Kerem’in kızlarıyım. 

Oyun Zamanı 

Elif: Kızım bugün sana sağlıklı bir yemek yapıyorum. Yemeğe domates, fasulye, soğan 

koyuyorum. 

Kerem: Asya gel biz masayı hazırlayalım.  

Asya: Tamam babacığım. 

Kerem: Masa örtüsünü seriyorum.  

Asya: Ben de mutfaktan tabak, kaşık ve bardak getiriyorum. 

Elif: Yemek pişti. Hadi masaya geçin. 

Kerem: Imm yemek çok lezzetli. 

Asya: Eline sağlık anneciğim. 

 Elif: Afiyet olsun. 

 

A2 Düzeyi Yazışmaları Okuma 

Mektuplar, broşürler ve olayları anlatan kısa gazete makaleleri gibi karşılaştığı  daha basit 

yazılı malzemelerde verilen belirli bilgileri tanıyabilir (CEFR, 2009). 

 

 

2. Fotoğraf 

Dedemin Çiftliği 

Merhaba, Mustafa 

Nasılsın, sana dedemin çiftliğini anlatmak istiyorum. Dedemin evi ve bahçesi çok büyük.  

Bahçede ağaçlar, güzel çiçekler var. Burada inekler, tavuklar, bir köpek ve misafir kediler var. 

Dedem ineklere bakıyor. Tavuklara yemlerini her gün ben veriyorum. Önceleri tavuklardan 

korktum. Şimdi korkmuyorum. Benden yem istiyorlar biliyorum. Yumurtalarını topluyorum. 

Annem yumurtalarla çok lezzetli omletler yapıyor. Bahçede bir tane küçük köpek var. Adı 
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Karabaş. Simsiyah tüyleri var. Dedem Karabaş’a tahtadan bir kulübe yapmış. Kulübenin hemen 

yanına mama kabı ve su koymuş. Burada günlerim bahçede geçiyor. Dedemin bahçesini çok 

seviyorum. Bazen beraber tarlaya gidiyoruz. Orada bitkileri suluyoruz, topluyoruz. Senin tatilin 

nasıl geçiyor? 

Sevgilerimle, Çınar 

 

B1 Düzeyi Bilgi ve Tartışma İçin Okuma 

Bildik konular hakkındaki açık gazete yazılarının önemli noktalarını tespit edebilir. Açıkça 

belirtilen tartışma metinlerinde varılan temel sonuçları tanıyabilir. Ayrıntılı olarak olmamasına 

rağmen sunulan konunun ele alınmasıyla ilgili yaklaşımdaki tartışma çizgisini tanıyabilir 

(CEFR, 2009). 

            

3. Fotoğraf 

Çikolata Müzesi 

 Türkiye’nin ilk çikolata müzesi İstanbul’da açılmış. Pelit Pastanelerinin Esenyurtta 

yer alan fabrikasında çocuklar için muhteşem bir dünya tasarlanmış. Müzede çikolata çeşmesi, 

çikolata şelalesi, çikolata köyü var. Günde yaklaşık 600 öğrenci müzeyi ziyaret ediyor. 

Fabrikanın imalat bölümünün üzerinde cam tüp yer alıyor. Ziyaretçiler bu cam tüpün 

içerisinden imalatını izleyebiliyor.  Fabrikada çocuklar için bir de oyun bölümü var. Buradaki 

mini mutfakta çocuklar pasta yapabiliyor. Müzede sadece çocukların değil büyüklerin de 

ilgisini çeken eserler bulunuyor. Burada tarihteki ünlü kişilerin heykelleri, tarihi yerler, evler 

çikolatadan yapılıyor. Çikolata müzesi, tüm çikolata sevenleri ziyarete bekliyor (Erişim Tarihi: 

13 Ocak 2017). 

 

B1 Düzeyi Genel Okuma Anlama 

Kendi alanı ve ilgisiyle ilgili konulardaki açık gerçekçi metinleri yeterli derecedeki bir anlama 

ile okuyabilir (CEFR, 2009). 
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(Yılmaz, 2014) 

Hakan’ın Okuma Merakı 

Hafta sonu Hakan’ın babası evdeki kitaplığı düzenliyordu. Hakan da babasına yardım etmek 

istedi. 

Hakan: Ne yapıyorsun babacığım. 

Baba: Kitapları düzenliyorum. Konularına göre uygun raflara yerleştiriyorum. İstersen sen de bana 

yardım edebilirsin. 

Hakan çok sevindi. Yakında okula başlayacaktı. Böylelikle aradığı kitapları kitaplıktan rahatlıkla 

bulabilirdi.  

Baba: Yarın senle kütüphaneye gidebiliriz istersen. 

Hakan: Evet babacığım, lütfen gidelim. Kütüphaneyi çok merak ediyorum. 

Ertesi gün beraber yola çıktılar. Kütüphaneye geldiler. İçeri girdiler. Hakan raf raf kitapları gördü. 

Çok heyecanlandı. Bağırmaya başladı. 

Hakan: Baba! bu kadar çok kitabı nerden bulmuşlar? 

Babası essiz ol anlamında sus işareti yaptı. Hakanın kulağına eğildi.  

Baba: Kitap okuyanları rahatsız etmememiz için sessiz olmamız gerekir. Burada fısıltıyla 

konuşmalıyız. 

Birlikte resimli çocuk hikayelerine baktılar. Hakan’ın beğendiği birkaç kitabı seçtiler. Bir masaya 

oturdular. Hakan kitapların resimlerine baktı. 

 Hakan: Babacığım, ben bir an önce okumayı öğrenmek istiyorum.  

 Baba: Yakında okula başlayınca okumayı öğrenirsin oğlum. 

Diyerek konuştuktan sonra kütüphaneden kitabı ödünç aldılar ve eve geldiler. Hakan aldığı kitabı 

annesine gösterdi. Annesi o gece Hakana kitabı okudu. Hakan ise hayaller kurarken uyuyakaldı 

(Yılmaz, 2014). 

 

B2 Düzeyi Genel Okuduğunu Anlama 

Değişik metinlere ve amaçlara göre okuma tarzını ve hızını ayarlayarak ve seçici bir biçimde 

uygun başvuru kaynakları kullanarak, yüksek derecede bağımsız olarak okuyabilir. Geniş 
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kapsamlı okumaya ait sözcük hazinesine sahip ancak az sayıda tekrar eden sözcükler ile biraz 

zorluk çekebilir (CEFR, 2009). 

(Akal, 2012) 

İKİ KAVGACI AĞAÇ 

Şehrin ortasında boş bir toprak parçası varmış. Bir gün bir grup öğrenci gelmiş. Öğretmenleri her 

birine fidan vermiş. Ellerinde kazma kürek şarkılar söyleyerek çukur açmış, fidanları sıra sıra toprağa 

dikmişler. 

Bu çocukların arasında iki kavgacı çocuk varmış. Bu çocuklar her konuda kavga çıkarırlarmış. Yine 

kavga ediyorlarmış. 

“Kiraz ağacını ben dikeceğim!” demiş bir tanesi. 

“Hayır sen erik ağacını dik! Kiraz ağacını ben dikeceğim” demiş öteki. 

 Oysa her ikisi de elma fidanıymış. Toprağı kazmaya başlamışlar. Öteki çocuklar iki fidanın arasına 

boşluk bırakıyormuş ki fidanlar rahat rahat büyüsün. Kavgacı çocuklar yer konusunda da 

anlaşamamışlar. İkisi de fidanlarını aynı yere dikmek istiyormuş. Sonunda fidanları yan yana da olsa 

dikebilmişler. 

   Aradan günler, aylar geçmiş. Fidanlar yavaş yavaş büyümüş, ağaç olmuş. Bazıları çiçek açmış, 

bazıları meyve vermiş. Meyve vermeyen sadece iki ağaç kalmış. Bunlar kavgacı çocukların 

ağaçlarmış. Diğer ağaçlar büyümek için köklerini toprağa, dallarını güneşe uzatmış. Fakat bu iki 

ağaç günlerini kavga ederek geçiriyormuş. 

“Çekilsene oradan! Oraya ben kökümü uzatacağım! demiş biri. 

“Yapraklarını kaldır! Güneşi göremiyorum.” demiş öteki. 

Sonunda iki kavgacı ağacın yaprakları sararmış. Dalları kurumaya başlamış. Diğer ağaçlar doktor 

çağırmışlar. Doktor “Size yardım edemem. Kavgacılığınız yüzünden birbirinizin güneşini 

engellemiş, köklerinizi aynı yere uzatmış birbirinizin besinini almışsınız. Bu nedenle yardımlaşan 

diğer ağaçlar gibi çiçek açamamışsınız.” demiş.   İki ağaç doktorun sözlerini duymuş ve çok utanmış. 

İkisi de dallarını çekmek istemiş ama dallar birbirine sarılmış. Kökleri de birbirine dolaşmış. Onlar 

da artık bütün ağaçlar gibi gökyüzüne uzanmak, rüzgarda dallarını nazlı nazlı sallamak istiyorlarmış.  

Tek istekleri birbiriyle dost olmakmış. Onların kavga etmediğini gören kuşlar bu iki ağaca yardım 

etmiş, dallarını ayırmışlar. Solucanlar da ağaçların köklerinde tünel açmışlar. Birbirine karışan 
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kökleri ayırmışlar.  

Ağaçlar köklerini başka yöne doğru uzanmış, dallarını göğe kaldırmış, şöyle bir gerinmişler. 

Sonra, “Merhaba!” demişler birbirlerine. “ Merhaba güzel ağaç benimle arkadaş olur musun?” 

(Akal,2012). 

 

B2 Düzeyi Genel Okuduğunu Anlama 

Değişik metinlere ve amaçlara göre okuma tarzını ve hızını ayarlayarak ve seçici bir biçimde 

uygun başvuru kaynakları kullanarak, yüksek derecede bağımsız olarak okuyabilir. Geniş 

kapsamlı okumaya ait sözcük hazinesine sahip ancak az sayıda tekrar eden sözcükler ile biraz 

zorluk çekebilir (CEFR, 2009). 

    

(Akal, 2012) 

İP BACAKLI UZAYLI ÇOCUK 

Çikolata ve şekeri bütün çocuklar severmiş. Ama bir çocuk varmış, yemek yemeği hiç sevmez hep 

çikolata ve şeker istermiş. 

Yatağına yattığında çikolatadan evleri, şekerden ağaçları olan dünya düşünürmüş. Sabah olunca 

annesi onu kahvaltıya çağırmış. Ama çocuk kahvaltıya hiç sevmezmiş. Canı peynir yemek istemez, 

zeytini ağzına koymazmış. Bu çocuk her yemekte, “Ben bunu yemem! Ben bunu istemem!” diye 

huysuzluk edermiş. Çünkü sebze yemek istemiyormuş! Hangi sebzeleri mi? Patlıcanı, kerevizi, 

lahanayı, pırasayı… Hatta havucu patatesi… 

 Bir gün çocuğun karnı çok açıkmış. Çikolataları şekerleri hayal etmeye başlamış. Tam bu sırada bir 

ses duymuş:  “Yemek yemeyi sevmiyor musun?”  

Bir de bakmış karşısında bir çocuk.  Ama bu çocuk uçan daireden inmiş uzaylı bir çocukmuş. 

Bacakları ve kolları incecik; kafası, elleri ve ayakları kocamanmış.  

“Evet yemek yemeyi sevmiyorum. Ben çikolata ve şeker seviyorum.” demiş yemek yemeyi 

sevmeyen çocuk. 

“İstersen benim ülkeme gel. Biz hiç yemek yemeyiz. Bizim evlerimiz şekerden eşyalarımız 

çikolatadandır. Karnımız acıktığında onları yeriz.” demiş uzaylı çocuk. 

Yemek yemeyi sevmeyen çocuk buna çok sevinmiş. Uzaylı çocuğun gezegenine gitmek üzere uçan 

daireye binmişler. Bulutları aşmışlar.  Uçan daire bu yeni gezegene indiğinde çocuk hayretle 

çevresine bakmış. Her yer çikolata gibi kahverengi ve kupkuruymuş. Çevrede ne yeşil bir ağaç, ne 

yeşil bir yaprak, ne de renk renk çiçekler varmış.  
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Çocukların karnı acıkmış. Yolda duran bir arabanın kenarından yemeye başlamışlar. Sonra evlerin 

pencerelerinden koparmışlar. Burada her şey şeker ve çikolataymış. Çok tatlı yiyen çocuğun midesi 

bulanmış. “Çok susadım!” demiş. Koca bir bardak su içmiş. Ama canı aslında portakal suyu 

istiyormuş. Uzaylı çocuk gülmüş burada ağaçların olmadığını hatırlatmış. “Peki ya süt” demiş 

çocuk. Uzaylı çocuk “ Biz sütte içmeyiz. Hayvan da beslemeyiz.” demiş. Çocuk çevresine 

bakınmış. Gerçektende tek bir hayvan bile yokmuş.  Ne suda balıklar, ne kümeste tavuklar, 

ördekler, civcivler, tavşanlar…   

“Ne tuhaf gezegen burası,” demiş çocuk. “Sebze, meyve ve et yemeden burada çocuklar nasıl 

büyüyor?” Sonra uzaylı çocuğa bakmış. Çirkin, üstelik de güçsüz bir çocukmuş. Yemeklerini 

dengeli yemeyen, hep şeker ve çikolatayla beslenen çocuklar işte böyle olurmuş. Eğer o da burada 

kalırsa uzaylı çocuk gibi olacakmış. 

Annesinin güzel yemekleri gelmiş aklına. Oyuncaklarını da çok özlemiş. Evine dönmek istemiş. 

“Peki seni evine götüreyim” demiş uzaylı çocuk. “Ama bir daha yemek yerken huysuzluk yapma.” 

“Bütün yemeklerimi yiyeceğim” demiş çocuk. Uçan daireyle hemen odaya gelivermişler. Tam o 

sırada içeriden annesi seslenmiş: “Haydi masaya yemek saati geldi. Ne dersiniz, çocuk yemekleri 

artık güzel güzel yer mi? (Akal, 2012). 

 

C1 Düzeyi Genel Okuduğunu Anlama 

Kendine zor gelen kısımları okuyabilmesi halinde, kendi uzmanlık alanıyla ilgili veya ilgili 

olmayan uzun ve karmaşık türdeki metinleri anlayabilir (CEFR, 2009). 

  

 

 

4.,5.,6. ve 7. Fotoğraf 

Hayvanlar Hakkında İlginç Bilgiler 

Bazıları Ayakta Uyur 

Ayakta uyumak aslında pek çok hayvanın tercihidir. Mesela atlar filler ve zürafalar ayakta 

uyurlar. Ayakta uyumanın en büyük avantajı tehlike anında kaçmak için zaman sağlamasıdır.  

Zürafalar ayakta uyurken o uzun boyunlarını bir ağaca dayarlar. Bu durum tıpkı yastığa başını 

koymak gibidir. Zürafalar bir ağacın dalların arasına koyduğu başını ve boynunu ancak böyle 
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dinlendirebilir. 

 Kışa Hazırlık  

Ağaçkakanlar kışa hazırlık yapan hayvanlara güzel bir örnektir. Sivri ve olağanüstü gagalarıyla 

ağaçların gövdelerinde küçük delikler açarlar. Bu deliklere topladıkları fındıkları yerleştirirler. 

Sincaplar fındıklarını çalmasınlar diye delikleri mümkün olduğunca küçük açarlar. Bunun nedeni 

ise fındıkların kolaylıkla dışarı çıkmasını engellemektir. 

Birlikteyken Korkmuyoruz 

Uzun süre yağan yağmurlardan sonra küçük dereler meydana gelir. Bazı karıncalar bu küçük 

derelerde boğulmamak için karınca topları oluştururlar. Karınca topları suda batmaz. Sürekli 

döner dururlar. Böylece alttaki karıncalar yukarı çıkınca hava alır. Üst taraftakiler suya girer. Bu 

durum bir kara parçacığına varıncaya kadar devam eder. 

 Peki Baykuşlar Gözlerini hiç kırpmaz mı? 

     Hem baykuşlar, hem de öteki kuşlar gözlerini kırparlar. Ancak onların bizden farklı olarak bir 

de göz kırpma kapağı vardır. Bu göz kapağı şeffaftır yani cam gibidir. Kuşlar böylece gözlerini 

kırptıklarında görmeye devam ederler. Üstelik, balık avlamak için suya dalan kuşlar için bu göz 

kapağı, deniz gözlüğü gibi iş görür (Uslu, 2012). 

 

C1 Düzeyi Bilgi ve Tartışma İçin Okuma 

Tutumlar ve ima edilen fikirler de dahil ayrıntılardaki daha ince noktaları tanıyarak sosyal, 

profesyonel veya akademik yaşamda karşılaşılabilecek uzun ve karmaşık metinlerin birçoğunu 

ayrıntılı olarak anlayabilir (CEFR, 2009). 

 

8. Fotoğraf 

Hacivat ve Karagöz  

Hacivat, Karagözün ayrılmaz arkadaşıdır. Derler ki; Hacivat bir duvar ustası, Karagöz de bir 

demirciymiş. Bursa’da bir cami yapılırken beraber çalışmış arkadaş olmuşlar. Bursa’daki caminin 

yapımında çalışan diğer işçiler Hacivat’la Karagöz’ün konuşmalarını, şakalarını pek severlermiş. 

Bu iki arkadaş konuşmaya başlayınca iş yapmayı bırakıp onları seyrederlermiş. 

Gel zaman git zaman Hacivat ve Karagöz’ün hikayeleri o kadar sevilmiş ki, bu iki arkadaşın 

resmini yapıp perde üzerinde oynatmaya başlamışlar. Dünyaca ünlü Karagöz ve Hacivat oyunu 

böylece ortaya çıkmış. Bu oyunlar yüzyıllarca hem çocukları hem de büyükleri eğlendiriyormuş. 

Gelin bir Karagöz Hacivat oyununun bir parçasını dinleyelim: 

Hacivat: Karagöz’üm, bilmece bilir misin? 
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Karagöz: Elbet. Bilmece demek ben demek, ben demek bilmece demek. 

Hacivat: Peki Karagöz’üm, bir tane söyleyeyim. 

Karagöz: Söyle bakalım. 

Hacivat: Efendim, “Sokaktan aldım bir tane, eve geldim bin tane”. Nedir o? Bil. 

Karagöz: Tahtakurusu. 

Hacivat: Hay Allah iyiliğini versin, Karagöz’üm! Tahtakurusu olur mu? 

Karagöz: Sokakta bir tane al da bak, evde bin tane olur. 

Hacivat: Benim söylediğim bilmece, “Nar.” 

Oyun böylece sürer gider. Pek çok güldürücü konuşma birbirini izler (Ural, 2012). 

 

Sonuç: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında son yıllarda teorik ve de uygulamalı olmak 

üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Buna karşın alan yazın incelendiğinde çocukların günlük 

yaşamına, düş dünyasına kısaca seviyelerine uygun metin yazma ya da uyarlama çalışmalarında 

eksiklik görülmüştür. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen çocukların dile uyum 

sürecini ve dil öğrenmeye güdülenmeleri kolaylaştıracağı düşünülen metinler yazılıp 

uyarlanarak bu metinler aracılığı ile öğrenenin Türkçenin dil bilgisel yapısını sezebileceği, 

kavram yapısını görebileceği ve okuma becerisini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Yabancı bir dilin öğretiminde en büyük materyallerden biri olan metinlerin, dili öğreten ve 

öğrenen kişilere kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÇOCUK EDEBİYATINDA NİNNİLER 

 

Gülay SORMAGEÇ* 

 

NİNNİ: TANIMI VE NİNNİLERİN ÖĞRENMEYE KATKISI 

Ninni tanımında epey çeşitlilik karşımıza çıkmaktadır. Bazılarını şöylece sıralayabiliriz. 

“Evlat sevgisiyle anneler veya yakınları tarafından çocuğu uyutmak için söylenen, nağmeli, dört 

mısralı, bir hikaye olan ve annelerin çocuklarıyla iletişime geçmek amacıyla söyledikleri halk 

şiirleridir.” (Kunos, Şapolyo, Elçin Özkürekçi, Ungan, Akman) 

Türk kültürünün yazılı kaynaklarından ilk bilgi Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ü Lügati’t Türk adlı 

eserinde “ Kadınlar beşikte çocuğu uyutmak için böyle söylerler.” (Atalay) 

1918 de yayınlanan Türkmen Aşiretlerinde ninni “ Çocuğun aile saadetine verdiği saadeti 

terennüm eden türkü” olarak nitelendirilir. (Frayliç) 

Türk dünyasında da benzer tanımlar yapılmıştır.  Biz  de bu tanımlardan hareketle “Bir bebeği 

sakinleştirerek uyutmak için onunla baş başa kalan, öncelikle bir kadının (anne, nine, abla gibi) 

bazen de bir erkeğin (baba, dede gibi) o andaki duygu, algı ve düşüncelerini,  içinde yaşadığı 

toplumun şiir, ezgi anlayışı ve kültürel birikimi içerisinde, sevgi ve şefkat ile yoğrulup manzum 

olarak dile getirildiği bir iletişim yoludur” diyebiliriz.  

Türk ninnileriyle ilgili anılacak ilk çalışmalar: Ignacız Kunos (1925); Çankırılı Tahsin Nahit 

(1932); Enver Behnan Şapolyo (1938); Nasıh Güngör (1944), Osman Turgut Pamirli (1943) 

Âmil Çelebioğlu’nun 1982’de hazırladığı ninni kitabı en kapsamlı ninni kitabı olma özelliğini 

hala korumaktadır. Çelebioğlu ninnilerin şekil, üslup ve muhteva özelliklerini değerlendirmesi, 

Anadolu ve diğer Türk topluluklarına ait ninni metinlerinin yanında dünyanın çeşitli ülkelerine 

ait ninni metinlerine yer vermesi, ninni tasnifleri yapması, değişik formlarla bestelenmiş 

ninnilere ait notalar ve okullardaki müzik eğitimine katkı sağlamak üzere notaya  alınmış ninni 

metinlerini içermesi dolayısıyla bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı ninni kitabı olma 

özelliğini korumaktadır. Son zamanlarda ninniler değişik okuma çalışmalarıyla da ortaya 

konulmaya başlanmıştır. 

1- Ninnileri bilimsel işlevleri açısından 

2- Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında 

3- Ninnilerin erkek dilinin kadınlar tarafından ifade edilen şekliyle söylendiğini belirten 

feminist yaklaşımla ve ninnileri icra ortamlarına göre ele almıştır. (Cansız, 2010: 11) 

Bilinçaltının kendiliğinden oluşan dışa vurumu olan ninniler annenin o anki samimiyeti ve 

ruhsal durumunu gösterir. Ninniler rüyalar gibi bir tür sembolik dildir ve “toprağın 

derinliğindeki gizli bir kaynaktan gelen su gibi doğal bir şekilde bilinçaltı boşluktan türemiş 

benlik dürtüsünden yükselen” simgelerle seslenerek anne ve bebeğinin bütünleşmesini sağlayan 

sembolik motiflerle dolu samimi bir ortam oluşturur (Weisner 2000: 156). 

Bebek ninninin ahengiyle sakinleşirken anne de kendini ifade etmenin rahatlığını yaşar. 

Mutluluk, mutsuzluk, sıkıntı, korku, beklenti gibi annenin o an sahip olduğu bütün duygular 

ninniyle aktarılır. Annenin bebeğiyle ilgilendiği zaman diliminde birlikteliğin zirve noktasına 

ulaşmış demektir. Bu durumda annesinin veya ona bakan kişinin psikolojik meselelerine 

muhatap olan bebek güvenilen bir dinleyicidir (Weisner, 2000: 157) 

                                                           
* Şair- Yazar. 
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 Buraya kadar ninni tanımlarını öğrendik. Bundan sonra ninninin öğrenmeye katkısına bir göz 

atalım. 

 

NİNNİ, KÜLTÜREL BELLEK VE KİMLİK 

Çocuk, örgün eğitime kadar anne veya bakıcısının terbiyesini alır. Kimlikle ilgili bazı unsurlar 

da bu dönemde yerleşmeye başlar ve gelişim sürecinde etkisini sürdürür. Ninnilerden aldıklarını 

belirli bir yaşa kadar belleğinde toplayan insanoğlu zamanı geldiğinde de bir kültür ortaklığının 

öznesi olur. 

Her kültürün temelinde “hatırlama”, “kimlik”, “kültürel süreklilikten” oluşan bir bağlayıcı yapı 

vardır. Bu yapı, ortak deneyim, beklenti ve eylem mekanlarından bir “ sembolik anlam dünyası” 

yaratarak, birleştirici ve bağlayıcı gücüyle güven ve dayanak imkanı sağlayıp insanları birbirine 

bağlarken aynı zamanda önemli deneyim ve anıları biçimlendirip canlı tuttuğu için dünü ve 

bugünü birleştirir. Bireylere “biz” deme imkanı veren ve “biz” de birleştiren ortak kurallar ve 

değerlere bağlılık ve ortak geçmişin anılarına dayanan kendini algılayabilme biçiminin 

oluşturduğu bağlayıcı yapı kültürün tarihi anlatılara ve efsanelere dayanan kuralcı- anlatısal ve 

yönlendirici- nakledici yönü sayesindedir. 

“Uyusunda büyüsün, tıpış tıpış yürüsün; dandini dandini dastana” temsili kalıp sözleri bizim 

gelecekte ne duyacağımızın habercisidir. 

Dil, duygu ve düşünceleri aktararak iletişimi sağlayan bir semboldür. Bu duygu ve düşünceler 

içinde kültürden etkilenmeyle şekillendiğinden dil beslendiği kültüre ait unsurları taşır. 

Genellikle “ kültür taşıyıcısı” rolü belirgin olan kadınlar tarfaından üretilen ve icra edilen 

ninniler, kültür aktarma aracı olan dile ait sembollerinin kullanım kurallarının belirlendiği 

yerlerden olduğundan kültürel belleğin göstergeleridir. 

Kültürel bellek tekniği, anlamı canlandırma ve ifade etmedir. Birey ve gruplar kimliklerini 

bellekleri sayesinde kurabilirler.  Grup belleği mitler, şarkılar, danslar, atasözleri, yasalar, kutsal 

metinler, süslemeler vs gibi kimliği garanti edici bilgilerin bütünü olan kültürden oluşur. 

Ninni, bireysel bellekten hareketle toplum belleğini oluşturan kültür unsurlarından biridir ve 

yaratıldıkları toplumun hayat tarzıyla ilgili ipuçları verir. Geleneğin tecrübe temeline dayalı 

gerçek kurgusunun anlatımı da gerçekleşir. 

Kız isteme, dünürlük kavramı ve dünürün kız evlat için gelmesi, başlık istenmesi, düğün 

sırasında gelinin başına buğday serpilmesi, etraf altın saçılması, evlilikle ve düğünle ilgili Türk 

ninnilerindeki şeklidir. 

Daha da ayrıntılar vardır. Düğün evine bayrak asılmasından tutun, bebeğin ilk dişini görenin 

bebeğe hediye alması Türklerin en önemli meziyetlerinden olan insana kıymet verme ve 

misafirperverlik, misafirin ağırlanması ninnilere konu olmuştur.  

Yaşanılan coğrafyanın özellikleri ve fiziksel ihtiyacın kültürel yorumu olan yemekler de 

ninnilerde görülür. 

Örneğin, parmak ve el yaprak sarmasına, gözler Halep kahkesine, burun nohuda, kollar bumbar 

dolmasına, bebek kara çaya, ekmek parçasına, şekerli çaya, anne kavuna bebeği de keleğe 

benzetilir. 

Ayrıca maddi kültür unsuru olarak ninnilerden ev yapımı ile ilgili malzemeler, yaşam alanlarına 

ait eşyalar, giyim kuşam malzemeleri, el sanatlarına ait tespitler yapılabilmektedir. 

 

NİNNİ VE EĞİTİM 

Toplumsal kabuller ve bu kabuller çerçevesinde oluşmuş değerler ilk olarak ninnilerde bebeğe 

verilmeye başlanır. Anne kişisel bakımla ilgili bilgilerden, toplumsal davranış modellerine kadar 

bildiklerini ve görmek istediklerinin bebeğine aktarır.  
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Ninnilerde örgün eğitimin önemi de aktarılır. Buna göre meslek sahibi olmak için zamanı 

gelince okula gidilmelidir. Okula gidilirse alim, başkumandan, bahadır, öğretmen olunur.  

Okuyan çocuklar toplumda yüksek mertebelere ulaşabilir ve toplumda sözü dinlenen kişi 

olabilir. 

 

NİNNİLERİN DİLİ 

Yazılı kültürden önce sözlü kültürle tanışan çocuğun ana diline ait olarak duyduğu ilk kelimeler 

ninnilerdir. Ninnilere zaman içinde çocuk sevme sözleri, oyun tekerlemeleri, masallar eşlik 

eder. Anonim edebiyat yıllar, yüzyıllar içinde nesilden nesile, devirden devire aktarılarak 

zenginleşen bir edebiyattır. 

Türküler ve türkülerin bir kolu olan ninniler halkın diliyle ve sade Türkçeyle söylenmiş 

oldukları için dilimizin inceliklerinin en gerçek biçimleriyle yansıtan şiirlerdir. Şiirsel yapı 

taşımaları ve ezgili olmalı sebebiyle de estetik duyuş ve sanat zevki kazandıran işleve 

sahiptirler. Halkın kültürünü tanıtır, kimliğini bulma anlamında bireye önemli katkı sağlar. 

Dil ve kültür gelişiminde sözlü kültürün etkisini taşımayan bir kimse yoktur. Ancak sözlü 

kültürün birey üzerindeki etkisi farkında olmadan gerçekleşir. Ana diline ait duyduğu ilk 

kelimeler sözlü edebiyatın ürünleridir.  

 Edebiyat deyince çoğu kez aklımıza yazılı eserler gelmektedir. Her birey üzerinde bu etki 

oldukça fazladır. Böyle olduğu için de sözlü edebiyat dikkatlerden kaçmaktadır. Yazılı 

kültürden önce var olan, daha geniş etki alanı bulunan sözlü edebiyat ve kültür, kişinin hem dil 

hem de kişisel gelişim sürecinde temel yapı taşı konumundadır. Tanınmış edebiyatçıların 

eserlerinde konumuz açısından belirgin etkiler görülür. Döneminde yeniliğin ve alışılmışın 

dışına çıkmanın temsilcisi olmuş Orhan Veli’nin şiirleri halk şiiri geleneğinden beslenerek yeni 

olmuştur.  Şairin İstanbul Türküsü, Yol Türküleri şiirleri orjinalliğini türkü sözlerinden alır.  Bu 

etkiyle bir ekol olmuş olan Beş hececilerin yanı sıra Rıza Tevfik’ten, Necip Fazıl’a, Dranas’a, 

Bedri Rahmi’ye, Yaşar Kemal’e kadar geri planda sözlü edebiyat hazinesinin durduğu görülür. 

Şiirlerine baktığımızda halk edebiyatının yok düzeyde olduğunu gördüğümüz Y:Kemal ise “ 

Çocukluğum, Gençliğim, Edebi Hatıralarım”  adlı eserinde çocukluğunda dinlediği destanların, 

menkıbelerin, ilahilerin, üzerinde bulunan etkilerinden söz eder. Şairin şiirlerinde Ok ve 

Mehlika Sultan şiirleriyle sınırlı gibi görünse de edebi estetik güzelliğin geri planında diğer 

unsurlardan geri planda olmakla birlikte sözlü edebiyatın da bulunduğu muhakkaktır. 

Ninni dar anlamıyla annelerin bebeği sakinleştirmek ve uyutmak için söyledikleri, çoğu kez 

kafiye ve ses benzerliğinden yararlanılarak oluşturulan, ezgili sözler olduğunu söylemiştik. 

Biçim bakımından belli bir özellik göstermeyen ninniler de dil, üslup bakımından da birlik 

yoktur.  Çoğunlukla ninniler en basit ve sade ifade kalıbı içinde bulunur. Mecazdan. 

Benzetmeden uzaktır. Benzetmeler anonim nitelikte ve basmakalıptır. Bu ninniler çocuğu 

dilinin en sade ve yalın kelimeleriyle tanıştırır. Bazı ninniler tekerleme özelliği gösterir. 

Tekerlemeler anlamın geri planda, ses ve ahengin geri planda olduğu, çağrışımların geniş yer 

tuttuğu halk edebiyatında sürrealist şiir örnekleridir. 

Bu şiirler hayal gücünü geliştirir ve mizahi yönü dolayısıyla eğlendirir. Tekerleme özelliği olan, 

mizahi ve ses uyumu olan ninni örnekleri: 

Çistana kız çistana/ Geçiler girmiş bostana 

Kız nişanlın kaç tane/ Altı üstü beş tane 

Ninnilerin bazılarında ses ve ahenk unsurunun önemsenmesi bebeğin anlamdan önce seslerin 

ahengiyle sakinleştiği görüşünden kaynaklanmaktadır. Bazı görüşlerde ninnilerde sık 

tekrarlanan da, na sesleri çocuğun sakinleşmesinde etkin olduğu yönündedir. 

Dandini oğlun dan ister/ Ağa babasından don ister 

Heyhaylısı var bunun/ Beğ dayısı var bunun 

                              *** 
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Alı ninnalar ninnalar/ Pendir yüklü danalar 

Danalar baş kaldırmış/ Nicolmuş zamparalar 

Hay ninni ninni daşı/ Yediğim hasbe aşı 

                              *** 

Tekerleme tarzı ninnilerde abartı, olamayacak olayların olabilecekmiş gibi gösterildiği masalsı 

unsurlar dikkati çekmektedir. Ses ve ahenk unsurundan yola çıkılarak abartılı bir anlatım biraz 

önce söylenmiş bir örnek: 

Hu hu dervişler/ Bir fırın ekmek yemişler 

Daha var mı demişler/ Uyusunda büyüsün/ Tıpış tıpış yürüsün 

Ninniler her zaman ses ve ahenk uyumundan ibaret anlamsız tekerlemeler değildir. Annenin, 

duygu, özlem, kırgınlık, gurbet hayatı, eş ve kayınvalide baskısı, eşin gurbette veya askerde 

olmasının getirdiği sıkıntılar ve daha nice duygular ninnilerde dile getirilir. 

“Türk annesinin sevincini, ıstırabını, tebessüm ve gözyaşlarını, ümit ve hayallerini birer birer 

ninnilerimizden öğrenip takip edebiliriz.” Çocukları uyutmak ve sakinleştirmek için söylenen 

ezgiler sözler olarak tanımlanan ninniler çok zengin ve kapsamlı muhtevaya ve kültürel 

mesajları içinde barındırır. 

Ninni deyip yatırdığım/ Hoppu deyip büyüttüğüm 

Sefillikle yetirdiğim/ Nenni yavrum neni 

                               *** 

Ağa babası gitti/ Gelmedi Şam’dan 

Bu iki ninni örneğinden ilkinde annenin yoksulluğunu, ikincisi babanın gidip de gelmediğini 

vurgulanmaktadır. 

 

NİNNLERİN KÜLTÜREL EĞİTİM İŞLEVİ 

Çocuk, çevredeki yaşamla, kadınların yorumlamalarıyla ilk kez ninnilerde karşılaşır. “ Analar 

ninniyi hiçbir sosyal baskıdan, hiçbir insanın kınamasından çekinmeden konuşur, dertleşir bir 

çeşit rahatlama, içini dökme aracı olarak dile getirirler. Buna terapi de diyebiliriz.” Bebeğiyle 

dertleşen anne (kadın)  teselli bulmaktadır. Ninnilerin muhtevasıyla ilgili tasnifler bu konu 

zenginliğini bize sunar: 

1- Dini, kutsi ve fikri içerikte 

2- Efsane ve ağıt türünde 

3- Dilek ve temenni içeriği olan 

4- Sevgi ve ilgi ifade eden ninniler 

5- Övgü ve yergi içeren 

6- Şikayet ve üzüntü ifade eden 

7- Ayrılık ve gurbeti ifade eden 

8- Va’d ifade eden 

9- Tehdit ve korkutma içeriği olan 

Ninniler çocuk sevme niteliği de taşıdığından, uyuyan çocuğun güzelliği anne sevgisiyle 

birleşen ninnilerin içeriği övgü ve sevgi sözleriyle zenginleşir. Çocuğa iyi dilek ve dualar da 

ninniler de yer alır: 

Bir ay doğmuş meşeden/ Oğlum gelir köşeden 

Rengini gülden almış/ Kokusunu menekşeden 

                              *** 

Kızım kızım kızıma/ Kırmızılık yüzüne 

Sayılmadık sarı altın/ Galın gelsin kızıma 

Bu ninni örneklerinde anlam bakımından olduğu gibi işlev bakımından da ninninin basit 

tanımından çok daha geniş olduğunu görüyoruz. 
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Ninniler halk türkülerinin lirik kolunda da yer almaktadır. Pretev Naili, halk türküleriyle ilgili 

sınıflandırma da “lirik türküler” başlığı ile ninnileri almış ve daha sonra tasnif yapan birçok 

araştırmacı tarafından da kabul görmüştür. İçinde ninni, neni kelimesi bulunan pek çok türkü, 

türküleşmiş ninnilerdir. Halk türkülerinin çoğu isimsiz halk sanatçıları tarafından söylenmiş 

olup o isimsiz sanatçıların büyük çoğunluğu ise kadındır. 

Profesyonel sanatçılar olan aşıklar, sanatçı kimliğiyle halkın huzuruna sosyal ve dini 

sebeplerden dolayı çıkamayan kadın sanatkarların söyledikleri şiirler anonim şiirler hanesine 

yazılmıştır. 

Ana diliyle tanışma ve öğrenmenin ilk basamağı olan ninniler Türkçenin öğrenilmesi, Türkçe 

bilince ve kültürel kimlik kazandırılmasındaki yerini ve önemini şu maddelerde görebiliriz: 

1- Sade ve öz Türkçe aracılığıyla ana dilinin en doğru ve gerçek biçimiyle öğrenilmesi 

2- Şiir özelliği taşımaları bakımından estetik zevkin, şiir ve sanat duygusunun gelişmesini 

sağlaması 

3- Olayların hikaye edildiği veya efsane niteliği yaşayan örneklerle anlama ve düşünme 

yeteneğinin kazandırılması 

4- Dil eğitimi aynı zamanda bir kültür eğitimi olduğundan hareketle içeriğindeki halk 

kültürü sebebiyle bireye, kendi kültürünü, kimliğini, değer yargılarını öğretmesi 

5- Sevgi ve şefkat sözleri sebebiyle kişilik gelişimine önemli katkıda bulunur 

6- Çocuk, ninni vasıtasıyla şiir ile müziğin birleştiği ilk eserleri duyar. Sanat duygusuyla 

tanışır, bu anlamdaki estetik gelişimin ilk adımıdır. 

 

MÜZİK VE NİNNİ DİNLEMENİN BEBEKLERE SAĞLADIĞI KATKILAR  

Müziğin bebeklere sağladığı katkılar saymakla bitmiyor. İşlendikçe ışıldayan demir gibi insan 

beyni de gelişmeye son derece açık olduğundan işlendikçe ışıldar. Onu ne kadar çok uyarıcıyla 

karşılaştırır ve beslerseniz gelişimi de o derece hızlandırırsınız. Müzik ve ninnide bebeğin beyin 

hücrelerinin nerdeyse ilk tanıştığı uyaranlardır. Bu nedenle anne karnından başlayarak özellikle 

doğum sonrasında bebeklere sıklıkla hafif müzik, klasik müzik ve ninni dinletilmesi tavsiye 

edilmektedir. İşitme duyularının gelişmesiyle başlayan ve yaşantısını hafızasında depolayan 

bebeğiniz, bu uyarıcılarla dış dünyada karşılaştığı kendisini rahat ve mutlu hissedecektir. 

Ninni ve müzik dinlemenin bebekler üzerinde oluşturduğu pozitif etkiyi: 

1-Zihinsel gelişime sağladığı katkılar 

2-  Duygusal ve sosyal gelişime sağladığı katkılar 

3-Fiziksel gelişime sağladığı katkılar olarak sıralayabiliriz. 

ZİHİNSEL GELİŞİME KATKISI: Müzikle erken yaşta tanışanlar, hem analitik ve 

matematiksel düşünme becerisine sahip olmak ve bu becerileri kullanmak konusunda hem de 

yaşıtlarına göre müzik kulağının ileri derecede gelişim gösterdiği gözlemlenmiştir. 

DUYGUSAL VE SOSYAL GELİŞİME KATKISI: Yapılan araştırma ve gözlemler, ninni 

dinleyerek uyuyan ve müzikle erken tanışan bebeklerin doğum sonrasında da daha sakin yapı da 

daha sakin yapıda olduğu, daha az ağlama krizi yaşadığı ve daha az hırçın davranışlar 

sergilediği sonucunu ortaya koymuştur. 

Müzikle iç içe olan çocukların daha sakin olduğu, saldırgan davranışlara daha az meyilli olduğu, 

sosyal becerilerinin ve problem çözme becerilerinin de daha fazla gelişmiş olduğu bir gözlem ve 

araştırma sonucu kanıtlanmıştır. 

FİZİKSEL GELİŞİME KATKISI:  Anne karnında başlayan müzik deneyimleri bebeğin 

kulak gelişimini olumlu yönde etkiler, seslere karşı hassas ve ayırt edici olan bebek, doğum 

sonrasında da dil gelişimi konusunda daha sağlıklı bir ivme yakalayabilir. Bunu yanı sıra ritim 

duygusu gelişen bebek, çocuk şarkıları, ninniler ve parmak oyunları gibi müziğin içinde 

bulunduğu birçok etkinlik sayesinde ince ve kaba motor kas gelişimini hızlandırır. 
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NİNNİLER, BEBEKLERİN AĞRILARINI DİNDİRİYOR 

 İngiltere’de yapılan bir araştırma ninnilerin, bebeklerin uyumasına yardımcı olmanın yanı sıra, 

“ağrı kesici” etkisi yaptığı belirlendi. 

İngiltere’deki Great Ormond Street Hospital hastanesinde yaklaşık 20 yıldır müzik terapisi 

uygulayan Dr. Nick Pickett ve ekibinin yaptığı araştırma, ninnileri duyan bebeklerin ve büyüme 

çağındaki çocukların kalp ritmini yavaşlattığını ve ağrılarını azalttığını gösterdi. 

Pickett, yüzyıllardır ebeveynlerin içgüdüsel olarak bebeklerini rahatlatmak için ninniler 

söylediğini, ancak ninnlerin sağlığa faydalarının bilimsel olarak kanıtlanmasının heyecan verici 

olduğunu ifade etmektedir. 

Nick Pickett, hastanedeki 37 kalp hastası bebeğe ninni söylediği ve onların kalp ritmini, 

ağrılarını, ağlamalarını, yüz ifadelerini ve hareketlerini inceledi. Ayrıca, bazı bebeklere kitap 

okundu. Bazılarının yanında sessizce oturuldu. Sadece ninnilerin kalp ritmini yavaşlattığı ve 

ağrıları azalttığı görüldü. Ninnilerin sakinleştirici tonunun bebeklerin dikkatini dağıtarak ağrıyı 

azaltıyor olabileceğini, canlı müziğin daha faydalı olduğunu, bebeklerin ninniyi söyleyen kişinin 

sesine, daha sonra enstürmana tepki verdiğini, birden fazla enstürmanın ise daha az etkili 

olduğunu vurguladı. 

 

NİNNİLERİN ÇOCUKLARA FAYDASI 

Araştırmalar bebeğin doğumundan hemen sonraki erken dönemlerden başlamak üzere gördüğü 

ve duyduğu tüm olayların ileriki dönemlerde kendi görüş ve konuşma yetenekleri üzerinde derin 

bir etki bıraktığını ve şekillendirdiğini göstermektedir.  

Öğrenme yeteneği, 3-10 yaşları arasında en üst seviyelere ulaşır ve ömür boyu devam eder. İlk 

on yıl boyunca müzik, dil eğitimi ve diğer ömür boyu sürecek yetenekler öğrenilmektedir. Bu 

sürecin hemen başında annesinden işittiği ninniler işte bu sihirli kapının anahtarı olarak ortada 

durmaktadır. 

Ninnide, anne ve çocuk, interaksiyon (karşılıklı eylem) içerisindedir. 

Çocuğunuza ninni söylediğinizde neler olur? Çocuklar ilişkilerinde duygusal olduklarından, bu 

sesle sevgiyi öğrenecektir. Bebeğinize gülümseyin, onunla konuşur gibi ona dokunarak ninni 

söyleyin, ihmal edilerek büyüyen bebeklerin beyinlerinin tüm bölgesi gelişmesini 

tamamlayamazlar. Ayrıca özellikle ona dokunmakla beynindeki büyüme hormonu salgısın 

artırırsınız. Günde 3 kez on beşer dakikalık hafif masajlar yapın. Ninni söylerken cildinizin 

birbirine temasını sağlayın. 

Ninniyi müzik formlarında gördüğümüze göre, ninni için temel (basit)  ifadelerin katılımıyla bir 

nevi şarkı söyleme yollu terapi diyebiliriz. Ninninin terapistik bir yöntem olarak kullanılması 

endikasyonları (uygunluğu) doktor, psikolog, pedagoglardan oluşan bir heyet tarafından 

belirlenmek şartıyla bir çözüm yolu olarak uygulanabilmektedir. 

NİNNİLERİN GELİŞİMSEL ETKİLERİNİ ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ 

1- Ninniler öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için faydalıdır. 

2- Çocuğun algılama yeteneğinin gelişmesinde faydalıdır 

3- Çocuğun konsantre yeteneğinin gelişmesinde faydalıdır 

4- Çevresiyle iletişim güçlüğü çeken çocukların olumlu ilişkiler kurabilmelerinde faydası 

olabilecektir 

5- Çocuğun başkalarıyla daha iyi gelişmesini ve sosyal davranışlar geliştirmesini 

sağlayabilir 

6- Ninniler çocuğun çevreye adapte olabilmesine yardımcı olur. (Daha ana kucağında 

ninnin söylendiği yöne dönerek bakması bunu ispatlamıştır.) 

7- Ninniler hiperaktif çocukların dengelenmeleri için önemli rol oynayabilir 
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8- Çocuğun rahatlamasını ve gerginlikten kurtulmasını sağlar 

9- Ninniler çocuğa korunma duygusunu yaşatacak bir ortam sağlar ve gelecekte de bu 

süreçten faydalanır 

10-Ninniler çocuğa bir yere ait olduğunu ve önemsendiğini hissettirir 

11-Özellikle baskı ve korku içinde olan çocuğun, kendi kişiliğini yaşamasında ve bunu 

güçlendirmesinde fayda sağlar 

12-Çocuğun kendi bağımsızlığını hissetmesinde ninniler başlangıçtır 

13-Bireysel duyguların fark edilmesinde faydalıdır.(Anne- çocuk bazında) 

14-Bebeklikleri ninnilerle geçmiş çocuklarda, özellikle eğitim ve güçlü kişilik geliştirmesi, 

bazı sosyal davranışların geliştirilmesi daha kolay olabilmektedir. 

15-Çocuğun kendisini ve başkasını doğru algılayabilmesini sağlar. 

16-Özellikle dağınık ve dengesiz davranan çocukların, kendilerini bir düzene sokmalrında 

faydalıdır 

17-Çocuğa estetik olayları yaşama duygusunu geliştirmeye yardımcı olur 

 

SONUÇ 

Ninniler, annelerin bebekleri uyutmak için mırıldandıkları türküler gibi gözükse de sahip 

oldukları evrensel ve milli duygu ve düşünce değerleriyle geçmişe ve günü geleceğe taşıyan 

manzum eserlerdir. Kadın dikkatinin aynı anda birçok şeyle ilgilenebilme ve söyleyebilme 

göstergesi olan ninniler sadece bebeği uyutmak için söylenmez. İçeriğinde barındırdığı sözlerle 

genellikle kadınların iç dünyasını ve ait olduğu toplumun genel görüntüsünü veren bütün bir 

hayatın içine sığdırıldığı nazım birimleridir. Dede Korkut gibi bir toplum hayatının neredeyse 

tamamına ait malzemeyi içeren hikayelerden izler taşıması ya da aynı toplumun halen devam 

eden aşıklık geleneğinin icra özelliğini göstermesi ninnilerin bellek oluşturma ve kullanma 

özelliğinin bir görüntüsüdür. 

 Ayrıca geçiş dönemleriyle ilgili kabul ve uygulamalar, cinsiyet kültürü, çocuk büyütmeyle ilgili 

tercihler, çalışma hayatıyla ilgili kabuller, beslenme anlayışı, günlük yaşantıyla ilgili davranış 

kalıpları, aile içi, yakın akraba ve toplumdaki insanların davranış ve tutumları, yaşlılık, ölüm, 

beslenme, barınma, giyinme, eğlence, estetik ve müzik anlayışı ninnide ortaya çıkar. Bunların 

ortaya çıkması kültürel belleğin işletilmesiyle gerçekleşir. 

 Belleğin işletilmesine yardımcı olan ninniler kültürel belleğe ait unsurları taşıyarak nesiller 

arası köprüler kurar. 

 Ana diliyle tanışmanın, dolayısıyla ana dilini öğrenmenin ilk basamağı olan ninnilerin 

Türkçenin öğrenilmesi ve Türkçe bilinci ve kültürel kimlik kazandırılmasındaki yeri ve önemi 

inkar edilemez. Dil eğitimi aynı zamanda bir kültür eğitimi olduğu için ninnilerin içeriğindeki 

halk kültürü sebebiyle bireye kendi kültürünü, kimliğini, değer yargılarını öğretir. 

 Müzik ve ninni geçmişten günümüze, atalarımızdan, ninelerimizden bu yana bilinen ve 

uygulanan en sağlıklı “bebek” sakinleştirme yollarından biridir ve kesinlikle kaybedilmemesi 

gereken bir değerdir. Özellikle ninniler bebeklerimizle beraber yeniden yapılandırdığımız 

hayatımızın ayrılmaz bir parçası olur. 

 Ninni’yi müzik formları içerisinde gördüğümüze göre, ninni için temel (basit) ifadelerin 

katılımı ile bir nevi şarkı söyleme yollu terapidir diyebiliriz. Ninninin terapistik bir yöntem 

olarak endikasyonları (uygunlukları) doktorlardan ve psikologlardan oluşan bir heyet tarafından 

belirlenmek şartıyla bir çözüm yolu olarak uygulanabilmektedir. 
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Özet 

İnsan ve doğa arasındaki ilişki, ekonomik koşulların farklılaşmasıyla birlikte değişmeye başlamıştır. Avcılık 
ve toplayıcılık döneminden, tarımsal ve sanayi devrimine uzanan yolda, kısmi ihtiyaçları karşılama 
anlayışından, faydacı anlayışa doğru yönelmiştir. Özellikle hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı 
dönemlerden sonra baş gösteren çevre sorunları, insanları önlem almak durumunda bırakmıştır. Bunda 
asıl farkındalığın, çevre sorunlarının insanın kendisini de etkilediği gerçeğinin fark edilmesiyle yaşandığı 
söylenebilir. Bu aşamadan sonra insan hem gelişimini sürdürmek hem de çevresini koruyup, devamını 
sağlamak için önlemler almaya başlamıştır. Farklı alanlarda pek çok çalışma yapılmış, edebiyat da çağın 
sorunlarına duyarsız kalmamıştır. Edebî eserlere insan merkezli bir yaklaşımdan ziyade, tüm canlıların 
eşit olduğu nazarıyla yaklaşan ekoeleştiri bu anlamda önemli bir yer edinir. Yalnız yetişkin edebiyatında 
değil, çocuk edebiyatı eserlerinde de çevresel etkilerin yarattığı pek çok olumlu ve olumsuz iletileri 
görmek mümkündür. Bireysel adımların, birleşerek küresel anlamda bir çevre koruma kültürü 
oluşturabileceği öngörüsünden hareketle, çocukların erken yaşlarda bu tür edebî eserlerle tanışmasının 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple Koray Avcı Çakman’a ait 35 adet eser, doküman incelemesi 
modeliyle incelenmiştir. Bu seçimde yazarın üretkenliğinin yanında, çocuk duyarlılığına uygun dil ve 
anlatımı da etken olmuştur. Ekoeleştirel unsurlar yedi farklı tablo altında değerlendirilmiştir. Sonuç 
olarak Koray Avcı Çakman’ın eserlerinde ekoeleştirel kuram bağlamında ele alınacak pek çok iletiye 
ulaşıldığı, ayrıca canlı varlığı açısından da eserlerinde oldukça zengin bir çeşitliliğin olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: çocuk edebiyatı, ekoeleştiri, çevre, Koray Avcı Çakman. 

 

ECO-CRITICAL MESSAGES FOR CHILDREN IN KORAY AVCI CAKMAN’S 

WORKS 

Abstract 

The relationship between human and nature started to change together with the differentiation in 
economic conditions. In the path from the period of being foragers to agricultural and industrial 
revolution, utilitarian approach was gravitated towards from the approach of meeting partial needs. 
Especially environmental problems faced after the periods, in which fast technological developments 
were experienced, obliged people to take precautions. It can be expressed that the actual awareness 
here came through with the realization that environmental problems affect the human himself as well. 
After this phase, the human started to take measures both in order to sustain own improvement and to 
provide continuance. Many studies in different fields were conducted and literature did not remain 
insensitive to the problems of the era. Eco-criticism, which approaches literary work with a 
consideration that all creatures are equal rather than a human centered approach, carves out an 
important niche for itself in this sense. It is possible to see many positive and negative messages created 
by environmental effects not only in adult literature but also in children’s literature. With reference to 
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the prediction that individual steps might aggregate and form a global environment protection culture, 
it is believed that children to be introduced to such literary works at early ages is important. Because of 
this reason, 35 works belonging to Koray Avci Cakman were analyzed through document review method. 
Besides the productivity of the author, his language and wording that are adequate to children’s 
sensitivity have been influential in this selection. Eco-critical elements were assessed under seven 
different tables. In conclusion, it is possible to emphasize that many messages to be approached with 
regards to eco-critical theory were reached in Koray Avci Cakman’s works, in addition to the existence of 
a quite rich variety in his works in terms of living being entity.  

Keywords: children’s literature, eco-criticism, environment, Koray Avci Cakman. 

 

1. Giriş 

1960’lı yıllarda çevre sorunlarının baş göstermesi, hayvan ve bitkilerin yaşanan değişimlerle 

nesillerinin tükenmeye başlaması, su kaynaklarının kirlenmesi vb. değişikliklerin farkına 

varılması sonucu çeşitli önlemler alma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Özellikle bilimsel gelişmeler 

neticesinde yaşanan teknik gelişme ve değişimler, doğal kaynakların kullanımına olumsuz 

yönde etki etmiştir. Doğa üzerinde yaşanan bu tahribatların insan yaşamını da olumsuz 

etkilemeye başlaması, sorun çözmek için adım atmak noktasında temel olmuştur.  

İnsanın doğayla olan birlikteliği, kendini merkeze koyup, ihtiyaçlarını öncelemesiyle farklı bir 

boyut kazanmıştır. Dengenin ve eşitliğin bozulması, gittikçe artan tüketim alışkanlıklarına bağlı 

olarak doğanın görmezden gelinip, doğanın insan emrine ve faydasına hizmet etmesi gerektiği 

düşüncesinden kaynaklanmıştır. Benmerkezci bu anlayış, ancak toplumsal farkındalıklarla 

aşılmış, “çevre” kavramının özellikleri gündem haline gelmiştir. 

Özellikle yerel düzeyde başlayan çevre hareketleri ile artan farkındalık sayesinde hızla yayılan 

çevreci duyarlık, doğanın üzerinde baskı oluşturan insan tahakkümünün azaltılmasına 

çalışmıştır. Yapılan uluslararası anlaşmalar, çevre dernekleri, çevresel eylemler, medya yoluyla 

yapılan yayınların yanında yazılan kitaplar da hızla değişen olumsuz çevresel değişikliklerin 

önüne geçme amacı taşımaktadır. Yaşanan sorunların etkisinin bir zincirin halkaları gibi tüm 

dünyayı etkilemesi sınırların da ortadan kalkarak, uluslararası iş birliği içinde çalışma ve karar 

alma mekanizmaları geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur.  

Her ne kadar önlemler alınmaya çalışılsa da son yıllarda yaşanan mevsim değişiklikleri, yeşil 

alan kayıpları, kentleşmenin getirdiği olumsuzluklar, hayvanların doğal yaşam alanlarını 

kaybetmesi, pek çok hayvanın neslinin tükenmesi vb sorunlar ciddi boyutlara ulaşmıştır. 

GDO’suz ürün arayışı, ekolojik köyler kurma, doğal beslenme, organik ürünler kullanma gibi 

popüler kavramlar etrafında şekillenen algıların özüne bakıldığında yine insanın kendisini 

merkeze koyduğunu görmek mümkündür. Bu bakış açısının aşılması ise, dünya üzerindeki 

canlıların hepsinin yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılmasıyla gerçekleşebilir. 

Dünya üzerinde, var olan tüm devletleri ilgilendiren ortak bir sorun haline gelen çevre ile ilgili 

çeşitli önlemler alınmaya çalışılmasının yanında düşünce biçimleri de çevreye bakış üzerinde 

etkili olmuştur. İnsanın merkeze alınarak piramitsel bir yapıda en tepede yer aldığı bir bakış 

açısı yerine, canlıların bir zincirin halkaları gibi aynı düzlemde ve eşit şekilde yer alması 

gerektiğini savunan “Ekoeleştiri” de bunlardan biridir. Ekoeleştiri yazın alanında da egemen 

insanın merkezde olduğunu benimseyen insan merkezli dünya görüşü yerine, evrendeki her 

varlığa bir ses hakkı vermeye çalışan, her varlığı özsel değerinden dolayı önemseyen, yeryüzü 

odaklı bir bakış açısı getirmeye çalışır (Toska, 2009). Ekoeleştirmenler, ekoeleştirinin ne 

olduğuna dair tek bir tanımda uzlaşamamışlardır çünkü gerek disiplinlerarası bir alanı 

kapsadığından gerekse doğayla ve çevreyle ilgili konular dünya döndükçe gelişerek ve 

genişleyerek devam edeceğinden, kuramsal sınırlarının belirlenmesi güçtür (Saatçıoğlu, 2015). 

Ekoeleştirinin hâlâ yaygın olarak kullanılan ilk tanımını, ekoeleştirinin öncülerinden Cheryll 

Glotfelty 1996 yılında, Harold Fromm’la birlikte derlediği ve birçok ekoeleştirmenin ilk 

makalesini içeren The Ecocriticism Reader [Ekoeleştiri Derlemesi] kitabındaki “Literary 
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Studies in an Age of Environmental Crisis” [Çevre Krizi Çağında Edebiyat Çalışmaları] başlıklı 

Giriş Bölümünde yapmıştır: Edebiyat ve fiziksel çevre arasındaki ilişkinin incelenmesi” 

(Opperman, 2012). Ancak Opperman (2012)’ın belirttiği gibi ekoeleştirinin kökleri 1972 yılında 

yayınlanan Joseph Meeker’ın The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology [Hayatta 

Kalışın Komedisi: Yazınsal Ekoloji Çalışmları] dayandırılabilir. Ancak, edebiyat çalışmalarına 

çevre bilinci kazandırmayı başaran ekoeleştirinin terim olarak ilk kullanımı 1978’de William 

Rueckert’in “Literature and Ecology” [Edebiyat ve Ekoloji] adlı makalesinde görülmektedir. 

Rueckert ekoeleştiriyi, “Ekoloji prensiplerinin edebiyata uyarlanması” olarak tanımlamaktadır 

(Opperman, 2012).  

Çağdaş edebiyatın sorumluluğu insanın ekosistem içindeki yerini sorgulayarak hem bu iç/dış 

düalizmini, hem de doğal/sosyal, maddesel/söylemsel arasındaki geçirgen sınırları gözden 

geçirmektir (Ergin ve Dolcerocca, 2016). Çevreci Eleştiri’nin önemli isimlerinden Slovic de 

Çevreci Eleştiri’nin “doğa yazını eserlerinin akla gelebilecek her türlü bilimsel yaklaşımla 

incelenmesi ya da her türlü edebî eserde ilk [ilkbakışta insanın dışındaki doğayla ilgili 

görünmeyenler de dâhil] ekolojik sezdirmelerin ve insan - doğa ilişkilerinin tetkiki” (Özdağ ve 

Alpaslan, 2011: 642; Aktaran: Ayaz 2014: 278-292) olduğunu söyler. 

Ülkemizde yeni yeni gündeme gelen ekoeleştiri kuramı hakkında çeşitli çalışmalar yapılmış 

ancak kuramsal alt yapı tam olarak oturmamış ve tamamlanmamıştır. Kuramsal altyapısı henüz 

gelişmesini tamamlamamış, belki de hiç tamamlamayacak olan çevreci eleştiri, edebiyat 

yapıtlarında insanın fiziksel doğayla kurduğu ilişki biçimlerini irdeleyerek çevre konusundaki 

duyarlılığı edebiyat eleştirisine taşımayı amaçlamaktadır (Ayaydın, 2003). 

Sanatçılar ve araştırmacılar edebiyat eserlerinin doğanın içimizdeki sesinin ürünleri olduğuna, 

çevreci hassasiyetin oluşturulmasında, okuryazarlığın önemine ve özellikle çok sesli ve çok 

katmanlı edebî metinlerin biyolojik çeşitliliğe dayanan ekosisteme benzerliğine dikkat 

çekmektedirler. Yaygınlığı gittikçe artan ekoeleştirel kuram edebiyat eserlerini, sanat 

yapıtlarını, sinema ve animasyon filmlerini vs. kendine özgü ilkelerle incelemekte, insan-doğa 

ilişkisini betimlemekte ve birçok alanla ilişkili, disiplinlerarası bir kuramdır. Çeşitli edebiyat ve 

sanat ürünlerini ekoeleştirel yaklaşımla inceleyen çalışmalardan birini Ayaydın (2003), Yaşar 

Kemal’in İstanbul ile ilgili bazı hikâyelerini çevreci eleştiri penceresinden ele almıştır. Yazar 

eserlerinde zarar görmüş bir çevrede yaşayan insanın mutlu olamayacağı, doğanın kanında 

insanoğlu, insanoğlunun kanında da doğanın bulunduğunu bu nedenle, ne kadar yabancılaşırsa 

yabancılaşsın insan soyunun, doğayla ilişkisinin bitmeyeceğini tespit etmiştir.  Ekoeleştirel 

kuramı Behiç Ak’ın Tek Kişilik Şehir oyunu üzerinden ele alan başka bir çalışmayı Solak 

(2012) yapmıştır. Çalışmada kendine ve kendi benliğini çevreleyen her şeye yabancılaşmış bir 

insan neslinin, ben merkezli yaşam biçimlerini bırakıp ekolojik duyarlılığa ulaşmadığı sürece 

insan ilişkilerinin yitimine, yaşadıkları kentin yıkımına, hayvanların, bitkilerin ve iklimlerin yok 

olmasına sebep olacağı vurgulanmıştır. Uzunkaya da (2012) Necati Cumalı’nın Susuz Yaz adlı 

tiyatro oyununu ekoeleştirel bakış açısıyla ele aldığı metinde, söz konusu eserde çok çeşitli bitki 

ve hayvan isimlerine yer verildiğini, ekoleştirinin postmodernizmden etkilendiğini tespit 

etmiştir. William Faulkner’in “Ayı” adlı öyküsünü ekoeleştirel yaklaşım anlayışıyla irdeleyen 

Toska (2013) Faulkner’in insan merkezli zihniyeti eleştirmekle kalmadığını aynı zamanda, 

insanı neredeyse hiçe sayan derin ekolojistlerin benimsemeyebileceği gibi, hem ekosentrizmi 

hem de evrensel değerlere ulaşmış insanı yeryüzü sevgisi ışığında yücelttiğini belirtmiştir. Balık 

ve Tekben (2014), Müge İplikçi’nin Cemre adlı eserini incelemişlerdir. Cemre’de doğa ile eş 

tutulan kadının, erkek egemen dünyada kendisine yer edinmeye çalışırken kimi zorluklarla 

mücadele etmek zorunda kaldığı, romanın kadın-doğa ilişkisi, su ve aynanın yanı sıra ada ile de 

özdeşleştirilerek ortaya konulduğu ve yazarın kadın ve doğayı feminist duyarlılıkla aynı noktada 

bütünleştirdiği sonucuna varılmıştır. Birey-doğa ilişkisi temelinde Mustafa Kutlu öykülerini ele 

alan Bayraktar (2015), çalışmasında köy ve kasabaların toprağa yakınlığı hasebiyle bireyin 

kendisi olarak kalabildiği yerler, kentlerin ise dört unsurdan uzaklaşıldığı için yabancılaşmanın 

merkezi olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca yazar esas olarak toprağı almasının sebebini topraktan 

gelen insanın bu vasıtayla kendisini tanımasına bağlamaktadır. Kesebir (2016), insanlığın tabiat 

içindeki konumunu, Sezai Karakoç’un şiirlerindeki yansımalarından hareketle açıklamak için 
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çalışma yapmıştır. Çalışma neticesinde Kur’ân’ı rehber edinen Karakoç’un medeniyet 

tasavvurunu açıklarken tabiattan sıkça faydalandığı, ekoeleştirinin savunduğu temel değerler, 

tabiatın korunması, tabiatın düzeninin devamı, tabiatın hoyratça tahrip edilmesinin tenkidi gibi 

hususların doğrudan şiirlerine yansıdığı sonucuna varılmıştır. Saatçıoğlu (2016) çalışmasında 

Halikarnas Balıkçısı’nın Aganta Burina Burinata başlıklı romanını ekoeleştirel bir bakışla 

incelemiş ve yazarın insan-doğa ilişkisini nasıl betimlendiğini, doğanın bireyin kimliğini nasıl 

biçimlendirdiğini ve yeniden yapılandırdığını irdelemeyi amaçlamıştır. Halikarnas Balıkçısı’nın 

Aganta Burina Burinata başlıklı romanında, diğer pek çok eserinde olduğu gibi, ekosistemi, 

bitki örtüsünü, hayvanları, insanları, meteorolojiyi, coğrafi yapıları, doğal güzellikleri, hepsinin 

kendilerine özgü, birbirlerini şekillendiren ve etkileyen kültürlerini, ekonomik ve toplumsal 

sorunları bir bütün olarak aktardığı tespit edilmiştir. Demir ve Taş (2017), Turgut Uyar’ın 

Dünyanın En Güzel Arabistan’ı adlı eseri çevre eğitimi bağlamında incelemiş, eserde yapaylık, 

yabancılaşma, çevre kirliliği başta olmak üzere kent-taşra ya da yapaylık-doğallık karşıtlığı 

üzerinden çevre duyarlılığının dile getirildiği tespit edilmiştir. Çalışmada kentli insanların 

dramının, entelektüel nihilizminin, mutsuzluğun temel nedenlerinden birisi de çevreyle, 

doğayla, diğer canlılarla bağını koparmasına bağlanmaktadır. Zikredilen edebiyat ürünlerinin 

yanı sıra kuramın yansımalarını sinema ve animasyon filmlerinde de görmek mümkündür. 

Nitekim Güngör (2015) çevresel krizlerin nedenlerinin ve sonuçlarının Wall-E animasyon filmi 

üzerinden seyirciye iletilen mesajları incelemiştir. Güngör, yapay zekâya sahip robotların 

insansı bir sevimliliğe ve hizmet aracı olabileceğine vurgu yapmıştır. Ayrıca bu durumun dev 

bir kapitalist endüstriyel savaşın ön hazırlıkları olarak sevimlileştirilmesinin ekoeleştirel açıdan 

ironik olduğunu ifade eder. Çevre sorunlarını konu edinen animasyon filmlerinde insan ve insan 

dışı doğa arasındaki ilişkinin sunuluş biçimlerinin incelenmesi ve bu inceleme doğrultusunda, 

filmlerin insan merkezli ya da eko merkezli yaklaşımlardan hangisine örnek oluşturduklarının 

saptanması amacıyla İgit (2016) çevre sorunlarını konu edinen Orman Çetesi ve Sevimli 

Hayvanlar animasyon filmlerini incelemiştir. Animasyon filmlerinde, hayvanların bakış 

açısından doğa, insanların bakış açısından hayvan, hayvanların bakış açısından insan iletileri 

belirlenmiştir. Yılanların Öcü filmini ekoeleştirel söylem çözümlemesi çerçevesinde ele alan 

başka bir çalışma da İgit (2017) tarafından yapılmıştır. Yılanların Öcü filminde, ekosistemin 

önemli parçası olan “yılan”ın temsil biçimi üzerinden, Yılanların Öcü filminin insan merkezci 

bir yaklaşıma sahip olduğu, insan ve insan dışı doğanın uyum içinde ve barışık halde 

yaşamalarının mümkün olmadığı, insan ve insan dışı doğa çatışmasının temel kaynağının insan 

zihniyetinin faydacı bir anlayış üzerine kurulu olduğu, bilgisine ulaşılmıştır. 

Çocuklarda çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla edebî eserlerden faydalanılmaktadır. Bu 

amaçla çocuk edebiyatında ekoeleştirel kuramın etkisini, çocuklar için kaleme alınan eserlerden 

ve konu ile ilgili yapılan çalışmalardan görmek mümkündür. Kuzu (2008), masallar vasıtasıyla 

çocuklarda çevre bilincinin oluşturulmasını Aytül Akal’ın çocuklar için kaleme aldığı kitaplar 

üzerinden incelemiş ve masalların çevre bilincini ön plana çıkardığını, masallarla okul öncesi ve 

ilköğretim çağındaki öğrencilere çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılabileceğini tespit 

etmiştir. Zülfü Livaneli’nin Son Ada adlı eserini çevresel-eleştirel anlayışla ele alan Baturay 

(2015) eserin çevreci felsefeyle kaleme alındığını ve yaşanılan çevre ile kültür arasında önemli 

bağların olduğunu tespit etmiştir. Çevre ve edebiyat ilişkisinden hareketle Zülfü Livaneli’nin 

Son Ada’nın Çocukları adlı hikâyesindeki çocuk ve çevre ilişkileri, ekolojik dengenin 

bozulmasına etki eden faktörleri, iktidar ve cinsiyet bağlamında değerlendiren diğer çalışma 

Doğan (2015) tarafından yapılmıştır. Son Ada’nın Çocukları hikâyesinde insanı merkeze koyan 

doğa yaklaşımının tüm canlılar için nasıl bir tehdit oluşturduğuna dair farkındalık yaratıldığı, bu 

tehdidi vurgulaması sebebiyle çocuk edebiyatı ve ekofeminist kuram açısından önemli bir eser 

olduğu sonucuna varılmıştır. Budan (2017), Yaşar Kemal’in çocuklar için kaleme aldığı eseri 

çevreci eleştiri bağlamında incelemiştir. Söz konusu romanın çevreci hassasiyetleri odak noktası 

haline getiren diğer eserlerden farklı olarak insanı değil, insan dışı canlıları nesneleştirmiş 

olduğunu ve ekolojik tahribat sorununun olumsuz tesirlerine maruz kalan; bu sürecin yarattığı 

mağduriyetten birinci derecede etkilenen canlıların kuşlar olduğunu tespit etmiştir. 
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 Yapılan bu çalışma, çocuk kitaplarında yer alan çevresel ileti ve bakış açılarının neler 

olduğunun tespit edilmesi anlamında, literatür açısından önemlidir. Ayrıca çocuk edebiyatı 

açısından ekoeleştirel kuram ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olması nedeniyle literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı eserleri veren 

Koray Avcı Çakman’ın pek çok eserinin olması çalışmanın yazarın eserlerinde çalışma konusu 

olarak belirlenmesinde etkili olmuştur. İncelenen eselerin ağırlıklı olarak ilkokul öğrencilerine 

hitap eden eserler olması, bu dönemde atılacak temellerin, yaşanacak deneyimlerin çocukların 

ilerleyen yaşamlarında onlara yol gösterici olmasını sağlayacağı varsayımı da bir diğer tercih 

sebebini oluşturmaktadır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Deseni  

Çalışmada doküman incelemesi deseni kullanılmıştır. Doküman incelemesi araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Söz konusu desenin seçilmesinin sebebi Bowen’in (2009: 27) 

belirttiği gibi detaylı inceleme yapma imkânı sağlamasıdır.  

2.2. Verilerin Toplanması 

 Çalışmaya Koray Avcı Çakman’ın çocuk edebiyatına yönelik yazmış olduğu eserler temin 

edilerek başlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak okul öncesine yönelik eserler, çalışma 

dışında tutulmuştur. Ayrıca okuma süreçleri devam ederken yazarın yayımlanmış yeni kitapları 

da listeye dâhil edilmiştir.  

Çalışma verilerine ulaşmadan önce kitaplar bir defa okunmuştur. İçinde yer alan iletilerden yola 

çıkarak ekoeleştirel kurama yönelik bulgular için ikinci bir okuma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın içerik ve amacına uygun olarak geliştirilen formlar kullanılarak bulgular formlara 

kaydedilmiştir. Ekoeleştirel kuram ve kaynaklık eden kuramlar göz önünde bulundurularak 

değişkenler belirlenmiştir. Kitapta yer alan ileti yoğunluklarına göre başlıklandırmalara 

gidilerek okumalar bu yönde yeniden yapılmıştır. Bulunan iletiler ilgili formda bulunan alt 

başlıklar değişkenler altına yazılarak kayıt altına alınmıştır. 

Çalışma esnasında hazırlanan formlar için uzman görüşüne başvurulmuş ve bu görüşler 

doğrultusunda formlar düzenlenmiştir.  

2.3. Verilerin Analizi 

Çalışma için toplanan veriler verdikleri iletiler açısından betimsel analize, daha sonra ortaya 

çıkan veriler ışığında içerik analizine tabi tutulmuştur. Yıldırım ve Şimşek’e (2011: 227) göre 

betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler içerik analizinde daha derin bir işleme tabi 

tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu 

keşfedilebilir. Nitel araştırmalar genellikle insan deneyiminin duygusal ve yorumsal yönüne 

odaklanır ve bu biçimde tasarımlanır. Dolayısıyla, nitel araştırmanın kapsadığı alanlar çevresel 

öğrenmenin akılcı ve duygusal yönleri arasında köprü kurmayı içerir (Onur, 2016). 

Çalışmaya hayvanlarla ilgili iletiler, doğa ile ilgili iletiler, insan merkezli bakış açısına yönelik 

iletiler, çevre bilinci kazandırmada aile ve sosyal çevrenin rolüne yönelik iletiler, kent ve kırsal 

yaşam farklılıklarının yetişkin, çocuklar ve hayvan dünyasına etkilerine yönelik iletiler, 

teknoloji ile ilgili iletiler, insan ve tüketime yönelik iletiler, kent ve çocuk ile ilgili iletiler, 

ekofeminizm ile ilgili iletiler olmak üzere farklı başlıklardan oluşan gruplandırmalarla 

başlanmıştır. İçerik analizi yapılırken, çocuk ve kent isimli iletinin kent ve kırsal yaşam 

farklılıklarının yetişkin, çocuk ve hayvanlar üzerindeki etkilerine daha uygun olacağı 

düşünülerek birleştirilmiş ayrıca ekofeminizme yönelik hazırlanan form da çalışma amacı göz 

önünde bulundurularak kullanılmamıştır. Her ileti için ayrı hazırlanan formlara kaydedilen 

iletiler daha sonra birbirleriyle ilişkileri ve başlığa uygunluğu göz önünde bulundurularak 

yeniden düzenlenmiştir. Aynı doğrultuda olduğu düşünülen iletiler birleştirilmiş, çalışma amacı 

dışında kalan iletiler formlardan çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında tablolar 

oluşturulmuştur. Bu süreçler yaşanırken ilgili yazarın kitapları en az üç defa okunmuştur. 
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Çalışma süresi boyunca geçerlilik ve güvenirliğin sağlanması için alan uzmanına başvurulmuş, 

çeşitli aşamalarda görüşleri tekrar alınarak, çalışma şekillendirilmiş ve süreç sonunda da uzman 

görüşü alınarak değerlendirmeye gidilmiştir. Uzman görüşü alınması nitel gelenekten 

faydalanılarak yapılan çalışmanın sağlam bir zemine oturtulması, iletilerin tespit ve 

sınıflandırmasında ve elde edilen bulgulara yönelik değerlendirme yapmada katkı sağlamıştır.  

Çalışmada kitap isimleri bulgular kısmında parantez içinde belirtilmiştir. Ayrıca çalışmaya 

temel oluşturması açısından ekoeleştirel kuram, ekoloji, çevre eğitimine yönelik kitaplar alınıp 

okunmuş, gerekli notlar alınmıştır. Ekoeleştirel kurama yönelik yazılan bildiri, makale, tez, 

gazete ve dergi yazıları, haberler taranmıştır. Son aşamada çocuk edebiyatına yönelik yapılan 

çalışmalar araştırılarak gerekli araştırmalar tamamlanmıştır.  

Yazara ait 35 kitap incelenmiş olup, okul öncesine yönelik kitapları hitap ettiği yaş ve çalışma 

amacı gözetilerek, araştırma dışında tutulmuştur. Çalışmada alt başlıklardan “Doğa İle İlgili 

İletiler” ve “Kent ve Kırsal Yaşam Farklılıklarının Yetişkin, Çocuk ve Hayvan Dünyasına 

Etkilerine Yönelik İletiler” başlıkları kullanılmıştır. İncelenen eserlerin listesi aşağıda 

sunulmuştur. 

Kitap Adı Yayınevi Yıl 

Advin Amazon’da Kırmızıkedi Çocuk 2017 

Advin Gümüş Sırtlı Goriller Ülkesi’nde Kırmızıkedi Çocuk 2015 

Advin Sahra Çölü’nde Kırmızıkedi Çocuk 2015 

Almarpa’nın Gizemi Tudem 2012 

Bir Keloğlan Bir De Eşeği Can Çocuk 2015 

Dedemin Uçan Dairesi Tudem 2015 

Düşlerin Peşindeki Çocuk Altın Kitaplar 2016 

Efes’in Sırları Kırmızıkedi Çocuk 2014 

Esrarengiz Testi Kırmızıkedi Çocuk 2013 

Eşekliğini Unutan Eşek Can Çocuk 2015 

Flamingo Günlüğü Can Çocuk 2015 

Geveze Prenses’in Mavi Günlüğü Doğan Egmont 2015 

Geveze Prenses’in Mor Günlüğü Doğan Egmont 2015 

Geveze Prenses’in Pembe Günlüğü Doğan Egmont 2015 

Gizemli Laboratuvar Doğan Egmont 2015 

Gizemli Olimpos Kırmızıkedi Çocuk 2015 

Gülen Sakız Ağacı Tudem 2016 

Hayaller Gemisi Altın Kitaplar 2016 

Hazine Avı Doğan Egmont 2017 

Hoflipuf Can Çocuk 2016 

Işığın Çocuğu Arel Can Çocuk 2013 

Karga Beyaz ve Posbıyık Usta Can Çocuk 2016 

Kayıp Formül Doğan Egmont 2016 

Kızıl Tüy Minik Ada 2013 

Köye Yazar Geldi Can Çocuk 2016 

Masal Anne Erdem Çocuk 2015 

Masal Rüzgârı  Erdem Çocuk 2016 

Midas’ın Peşinde Kırmızıkedi Çocuk  2013 

Padişahın Çalınan Tacı Minik Ada 2013 

Sahibini Arayan Keman Tudem 2015 

Sıra Sana Da Gelecek Tudem 2016 

Tutankamon’un Kolyesi Minik Ada 2013 

Uyuyan Topaç Can Çocuk 2016 

Yedikır’ın Kuşları Tudem 2015 

Yengeç Yazar Tudem 2015 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

Koray Avcı Çakman’ın çocuklara yönelik eserleri üzerinden yapılan çalışmada altı ana başlıktan 

ikisi seçilerek yorumlanmıştır. “Doğa İle İlgili İletiler” ve “Kent ve Kırsal Yaşam 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   169 

Farklılıklarının Yetişkin, Çocuk ve Hayvan Dünyasına Etkilerine Yönelik İletiler” 

değerlendirilmiştir. 

3.1. Doğa ile İlgili İletiler 

Tablo 1: İncelenen Eserlerde Geçen Doğa ile İlgili İletiler 

Ağaç dikmek önemlidir. (BKBE, 14); (KBPU, 80). 

Ağaçlar canlıdır ve yaşam hakları vardır. (BKBE,9-10). 

Ahşap oyuncaklar, plastik oyuncaklardan daha iyidir, çevreye zarar vermezler. (UT, 92, 99). 

Ağaçlar ve bitkilerden kozmetik yapımında ve tıbbi tedavide faydalanılır.  (AG, 46, 82, 147); 

(DPÇ, 26, 28, 29). 

Bal Mısır kültüründe önemlidir. (TK, 67). 

Bazı ağaç türlerinin de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır, bunun için önlem alınmalıdır. 

(KF, 37, 53, 81, 82 ); ( AG, 46, 147). 

Bazı şehir, tarihi anıt isimlerinin verilişinde ve efsanelerde doğa ögelerinden faydalanılır.(DUD, 

37) ; (GO, 33-34); (AA, 87). 

Çiçeklere zarar verilmemelidir. (AA, 47) ; (PÇT,  9). 

Çocuklukta  doğa ve hayvanlarla yaşanılan deneyimler, bakış açısını belirler. (SAK, 70); (KF, 99); 

(GSA, 95). 

Çocuklar doğayı korumayı kendilerine görev edinirler. (GL, 155 ); (KF, 54, 151, 152). 

Çöllerde hava sıcaklıkları gündüzden geceye çok değişir. (ASÇ, 19). 

Doğa devinimleri insanda estetik güzelliği geliştirir, edebiyat ürünleri üretim sürecinde insana 

ilham verir. (YK, 16,);  (KYG, 30); (KF, 150); ( MP, 30 ); (GO, 42);  (DUD, 84) ; (KYG, 57, 58); ( 

BKBE, 46); (PÇT, 9). 

Doğa insana sakinlik ve huzur verir, yaşadığını duyumsatır. (YK 17-18) ; (KYG, 52, 58); (BKBE, 

20, 47); (H, 42); (ET, 137); (PÇT, 8, 9, 10); (SSG, 9); (GO, 89); (DPÇ,24); (SSDG, 83). 

Doğa kendini sürekli yeniler, değiştirir ve çevresini şekillendirir. (ET, 144); (ES, 76, 118). 

Doğadaki tüm canlılar birbirinden farklı özellik gösterir.( UT, 107); (YK, 69). 

Doğal alanlar gün geçtikçe yok olmaktadır. İnsanlar gelişim sağlarken, doğayı tahrip etmemeyi 

öğrenmelidirler. (YK, 18); (GSA, 94 ,95, 96); (KYG, 52). 

Doğal kaynakların tüketimine dikkat ederek,su israfı yapılmamalıdır. (GSA, 93). 

Doğanın bir dengesi ve düzeni vardır ve insanlar bu dengeye müdahale etmemelidir. Doğanın 

dengesi bozulması tüm canlıları etkiler. (BKBE, 10, 11); ( KF, 100); ( GL, 26). 

Doğanın bir ruhu vardır ve doğaya uyum ve saygı gösterilmelidir. (KT, 80, 81, 84, 85, 88, 97, 102, 

103); (DPÇ, 8, 9). 

Doğaya zarar verenler cezalandırılırlar. (BKBE, 13, 14). 

Doğaya zarar vermek, güçsüzlüktür.( BKBE, 14). 

Doğayı koruyanlar mükâfatlandırılırlar. (BKBE, 13). 

Atıklarını dereler ve denizlere boşaltan fabrikalar, ağaçların kesilmesine yol açar. (DUD, 74); (AG, 

158). 

Göl kenarları insanların toplandığı bir yaşam alanına dönüşebilir. (AGÜ, 22). 

Göller farklı kuş türlerine ev sahipliği yapar. (YK, 34); (GO, 47); (AGÜ, 32); (AG, 102). 

Bazı Göller kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. (FG, 11). 

Güneş, Mısır kültüründe kutsaldır. (TK, 67). 

Hormonlu gıdalar çocuklarda davranış bozukluğuna yol açabilir. (HA, 133). 

İklim değişikliği ve türlerin yok olmasını önlemek için çalışmalar yapılmalıdır. (GL, 21, 22). 

İklim ve hava şartları farklı doğal oluşumların meydana gelmesine sebep olur. (ASÇ, 13). 

İnsan doğa birlikteliği zamanla değişmiştir. (YK, 61). 

İnsanlar bitki ve hayvan motiflerini süslemede kullanmışlardır. (GO, 64). 

İnsanlar küresel ısınma, iklim değişikliği ve ekolojinin önemini geç kavramışlardır. (GSA, 94,  96). 

İnsanlık gelişim sürecini doğaya zarar vererek devam ettirmiştir. (UT, 108); ( MP, 74, 75);   ( YK, 

61). 

Kesilen ağaçlarla kuşların besinlerini sakladıkları evleri ellerinden alınmış olur. (KBPU, 16). 

Ormanda bulunan bitkilerin bazılarına dokunmak veya yemek tehlikeli olabilir. (GO, 44); (AGÜ, 

74); (AA, 92) 

Ormanlar çocukların farklı canlı türlerini gözlemleyebildikleri somut yaşantı edindikleri, çeşitli 

oyunlar kurdukları yerlerdir. (YK, 37); ( H, 22, 42). 

Ormanlar farklı canlılara ev sahipliği yaparlar.( AGÜ, 56, 58, 66, 68); (AA, 47, 85, 90, 92, 93); 

(YK, 27); (H, 17). 

Ormanlar temiz hava kaynaklarıdır. (YK, 33). 
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Parfüm kullanımı ozon tabakasına zarar verir. (GPMG, 77). 

Rüzgârlar doğadaki dönüşümde etkilidirler. (DUD, 27). 

Sit alanları turizme açılmamalıdır. (GO, 49). 

Şehir çöplükleri çoğu zaman çevreye kötü koku yayarlar. (KBPU, 10, 11, 39). 

Toprağa yapay gübre ve ilaç vermek zararlıdır. (AG, 57). 

Uygarlıklar farklılaşsa da doğa yerinde durur. (ES, 79). 

Yağmurlar ekinlerin büyümesini sağlar, etrafı temizler. (DUD, 27). 

Yerlere çöp atılmamalıdır. (ET, 75, 76). 

Yok edilen ormanların yerini çöplükler almıştır. (KBPU, 30). 

Tablo 1’de doğa ile ilgili iletilere yer verilmiştir. Ağaçların canlı oldukları ve yaşam haklarının 

olduğu Keloğlan’ın ağaç kesmekte olan ağabeyine söylediklerinden anlaşılabilir; “Dur, yapma 

ağabey!” demiş küçük oğlan. “Ağaçların da canı var. Baksana gövdelerinden yeni sürgünler 

güneş arar (BKBE, 9-10).” Ağaçlarla ilgili bir diğer ileti ise, ağaç dikmenin öneminin 

vurgulanmasıdır. Keloğlan’ın ağaç kesen ağabeylerinin bir dev tarafından cezalandırıldığı ve 

serbest kalmalarının ağaçsız tepeleri ağaçlandırmaktan geçtiği (BKBE,14) vurgulanır. Burada 

bir ceza olmaktan çok, yaptıkları hatayı fark etmeleri ve ağaç dikmenin insan yaşamı kadar 

önemli olduğu sezinlenebilir. Ağaçların bir diğer önemi de canlılara ev sahipliği yapıyor 

olmalarıdır. Ağaçlar kesildiği için, kendine yeni bir yer arayan karganın yaşadıkları da çevreye 

verilen tahribatının etkilerini göstermesi bakımından mühimdir. “Hımm… Belki de şu çatıdaki 

kiremitlerin arası benim yeni define saklama yerim olabilir,” diye düşündü. Düşündü 

düşünmesine ama henüz saklayacak bir definesi yoktu. Bugüne kadar biriktirdiği her şey, 

kesilen o ceviz ağacıyla birlikte kim bilir nereye götürülmüştü (KBPU, 16).” Aynı doğrultuda 

yeni ağaçları gören kargaların sevinmesine de yer verilmiştir; “…Ertesi gün, sabahın erken 

saatlerinde şehir çöplüğüne doğru yola çıkan tüm kargalar buraya çeşit çeşit ağaçların dikilmeye 

başladığını görünce çok mutlu oldular (KBPU, 80).” Ağaçların canlıların ”ev”i olduğu mesajı 

verilebilmektedir. 

Bazı ağaç türlerinin, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da işlenen farklı bir konuyu 

oluşturmaktadır. Türlerin bu sebeple özel olarak korunduğuna da yer verilmiştir;  

“Gork’un teneke dişleriyle katır kutur yediği o ağaç kabukları hiç de sıradan değildi. Boyu 

yaklaşık 18 metreyi bulan baobab ağacı Madagaskar’da, Avustralya, Afrika ve Asya’nın 

tropikal bölgelerinde; dünyanın en eski ağaç familyalarından birinin üyesi olan maymun 

çıkmazı ağacı ise Şili’de yetişiyordu. Oldukça garip şekilli Juhyo, diğer adıyla canavar ağaçları 

ise Japonya’ya özgü bir türdü. Berkerler bu ülkelere özel izinlerle girmişler ve araştırmaları 

için tüm bu ağaçların kabuklarını yine çok özel izin belgeleriyle alıp gelmişlerdi(KF, 82). 

Farklı ülkedeki bu örneklerin yanında sığla ağacından da bahsedilir; “Sığla ne?” dedi Kaan. 

“Sığla ülkemizde yalnız Kaunos ve çevresinde yetişen bir ağaç türü…(AG, 46).” Çevre 

duyarlılığı yaratmak bakımından hem yerel düzeyde hem de farklı ülkelerden haberdar olmak 

açısından ve Dünya’nın korunmasında evrensel bir bakış açısına yönelik bir farkındalık 

oluşturulduğu söylenebilir. Ağaçların kabuklarının tıbbi tedavide kullanıldığını da görmek 

mümkündür (AGÜ, 82). 

Ormanların temiz hava kaynakları olmasının yanında, insana yaşadığını duyumsatan yönlerine 

de değinilmiştir; “Ormanın mis gibi temiz havasını içlerine çekerek başladılar güne…”İnsan 

burada yaşadığını anlıyor,” dedi Aylin Hanım (YK, 33).” Ayrıca ormanlar farklı canlı türlerine 

ev sahipliği de yapar;  

“Öyle güzel ve büyülü bir yerdi ki orman… Kimi ağaçların dalları ta gökyüzüne kadar uzanır, 

yaban sarmaşıkları birbirleriyle yarışırcasına ağaç gövdelerini kaplardı. Büyükbabası Aslılara, 

gençken bu ormanda geyikler ve ceylanlar gördüğünü anlatmıştı. Çağla da babasıyla gezintiye 

çıktıkları bir gün kirpi gördüklerini söylemiş, uzun uzun kirpilerin yaşamından bahsetmişti(H, 

17).”  

Bu özelliklerinin yanında ormanlar çocukların doğayla iç içe oldukları ve hayal güçlerini 

kullanarak oyunlar yaratabildikleri bir mekân olarak da tasvir edilir; “Hımm… Orman 

dedektifleri, bugünkü görevimiz… Ormandaki en büyük çam kozalağını bulup kulübemize 
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getirmek (H, 22).” Ormanlara yönelik iletilere bakıldığında, insan ve diğer canlılar ayrımına 

girmeksizin tüm canlıların yaşamlarına etki eden bir bakış açısıyla sunulduğunu söylemek 

mümkündür. Ayrıca çocukların, merak duygusuyla ormanda gördükleri bazı bitkilere 

dokunmaları ve yemelerinin tehlikeli olabileceği uyarısını da görmek mümkündür (GO, 44; 

AGÜ, 74; AA, 92). 

Çocukların, doğayla kurdukları ilişkiye bakıldığında; çocuklukta yaşanan hayvan ve doğayla 

ilgili anıların ileriki süreçte çocuğun hayatına etki edebileceği söylenebilir. Kayıp Formül 

kitabında bitkilerin düzensizliğinden ve hayvanlardan nefret ettiğini söyleyen Oytun Bey, buna 

gerekçe olarak arkadaşlarıyla parkta oynadıkları bir gün ağaç dalına takılıp düşmesi ve 

arkadaşlarının ona gülmesini gerekçe gösterir (KF, 99-100). Diğer taraftan şehirden köye gelen 

çocukların burada gördüklerini hayatlarına ve oyunlarına yansıttıklarını söylemek 

mümkündür;”Sen çapa yap yalancıktan, ben de eker gibi yaparım! (SAK, 70).” Ekopsikoljide 

yer alan “çocuğun henüz çevre bilincini unutmadığı” ve devamı için deneyimler yaşaması 

gerektiği varsayımından bakıldığında, yaşanan olumlu ve olumsuz deneyimlerin çocuğun bakış 

açısı geliştirme sürecine etki edeceği söylenebilir. Ekopsikolji çerçevesinde 

değerlendirilebilecek bir diğer husus da çocukların doğayı korumayı kendilerine görev 

edindikleridir. “Tıpkı bir doğa dedektifi gibi, canlıların doğal ortamını bozan, doğaya saygı 

göstermeyen herkese gününü göstereceğiz (KF, 155).” 

Doğanın bir ruhu olduğu ve bu sebeple de saygı gösterilmesi gerektiği üzerinde duran pek çok 

iletiye rastlamak da mümkündür. Doğayı çok seven büyükannenin torunu ile konuşması 

sırasında söylediklerinden anlamak mümkündür; “Haklısın Ördekayak. Kasırgayı da, fırtınayı 

da seviyorum. Biz insanlar nasıl kızdığımızda suratımızı asıyorsak gökyüzü de kızdığında fırtına 

çıkarıyordur belki. Kızıp gürlüyor ve tozu dumana katıyordur…(DPÇ, 9)” Özellikle Kızılderili 

kültürü üzerinden verilen doğaya uyum ve saygı gösterilmesine yönelik; çevre ve hayvanlara 

saygı duyarlar (KT, 80-81, 88); tüketeceklerinden fazla hayvan öldürmez ve onların ruhlarına 

teşekkür ederler: “Armağanın için teşekkür ederiz. Etin bu akşam bedenimizi ve ruhlarımızı 

güçlendirecek. Rahat uyu yüce dostum (KT, 84-85).” ; toprağa saygı duyarlar ve dua ederler: 

“Ona sevgimi sunuyorum. Onun üzerine diktiğimiz bitkilerle karnımızı doyuruyor, onun 

üzerinde büyüyen ağaçların gölgesine sığınıyoruz. Onun üzerinde yürüyoruz (KT, 97).” 

iletileriyle, doğaya hâkim olmak değil, saygı duyarak birlikte yaşamak gerektiği sonucuna 

ulaşılabilir. Doğanın dengesinin korunmasının önemli olduğu ve bu denge bozulduğunda tüm 

canlıların bundan etkileneceği vurgulanan diğer bir husustur (BKBE,10-11; KF,100). Özellikle 

insanların doğa ve çevreye verdikleri zararların üzerinde durulmuştur. Ham petrol taşıyan bir 

tankerin kaza sonucu denize petrol akıtması sonrası bir martının bundan etkilenmesiyle ilgili 

olan bölüm konuyu özetlemesi bakımından önemlidir: “Martı, martıyı kurtaralım!” diye avazım 

çıktığı kadar bağırdım. “Artık onun için çok geç evladım,” dedi bir amca aciz gözlerle. Diğer 

martılar da isyan edercesine çığlık çığlığa uçuşuyorlardı gökyüzünde. İşte o siyah martının 

yalvaran gözlerini ve çaresiz çırpınışlarını gördükten sonra, farklı bir gözle bakmaya başladım 

her şeye (SAK,95)”. İnsan hataları ve davranışları neticesinde doğanın zarar gördüğü ve 

canlıların acı çektiği sonucuna ulaşılabilir. 

İnsan kaynaklı sorunlardan bir diğeri de atıklarını denizler ve göllere boşaltan fabrikalar olarak 

sunulur. “… O kadar güzel bir sahildi ki orası… Fabrika yapılırken ne çok ağacın kesileceğini, 

paraya kıyılıp en ileri teknoloji arıtma sistemleri kullanılsa bile çevrenin ve denizin nasıl 

kirleneceğini, aslında çıkan haberlerin hiç de abartılı olmadığını düşündüm (AG, 158).” Parfüm 

kullanımının ozon tabakasına zarar vereceği (GPMG, 77), yerlere çöp atmanın yanlışlığı yere 

sakız poşeti atan Eren’e kardeşi İrem’in verdiği cevapla anlatılmıştır:”Doğayı kirlettim 

demiyorsun da! (ET,76).” İletilere bakıldığında çevresel sorunlara dikkat çekmek ve çevre 

bilinci yaratmanın hedeflendiği söylenebilir. 

Doğaya zarar vermenin güçsüzlük olduğu (BKBE,14) ve cezalandırılacağı (BKBE,13,14) da 

konunun başka bir boyutunu oluşturur. Aksi davranışta bulunanlar ise mükâfatlandırılır 

(BKBE,14).  
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Doğanın insan psikoloji üzerindeki etkileri de kitaplarda ayrıca dikkat çeken konulardandır. 

Doğayla içe içe olmanın insana sakinlik ve huzur verdiği, yaşadığını duyumsattığı çeşitli çevre 

betimlemeleri ile verilmiştir: “Yüksekliği neredeyse 10 metreyi bulan görkemli çam ağaçlarının 

arasında, mis gibi reçine kokusunu içlerine çekerek ilerlediler…(GO,89).” Köylerine gelen bir 

yazarla ilgili torunuyla konuşan dedenin; “Mis gibi havada bayram etmiştir ciğerleri. Göğün 

mavisi, çayırın çimenin yeşiliyle şenlenmiştir gözü gönlü. Kulakları Keçipınarı’nın şırıltısıyla 

dinlenmiştir...(KYG,52).”  İnsan psikolojisindeki bu etkilerin, estetik güzelliği geliştirdiği, 

edebiyat ürünleri üretim sürecinde ilham verdiği de konuyla ilintili bir diğer konudur.  

Ayrıca doğal oluşumlardan biri olan göllerin farklı kuş türlerine ev sahipliği yaptığı 

görülmektedir. “Gri balıkçıllar, angıtlar, sumrular, gagası kaşıklar, kara leylekler ve daha 

onlarca farklı türde kuş, sanki izlendiklerini biliyormuşçasına kâh göle konuyor, kâh 

havalanıyordu (YK,34). İnsanlar açısından bakıldığında da göller birlikte vakit geçirdikleri, 

toplandıkları bir yaşam alanı olarak sunulmuştur. Göllerin sadece biyolojik çeşitlilik değil, aynı 

zamanda yeryüzündeki canlıların ortak yaşam alanı olarak kullanıldığı sonucunu görmek 

mümkündür.  

Toprağın işlenme sürecinde yapay gübre ve ilaç verilmesinin etkileri; “Zor be yenge! Hele ki en 

zoru toprağı ıslah etmek. Şimdiki toprakların hepsi kimyasala, tohumun hormonlusuna 

alışmış… Tarlaları da güya yapay gübre kullanmayan çiftçilerden aldık, ama gene de zor ıslah 

ettik. Adamlar vermişler gübreyi, ilacı…(AG,57)” ifade edilmiştir. Çevreye verilen zararların 

yalnız hayvan ve bitki varlığı değil toprak varlığına da yansıdığını göstermesi ve güncel bir 

sorunu ele alması bakımında önemli bir iletidir. Yapay gübre ve tohum kullanımın insan 

yaşamına etkileri de konunun bir diğer boyutunu oluşturur. Hormonlu gıdaların çocukların 

davranış bozukluklarına yol açacağı da farklı bir kitapta dile getirilmiştir (HA,33). İnsanların 

doğa üzerinde uyguladıkları her olumsuz davranışın, sonuçta kendilerine zarar vereceği 

gerçeğini vurgulaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.  

İklim değişiklikleri ve türlerin yok olmasını engellemek için çalışmaların yapıldığı anlatılan 

bölümde çevre sorunlarına da dikkat çekilmiştir; “Profesör ve zoolog eşi yıllardır Doğa Bey’in 

fabrikasında çalışıyorlar, iklim değişikliği ve türlerin yok olması üzerine araştırmalar 

yapıyorlardı. Küresel atıkları azaltacak, nesilleri yok olma tehlikesi altında olan canlıların 

hayatta kalmalarına yardımcı olacak buluşların peşindeydiler (GL,22).” 

3.2.  Kent ve Kırsal Yaşam Farklılıklarının Yetişkin, Çocuk ve Hayvan Dünyasına 

Etkilerine Yönelik İletiler  

Tablo 2: İncelenen Eserlerde Geçen Kent ve Kırsal Yaşam Farklılıklarının Yetişkin, Çocuk ve 

Hayvan Dünyasına Etkilerine Yönelik İletiler 

Kent Yaşamına Yönelik İletiler 
Çalışmak beraberinde doğaya yabancılaşmayı getirir.  (FG, 21) 

Çocuklara dışarıda oyun oynayabilecekleri fırsatlar sunulmalıdır. (HA, 119, 133). 

Kent çöplükleri hayvanların yaşam alanları olmuştur.(KPBU, 55, 58). 

Kent yaşamı çocukları doğal ortamdan uzaklaştırır. ( HA, 9, 21)  

Kent yaşamı hayvanlar için zordur ve tehlikeler barındırır. (KBPU, 17, 18, 23) 

Kent yaşamında çocuklar daha rahat bir yaşam sürerler ve bu çocukları tembelleştirir(HA, 22); (HA, 

33, 34). 

Kent yaşamında insanlar mutsuzdurlar. ( DUD, 16). 

Kent yaşamında yapılan evlerde bahçe ve yeşil alan azdır ve bahçeler moda akımlarına göre inşa 

edilir. (HA, 38, 39). 

Kent yaşamında yetişkinler çocukların hep eğitim durumlarıyla ilgilenir.(HA, 78). 

Kent yaşamındaki mimari ve kurulan ilişkiler insanlar arası yabancılaşmayı da beraberinde getirir. 

(HA, 40, 41, 174). 

Kent yaşamının köyden daha rahat olduğu düşünülse de tam tersidir. (HA, 134). 

Kentlerde  aileler çocuklarına az zaman ayırırlar.  (HA, 30,  37, 47). 

Kentlerde çocuklar bilgisayar oyunlarıyla vakit geçirir. (AG, 11, 12). 

Kentlerde evler doğaya zarar verilerek yapılır.  (HA, 173; GSA, 11). 

Kentlerde evlerin bahçeleri küçüktür.(DUD, 55). 
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 Kentlerde hayvanlar  çöplüklerden beslenirler. (KBPU, 10, 40). 

Kentlerde hayvanların yaşam alanları daralmıştır. (YK, 27). 

Kentlerde sebze ve meyveler sağlıklı değildir. (AG, 12). 

Kentlerde yaşayan çocuklar hayatlarının merkezinde teknolojik oyunlar ve ders çalışmak vardır.  

(HA, 31, 41, 109); ( UT, 10). 

Kentlerde yeşil alanlar azalmıştır. (YK, 23); ( GSA, 98). 

Kentleşmeyle birlikte çocukların oyun oynayacağı yeşil alanlar azalmıştır. (GSA, 12). 

Kentte yaşayan çocuklar, köy işlerini bilgisayar oyunlarından tanırlar. (DUD, 29). 

Ormanlara verilen zararlar ve kentleşme ile canlıların yaşam alanları ellerinden alınmış olur.(YK, 

61); (KBPU, 7, 9, 13, 16); (BKBE, 16). 

Sokak oyunlarını unutmamak gerekir. (HA, 135). 

Şehirdeki ağaçlar özgürce büyüyemedikleri için kısa boyludur.(DUD, 27). 

Kırsal Yaşama Yönelik İletiler 

Açık havada oynamak çocukları mutlu eder.  (H, 24). 

Çocuklar doğa ile iç içe oyunlar kurduklarında mutlu olurlar.  (HG, 37, 79, 14);  (GSA, 45, 46); (H, 

24). 

Çocuklar doğal yaşamda hayvanlarla rahat iletişim kurarlar. (FG, 44). 

Çocuklar doğal yaşamı belgesel ve müzelerden öğrenmemeli, deneyimleyerek bilgi sahibi olmalılar. 

(YK, 25). 

Çocuklar hayvanlara ve doğaya verilen zararlara karşı duyarlıdırlar.(YK, 54, 55, 56) (GSA, 14, 17, 

95). 

Çocuklar yaban hayatında hayvanları gözlemeyi severler.  (HG, 78). 

Doğayla iç içe yaşamak çocukları mutlu eder. (FG, 22, 23, 30), (YK, 16); (GSA, 35); (DUD, 95); 

(SAK, 60); (G, 28, 41); (H, 16, 17). 

Kasaba ve köy yaşamında çocuklar doğa ile iç içe yaşarlar, bahçede sebze ve çiçek yetiştirip, küçük 

yaşta sorumluluk alırlar.  (GSA, 61); (AG, 26, 44, 55, 90); (H, 12). 

Kasaba ve köylerde trafik yoktur.  (HA, 59). 

Kentten köye göçler yapılır.  (AG, 16). 

Köy yaşamı gençlere cazip gelmeyebilir.   (GSA, 108); ( SAK, 60) 

Köyde hava temizdir. (GSA, 100). 

Köyde yaşayan insanlar daha sıcak kanlı ve güler yüzlüdürler.(GSA, 42); (DUD, 16); (AG, 17). 

Köyde yaşayanlar mevsimleri doğa olaylarının meydana gelişiyle adlandırırlar.  (GSA, 80). 

Köyde yaşayanlar, yaşamlarından ve yaptıkları işlerden memnundurlar, zaman daha çabuk 

geçer.(GSA, 78); (DUD, 9, 26). 

Köye gelen göçmen kuşlar, köy halkını mutlu eder, köyü güzelleştirir (KYG, 32, 33). 

Köylerdeki hayvan sesi, şehirdeki gürültü ve kalabalıktan iyidir.  (DUD, 85). 

Ormanda kuş gözlemi yapmak çocukları mutlu eder. (YK, 35). 

Yaşlı insanlar şehirde yaşamak istemezler.  (DUD, 7, 10). 

Yetişkinler köyde geçirdikleri anılarını unutmazlar.  (GSA, 64, 65 ). 

Şehir ve Köy Yaşamına Yönelik Ortak İletiler 

Şehirde ve köyde yaşayan aynı tür hayvanların, yaşadıkları çevreye bağlı olarak davranışları da 

değişir.  (GSA, 100, 101). 

Tablo 5’te kent ve kırsal yaşam farklılıklarının yetişkin, çocuk ve hayvan dünyasına etkilerine 

yönelik iletiler verilmiştir. Üç farklı başlık altında toplanan iletilerin ilki kent yaşamının etkileri 

üzerinedir. Özellikle kent yaşamının çocuklara yönelik etkileri anlatılır. Kent yaşamında 

çocukların doğal yaşamdan uzaklaştığı söylenebilir: “… Çocuklar azıcık büyüyünce dışarıdan 

ellerini ayaklarını çekiyorlardı. Ne salıncağı, ne kaykayı, ne de bisikleti gözleri 

görüyordu…(HA,9)”. Bir diğer ileti de çocukların köy işlerini bilgisayar oyunlarından 

tanıdıkları, dedenin tepkileri yoluyla aktarılır: ”Kuzu dediğin beslendikten beş dakika sonra 

acıkmaz, domates dediğin öyle hemen kızarmaz. Mısır, buğday dediğin böyle çabucak boy 

atmaz. Şeker pancarı buna benzemez. İnek dediğin bu saatte gezinmez…(DUD,29).” Bu 

yabancılaşmanın kaynağı olarak şehir yaşamında çocukların sokak oyunlarından ziyade 

bilgisayar oyunları (AG,11-12) ve telefon gibi teknolojik aletler ile ilgilenmeleri gösterilir 

(HA,9). Bunun çözümlerinden biri ise çocuklara dışarıda oyun oynayabilecekleri fırsatlar 

yaratmaktır. Hazine Avı isimli kitapta, dedenin, torununun hem kitap okumasını, hem de 

dışarıda oyun oynamasını sağlamak için bir macera oyunu hazırlamasını konu alır. Bu duruma 

şahit olan bekçi; “Günlerdir bu çocuklarda bir şey var amma… Hadi hayırlısı. Aşağıya adımını 

atmayan, çim çiçek bilmeyen çocuklar bir anda bahçe meraklısı olup çıktılar (HA, 119).” 
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buradan, çocuklar için gerekli fırsatlar yaratılırsa çocukların doğayla iç içe oyunlar 

kurabilecekleri sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Kentlerdeki yeşil alanların yok edilmesi ve yerlerine apartmanlar siteler dikilmesi, doğadan 

uzaklaşma vurgusunun yapıldığı başka bir konudur. Mimarinin getirmiş olduğu yabancılaşma 

üzerinde durulmaktadır; “Yapay ağaç, yatay bahçe derken insanlar merhabayı unuttu. Sohbetler 

bile yapaylaştı,’demişti (HA, 174).” Özellikle site mimarisi üzerinden verilen mekanikleşme 

kavramı da gözden kaçmamaktadır: “ Sitede her şey programlıydı. Sokak lambalarının kaçta 

yanacağı, fıskiyelerin kaçta açılacağı, yazın hangi çiçeklerin, kışın hangi bitkilerin ekileceği bile 

belliydi. Gerçi sitede çiçek ekilecek alan da oldukça kısıtlıydı. Aslında alışveriş merkezi, kapalı 

havuz, spor kompleksi, yapay fıskiyeler derken bu kadar alan kalması bile mucizeydi (HA, 38)”. 

Çevre düzenlemesi kavramından yola çıkılarak oluşturulan yapıların, insan hayatına 

yabancılaşmayı getirmesinin, doğadan kopmanın sezdirildiği söylenebilir. Yabancılaşmanın bir 

diğer sebebini ise, insanların çalışmaya fazla vakit ayırması oluşturur (FG,21). 

Kırsal yaşam içinde yer alan çocuklara bakıldığında çocukların doğa ile iç içe yaşadıklarında 

mutlu oldukları söylenmektedir. Ormanda oynayan çocuklarla ilgili verilen ”Açık hava ve 

koşturmaca yalnız Burak’ın değil, diğerlerinin de iştahını açmıştı. Çocuklar yorgun ama mutlu 

bir şekilde ayrıldılar birbirlerinden (H,24).” iletisinden anlaşılabilir. Özellikle vurgulanan bir 

diğer husus da çocukların doğa içinde oyunlar kurduklarında mutlu olduklarıdır (HG, 

14,37,79;GSA,45-46;H,24). Açık havada oynamanın çocukları gelişimlerini çok yönlü olarak 

etkilediği, söylenebilir.  

Kent yaşamında çocukların sorumluluk alanlarının dar olması, derslere odaklı yaşamaları, kırsal 

yaşam içindeki karakterlerde tam tersi şekilde yansıtılmıştır. Köy işlerinde çalışan çocukların 

bahçede sebze ve çiçek yetiştirip, küçük yaşlarda sorumluluk aldıkları görülmektedir.” 

Kocaman bir bahçesi vardı çocukluğumun geçtiği evin. Neler neler ekmezdik ki bahçemize. 

Patlıcan, marul, patates, maydanoz, fesleğen… Ama en çok çiçekleri severdi annem. Çiçek 

tohumlarını önce boş peynir kaplarına eker, büyüyüp filizlendiklerinde de bahçedeki yerlerini 

özenle seçerdi. Tüm bunları yaparken de ben de yardım ederdim ona (GSA,61).”  

Göçmen kuşların köylüler tarafından sevgiyle karşılanması ve köyün bir parçası olarak kabul 

edilmeleri de insanların canlılarla yaşam alanlarını paylaşmasına örnek olarak 

verilebilir.”Köyümüz leyleklerle daha da güzelleşti, neredeyse her bacada bir leylek. Eve 

gidince gördüm ki, bizim Hacıleylek’le birlikte başka leylek daha gelmiş (KYG,33).” 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çocuk edebiyatı kaynaklarının çevre bilinci kazandırma ve çocuklarda farkındalık sağlama 

açısından önemi dikkat çekmektedir. Bu sebeple yapılan inceleme neticesinde aşağıda verilen 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Doğa ile ilgili iletilere bakıldığında, yeşil alanların yok edildiği, canlıların yaşam alanlarının da 

bu tahribattan zarar gördüğü iletisinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. İnsanların toplumsal, 

ekonomik gelişme sağlamaya çalışırken, doğayı tahrip etmemeyi öğrenmeleri gerektiği de 

vurgulanır. Doğanın bir dengesi vardır ve insanlar bu dengeye müdahale etmemelidir. Nesli 

tükenmekte olan ağaçlar da konu edilmiştir. Farklı bölge ve ülkelerde yaşayan ağaçlar 

özellikleriyle ve isimleriyle sunulmuştur. Ağaçların canlı olduğu üzerinde durularak yaşam 

hakları olduğu belirtilmiş ve özellikle ağaç dikmenin önemi vurgulanmıştır. İnsanların doğanın 

üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından sayılan itlilerin yerinde olduğu düşünülmektedir.  

Ormanların varlığı da temiz hava kaynakları olması, çeşitli canlılara ev sahipliği yapması 

yönüyle aktarılmıştır. Çocukların farklı türde canlıları gözlemledikleri ve somut yaşantı 

kazandıkları aynı zamanda çeşitli oyunlar kurarak mutlu oldukları mekânlar olarak da tasvir 

edilmiştir.  

Çocukların küçük yaşlardaki deneyimlerinin doğaya bakış açısını belirlediği ve çocukların 

doğayı korumayı kendilerine görev edindikleri de yer alan diğer iletilerdendir.  
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Doğanın varlığı insana verdiği huzurla da ön plana çıkarılmıştır. Betimlemeler yapılırken 

sakinlik ve huzur verdiği, insanın yaşadığını duyumsattığı sezdirilir. Kullanılan olumlu 

betimlemelerin çevre bilincini içselleştirme açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Doğaya 

zarar vermenin güçsüzlük olduğu ve doğanın bir ruhu olduğu da belirtilmiştir. Kızılderili 

kültürü üzerinden verilen ihtiyaçtan fazlasını öldürmeme, doğayla birlikte uyum içinde yaşama 

gibi iletilerle animizme bir vurgu yapıldığı söylenebilir. 

Kent yaşamı ve kırsal yaşam arasındaki farkların yetişkin, çocuk ve hayvan dünyasına 

yansımasında çocukların yerine bakılacak olursa, çocukların zamanlarını bilgisayar oyunları 

oynayarak ve ders çalışarak geçirdikleri görülür. Sebze ve meyve yetiştirmeyi, ata binmeyi 

bilgisayar oyunlarından öğrenirler. Sokakta oyun oynamayı unutmuşlardır ve yetişkinler bunun 

için onlara deneyim kazanacakları fırsatlar sunmalıdırlar. Özellikle; çocukların çok yönlü 

gelişimini sağlayan sokak oyunlarının unutulmaması gerektiği vurgusu da yapılmıştır. 

Ailelerden bazıları da ilgisiz, çalışma odaklıdır ve çocuklarına çok zaman ayıramazlar. 

Büyüklerin, çocukların sadece eğitim durumlarıyla ilgilendikleri, nasıl olduklarını sormadıkları 

vurgulanır. Tüm bu iletiler değerlendirildiğinde, yabancılaşma kavramına ulaşıldığı söylenebilir. 

İnsanın doğaya yabancılaşması, sonrasında kendine yabancılaşmayı da getirmektedir. Kentte 

inşâ edilen binaların yapıları, herkesin kendine ait bahçesinin olması ve yeşil alanların azlığı, 

ortak paylaşım alanlarının azalması ve bütün bunların sonuçta mimarinin insan ilişkilerine ve 

doğa ilişkilerine nasıl yabancılaştığını göstermektedir. Ayrıca yine bu mimarinin çocukların 

oynayacağı yeşil alanları azalttığı da vurgulanan bir diğer husustur. İnsanın kültürel ve 

toplumsal bağlamda yeni bir yaşam seçmesi ve bunu çevreyi dışarıda bırakarak yapması çevre 

sorunlarının temelini oluşturacağından yapılan eleştiriler önemlidir. Ancak yine de gelişen 

teknoloji göz ardı edilemez. Aynı zamanda çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel 

gelişimlerinin sağlandığı, çevresini tanıyıp, iç içe olduğu sokak oyunlarının vurgulanması da 

önemlidir.  

Kent yaşamından yalnızca çocuklar değil hayvanlar da etkilenmektedir. Sokak hayvanları ve 

kargalar çöpten beslenir. İnsanların beslenme sürecinde onlara destek olması gerekir. Ayrıca 

eserlerde kentlerde tüketilen besinlerin sağlıklı olmayabileceğine de vurgu yapılmaktadır.  

Kırsal yaşama çocuklar açısından bakıldığında, çocuklar kırsal yaşamda doğayla içe içedirler ve 

bundan mutluluk duyarlar. Ayrıca kurdukları oyunlarda doğal materyalleri kullanılırlar. 

Dolayısıyla yorulsalar bile mutludurlar. Kuş gözlemi yapmak, yaban hayatını gözlemlemek 

hoşlarına gider. Çocukların doğal yaşamı belgesellerden değil, yaşayarak öğrenmeleri gerektiği 

verilen bir diğer iletidir. Kırsalda yaşayan çocukların küçük yaşlardan itibaren sorumluluk 

alarak ailelerine yardım ettikleri, orada yaşamasalar dahi tatilde gelen çocukların bahçe işlerinde 

yardımcı oldukları görülür. Bu durum, toprakla kurulan ilişkinin devam etmesini vurgulaması 

bakımından önemlidir. Çocuklar, hayvanlara ve doğaya verilen zararlara karşı da duyarlıdırlar. 

Kırsal alanda yaşayan insanların daha güler yüzlü ve sıcakkanlı oldukları üzerinde durulur. 

Ancak bunun tam tersi durumlarda yaşamak mümkündür. Köyde hava temiz, gürültü azdır. 

Ayrıca yapılan işler sayesinde de zamanın nasıl geçtiği anlaşılmaz. Dolayısıyla yaşamını köyde 

sürdürenler, kırsal yaşamı kent yaşamına tercih ederler. Kent yaşamı ve kırsal yaşam 

karşıtlıklarının görüldüğü metinlerde, insanların kentlerde mutsuz, kırsal yaşam içinde ise daha 

mutlu ve kendileri gibi kalabildikleri vurgulanmıştır. Bu yönüyle, Bayraktar’ın (2015) 

çalışmasında tespit ettiği, köy ve kasabaların toprağa yakınlığı hasebiyle bireyin kendisi olarak 

kalabildiği yerler, kentlerin ise yaşamın kaynağı olan dört unsurdan uzaklaşıldığı için 

yabancılaşmanın merkezi olduğu tespitiyle örtüşmektedir. Diğer taraftan kentlerin tümüyle 

yaşanamayacak yerler olduğu görüşü geneli yansıtmamaktadır. Kentlerde insanlar mutlu 

olabildiği gibi, kırsal yaşam içinde de insanlar sıkıntılar yaşayabilirler. 

Sonuç olarak Koray AVCI ÇAKMAN’ın eserlerine bakıldığında yazarın çevresel farkındalık ve 

çevre bilinci yaratmayı önceleyen eserler verdiği ve bu eserlerde ekoeleştirel kuram bağlamında 

değerlendirilebilecek pek çok eğitsel iletenin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca yazar bunu 

yaparken, öğretici bir dil yerine poetik dil kullanarak, iletileri olay akışı içinde vermiştir. 

Eserlerde günümüz çevre sorunlarından ormanların yok edilmesi, kentleşme sorunları, sit 

alanlarının tahribi, hayvanların doğal yaşam alanlarına gerek turizm gerek yerleşim yapma 
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sebebiyle müdahale edilmesi, hayvanların sirklerde doğaları dışında tutulması, göçmen kuşların 

varlığı ve korunması, toprak ve su kaynaklarının kirliliği gibi etkenlere yer vermiştir. Ayrıca 

dünya üzerinde nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilere yapılan vurguyla çok sayıda hayvan 

ve bitki ismine de kurgularda yer verilerek çocukların farkındalıklarının artırılmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Bununla birlikte insan merkezli bakış açısının da öncelenerek tüm canlıların eşit 

olduğu yönünde iletilerin de eserlerin temel izleklerinden olduğu söylenebilir. Ayrıca kitaplar 

çevre eğitimini destekleyici şekilde okullarda çevre eğitimi müfredatı içerisinde yer alan 

konularda kullanılabilecek uygunluktadır. Bu yönüyle de eserlerin çocukların çevre bilincinin 

oluşturulmasına katkısı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN “KIZIMA MEKTUPLAR” VE 

“OĞULLARIMA MEKTUPLAR” ADLI ESERLERİNDE BİR ANLATIM 

TARZI OLARAK HALK EDEBİYATI TÜRLERİNDEN YARARLANMA 

 

İbrahim GÜLTEKİN* 

Özet 

1883 Çorlu doğumlu olan Memduh Şevket Esendal, Türk edebiyatında hikâye sanatının gelişim sürecinde 
önemli bir isimdir. Esendal’ın, hikâyeleri dışında yine çok bilinen Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanı başta 
olmak üzere romanları da vardır.  Esendal’ın Büyükelçilik görevinde bulunduğu Tahran’da iken yazdığı 
Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar (Anı-Mektup), Kızıma Mektuplar ve Oğullarıma Mektuplar adlı mektup 
türünde kaleme aldığı eserleri de mevcuttur. Nitekim bu çalışmanın konusunu da yazarın “Kızıma 
Mektuplar” ve “Oğullarıma Mektuplar” adlı kitaplar oluşturmaktadır.     

Esendal’ın çok bilinmeyen bir başka yönü ise esasında onun iyi bir eğitimci/pedagog olmasıdır. Esendal’ın 
pedagog yönü ise “Kızıma Mektuplar” ve “Oğullarıma Mektuplar” adlı eserlerinde tebarüz eder. Esendal; 
Bakü, Tahran ve Kâbil Büyükelçiliklerinde bulunduğu sıralarda ailesinden ve çocuklarından uzak ve ayrı 
kalır. Bir baba olarak babalık vazifesinin öncelikle çocuklarına sevgiyi aşılamak ve onları iyi bir insan 
olarak yetiştirmek olduğunu çok iyi bilen Esendal, çocuklarından ayrı olduğu bu vakitlerde onlara 
mektuplar yazar. Ancak bu mektuplar sıradan mektuplar değildir,  her şeyden önce çocuksu ve sevecen 
bir dille yazılmış bu mektuplarda bir anlatım tarzı olarak masal, tekerleme, meddah hikâyeleri gibi halk 
edebiyatı türlerinden ziyadesiyle yararlanıldığı görülür. Sanatın edebiyat dalına derinlemesine vakıf olan 
Esendal, kendine has üslubu, tertemiz ve pürüzsüz Türkçesiyle çocuklarının eğitim vazifesini uzaklarda 
olsa da mektuplar yoluyla yerine getirmeye gayret eder.   

Esendal’ın bu eserlerinin pedagojik yönü şimdiye kadar pek görülmemiştir. İnci Enginün’ün 2002 yılında 
Türk Yurdu’nda yazdığı  (Cilt: 22, sayı: 173, s. 19-29)  “Kızıma Mektuplar” adlı makalede konuya 
değindiği görülmektedir. Ancak bu çalışmanın da daha çok Kızıma Mektuplar adlı eserin farklı yönleriyle 
tanıtımına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Enginün, bu yazısında eserin eğitim boyutunu 
örnekleriyle ifade etmiştir.  

Çalışma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden belge tarama ve doküman analizinin kullanıldığı 
bu çalışmada Esendal’ın Kızıma Mektuplar ve Oğullarıma Mektuplar adlı eserleri incelenerek, eserlerde 
bir anlatım tarzı olarak masal, tekerleme, meddah hikâyeleri vb. olmak üzere halk edebiyatı türlerinden 
ne şekilde yararlanıldığı ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Memduh Şevket Esendal, Halk Edebiyatı Türleri, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Eğitimi,  
Anlatım Tarzı, Pedagoji, Kızıma Mektuplar, Oğullarıma Mektuplar  

Using the Folk-literature Types in “Kızıma Mektuplar” (Letters to My Daughter) and “Oğullarıma 
Mektuplar” (Letters to My Sons) Works of Memduh Şevket Esendal as An Expression Style 

Abstract 

Memduh Şevket Esendal, who was born in Çorlu in 1883, is a prominent figure in the development of 
storytelling in Turkish literature. Apart from his stories, Esendal also wrote novels, of which Ayaşlı ve 
Kiracıları (Ayaşlı and His Tenants) is well known. Esendal also wrote letters as a literary genre in a work 
entitled Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar (Tehran Memoirs and Imaginary Writings), which he wrote 
while serving as ambassador in Tehran, Kızıma Mektuplar and Oğullarıma Mektuplar. This study focuses 
on Kızıma Mektuplar and Oğullarıma Mektuplar. 

Another little-known aspect of Esendal is the fact that he was a good educator and pedagogue. His 
pedagogical skills became clear in the letters that he wrote to his children (Kızıma Mektuplar and 
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Oğullarıma Mektuplar) when he was separated from them while he serving as an ambassador in Baku, 
Tehran and Kabul. Esendal knew very well that his duty as a father was to instill love in his children and 
to raise them to be good people. His letters were not ordinary letters. First and above all, they are 
written in childish and affectionate language, and elements of folk literature such as tales, tongue 
twisters, public storyteller (meddah) stories are largely used as forms of expression. Esendal, who had 
an in-depth grasp of literature as an art form, made an effort to educate his children with letters written 
in his specific style, and clear and fluent Turkisheven though he was separated from them. 

The pedagogical aspect of these works has not been noted much so far. İnci Enginün addressed this 
topic in an article entitled “Kızıma Mektuplar” in the journal, Türk Yurdu(Turkic Homeland) (Volume: 22, 
Issue: 173, p. 19-29) in 2002. However, the aim of her study was to introduce the work, Kızıma 
Mektuplar mainly with its different aspects. İnci Enginün also explained the educational aspects of the 
work with examples. 

This study used qualitative research methods, document review and document analysis to examine 
Esendal’s works, Kızıma Mektuplar and Oğullarıma Mektuplar. It revealed in what way and how often 
elements of folk literature such as tales, tongue twisters and public storyteller (meddah) stories were 
used in these works as an expressive style. Therefore, the features of Esendal’s literary style are 
described within the frame of children’s literature. 

Keywords: Memduh Şevket Esendal, folkliterature types, children’s literature, expressive style, Kızıma 
Mektuplar (Letters to My Daughter), Oğullarıma Mektuplar (Letters to My Sons) 

 

Giriş 

Memduh Şevket Esendal, 29 Mart 1883 Çorlu doğumludur. Çetişli’ye göre ise (1989: 6) 

Esendal hakkında araştırma yapanlar ve yazarın kendisi tarafından doğum tarihi miladi takvime 

çevrilirken küçük bir hata yapılmıştır. Buna göre Esendal’ın doğum tarihi 29 Mart 1883 değil, 

28 Mart 1884’tür. (Esen, 2016: 9). Asıl adı Mustafa Memduh olan Esendal, 18 yaşından sonra 

Memduh Şevket ismini kullanmaya başlamış olup Esendal soy ismi de ona İsmet İnönü 

tarafından verilmiştir. (Esen, 2016: 9).    

Memduh Şevket Esendal, Türk hikâyeciliğinin kilometre taşlarındandır. Türk hikâyeciliğinde 

Çehov tarzı denilen hikâye tarzının önemli temsilcisi olan Esendal aynı zamanda iyi bir Çehov 

okurudur. Farsçayı, Fransızcayı ve Rusçayı kendi kendine öğrenen Esendal, mektuplarında da 

ifade ettiği üzere Çehov’un hikâyelerini Rusçadan Türkçeye çevirecek kadar Rusçaya hâkimdir.    

Esendal, edebiyat alanındaki eserleri dışında İttihat ve Terakki yıllarından başlamak üzere 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından çok partili hayata geçiş dönemine kadar Türk siyasetinde ve 

diplomaside önemli görevler üstlenmiş bir şahsiyettir. Hatta o, yaşarken hikâye ve romanlarının 

yayımlanmasında tam adı ile ön plana çıkmayı tercih etmemiş, kitaplarında M.Ş. veya M.Ş.E. 

olarak ad ve soyadının kısaltılmış biçimini kullanmıştır.   

1920’den 1940’lı yıllara kadar -kısa aralıklarla Türkiye’de bulunmak kaydıyla- Moskova, Bakü, 

Tahran, Kabil Büyükelçiliklerinde bulunmuştur. Atatürk’ün görevlendirmesiyle 1920’de 

başlayan Bakü Büyükelçiliği, Rusların Azerbaycan’ı işgal edip Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 

lağvetmesiyle 31 Mart 1924’te sona ermiştir. (Esen, 2016: 11). Bundan sonra İstanbul’a dönen 

Esendal, 6 Ekim 1925 Tahran Büyükelçiliği görevinin başlangıç tarihine kadar İstanbul Erkek 

Lisesi ve Galatasaray Lisesinde tarih öğretmenliği yanında fahri olarak Kabataş Lisesinde aynı 

görevi sürdürmüştür. (Uyguner, 1991: 18). Esendal, 1941 yılında Kabil Büyükelçiliğinden 

ayrılarak Meclise girer ve aynı zamanda 1942 yılında CHP Genel Sekreterliği görevine getirilir.  

Bir kız ve iki oğlan olmak üzere üç çocuk babası olan Esendal, özellikle yurt dışı görevlerinde 

ailesinden uzak kalmıştır. Hatta Ankara’da yaptığı görevler sırasında dahi ailesinin daha çok 

İstanbul’da olduğu bilinmektedir. İşte bu süreçlerde Esendal çocuklarının babası olarak 

çocuklarına karşı görevlerini yerine getirebilme endişesi ile hareket etmiştir. Çocuklarının baba 

şefkati olmaksızın büyümelerini istemeyen Esendal, 1920’li yıllardan siyasette yer aldığı son 
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yıllara kadar onlara mektuplar yazmış ve onlardan da kendisine mektup yazmalarını istemiştir. 

Böylelikle dönemin bir iletişim aracı olarak mektuptan çok yönlü bir biçimde istifade etmiştir.  

Esendal’ın yazdığı bu mektupları, Bilgi Yayınevi “Kızıma Mektuplar” ve “Oğullarıma 

Mektuplar” adları ile Ocak 2001 ve Mayıs 2003 tarihlerinde kitap olarak yayımlamıştır. Her ne 

kadar özel mektup türüne girse de mektupların içeriğinden de anlaşılmaktadır ki Esendal, bu 

mektupları sadece çocukları için değil aynı zamanda çeşitli konularda görüşlerini ifade etme 

aracı olarak da mektup türünden yararlanmıştır. Özellikle “Oğullarıma Mektuplar” adlı kitapta 

bu hususu daha yakından takip edebilmek mümkündür.  

Muzaffer Uyguner, Oğullarıma Mektuplar adlı eserin “ESENDAL’IN MEKTUPLARINI 

SUNARKEN” adlı giriş bölümünde mektuplar hakkında özetle şu bilgilere yer veriyor:  

“Bu kitapta, Esendal’ın oğulları Ahmet Şevket ile Mehmet Suat’a ve torunu Hüseyin Tuğrul’a 

yazdığı mektupları okuyacaksınız. Esendal’ın Tahran’dan ve Ankara’dan yazdığı dönemlerde, 

yurdumuzda ve dünyada büyük olaylar olmuş, büyük gelişmeler yaşanmıştır. Mektuplarda bu 

olaylara ve gelişmelere nasıl yakından baktığını, bu konularda ne gibi görüşlere vardığını 

görüyoruz.  

Esendal’ın oğullarına yaklaşımlarının ne kadar sevecen olduğunu, onlara ne güzel yollar 

gösterdiğini de anlıyoruz. Bu arada, Esendal’ın bilgisine, birçok konuda derinliğe inişine tanık 

oluyoruz. (Uyguner, 2003: 7).  

Muzaffer Uyguner, Kızıma Mektuplar adlı kitabın “Esendal’ın Kızına Mektupları” adlı giriş 

bölümünde Esendal’ın kızı Emine Sarıdal’a yazdığı mektupları sevgi dolu ve çocuklarına 

yönelik ilginç bir yaklaşım olarak değerlendirir.  

“Esendal’ın kızına yazdığı bu mektuplarda sevecenliğini ve bilgi hazinesinin derinliğini 

anlıyoruz. Kızını, öyküler yazması, çeviriler yapması konularında teşvik etmiş, Emine de öykü 

çevirileri yapmış ve bunlardan on bir kadarını Ankara’da çıkan Ulus gazetesinde yayımlamıştır.  

Mektuplar, Esendal’ın kızına duyduğu sevginin ve yakınlığın birer göstergesidir. Bir babanın 

çocuğuna nasıl yaklaştığını bu mektuplarda izlemekteyiz.” (Uyguner, 2001: 7).  

Esendal’ın bu mektuplarının birçok yönden olmak üzere ayrıntılı biçimde tetkikinin tam olarak 

henüz yapılmadığı söylenebilir. Bu konuda “Kızıma Mektuplar”, kitap olarak yayımlandıktan 

sonra İnci Enginün 2002 yılında Türk Yurdu’nda (Cilt: 22, sayı: 173, s. 19-29) kapsamlı bir 

makale yayımlamıştır. Bu makalede Enginün, Kızıma Mektuplar adlı eserde, mektuplarda ele 

alınan konuları tasnif etmiş ve bu konuları başlıklar hâlinde değerlendirmiştir. İnci Enginün, 

yukarıda ismi belirtilen makalesinde Kızıma Mektuplar’ı eğitim, hayvan sevgisi, insanın 

çalışmasının önemi, çevrenin ve çevredekilerin tasviri, sosyal ve siyasi olaylar, geçim sıkıntıları, 

Esendal’ın dünya görüşü, sanatı vb. konular bağlamında değerlendirir. Enginün’ün çalışması, bu 

konular çerçevesinde bir makale sınırlılığında tetkik edildiğinden elbette belli bir sınırın ötesine 

geçmemiştir. Şu var ki Esendal’ın, eğitimci-pedagog yönü başta olmak üzere bu mektuplarda 

yer verdiği düşünce ve görüşlerinin derinlemesine tetkik edilmesi yararlı olacaktır.  Nitekim bu 

bildiride Esendal’ın pedagog-eğitimci yönü mektuplarında istifade ettiği halk edebiyatı türleri 

bağlamında dikkatlere sunulacaktır.  

Bu bildiri vasıtasıyla ifade edelim ki yazarın adı geçen mektupları başta olmak üzere bütün 

eserlerini kapsayacak şekilde özellikle pedagog-eğitimci bir Esendal portresi üzerine yaptığımız 

kitap çalışması devam etmektedir.  

 

Kızıma Mektuplar ve Oğullarıma Mektuplar Adlı Kitaplarda Halk Edebiyatı Türlerinden 

Yararlanma 

Memduh Şevket Esendal,  çocuklarından ayrı kaldığı zamanlarda aralıksız onlara mektuplar 

göndermiştir. Mektupların içeriği incelendiğinde Esendal’ın, mektubu sadece bir iletişim aracı 

olarak kullanmadığı bununla birlikte çocuklarına her şeyden evvel baba sıcaklığını hissettirmek, 

onların sağlıklı biçimde yetişmelerini sağlamak amacı güttüğü görülmektedir. Bunların dışında 
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Esendal, bu çalışmanın giriş bölümünde de ifade edildiği üzere mektuplar vasıtasıyla güncel ve 

siyasi konular başta olmak üzere birçok konu ve meselede fikrini söyleme zemini oluşturmak 

istemiştir. Ancak Esendal, bu fikirlerini kamuoyuyla paylaşmak yerine özel bir alanı seçerek 

mektup türünden hareketle çocuklarıyla paylaşma yolunu seçmiştir. Yazarın böyle bir yol 

izlemesinin sebepleri üzerine düşünmek icap edebilir. Örnek olarak Esendal, bu mektuplar 

vasıtasıyla düşüncelerinin ebedileşmesini arzu etmiştir denilebilir. Çünkü özellikle oğullarına 

yazdığı mektupların çok derinlikli ve uzun olduğu görülmektedir. Bu mektuplar mektup 

olmaktan ziyade bir fikir adamının hemen hemen her konuda düşüncelerini yansıtan metinler 

olarak da değerlendirilebilir.  

Kendisinin de ifadesiyle Esendal sistematik bir eğitim sürecinden geçmemiştir. Hatta bildiği 

yabancı dilleri tamamen kendi imkânlarıyla ve kendi kendine öğrenmiştir. Dolayısıyla Esendal, 

diplomalı bir eğitimci – pedagog da değildir. Bununla birlikte özellikle kızına yazdığı mektuplar 

başta olmak üzere bütün mektuplarında dikkat çeken husus, Esendal’ın çocuk terbiyesi 

usullerini çok iyi bildiğidir. Her şeyden evvel mektuplarda çocuklarının yaş seviyelerine uygun 

bir dil kullanmaya özen gösterir. Bir diğer husus olarak kızına yazdığı mektuplar ile oğullarına 

yazdığı mektuplarda onların karakterleri, ilgileri, mizaçlarını da dikkate alır. Mektupların 

uzunluğu veya kısalığı, içeriği, üslubu, hitap şekli dahi Esendal’ın dikkat ettiği konulardandır. O 

hâlde Esendal’ı aynı zamanda iyi bir pedagog olarak da değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu 

minvalde denilebilir ki Memduh Şevket Esendal için mektup sadece bir iletişim aracı değildir, 

onun ötesinde duygu ve düşüncelerini ifade edebildiği, çocuklarıyla sağlıklı ve samimi bir 

şekilde iletişim kurabildiği özel bir kanaldır.  

Mektuplarında yazarın, yer yer farklı edebî türlerden de istifade ettiği görülmektedir. Özellikle 

bu türlerin halk edebiyatı alanı içinde değerlendirilen tekerleme, masal meddah hikâyeleri, 

koşma türü şiirler, fıkralar vb. olduğu söylenebilir. Esendal daha çok bu türleri kızına yazdığı 

mektuplarda kullanmıştır. Aşağıda bu konudaki örneklere yer verilmiştir. 

Esendal’ın mektuplarının önemli bir kısmında hitap ifadelerinin oldukça samimi ve tekerlemeye 

yakın üslupta olduğu görülmektedir.  

Emine şeker hanım, benim burnu yaralı kızım, (1. Mektup, s. 9) 

Hanım can, (2. Mektup, s. 10). 

Benim şeker kızım, bal kızım, kaymak kızım, tokmak kızım. (5. Mektup, s. 12). 

Nuru didem, bâisi sürûrum, sebebi gururum, kerimei canberaberim, kızım efendim.(15. Mektup, 

s. 20).  

Hanımaçi Nomaçi,Pandalaçi, yirmibeş papelaçiyi ez, Faide Hanımaçiyi tatlı tatlı uçlandırmaçi, 

yoksa yokonomaçi. Eğer yokonomaçi ve non uçlandılaçi ne yapmalaçi? Bu iş aramızda kalsın, 

karşılığını da yazarsın. (45. Mektup, s. 63).  

Bu tekerlemeler, sadece mektubun hitap kısmında değil bazen ortasında bazen  sonunda da 

görülmektedir:  

“…benim can kızım. Benim han kızım, hamam kızım, saman kızım, bir tanecik sultan kızım.” (1. 

Mektup, s. 9) 

Sonunda; 

“Bizim evdekilerin hepsine selam ederim güzel inci, şeker, kaymak hanım, elmas hanım.” (6. 

Mektup, s. 13).   

Esendal’ın mektupları özellikle çocuklar için yazılmış hikâye özellikleri göstermektedir.  

“Elmas Emine can, sen fillerin (f) olduklarını bilir misin? Oturup boru çaldıklarını, “vanstep” 

oynadıklarını gördün mü? Ben gördüm. İşte sana da resimlerini gönderiyorum. Bak zürafa zil 

çalıyor. Elindeki zillere bak biri C, biri de G=g. Suaygırı da davul çalıyor. Davul da D; fillerin 

biri E birisi de F olmuş.”  
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Aşağıdaki bölüm ise masal hikâye karışımı bir özellik taşımaktadır:  

“Hanım can, burada bir bebek, mağazanın camekânında duruyor, beni gördükçe de, “Ben 

Emine Hanımı isterim!” diye ağlıyor. “Emine Hanım buraya gelecek, bekle.” dedim, “sabret” 

dedim, olmadı! “Beklemem” dedi. “Ben Emine Hanım isterim!” diye ağladı. Ben de aldım sana 

gönderiyorum kızım. Bu senin kızın imiş. Nasılsa buralara düşmüş. Nasıl oldu da kızını 

kaybettin! Bir daha bu çocuğu böyle yalnız bırakma! Ben görmese idim belki kaybolurdu. Ne ise 

dükkâncı, Allah razı olsun almış, camekânın içinde saklamış. 

Bu bebek daha çok ufak; adını sordum bilmiyor. Sen bunun adını ne koymuş idin? Annesinin 

adını soruyorum, söylüyor; benim annem Emine Hanım diyor. Galiba bunun adı “Şehirbanu” 

yahut “Şehirzâd” olacak. Yahut da İran’da böyle isim koymuşlar. Yoksa “Rübabe” mi? Yahut 

“Sekine” mi? Hülasa bilmiyorum. Bunlar hep İran isimleri. Sen buna böyle bir isim koydu isen 

taaccüb ederim. Her hâlde gözlerinden öperim güzel kızım, şeker kızım. Bana mektup yazarsan 

bu hanımın adını da yazarsın. (3. Mektup, 2 Mart 1927).  

Esendal, mektuplarının arasında çocuklarına dil şuuru vermeyi de ihmal etmiyor ancak bunu 

yaparken doğrudan ve buyurgan bir dil yerine örtük biçimde ve samimi, öyküleyici bir anlatım 

tarzını tercih ediyor.   

Aşağıdaki mektup bir tekerleme ile başlıyor ve masalla devam ediyor. Ancak bu masalın içinde 

Esendal’ın kızı da vardır. Bu tarz ise yazarın çocuk dilini ve özelliklerini ne denli iyi 

anladığını/bildiğini göstermesi bakımından mühimdir.  

“Benim şeker kızım, bal kızım, kaymak kızım tokmak kızım. Tahran’a gelirken ve Baku’dan 

geçerken, günlerden bir gün, gördüm ki bir yerde birkaç kız oturmuşlar. (Cambazhane oyunu) 

oynuyorlar. ‘Bu oyunu nereden aldınız hanım kızlar!’ diye sordum. Çarşıdan aldık! diye cevap 

verdiler. Hemen ben de çarşıya koştum, o dükkân senin, bu dükkân benim gezerken, bir 

dükkânın birisinde cambazhane oyununu buldum. Dükkâncıya sordum: Dükkâncıbaşı, 

dükkâncıbaşı bu oyunu kaç paraya verirsin? dedim. “Çok para isterim! dedi. ‘Aman 

dükkâncıbaşı, canım dükkâncıbaşı ne olursun, bunu ucuz ver. Bunlarla Emine Hanım 

oynayacaktır!’ dedim. ‘Hangi Emine Hanım?’ diye sordu. ‘Kızların kızı, hanımların şekeri, 

babasının elmas kızı Emine Hanım oynayacaktır.’dedim. ‘Ya! Öyle ise ucuz veririm.’ dedi. 

Meğer dükkâncı Emine Hanımın adını, sanını duymuş imiş, verdi.’ Burada buna benzer bir 

oyun daha var, onu da  vereyim, isterseniz! dedi. ‘Aman hiç durma ver.’ dedim. İkisinin de 

parasını verip, iki yassı kutu içine koydurdum, aldım buraya geldim. Şimdi yakında buradan 

İstanbul’a gidecek bir adama verip benim kızıma göndereceğim. Nasıl oynanacağını da içine 

yazıp koyacağım. Hem bu öyle bir oyun ki yalnız sen değil annen de oynar, Hikmet Teyzen bize 

gelirse o da oynar. Matmazeller de oynar...” (5. Mektup, s.12).  

“Hayatı bir masala çeviren bu anlatım tarzı Esendal’ın sevgi dolu ve öğretici bir baba olduğunu 

göstermektedir.” (Enginün, 2002). 

Esendal, mektuplarında şiir türüne de yer vermeyi ihmal etmez. Ancak bu hususta da temel 

amacının çocuklarında estetik duyguyu geliştirmek olduğu söylenebilir. Esendal’ın bir diğer 

kullandığı isimlerden biri İstemenoğlu’dur.  

“Kızım burada elli yaşından sonra şair olan İstemeneoğlu senin için bir şiir söylemiş. Bana dedi 

ki: “Bunu Memet okuyacak, Emine Hanım dinleyecek. Şayet Memet şiir okumayı beceremezse 

Ahmet heceleyecek. Ahmet’in okuma yazma tarafı yoktur ama edebiyatı yamandır.”  

KOŞMA 

Bu acem elleri gam gussa dolmuş  

İncisiz, çiçeksiz yanmış kül olmuş,  

Hicrandan gülleri açmadan solmuş,   

Her bucağı bir ocağa denk olmuş.  

 

Emine kadındır gülden çiçekten 

Yaradan yaratmış tenin ipekten  
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Gün doğmuş, süzülmüş atlas elekten 

Düşmüş onun yanağına renk olmuş!  

 

Hey İstemenoğlu, İstemenoğlu! 

Ayağın zincirli başın bulutlu  

Seversin, söylersin sana ne mutlu, 

Senin için o yerlerde cenkolmuş.  

    Tahran, 14.5.1929 

Esendal, kızı için şarkı da kaleme almıştır. Hatta bu şarkıyı kendisi bestelemiştir.  

Şarkıdan birkaç dörtlük: 

1 

Yoruldum aman Fatma 

Mektubu yaza yaza 

Başımı dinleyeyim 

Birkaç ay, birkaç hafta!  

3 

Şuraya uzanayım 

Uykudan kazanayım 

Dondurmacı geçerse 

Seslenin uyanayım! 

4 

Karşımda gülüp durma 

Sinirimi oynatma! 

Küfür mü ister canın 

Şaşı göz kambur Fatma!   (Kızıma Mektuplar, s. 91) 

Bu şarkının en dikkat çekici yanı ise dil seviyesi ve içerik olarak çocuklara yönelik olmasıdır. 

 

Memduh Şevket Esendal’ın anlatım tarzı medddah hikâyelerini de andırır. Aşağıda bu türe 

örnek verilmiştir:  

“Ne ise sinemaya kadar gittik, biletleri aldık, oturduk. Oyun başladı. Oynadıkları piyes görme, ne güzel 

ne güzel!.. Bak sana anlatayım: Bir delikanlı varmış, bir de kız varmış, ikisinin de sesleri güzelmiş. 

Bunlar birbirlerini görmüşler, sevmişler. Görsen ama, kız ne kadar sevmiş!  Titriyor, titriyor, soluk alıp 

veriyor, gözlerini bayıltıyor, sevgilisini çattadak öpüyor. Ondan sonra bir türkü söylüyorlar. Ay ışığında 

sevdim seni; gözlerin içime süzülüp kokulu gaz oldu, diyor.  

Bunlar böyle rol keserken bir de yanımda bir horultu başlamaz mı? Baktım, bayan Fatma horluyor! 

Eyvah, rezil olduk! Dürttüm, uyandı. Ne oluyorsun, dedim. Aman bayan Emine, dedi, rüyamda Nuri 

Ağanın bostan kuyusunu görüyordum! Hiç münasebeti var mı?...”(78. Mektup, s. 110).  

 

Sonuç ve Öneriler 

Esendal’ın halk edebiyatı türlerinden daha çok kızına yazdığı mektuplarda istifade ettiği 

görülmektedir. Oğullarına yazdığı mektuplarda birkaç Nasrettin Hoca fıkrasına ve diğer 

fıkralara yer vermiştir.  

Esendal’ın, halk edebiyatı türlerinden yararlanma amacı belli ki yazdıklarını kızı için sevimli,  

sempatik ve okunur kılmaktır. Bu hâli özellikle kullandığı dilde anlamak mümkün 

olabilmektedir.  

Yaş seviyesine göre yazarın dil ve üslubunun derece derece farklılaştığı söylenebilir.   

Esendal’ın oğulları için yazdığı mektuplar daha uzundur. Bu mektuplarda yazar, farklı 

konulardaki görüşlerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu mektuplar mektup olmanın ötesinde 

Esendal’ın hemen hemen her konuda görüş ve düşüncelerini ifade ettiği bir zemini ifade 

etmektedir. 
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Esendal, çocukları büyüyene dek bu mektupları yazmaya devam etmiştir. Esendal’ın ortaya 

koyduğu üslup ve kullandığı dil yazarın sadece edebî kişiliğiyle açıklanamaz. Bunun yanı sıra 

çocuk edebiyatı konusundaki düşünceleri ve eleştirileri, çocuk eğitimi, eğitim öğretim 

konusundaki fikirleri, meslekler ve dil öğretimi hususlarındaki düşünceleri ve diğer konulardaki 

düşünceleri göstermektedir ki Esendal aynı zamanda çocuklar için nasıl yazılması gerektiği 

hususunda bir model oluşturmaya çalışmıştır. Esendal, çocuklar için yazacaklara bir yol 

gösterme düşüncesindedir. Doğrudan böyle olmasa bile örtük biçimde bu düşüncenin işlendiği 

söylenebilir.  

Mektuplarda yer yer kızına yazar olmasını öğütlemekte ve özellikle de çocuklar için yazmasını 

salık vermektedir. Bu hususta önemli bir boşluğa vurgu yapan Esendal, aynı zamanda çocuklar 

için yazılıp çizilenleri de eleştirmektedir.  

“Bir kadın için benim beğendiğim işlerin başında yazıcılık gelir. Diyelim ki çocuklara kitaplar, hikâyeler 

yazmak. Bugüne kadar bizde tek bir kitap olsun yazılmış değil. Bana öyle geliyor ki sen orijinal bir şeyler 

yapabilirsin.” (196. Mektup, Kabul, 7.10.1940 Emine Esendal, Kızıma Mektuplar, 2001, s. 298.)  

“Tercümelerden başlayarak yazıcılık yaşayışına girmiş olursun! Yurdumuzda bu iş bomboştur. Ne bir 

tiyatro yazılmıştır ne de bir roman var. Çocuklara yazılmış bir tek okuma kitabı yoktur.” Esendal, bu 

sözlerden sonra kızına nasıl yazmak gerektiğini de örnekler üzerinden açıklar:  

“Hele çocuklara yazılacak şeylerde, küçük şeyler yazmaya çalışmalı. Tolstoy’un çocuklara yazdığı dört 

ciltlik okuma kitabında en büyük hikâye, iri harflerle bir sayfalıktır. Üç dört sayfalık hikâyeler de vardır.” 

(170. Mektup, Kabul, 28.04.1940; Kızıma Mektuplar,2001, s. 264).  

Bu mektuplar göstermiştir ki Memduh Şevket Esendal sadece Türk edebiyatının önemli bir 

hikâyecisi değil aynı zamanda iyi bir eğitimci ve pedagog ve çocuk edebiyatı yazarıdır. 

Dolayısıyla Esendal’ın bu yönü üzerinde çalışmaların derinleştirilmesi icap etmektedir. Nitekim 

özellikle de mektuplardan hareketle Esendal’ın pedagog yönü üzerine tarafımızdan yapılan 

çalışma devam etmektedir.  

Esendal’ın bu mektuplarının önemli bir kısmı ilköğretimin birinci kademesi, ikinci kademesi ve 

orta öğretim için üç farklı basımı yapılabilir. Böylelikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu 

eğitici ve yol gösterici mektupları okumaları ve onlardan istifade etmeleri sağlanabilir.  
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İLYAS TAPDIK’IN ÇOCUK ŞİİRLERİNDE SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 

 

Taşkın İŞGÖREN* 

 

Özet 

İlyas Tapdık, Çağdaş Azerbaycan Edebiyatının çocuk edebiyatı alanında ürünler vermiş önemli 
sanatçılarından biridir. Sovyet Dönemi ve sonrasında yaşamış sanatçı, çeşitli temalarda çocuk şiirleri 
yazmıştır. Onun önemli özelliklerinden biri de edebî faaliyetlerinde halk edebiyatı ürünlerinden 
yararlanabilmiş olmasıdır. O, “Demir Ağaç”, “Bir Evim Var”, “Qaçaq Dovşan” gibi şiirlerinde bilmece, 
tekerleme gibi halk edebiyatının sözlü ürünlerinden esinlenmiş ve edebî faaliyetlerinde bu ürünlerden 
beslenmiştir. 

Bu incelemede çocuk edebiyatı şairi olarak İlyas Tapdık’ın eserlerindeki halk edebiyatı ürünlerinden ne 
denli etkilendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca hangi eserlerinde ne gibi folklorik motifler 
kullanmış olduğu ve çocuk edebiyatında bunlara niçin müracaat ettiği ortaya konulmuştur. Araştırmada 
tarihsel araştırma metoduyla, şairin etkisinde kaldığı dönemin diğer sanatçılarının eserleri de dikkate 
alınmıştır. Bu çerçevede İlyas Tapdık’ın günümüz Azerbaycan çocuk edebiyatı açısından da önemi 
tartışılmıştır.    

Anahtar Sözcükler: İlyas Tapdık, Azerbaycan edebiyatı, sözlü edebiyat  

 

Oral Literature Products in Poetry of İlyas Tapdiq 

Abstract 

İlyas Tapdiq, was one of the most important poets in the field of children’s literature of Modern 
Azerbaijani Literature. Tapdiq who lived in the Soviet Union era and Azerbaijan Republic time, wrote 
many children poets in various themes. One of his most important features, in his literary works, was 
able to utilize from the products of Turkish folk literature. He was inspired of tradition of oral literature 
like riddles, ballads, rhymes. So he benefited from these products in his literary works like “Iron Tree”, “I 
Have A House”, “Escaped Rabbit”.   

In this study, it was tried to be revealed to what extent, İlyas Tapdiq as a poet of children’s literature, 
was influenced under Turkish folk literature, especially oral products. And bedside it was also revealed 
that what kind of figures he used and why he applied to these folkloric figures in children’s literature. 
The study was carried out with the historical research and so, other works written in the same period 
were also taken into account. In this context, the importance of Ilyas Tapdiq in terms of modern 
Azerbaijani children’s literature was examined. 

Keywords: İlyas Tapdiq,  Azerbaijani Literature, Oral Literature 

 

Giriş 

Eserlerinin büyük çoğunluğunu Sovyet Dönemi’nde kaleme alan İlyas Tapdık, Azerbaycan 

bağımsızlık döneminde de edebî faaliyetlerini sürdürmüş bir çocuk şairidir. Şair sazın, sözün ve 

âşık edebiyatı geleneklerinin içinde büyümüştür; fakat kendi deyimiyle o bir saz şairi değil, bir 

kalem şairidir (Eroğlu, 1989: 19). Bu bağlamda Tapdık’ın sanat çizgisi, Azerbaycan şiirinin 

ünlü kalemlerinden Samed Vurgun’a ve kendisini derinden etkileyen Osman Sarıvelli’ye 

benzemektedir. 

                                                           
* Dr., Sahne Tozu Tiyatrosu, taskinisgoren@hotmail.com 
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1901’de çocuklar için yazdığı hikâyelerden oluşan “Basiret’ül Etfal” adlı kitabı bastıran Reşid 

Bey Efendiyev’i saymazsak, XX. yüzyıl Azerbaycan çocuk edebiyatının Abdulla Şaik ve Abbas 

Sehhet’in çalışmalarında ve öncülüğünde yükseldiğini söyleyebiliriz. Daha sonra Mir Mehdi 

Seyidzade, Mikayıl Rızakuluzade ve Mirvarid Dilbazi gibi isimler de özellikle 1940 ve 50’li 

yıllarda çocuk edebiyatı açısından üretken olan isimlerdendir. İlyas Tapık’ın Azerbaycan çocuk 

şiirindeki konumuna dikkat çekmek gerekirse, Hanımana Alibeyli, Teymur Elçin gibi 

çağdaşlarıyla birlikte 1960’lı yıllarda etkin olan şairlerden biri olduğunu söylemek doğru olur. 

Tapdık, eserlerinin büyük çoğunluğunu çocuklar için yazmıştır. O, “Şiirlerimin mevzuu 

çocuklar, möhebbet, tabiat, kahramanlık, gözellik ve insanlıktır. Çocuk şiirlerini il 

folklorundan, halk oyunlarından, yanıltmaçlardan yola çıkarak yazdım. Onlarının dilinin 

inkişafı içün akılcı, oynak, şiirler yazmaya gayret ettim, can attım.” (Eroğlu, 1989: 19) 

sözleriyle çocuklar için halk edebiyatından yararlandığını ve niçin çocuklar için yazdığını ifade 

etmiştir.   

İlyas Tapdık, çocukluğundan beri halk edebiyatına düşkün biridir. Halk şiiri ve âşık şiiriyle iç 

içe büyümüştür. Dolayısıyla kendi şiirlerinde de bu gelenekten çok yararlanmıştır. Örneğin 

döneminin âşıklarından Zalımhan Yakup’a göre, onun “Gedebeydedir” koşmasını bilmeyen 

âşık neredeyse yoktur. (Tapdıq, 2005: 493) Doğduğu topraklar, Azerbaycan’a ve doğasının 

zenginlikleri için yazdığı şiirler çoktur. Şairin 1984’te bastırdığı “Özümle Görüş” kitabındaki 

şiirlerin çoğu, buna örnek gösterilebilir 

İlyas Tapdık şiirlerinde neredeyse hiç politik konulara girmemiştir. Fakat çok seyrek de olsa 

bazı şiirlerinde dönemin atmosferine uygun temalar görülebilmektedir. Örneğin “Oktyabr 

Bayramı” adlı şiiri, dönemin içinde bulunduğu atmosfere bir övgü şiirdir: 

Oktyabr bayramı 

Saadet bayramıdır! 

Halklara, dünyaya 

Sülh, hörmet bayramıdır! 

Oktyabr bayramı 

Sovet adamlarının 

Güç-qüdret bayramıdır! 

Oktyabr bayramı 

Doğma partiyamıza 

Sadaget bayramıdır! (Tapdıq, 1985: 128) 

Aynı şekilde şairin  “Moskva” şiirinde de politik bir içerik görmek mümkündür: 

… 

Üreyidir 

Yurdun, elin; 

Qucağında 

Yatır Lenin. 

Moskovadır 

Hemin şeher, 

Alqışlayır 

Onu beşer. (Tapdıq, 1985: 129) 

Tapdık’ın 1954’te yazdığı “Ey Güneşin Al Şafaqleri” gibi bazı ilk dönem şiirlerinde benzer 

temalar görülebilir. İlginçtir, buna karşılık, Sovyet Dönemi’nin en zor dönemlerinde etkin olan 

Samed Vurgun, üstelik Sovyet ideolojisini benimsemiş bir sanatçı olmasına karşın, çocuklar için 

yazmış olabileceği düşünülen az sayıdaki şiirlerinde bile, kesinlikle politik bir içeriğe yer 

vermemiştir. Vurgun’un, bu tip şiirlerin çocuklar için uygun olmadığını ifade ederek bunlara 

karşı çıkması da dikkat çekicidir. Vurgun, döneminin ideolojik çocuk eğitimine ve çocuk 

edebiyatında görülen “erken yönlendirme” anlayışına da muhaliftir (İşgören, 2016: 223). Bu 

bağlamda bir Samed Vurgun hayranı olan Tapdık’ın da benzer bir strateji izlediğini söylemek 

zor değildir.  
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İlyas Tapdık bazı şiirlerinde toplumsal konulara da duyarlı olmuş, eleştirel şiirler yazmıştır. 

Azerbaycan’ı derinden etkileyen siyasi olaylara da duyarsız kalmayan şairin 20 Ocak olayı ile 

ilgili yazdığı "Bir Şehiddir Üreyim” şiiri, buna en tipik örnektir.  

Çoğunlukla çocuklar için yazan Tapdık, arkadaşlarıyla bahçede gezerken, tren ya da uçakla 

yolculuk yaparken her yerde, düşünce dünyasında çocuklar olduğunu ifade etmiştir 

(Qamberova, 2004: 23). Dolayısıyla çocuklara olan sevgisi, sürekli şiir yazmasını sağlamıştır. 

Nitekim onun edebî faaliyetlerinin çoğu da, çocuk şiirlerinden ibarettir. Bu anlamda İlyas 

Tapdık, aslında tam anlamıyla bir çocuk şairidir. Şairin ilk şiir kitabı “Kendimizin Çobanı” 

(1955) da bir çocuk poemasından oluşur. Bu poemada geçen 

‘Şəfəq’ kendinde 

Bir yaz axşamı 

İclasa geldi 

Toplaşıb hamı. 

Ferma işinden 

Danışdı onlar. 

Ferma müdiri 

Söz aldı dedi: 

Bir teklifim var. 

Bu o qeder de 

Deyildir uzun. 

Bilirsiniz ki, 

Kolhozumuzun 

İyirmi minden 

Çok qoyunu var. (Tapdıq, 1955: 3)  

dizeleri onun ilk şiirlerinden biridir. Şiirde Tapdık, dizelerinin kısa, anlaşılır ve akıcı olmasına 

dikkat etmiştir. Memmed Araz’a göre Tapdık, çocuk şiirlerinde öz toprağından ve sözlü 

ürünlerden istifade etmiştir: “İlyas Tapdıq şerlerinin mövzusu Azerbaycan torpağı, onun 

ecazkar tabiati, dünyanı heyran eden zengin yeraltı, yerüstü servetleri, müdrik el qoşmaları, 

bayatıları ile çok temasdadır. Bir çok şerleri folklor nümunelerini hatırladır.”(Tapdıq, 2005: 6). 

İlyas Tapdık’ın Azerbaycan folklorunu iyi bildiğini, kavrayışlı bir sözlü ürün anlatıcısı 

olduğunu ve onun eserlerini severek ve öğrenerek Rusçaya çevirdiğini söyleyen Valentin D. 

Berestov, onu dönemin Rus çocuk edebiyatının öncü yazarları olarak bilinen Samuil Yakovleviç 

Marşak, Agniya Barto, Mariya Prilejayeva ve Sergey Mihalkov ile koşut değerlendirmiştir 

(Tapdıq, 2005: 9). 

Politik açıdan bakıldığında, Soveytler Birliği’nde çocuk edebiyatının 1950’lerden sonra Kruşçev 

ve Brejnev dönemlerinde, Eduard Uspensky ve Yuri Entin gibi yazar ve şairlerin eserlerinde 

neredeyse hiç Sovyet porpogandası yapılmadığı bilinirken daha önceki dönemlerde çocuk 

edebiyatı da bir propaganda aracıydı. Sadece masal gibi bazı türler, ideolojik öğretilerden 

uzaktı. İlyas Tapdık’ın gerek yazdığı dönem, gerek Azerbaycan’ın folklor unsurlarına yönelmesi 

onun çocuklar için propagandadan uzak bir şair olmasında muhtemeldir. 

İlyas Tapdık’ın Şiirlerinde Sözlü Ürünler 

Türk edebiyatında manzum ya da mensur türlerde çocuklar için yazmaya yönelen pek çok 

sanatçı, dile ve temaya önem vermiştir. Dolayısıyla duyu verileriyle algılanamayan birtakım 

gerçeklikleri somutlaştırmak üzere daha az imgesel anlatımlara başvurmuşlardır. Türk 

edebiyatında Fikret’in “Şermin”i buna en tipik örneği oluşturur. Fikret burada eğitsel bir şiir 

kaleme almıştır. Fikret, hem sekizli hece ölçüsü kullanmış, hem de ahenge ve duruluğa oldukça 

önem vermiştir. Öte yandan içerikte, “yeni genç ve çocuk” tasavvuru çizilmektedir.  

Halk edebiyatının özellikle mit, efsane, masal, destan, hikâye, ağıt, ninni, türkü, bilmece ve 

tekerleme gibi sözlü anlatım ve sözlü gelenek ürünleri, somut olmayan kültürel mirasın 

aktarımında da oldukça önemli bir işleve sahiptir. Dolayısıyla halk edebiyatının sözlü anlatım 

ürünleri, Türk edebiyatında dün olduğu gibi, bugün de pek çok sanatçının ortaya koyduğu yeni 

ürünler için kültürel bir birikim sağlamaktadır (Arıkan, 2008: 4-5). Nitekim gençliğinde fütürist 
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akımın etkisinde kalan Nâzım Hikmet, “Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”ında 

geleneksel halk şiiri unsurlarından yararlanmıştır. Yine Aziz Nesin de  “Padişah’a Giren Kazık” 

masalında “Gemisini kurtaran kaptan, sen çuval giy, ben kılaptan”, “Her koyun kendi 

bacağından asılır, her eşek kendi ayağından nallanır”, “Bana ne gerek, baklava börek” gibi 

atasözlerinden ve birçok deyimden yararlanmıştır (Nesin, 2014: 87). 

İlyas Tapdık’ın şiirlerinde sözlü edebiyat geleneğindeki tekerlemelerden yararlandığı 

görülmektedir. Bu konuda onun “Qacırı Qaçırır” şiiri, manzum bir tekerleme örneğidir: 

Canalı 

Camalı 

Çağırır 

Ucadan. 

Canalı 

Qacırı 

Qaçırır 

Bacadan. (Tapdıq, 1985:79) 

Şairin “Tepindi-Tepildi” şiiri de buna açık bir örnektir: 

Tenbel 

    Tenbele 

Tepindi. 

Tenbel 

     Tandira 

Tepildi. (Tapdıq, 1985: 80) 

Yine aynı şekilde bir başka kısa tekerleme örneği “Sındırdı” şiiridir: 

Senem 

     sehengi 

 suda sındırdı. 

Sanubar 

     sahnede 

Süzdü-sındırdı. (Tapdıq, 1985:81) 

Şairin “Sünbül Sütüldü”, “Cüce Cüceni Dövdü”, “Qarğı Qırğı”, “Dağdağan-Sağsağan”, 

“Keçim” gibi şiirleri, yukarıdakilere benzer kısa tekerleme örnekleri arasında gösterilebilir. 

Onun tekerleme özellikleri barındıran “Bildirçin”, “Saat ve Cüce” gibi şiirleri de mevcuttur. 

Tapdık’ın tekerlemeleri “Mısra başı ve mısra sonu kafiye, aliterasyon ve secilerle sağlanan ses 

oyunlarıyla ve çağrışımlarla bağlanmış, belirli bir nazım düzenine kavuşturulmuşdur…” (Oğuz, 

2016: 253). Bunun yanında tekerleme biçiminde ahenkli ve cinaslı yapılmış dizeleri de vardır. 

“Sehengin Sudadır” şiiri buna açık bir örnektir: 

Ay Senem, 

      sehengin, 

sudadır. 

Tez götür 

   sehengi, 

           su  

dadır. 

Bir başka örnek “Nenem Soyan Baş Soğan” şiiridir. Burada da cinas örneği görülür: 

… 

Gelincik yox, 

Gelindi, 

Tamaşaya 

Gel indi. 

… 
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Buna paralele olarak, bir başka örnek “Külek Gül Ekdi” şiirinden verilebilir:  

Mehdi, Mehdi, 

Ay Mehdi! 

 Bu külekdi, 

Ya mehdi?! (Tapdıq, 1985: 29) 

… 

Tapdık “sayan / soğan”, “külekdi / gül ekdi”, “qarpız / qar buz” gibi “y-ğ”, “”k-g” ve “p-b” gibi 

ses yakınlıklarından sıklıkla yararlanmıştır.  

İlyas Tapdık eserlerinde, sözlü edebiyat ürünlerinden bilmeceleri de kullanmıştır. Onun bilmece 

örnekleri, manzum biçimde oluşturulmuştur. Örneğin “Kirpi” şiiri tipik bir bilmecedir: 

Mene yumaq tap getir. 

Birce yumak sap getir. 

Bir yumaqda yüz iyne! 

Hamısı dümdüz iyne! (Tapdıq, 1985: 79) 

Bu şiir, bilmecenin yanıtını beraberinde vermediği bir örnektir. Bir de sonunda bilmecenin 

yanıtını verdiği şiir örnekleri de vardır. “Pambıq” şiiri buna örnek olarak gösterilebilir: 

Arana qar düşübdü, 

Ağ qardan bar düşübdü, 

Yığırlar, qurudurlar, 

Maşınla dağ qururlar. 

Nedir bu qar? 

Kim tapar? 

-Pambıq! 

-Pambıq!! (Tapdıq, 2005: 22) 

İlyas Taptığın “Tapmaca Şeir” başlığını verdiği şiiri, adından da anlaşılacağı üzere bir bilmece 

örneğidir. Bu şiirde çocukların yanıtı bulması beklenmektedir: 

Altında var 

Dörd ayağı. 

Her çiyinde 

Bir qulağı. 

Qulağından 

Yağışmasan- 

Yerimez o, 

Od yemese 

Nağme demez, 

Su içmese 

Kirimez o. 

Eger ona 

İş buyursan, 

O da seni 

Buyurar tez. 

Eger onu 

Sen doyursan,  

O da seni 

Doyurar tez!  (Tapdıq, 2005:154) 

Şairin “Güldana Gül Qoyular” gibi, cinaslardan da yararlanarak oluşturduğu bilmece 

örneklerine de rastlamak mümkündür. Bu örnekler çoğaltılabilir. Tapdık’ın eserlerinde 

yararlandığı diğer bir sözlü ürün de ninnilerdir. Ninniler, annelerin çocuklarını sakinleştirmek 

ve uyutmak amacıyla söyledikleri etkili manzumelerdir. Ninnilerde kadınlar kendilerini ve 

çocuklarını üzen durumlardan serzenişte bulundukları gibi, övgü dolu sözlere de yer 

verebilmektedir.” (Tapdıq, 2005: 251-252). Ninniler anonim olmakla birlikte âşıklar tarafından 

da söylenir. Anonim ninniler genellikle yedi hecelidir ve mani biçiminde uyaklanır. Örneğin 
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İlyas Tapdık’ın üç altılıktan oluşan ve yedili hece ölçüsüyle yazdığı “Ana Laylası”, anonim 

ninni örneklerine benzer. Manzumun ilk altılığı şöyledir: 

Bulud qondu dağlara, 

Yatdı dağlar, tepeler. 

Nağıl dedi neneler, 

Yatdı bütün körpeler. 

Yat, etirli gülüm, yat, 

Balaca bülbülüm, yat! (Tapdıq, 2005: 145) 

Bunun yanında İlyas Tapdık’ın bir de “Ata Laylası” adlı ninnisi örnek verilebilir. Yedili hece 

ölçüsüyle yazılan mani, yine üç altılıktan oluşmaktadır. Bu manide de nakarat kısmında güzel 

sözler, övgüler söz konusudur:  

Oxşayırsan anama 

Gülüşünle, gözünle. 

Gül boyanır yoluna, 

Bahar gezir izinle. 

Qızım, yat, ay qızım, yat! 

Menim qaragözüm, yat. (Tapdıq, 2005: 146) 

Taptığın ninni örneklerine “Çinarın Laylası” gibi başka örnekler de eklenebilir.  

Tapdık’ın çocuk şiirlerinin bazılarının masallara benzer yanları oluğu görülmektedir. Elbette 

tam anlamıyla bir masal olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü masallar bilindiği üzere belli 

bir yapıya sahiptir. Masal, öncelikle nesir biçiminde söylenen, geleneksel olarak tekerlemeyle 

başlayan, ortalarında ve sonunda yine tekerlemeleri olan bir hikâye çeşididir. Tapdık’ın bu tür 

eserleri zaten manzum olduğu için, tekerleme şeklinde ahenkli birçok yer söz konusudur; fakat 

mensur değildir. Buna karşılık, belli bir zamandan veya dış dünyada var olan bir mekândan söz 

etmeyen, gerçek dışı, kesinlikle eğitici ve ders verici şiirlerdir. Bu bağlamda Tapdık’ın çocuklar 

için halk edebiyatının bu sözlü ürününden yararlandığı çok açıktır. Buna en tipik örnek “Qaçaq 

Dovşan” eseridir: 

Dovşan meşe yolunda, 

Bir sebet de qolunda 

Qaca qaca gedirdi, 

Bir tülkü onu gördü. 

Gelib çıxdı yoluna,  

Salam verib tez ona, 

Dedi: 

-Xoş gördük seni, 

tek gezirsen meşeni 

Mübarekdir sebetin, 

Harayadır niyyetin? 

Dovşan dedi: 

Gedirem, 

Seheri seyr edirem, 

Xoşlayıram baharı,  

Dinleyirem quşları 

… 

şeklinde başlayan şiirde geleneksel bir giriş tekerlemesi yoktur; fakat manzumenin içinde 

anlatının canlılığını korumak için,  

Ha dıqqıdı! Ha dıqca! 

Ha dıqca! Dıqca! Dıqca! 

şeklinde tiplerin oynama tekerlemesi defalarca verilmiştir. Manzumede iyiler kazanarak kötü tip 

kaybetmiştir. Tapdık ise manzumeyi şu dizelerle bitirmiştir: 

… 

Xoruz uçur ağaca, 

Dovşan qaçır çemende; 
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Dostlar, bu nağılı 

Tamamlayıram mend de!.. (Tapdıq, 2005: 399) 

İlyas Tapdık’ın “Takvime Düşen Oğlan” menzumesi de ders verici nitelikte masala benzer bir 

eserdir. Şairin şiirlerinde masal türünün yanında halk hikâyelerine olan benzerlikler de 

görülmektedir. Örneğin “Balasını Qurd Aparmış, Gezeplenmiş Ana Camış” adlı şiirinde, Aşık 

Ahmet adında bir anlatıcı bir hikâye anlatır. Bu hikâyede ders ve öğüt verici dizeler söz 

konusudur. İlyas Tapdık’ın dış dünyadaki sanatçı ve şairleri de kurguladığı ve eserlerinde 

hikâyeleştirdiği görülmektedir. “Meşenin Mahnısı” buna örnek gösterilebilir. Burada şair 

çocuklara hayranlık duyduğu şairlerden Samed Vurgun’u işlemiş ve onun dış dünyadaki 

özelliklerini vermeye çalışmıştır. Doğayı seven bir konuk gelir ve okuduğu bir şiirle konuğun 

Samed Vurgun olduğu anlaşılır. Metinlerarasılık ile manzumede Vurgun’un dizelerine de yer 

veren İlyas Tapdık, hikâyeyi yine Samed Vurgun’un bir şiiriyle bitirir. Şiiri genel biçime 

uydurmuştur: 

Ovçu, insaf ele, 

  keçme bu düzden, 

O çöller qızını  

ayırma bizden! 

Qoyma ağrı keçe 

  üreyimizden, 

Qıyma öz qanına 

 boyana ceyran, 

Ne gözel yaraşır 

Muğana ceyran…(Tapdıq, 2005: 423) 

Tapdık’ın dış dünyadaki Azerbaycan edebiyat ve sanat tarihinde yer alan önemli isimlere yer 

verdiği başka şiirleri de vardır. Mesela Bülbül’ü işlediği “Bülbül”; Aşık Şemşir, Aşık Abbas, 

Köroğlu, Aşık Elesker ve Samed Vurgun’a yer verdiği “Aşıq” isimi şiirleri gibi… 

İlyas Tapdık’ın atasözlerinden yararlanarak yazdığı şiirler de vardır. Bu şiirleri, Azerbaycan’da 

kullanılan atasözlerini çocuklara açıklamak için yazmıştır. Şair, bu atasözlerini hem açıklamaya, 

hem de yerinde kullanmaya çalışmıştır. “Eşşek Palığa Bir Defe Batar” şiiri buna örnek 

gösterilebilir. Bir başka örnek de “İşemeyen Dişlemez” adlı şiiridir. Bu şiirin son dörtlüğü 

şöyledir:    

Emeyin bal zövqünü 

Bilmeyenler işlemez. 

Müdrik eller deyib ki: 

“İşlemeyen dişlemez” (Tapdıq, 2005: 172) 

İlyas Tapdık, çocuk şiirlerinde efsaneleştirilen bazı tarihî isimleri de kullanmıştır. Bunlardan 

biri, Babektir. Azerbaycan Sovyet Edebiyatında birçok sanatçı tarafından işlenen Babek, 

kahramanlık hikâyeleriyle, epik bir üslupla işlenmiştir. İlyas Tapdık da vatan temasını ele aldığı 

“Menim Adım Babekdir” şiirini coşkulu bir üslupla işlemiştir.  

 

Sonuç 

Çağdaş Azerbaycan edebiyatının çocuk şairlerinden biri olan İlyas Tapdık, çoğunlukla çocuklar 

için yazan dönemin ender şairlerinden biridir. Onun şiirlerinde çocukların dil becerilerini ve 

düşünce dünyasını, geliştirmeye ve genişletmeye yönelik birçok şiir vardır. Bu şiirler, 

kutuplaştırıcı her türlü öğretiden uzak ve çoğunlukla çocukların etrafında tanık olabilecekleri 

kestane, incir, hurma, iğde, zeytin, erik, armut, üzüm gibi meyvelerden; badem, fıstık, fındık 

gibi kuruyemişlerden; karga, tilki, tavşan, kurt, koyun, eşek gibi hayvanlardan oluşturulmuştur. 

Buna ek olarak yine ailevi ilişkiler ve Azerbaycan sanat tarihi açısından önemli görülen isimler 

şiirlerde işlenmiştir. İlyas Tapdık bu motifleri kullanırken Azerbaycan halk edebiyatının sözlü 

ürünlerinden çok sık yararlanmıştır. 
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İlyas Taptık, Türk edebiyatında halk edebiyatı geleneğinden beslenerek ürünler ortaya koyan 

şairlerden yalnızca birisidir. Azerbaycan sahası içinde yine folklorik unsurlardan yararlanan 

birçok şair vardır. Burada İlyas Tapdık’ın yeri, Çağdaş Azerbaycan edebiyatında sözlü halk 

edebiyatı ürünlerinden beslenerek çocuklar için şiirler yazmış bir şair olarak belirtilebilir. 

Görüldüğü üzere Tapdık şiirlerinde masal, hikâye, ninni, bilmece ve tekerleme gibi halk 

edebiyatına ait sözlü ürünlerden yararlanmıştır. Bununla birlikte efsaneleştirilen bazı isimlerden 

yola çıkarak da şiirler yazmıştır. Şair bu ürünlerden yeni şiirler üretmiş ve üretilebileceğinin de 

pekâlâ mümkün olduğunu göstermiştir. 

İlyas Tapdık hedeflediği çocuk kitlesi için, kesin olarak bir yaş aralığı belirtmemiştir. Fakat 

şiirlerinin genellikle ilkokul çağındaki çocuklar için uygun olduğu düşünülebilir. Şiirlerinin 

dilini ve muhtevasını da yazdığı hedef kitle için uygun tuttuğu görülmektedir. 
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NAHÇIVAN EDEBİ ORTAMINDA ÇOCUK EDEBİYATI:   

FİKİR YÖNÜ VE SANATSAL ÖZELLİKLER 

 

Nezaket İSMAYİLOVA* 

 

Özet 

Bu makalede adından da anlaşılacağı gibi Nahçıvan'da yaşayıp yaratan şair ve yazarların çocuklarla ve 
yeniyetmelerle ilgili yazılmış eserleri incelenerek incelemeleriyle edilmiştir. Makalede belirtildiği gibi 
çocuklar için sanatsal eser yazmak zor, mesuliyetli aynı zamanda hümanist bir iştir. Çocuk edebiyatına 
başvuran her bir sanatçı çocuklar ailemine derinden beled olmalı, çocuk psikolojisini, tefekkürünü, 
zihnini öğrenmeli sonra eserini yazmalıdır. Aksi takdirde yazmaya düzgün bir şekilde ulaşılamaz. Çocuk 
edebiyatı, gençlerin ilginin görünümüne genişlemesi açısından büyük önem taşır. 

Anahtar melimeler: Edebiyat, şiir, eser, Nahçıvan, çevre, çocuk 

 

Ideological Direction And Artistic Peculiarities Of Child Literatüre İn Nakhchivan Literary 
Environment 

Abstract 

In this scientific article  works dedicated to children and teenagers by poets and writers have been 
involved into investigation. As it is noted in the article writing a literary work for children is hard , 
responsible and humanist work as well. Every writers and poets who appeals to child literature 
should  acquire child world profoundly and should write  it after learning psychology,  thinking and  mind 
of child. Otherwise written works are unable to reach its destination. Child literature has great 
importance in the enlarging interest and forming outlook of the youth. 

Keywords: Literature, poem, work, Nakhchivan, environment, child. 

 

Çocuklar için yazı işleri, zorlu, sorumlu fakat aynı zamanda hümanistik bir çalışmadır. Bu 

yazıcıdan hassas gözlem yeteneği, çocuk psikolojisini derinden duymak, düşündüklerini basit, 

anlaşılır bir dille kaleme almak yeteneği gerektirir 

Halkın şair S. Vurgun şöyle yazıyor: "Çocuklar için yazılan her eser anlamlı olmalı. Anlamı sığ, 

gayesi anlaşılmayan ötergi hisler, terennüm olunan eserler çocuğun hafızasında ani bir kıvılcım 

gibi parlayıp sönüyor. "Dediğimiz anlam güzelliği gerçekle nefes almalıdır. Bu sözler asil, 

nazik, insan eğitimli bir kişinin çağrısıdır. 

En eski dönemlerden günümüze kadar eski Türklerin tarih ve kültürüne, edebiyatına 

bakıldığında büyük, görkemli zamanın sınavından çıktığının görüyoruz. Bu zaman zarfında 

Türk milletleri ululuğunu kanıtlamış olarak bir kökün manevi değerini kendisinde 

birleştirmiştir. Her ulusun tarihi, her şeyden önce kendi kültüründe, sanatında ve edebiyatında. 

Azerbaycan çocuklar edebiyatıyaşadığımız dünyanın maddi ve manevi zenginliklerini yeni 

nesle öğretmeli onları bu servetin varisi gibi terbiye etmelidir. Onun için de bu edebiyatın yolu 

düzgün olmalıdır ki, gelecekte topluma hizmet eden çocuklar da tuttuğu yolu doğru tercih bilsin. 

                                                           

* Doç.Dr, Nahçıvan Devlet Üniversitesi   nezaket.ismayilova@yahoo.com 
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Bu açıdan son yıllarda Nahçıvan edebi ortamında çocuk edebiyatı alanında önceki yıllara oranla 

ilerleme görülür. Bu edebiyatın kapsamı oldukça artmış, zengindir, sanatsal eserler bakımından 

zengindir. 

Azerbaycan çocuk edebiyatının tarihi çok eskidir. Kanaatimizce, öyle sanatçı bulmak gerekir ki, 

yaratıcılığı boyu gençler telim- eğitimi alanında manevi-ahlaki psikolojik durumu ile ilgili 

konulara dokunmasın. 

Çocuk edebiyatı kavramı, doğrudan çocuklar için yazılan sanatsal, bilimsel -bedii ve bilimsel 

toplu eserleri içeren yaratıcılık alanı olsa da, sadece bunlarla sınırlı değildir. Yetişkinler için 

yazılmış eserleri de içerebilir, ancak çocuklar okumaktadır. Bu eserler çocukların manevi -

ahlaki ve estetik etkinliğinde, dünya görüşlerinin genişlemesi ve şekillendirme esaslı bir rol 

oynar. Bu açıdan yanaşıldıqda çocuk edebiyatı alanında büyük hizmetleri olan, Nahçıvan'da 

yaşayıb- yaratan MT Sıtkı, Ali Sabri, H. Cavid, C. Memmedquluzade, Eyüp Abbasov, Tevfik 

Mahmud, T.Mütalibov, M.Araz, H.İbrahimov, C.Cavadlı ve başkalarının eserlerinde pedagojik 

terbiyenin temelini anlatmak açısından değerli örnekler vardır. Örneğin: H. Cavidin "Kız 

okulunda" şiirini bilmeyen yoktur. Bu okuyucuların aşırı ilgisini olmuş ibratemiz, sade ve 

anlaşılır bir dille yazılmış şiirde büyük hükümler ileri sürülmüştür. Örneğin: C. 

Memmedquluzadenin "Danabaş kendinin öyküleri" povesti, "Sakalı çocuk", "Posta kutusu", E.. 

Sabr'ın "Çingeneleri", "Firuzelerin Korkusu", A. Abbasovun "Çal, Abdulkerim birde çal", 

"Anavatan", "Ana Toprak", "Ömrümüzün zirvesi", "Bu toprağın sevgisi", "Konuşan kayalar 

piyes", M.Arazın "Savaş olmasa", "Araz neğmesi", " kendim balacasan, çok balacasan "," Vatan 

ödülü "," Galiba, dağlar küsüp benden "T. Mahmudovun" Yere dağılan boncuklar "T. 

Mutellimovun" keklikler okuyunca "," güzellikten doymuyor kalp "," Benim ezizlerim "," 

Vüqarın türküleri " , "Karo kanatları" vb. şiirler gösterilebilir. 

Bazen böyle yanıltıcı oluşuyor, sıradan yaşam olaylarından basit ve anlaşılır bir dilde 

konuşmayla çocuklar eseri yaratmak mümkündür. Durum böyle değil. 

Ünlü Dersaneci V. Q. Belinskinin sözleri ile desek "adi yazıcıya bir, çocuklar yazarına ise iki 

yetenek gerekir. Çünkü bu edebiyatın ana özelliği eğitimsel karakteridir. " 

Son yıllarda Nahçıvan'da "Ajami" neşriyyatında yayınlanan "Çocuklar ve güneş" şiirler, 

poemalar, hikaye ve anlatılar koleksiyonu, esasen, Nahçıvan'da yaşayıb- yaratan şair ve 

yazarların eserleri toplanmıştır. Bütün bu çalışmalar çocuk edebiyatının gelişmesine ve 

zenginleştirilmesine hizmet eder. 

 Her çocuğa, insanları, vatandaşlarımızı eğitip, açık ve parlak bir yarın görmeliyiz. Bu nedenle 

her bir yazar ve şair eserini yazarken çocuk kitaplarının diline özel önem vermeli, çevremizde 

yaşanan yenilikleri, buluşları buluşları, bilimsel naliyyetleri, tarihte yaşanmış olayları vb. Kolay 

ve heyecan verici biçimde iletişim kurabilmek. 

İnsan hayatının temelleri bebeklikten başlar. Vakıflarımız daha güçlü ve güvenilir bir şekilde, 

çocuklarımız psikolojik açıdan büyüyecek ve geleceği keyifli olacaktır. Ciddi eğitimle 

mümkündür. Dünya gelişiyor: Teknoloji, eğlence ve eğitim düşünce tarzımızda hızla değişmeli 

ve gelişmelidir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, çocuk edebiyatına başvuran her bir yazar ve şair geri çocukların 

dünyasını, psikolojisini derinden öğrenmeli ve vakıf olmalıdır. Bundan sonra onların yaş 

özelliklerini, ilgisini, estetik zevkini öğrenmeli onu belli bir yöne doğru yönlendirmeli, bireysel 

şekilde geliştirmelidir. 

Yetişkinler için yazma, çocuklar için yazmaya göre daha kolaydır. Çünkü büyükler için yazılan 

eserin konusu istenilen şekilde, şekilde, boyutta olabilir unutmayalım ki, çocuklarda bu böyle 

değildir. Aynı zamanda, çocuk edebiyatında yazılan eserlerin her biri yaş özelliklerine göre 

düşünülmelidir. 

Pedagojik eğitime göre, çocuklar yaş özelliklerine göre dört gruba ayrılmıştır: 
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Bağçayaşlı çocuklar, küçük öğrenciler, orta yaşlı öğrenciler, yukarı yaşlı mektebliler. Eline 

kalem alıp çocuk edebiyatına yönelen her yazar ve şair bu bölgünü mutlaka bilmelidir. Bu 

bölgünü bilmeden yazılan herhangi bir eser kendi doğru adresine gidip ulaşamaz, yanlış olur. 

Tabii ki, aynı zamanda bireyin sosyal ortamı, gelişimi, idraki, zevki, konuşması, bilgi dairesi 

öncelikle dikkate alınmalıdır. Tüm bunların yanında çocukların yaş özelliklerinin 

gereksinimlerine de riayet olunmalı, bu şart unutulmamalıdır. 

Bahçıvan eğitiminde çocukların öğretim sürecinde önemli bir yere sahip oldukları iyi 

bilinmektedir. Çünkü okuma veya yazma becerisine sahip değildirler. Bununla birlikte, görsel 

kaynaklar, kelime bilgisi, cümleler, kelimeler, akıllar ve düşünce geliştirmek mümkündür. 

Ayrıca bahçıvanlar renkli kalemlerle renkli resimler yapmak için isteklidirler. Dolayısıyla 

çocuklar ilk eğitimleri görürler, böylece fotoğraf çekerler, onlara renk katarlar ve düşüncelerini 

dile getirirler. Çocuk edebiyatının bahçıvanlara görsel yardımlar, duygusal ve duygusal 

motivasyonu olan sanatsal tatları öğreten ana özelliklerinden biridir. 

Görüldüğü gibi onu da belirtmek gerekir ki, bağçayaşlı çocukları hedefliyor şiir yazan şair onu 

da düşünmelidir ki, yazdığı edebi eserin dili oldukça basit, somut, içeriği açık olmalıdır. Hem 

yetişkinler hem de çocuklar için yazmış olan şairlerimizden biri İbrahim Yusufoğlu'dur. Şiirine 

"Baharda Çeşme" ne bakalım: 

 Erkek kışın 

 Her defasında kar yağdı. 

 Ağaçlar dondur 

 Sırtına koydular. 

Burada yazılmış yedi şiir var, kışın gelişini anlatılıyor. Küçük öğrenciler için tasarlanmıştır, dört 

bölümden biri olan kışın orta ayıdır, her taraf karla kaplıdır, ağaçlarda karın altında kalıp, sırsıra 

kapatıp, yani buza dönüp. Yazarın kış bölümünü anlatması bu şekilde. Genç öğrenciler için 

yazılan eserler önceki eserlerden tamamen farklıdır. 

Genel olarak, bu yaş grubuna ait olanlar bahçede öğrendiklerinin üstüne okulda öğrendikleri de 

gelince artık çevre alemle tanışlıq oluşmuştur. Okuma alışkanlıklarını bağımsız olarak 

öğrendiler. Sanatsal eserlerde, çocukların anlayabileceği içeriğin içeriği, büyüleyici olaylar, 

alegorik desenler yaygındır. 

Çocuklar bir sınıftan diğerine geçtikçe karmaşık, karmaşık, komplike arsa resimleriyle karşı 

karşıya kalırlar. Bu yaş için yazılan edebi eserlerde esasen lirizme avantaj verilmeli, eserin dili 

sade ve akıcı olmalı yoruculuqdan kenar kompakt arsa hattı olmalıdır. 

Elbette, içinde yaşadığımız toplumda, yazar çocuğun yaşına, ilgi alanlarına ve kapasitelerine 

göre arsa değişikliği yapar. Çünkü orta yaşlı okullara ait sanatsal çalışmalar nispeten 

değiştirilmeli ve çok boyutlu olaylarda yaşam malzemelerinin zenginliği kullanılmalıdır. Bu 

nedenle, orta yaşlı öğrencilerin öğrettikleri sanat eserleri içeriği ve içeriği bakımından büyük 

sorunları daha yaşlı çocuklara göre örtmelidir. 

Yaşlı olanlar nasıl olmalıdır? Artık gençlik çağındalar ve lise son sınıfta okuyorlar. Gençlik, 

belge için büyük bir coşkuyla karşı karşıyadır. Onlar dünya çapında neler olup bittiğini merak 

ediyorlar; öğrendikleri, okuduğu ve okuduğu her şeyle ilgileniyorlar. Ayrıca, ne yapacaklarını 

bilmediklerini de öğrenmeye çalışıyorlar. 

Görüldüğü gibi, bu kanaate gelerek demeliyiz ki, çocuk edebiyatına eğilimi olan, bu alanda 

kalemini deneyen her bir sanatçı eğer istiyorsa, eseri güncel, kapsamlı, dolgun akılda kalıcı 

olsun, bu yukarıda söylenenlere, sözsüz, amel etmelidir. 

Çocuk edebiyatı ahlaki-ideolojik ve eğitsel bir okul haline gelmelidir. Çocuk edebiyatı 

çocukları, gençleri, çalışkan, namuslu, vatanına, halkına sevgi, toprağına, el obasına saadet, 

metinlik, mübarizlik ruhunda terbiye etmelidir. 
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Kökenlerini yüzyıllar boyunca derleyen Azerbaycan çocuk edebiyatı, her zaman yeni, etkili, 

güncel ve uzun ömürlü olmuştur. Çünkü yüzyıllarca halk folkloru çocuklar için pedagojik ve 

sanatsal-estetik eğitim için ideal örnekler yaratmıştır. 

Bu bakımdan, Nahçıvan edebi çevrelerinde son yıllarda çocuk edebiyatı alanında büyük 

ilerleme kaydedilmiştir. Bu edebiyatın zenginliği ve kapsamı önemli ölçüde artmış ve sanat 

değeri ile seçilebilen eserler ortaya atılmıştır. 

Evet, Nakhchivan dünya haritasında küçük bir ülke, küçük bir ülke. Ama her seferinde bu 

ülkenin kültürüne, edebiyatına, tarihine bakarken, onun doğal ve manevi zenginliği her 

azerbaycanlıda onur, gurur ve ferah hissi doğrur. 

Görüldüğü gibi bu malzemede sadece Nahçıvan'da yaşayıp yaratan sanatçıların, yani yazar ve 

şairlerin çocuklar eserleri inceleyip analiz edilir. Fakat şimdiye naxçıvanlı şair ve yazarların 

çocuk edebiyatına hizmet eden eserleri tamamen bilimsel analizini bulmaktan. 

Neredeyse, Azerbaycan edebiyatının da onun bir parçası olan çocuk edebiyatının da 

gelişmesinde değerli katkılarda böyle sanatçılardan Memmedtağı Sıtkı, Ali Sabri, Celil 

Memmedquluzade, Hüseyin Cavid, Eyüp Abbasov, T.Mahmud, T.Mütalibov, M.Araz, ve 

günümüzde Hüseyin İbrahimov, Cavad Cavadlı, Elman Habib, İbrahim Yusifoğlu, Sultan 

İsmail, Dal Tehmez, Ebülfez Ülvü, Zaur Vedili, Mehmet Tahir, Qafar Garip ve başkaları 

eserlerinde tam bir terbiye sistemi formalaşdırmaqla ilginç ve öğretici eserler yazmışlar. 

Sadece yetişkinler için yazan sanatçıların varlığına dikkati çekmektedir. Fakat sadece çocuklar 

için yazan sanatçılar var. Her iki kuşağa hizmet eden esnaflar var. 

Günümüzde Nahçıvan'da yaşayıp yaratan Sanatkarlar içerisinde İbrahimYusif oğlu, Mehmet 

Tahir, Sultan İsmail, Zaur Vedili, Dal Tehmez, Ebülfez Ulvi ve. s gibi ustalar çocuklar için 

güzel eserler yazmakla çocukların manevi alemini zenginleştirerek onların estetik terbiyesi ve 

hümanizm fikirleri ruhunda büyümesi kaygısına kalarak onları gelecek neslin takipçisi gibi 

terbiye etmeye çalışmışlardır. Öyle ki, çeşitli konulara başvuran bu sanatçıların yaratıcılığında 

doğa tasviri konu olarak çocuk şiirlerinde önemli yer tutmaktadır. Çiçekler, çiçekler, doğa 

olayları, mevsimler ve farklı sahneler öğrenmek çocuklar için ilginçtir. Bu açıdan B.Tehmezin 

"Gül'ün hatası" İ.Yusifoğlunun "Ağlayan güller", "Menekşe", "Nar Çiçeği", "Badem ağacı", 

M.Tahirin "Yaz Masalı", "Kepenekle Oynayan Kız", "Şeh Düşende", "Bahar nine", "Güneş 

nerede yatıyor peki?" "Orman armudu", "Beyaz mantar", S.İsmayılın "Lahana", "Kaleme", 

"Beyaz çam", "Kestane", "İstiot", "Bülbül", "Yasamen", "Zirinc", A. Ulvinin "Ulvinin güneşi", 

"Elşen ve ay", "Gül", "Üç elma düştüğünde", "Yurduma bahar gelir" vb şiirlerinde doğa 

tasvirlerine geniş yer veilmişdir. Burada doğanın esrarengiz güzellikleri sadece tarif edilmez, 

onları sadeleşdirib şiire oynaqlıq vererek doğayı çocuklara sevdirmek, onların dikkatini doğal 

güzelliğe, onu çevreleyen ortama celb etmekle doğası, vatan toprağını sevdirmeye çalıştı. Tabii 

ki, bu gün çocuk edebiyatına hizmet eden, edebi yaratıcılıkla uğraşan her sanatçı yazdığı eserin 

mesuliyetini taşımalı, öyle eserler yazmalıdır ki, bugünkü zamanla ayak bilsin. Bir sürü 

değişiklik yapmanın ve birçok değişiklik yapmanın tam zamanı. 

Sanatsal yaratıcılıkla ilgili öyle bir yaratıcı aydın bulmak gerekir ki, genç neslin eğitim ve 

öğretimi ile ilgili konulara dokunmasın. Bulmak çok zor. Çünkü bugünün nesli yarının 

ulusudur. Ülkeyi dünyada medeniyet seviyesine getiren en son şey kamu-politik süreç, bilimsel 

ve teknolojik yenilikler ve bunların hepsiyle birlikte bugünün geçmişi akılda tutulmalıdır. Bir 

çocuk geçmişi bilmiyorsa, kendi babası ve dedesi ile kayıtsız kalacaktır. Çünkü ideolojik 

provokasyon, ekonomik zorlukları kullanıyor ve gençleri aşındırıyor ve onları diğer dinlere ve 

mezheplere itiyor. Bu nedenle, büyük geçmişimizin maddi ve manevi zenginliklerini keşfetmek, 

ortaya çıkarmak ve eğitmek yanı sıra yarının yeniliklerini öğrenip eğitmeliyiz. 

Bağımsızlıktan bu yana tarihi konular daha popüler hale geldi. Bu iyi bir işarettir. Çünkü bu 

konulardan daha fazlasına ihtiyacımız var. Tarih araştırılmış ve araştırılmıştır. Sovyet 

döneminde yazılmış tarihimiz gözden geçirildi. Tabii ki, tarihteki her bilim, eğitim ve belgesel 

insanlar hakkında yazmak önemlidir. Bununla birlikte, günümüz çocuklarının zorlu yaşam 

deneyimleri, kaderleri ve sorunları hakkında yazmak önemlidir. Genellikle, ele alınan konuların 
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çoğu dadı, dedesi ve çıplak yetiştirme konuları geleneksel olarak bir veya iki bölümde 

gösterilmektedir. Bugün, duygularımızı ve duyguları okuyoruz - bilgisayar ortamında yaşıyoruz. 

İnsanlığın en güncel keşifleri, kalemlere aşina olan sıradan öyküleri olan gençlere 

öğretilmelidir. Dünya gün geçtikçe değişiyor, dün yenilikler bugün giyiliyor ve insanlar yeni bir 

tane bekliyor. Genç nesiller bu yeniliğin farkında değilse, evrensel değerleri kaybedecektir. 

Azerbaycan'ın bağımsızlığı ivme kazanıyor ve genel edebiyatla birlikte çocuk edebiyatının 

gelişimi için gerçek bir temel oluşturuluyor. Azerbaycan'ın çocuk edebiyatının edebi yaratıcılığı 

göz önünde bulundurulduğunda, çocuklar için yazan çocukların küçük okuyucuların manevi 

değerlerinin gelişimini ve oluşumunu etkileyen eserleri kendi kapasiteleri içinde yazmaya 

çalıştıkları sonucuna varılabilir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından sonra, çocuk edebiyatı alanında yeni eserler 

yazma eğilimi biraz arttı. Son on yılda Azerbaycan'ın çocuk edebiyatının başarılarına gelince, 

sanatımızın bu alanının üretkenliğinin geliştiğini açıkça görüyoruz: Çocuk edebiyatının temel 

doğurganlığını bu anlamda görüyoruz. 

İnsanoğlunun gelecek hayatının temelleri bebeklik dönemiyle başlar: Ne kadar kuvvetli, ne 

kadar telaşlıysa, çocuklarımız o kadar sağlıklı olurlarsa, o kadar sağlıklı olurlarsa, onların 

geleceği o kadar artar. Ciddi eğitimle mümkündür. Dünya gelişiyor Teknoloji, eğlence eğitimi, 

düşünce tarzımızla birlikte hızla değişmeli ve gelişmelidir. Şiirle şiirin zamansız olması ve 

sanatını daima koruması gerektiğini kabul ediyorum. 

Geçen yılki çocuk edebiyatının edebi resmine baktığımızda birçok edebi olay açıkça 

görülebiliyor. Bu edebi olaylardan biri, 2009 Yılı Başkanı tarafından Çocuk Yılı olarak ilan 

edildi. Bu karardan sonra çocuk edebiyatı konuları ortaya çıktı. Bu turdan sonra masalar ve 

konferanslar düzenlendi. Dönemin sosyo-politik ve sosyal iklimi de çocuk edebiyatını etkiledi. 

Bundan sonra, çocuk edebiyatının gelişiminde ilginç, zengin ve parlak sayfalar ortaya çıkıyor. 

Doğal olarak, bu açıdan çocukların performansları da önemlidir. Bu performanslar gelişimine 

hizmet eder ve sosyalleşmeyi teşvik ederler. Böyle çocuklar Tiyatroları'nda biri de Nahçıvan'da 

Mehmet Hakan Sıtkı adına kukla teatrıdır.Çocukların düşünce şeklini oluşturmak, kendi ilginç 

repertuarları ile balacaların fikir dünyasına nüfuz etmek çocuk tiyatrosunun önemli 

görevlerinden biridir. Bu çocuk tiyatrosu aynı zamanda Azerbaycan halk hikayelerine dayalı 

oyunlar da tercih etmektedir. Çünkü nağıllarımızın unutulmaya yüz tuttuğu, kitap okumak 

alışkanlığının gittikçe azaldığı, insan ilişkilerinin zayıfladığı bir dönemde çocuklarımız birçok 

şeyi kitaplardan değil, saatlerce harcanan televizyondan ve çocuk Tiyatroları'nda öğrenebilirler. 

Çocuklar üç yaşında zengin bir hayal hayal gücüne sahip olur, dört yaşında ise sürekli çevreyi 

tanımak alışkanlıkları qazanırlar.Qeyd etmek gerekir ki, bu dönemde çocuklar prototip olarak 

baktıkları performansları kahramanlarını unutmaz, onları düşünüyorlar. 

Bugünkü animasyon filmi "Pepe", "Leliko" ve diğerlerini hayal etmek daha iyi olurdu. 

Azerbaycan çizgi filmlerine bakalım. Haydar Aliyev Vakfı, Eylül 2008'den beri Azerbaycan 

Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan animasyon filmleri hazırladı. 

Azerbaycan animasyonunun 75. yıldönümü dolayısıyla çıkan DVD diskinde, farklı yıllarda 

çekilmiş ve Azerbaycan'da restore edilmiş dokuz film yer alıyor. Bunlardan başka, çeşitli 

internet sitelerinde yerleştirilen ve milli değerlerimizi sergileyen Azerbaycan çizgi filimlerini: 

"Küçük çoban", "Şah ve hizmetçi", "Dede Korkut", "Humayın rüyası", "Cavanşir", "Zor 

mesele", "Basat ve Tepekgoz "," Tıq-tıq bayan "ve diğer çocuklar. 

Değerlerimizi gösteren diğer araçlar hikayeler, hikayeler, argümanlar ve fıkralar. Bunlar 

ulusumuzun zengin yaratıcılığının bir parçası. Bu güzel sanat örneklerinde Azerbaycan tarihi, 

halkla ilişkiler, halkımızın hayalleri ve umutları ulusal değerlerimizde yaşanıyor. 

Böyle bir zamanda yaratılan çocuk edebiyatı, modernite gereklilikleri açısından kurulmalı ve bu 

dönemde kapsanan konularla güncellenmelidir. Birkaç yıl boyunca, çocuk şiirindeki imgeler 

aynıdır. Gelecekte bu zamandan geri durmamalıyız. Dolayısıyla, çocuk edebiyatı, toplumsal ve 

sosyal içeriği, çocuk edebiyatı felsefesi, dil geliştirilmesi, çocuk Şiir çocuk folkloruna 
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dayanmalıdır. Aynı zamanda şehitlerimizin imajını, ulusal kahramanlarımızı çocuklarımızın 

edebiyatına getirmeliyiz. 

Geçen yılki çocuk edebiyatının edebi resmine baktığımızda birçok edebi olay açıkça 

görülebiliyor. Bu edebi olaylardan biri, 2009 Yılı Başkanı tarafından Çocuk Yılı olarak ilan 

edildi. Bu karardan sonra çocuk edebiyatı konuları ortaya çıktı. Bu turdan sonra masalar ve 

konferanslar düzenlendi. Dönemin sosyo-politik ve sosyal iklimi de çocuk edebiyatını etkiledi. 

Bundan sonra, çocuk edebiyatının gelişimi, ilginç, zengin, parlak sayfalar ortaya çıkıyor. 

Elbette, burada çocukların performansları da önemlidir. Çocuk düşüncesini şekillendiren ilginç 

repertuarlarıyla çocukların düşünce dünyasını etkilemekteki en önemli nokta budur. Bu 

gelişmeyi destekleyen faktörlerden biri, Nahçıvan'daki Mammad Tagi Sidqi adlı Kukla 

Tiyatrosudur. Bu tiyatro Azerbaycan halk hikayelerini daha çok tercih eder. Masallarımız 

unutulduğunda, kitap okuma alışkanlığı azalır ve insan ilişkilerimiz zayıflar, çocuklarımız 

günde en az kaç saat harcadıkları televizyon ve tiyatroda birçok şeyi öğrenebilir. 

Çocuklar, üç yaş ve dört yaşlarındaki bir çocuğa dair fantezi bir rüya görürler; çevre hakkında 

sürekli öğrenmeye çalıştıklarını, çocukların prototipte oynadıkları kahramanları unuttuğunu göz 

önüne alırlar. 
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FOLKLORUN - SÖZLÜ HALK EDEBİYATININ ETKİSİYLE OLUŞAN  

ÇOCUK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ 

 

Kemine HEVİLKIZI* 

 

Özet 

Çocuk folklorunun önemli kısmını ninniler, beşik şarkıları, arzulama, yanıltmaclar, hikayeler, temsiller, 
masallar ve diger masallar oluşturmaktadır. Çocuk folkloru iki alanı kapsıyor: 1.Yetişkin çocuklar için 
oluşturdukları sözlü halk edebiyatı örnekleri. 2. Geleneksel çocuklar yaratıcılığı. Azerbaycan'da çocuk 
folklorunun toplanması ve neşri XIX yüzyılın başlarına rastlar. İlk yıllar ferdi şekilde toplanan sözlü 
edebiyat örnekleri sonradan toplu şekilde yayınlanmıştır. Bütün bunlar o zaman esasen çocuklar için 
yayınlanan jurnallarda yer buluyordu. Çocuk folklorunun örneklerini yansıtan R.Efendiyev’in "Çocuk 
bahçesi", Velibeyov’un " Kudreti Huda ", F.Köçerli’nin "Küçüklere Hediye" gibi kitapları yayınlandı. 
F.Köçerli "Küçüklere hediye" adlı kitabında çocukların terbiyesinde folklorun mexsusi önemi olduğunu 
göstermektedir. 1883 yılında Velibeyov ve Çernyayevskinin hazırlıadıqları "Veten dili" adlı dersliyi özel 
önem taşıyordu. Çocuklar için hazırlanan bu kitapların her biri sözlü halk edebiyatı örnekleri üzerinde 
tertip edilmiştir. Atasözleri, bayatılar, ninniler, çocuk oyunları ve türküleri, hikaye, temsil, masallar ve 
saire. 

XX yüzyıldan ise artık tam cocuklar icin "Okul", "Debestan" gibi özel dergiler yayınlanmaya başladı ki, 
burada da yazarların temel hedefi sözlü halk edebiyatı örneklerini çocuklara işte basit halk dilinde 
çatdırmaq idi. Bu örneklerin her birinde çocukların terbiyesi, ahlakı, vatana, halka sevgisi ana hattı teşkil 
eder. Manevi terbiyenin önemli bir parçası olan doğru-doğruluk, temizlik, ahlak, saflık, iyilik, 
insanseverlik, vatanseverlik gibi fikirler her zaman öncelikli sayılmıştır. 

Basit dilde gösterilen bu örneklerin her biri çocukların zevkini okşuyor ve rahat şekilde akılda kalır. 
Örneğin, R.Efendiyevin "Çocuk Bahçesi", "Besiretül etfal" gibi ders kitapları çok basit ve kolay dilde 
olduğu için defalarca İstanbul'da, Bakü'de, Tiflis'te yayınlanmıştır. Genelde, halk folkloru basit ve anlamlı 
dilde olduğu için çocuk yazarları da bu örneklerden daha çok isiıfade etmis, halkın adetlerini yüksek 
maharetle tasvir ederek, her çocuğun kendine özgü dilini ve öğrenme düzeyi becerisini dikkate alarak bu 
örneklerden ustaca kullanmışlardır. Ne iyi ki, bu sözlü halk edebiyatı örnekleri kuşaklar geçerek, 
günümüze ulaşmıştır ve umuyoruz ki, gelecekte de, hala bir çok gelen nesiller sözlü halk edebiyatı 
örneklerinden yararlanarak, çocuklar için yeni kitaplar yayınlayıp, çocuklara armağan edecekler. 

Anahtar kelimeler: Çocuk Folkloru, çocuk yaratıcılığı, sözlü halk edebiyatı örnekleri, ahlak, vatanseverlik. 

 

FOLKLOR - THE RELATIVE PUBLICITY EFFECT CHILDREN LITERATURE EXAMPLES 

Abstract 

The important parts of children's folklore are ninirs, crib songs, supply, misleading, stories, 
representations, tales and other tales. Children's folklore covers two areas: 1. Oral folk literature 
examples for adult children. 2. Traditional children's creativity. The gathering of children's folklore in 
Azerbaijan and the joy come at the beginning of the XIX century. Examples of oral literature collected in 
the first years as individuals were subsequently published collectively. All of this was then found mainly 
in journals published for children. Books such as R. Efendiyev "Children's Garden", Velibeyov "Kudreti 
xuda", F. Kocharli  "The gift for children" which reflect the examples of children's folklore were 
published. F. The book "The gift for children" shows that folklore is special important in children's 
education. In 1883, Velibeyov and Chernyevski had a special interest in the poem "Mather language". 
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Each of these books prepared for children is arranged on oral folk literature samples. Proverbs, friars, 
ninirs, children's games and türkülerleri, stories, representations, tales and other. 

From the XXth century, special journals such as "School" and "Dübestan" were started to be published 
for full-time children, where the main goal of the authors was to make oral folk literature samples to 
children in simple language. In each of these examples, the children are the main line of decency, 
morality, patriarchy, and public love. Ideas such as right-rightness, cleanliness, morality, purity, 
kindness, humanity, patriotism, which are an important part of spiritual decency, have always been 
considered as a priority. 

Each of these samples, illustrated on the simple side, is a joy to children's mind and is easy to 
remember. For example, R. Efendiyev has been published many times in Istanbul, Baku, Tbilisi, as 
textbooks such as "Children's Garden" and "Besiretul etfal" are very simple and easy to read. In general, 
because folklore is simple and meaningful, children's writers have more than these examples, and 
people have used their mastery from these examples, taking into account each child's own language and 
level of learning, while portraying their traditions with high skill. Fortunately, these verbal folklore 
examples have passed through generations, have arrived at the present day, and hopefully in the future, 
many future generations will also publish new books for children and present them to children, taking 
advantage of oral folk literature examples. 

Keywords: Children's Folklore, children's creativity, oral folk literature examples, morality, patriotism. 

 

Çocuk folklorunun büyük kısmını ninniler, beşik şarkıları, dileme, tekerlemeler, masallar vb. 

oluşturuyor. 

Çocuk folkloru iki alanını kapsıyor. 

1.Böyüklerin çocuklar için yarattıkları sözlü halk edebiyatı örnekleri. 

2. Geleneksel çocuk yaratıcılığı. 

Kaynaklar gösteriyor ki, dünyada çocuk folklorunun toplanması ve yayınlanması İngiltere ve 

Almanya'da XIX yüzyılın ikinci yarısında başlamış, bazı eserler yayınlanmıştır. Rusya'da da 

aynı dönemde çocuk folklorunun yayınına başlanmıştır. 

Azerbaycan'da çocuk folklorunun toplanması ve yayını XIX yüzyılın başlarına rastlar. İlk 

yıllarda bireysel şekilde biriken sözlü edebiyat örnekleri sonradan toplu olarak yayınlanmıştır. 

 Bütün bunlar o zaman genellikle çocuk mecmualarında yer alıyordu. (2, s. 177) 

Folkloru yansıtan çocuklar için tertip edilen kitaplardan biri milliyyeti rus olan fakat bütün 

ömrünü Azerbaycan çocuklarının eğitimine adayan A.O.Çernyayevskinin "Vatan dili" ders 

kitabı özel önem arz etmektedir. Bu kitap 1882 yılında çocuklar için yayımlanmıştır. Harflerin 

öğretilmesi ile başlayan, çok basit dilde yazılan bu kitapta folklor örnekleri - sözlü edebiyat 

avantaj teşkil ediyor. Yazarın daha bir ve en büyük yeteneği hem de ondadır ki, o, sade 

cümlelerle yetinmiyor, büyük eğitici önemi olan atasözleri ve hikmetli sözlerden geniş 

kullanıyor. Onların birkaçını masal olaraq söylüyoruz: 

"Dil kılıçtan kötü öldürür", "Yolu bilen yorulmaz", Hareket benden, bereket senden "," Sakin 

olan salim olur", "Doğru adam işini gizlemez", "Göz görmez, yüz utanmaz", "Cahilin ihtiyara 

hürmet etmesi önemlidir", "Adamın yavan ekmeği başkasının pilavından iyidir", "Bir parçanı 

bilmeyen, bin parçayı de bilmez", "Çok gülen çok ağlar", "Zalim sonunda zelil olur", 

"Düşmanın tenesi cehennem tenesinden beterdir" vs. 

Sonraki sayfalarda belirli başlıklar altında hikayeler, kısa hikayeler, temsiller dahil edilmiştir. 

Bunlar da yapı ve içerik açısından çok farklı ve ilginç. Yani, hikayeyi okuduktan sonra 

öğrencinin onu ne ölçüde benimsemesini bilmek için metnin her bir cümlesi hakkında sorular 

sorulur. Sonra aynı masal ve hikayeye uyğun atasözleri ve zerbi-masal'lardan örnekler gösterilir. 

Dersliyin ilk hikayesi çok kısa olsa da, kendi derin anlam taşımaktadır. "Tembel ve seyli" 
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(tembel ve çalışkan) adlandırılan bu hikaye şöyledir: "Tembel dedi: "Bugün oynaram, yarın 

okurum". "Çabalı dedi: "Bugün okurum, yarın oynayacağım". 

Ve her metnin sonunda da güzel eğitici örnekler veriliyor: "Tembel der cesaretim yok, ver 

yiyeyim, ört yatım, gözle canım çıkmasın" vs. 

Diğer bir masal çocukluk dönemlerimizden hepimizin ezbere söylediğimiz "İki arkadaş" 

hikayesidir. 

Diğer bir masal çocukluk dönemlerimizden hepimizin ezbere söylediğimiz "İki arkadaş" 

hikayesidir. 

"Kerim ve Osman isimli iki arkadaş ormana gidiyor. Onlar bir ayı ile karşılaşıyor ve dostlardan 

biri kaçıp ağaçta gizleniyor, diğeri ise kendisinin ölülüye vuruyor. Ayı ise onu ölmüş bilerek, 

koklayıp gidiyor" hikayenin sonu bu sözlerle bitir: "Ayı bana, herkes seni tehlikede bırakıp 

kaçtı, onun ile arkadaş olma"! – söyledi diyor.  

Ve sonunda birkaç atasözleri veriliyor. "Arkadaş arkadaş ile ten gerek, ten olmasa gen gerek", 

"Yalnız elden ses çıkmaz", "Dost ile ye-iç, sakın alışveriş yapma" vb (1, s.18) 

Görüldüğü gibi, çocuklar için hazırlanan bu kitapların her biri sözlü halk edebiyatı örnekleri 

üzerinde tertip edilmiştir. Atasözleri, bayatlar, ninniler, çocuk oyunları ve türküleri, hikaye, 

temsil, masallar ve saire. 

Çocuk folklorunun örneklerini yansıtan R. Efendiyev’in "Çocuq bahşesi", Velibeyovun 

"Kudreti xoda", F.Köçerlinin "Küçüklere hediye" gibi kitapları yayımlandı. F.Köçerli 

"Küçüklere hediye" adlı kitabında çocukların terbiyesinde folklorun müstesna önemi olduğunu 

göstermektedir. (4, s.215) 

XX. yüzyıldan ise artık sırf çocuklar için "Mekteb", "Debestan" gibi özel dergiler yayınlanmaya 

başladı ki, burada da yazarların temel hedefi sözlü halk edebiyatı örneklerini çocuklara işte sade 

halk dilinde duyurmaktı. Bu örneklerin her birinde çocukların eğitimi, ahlakı, vatana, halka, 

sevgisi anne hattı oluşturuyor. Manevi eğitiminin temel parçası olan doğru-dözgünlük, temizlik, 

ahlak, saflık, insanseverlik, hayırseverlik, vatanseverlik gibi fikirler bütün dönemlerde önemli 

sayılmıştır. 

Basit dilde gösterilen bu örneklerin her biri çocukların zevkini okşar ve rahat şekilde akılda 

kalıyor. Örneğin R.Efendiyevin " Çocuq Bahşesi", "Besiretül Etfal", Ü.Hacıbeyov'un "Hesap 

Meseleleri" vb. çocuqlarçin yazılan ders kitapları çok basit ve kolay dilde olduğu için defalarca 

çeşitli yıllarda İstanbul'da, Bakü'de, Tiflis'te yayınlanmıştır. 

Genelde halk folkloru basit ve anlamlı dilde olduğu için çocuk yazarları da bu örneklerden daha 

çok isiıfade eden, halkın adet-enene geleneklerini yüksek ustalıkla tasvir ederek, her çocuğun 

kendine özgü dilini ve öğrenme düzeyi becerisini dikkate alarak bu örneklerden ustalıkla 

kullanmışlardır. 

Çocuk edebiyatının temel görevi yetişen genç nesli vatansever ruhta terbiye etmek, onlarda 

humanıstlik, dürüstlük, dostluk gibi insani özellikleri aşılayarak namuslu vatandaş - asıl insan 

yetiştirmektir. Yani amaç çocuktan vatandaş terbiye etmektir. 

Nitekim çocuk edebiyatı yazılırken sözel halk edebiyatına özel yer ayrılması mutlaktır. Zengin 

manevi değerlere sahip olan Azerbaycan sözlü halk edebiyatı, folklorumuz çocuk folkloru 

edebiyatında yeterince yerini bulmuştur. 

Azerbaycan çocuk edebiyatının araştırmacılarından olan Qara Nazmazov çocuk edebiyatına 

böyle bir tarif veriyor: "Çocuk edebiyatı, edebiyatın bir parçası olup, amaç ve görevine dolayı 

17 yaşına kadar çeşitli okuyucu gruplarının tatbikat, eğitim ve ahlaki-estetik terbiyesine 

yöneltilen edebi eserlere denir" . (3, s. 4). 

Çocuk edebiyatını yaratan yazarlar kendi eserlerinde halk ortamını, halk yaşamını geniş 

aydınlatmışlar. 
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Sözlü halk edebiyatı hazinesinin incileri - masallar, şarkılar, destanlar, atasözleri, fıkralar vs. 

çocuk edebiyatını xelqilik ve sanat açısından zenginleştiriyor. Bilindiği üzere, uzun yüzyıllardan 

beri halk kendi folklorunda çocuğa eğitim ve sanatsal estetik eğitim yönteminin ideal 

numunesini yaratmıştır. Haklı olarak diyorlar ki, "halk estetiğinden, halk mizahından, halk 

zovqünden ve idealinden" ayrı düşen çocuk edebiyatı faydasız olur, çabuk unutuluyor. (3, s. 9) 

Ne iyi ki bu sözlü halk edebiyatı örnekleri nesilden-nesle geçerek günümüze kadar ulaşmıştır ve 

umuyoruz gelecekte de daha birçok gelen nesiller sözel halk edebiyatı örneklerinden 

yararlanarak, çocuklar için yeni- yeni kitaplar yayınlatacaq, çocuklara armağan edecekler. 

Günümüzde de Azerbaycan çocuk edebiyatı kendi ananelerine - sözlü halk edebiyatı örneklerine 

sadık kalarak daha da zenginleşmektedir. 
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ÇOCUKLARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN 

DESTEKLENMESİNDE EĞİTİMDE BİR ARAÇ OLARAK FIKRALAR 

 

Kevser TOZDUMAN YARALI* 

Elifcan DİDİN** 

 

Özet 

21. yüzyılın temel bir yetkinliği olarak belirtilen eleştirel düşünme,  bireyin neye inanacağına veya ne 
yapacağına karar vermeye odaklanan mantıklı, yansıtıcı düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme özünde 
gerçek problemler hakkında düşünmeyi içerir. Nasreddin Hoca fıkraları da öyküsünü gerçek yaşam 
olaylarından almaktadır. Bu araştırmada Nasreddin Hoca fıkralarının, eleştirel düşünmenin alt becerileri 
ile ilişkisini incelemek ve eğitim sürecinde eleştirel düşünmenin desteklenmesini sağlayacak bir araç 
olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel modelde tasarlanmış ve durum 
deseni kullanılmıştır. Çalışmada, 100 Temel Eser arasında yer alan Mehmet Fuat’ın yazarı olduğu 
“Çocuklar İçin Nasreddin Hoca Fıkraları” isimli kitap esas alınmıştır. Toplam 290 fıkranın yer aldığı 
kitapta, tüm fıkralar araştırmacı tarafından okunduktan sonra, eleştirel düşünme becerilerini daha iyi 
yansıtacağı düşünülen ve eleştirel düşünme becerilerinin tümünü kapsadığı belirlenen 12 fıkra 
değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada betimsel analiz ve söylem analizi kullanılmıştır. Betimsel analiz 
için, 1990 yılında Facione önderliğinde gerçekleştirilen Delphi Projesi esas alınmıştır. Bu projede ortaya 
konulan eleştirel düşünme becerisine ait  “yorumlama, analiz,  değerlendirme, çıkarım yapma, açıklama, 
öz düzenleme” alt becerileri, betimsel analizde kategorilerin oluşturulmasında kullanılmıştır.  Söylem 
analizinde ise betimsel analiz ile yüzeysel kalan örtülü düşüncelerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 
Araştırmanın sonucunda, Nasreddin Hoca fıkralarının eleştirel düşünme becerilerini kazandırmada etkili 
bir araç olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, açık uçlu sorular sorma, drama gibi farklı tekniklerin 
kullanılmasının fıkraların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmedeki etkililiğini arttıracağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme, fıkra, eğitim, Nasreddin Hoca. 

 

JOKES AS A TOOL IN EDUCATION AT SUPPORTING CHILDREN'S CRITICAL 

THINKING SKILLS 

Abstract 

Critical thinking as a fundamental competency of the 21st century is a form of logical reflective thinking 
that focuses on deciding what an individual will believe or do. Critical thinking involves, in essence, 
thinking about real problems. The Nasreddin Hodja disciples also take the story from real life events. In 
this research, it is aimed to investigate the relation of Nasreddin Hodja jokes with the subordinate skills 
of critical thinking and to assess the usefulness of jokes as a tool to support critical thinking in the 
educational process. The study was designed in qualitative model and conducted by using the case 
design. The study, it is based on the book titled "Nasreddin Hoca Fıkraları" for Mehmet Fuat which is 
among the 100 Basic Works. A total of 290 jokes have been reviewed in the book, 12 jokes which, after 
reading by all the journalists, are thought to better reflect critical thinking skills and include the full 
range of critical thinking skills. Descriptive analysis and discourse analysis were used in the research. For 
the descriptive analysis, the Delphi Project, led by Facione in 1990, was taken as the basis. In this 
project, "critical analysis, evaluation, inference, explanation, self-regulation" sub-skills of critical thinking 
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skills were used to construct categories in descriptive analysis. In the analysis of discourse, it is aimed to 
reveal the implicit thoughts which are superficial by descriptive analysis. As a result of the research, it 
was determined that Nasreddin Hodja was an effective tool in gaining critical thinking skills. However, it 
is thought that the use of different techniques such as asking open-ended questions, drama, etc. will 
increase the effectiveness of fiction in developing critical thinking skills. 

Keywords: Critical thinking, joke, education, Nasreddin Hoca. 

 

Giriş 

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre oluşturulan ilköğretim programında yer verilen sekiz 

temel beceriden biri eleştirel düşünmedir (Karadüz, 2010). Eleştirel düşünme bireyin neye 

inanacağına veya ne yapacağına karar vermeye odaklanan mantıklı yansıtıcı düşünme biçimidir 

(Ennis, 1991). Eleştirel düşünme, içinde bulunduğu bağlama duyarlı olduğundan, iyi bir yargıya 

ulaştıran becerili ve sorumlu bir düşünmedir, kriterler üzerine kuruludur ve kendini düzeltici bir 

yapıya sahiptir (Lipman, 1988). Kökdemir (2005) eleştirel düşünen bireyin sahip olması 

gereken becerileri sekiz madde kapsamında ele almıştır: (1) kanıtlanmış gerçekler ve öne 

sürülen iddialar arasındaki farklılığı yakalayabilme, (2) elde edilen bilgilere ait kaynakların 

güvenirliklerini test edebilme, (3) ilişkisiz bilgileri kanıtlardan ayıklayabilme, (4) önyargı ve 

bilimsel hataların farkında olabilme, (5) tutarsız yargıların farkına varabilme, (6) etkili soru 

sorabilme, (7) sözlü ve yazılı dili etkili kullanabilme ve (8) bireyin kendi düşüncelerinin farkına 

vardığı üst biliş (metacognition). Tam ve gerçek bir eleştirel düşünme üç parçadan oluşur. 

Birincisi, eleştirel düşünme soru sormayı içerir. Buna göre, cevaplanması gereken sorular, iyi 

sorular, konunun özüne giden sorular sormayı gerektirir. İkincisi, eleştirel düşünme, bu 

soruların mantığını kavrayarak çözmeye çalışmayı içerir. Ancak, bu üzerinde düşünülmeden 

verilmiş bir cevaptan farklıdır. Üçüncüsü ise, eleştirel düşünme, mantığın sonuçlarına inanmayı 

belirtir (Nosich, 2016). Fisher (2005) e göre, eleştirel düşünmeyi öğrenmek için gerekli iki şey 

vardır:  

1- Nasıl soru soracağını öğrenmek, soru ne zaman sorulacak, hangi soru sorulacak 

2- Nasıl akıl yürüteceğini öğrenmek, akıl yürütmeyi ne zaman kullanmalıyım, hangi akıl 

yürütme yöntemlerini kullanmalıyım. 

Çocuklardaki düşünme süreçlerine katkıda bulunmak ve felsefeye olan ilgilerini arttırabilmek 

için toplumdan ve dünyanın sorunlarından uzak bir şekilde ele alınan geleneksel öğretim 

yöntemlerinden uzaklaşmak gerekmektedir. Bunun yerine eğitimde, kavramları somutlaştıracak, 

öğrenmeye motive edecek, yaşam ile bağ kurduracak, grup etkileşiminin olduğu, ezberden uzak, 

edebi metinlerden yararlanma, analoji ve drama teknikleri gibi güncel yaklaşımların 

kullanılması gerekmektedir (Kızıltan, 2012). Çocukların düşünme becerilerini geliştirmek ve 

özgür düşünmelerini sağlamak için kullanılabilecek yaklaşımlardan biri de metaforik düşünme 

ve öğrenmedir. Metaforik düşünme ve öğrenme, etkililiği ve yeterliği daha önceden bilimsel 

verilerle ispatlanmış bazı öğretim teknikleri ile birlikte kullanılarak, öğrencilerin yaratıcı ve 

eleştirel düşünme yeteneklerini arttırma amacı taşıyan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir 

(Arslan ve Bayrakçı, 2006). 

Çocukların eğlenmeye odaklı oldukları düşünüldüğünde dil, bilişsel, sosyal ve duygusal 

faktörleri içeren mizah ögeleri eğitim ve öğretimde kalıcı ve etkili bir öğrenme aracı olarak 

kullanabilir (Özkara, 2013). Doğal konuşma, şaka yapma, nükteli sözcükler kullanma, 

kinayeler, sözcük oyunları, hoş anekdotlar ve kasıtsız yapılan gülünç konuşma hareketleri, 

fıkralar gibi birçok yapıyı içeren mizah, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gibi anlamlı bileşenleri 

ile bir akıl yürütme biçimidir (Berk ve Trieber, 2009). Dolayısı ile mizah, bireylerin sosyal 

yaşamında bir üretim aracı olduğu kadar öğrenme yaşamında da ideal bir öğretme aracı olarak 

düşünülebilir. Rareshide (1993)’e göre mizah sınıf içinde şu amaçlarla kullanılabilir: Üst düzey 

düşünmeyi teşvik etmek(1), otoriter disipline alternatif oluşturmak(2), öğrenme etkinliğini 

neşeli hale getirmek(3), kişiliği öğrencilerle bağdaştırmak(4). 
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Edebiyat eğitiminin amaçları; “bireye estetik bir bakış açısı kazandırmak; bireyin okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek;  edebiyatı bir araç olarak değerlendirip 

bireyin eğitimine katkı sağlayan temel bir alan olarak kullanmak; bireyin edebiyattan 

yararlanarak gündelik yaşamına ait duyuş, düşünüş ve davranış şekilleri geliştirmesine yardımcı 

olmak” şeklinde belirtilmiştir (Güzel, 2006). Sözlü edebiyat ürünü olan fıkralar açık, sade ve 

anlaşılır bir dilde tez ve anti tezler üzerine kuruludur. Fıkralarda anlatımı güçlendirmek 

amacıyla kıssadan hissenin gizlendiği, dişil söze karşı eril sözü, temsil eden cümlelerin yani sıra 

mecazi anlamlar ya da deyimler çok sık kullanılmaktadır (Özkara, 2013). Fıkralar konularını, 

toplum hayatında ortaya çıkan tersliklerden, düşünce ve davranış farklılıklarından doğan 

çatışmalardan alırlar. Fıkralar aracılığıyla, çocukların mizah yönü gelişir, hayata ve olaylara 

farklı açılardan bakmayı öğrenirler. Dolayısıyla fıkraların pratik zekâyı işletme ve güçlendirme 

işlevi vardır (Tanju, 2015). Gülmece sanatının temel unsuru olan Nasreddin Hoca fıkraları fark 

ettirmeden eğitme, hissettirmeden ders verme ve olgunlaştıran düşünsel bir öze sahip olma 

özelliğine sahiptirler (Batur, Sır ve Bek, 2012). 

Nasreddin hoca fıkralarıyla eleştirel düşüncenin yapısı mizahın temelinde yer alan hoşgörüyle 

öğrenilir. Onun mizahıyla yaşam, eleştirel bakışla değerlendirilebilir. Çünkü Nasreddin Hoca 

fıkralarında yaşamı sorgular, çözümler, geliştirir ve yeniler. Kalıp yargıları, tabuları sorgulayıp 

sorgulatarak düşünce dünyasını aydınlatır. Bu yönüyle, mizah ve eleştirel düşünce birbirinden 

beslenir (Özdemir, 2010). 

 Çocukların hayal dünyasını destekleyen kitaplar, çocuklara hayata farklı bir bakış açısıyla 

bakma becerisi kazandırırlar. Çünkü edebiyatta sıkça kullanılan “Ya olsaydı?” tarzında sorular 

çocukları bir olay ya da durumda bulunabilecek farklı ihtimal ve olasılıklar üzerinde düşünmeye 

sevk etmektedir (Kiefer vd., 2007). 

Eleştirel düşünme özünde gerçek problemler hakkında düşünmeyi içerir. Gerçek problemler ise 

karmaşıktırlar, sonları dağınıktır ve açık değildir. Genellikle tek bir doğru cevapları da yoktur, 

ancak yanlış cevapları vardır (Nosich, 2016). Nasreddin Hoca fıkraları da öyküsünü gerçek 

yaşam olaylarından alır. Fıkraların asıl konusu insandır. İnsana ait birçok özelliği içinde 

bulundurur ve eleştirel bakış açısıyla insan ilişkilerine yönelik sorunlar üzerinde durur 

(Dedebağı, 2007). Düşüncenin ve dilin en güçlü olduğu metinler edebî ve bilimsel metinler 

olduğundan, metinlere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak, eleştirel düşünme sürecini etkin 

hale getirmektedir (Karadüz, 2010). Dolayısıyla, fıkralar eleştirel düşünme becerilerinin 

kazandırılmasında önemli bir yere sahip olmaktadır. 

Eleştirel düşünme konusunda yapılmış olan çalışmaların daha çok eleştirel düşünmenin önemi 

üzerinde durduğu, ancak eleştirel düşünmenin nasıl geliştirilebileceğine yönelik vurgu 

yapmadıkları görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada Nasreddin Hoca fıkralarının, eleştirel 

düşünmenin alt becerileri ile ilişkisini incelemek (Bkz. Tablo 1) ve eğitim sürecinde eleştirel 

düşünmenin desteklenmesini sağlayacak bir araç olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek 

amaçlanmıştır. 

Tablo 1. Eleştirel Düşünme Becerileri 

Eleştirel 

Düşünme 

Becerilerinin 

Boyutları 

Alt boyutların 

basamakları 

Açıklamalar 

YORUMLAMA 

Sınıflandırma Çeşitli durum, tecrübe, veri, olay yargı vb. 

kriterlerin anlamını ya da önemini kavrama 

ve ifade etme. 
Önemini çözme 

Anlamını aydınlatma 

ANALİZ 

Fikirleri gözden geçirme Çeşitli durum, tecrübe, sebep vb. kavramlar 

ve açıklama türleri arasındaki amaçlanan ve 

güncel çıkarımsal ilişkileri saptama. 
Argümanları ortaya çıkarma 

Argümanları analiz etme 

ÇIKARIM YAPMA 

Kanıttan kuşkulanma Mantıklı sonuçlara ulaşmak için gerekli 

unsurları saptama; varsayım ve hipotezler 

oluşturma.  
Alternatifleri tahmin etme 

Sonuçlar çıkarma 
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DEĞERLENDİRME 
İddiaları değerlendirme 

Çeşitli durum, tecrübe, veri, olay yargı vb. 

sunumların güvenirliğini ve sunum türleri 

arasındaki çıkarımsal ilişkilerin mantıksal 

gücünü değerlendirme.  Argümanları değerlendirme 

AÇIKLAMA 

Sonuçları ifade etme Muhakemenin sonuçlarını belirtme ve 

muhakemeyi ikna edici argümanlar tarzında 

sunma. 
Prosedürleri doğrulama 

Argümanları sunma 

ÖZ DÜZENLEME 
Kendini gözden geçirme Kişinin kendi çıkarımlarını, analiz ve 

değerlendirme becerilerini kullanarak 

incelemesi. Kendini düzeltme 

Eleştirel düşünme becerilerinin özü (Facione,1990). 

Yöntem 

Bu araştırmada nitel model ve durum deseni kullanılmıştır. Durum çalışmasında amaç, belli bir 

duruma yönelik sonuçlar ortaya koymaktır (Merrriam, 2015; Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Doküman incelemesi kullanılan araştırmada betimsel analiz ve söylem analizi yapılmıştır. 

Betimsel analizde veriler daha önceden belirlenen temalara göre yorumlanır. Betimsel analizin 

amacı, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Söylem analizi, kelime ya da kelime gruplarının ötesinde bir 

anlama odaklanır. Bu nedenle analiz kaynağını, dilin yapısı gereği konuşmalar ve yazılı metinler 

oluşturur. Bu kalıplar içerisinde, kelimelerin görünür anlamlarından çok dil özelliklerinin 

tanınması önemli olup, söylenenin ne olduğundan ziyade nasıl söylendiği dikkate alınmaktadır 

(Mil, 2007). Durum çalışmasının önemi, yoğun betimleme içermesi, sağlam temelleri olması, 

hayatın içinden olması, anlamaları aydınlığa kavuşturarak örtük bilgiyi aktarabilmesindendir 

(Merriam, 2015). Bu çalışmada kullanılmış olan betimsel analizde tematik çerçeve Facione 

(1990) önderliğinde Delphi Tekniğiyle gerçekleştirilen, 46 uzmanla yapılan görüşmeler 

sonrasında ortaya çıkan eleştirel düşünme becerileri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu 

beceriler sırasıyla; yorumlama, analiz, çıkarım yapma, değerlendirme, açıklama ve öz 

düzenlemedir.  

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgulara ilişkin bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada, 100 Temel Eser arasında yer 

alan Mehmet Fuat’ın yazarı olduğu “Çocuklar İçin Nasreddin Hoca Fıkraları” isimli kitap esas 

alınmıştır. Toplam 290 fıkranın yer aldığı kitapta, tüm fıkralar araştırmacı tarafından 

okunduktan sonra, eleştirel düşünme becerilerini daha iyi yansıtacağı düşünülen ve eleştirel 

düşünme becerilerinin tümünü kapsadığı belirlenen 12 fıkra değerlendirilmiştir. Bununla 

birlikte, eleştirel düşünmenin her alt becerisi için iki fıkra doğrudan alıntılanarak 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda değerlendirilen fıkra isimleri şu şekildedir: (1)Bulmanın 

Tadını Unutmayım, (2)El Elin Eşeğini Böyle Arar, (3)Ver Bakalım On Günlük Yevmiyemi, 

(4)Hırsızın Hiç Suçu Yok mu?, (5)Gece Herkes Dört Gözle Ay Işığını Bekler, (6) Pınar Başında 

Uyumuştum, (7)Karşıtı Belirlenmedikçe, (8)Çiftçi Buğday vermese, (9)İnanmıyorsanız Ölçün, 

(10)Ya Tutarsa, (11)Kovasına Bakar, (12)Deveye Kanat (Fuat, 2014). 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini arttırmak amacıyla bulgular kısmında, araştırmaya dâhil 

edilen fıkralardan doğrudan alıntılar yapılmış ve betimlemeler bu alıntılar üzerinde açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Bulgular 

Aşağıda, eleştirel düşünme becerileri kapsamında Nasreddin Hoca fıkraları incelenmiş ve her alt 

beceri iki fıkra ile örneklendirilmiştir. 

Yorumlama 

Nasreddin Hoca fıkraları, sınıflandırmayı kullanma, önemini çözme ve anlamını aydınlatma 

becerilerini içermesi yönüyle eleştirel düşünmenin yorumlama becerisine yer verir.  
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Yorumlama, bir durumla ilgili kanıtları değerlendirme, bu kanıtlardan yola çıkarak ya da 

duruma ilişkin verilerden geçerli sonuç çıkarma, çıkarılan sonuçların doğru olup olamadığına 

karar vermedir (Kurnaz, 2013). Nasreddin Hoca fıkralarında analoji ya da mecazi anlatıma 

sıklıkla yer verilmektedir. Fıkra içinde yapılan açıklamalarda istenmeyen belirsizliklerin ortadan 

kaldırılması ve bilgi içeriğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Buna, “Bulmanın tadını 

unutmayın” ve “Pınar başında uyumuşum” fıkraları örnek olarak gösterilebilir.  

“Bulmanın Tadını Unutmayın” 

Bir gün Nasreddin Hoca eşeğini yitirmiş. Çarşıda pazarda dolaşırken: “Bulana eşeği yuları, semeriyle 

birlikte bağışlayacağım” diye yemin ediyormuş. “Hoca! Yuları, semeriyle birlikte bağışlayacak olduktan 

sonra, eşek bulunmuş, bulunmamış, sana ne yararı var?” demişler. Hoca gülümsemiş: Bulmanın tadını 

unutmayın!” 

Bu fıkrada Nasreddin Hoca “Bulmanın tadını unutmayın” diyerek olaya farklı bir açıdan 

yaklaşmış ve kendisi için eşeğe sahip olmanın değil, eşeğin bulunmasının önemini 

vurgulamıştır. 

“Pınar Başında Uyumuştum” 

Bir gün Nasreddin Hoca bir köy imamına konuk olmuş. Ev sahibi: “Efendi, uykusuz musun, susuz 

musun” diye sormuş. Açlıktan tokluktan söz eden yok… Hoca buruk: “Buraya gelmezden önce bir pınar 

başında uyumuştum” demiş. 

Nasreddin Hoca bu fıkrada “Buraya gelmezden önce pınar başında uyumuştum” sözüyle var 

olanı söyleyerek var olmayanı kastetmiştir.    

Bu fıkralarda, belirsizliğin giderilmesi için dolaylı yoldan betimleme yapılmıştır. Durumdan 

sonuç çıkartılarak sürecin önemine vurgu yapmıştır. 

Analiz 

Analiz, durumlar arasındaki çıkarımsal ilişkileri saptamaya yöneliktir (Facione, 1990). 

Nasreddin Hoca fıkraları, analiz becerisine yönelik fikirleri gözden geçirme, argümanları ortaya 

çıkarma ve argümanları analiz etme becerilerine sıklıkla yer vermektedir. Fıkralarda fikir ya da 

kavramlar karşılaştırılarak aralarındaki fark gösterilir. Bununla birlikte, konuları ya da 

problemleri ortaya koyarak problemin parçalarını belirlemek ve parçaların birbiriyle kavramsal 

ilişkilerini saptamak esas alınır. İddiaları, farklı görüş ve bakış açılarını doğrulayan ya da 

yanlışlayan sebep ya da sebepleri ifade etmeyi amaçlayan durumlar belirtilir. Buna örnek olarak 

“Karşıtı belirlenmedikçe” ve “ Kovasına bakar” fıkraları örnek olarak gösterilebilir. 

“Karşıtı Belirlenmedikçe” 

Bir gün Nasreddin Hoca’ya: “Efendi, insanın burnu neresindedir?” diye sormuşlar. Ensesini göstermiş. 

“Niye böyle tam karşıtını gösterdin?” “Hele bakın!” demiş Hoca. “Hiçbir şeyin karşıtı belirlenmedikçe 

aslı kesinlik kazanmaz!” 

Nasreddin hoca buradaki “Hiçbir şeyin karşıtı belirlenmedikçe aslı kesinlik kazanmaz” sözüyle, 

kavramların karşıtlığından yola çıkarak bir şeyin aslını bulmanın mümkün olduğunu ifade 

etmiştir.  

“Kovasına Bakar” 

Bir gün Nasreddin Hoca bir arkadaşıyla göl kıyısında dolaşıyormuş. Arkadaşı sormuş: “Hoca! Sence bu 

gölde kaç kova su vardır?” “Kovasına bakar” demiş Hoca. “Nasıl?” “Bu göl büyüklüğünde bir kova 

bulabilirsen, sorunun yanıtı bir kova olur.” 

Bu fıkra Nasreddin Hoca’nın eleştirel düşünme becerisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Buradaki “Kovasına bakar” sözüyle hocanın problemlerdeki kavramsal ilişkileri iyi bir şekilde 

saptadığı gözlemlenmektedir. 

Bu fıkralarda, muhakeme yapma, karşılaştırma, kavramsal ilişkileri saptama durumlarının 

kullanılmış olduğu görülmektedir. 
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Çıkarım Yapma 

Akıt yürütme, tümevarım ve tümdengelim aracılığıyla, mevcut durum ve bilgiden yola çıkarak 

yeni bir bilgi ortaya koyma, doğruluğu bilinen önermelerden sonuç çıkarmadır 

(Hançerlioğlu’dan aktaran, Kurnaz, 2013). Nasreddin Hoca fıkraları içinde sonuç çıkarma, 

tahmin yürütme ve sunulan bilgiyi genel olarak yargılama biçimleriyle karşılaşılmaktadır. 

Çıkarım yapma becerisini ele alması yönünden “Ver bakalım on günlük yevmiyemi” ve 

“Deveye kanat” fıkraları örnek olarak sunulmuştur. 

“Ver Bakalım On Günlük Yevmiyemi” 

Bir gün Nasreddin Hoca pazarda aldıklarını bir hamalın küfesine yüklemiş. Hoca önde hamal arkada eve 

yollanmışlar. Ama evin kapısına geldiğinde Hoca dönüp arkasına bakmış ki, hamal ortada yok. Her yeri 

aramış, aynı yoldan pazara kadar gidip gelmiş, hiçbir yerde yok… On gün kadar sonra Hoca dostlarıyla 

gezerken, aralarından biri heyecanla: “İşte senin aradığın hamal!” diye fısıldamış. Hoca adamı görünce 

ortadan yok olmuş. Tekrar bir araya geldiklerinde dostları: “Hoca! Hamalı gördüğün halde niye 

yakalamadın da, ortadan yok oldun?” diye sormuşlar. “Ben bu hamalı yitireli on gün oldu” demiş Hoca. 

“Adam: ‘On gündür senin yükünü taşıyorum, haydi ver bakalım on günlük yevmiyemi’, dese, ben ne 

yapardım?” 

Bu fıkrada da Nasreddin Hoca’nın farklı bir düşünce sistemi olduğu göze çarpmaktadır. Hoca 

geçen süreye bağlı olarak hamalın verebileceği cevabı önceden kestirmiş ve özgün bir çıkarımda 

bulunmuştur. 

“Deveye Kanat” 

Bir gün Nasreddin Hoca camide öğüt verirken birden bire şöyle demiş: “Ey Müslümanlar! Siz sabah 

akşam Tanrı’ya şükredin ki deveyi kanatsız yaratmış.” “Niye Hocam, kanadı olsa ne olurdu?” diye 

sormuşlar. “Uçup bacanıza konsaydı, ne olduğunu görürdünüz…” 

Nasreddin Hoca burada, yapmış olduğu özgün çıkarımı, karşı tarafa somutlaştırarak anlatma 

yoluna gitmiştir.  

Bu iki fıkrada bir bilginin değerini ve akla yatkınlığını yargılama, alternatif hipotezleri 

tasarlama, hedefi gerçekleştirmek için farklı planlar geliştirme ve ön tahminler oluşturma 

örnekleri görülmektedir. 

Değerlendirme 

Nasreddin Hoca fıkraları iddiaları ve argümanları değerlendirme yollarını içinde bulundurur. 

Değerlendirme, kanıtların güvenirliğini değerlendirmeye ya da durumlar arasındaki planlı 

çıkarımsal ilişkilerin mantıksal gücünü değerlendirmeyi içerir (Facione, 1990). Fıkralarda 

yapılan değerlendirme, mantıklı çıkarımlar yapmaya, bir görüşün ve yargının kabul 

edilebilirliğinin değerlendirilmesine olanak tanır. Değerlendirme becerisine yönelik olarak 

“Hırsızın hiç suçu yok mu?” ve “Çiftçi buğday vermese” fıkraları örnek olarak sunulabilir. 

“Hırsızın Hiç Suçu Yok Mu? 

Bir gece Nasreddin Hocanın ahırına girip eşeğini çalmışlar. Ertesi gün çarşıda önüne gelene yana yakıla 

bu olayı anlatarak dolaşan Hoca’nın çok üzüldüğünü görenler birtakım öğütlerde bulunmaya 

başlamışlar: ”İyi ama Hoca Efendi, ahırın kapısına şöyle sağlam bir kilit asman gerekmez miydi?” “En 

başta kapıyı sağlam yapmalıydın. Dokunsan kilidiyle birlikte parçalanacak çingene tahtasından kapı ne 

işe yarar?” “İnsan bahçesinin duvarını biraz yüksekçe ördürmez mi?” “A Hoca! Uyuyor muydun, yoksa 

ölmüş müydün? Adam koca hayvanı cebine koyup gitmedi ya!” “Her şeyden önce malına göz kulak 

olmayı bileceksin!” Hoca dinlemiş, dinlemiş, sonra: “Efendiler, ağalar! Pek doğru söylüyorsunuz” 

demiş. “Eşeği geri getirmeseler de hepsi doğru sözler. Ama bütün kabahat bende mi? Hırsızın hiç suçu 

yok mu?” 

Nasreddin Hoca burada “Hırsızın hiç suçu yok mu?” diyerek insanların yapmış olduğu 

çıkarımların mantıksal bir nedene oturtulması gerektiğini vurgulamıştır. 

“Çiftçi Buğday Vermese” 
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Bir gün Nasreddin Hoca’ya konuk gittiği bir köyde sormuşlar: “Efendi! Padişah mı büyük, yoksa çiftçi 

mi?” “Elbette çiftçi büyük” demiş Hoca. “Çiftçi buğday vermese, padişah acından ölür.” 

Hoca, burada “Çiftçi buğday vermese, padişah acından ölür” sözüyle olaya farklı bir açıdan 

yaklaşmış ve olayın nedenine inerek mantıksal çıkarımda bulunmuştur. 

Örnek olarak sunulan fıkralarda iddiaların kabul edilebilirliğin değerlendirildiği, mantıklı ve 

temelsiz çıkarımlar arasında yargılama yapıldığı, bilginin durumsal ilgisinin değerlendirildiği 

görülmektedir. 

Açıklama 

Açıklama, bireyin yaptığı muhakemenin sonuçlarını belirtmeyi ve muhakemesini ikna edici 

argümanlar tarzında sunmayı içerir (Facione, 1990). Nasreddin Hoca fıkralarında muhakemenin 

sonuçları belirtilir, ikna edici argümanlar tarzında sunulur. Açıklama becerisine yönelik “El elin 

eşeğini böyle arar” ve “Gece herkes dört gözle ay ışığını bekler” fıkraları örnek olarak 

sunulabilir. 

“El Elin Eşeğini Böyle Arar” 

Bir gün Nasreddin Hoca tarlasına giderken karşısına çıkıp: “Efendi! Subaşı’nın eşeği ortada yok. Biz 

hepimiz sağa sola dağılıp arayacağız, sen de sizin oralara bakıver” demişler. Hoca türkü mani bahçelere 

girip çıkarak dolaşır, bir yandan da yemişlerin tadına bakarken, karşılaştığı tanıdığı sormuş: “Hoca 

böyle ne dolaşıyorsun?” “Subaşı’nın eşeğini arıyorum.” Adam gülmüş: “Bu ne biçim eşek arayış’” Hoca 

da gülmüş: “El elin eşeğini böyle arar!” 

Nasreddin hoca burada “El elin eşeğini böyle arar” diyerek yapmış olduğu açıklamayı ikna edici 

bir şekilde sunmuştur.  

“Gece Herkes Dört Gözle Ay Işığını Bekler” 

Bir gün Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: “Güneş mi daha faydalıdır, yoksa Ay mı?” “Ay...”demiş. 

“Neden?” Açıklamış: Güneş, zaten gündüzün aydınlığında doğar, ha olmuş, ha olmamış kimse aldırmaz. 

Ama Ay gecenin karanlığında doğar, ortalığı gündüze çevirir… Onun için de gece herkes dört gözle ay 

ışığını bekler.” 

Hoca burada da yine kendi fikrini mantıksal çıkarımlar doğrultusunda açıklamaktadır. 

Örnek olarak sunulan fıkralarda, bir iddianın kabul edilmesi için nedenlerin gösterildiği, 

çıkarımların, sonuçların sunulduğu görülmektedir. 

Öz Düzenleme 

Öz düzenleme, bireyin kendi çıkarımlarını, analiz ve değerlendirme becerilerini kullanarak 

değerlendirmesini ifade eder (Facione, 1990). Nasreddin Hoca fıkralarında, karakterlerin kendi 

muhakemelerini değerlendirdikleri, muhakemenin sonucunda ortaya çıkan hata ve eksiklikleri 

gözden geçirerek düzeltme ve çaresini bulmaya yönelik yöntemler tasarladıkları görülmektedir. 

Öz düzenleme becerisine ilişkin “İnanmıyorsanız ölçün” ve “Ya tutarsa” fıkraları örnek olarak 

sunulabilir. 

“İnanmıyorsanız Ölçün” 

Bir gün Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: “Efendi! Sen bilirsin, şu dünyanın tam ortası neresidir?” Hoca 

sol ayağının bastığı yeri göstermiş: “İşte tam burası.” Gülüşmüşler: “Eğlenme! Merak ettik de 

soruyoruz!” “Eğlenmiyorum” demiş Hoca. “İnanmıyorsanız ölçün!” 

Nasreddin Hoca burada her ne kadar “İşte tam burası” ifadesiyle hemen bir yargıya varıyormuş 

gibi gözükse de, yaptığı açıklamalarla eleştiriye açık ve sabit fikirlilikten uzak olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

“Ya Tutarsa” 

Bir gün Nasreddin Hoca’nın göl kıyısında elindeki bir çanaktan kaşık kaşık yoğurt alıp suya bıraktığını 

gören dostları: “Hoca! Ne yapıyorsun? Balıklara yoğurt mu yediriyorsun?” diye sormuşlar. “Yok!” 
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demiş. “Göle maya çalıyorum.” Gülmüşler: “Efendi! Sen sapıttın mı? Koca göl maya tutar mı?” Hoca 

şöyle bir bakmış yüzlerine: “Ya tutarsa!..” 

Hoca yine burada yapmış olduğu uygulamanın olumsuz sonuçlarına açıktır ve yargısının 

doğruluğunu ve eksikliğini test etmektedir. 

Örnek olarak sunulan fıkralarda, Hoca’nın kendi çıkarımsal yargılarını analiz ve değerlendirmek 

amacıyla çeşitli çözüm önerileri geliştirdiği görülmektedir. 

 

Sonuç 

Nasreddin Hoca, fıkralarıyla bireyi ve toplumu eleştirel düşünmeye yöneltir. Özdemir (2010), 

fıkralarda eleştirel bakışın; sözün açılması, karşılaştırma, yorum ve sonuçla birlikte ortaya 

çıktığını belirtmektedir. Fıkralar ve eleştirel düşünmenin birbirini beslediği görüşünden yola 

çıkarak tasarlanan bu araştırmanın sonucunda, Nasreddin Hoca fıkralarının, eleştirel düşünme 

becerilerini kazandırmada etkili bir araç olduğu belirlenmiştir. Eleştirel düşünmenin alt 

becerilerini oluşturan yorumlama, analiz, çıkarım yapma, değerlendirme, açıklama ve öz 

düzenleme becerilerine fıkralardaki ifadelerde yer verildiği görülmüştür. 

Günümüzde eğitimin en önemli amacı, değişik koşullara uyum sağlayabilen, esnek ve açık 

düşünebilen bireylerin yetişmesidir. Çünkü bireyin sahip olduğu önyargılar, varsayımlar, 

genellemeler, kalıp düşünceler dünyayı algılayışını ve davranışlarını şekillendirilmektedir 

(Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). 21. yüzyılın temel bir yetkinliği olarak belirtilen eleştirel 

düşünme, sadece insanın kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda, 

hem sağlıklı birey hem de sağlıklı toplum bakımından pratik bir gerekliliktir (Gündoğdu, 2009).   

Eleştirel düşünme becerilerinin ayrı bir ders olarak ele alınması, düşünmenin öğretilmesi 

amacına hizmet etmez (Doğanay ve Ünal, 2006). Bloom’un taksonomisinde üst düzey 

öğrenmeler olan uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamağındaki öğrenmeler de 

eleştirel düşünme becerisini desteklemektedir. Bu bakımdan ders içi etkinliklerde ve ders dışı 

etkinliklere, hatta ölçme ve değerlendirmede kullanılacak sorulara kadar her türlü öğrenme 

etkinliğinde uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde öğrenme seviyelerine 

erişmek gerekmektedir (Karadüz, 2010). 

Metin incelemelerinde sorgulama, karşılaştırma, değiştirme ve değerlendirme yaklaşımlarına 

yer verildiğinde öğrenciler eleştirel düşünebilmeyi öğrenirler (Karadüz, 2010). Karadeniz ve 

Gürsoy (2014) çalışmalarında, metin çözümleme yöntemlerinin öğrencilerin problem çözme, 

yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini bulmuşlardır. Buna göre, metin 

çözümlemeleri, öğrencilerin anlama, yorumlama ve altta yatan mesajı ortaya çıkarma 

aracılığıyla, yaratıcılıklarını geliştirmektedir. Bunun yanında, Oruç (2010) çalışmasında, sosyal 

bilgiler dersinde mizah kullanımının çocukların akademik başarılarını ve derse karşı tutumlarını 

olumlu yönde etkilediğini bulmuştur. Özkara (2013) ise eğitimde fıkra gibi mizah ürünlerinin 

kullanımının çocukların dinleme, konuşma, okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama 

becerilerini geliştirmesinin yanında, çocuğun sözcük dağarcığını zenginleştirmesini ve 

sözcüklerin karmaşık anlamlarının zihninde anlamlandırmasını desteklediğini belirtmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak yapılacak öneriler şu şekildedir: 

 Açık uçlu soruların eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde çok önemli bir yeri 

olduğundan eğitimciler tarafından derslerde kullanılması önerilebilir. Bu kapsamda 

çocuklara okunan fıkralar, açık uçlu sorularla eleştirel düşünme becerisinin 

desteklenmesi için kullanılabilir. 

 Fıkralar, eğlendirici ve dikkat çekici olma özellikleriyle öğrenci motivasyonunu 

artırmak için derse başlamadan kullanılabileceği gibi, ders esnasında mola aracı olarak 

da kullanılabilirler. 

 Düşünme becerilerinin desteklenmesi için uygun fıkralar çeşitli münazara konularını 

oluşturabilirler. 
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 Çocukların öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi için fıkraların sonunda sorulacak 

“Sen Hocanın yerinde olsaydın böyle bir durumda ne yapardın?” “Hocanın bu durumda 

başarısız olmasına sebep olan şey nedir?” sorularıyla problem çözme becerileri de 

desteklenebilir. 

 Fıkralar derin düşünmeyi gerektirdiği için öğretmenler eğitim sürecinde fıkra yazma 

etkinlikleri planlayabilecekleri gibi, bu konuda yarışmalar da düzenleyebilirler. 

 Fıkralara ilişkin olarak, fıkranın sonunu tamamlama, drama ya da slogan oluşturma gibi 

farklı etkinliklerle çocukların düşünme becerileri desteklenebilir. 
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KAYIP MASALLARIN PEŞİNDE 

 

Mehmet SEMERCİ* 

Simge TAMTÜRK** 

 

Özet 

İnsanlık tarihinde edebiyatın yerine ve gelişimine bakıldığında, edebiyatın sözlü anlatım türleriyle tarih 
boyunca varola geldiğini ve anlatılmaya başladığı dönemindeki sosyal, siyasal, toplumsal ve doğa 
olaylarını yansıttığı, bireylerin ve toplumların sorunlarını, yaşanmışlıklarını, sevinçlerini ve üzüntülerini 
yansıttıkları görülmektedir.  

Osmanlı dönemine baktığımızda bizde yazılı edebiyatın gerek nicelik ve nitelik açısından, gerekse türlerin 
gelişimi açısından çok geç başlayıp geliştiği bilinen bir gerçektir.  

Anahtar Kelimeler: Sözlü edebiyat, toplum, kültür, masal. 

 

Giriş 

İnceleme konusu yaptığımız  Çocuk ve Gençlik Edebiyatı’nın bizdeki gelişimine baktığımızda 

Mustafa Ruhi Şirin’in de tespit ettiği gibi, 19.yüzyıla kadar bizde çocuklara sözlü bir eğitim ve 

kültür aktarılmış ve başlı başına sözlü gelenek sürdürülmüştür (Şirin, 2007, s.50). 

Okay ise; Tanzimat öncesi edebiyatla çocuklar için yazılan metinlere rastlanmadığı gibi, 

yetişkinler için yazılan metinlerde de çocuklar oldukça nadir bulunurlar, saptamasını yapmıştır. 

(Okay, 1998, s.112) 

Okay’ın da vurguladığı gibi yazılı edebiyatla çocuklara yönelik eserler eksik kalmış olsa da 

sözlü edebiyat çerçevesinde çocuklara yönelik anlatıla gelmiş masallarımız, ninnilerimiz, 

fabllarımız, şarkılarımız hep olmuştur. 

İnceleme konumuz masallar olduğu için masallara baktığımızda, Özkırımlı masalları öyle gür 

bir kaynaktır ki, bu kaynaktan bir çok bilim dalı yararlanır. Halk masalları bir ulus için zengin 

hazinelerdir. Ulusun eski yaratılışı (seciyeleri), ülküleri, masallarda gizlidir. Halk uygarlığının 

izlerini eski masallardan kısmen çıkarmak olanağı vardır, diye tanımlamaktadır (Özkırımlı, 

1987, s.814). 

Özkırımlı’nın da belirttiği gibi  Anonim Halk Masalları, edebiyatın en önemli kültür aktarım 

araçlarıdır. Halk masalları Kantarcıoğlu’nun da vurguladığı gibi; halkın birleşik yaratıcılığıyla 

meydana gelmiş sözlü mahsullerdir (Kantarcıoğlu, 1991, s.15). 

Halk Masalları söyleme geldikleri toplum dilini, inançlarını, kültürel özelliklerini, toplumsal 

değerlerini, sevinçlerini, üzüntülerini, sosyal-siyasal durumlarını, düşünsel yapılarını, sosyal-

siyasal durumlarını, birey-toplum ilişkilerini anlatan en önemli kültür aktarım araçlarıdır.  

Masalların tüm bu özelliklerini dikkate aldığımızda halk masallarının geçmişten günümüz 

toplumsal gelişimimizi inceleyip anlayabilmemizde ve geleceğe yönelik hedef belirlememizde 

ne denli önemli olduğu görülmektedir.  

                                                           

* Yrd.Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü.    

manosdkn@outlook.com 
** Masal Anlatıcısı, Öğrenci.    simgenurtamturk@gmail.com 
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Türk Masalları’na bakıldığında Türk Halk Masalları’nın büyük bir kısmının çocuğun ruhsal 

gelişimi, değer eğitimi, dil gelişimi ve topsullaşması noktasında önemli bir kaynak olduğu 

görülmektedir 

Umay Günay, Türk Halk Masallarını teması açısından değerlendirirken; “Türk Masallarında 

mutluluk ve başarı, hüner ve emek karşılığında kazanılır, ana fikri bütün masallarda hakimdir. 

Fakir olsun zengin olsun bütün masal kahramanları, zeka, hüner, dürüstlük ve kuvvetleri 

denendikten sonra tahta ve taca sahip olur.” diyerek masallarda vurgulanan dürüstlük, doğruluk, 

çalışkanlık, emek, hüner, gibi değerlerin işlenmesine dikkat çeker (Günay, 1979, s.17). 

Türk Halk Masalları yapı açısında Batı Masallarından ayrılır ve bu bağlamda zengin özellikler 

gösterir. Özellikle giriş bölümünün tekerlemeyle başlaması ve sonuç bölümünün  “gökten üç 

elma düştü..” gibi farklı tekerlemeler ile sonuçlandırılmasıyla batı masallarında görülemeyecek 

hoş özellikler barındırır.  

Cem Güney, çocuk edebiyatında masallarımızın yerini değerlendirirken; “Türk milletinin 

yarattığı bir güzellik olarak masallarımız milletlerarası büyük jüri tarafından birkaç defa “Dünya 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı”nın en mükemmeli seçildiğine göre bu fırsattan faydalanıp, bunları 

yabancı dillere de çevirebilmeliyiz.”  diyerek bir eksikliğe parmak basmaktadır (Güney, 1987, 

s.166). 

Bu bağlamda bakıldığında halk masallarımızın farklı dillere çevrilmesi bir yana, ne yazık ki 

halk masallarımızın derlenmesinde ve katolaglaştırılmasında bile çok geç kaldığımız 

görülmektedir. 

Türkiye’de halk masallarının araştırılmasına bir göz atıldığında ne yazık ki bugüne kadar 

yapılan araştırılmaların çoğunlukla yabancılar tarafından yapıldığı görülmektedir.  Ignacz 

Kunos’un Türk halk masalları konusunda yaptığı çalışmadan sonra 1953 yılında alman Wolfram 

Eberhard ve Pertev Naili Boratov “Typen Türkischer Volksmärchen” adlı kitabı yayınlanmıştır. 

1973 yılında Saim Sakaoğlu’nun “Gümüşhane Masalları, Metin Toplama ve Tahlil” adlı kitabı 

yayınlanmış, 1975 yılında Umay Günay “Elazığ Masalları”nı yayınlamıştır. Şamanizm’in 

Ögeleri adlı Yüksek Lisans Tez çalışması yapmıştır (Yılmaz. M., 2010, s.139). 

Avrupa’da Grimm kardeşlerin, Almanya’da köy-köy, kasaba-kasaba, dolaşarak Alman Halk 

Masallarını derlemesinin ardından 19.yüzyılda bütün Avrupa’da uluslar kendi halk masalalrını 

derleyerek katolaglaştırmışlardır.  

Ülkemizde bu alanda planlı bir çalışmanın yapılmamış olması bizi Anadolu Halk Masalları’nı 

derleme konusunda çalışma yapmaya itmiş ve bu doğrultuda Eskişehir Halk Masalları’nın 

derlenmesi noktasında Avrupa Birliği Ulusal Ajans’ın desteği ile kapsamlı bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan saha çalışması üç aşamada gerçekleştirilmiş olup, derlenen masallar üzerinde dönüşüm 

çalışmaları yapılmıştır. Kaybolup giden masalların toplanması ve yeniden düzenlenmesi 

sürecinde halk, bilim, psikoloji, eğitim bilimleri, çocuk gelişimi ve toplum bilim gibi farklı 

bilimlerin verilerinden yararlanılmış ve yöntem olarak Saim Sakaoğlu’nun Gümüşhane 

Masalları’nı toplarken kullandığı, S. Thompson’un Motif Index (Sakaoğlu, 1973, s.9) yöntemi 

kullanılmıştır.  

Eskişehir Halk Masallarının derlenmesi projesinin amaçları; 

Aşama: Planma ve ön hazırlık aşaması 

Aşama: Alan çalışması 

Aşama: Seçilen masalların çözümleme ve dönüşüm aşaması 

1.Aşama: Planlama ve ön hazırlık aşaması  

1.1. Çalışılacak alanın tespit edilmesi ve çalışma alanını belirlerken aynı zamanda kapsamını da 

belirleyip sınırları çizilmeye çalışıldı. Bu süreçte çalışmanın kısa ve orta vadeli planı çıkarıldı. 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   217 

Öncelikle bu çalışmanın yalnız Eskişehir il sınırları içerisinde yapılacak dar kapsamlı bir 

çalışma olması kararlaştırıldı. Bu çalışmanın orta vadede 12 yıl sürmesi ve sonucunda 12 cilt 

kitap olarak kataloglanmasına karar verildi. Eskişehir il haritası üzerinde gidilebilecek köy ve 

kasabalar belirlendi.  

1.2. Ekibin kurulması 

Bu projede görev alacak çalışma grubu belirlendi ve sonraki aşamada görev dağılımı yapıldı. 

(Sahada çalışacaklarla aktarım grubunda görev alacakların belirlenmesi.) 

1.3. Gidilecek köy ve kasabaların mülki amirlerinin tespit edilmesi ve adres ve telefonlarıyla 

bağlantı kurulması gerçekleştirildi. Projenin muhtar veya kaymakamlara anlatılıp onlarla ikinci 

görüşme için sözleşilmesi. Bu kişilerin çalışmaya motive edilmesi sağlanmıştır.  

1.4. Bu süreçte çalışma grubunda yer alan araştırmacılara birlikte çalışma ve görev tanımı ve 

bilincinin kazandırılması noktasında alt gruplarla çalışma yapılması sağlanmıştır. 

1.5. Gerekli çalışma materyallerinin temi gerçekleştirilmiştir. Ses kayıt cihazı, kamera gibi 

aletler temin edilmiştir.  

1.6. Muhtarlarla, kaymakamlarla ikinci kez irtibata geçerek masalcı ebe ve dedelerin olduğu köy 

ve kasabaların netleştirilmesi sağlanmıştır.  

1.7. Her köye gidilecek tarih belirlenip, bildirilmiştir.  

Ön hazırlık aşamasında toplam 180 köy belirlenmiş ve bu köylerin muhtarlarıyla telefon 

bağlantısı kurulmuştur. Geri dönüt sürecinde toplam 63 köy ve kasabada masalcı nine veya 

dedenin olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.Aşama: Sahaya İnme  

2.1. Bu süreçte her hafta sonu gidilecek köyler belirlenip güzergah çizilmiş ve gidilecek köyün 

muhtarları bilgilendirilmiştir. 

2.2. Sahaya inecek iki grup (her bir grup üç kişiden oluşmakta) saha çalışması konusunda 

bilgilendirilip gerekli uyarılar yapılmıştır. 

2.3. Saha çalışması çerçevesinde ziyaret edilen masalcı ninelere iki kız bir erkekten oluşan grup, 

masalcı dedelere iki erkek bir kızdan oluşan grup katılmıştır. Saha çalışmasında özellikle 

masalcı ninelerle görüşme gerçekleştirilirken bazı nineler çekim yapılmasını istememişlerdir. 

Ancak saha çalışma aşamasında üniversiteli- halk bütünleşmesinin sağlanması, kurulan sıcak 

ilişkilerin hem üniversite öğrencilerine hem de kırsal kesim insanına olumlu gelişmeler 

sağladığı ve karşısındakilere farklı pencereden bakma olanağı sağladığı gözlemlenmiştir. 

Özellikle ebelerin, dedelerin üniversite öğrencileri hakkında olumsuz ön yargılarının yıkılmış 

olduğunu görmek mutluluk verici olmuştur. 

Masal anlatıcılarının çalışma gruplarına karşı saf, temiz, açık yürekli söylemleri ve davranışları, 

onlara aile sırlarını bile anlatmaya çalışmaları bize üniversite- toplum ilişkisinin toplumsal barış, 

birbirini anlama ve empati yapma noktasında ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstermiştir.  

Gruplarla yapılan alan çalışması üç ayda gerçekleştirilmiş ve bu süreçte 3800 km yol alarak pek 

çok engele rağmen saha çalışması başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

3.Aşama:  Derlenen Halk Masallarının Aktarımı 

Bu süreçte dört kişiden oluşan aktarım grubu öncelikle toplanan masalları kayıt altına almıştır. 

Daha sonra bu masallar çocuklara görelik ilkesi bağlamında sınıflandırılmış, bir sonraki 

aşamada seçilen masallar yayınlanmaya değer gerçek masal olup olmadığı noktasında 

değerlendirilmiştir.  
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Özellikle üvey anne, üvey evlat gibi konuların günümüz bakış açısına ters şekilde işlenmiş 

olması sebebiyle daha sonra üzerinde çalışmak için ayrılmıştır. Derlenen masalların büyük 

çoğunluğunun eğlenmekten çok kültür ve değer aktarımı içermesi bu masallarla atalarımızın 

gelecek nesilleri nasıl biçimlendirip onlara toplumsal bir varlık olma bilinci aşılamasıyla ve 

Türk toplumunun gelenek, görenek ve değerler sistemini aktarmaya çalıştıkları konusunda bize 

çok önemli bilgiler vermiştir. 

 

Sonuç 

Dünyamızda her gün 150 bitki ve hayvan türünün bir daha geri gelmemek üzere yok olup gittiği 

göz önüne alındığında, toplumların kültürel değerlerini, tarihsel gelişimlerini, değer sistemlerini 

en iyi yansıtan halk masallarımızın ne denli önemli olduğunu ve her gün birer birer yok olup 

gitmesinin ne kadar düşündürücü olduğu görülmektedir. 

Günümüze kadar masalcı nineler, ebeler ve dedeler tarafından anlatıla gelen Anadolu Halk 

Masallarımızın bir bir yok olması hepimizin sorumlu olduğu bir gelişmedir. Bize miras olarak 

bırakılmış olan bu söylenceleri bizden sonraki nesillere miras bırakma sorumluluğu bizim 

omuzlarımızdadır. Her gün vefat eden bu masalcı nineler, ebeler ve dedelerle masallarımız yok 

olup gitmekte, geçmişle olan kültürel bağlarımız biraz daha kopmaktadır. 

Sunumumuzu sonlandırırken tüm akademisyenlere, edebiyatçılara, tarihçilere, Halkbilimlere 

seslenmek istiyorum. Gelin çok geç olmadan hepimiz taşın altına elimizi koyalım, geçmişimize 

sahip çıkalım. Sahip çıkalım ki bugünümüzü daha iyi anlayabilelim. Anlayabilelim ki geleceği 

daha iyi inşa edebilelim. Huzurlu, mutlu, birbirini seven, birbiriyle barışık, birbirine güvenen, 

geleceğe umutla bakan, gözlerinin içi parlayan nesiller yaratabilelim.  

Biz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü olarak bu çalışmayı 

gerçekleştirdik. Dileğimiz bütün üniversitelerin ve konuyla ilgili Sivil Toplum kuruluşlarının 

aynı sorumluluk bilinciyle bu konuya eğilmeleridir. Atalarımıza olan vefa borcumuzdan, 

gelecek nesillere olan sorumluluğumuzdan dolayı bu Anadolu Halk Masallarını ivediklikle 

toplayıp katologlamalıyız.   

 

KAYNAKÇA 

Günay, Umay, Çocuk Eğitimi ve Masallar, İstanbul, Divan Dergisi, 1979  

Güney, Eflatun Cem, Folklor Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı Yıllığı, İstanbul, Gökyüzü Yayınları, 1987 

Kantarcıoğlu, Selçuk, Eğitimde Masalın Yeri, İstanbul, MEB Yayınları, 1991 

Okay, Cüneyd, Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler 1850-1900, İstanbul, Kırkambar Yayınları, 1998 

Şirin, Mustafa Ruhi, Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Ankara, Kök Yayıncılık, 2007 

Yılmaz, Mehmet, Gaziantep Masallarında Şamanizmin  İzlemi, Lefkoşa-KKTC, Üniv.Yayın, 2010 

Sakaoğlu, Saim, Gümüşhane Masalları Metin Toplama ve Tahlil, Erzurum, Atatürk Üniversitesi 

Yayınları, 1973 

 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   219 

 

 

REAL HADİSELERDEN DOĞAN NAĞILLAR 

 

Menzer HÜSEYNOVA* 

 

Azerbaycan edebiyatında bedii yaradıcılıqla meşğul olan müelliflerin nağıl yazmaq anenesi 

böyük Nizami Genceviden başlayır ve indi de davam edir. 

Çağdaş Azerbaycan şair ve yazıçıların yaradıcılığında çocuk nağılları da öz aksini tapıb. 

Onlardan  Alemdar Guluzade ve Gülzar İbrahimova’yı göstermek olur. Onların yazdıkları  

çocuk nağılları öz orijinallığı ile farklılaşır. Bu nağılların çoğu real hadiselere söykenir ve aynı 

zamanda terbiyevi, ibretamizdir. Adlarını çekdiyimiz müelliflerin nağılları balaca oxucularına 

sanki bütün dünyanı gösterir. Bele bir mesel var: “Balaca kibritle böyük ocaqları yandırmaq 

olar, balaca açarla iri darvazaları açmak olar, balaca çocuk gözü ile de bütün dünyanı görmek 

olar.” Doğrudan da dünyanın en balaca nağılları ile de uşağa böyük hakikatleri öğretmek 

mümkündür. Adları çekdiyimiz müelliflerin eserleri son derece yenidir, bizim okuduğumuz, 

işittiğimiz nağıllardan çok farklıdır. 

Gülzar Nene’nin(İbrahimova) “Deniz Balası” “Oskap. Bakü, 2006” nağıllar kitabındakı iki iri 

hacimli eserlerinin biri 1990 yılında Rus goşunlarının öz müstakilliği ve Karabağ uğrunda 

qalxan aliyalın insanların taleyinden bahs edir.  

“Bir seher obanı qara haber bürüdü. Ruslar ve Ermeniler  birleşerek,  soyğunçuluq ve qaretçilik 

maksadıyla gafilden dinc oba camaatının üstüne geldiler. Hemişe Ermenileri özlerine  kiçik 

qardaş, rusları özlerine qardaş  sayan Azerbaycanlılar bu gözlenilmez hainlikten donup 

kalmışdı.”   Gülzar Nene. Deniz Balası. Nağıllar) Oskar Bakı. 2006. Başdan ayağa silahlanmış 

rus askerleri Ermenilerin fitvası ile Bakıya ve diğer şehirlerimize qoşunlarını, tanklarını 

yeriderek günahsız Azerbaycan milletini güllebaran ettiler. O insanların arasında genç İlham da 

vardı. Sevdiği Farize ile aile hayatı kuran İlham tankların, silahlı yaraqlıların qabağına çıxan 

silahsız, aliyalın gençlerden biri idi. Hemin gece Bakü şeherinde qan su yerine axıdılırdı. 

Yüzlerle dinc ahali öldürüldü. İlham da hemin güllelerin birine tuş geldi. O müdhiş gecenin 

seheri günü insanlar öz döğmalarını axtarmağa başladılar. Farize de qohumlarla İlhamın 

axtarışına çıxdı. Onun ölüm haberini eşiden kimi  onsuz yaşaya bilmeyeceyini başa düşdü ve 

özüne kasdetti. Her iki genci Şehidler Hiyabanı’nda defn etdiler. İndi de bir-birini seven iki 

gencin muhebbeti bir dastana çevrildi.  

Müellif bu hadiselerden- İlham ve Farize muhebbetinden tesirlenerek  İlham ve Farize nağılını 

yazdı. 

Bu iki genci ancaq kiçik bir çevre tanıyırdı. Yalnız yaxınları. Birbirlerini sevip evlenmişdiler. 

İlhamla Farize. Altı ay idi ki, aile qurmuşdular. O vaxt ülkemiz en çetin anlarını yaşayırdı. 

Ermeniler kendlerimizi yandırır, torpaqlarımızı zapt edirdiler. İlham da vatanini seven bir genç 

kimi halk harekatına koşulmuştu. Rus emperyalizmine, Ermeni gaspkarlarına karşı mübarize 

aparanların  arasında idi. Zavodda fehle işleyir ve öz halal çöreyi ile ailesini dolandırırdı. İşden 

sonra müsteqilliyimiz uğrunda keçirilen mitinqlerde iştirak edirdi. Hatta öz Azerbaycan 

bayrağımızı beline sarıyaraq hökumetin binasına qalxıb bayrağı ora sancmışdı da. 

İki yere bölünen, parçalanan Azerbaycanın talihi hemişe onu narahat edirdi. Müstakilliğimizin 

arefesinde  Aras boyu çekilen dikenli maftilleri kıranlardan biri yine genç İlham oldu. O dikenli 

maftilleri simvol gibi özü ile getirip gardaşına gösterir.  

                                                           

* Nizami Gencevi Edebiyyat Enstitüsü İlmi İşçisi, Yazar.    menzer_huseynova@mail.ru 
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-Qağa, dikenli maftilleri qırmışıq. İnşallah, Arazın suyunu da dolduracayıq torpağa. Birbirilerine 

hasret kalan milletim, vakit gelecek ki, kavuşacaklar. Düşman güllesi bu arzusunu yüreğinde 

koydu bu saf kalpli İlham’ın. 

İlham böyük-küçük yeri bilen, hem zahiren, hem de dahilen kusursuz gözel bir genç idi. 

Tabiatında bir utangaçlık vardı. Büyük kardeşinin yanında  papiros  çekmezdi.  Bir defa papiros 

çekdiyi yerde qardaşı üstüne şıxır. İlham qardaşı görmesin diye  papirosu yana-yana köyneyinin 

altına salır. Sinesi siqardan yansa da onu götürmür. Axır ki, özü dile gelib güle-güle- “Gağa, 

üzünü yana çevir. Sinem yanır ahı.” Diyor. 

Azerbaycan şifahi halk edebiyatında aşk dastanları, nağıllar çoktur. Biz İlham ve Farize’nin ulvi 

muhabbetini dastanlarda görmüşüz. Bu iki gencin birbirilerine olan sevgisi bir başkadır. Bu 

nağıl, dastan değil, real hadisedir. Bu hayatta gördüğümüz, şahit olduğumuz iki  aşığın 

faciasıdır. Şuurumuzda kök salan vefa, sadakat remzidir.  Farize’nin İlham’a olan vefasıdır, 

sadakatidir. Farize obrazını yaradan müellif “İlham ve Farize” nağılında bu kadının ulvi, pak 

muhabbetini, büyüklüğünü göstermiştir. Çok-çok asırlar önce “Leyla ve Mecnun” destanı 

yaranmışdır. Biz  bazen onların muhabbetine hayran kalıyoruz, hem de şüphe ile yanaşırdık. 

Gören bu doğru mudur? Ancak Farize bu şüpheyi  aradan götürdü ve sübut etti ki, iki seven 

kalbin döyüntüleri muhabbet uğrunda dayana da biler. 

İndi her iki gencin mezarı Şehidler Hiyabanı’ndadır. Toylarında çekdirdikleri (beylik ve gelinlik 

paltarında) şekilleri baş daşlarına hakkolunub. 

Bu eserin ehemiyyeti ondan ibarettir ki, koy gelecek nesil, özellikle çocuklar bu eseri okurken 

riyakar, gaddar komşularımızın  içyüzlerini tanısınlar. 

G.İbrahimova başka  bir eserini de çocuklara  hasr etmiştir “Göy Kurşağı Gardaşlarının Yeddi 

Nağılı” (Oskar. Bakü. 2004. kitabı da dikkati  çekir. Bu kitabın esas baş kahramanı göyler şahı 

Güneş’tir. Güneş yer küresini seyr etdikce yerde baş veren müharibeler, yanğınlar, 

özbaşınalıqları görür. Güçlüler güçsüzleri mahv edir. Bazı gaddar hükümdarlar insan 

kırğınlardan  yorulmuyorlar. Min bir eziyyetle ekib becerilen bağ-bağata, taxıl zemilerine od 

vurulur. Göyler şahı Güneş ulduzları, yeddi göy qurşağını bir yere yığıb onları yer güresinin 

ayrı-ayrı vilayetlerine gönderir. Yeddi qardaş- Göy qurşaqları yere enerek her biri haqsızlıqlara 

qarşı çıxaraq qan tökmeyin, yanğınların, müharibenin, özbaşınalığın qarşısını alır. İşgalci 

ülkeleri yerinde oturturlar. 

“Göy Oğlanın Hikayesi” faslında Göy Oğlanın Gence seferinden danışılır. Çok-çok asırlar 

qabaq  Gürcü çarı, Gence torpağına baskın ederek bu yurdun varı, dövleti ile yanaşı zarif 

nakışlarla bezedilmiş Gence kapısının bir tayını da götürüb aparmışdır. Son yıllara kadar o kapı 

Gürcüler’in elinde idi. 

Müellif Göy Oğlanın simasında merd korkmaz, haksızlığa karşı çıkan, sade, namuslu insanlara 

kömek eden bir igidi tasvir ediyor. Zelzeleden Kepez dağı yarılır ve çayın yolu  kesildiğinden 

Gence ehli susuzluqdan eziyyet çekiyorlar. 

 Göy Oğlan sehr duası öxuyub göl yaradır. Hazırda  öz esrarengiz gözelliyi ile seçilen “Göy-göl 

insanların gözünü oxşayır. 

Nağıllar, bildiyimiz kimi aslında halkın tarihi geçmişidir. Halkın hayatına açılan ışıklı bir  

penceredir. Bu güne kadar dilden-dile ötürülmüş nağıllar çok vaxt real hayatla sesleşir.  

G.İbrahimovanın “Göy Qurşağı Qardaşlarının Yeddi Nağılı” kitabındakı diger  nağıllar da 

oxucuya vatana muhabbet, zahmetkeş adamlara inam hissi ile yanaşı manevi-ahlâki cihetden 

saflaşma duyğusunu da aşılayır. 

İstedadlı şair kimi tanınan Alemdar Guluzade de kiçikleri unutmur. “Gurbete Düşen Daş” 

eserini (Bakü, Ozan 2008) çocuklara hasr edib. Birbirinden meraklı olan bu nağıllarda 

igidlikden, xeyirxahlıqdan, merhametten danışılır. Bu nağıllarda aks olunan hadiselerde gerçek 

hayat öz aksini tapıb. 
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Meselen, balık tutup satmakla külfetini dolandıran balıqçı söyüd ağacının  budağını kesib arxın 

suyunu başqa semte yöneldir ki, balıqlar bir yere yığılsın. Söyüdün budaqları kesilenden  sonra 

balıqçı hıçqırıq sesini eşidir. Malum olur ki, göz yaşını döken söğüt ağacıdır. Bu hadiseden 

sonra qoca balıqçı sarsılır ve ağacları bir daha dehrelemir. 

“Yuva” nağılında öz yuvasına sadiq qalan, onu seven qaranquşu babası Elgüne misal çekir. 

Hamı öz vatanini, yuvasını  sevdiyi kimi quşlar da qurduğu, tikdiyi yuvalarını  sevirler. Baba 

deyir:  “Oğlum, quşların da balaları senin kimidir. Onlar da başqa yuvada darıxırlar. Her insana 

öz evi, her quşa öz yuvası doğmadı, bala” 

“Kiçik qardaş” nağılı bize “Melikmemmed” nağılını hatırladır. Üç qardaşın bacıları Gülay 

meşede azır ve diva rast gelir. Div qızcığazı götürüb çok uzaq bir yere-qaldığı mağaraya aparır. 

Qardaşlar bacılarını itirdiyine göre sarsılsalar da, ancaq  kiçik qardaş böyük qardaşlardan zirek 

çıxır ve gedib bacısını divin  elinden xilas edir. 

“Papaqçı”  nağılında ise müellif vatanini seven bir  papaqçı obrazını yaradır. Papaqçı ona papaq 

sifariş edenlerden ancaq vatani qorumaq için müharibeye gedenlere papaq tikir. “Başına papaq 

qoyanlar yurdu qorumalıdır, qurşağına   qılınc taxmalıdır, yeheri atın beline sıxmalıdır”-deyir. 

E.Guluzadenin tahayyülü zengindir. O eserlerinde yaşadığı dövrü, mühiti inandırıcı gösterir. 

İnsanı eybecerleşdiren, manevi cihetten şikest eden bütün ictimai qaydalara qarşı öz etirazını 

bildirir. Müellif demek isteyir ki yazıçı senetin ecazkar, bedii gücü ile onları daha da 

kamilleşdirmeyi bacarmalıdır. 

Yuxarıda adlarını çekdiyimiz müelliflerin dili sade ve oxunaqlıdır. Bu da kiçik yaşlı oxucuları 

yormur ve onlar böyük hevesle bu eserleri seve-seve oxuyurlar. 
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ÇOCUĞA UYGUNLUK İLKELERİ VE ÇOCUK ANA KARAKTERLER 

BAĞLAMINDA HANS CHRİSTİAN ANDERSEN’İN “KİBRİTÇİ KIZ” 

SABAHATTİN ALİ’NİN “AYRAN” ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Mert ÇANAKCI* 

 

Özet 

Kökeni, kervancıların geceleri ateş başında vakit geçirmek amaçlı birbirlerine anlattıkları olağanüstü kişi 
ve olayları konu olan sözlü edebiyat ürünleri olan masallar, içlerinde şiddet, ölüm ve cinsellik gibi 
çocuklara uygun olmayan ögeler içermektedir. İlerleyen zamanlarda masallar, didaktik olma ve 
olağanüstü olaylar içermeleri nedeniyle çocuklara yönelik olarak yazılmaya başlamıştır. 

19. yüzyılda yaşayan Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen içinde yaşadığı toplumsal yapının 
çarpıklıklarını ele alan içinde fantastik ögeler barındıran metinler kaleme almıştır. İçlerinde ölüm, intihar, 
korku gibi olumsuz duygu ve davranışların olduğu bu metinler, dönemindeki masallardan farklı olarak bir 
çoğunun karanlık bir yapısı ve kötü bir sonu vardı. Bu çalışmada yazarın en ünlü metinlerinden biri olan 
ve bu yapıda olan “Kibritçi Kız” üzerinde durulacaktır. 

Türk edebiyatının en önemli öykü yazarlarından biri olan Sabahattin Ali, öykülerinde yine toplumsal 
durumları kaleme almıştır. Öyküleri ayrıntılı ve etkileyici uzam ve karakter tasvirleri içermektedir. Yazdığı 
öykülerden biri olan “Ayran” birçok yönden Andersen’in “Kibritçi Kız” metniyle önemli benzerlikler 
taşımaktadır. 

İşte bu çalışmada Hans Christian Andersen’in “Kibritçi Kız” eseriyle, Sabahattin Ali’nin “Ayran” adlı 
öyküsü sosyolojik yöntemle ve karşılaştırmalı edebiyat biliminin verileri ışığında çocuğa uygunluk 
ilkelerine uygunlukları, eserlerin çocuk baş karakterler yaklaşımı ve masal-öykü türlerinin farklılıkları 
bağlamında karşılaştıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuğa Uygunluk İlkeleri, Çocuk Baş Karakter, Karşılaştırmalı Edebiyat, Masal, Öykü 

 

Comparison of Hans Christian Andersen's "Match Girl" and Sabahattin Ali's "Ayran" in the 
Context of Child's Conformity Principles and Children Protagonist 

 

Abstract 

In terms of their origins, the tales are verbal literary products, which are the subject of extraordinary 
persons and events that caravaneers told each other to spend time at night at the fire, contain items 
that are not suitable for children, such as violence, death and sexuality. Later on they began to write for 
children because of the fact that they are didactic and contain extraordinary events. 

The Danish writer Hans Christian Andersen, who lived in the 19th century, wrote texts about distortions 
of the social structure he lived in which.including fantasic elements. These texts, which contained 
negative feelings and behaviors such as death, suicide, and fear, had a dark structure and a bad ending, 
unlike the tale of their times. This work will focus on one of the author's most famous texts, the "Match 
Girl" which written in dark structure. 

Sabahattin Ali, one of the most important story writers of Turkish literature, also has write social 
situations in his story. His stories include detailed and impressive space and character descriptions. 
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“Ayran", one of the writings he has written, carries significant similarities with the text of Andersen's 
"Match Girl" from many aspect. 

In this work, Hans Christian Andersen's "The Match Girl" and Sabahattin Ali's "Ayran" will be compare 
under the light of information of sociological criticism method and comparative literature on terms of 
the level of conformity of these works to the child's conformity principles, how stories approach to child 
head characters and differences of tales-story types. 

Keywords: Child Protagonist, Comparative Literature, Story, Tales, The Child's Conformity Principles 

 

Giriş 

Çocuklar için ortaya konulan yazılı eserler çocuk edebiyatı türünü oluşturmaktadır. Sever’in 

tanımlamasına göre “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).  

Çocuk edebiyatını oluşturan eserlerin sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu 

özellikler çocuğa uygunluk/görelik ilkeleri olarak adlandırılmaktadır. Şirin’e göre, “Çocuğa 

göre deyince, çocuklar için yapılacak edebiyatın çocuğun büyüme ve gelişme çağlarına, 

psikolojisine, sözcük ve kavram ilgisine, algılama dünyasına uygun bir duyarlılık 

anlaşılmalıdır.” (Şirin 1998, 19).  

Bu bağlamada, çocuklar için oluşturulan eserlerin zihinsel ve ruhsal yönden geliştirici, somut ve 

kolay anlaşılır imgeler barındıran, çocukları dilsel, sanatsal, toplumsal yönden geliştirmesine 

yardımcı nitelikte olmalıdır. 

Günümüzde çocuk edebiyatın bir türü olarak görülen masallar Türk Dil Kurumu göre 

“Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, 

hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan 

edebî tür” (Güncel Türkçe Sözlük, 2006) şeklinde tanımlanmaktadır.  

Masalları ikiye ayırmak mümkündür, halk masalları ve sanat masalları. Nakipoğlu’a göre, 

“Halk masalları, kaynağı, yaratıcısı bilinmeyen masallardır ve bu tür masallar anonimdir, 

bunlar Anonim Halk Edebiyatının en yaygın mahsullerinden biridir. Halk masallarında 

insanlığın geçmişiyle ilgili sırlar bulunduğu gibi, derlendikleri toplumun gelenek ve görenekleri 

de bulunur” (Nakipoğlu, 2016, 244). Sözlü geleceğin bir yansıması olan bu türde, “çocukların 

karşılaştıkları güçlükler, üvey anne kıskançlıkları, kardeşler içinde en küçük ve saf olanın 

başarısı, anne-baba-kardeş ilişkileri gibi konular işlenmektedir. İyinin karşısında kötü, güzelin 

karşısında çirkin vardır. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır” (Türker, 2016, 337). 

Diğer tür olan sanat masalları Türker’e göre, “Sanat masalları halk masallarına karşın yazarları 

belli olan yazılı olarak aktarılan eserlerdir. Sanat masalları, yazarların hayal güçlerine 

dayanarak toplumda görülen aksaklıkları hicvetmek, bir düşünceyi ortaya koymak gibi belli bir 

amaca yönelik olarak yazılan masallardır” (Türker, 2016, 337). Yazarı belli olan bu eserlerin, 

“birçoğu hem büyükler hem de küçük çocuklar için kaleme alınmıştır” (Nakipoğlu, 2016, 244). 

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada incelenecek olan “Kibritçi Kız” sanat masalı kategorisinde yer 

almaktadır. 

Diğer taraftan öykü türü en kısa tanımlamasıyla Uçan’a göre, “öykünün tanımında çok fazla 

tartışma yok. Öykü, bir olayın sunumudur. Bu iki öge (olay + sunum) öyküyü elde etmek için 

gerekli şartlar olarak kabul edilmelidir” (Uçan, 2002, 198). Temizkan, Ciravoğlu ve Kıbrıs’ta 

aktarımıyla tür hakkında şunları belirtir; “belirli zaman ve belirli yerlerde genellikle az sayıdaki 

kişi arasında geçen gerçeğe uygun olayların karakterleriyle birlikte kısa, duygulu, heyecanlı bir 

biçimde gözleme veya tasarlanmaya dayanan yazılara öykü denir” (Ciravoğlu, 1998; Kıbrıs, 

2000 akt. Temizkan, 2011, 921). 
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Sabahattin Ali’nin “Ayran” adlı eseri tür olarak bir kısa öyküdür. Yüksek, Sayın’dan aktarımla 

türün yapısını özetler; “kısa-öyküde anlatıcı öykünün içinde yer alır. Anlatıcı daha çok öykü 

kişisinin açısından anlatır, zaman zaman da yansız anlatıcıdır. Geçmişte değil, sürekli içinde 

yaşadığı zamana yönelir,... ben anlatıcı çıkar çoğu kez karşımıza. Ama kendi öyküsünü 

anlatmaz. Ben-anlatıcı bir durumu sanki o durumu yaşamışçasına yansıtır” (Yüksel, 2007, 

170). 

İşte bu çalışmada iki farklı türdeki iki yazın karşılaştırmalı edebiyat bilimi ve sosyolojik 

yöntemin verileri ışığında ana karakterlerinin ve çocuğa uygunluk ilkelere üzerinden 

karşılaştırılacaktır. 

 

Yöntem 

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). 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. Bassnett, Aydın’ın aktarmasıyla karşılaştırmalı edebiyatın işlevine dair, 

“Karşılaştırmalı edebiyat kültürlerarası metin çalışmalarını içerir; bu da disiplinlerarası olup, 

zaman ve yer ötesi edebiyatlar arasındaki ilişki örnekleriyle ilgilidir” (Aydın, 2008, 54-55) 

açıklamasını getirir. 

Yapılacak olan çalışmada eserlerin toplumsal yapıyla ilişkisi üzerinde durulacağı için sosyolojik 

eleştiri yöntemi kullanılacaktır. Özsarı’ya göre bu eleştiri yöntemi, “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). Eserlerin içinde oluşturuldukları 

toplumlara ait özellikler taşıdığını ön gören bu eleştiri yönteminde, Moran’a göre, “amaç, sanat 

eserlerini anlamak ve değerlendirmek değil, onları kullanarak başka alanlarda bilgi 

edinmektir” (Moran, 2001, 85). Bu bağlamda bu eleştiri yöntemi Özden’e göre “sınıfsal fark, 

toplumsal cinsiyet, toplumsal rol, statü, kültürel değerler gibi kültürel parametreleri öykü 

evreninin içerisinde bulmaya yardımcı olur” (Özden, 2004, 160-161). 

 

Uygulama 

Eserler farklı türde olmalarına rağmen oldukça benzer bir yapıdadır. Her iki eserde ana karakter 

oldukça yoksul olan bir çocuktur. İki karakterinde hikayesi karlı bir kış gününde geçmektedir. 

Kibritçi Kız, “Korkunç bir soğuk vardı; kar yağıyordu; koyu bir karanlık çökmeye başlamıştı. 

Yılın son akşamı, yani yılbaşı akşamıydı. Bu soğuk ve karanlıkta başı açık, ayakları çıplak, 

yoksul bir kızcağız sokakta ağır ağır yürüyordu” (Andersen, 2011, 180) cümleleriyle, Ayran 

ise, “Köyden istasyona giden yol, eriyen karlarla diz boyu çamurdu. (…) Kocaman ve altı çivili 

kunduralarını çıplak ayaklarına geçirmiş olan küçük Hasan, sağ koluna aldığı güğümü, ara sıra 

dinlenerek sürüklemeye çalışmaktaydı” (Ali, 2012, 32) cümleleriyle başlamaktadır. İki eserde 

başlangıç konumunda ana karakterlerinin sosyo-ekonomik yapısını okuyucuya yansıtmaktadır. 

Sever, çocuklara yönelik eserlerin dayandırılması gereken ilkelerden birini; “kitaplar, çocuğun 

yaşına, ilgi ve gereksinimlerine uygun olarak insan ve yaşam gerçekliğini anlamasına katkı 

sağlamalı, her şeyden önemlisi de çocuk ile yaşam arasında güçlü bir bağ oluşturmalıdır” 

(Sever, 2010, 197-198 akt. Temizyürek, Çevik, 2014, 158) tanımlaması kibritçi kız masalına 

uygun düşmemektedir. Eserde oluşturulan uzam ve ana karakterin durumu eserin okuyucu 

kitlesi çocukların yaşam ile arasındaki bağı destekler nitelikte değildir. Diğer taraftan “Ayran” 

eseri yine hikayesi çocuk bir ana karakter üzerine kurmasına rağmen öykü türünde 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda hedef kitlesi çocuklar değildir.  
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İki eserde ana karakter olan çocuklar, küçük yaşlarında ve zor şartlarda çalışma zorunda 

kalmıştır. Kibritçi Kız eserinde bu durum; “içinde bir sürü kibrit bulunan eski bir önlüğü 

taşıyor, elinde de bir deste kibrit tutuyordu. (Andersen, 2011, 180) cümleleriyle 

gösterilmektedir. Ayran öyküsünde çocuğun çalışma durumu ailevi yapıyla beraber 

verilmektedir. “Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini 

bekleyen iki küçük kardeşi, ne de dört saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası 

bu anda aklında değildi. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir 

şey vardı: Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti...” (Ali, 2012, 33) cümleleri Hasan 

karakterinin zorlu yaşamını okuyucuya göstermektedir. Kibritçi kızın ailevi yaşamı ise “daha 

önce annesinin kullandığı kocaman terliklerdi onlar” ve “bu durumda eve gitse, babasından 

dayak yiyecekti” (Andersen, 2011, 180,181) cümleleriyle yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen annesi 

ve istismarcı babası üzerinden sunulmaktadır. Sever’in belirtiği diğer bir çocuğa görelik 

maddesi; “kitaplarda, yaşamın bir gerçeği olduğu düşüncesiyle, şiddet olgusuna da yer 

verilebilir. Ancak, olay kurgusunda, çocukların yaş ve gelişim özellikleri de göz önünde 

bulundurularak yer verilen şiddet ögeleri, çocukları şiddete karşı neler yapılması gerektiği 

konusunda duyarlı kılmalı, onlarda şiddet ve kaba güce karşı bir anlayış oluşturmalıdır” 

(Sever, 2010, 197-198 akt. Temizyürek, Çevik, 2014, 158) olmasına karşı Kibritçi Kız bir masal 

olmasına rağmen ana karakteri küçük kız babası tarafından şiddet görmekte ve eve eli boş 

dönerse yine aynı durumda kalacağı belirtilmekte bu duruma karşı bir çözüm getirilmemekte, 

çaresizlik durumu öne çıkmaktadır. Ayran öyküsünde Hasan’ın çaresizliği ise her gün artık 

alışkanlık haline getirdiği evi ve istasyon arası zorlu yol ve üzerine yüklenen sorumluluk 

üzerinden gösterilmektedir. 

İki eserde bir günlük süreci işlemektedir. Ayran öyküsünde Hasan her gün yaptığı gibi hikaye 

zamanı içinde köydeki evinden iki saat uzaklıkta olan tren istasyonda ayran satmaya 

gelmektedir. Kibritçi kız ise yılın son gününü her gün yapmaya çalıştığı gibi kibrit satmaya 

çalışarak geçirmektedir. Öyküde belirtildiği üzere Hasan’ın güğümündeki ayranı satmak için her 

gün iki şansı vardır çünkü istasyona biri öğlen biri akşam olmak üzere iki tren gelmektedir. 

“Günde iki defa geçen posta treni bile, ne diye bu manasız yerde duruyorum diye hayret eder 

gibiydi” (Ali, 2012, 33). Hasan’ın gitmek için iki saat harcadığı istasyona neredeyse kimse 

gelmez. Kibritçi kız ise sokaklarda dolaşarak elindeki kibritleri satmaya çalışmaktadır. “Gün 

boyunca kibrit satın alan olmamıştı; beş kuruş bile geçmemişti eline” (Andersen, 2011, 180). 

Küçük kız babasından dayak yememek ve zaten soğuk olduğunu belirtiği tek göz evine dönmek 

yerine bir duvarın önüne oturur. Hasan’da küçük kız gibi eve eli boş dönmek istemez. “Küçük 

Hasan eve eli boş dönmektense akşam trenine kadar beklemeye karar verdi” (Ali, 2012, 36). 

Hasan bu bekleyişine ve eve dönüşünün geceye kalmasına rağmen para kazanamaz. Bu 

bağlamda iki eserde çocuk işçiliğini ve çocukların para kazanmak uğruna maruz kaldıkları 

zorlukları doğrundan göstermektedir. Bu yapı Güleryüz’ün çocuğa görelik ilkelerinden olan 

eserler, “çocuğun hislerine, çocuk gerçekliğine, çocuksu duyarlılıklara uygun olmalıdır” 

(Güleryüz, 2003, 261) ilkesine aykırıdır. 

Eserlerin birebirden farklılaştığı bölüm, Kibritçi Kız’ın soğuktan donma sürecinde ısınmak 

amacıyla yaktığı kibritlerde gördüğü hayallerdir. Küçük kızın gördüğü dört hayalinden ilki 

soğuk hissinden kaynaklanan bir soba imgesi ikincisi açıktan kaynaklanan bir yemek masası 

imgesi, üçüncüsü sahip olmadığı süslü bir Noel ağacı imgesi, son hayali ise ruhunu almaya 

anneannesi olarak gelmiş olan ve onu esere göre “tanrının katına” (Andersen, 2011, 182) 

götüren Azrail’dir. Çocuğa görelik açısından diğer bir maddede Sever’in, “kitaplarda yazar 

tarafından kurgulanan gerçeklik, çocuklar tarafından, okuma eylemi sonrası dönüştürebilmeli; 

başka bir söyleyişle yazarın paylaşmak istedikleri çocukların yaşam-anlam gerçeğinden kopuk 

olmamalıdır.” (Sever, 2010, 197-198 akt. Temizyürek, Çevik, 2014, 158) tanımlaması bu 

eserde yer alan hayaller için mümkün değildir. Eserin sonunda öldüğü açıkça belirtilen küçük 

kızın, yaşadığı zorlu hayattan kurtulduğu için mutlu olduğu da belirtilmektedir. 

Küçük Hasan’da hikayesinin sonunda, karın iyice yoğunlaştığı akşamda satamadığı ayranın 

yüküyle köyüne dönmeye çalışırken, etrafını saran kendi gibi aç kurtlar, ona her şeyi unutturup 

canında olma korkusunu yaşatmıştır. “Ana...Ana!- derken sesi, gitgide yaklaşan ve kar üzerinde 
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kayıyormuş gibi süratli adımlarla etrafında daireler çizen hayvanların bağırışından farksız 

oluyordu” (Ali, 2012, 39). Öykünün sonu bize küçük Hasan’ın sonunu doğrudan göstermemiştir 

ama sonunun kibritçi kız gibi olacağı anlaşılmaktadır. 

Yazdığı masaların en önemli özelliği çocuklar için olmaması olan Andersen çalışmanın 

girişinde belirtilen büyükler için yazılmış sanatsal masal türünde bir eser ortaya koymuştur. 

Ezber’in göre “Andersen genellikle bir çocuk yazarı olarak değerlendirilir; fakat o böyle bir 

tanımlama istemiyordu. Öykülerinin geneli karanlık bir havaya sahiptir, acımasızlık had 

safhadadır ve mutluluğunun bedeli çok büyüktür” (Ezber, 2011, 22-23). 

Sabahattin Ali’nin Ayran adlı öyküsü ise çocuk ana karakter Hasan üzerinden, çocuk yaşta zor 

şartlarda çalışmak zorunda kalan ve bütün hayatı bunun üzerine kurulu olan bir yaşamı 

anlatmaktadır. Aydoğan’ın göre, “bu öyküde yoksulluğun getirdiği acıya son verilirken 

Hasan’ın annesine karşı duyguları, kapıldığı büyük korku, aç kardeşlerine ekmek getiremediği 

zaman onların gözlerinde okuduğu kin ve köylünün ilgisizliği de vurucu bir biçimde yansıtılır” 

(Aydoğan, 2014, 61). 

 

Sonuç 

Bu çalışmada iki farklı türde, edebiyatta ve zamandan yazılmış olan Hans Christian Andersen’in 

“Kibritçi Kız” masalı ve Sabahattin Ali’nin “Ayran” öyküsü sosyolojik açıdan 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada bir masalla bir öykünün karşılaştırılmasının en önemli sebebi 

ana karakteri çocuk olan her eserin çocuklara için yazılmadığının, birbirine yapı olarak çok 

benzeyen bu farklı türdeki eserler üzerinden gösterilmesidir. Hikaye zamanı olarak karlı bir kış 

gününde çalışmak zorunda olan oldukça yoksul iki çocuğun sonu ölümle biten hikayelerinin 

anlatıldığı bu eserlerde, öykü türündeki Ayran çocuk bir ana karakter üzerinden, hayatı 

çalışmaktan ibaret olan Hasan’ın hikayesini okuyucuya sunar, diğer taraftan masal türündeki 

Kibritçi kız eserinde, babası tarafın istismar edilen küçük bir kızın kibrit satmaya çalışmasının 

hikayesi anlatır. Küçük kız kibritlerle ısınmaya çalışırken donarak ölür, Hasan’ın ise kurtlar 

tarafından yendiği sezdirilir. Ayran bir öykü olarak kendi yapısına uygun bir eserdir. Hayattan 

bir kesit anlatır. Ana karakteri çok zor şartlarda yaşayan bir çocuk olan, çocuk işçiliği, çocuğa 

şiddet, ölüm gibi çocuğa uygun olmayan temalar barındıran Kibritçi Kız masalı ise yazarı 

Andersen’in belirtiği üzere çocuklar yerine büyükler için yazılmış bir masaldır ve bir masalın 

özelliklerinden çok öykü türünde yazılmış bir eseren özelliklerini taşımaktadır. 
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SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİN AZERBAYCAN ÇOCUK ŞİİRİNDE 

KARŞILIĞI (ŞÖVKET HOROVLU’NUN ŞİİRLERI BAZINDA) 

 

Merziyye NECEFOVA* 

 

Özet 

Çocuk şiiri gelecek neslin gelişimine etki göstermekte başlıca rol oynuyor. Bu gün çocuklarımızın geleceği, 
eğitim ve öğretimi, düşüncelerinin oluşmasında modern poeziyamızın durumu nedir? Diye düşünür ve 
tabii ki, oluşan çocuk şiirinin kemiyyetine değil, kalitesine bakmak uğurluyoruz. Çağdaş zamanda 
dovrumuz teknik esridir desek de, çocuklarımız geçmişimizi, gelenek ananelerimizi, bir sözle, sözlü halk 
edebiyyatımızdan bilgileri vermek, esas gerekmektedir. Bu açıdan sözlü halk edebiyatının günümüzde 
Azerbaycan Çocuk şiirinde nasıl yansıması ile ilgili modern poeziyamızda bir göz getirdim. Azerbaycan'da 
çocuk şiiri ile ciddi uğraşan Şevket Horovlunun sanatında sözlü halk edebiyatının çok mükemmel bir 
şekilde yansıması dikkatimi çekti. Şevket Hanım'ın basında, çocuk şiirinde yüzlerce şiir örneği 
yayımlanmıştır. Onun çocuk şiirlerinden oluşan 3 kitabı piyasaya görmüştür. Şevket Hanım'ın şiirlerinde 
folklor motifleri kullanarak gelenek geleneklere bağlılık ve çocuklarda geçmişimize, gelenek ve 
geleneklere sevgi kurmak fikri daha güçlüdür. Örneğin: "Şam üstünden atılıram" şiirinde telif ufacık şiirde 
çocuğun Nevruz bayramından haberdar olduğunu ve bu bayramda Nevruz atributlarını- semeniden, 
Köse, heyetlerde ateşin qalanmasından haber verir. Ateş üzerinde atılarak niyet tutulmasından 
konuşuyor. Henüz ateş üzerinden tullanmaqdan korkan küçük bir çocuğun ateş üzerinden sıçrayarak 
bilmediğini gören büyükannesi onu sevindiriyor ve ona atlamak için mum yakıyor. 

Her salı, nenem yakıyor mumu. Bende niyet ederim, Şam üstünden atılıram. 

El arasında ateş üzerinden atılarak, ağırlığım-uğurluğum oda dökülsün gibi bazen yanlış işlenen ifadeler 
aslında ağırlığı-uğurluğum ateşte yansın gibi inançları çocuklarımıza bu şiirle iletiyor. Şevket Hanım'ın 
"Babam çarpık yürüyor" adlı kitabına giren şiirlerde dikkat çekiyor. Yazar bu kitapta çocuklarımıza Vatan 
sevgisi, el-oba sevgisi aşılamaktadır. 

Bu şiirleri okuyan her çocuk kim olduğunu, hangi halkın vatandaşı olduğunu, onun bir vatandaş olarak 
taahhüt neler düştüğünü fark eleyer ve gerçek insan gibi yetişir. Evet, yazarın başvurduğu konular hem 
ülkemize, hem de milletimize özellikle büyümekte olan çocuklar için çok gereklidir. Şiirin sonluğunu sözlü 
halk yaratıcılığı ile- Atasözü ile tamamlanması şiirin etki gücünü arttırmakla çocuklarımızda babalar 
sözlerine ilgi yaratır. 

Anahtar kelimeler: Şair, şiir, edebiyyat, çocuk, folklor 

 

LITERARY PRODUCTS IN AZERBAIJANI CHILD POETRY (BASED ON POEMS BY SHOVKET 
HOROVL) 

Abstract 

Child poetry plays a major role in influencing the development of the next generation. Today, what is 
the state of our modern poetry in the future of our children, education and thinking? "Naturally, we look 
at the quality of the children's poetry. At the present time, the modern technique is a century, and our 
children are our main duty to give information about our past, traditions, in other words, our oral folk 
literature. From this point of view, I have looked at our contemporary poetry about how the oral folk 
literature is reflected in today's Azerbaijani poetry. I was very impressed by the remarkable reflection of 
verbal folk literature in the work of Shovket Horovli, who is seriously engaged in child poetry in 
Azerbaijan. Shevket Khanum has published hundreds of poetry samples in the press, child poetry. His 
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three children's poems have been published. In Shaukat's poems, the use of folklore motifs is linked to 
traditions and the idea of creating love for our past and tradition in children is stronger. For example, in 
the poem "I'm thrown out of Damascus", the author tells in a tiny poem that the child is aware of 
Novruz and feasts that Novruz attributes on the holidays - samantha, cocoon, and fireworks in yards. 
Talking about the intention of throwing it over the fire. Seeing that a small child who is still afraid to 
jump over the fire can not jump over the bonfire, the grandmother makes her happy and burns candles 
to jump over her. 

Every Tuesday, my grandmother burns candles. I have the intention, I'm thrown out of Damascus. 

The fact that the handwriting in the room is thrown out of the fire by my hand, and sometimes the 
invalidity of the expressions, in fact, conveys the beliefs of our children to this poem, as if the weight is 
in my fate. Shaukat Khanum's poems in her book, My Dad Goes Down, are remarkable. In this book, the 
author instills love for our children, love of the Motherland. 

Anyone who reads these poems can understand who he is, what kind of people he is, what he or she is 
doing as a citizen, and as a real person. Yes, the topics addressed by the author are very important for 
both our country and our nation, especially children. The ending of the poem with verbal folk creativity - 
completing with the word of the ancestors increases the power of poetry and creates an interest in the 
words of our ancestors in our children. 

Keywords: poem, poet, literatur, child, folclor 

 

Sözlü Edebiyat Ürünlerinin Azerbaycan Çocuk Şiirinde Karşılığı 

Shovket Hanım, Jabrayil bölgesinin Horovlu köyünde dünyaya geldi. Ana eseri vatan olmakla 

birlikte toprak kaybı meselesidir, şair de çocuk şiiri doğurur. Çocuk şiirlerinin çocukluk 

dönemiyle yakından ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Shevket Khanum da yaratıcıydı ve ilkokul 

notlarını öğretiyordu ve çocukların ne istediğini biliyordu. Shevket Khanum'un üç çocuğunun 

şiir kitabı yayımlandı. "Babam iki alıp", "Babam çarpık yürüyor", "Yedinci sevinç" kitapları son 

zamanlarda yayınlanan en değerli çocuklar malzemelerindendir. Kachay eserleri hakkında 

yazıyor. "Şairenin çocuklar için yazdığı bu kitaplar okullarımızda yapılan talim- terbiye işine, 

özellikle yurtsever, yurdseverlik terbiyesi işine yardımcı olabilir. Bu kitabı alıp okuyan her 

çocuk kim olduğunu, hangi vatanın vatandaşı olduğunu, onun her bir vatandaş olarak taahhüt 

neler düştüğünü fark eleyer ve Gerçek kişi olabilir "(1)Özellikle "yedinci sevinç" olarak 

adlandırılan çocuk edebiyatı hakkında konuştuğu kitaptan çok merak ediyor. Çok hassas bir 

tasarımla basılmış bu kitap, çocuklar tarafından sevilmekte ve ezberlenen parçaları 

ezberlemektedir. Özellikle "Yaz geldi", "Yay ömrünü paylaşır", "Kuş Dili", "Darıxmağa 

koymuyor bizi", "Karınca dostluğu", "Elifbanı seviyorum", "Şam üstünden atlıyor" adlı şiirleri 

çocukların mantık ve tefekkurunun oluşumunda önemli rol oynar. Fasıllar hakkında yazdığı 

küçük şiirlerde yazar herhangi bir bölümün temel özelliklerini temsil eder ve bebek çocuklarda 

o bölüm hakkında temel akılda kalan yönleri -fasılları seçebilmek becerisini açıklar. Örneğin: 

"Yaz geldi 'şiirini okuyan çocuklar yaz gelince doğada bir değişiklik olacağını soru verirsek, hiç 

zorlanmadan yazın gelişini tarif eder. Bunun nedeni, yazarın küçük bir şiir ve doğal tahta 

oluşturarak harika bir yazı yazmasına dayanabilmesidir. Şiirde yazar, kentsel alanlarda yaşayan 

çocukların çoğunu unutmaz. Çocuklara neredeyse unutulmuş kuşları adlandırmalarını öğretir. 

Bahar bahçeye geliyor, 

Isak, Musak. 

diye haber veren şaire bilir ki, kuşları, hayvanları sevdirmek için onların önce adlarını 

çekmekle, küçük kahramanlar ilgi oluşturmak ve yaxudda, arılar hakkında bilgi vermek isteyen 

şaire arının çiçeklerden govher çektiğini çocuklara şiir dili ile ulaştırıyor. 

Kardan adam düştü, 

Dağlarımın omuzlarından. 

Arılar vücuda, 

Çiçeklerin altından (2) 
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Sadece çiçekler değil meyve suyu, meyve suyu ve süet ilginç. Bu küçük şiirde, yazar birçok 

konuyla ilgileniyor ve çocuk şiirinde de gerek duyuyor. Örneğin: Çocuğun güzelliğini 

kucaklayarak, omuz ağacının omuzları geri çağrılır. Şevket Hanım'ın şiirinde folklorumuz, 

kökümüze bağlılık ve unudulmaqda olan söz meselelerimizi hatırlamak, unutulmaya 

bırakmamak gibi nitelikleri değerlendirmek gerekir. Örneğin çocuklar çoğu durumda sadece, az 

işlenen sözlerimizi anlayamıyor bile, çok insan sağlığı için en gerekli bitkilerin isimlerini bile 

idrak edemiyorlar. Bu açıdan, şiirde meyve ve sebzelerin isimleri ilgiden bilgilendirilir. 

Nane, yarım baharda. 

Şan ve sesler duyulur. 

Ark üste salkım-söğüt, 

Neler oluyor ve tekrar tekrar. 

Yazarın yaz hakkında yazdığı şiir, şiirin adı "Yaz Okuyan Hayat Paylaşıyor". Burada şair, 

çocukların ilgisini dostluk, birlik ve paylaşım gibi önemli konulara çekmektedir. Şiirin başında 

yayının ana özellikleri yansıtılır. 

Baharı seviyorum 

Sonra bol güneş var, 

Yemin ederim 

Kalbim neşe dolu. 

ağlık, güç ve birçok vitamin getirmenin keyfi ile birlikte güneşin sıcaklığı ve güzelliği. Şairi bu 

nitelikler hakkında bilgilendirir. Yazarın "Nestless crow" adlı şiirinde, ilk bakışta, karga 

hakkında çocuklar bilgilendirilir. Kara kurabiyenin karakteristik özelliğini vererek ve sonra kara 

kargayı tanımlayarak bir atkı olarak tanımlanabilir. Edebiyatta dahi, bir "kara taç" imgesinin 

olumsuz özelliklerini bir annenin karnıyla çocuğun şiirindeki şairle karşılaştırır. Şiirde, kargalar 

ve kuşlar dünyanın yazarlarını yansıtan kuşlar hakkında bilgi verir. Tacı anlatan şair tüm 

özelliklerini çocuklara sunar. 

Gülleri yazın, 

Ruh hali, 

Kelime, sevindirici haberler, 

Gözlerden uzakta, 

Bir şube kurdum. 

Çıplak ayakla patlama, 

Kar yağıyordu. 

Komşu-komşu 

O yola çıktı. 

Şair, diğer şiir şiirlerinde kuş kuşunun özelliklerini çocuklara sunar ve eksiksiz bir resim 

oluşturur. 

Eğer ellerine düşersen, 

Bir biftek fırın, 

Çabuk al, 

Koy şunu. 

Yüksek şubede, 

Bir annenin leylek, 

Çöp toplar, 

Bir ev inşa etmek için, 

Öldürüldü, 

Kan ter içinde 

O bir yuva kurdu, 

Soğuktan ve soğuktan, 

Koruyordu. 

Şair, üç kuş karakterini yansıtan bir şekilde, karganın çarpık görüntüsünü açar. Aslında, karga 

mütevazı, bilinçli ve denemeden yapacak bir şeyler yapmaya istekli olabilir. Şair, karganın 

imajını çocuklarına göstermeye, dürüst çalışmaya, dürüst olmak gerekirse dürüst olmak için 

çalışmaya çağırıyor. Karga korkak olabilmesine rağmen, karanlığa yaklaşırken evlerini 



 232                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

yakalamaya çalışırken, arzularına erişemiyor. İlkbaharda, güvercin yuvasını gören bir karga ona 

yerleşir ve tatlı dili kullanır. Cevabını karanlıkta verir. 

Bazılarınız beni aldatmıyor. 

Cebimde 

Yeterince yer yok. 

Şiirin sonunda, kapıyı birden çok kez çaldı ve herkesi inkar etti. Ve kurnaz taçlı kazada kaldı. 

Bu şiirin yaratılması yazarın Karabağ savaşından etkileniyor. Bize göre Ermeniler tarafından 

Azerbaycan topraklarının işgal edilmesi ve kurnaz Ermenilerin imajı, şiirsel bir taç imajının 

yaratılmasını etkiledi. Elbette, bu sadece çocuklarımızın savaş, savaş, yargılama veya ölüm 

eğilimi göstermekle kalmamakta, daha çok aldatma ve dolandırmaya hazır olmakla 

ilgilidir.Shaukat'ın şiirlerinde folklor motiflerinin kullanılması geleneklerle bağlantılıdır ve 

geçmişteki aşk ve çocuk geleneği yaratma fikri daha güçlüdür. Örneğin: "Şam üstünden 

atılıram" şiirinde telif ufacık şiirde çocuğun Nevruz bayramından haberdar olduğunu ve bu 

bayramda Nevruz atributlarını- semeniden, Köse, heyetlerde ateşin qalanmasından haber verir. 

Ateşe atma niyetinden bahsediyorum. Henüz ateş üzerinden tullanmaqdan korkan bir çocuğun 

ateş üzerinden sıçrayarak bilmediğini gören büyükannesi onu sevindiriyor ve ona atlamak için 

mum yakıyor. 

Her Salı, 

Büyükanne mum yakar. 

Bilerek yapıyorum 

Şam'ın dışına atıldım. 

El arasında ateş üzerinden atılarak, ağırlığım-uğurluğum oda dökülsün gibi bazen yanlış işlenen 

ifadeler aslında ağırlığı-uğurluğum ateşte yansın gibi inançları çocuklarımıza bu şiirle iletiyor. 

Shaukat Khanum'un "Babam Gider Down" kitabındaki şiirleri dikkat çekicidir. Bu kitapta yazar, 

çocuklarımız için sevgiyi aşılar, Anavatan sevgisi.Bu konuda şairenin analiz Qocay Köçerli 

yazıyor: "Karabağ faciasına, mülteci, göçmen hayatına dokunduğu her konuya çocuk gözü ile 

bakmak becerisi şeirleride kabarık şekilde kendini gösteriyor.Azerbaycan'ı bugün sevmek için 

doğası, tarihi, kültürü, sanatı, geçmişi, sevinci çeken çocuklar kitaptaki şiirlerin asıl özüdür. 

Şairin çocuklar için yazdığı bu şiirler, özellikle vatanseverlik ve vatanseverliği eğitmeye 

yardımcı olabilir. Bu şiirleri okuyan herkes, onun kim olduğu, hangi insanlardan, vatandaş 

olarak ne yapıyor ve gerçek bir kişi olduğunu anlayabilir. Evet, yazarın hitap ettiği konular hem 

ülkemiz hem de ulusumuz, özellikle de çocuklar için çok önemlidir. Şairin şiiri "Üçüncü 

vagon", büyükanne ve torunlarını arazilerinden ve arabalardaki ikamet yerlerinden 

bahsetmektedir. Evdeki küçük vagonu üçüncü vagonu okula giderken Aygün'ün arabası okula 

gidiyor ve üçüncü eşi kaçmıyor. Aygun, 3 yaşında, 13 yaşında. Ayrıca pişmanlık hissi yaratıyor. 

Aynı zamanda pişmanlık hissi, okuyucuda mücadele duygusunu arttırır. 

Yaşı birer birer büyüdü. 

Üçü on üç yaşındaydı. 

Aygun'un büyükannesinde, 

Vagonlar balmumu dolu. 

Büyükanne şöyle dedi: Ay, yavru, 

Bu üç söz bize geldi, 

Bu araba ne yaptı? 

Eve ne döndük? (3) 

"Çadırdan da Ev Olur?" şiiri çocukların topraklarına, evlerine bağlılık hislerine ayrılmıştır. Şiir, 

arazide ve yaşlılarda çocuklara olan sevgiyi artırıyor. Ahmet gilin evlerinden göç olarak boş bir 

sehraye gelip, penah getirmeleri Ahmet’i düşündürüyor. Pınarlarını, dağlarını, yeşil çimenlerini, 

çınarlarını, kekliklerini, beyaz atlarını, boynu püsküllü kuzularını hatırlatır. Küçük Ahmet boş 

çölde çadır evden başka bir şey görmüyor ve çocuk merakı ve kederi ile büyüklerden sorar: 
Neyin çalıştığını bilmiyordum. 

Halı değişti. 

Dedi ki, gözler ağlıyor, 

Çadırın nerede evde? 
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Şair, bazen arazi kaybı konusunu bir kuşun dili olarak yorumluyor. Şiirde kırlangıç ve henüz 

uçamayan serçe yavrusundan söz konusudur. Köfteler, otlar arasında serçe buluyor. Ona yardım 

ederler, onu yuvasına getirirler, beslenirler ve büyürler. Uçmayı öğrenen serçe, bir gün 

kırlangıçlara uçar. 

Mehet şöyle dedi: - Kirli, 

Şimdi yuva benim, 

Şimdi ormanda, topraklarda, 

Evimdeki yer. 

Şu andan itibaren, 

Ormanın kuşlarını biliyor. 

Sarhoşlarım 

İşte mezarlar. 

Yerli ormanından, 

Kırlangıç bir mülteci idi. 

Ters çevrilmiş yuvada, 

Bakarken gözleri doldu. 

Ne yazık ki: 

-Hiçbir iyilik yapamaz. 

Bir sonraki pişmanlık 

Ne yazık ki yarar sağlamıyor. 

Şiirin sonluğunu sözlü halk yaratıcılığı ile- Atasözü ile tamamlanması şiirin etki gücünü 

arttırmakla çocuklarımızda babalar sözlerine ilgi yaratır.Şiirlerinde folklor motifleri kullanmak 

çok önemli bir yer. "Beyaz atlı Elçin" şiirinde telif Köroğlu destanındaki Qıratı ve Düratı anarak 

güzel bir benzetme yaratır ve çocuklarımızı kahramanlığa teşvik. Beyaz atlıların arzuları, at 

hakkındaki düşünceleri ilginçtir. 

Benim bir atım var, bilmiyorum 

Ona ne isim veriyorsun 

Örme büyükanne 

Boynunda var. 

Bu paragrafta de dokuma hakkında, süs eşyası hakkında küçük Elçinin anlayışı olduğu değerli 

bir fikir yaratır. Veyahut 

Sıklıkla gülümserim 

Bilmiyorum 

Aşağı gidip bakıyorum 

Atımın beyaz atı. 

Büyükannem der ki: duruşta 

Bir skandaldı. 

Annem diyor ki: Bu bir net 

Yel-kanat kayması. 

Bazı âlimlerimiz "Modern çocuk edebiyatımızda modernliğe yer vermeli, çocukların merak 

ettiği eşyalardan bahsetmeliyiz" ifadesi ile kelimenin gerçek anlamında razılaşmıram.Tabii ki, 

yeniliğe uymak da gerekir, ama yeniyi yaratmak için kökümüzü, folklorumuzu unutmamalıyız. 

Bugün çocuklarımız Avrupa'dan gelen tüm otomobillerin isimlerini ezbere bildiği hâlde Türk 

destanlarıyla, nağıllaşan atlarımızı tanımıyorlar? Şevket Hanım'ın şiirlerinde nağıllarımız, 

dastanlarımıza ilgi var. Doğal olarak, bu şiirleri okuyan çocuk, bu masalları soracak ve bilgi 

talep edecektir. Beyaz Koç Kara Koç şiirinde telif artık kendi kahramanına ilgi yaratmıştır. 

Anneannem uykudan önce 

Bana bir peri masalı söyledi. 

Saçlarımı bulaştırın: 

Rüya baldır - diyor. 

Adamı vuracak 

Gah açgözlü dev diyor, 

Beyaz gergedanlar 

Melik, Memmed'ten diyor. 
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Babama söyleyeceğim 

Beyaz bir koç alayım. 

Neden ben kuyudayım 

Ve babam yaşlı. 

Ne kadar zaman bilgisayar, teknik zamanı olsa da bebeklerimiz yatarken korkunç seslerle akılda 

kalan yabancı çizgi filmleri değil küçük bir okşama ile, kısık bir şiir parçası ile daha çabuk 

uykuya gidiyorlar. Şevket Hanum da dilimizde konuşulan kelimeleri içeriyor. Çocuklarımıza 

unutulan şeyleri tanıtmak ilginçtir. 

Anneannemin ineği haklı 

O bakar ve sevebilir. 

Onu alacağım, 

Gah "Karagözüm" diyor. (4) 

Genel olarak şairenin yaratıcılığı kendi salige sehmanı ile, güzel gerekli nasihatleri ile de folklor 

motifleri ile de uyum içindedir. Şiirleri, çocuklarımızın eğitiminde ve bağımsız düşünce 

yeteneklerinin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Şaire Azerbaycan çocuk edebiyatının 

daha da gelişmesi için bu tip eserler yaratmakta devam ediyor, birbirinden değerli örnekler 

yaratarak, çocuklarımıza bir katkı sağlar. 
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Özet 

Çocukluk dönemindeki kişilerin duygu, düşünce, hayal dünyalarına hitap eden eserler, çocuk edebiyatı 
çatısı altında toplanmaktadır. Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun edebî eserler başka bir ifadeyle 
roman, hikâye, masal, şiir, anı, destan, ninni vb. türlerin hepsi çocuk edebiyatı kapsamında ele alınabilir. 
Aslında çocuk, doğduğu andan itibaren ninni ile başlayan süreçle birlikte çocuk edebiyatı türleriyle 
tanışmaya başlamakta, büyümesine paralel olarak tekerleme, mani, masal, fıkra vb. ile karşılaşmaktadır. 
Bu türler aynı zamanda çocuğun dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimini de olumlu yönde 
etkilemektedir. Sıralanan türler içerisinde çocuğun mizah duygusunun gelişimini destekleyen, çıkarımda 
bulunmaya olanak sağlayan fıkraların ayrı bir yeri olduğu söylenebilir.  

Fıkraların çocuğa sunumunda dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar vardır. Bunlar; dil ve üslup, 
konu/tema, ileti, karakter ve görsellerdir. İfade edilen bu özellikler, çocuğa görelik ilkesinin bileşenleri 
olarak da düşünülebilir. Çocuğa görelik ilkesi; çocuğun hayal gücünü destekleyerek yaratıcı düşünmeye 
teşvik etme, onun ilgi ve merakını uyandıracak konuları işleme, olay örgüsü bakımından seviyesine uygun 
olma, çıkarım yapmaya uygun metin yapıları oluşturma şeklinde tanımlanabilir. 

Bu çalışmada Türk kültüründe önemli bir yere sahip Nasrettin Hoca fıkraları, çocuğa görelik ilkesi 
bağlamında ele alınmış; nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinin kullanıldığı araştırma, 
Orhan Veli’nin bir araya getirdiği Nasrettin Hoca fıkralarıyla sınırlandırılmıştır. Değerlendirilen fıkralar; dil 
ve üslup, konu/tema, ileti, karakter ve görseller açısından incelenmiş ve bunların çocuğa görelik ilkesini 
yansıtma durumu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, çocuk edebiyatı, Nasrettin Hoca fıkraları, çocuğa görelik. 

 

AN ANALYSIS OF NASREDDIN HODJA JOKES IN CONTEXT OF CHILD-BASED 

TEACHING PRINCIPLE 

Abstract 

Literary works that address the feelings, thoughts and imagination of the individuals in 
childhood period are categorized as children’s literature. Theseworks, whichinclude novels, stories, fairy 
tales, poems, memoirs, epics and lullabies that are suitable for the age and development of children, 
may be studied under children’s literature. In fact, children are introduced to different genres of 
children’s literature right after birth with lullabies, and they hear nursery rhymes, manis (Turkish 
poems), fairy tales and jokes as they grow up. These types of literary works have a positive effect on the 
development of children’s listening and speaking skills. Among all these genres, jokes have a different 
role since they help improve children’s sense of humor and help them create arguments. 

There are a number of aspects of jokes that should be considered in relation to their 
presentation to children. These aspects include language and style, subject and/or theme, message, 
characters and images. They can also be regarded as the components of the child-based teaching 
principle. This principle may be described as encouraging children to engage in creative thinking by 
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supporting their imagination, teaching subjects that make them interested and curious, considering 
their importance in plotlines and creating text structures that allow them to make arguments. 

This study examines the Nasreddin Hodja jokes, which have an important part in Turkish 
culture, in context of the child-based teaching principle. The study used document analysis, a qualitative 
research method, and it is limited to the Nasreddin Hodja jokes that were collected by OrhanVeli. The 
jokes in the study were analyzed consideringlanguage and style, subject and/or theme, message, 
characters and images. The study also determined how they illustrate the child-based teaching principle. 

Key words: Child-based teaching principle, children’s literature, Nasreddin Hodja jokes, Turkish 
pedagogy. 

 

Giriş  

Çocuk edebiyatı, çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak kaleme alınmış 

edebî eserlerin ortak çatısı olarak nitelenebilir. Oğuzkan (2001:3) çocuk edebiyatının, 

çocukluk çağında bulunan bireylerin hayal, duygu ve düşüncelerine yönelik hazırlanmış 

yazılı ve sözlü bütün eserleri kapsadığını vurgulamaktadır.  

Çocuk edebiyatı ile, dönemsel olarak ifade etmek gerekirse, 2 ilâ 14 yaş arasının 

gereksinimlerini karşılayan bir edebiyat ortaya konmaktadır. Konuya bu açıdan 

bakıldığında çocuk edebiyatının temel unsurunun, “çocuğa görelik ilkesi” olduğu 

söylenebilir. Bu ilke bağlamında çocuğun kendine hitap eden ninni, tekerleme, mani, 

masal, hikâye, roman, şiir gibi pek çok türle karşılaşmasına yardımcı olunmalıdır. İlk 

ninni ile başlayan süreç, aşamalı bir biçimde diğer türlerin sunulmasıyla devam 

etmektedir. Elbette bu türler içerisinde çocukta doğduğu kültür hakkında bir farkındalık 

oluşturması bakımından sözlü gelenekten aktarılan edebî ürünlerin farklı bir yeri olduğu 

ifade edilebilir. Çocuk edebiyatında destan, masal, fıkra, bilmece gibi folklor ve 

edebiyatın ortak malzemesinden yararlanarak eser vermek orijinal eser vermekten daha 

önemlidir. Dünyadaki başarılı çocuk edebiyatçılarının büyük ölçüde masal ve folklordan 

yola çıkanlar arasından olması tesadüfî değildir. Sözlü geleneği yeteri kadar işe 

koşmayan toplumlarda yalnız kültüre yabancılaşma değil sahip olunan kültürün 

kaybedilmesi söz konusudur (Miyasoğlu, 2002:385). Dökmen (1997) de fıkra, 

tekerleme, masal vb. halk anlatıları üzerine yapılan çalışmaların sadece çocuklar değil, 

yetişkinler üzerinde de eğitici bir etkisi olduğundan bahsetmektedir. Sıralanan türler, 

çocuk açısından ele alındığında; içinde gülmece olan halk edebiyatı ürünlerinin çocuğun 

bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişimine sağladığı katkı şu şekilde belirtilebilir 

(Sever, 2002): 
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 Çocuğun kavramsal gelişimini destekleyerek ana dili yetisinin toplumsal çerçevede 

işlevsellik kazanmasını sağlar. 

 Kavramlar arası bağlantı kurma becerisini geliştirerek düşünme alışkanlığı 

edinmesine yardım eder. 

 Ana dilindeki sözcüklerin çok anlamlı özelliklerini sezmeye başlar. 

 Konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimini destekler. 

 Merak duygusunu tetikleyerek okuma isteği uyandırır ve okuma alışkanlığı 

edinmeye katkı sunar. 

Yukarıda sıralanan bu maddelere Güleryüz (2003), kültürün bir sonraki nesillere aktarılmasını 

eklemektedir. 

Türk halk edebiyatında gülmece dendiğinde akla ilk gelen tür, fıkralardır. Fıkralar, çok geniş bir 

coğrafî alan içinde oluşan binlerce yıldan beri sözlü gelenekte yaşayan halk edebiyatı 

ürünleridir. Bunlar; motife yer veren, kısa ve özlü bir anlatıma sahip güldürücü küçük 

hikâyelerdir (Sakaoğlu, 1977). Bu kısa ve özlü hikâyeler; başlangıç, gelişme ve sonuç 

bölümlerinden oluşmakta; bölümler çoğu zaman iç içe geçmektedir. Kurgu açısından 

bakıldığında ise bir tez ve bir antiteze dayalı bir olay veya düşünce üzerinden fıkranın oluştuğu 

anlaşılmaktadır (Ölçer, 2008). Odağında insan ve toplumun bulunduğu fıkralarda toplum 

hayatında ortaya çıkan aksilikler, kişiler arası düşünce ve davranış farklılıklarından doğan 

çatışmalar gibi gündelik yaşamda karşılaşılan kesitler yer almaktadır. Konunun sunumunda 

okuyana/dinleyene şekil itibariyle küçük,  anlam bakımından hacimli içerisinde ironi barındıran 

bir estetik yapı sunmaktadır (Artun, 2009).  

Bireylerin yaşantıları hakkında örnekler sunan fıkralar, toplumun kuralları konusunda bilgiler 

aktarırken yetiştirilmek istenen insan tipi hakkında da ipuçları vermektedir (Baki ve Karakuş, 

2014). Bu yönüyle eğlendirirken eğiten üslubuyla insanlara ortak bir paydada beraberce 

yaşamanın yollarını anlatan fıkralar bir nevi informal eğitim aracı olarak değerlendirilebilir 

(Elçin, 1998). Fıkra türünün eğitici, öğretici, düşündürücü, kültür aktarıcı, psikolojik açıdan 

rahatlatıcı özelliklerinin yanında derslerdeki öğretim sürecinde de pekiştireç işlevi üstlendiği 

ifade edilebilir (Baki ve Karakuş, 2014). Aynı zamanda fıkralar, geçmiş ile gelecek arasında da 

bir köprü görevi görerek halkın ortak değer yargılarını gelecek nesillere aktarır (Ünalan, 2010). 

Yerel olanı evrensel düzeye taşımadaki hüneriyle (Ölçer, 2008) ve herkes tarafından 

benimsenen, fıkralarıyla halk zekâsının simgesi olarak nitelen (Şimşek, 2008) Nasrettin Hoca, 

Türk fıkraları dendiğinde akla gelen ilk isimdir.  

Nasrettin Hoca, çağdan çağa, okumuş okumamış, Türkçeyi konuşan her kuşaktan değişik 

toplumsal sınıf ve tabakalardaki insanların benimsediği fıkralarıyla halk zekâsının simgesi 

olmuştur. Genellikle insanların günlük yaşam içindeki tutum ve davranışları, paralı- parasız, 

güçlü-güçsüz, esnaf-halk, yönetilen-yöneten, insan ve hayvan ilişkileri işlenerek insan zekâsına 

bağlanmak istendiği fıkralarda bilgece buluşlar ve düşündürme özelliklerinin yanı sıra güldürü 

havası, amacı zenginleştiren başlıca öğeler arasındadır. Başa gelen sıkıntı ve açmazlardan bir 

yolunu bulup çıkıvermek, genel bir iyimserlik havası, kimi zaman da yaşamı saran toplumsal 

koşulları alabildiğine taşlama, zaman içinde Hoca’nın fıkralarına eklemelerin yapılmasına yol 

açmış, halk şiirimizde olduğu gibi onun fıkralarına da ortak bir nitelik kazandırmıştır (Şimşek, 

2008:88). 

Nasrettin Hoca fıkralarının eğitici özellikler taşıdığı günümüzde farklı araştırmalar aracılığıyla 

vurgulanmaktadır (Bulut ve Kuşdemir, 2013; Özcan, 2008). Ayrıca Baki ve Karakuş (2014), 

fıkraların ana dilini geliştirme uygulamalarında kaynak metin olarak kullanılabileceğini dile 

getirmektedirler. Bu açıdan bakıldığında çocukla buluşturulacak fıkraların belirlenmesi önemli 

bir husus olarak görülmektedir. Fıkraların değerlendirilmesinde “çocuğa görelik ilkesi”nin yol 

göstereceğine inanılmaktadır.  

Sever (2003:9), çocuğa görelik ilkesini; “Çocuğun düşlem gücüne seslenen, onu rahatça ve tat 

alarak okuyup anlayabileceği dili ve anlatım biçimini barındıran ilgi duyabileceği konuları 

işleyen, onu duygu ve düşünce yönünden besleyen, kurgusu ve olay örgüsü karmaşık olmayıp 
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onu kavrayabileceği bir düzeyde olan, dikkat dağıtıcı ayrıntılardan arıtılmış olan” şeklinde 

tanımlamaktadır. Dil ve üslup, konu/tema, ileti, kahraman/karakter ile tasarım/resimler olmak 

üzere çocuğa görelik ilkesinin beş bileşeni bulunmaktadır.  

Bir eserin çocuğa göre olup olmadığının temel ölçütü eserin dil ve üslubudur; çocuk edebiyatı 

ürünleri çocuğa göre durumlar oluşturarak Türkçenin anlatım gücünü ve söz varlığının 

çeşitliliğini örneklendirerek çocuğa sezdirmekle yükümlüdür (Sever, 2003). Çocuğun iletişim 

becerisinin gelişimi için eserlerdeki dilin işlenişi önemli bir husus olarak düşünülmektedir.  

Çocuklar hareketli bir yapıya sahip oldukları için dikkatleri çabuk dağılır. Bu nedenle metinlerin 

konusu/teması öncelikle çocuğa göre ve çocuk gerçekliği gözetilerek oluşturulmalıdır 

(Dilidüzgün, 2012). Sanatçı, eserini kaleme alırken çocuk gerçekliğinden hareket etmeli ve 

“Ben ne hakkında söz söyleyecegim?” sorusunu kendine cevaplamalıdır (Sever, 2003). Çocuk 

edebiyatı bağlamında konu ve tema; mutluluk, hoşgörü, yaşama sevinci gibi duyguları çocuğa 

vermeli; çocuğun temel ihtiyaçlarından olan eğlenme ve hoşça vakit geçirme gibi 

gereksinimlerini karşılamalıdır. Olaylar, düşünceler, insanlar tek boyutlu değil iyi-kötü, olumlu-

olumsuz, doğru-yanlış yönleriyle ele alınmalıdır. Çocukların bağlı oldukları toplumu tanıması 

için millî, dinî ve kültürel değerlere de eserlerde yer verilmelidir (Burç, 2013).  

İleti, yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu ve düşünce şeklinde açıklanmaktadır (Türkçe 

Sözlük, 2005). Bir başka deyişle sanatçının eserini oluşturma amacı olarak da ifade edilebilir. 

Eser içerisinde yerleştirilen iletiler, doğrudan verilebileceği gibi örtük de okura/dinleyiciye 

ulaştırılabilir. Bu bağlamda tercih edilen okurun/dinleyenin çıkarım yapmasına imkân sunan 

örtük iletilerdir. 

Kurgusal bir metin zaman, mekân, olay ve kişi olmak üzere dört temel öğeden meydana gelir. 

Kurgunun ana öğelerini harekete geçiren ve bu öğeler arasında organik bir bağ kurulmasını 

sağlayan dinamik güç ise kişidir. Kişiler duygu ve düşünce dünyalarının şekillendirdiği hareket 

alanlarıyla, çatışmalarıyla olayın ortaya çıkmasını, gelişmesini, şekillenmesini ve 

sonuçlanmasını sağlayan yönlendirici unsurlardır. (Karataş, 2014:62). Sever (2012), çocuk 

edebiyatında karakterleri kapalı (geliştirilmemiş), açık (geliştirilmiş), devingen ve durağan 

karakterler olarak tasnif etmektedir. Yazar tarafından hakkında geniş bilgi sunulan kişiye açık 

karakter denmektedir ki genellikle bu tip karakterler eserin ana karakteri durumundadır. İkincil 

derecede öneme sahip kişiler, kapalı karakterlerdir. Olay içerisinde bir değişim gösteren 

karakter devingen veya dinamik, olay içerisinde herhangi bir değişim göstermeyen karakter ise 

durağan ya da statik karakter olarak açıklanmaktadır. 

Çocuk kitaplarında görsel düzeni oluşturan en önemli öge resimlemelerdir.  Resimlemeler metni 

açıklayıcı, tamamlayıcı ve süsleyici işlevlerde kullanılmaktadır (Oğuzkan 2001). Kitaplarda 

karşılaşılan düzeye uygun resimler, çocuklar için bir sanat eğitimi ortamı yaratır (Sever, 2003). 

Tasarım boyutunda ise ele alınması gereken hususlar yazı ile görselin kitaba yerleştirilme biçimi 

dikkate alınmaktadır. 

Görüldüğü gibi sıralanan ilkelerin, her biri, birbirini tamamlar niteliktedir. Bu bağlamda 

çalışmanın amacı; ulusal ve uluslararası ortak bir üst değer olarak siyasi, dinî, sosyal pek çok alt 

kimliğin ya da grubun kendi değer yargıları ve dünya görüşlerine uygun biçimde 

yorumlayabildiği (Şimşek, 2008:84) Nasrettin Hoca fıkralarını çocuğa görelik ilkesi bağlamında 

değerlendirmektir. Böylece çocuğa sunulacak metinler arasında sözlü edebiyat ürünleri 

içerisinde değerlendirilen fıkralara ne ölçüde yer verilmesi gerektiği hususunda bir bakış açısı 

sunmak istenmektedir. 

Yöntem 

Nasrettin Hoca fıkralarını çocuğa görelik ilkesi bağlamında incelemeyi amaçlayan bu çalışmada 

nitel araştırmada kullanılan tekniklerden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Var olan 

kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya, doküman incelemesi denmektedir (Karasar, 

2005:183). Yıldırım ve Şimşek (2011)’e göre doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen 

olgu/olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır.  
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Çalışma Kümesi 

Araştırmanın çalışma kümesini Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan ve Orhan Veli 

tarafından hazırlanan Nasrettin Hoca Hikâyeleri oluşturmaktadır. Eserde Orhan Veli tarafından 

manzum hikâye şeklinde tekrar yazılan 79 Nasrettin Hoca fıkrası bulunmaktadır. Bunlar: 

Kavuk, Kedi Nerede?, Eşeğin Sözü, Yoğurt Gölü, Rüzgarın Attığı Adam, Deniz Tükendi, 

Yazısız Mektup, Hoca’nın Hesabı, Hepsi Haklı, Damda, Ayva-İncir, Vadeyle Para, Ağız Tadı 

İle, Değiş Tokuş, Düşmeseymiş, Hırsızlarla Hoca, Kurdun Kuyruğu, Sözünün Eri, İnşallah Ben, 

Peşin Para, İpe Un Sermiş, Ben Değil Miyim?, Doğuran Kazan, Hoca’nın Şahitliği, Kartala 

Kaçmış Bülbül, Kıyamet, Doksan Dokuz Olsun, Sahibi Ölmüş Eşek, Kaybolan Heybe, Yıldızla 

Isınmış, Timur’un Fiatı, Delinen Cübbe, Öbür Dünyadan Haber, Altı Akça Üste, Hoca Turşucu, 

Karanlıkta, O Zaman Seyredin, Cübbenin Gürültüsü, Tavşan Suyu, Kendi Sanmış, Yine Eşek 

Hikâyesi, Hoca İle Dört Kör, Sana Ne?, Aptestle Pabuç, Uzayan Maşa, Hülyanın Kokusu, 

Buranın Yabancısı, Öküzün Suçu, Getir Cübbemi, Öldüm, Tazı, Alışveriş, Kabahat Kimde, 

Eşeğin Yemi, İşe Yarar Bir Şey, İş Bölümü, Uyku İlacı, Yesene, Budalayız Dedikse, İlamda 

Kusur, Timur’un Rüyası, Fil  Hikâyesi, Bin Değnek, Kediden Saklanan Balta, Perde, Hiç, 

Hoca’nın Ölümden Kurtuluşu, Kayıp, Beç Hokkası, Eşek Olmuş, Hızlı Çocuk, Öteye Git, Yeni 

Eşek, Korkacak Ne Var?, Mum, Çok Gezen, Azrail Beğenecek, Geçinmeye Niyet, Ölmeseydi.  

Sıralanan her bir yapıt, çocuğa görelik ilkesinin bileşenleri açısından incelenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma kapsamındaki verilerin toplanmasında öncelikle çalışma kümesinde yer alan manzum 

hikâye formatındaki fıkralar, “çocuğa görelik ilkesi”nin bileşenleri dikkate alınarak okunmuş 

daha sonra Sever (2013, 2012)’in kitapları doğrultusunda hazırladığı “Çocuk ve Gençlik 

Yapıtlarını Değerlendirme Ölçeği”ndeki maddelerden fıkralarla ilişkilendirilebilecekler 

vasıtasıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik çözümlemesinden faydalanılmıştır. 

Bulgular 

79 manzum hikâye şeklinde oluşturulmuş Nasrettin Hoca fıkrasının çocuğa görelik ilkesi 

bağlamında incelenmesi neticesinde ulaşılan bulgular şu şekilde ifade edilebilir: 

Dil ve Üslup Açısından Ulaşılan Bulgular 

İncelenen Nasrettin Hoca fıkralarına dil ve üslup açısından bakıldığında Türkçenin ses ve anlam 

zenginliğinin çocuğa sezdirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Fıkraların sanatçı tarafından 

manzum hikâye tarzında yeniden yorumlanması her birinde ses tekrarlarına dayalı bir ahenk 

yaratmıştır: 

Hoca bir gün boş bir bostana dalar; 

Yolar, temizler, bostanda ne varsa 

Marullar, patlıcanlar, salatalar; 

Doldurur bir çuvala tıka basa. 

(Rüzgârın Attığı Adam, sayfa 20) 

Orta yere bakır sini kurulur; 

Hep birden etrafına oturulur. 

Hoca hem yemek yer hem sohbet eder; 

Ertesi gün misafir kalkar gider. 

(Tavşan Suyu, sayfa 70) 

Seni birine benzetmişim, affet. 

Sen, onu benim kavuğuma dinlet. 

(Değiş Tokuş, sayfa 32) 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi aynı sesin farklı kelimelerde tekrarı ile fıkra genelinde bir 

ahenk yaratılmaya çalışılmıştır. Böylece fıkranın akılda kalıcılığı da artırılmak istenmiştir, 

denilebilir. Ses ve sözcüklerle meydana getirilen bu işitsel etki, çocuğun konuşmaya yönelik 

fonolojik farkındalığını desteklemenin yanı sıra dinleme ile okumaya ilişkin ilgi ve dikkatini de 

artıracak niteliktedir. Fıkralardaki Türkçe söz varlığı, ikileme, kelimelerin gerçek anlamları 
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dışında kullanılması, deyimlere yer verilmesi gibi çocuğun dil gelişimini destekleyen ögeler 

içermektedir: 

 

 

 

 

Hoca da birer birer sayar döker: 

Sandık mandık, dolap molap, 

Kilim milim, esvap mesvap 

(Hoca’nın Hesabı, sayfa 23) 

Memnun olmak, sayfa 29 

(Hoca’ysa memnun olmaz bu ricadan)  

Ağız tadıyla yemek, sayfa 31 

(Ağız tadıyla yiyemezsin onu.)  

Darda olmak, sayfa 41 

(Hiç darda olmasa ödemez miyim?)  

Bet beniz atmak, sayfa 48 

(Hoca’da bet beniz atmış mı sana?)  

Palas pandıras fırlamak, sayfa 62 

(Dışarıya fırlar palas pandıras.)  

Gücüne gitmek, sayfa 87 

(Bu hâl Hoca’nın pek gücüne gider.) 

Konuyla ilgili eserde pek çok örnek bulunmaktadır ancak örneklerin hepsini çalışmaya taşımak 

mümkün olmadığından en çarpıcılarının sunulması tercih edilmiştir. Verilen örnekler 

incelendiğinde dilsel birimlerin bağlam içerisinde nasıl kullanıldığının gösterilmesi, çocuğun dil 

gelişimine katkı sağlamakta ve çocukta dil bilinci geliştirme bakımından da önemli 

görülmektedir. 

Türkçe Sözlük (2005)’te “İnsanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, 

gerektiği kadar ilgilenmez.” şeklinde açıklanan “el elin eşeğini türkü çağırarak arar” kalıp 

ifadesinin de eserde bir fıkra şeklinde düzenlendiği görülmektedir:� 

Yine Eşek Hikâyesi 

Ortalardan yok olur Subaşı’nın eşeği; 

Dağılır adamları dört bir yana, 

Aramak için kıyıyı köşeyi. 

Hoca’yı da gönderirler ormana; 

- Hoca! derler, sen de git, o tarafları ara. 

- Hay hay! arayalım, der, düşer Hoca yollara, 

Çamların arasında gezer durur. 

Bir yandan da hoş bir türkü tutturur, 

Ne dolaştığını sorar görenler; 

O da eşek aradığını söyler. 

Ama bu hikâyeye kim inanır? 

- A Hoca! derler, eşek türküyle mi aranır? 

Hoca dobra dobra söyler her şeyi: 

Aradığım Subaşı’nın eşeği; 

El elin eşeğini böyle arar. (Sayfa 75) 

Mecaz ifadelerin bir nevi ortaya çıkma öyküsüne yer vererek çocuğun somuttan soyuta doğru 

anlam dünyasının genişletilmeye çalışıldığı söylenebilir.  

Hikâyelerin geneline dil ve üslup açısından bakıldığında duru ve akıcı bir anlatımla 

karşılaşılmaktadır.  Elbette çocuğun anlamada zorlanacağı birkaç kelimede fıkralarda yer 

almaktadır. Ancak bunların, yazarın üslubu ile değil işlenen konunun içeriği ile ilintili olduğu 

düşünülmektedir. Tör (1992) de Nasrettin Hoca fıkralarında görülen dil ve üslup özelliklerini şu 

şekilde açıklamaktadır: 

a. Fıkralar genellikle “Bir gün Hoca” diye başlar.  

b. Genellikle kısa bir kurguya sahiptir. 

c. Kullanılan dilin yalınlığı nedeniyle kolay anlaşılma özelliği taşır. 

d. Fıkraların sonuç bölümündeki son sözü Nasrettin Hoca söyler ve fıkra biter. 
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İfade edilen özelliklerin incelenen fıkralarda da okurun/dinleyenin karşısında çıktığı 

görülmektedir. 

Konu/Tema Açısından Ulaşılan Bulgular 

Günlük hayata dair konuların Nasrettin Hoca fıkralarına taşındığı söylenebilir: alışveriş, 

komşuluk ilişkileri, aile içi iletişim, arkadaşlık…  Bunun yanı sıra Nasrettin Hoca-Timur 

çatışmasına dayanan fıkralar da dikkat çekmektedir (Timur’un Fiatı, Timur’un Rüyası).  

İncelenen Nasrettin Hoca fıkralarının genelinde ele alınan konunun/temanın çocukların gelişim 

özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olduğu ifade edilebilir. Ancak çocukların düzeylerine 

uygun olmayan fıkraların da mevcut olduğu tespit edilmiştir: 

Öbür Dünyadan Haber 

Mezarlıkta gezerken Hoca bir gün 

Düşer, bir mezarın içine gider. 

- “Elbet öleceğiz, yarın öbür gün; 

Bakalım ölmek nasıl oluyor?” der. 

Mezarın içinde bir zaman bekler. 

Böyle bekler dururken 

Çıngırak sesleri işitir birden. 

- “Allah Allah! der, nedir bu sesler?” 

Korkudan bağırarak avaz avaz, 

Dışarıya fırlar palas pandıras. 

Yoldan tamam da o an 

Fincancı katırları geçmededir. 

Hoca’nın bu ani fırlayışından 

Katırlar ürperiverir. 

… (Sayfa 62) 

Azrail Beğenecek 

Hoca bir aralık pek hasta düşer; 

Kolu tutulur, yüzü gözü şişer. 

Günlerce yatağa bağlanır kalır; 

Adamcağızı bir korkudur alır. 

Bir gün karısına der ki: karı gel! 

İşte, kapımıza dayandı ecel. 

Şöyle bir giyin kuşan, yap yakıştır; 

İnci boncuk nen varsa tak takıştır; 

Ondan sonra da gel yanıma otur. 

Karısı şaşar kalır: Nasıl olur? 

Kocam Azrail’le pençeleşirken, 

Ne yüzle süslenir püslenirim ben? 

Hoca der ki: Canım, sen beni dinle; 

Yapmazsan vallahi hatırım kalır. 

Karşılaşacağız ya Azrail’le, 

Olur ki beğenir de seni alır (Sayfa 128) 

Yukarıdaki iki fıkra örneğinden anlaşılacağı gibi ele alınan çatışmalar çocukların anlama ve 

anlamlandırma düzeylerine uygun değildir. İncelenen kitabın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

onaylanan 100 Temel Eser kapsamında olduğu düşünüldüğünde eserin içeriğinin daha detaylı 

irdelenmesi, konu/tema bakımından uygun olmayan fıkraların çıkarılması gerektiğine 

inanılmaktadır. 

İleti Açısından Ulaşılan Bulgular 

Nasrettin Hoca fıkralarının hepsinin bir iletisi vardır (Tör, 1992). Dolayısıyla incelenen 

fıkralarda verilen iletinin nasıl çocuğa ulaştırıldığı sorusu bu bağlamda önem 

kazanmaktadır. Nasrettin Hoca fıkralarının bir üslup özelliği olarak görülen son sözün 

Hoca tarafından söylenmesi aslına bakılırsa iletinin nasıl verildiği noktasında da ipucu 

vermektedir. Eserin geneline doğrudan iletiler hâkimdir. Hoca, son sözünde çocuğa ne 

yapıp yapmaması ya da nasıl bir ders çıkarması gerektiği hususunda sözünü doğrudan 

iletmekte, çocuğun çıkarım yapmasına müsaade etmemektedir. 79 manzum hikâye 

şeklinde sunulmuş fıkradan örtük iletiye sahip olanların sayısı ise 5’tir. Aşağıda her iki 

ileti türü, fıkra örnekleri ile ifade edilmiştir: 

Doğrudan İleti Örtük İleti 

İpe Un Sermiş 

Bir gün komşusu gelip Hoca’ya 

Çamaşır ipi ister. 

Hemen başlar istirhama, ricaya. 

- “İşim biter bitmez getiririm.” der, 

Hoca’ysa bir türlü yanaşmaz buna; 

Bin bir güçlük çıkarır komşusuna. 

Kendi Sanmış 

Rahmetli Hoca eyyamın birinde, 

Dolaşır dururken pazar yerinde, 

Rastgele biriyle sohbete dalar. 

Pek sever bu tatlı dilli adamı. 

Der ki: “Ne de güzel konuşması var! 

Unutturdu bana kederi, gamı.” 
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Olmayacak sebepler icat eder; 

Mesela der ki: - “İpe un serdiler.” 

Komşusu cevap verir: - “Canım, Hoca! 

İpe un serilir mi? Bu ne biçim iştir ki?” 

Hoca kızar: - “Vermeye niyetim olmayınca 

öyle bir serilir ki.”  

(Sayfa 43) 

En sonunda ayrılacak olurlar; 

O zaman Hoca, bu adama sorar: 

- “Bağışla beni ağam, zatınıza kim denir?” 

Beriki hiddetlenir. 

Çıkışır, der ki: - “Madem beni tanımıyordun, 

Neden yanıma geldin, öyle konuştun durdun?” 

Ne diyeceğini şaşırır Hoca. 

Öyle ya adam haklı. 

Ama sıkışınca, darda kalınca 

Neler icat etmez, Hoca’nın aklı! 

Hemen adama şu cevabı verir: 

-“Kavuğuna baktım, benim kavuğum; 

Sarığına baktım, benim sarığım; 

Dedim ki bu adam, ben olmalıyım. 

Onun için geldim, konuştum zahir.” (Sayfa 74) 

Çocuk edebiyatı eserlerinde iletilerin aktarımında ipuçlarıyla sunma, çocuğa yeni yaşantılar 

kazandırma, toplumsal duyarlılık oluşturma gibi amaçların gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Bunun için de çocuğun metne ilişkin çıkarımda bulunması gerekmektedir. Ancak genelde 

fıkralar özelde ise Nasrettin Hoca fıkraları yapıları gereği, çıkarımda bulunmaya pek müsaade 

etmemektedir. Dolayısıyla incelenen eser kapsamında iletinin nasıl sunulacağını belirleyen öge 

yazar değil, ele alınan türün özellikleridir. Bu açıdan bakıldığında fıkraların 

güldürürken/eğlendirirken öğreten didaktik bir tür olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü 

kitapta öğüt veren bir yaklaşım söz konusudur. 

Kahraman/Karakter Açısından Ulaşılan Bulgular 

Nasrettin Hoca açık sözlülüğü, zekiliği ve hazır cevaplılığı simgeleyen, gerçekliği yansıtan bir 

karhamadır. Fıkralarda Nasrettin Hoca, konuşmalarıyla geliştirilen bir karakter olma özelliğine 

sahiptir. Fıkralardaki açık karakter Nasrettin Hoca iken kapalı karakterler; Nasrettin Hoca’nın 

karısı, Timur, subaşı, komşu, kadı, hırsız, arkadaş, Hızır gibi çeşitlenmektedir. Kapalı 

karakterlerin fiziki veya psikolojik özelliklerinden bahsedilmemekte; fıkranın içeriğinden 

karakterin özelliklerine yönelik tahminler yapılabilmektedir.  

Öldüm 

Hoşaf’a davet eder hoca’yı bir komşusu, 

Nefis bir hoşaf… Tencere dolusu. 

Oturulur tencerenin başına. 

Komşu, küçük bir kaşık verir arkadaşına; 

Büyük bir kepçe alır kendisi de; 

Girişirler hoşafa ikisi de. 

Koca kepçe dolar dolar, boşalır; 

Hoca’ysa bu işte pek yaya kalır; 

Minnacık kaşığıyla –kısaca- hava alır. 

Hoşafa bir gidip bir gelmededir; 

O sırada komşudan sesler yükselmededir. 

Varamaz Hoca bu işin tadına; 

Komu da inadına,  

Her kepçede: - “Of! Amanın, öldüm.” der. 

Bu hâl Hoca’nın pek gücüne gider. 

“Komşu, der, ne oturuyoruz, bilelim; 

Ver şu kepçeyi de bir de biz ölelim.”          (Sayfa 85) 

 

Tasarım/Resimler Açısından Ulaşılan Bulgular 

     İncelenen eser, tasarım/resimler açısından ele alındığında kitabın boyutunun hitap ettiği 

hedef kitle için uygun olduğu söylenebilir. Kitabın sayfaları; yırtılma, kırışma ve yıpranmaya 

dayanıklıdır. Kitabın cildi, dağılmayı önleyici bir nitelik taşımaktadır. Sayfa düzeni çocukta 
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estetik bir zevk uyandırmaya imkân sunmaktadır. 

Harflerin boyutu, çocukların zorlanmadan 

okuyabilmesi yönünden idealdir.  

      

     Kapağın tasarımı, çocuğun kitabın içeriğine 

yönelik tahminde bulunmasını sağlamakla birlikte 

merak duygusunu artırmadan uzaktır. Kitap 

içerisindeki resimler, fıkraların içeriğine yönelik 

karikatürize çizimlerdir. Dikkat ögesini canlı 

tutmak adına orantısız çizimler söz konusudur. 

Fıkrada Nasrettin Hoca ile ilişkilendirilen durum 

veya nesnelerin resimdeki karşılığı yıldız şeklinde 

gösterilmiştir: 

 

İlk görselde Nasrettin Hoca’nın elindeki yıldız, ciğeri simgelerken ikinci de akçeyi ifade 

etmektedir. Kitaptaki bütün görseller için bu simgeleştirme yolu izlenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç  

Araştırma kapsamında incelenen Nasrettin Hoca Hikâyeleri yapıtından hareketle ulaşılan 

sonuçlar şu şekilde maddelenebilir: 

İncelenen fıkralar; 

 Dil ve üslup açısından çocuğun dil gelişimini desteklemektedir. 

 Konu/tema bakımından gündelik hayatta çocuğun karşılaşabileceği kesitler içermektedir. 

 İletinin aktarımında doğrudan iletileri tercih etmektedir. 

 Kahraman/karakter bakımından açık karakter olarak sadece Nasrettin Hoca’yı 

işlemektedir. 

 Tasarım açısından çocuğa uygun olmakla birlikte resimlemeler hedef kitle açısından 

soyut kalmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında Nasrettin Hoca fıkraları, çocuğa görelik ilkesi bağlamında 

değerlendirilmiştir. Bu fıkraların çocuklar özelinde konu olduğu farklı araştırmalarda mevcuttur.  

Ölçer  (2008), Nasrettin Hoca fıkralarına yapılan eleştirilerin “Hoca’nın olan”, “ona atfedilen”, 
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“ahlak dışı”, “geleneklere aykırı” başlıkları altında toplandığını ifade etmekte; eleştiri 

noktasında hassas olunması gerektiğini ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda 

böyle bir tasnifin doğruluğu-yanlışlığı veya haklılığı-haksızlığı hususunda bir görüş bildirme ya 

da ispatta bulunma değildir.  Çocuğun sözlü kültür ürünleriyle çocuk edebiyatı kapsamında 

karşılaşmasını sağlamak için bir seçimde bulunurken göz önünde bulundurulması gereken 

hususlara dikkat çekmektir. Bu nedenle bir yapıt için “Geleneklere aykırı, çocuğun okuması 

sakıncalı olur.” demeden önce değerlendirme bulunulacak ilkeler çerçevesinde irdelenip bir 

sonuca varılması gerektiği düşünülmektedir.  Dolayısıyla böyle bir seçimde hareket noktası 

çocuğa görelik ilkesi olmalıdır.  

Konuyla ilgili yapılan literatür taramasında Nasrettin Hoca fıkralarının çocuk açısından ele 

alınıp değerlendirildiği çalışmalara rastlanmıştır. Kabadayı (2005), çocuklarda kendi kültürüne 

ait bir farkındalık geliştirmeyi amaçlayan çalışmasında Nasrettin Hoca fıkralarından yararlanmış 

ve çoklu iletişim ortamlarında sözlü kültür unsurlarıyla buluşan çocuklar açısından bu 

uygulamanın anlamlı bir etkisi olduğunu ifade etmiştir. Temizkan (2011), Nasrettin Hoca 

fıkralarının yaratıcı düşünme becerisini desteklediği tespitinde bulunmuştur. Akkaya (2013), 

Nasrettin Hoca fıkralarının eğitimde kullanımının sadece ana dili konuşurları ile 

sınırlandırılmaması gerektiğini dile getirmiştir. 

Nasrettin Hoca fıkralarında eğlendirirken eğiten, düşündüren bir yön bulunmaktadır. Hoca’nın 

toplumun aksayan yönlerinin göz önüne serdiği ve her türlü haksızlığın karşısında durduğu bu 

fıkralara ders kitaplarına taşınması ile suç işleme yaşının çok düştüğü günümüzde çocuklara 

olumlu fikirleri aşılaması ve onların hayata hazırlanması sağlanmalıdır (Sakaoğlu ve Alptekin, 

2009: 51). Baki ve Karakuş (2014) da Türk kültürünün seçkin örneklerini temsil eden fıkralara 

ders kitaplarında yer verilmesi gerektiğine işaret etmektedirler. 

Geleneksel düşünme ve davranış biçimlerinin tespiti ve genç nesillere aktarılması açısından 

Nasrettin Hoca fıkraları yararlanılabilecek en güzel örneklerdendir. Çocukların, gençlerin 

çalışma ve gündelik hayatta karşılaşacakları çeşitli durumlarda Nasrettin Hoca fıkraları hem 

uygulanabilir çözümler üretebilir hem de hitabet ve anlatımlarını zenginleştirebilir. 

Yöneticilikleri sırasında da sorun çözme ve çözüm üretme becerilerini geliştirebilir. 

Bu çalışma, sözlü geleneğin, halk kültürünün çocuk edebiyatına yansıması bakımından 

fıkralarla sınırlandırılmıştır, farklı araştırmalarda diğer halk edebiyatı ürünlerinin çocuğa görelik 

ilkesi bağlamında nasıl ele alınabileceği üzerinde durulabilir. 

 

KAYNAKÇA  

Akkaya, A. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi Kapsamında Fıkralar: Nasreddin Hoca 

Fıkraları. Millî Folklor, (100), 171-181. 

Artun, E. (2009). Türk Halk Edebiyatına Giriş. İstanbul: Bayrak Matbaası. 

Baki, Y. ve Karakuş, N. (2014). Fıkra Türünün Eğitimdeki Yeri ve Türkçe Ders 

Kitaplarındaki Kullanılabilirliği. Tarih Okulu Dergisi (TOD), (17), 785-812. 

Bulut, P. ve Kuşdemir Y. (2013). Çocuk Gözüyle Nasreddin Hoca. Bartın Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 101-112. 

Burç, B. (2013). Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız’ın Başından Geçenler” Adlı Hikâye 

Serisindeki Eserlerin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 

Dilidüzgün, S. (2012). Edebiyat Öğretimi ve Okur Yetiştirme Sorunu. V. Uluslararası 

Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri 05-06 Temmuz 2012. Mersin: Mersin 

Üniversitesi ve TÜBİTAK Yayını. 1-19. 

Dökmen, Ü. (1997) İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   245 

Elçin, Ş. (1998). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ Yayıncılık. 

Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: PegemA Yayıncılık. 

Kabadayı, A. (2005). Nasreddin Hoca Fıkralarının Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması 

İçin Bilgisayar-Odaklı bir Model Önerisi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1-20. 

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. 

Karataş, E. (2014). Çocuk Edebiyatında “Karakter” Kavramı. Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 60-79. 

Miyasoğlu, M. (1987). Çocuk Edebiyatı Yıllığı. İstanbul: Gökyüzü Yayınları. 

Oğuzkan, F. (2001). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık,  

Orhan Veli (2010). Nasrettin Hoca Hikâyeleri (24. Baskı). İstanbul: YKY. 

Ölçer Ö. E. (2008). Hoca Nasrettin Kahraman mı, Anti-Kahraman mı, Hilebaz mı, Bilge 

mi?. Millî Folklor, (78), 22-27. 

Özcan H. (2008). Halk Edebiyatı Metinlerinin Çocuk Edebiyatına Kaynak Olması ve 

Örneklem Olarak Dede Korkut Hikâyeleri. Turkish Studies, 3 (2). 

Sakaoğlu, S. (1977). Nasreddin Hoca Fıkralarının Motif Yapısı. Türk Folklor 

Araştırmaları, 17 (336), 8029-8031. 

Sakaoğlu, S. ve Alptekin, A.B. (2009). Nasreddin Hoca. Ankara: AKM Yayınları. 

Sever, S. (2013). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. İzmir: Tudem Yayınları. 

Sever, S. (2012). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları. 

Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık. 

Sever, S. (2002). Okulöncesi Eğitim Sürecinin Bir Oyun Gereci Olarak Tekerleme ve 

Bilmeceler (Ed.: Zeliha Güneş). Çocuk Edebiyatı. Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi 

Öğretmenliği Lisans Programı Yayınları. Eskişehir. 

Şimşek, F. I. (2008). “Fakelore” Kavramı ve Nasreddin Hoca. Millî Folklor, (79), 84- 

89. 

Temizkan, S. (2011). Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Bakımından 

Nasreddin Hoca Fıkraları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 

(16), 195-223. 

Tör, N. (1992). Türkçe ve Rumca Söylenen Nasreddin Hoca Fıkraları Üzerine Bir 

İnceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi , Ankara. 

Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK Yayınları. 

Ünalan, Ş. (2010). Dil ve Kültür. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

 

 

 

 

 

 

 



 246                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   247 

 

 

MASAL ANLATMANIN GENÇLİĞE YANSIMASI 

 

Seher KEÇE TÜRKER* 

 

Özet 

Küçükken masal anlatan birileri olur, masal kitabı da okunur. Büyüğünce dinlenen masallarla, okunanlar 
arasındaki farkın kişi üzerinde etkisini anlamak mümkündür.  

Önce masalın kimin anlattığı önemlidir; ikinci sırada zamanı vardır. Masallar bazen uyumaya yardımcı 
olur, bazen kendini, atasını tanımaya yardım eder. Doğal olarak kelime hazinesi gelişir, dilini düzgün 
konuşur ve daha birçok faydası vardır. Okunan masal kitaplarının faydalarının da aynı olması 
muhtemeldir.  

Çalışmamda masalların gençlikle olan ilişkisi ele alınmıştır. Lise seviyesinde olan bir gurup öğrenci ile 
yapılan görüşmeler soncunda ortaya çıkan veriler üzerinde durularak masalın gençlik üzerindeki etkisi 
sunulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Gençlik, Masal Anlatma, Masal Kitapları  

 

THE REFLECTION OF YARNING ON YOUTHS 

 

Abstract 

When they are young, there are some people who tell a fairytale, and a fairytale book is read. It is 
possible to understand the effect of the difference between the listening and reading fairy tale on a 
person when s/he gets older.  

There are two important factors to affect fairy tales; the first one is who tell the fairytale and the other 
is time. Fairytales help people to sleep and to know themselves and their ancestors. People who listened 
fairytale are good at vocabulary, speaks properly, and fairytales has more benefits.    

In my study, the effects of fairytales on youth has been discussed. The effects of fairytales on youth is 
studied with the data of the interviews with high-school students.  

Keywords: Children, Youth, Yarning, Storybook    

 

Giriş 

Edebiyat; olay, duygu ve düşünceleri dil aracılığıyla biçimlendirme sanatıdır. Çocuk edebiyatı, 

2-14 yaş çocuklarının hayal, duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı tüm eserleri içerir. 

Masallar özellikle 10 yaş altı çocuk gurubu açısından önemlidir. Çocukluk dönemine, 

gelecekteki yaşamın farkında olmadan oluşturulduğu özetidir, diyebiliriz. Bu dönemden sonra 

gelişim, gelişim döneminin sonuçları ve son olarak hasat dönemi yaşanır. Ömrün gelişim 

dönemi on yaşına kadar atılan temel üzerine kurulur. Özel ve genel olarak kendinden bihaber 

geçen bu altın çağın; başka değişle ömrün temel taşlarını oluşturan dönem ailenin ve çevrenin 

ustalığına teslim edilir.   

Konu hakkında söze başlamadan önce; hamilelik döneminden itibaren ilk çocukluk döneminde 

etrafında gelişen her durumdan çocuklar bir şekilde etkilenir ve ilerleyen zaman içinde 

                                                           
* Eğitimci-Yazar.     seherturker@hotmail.com 
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etkilenmenin olumlu, olumsuz yanları ortaya çıkar. ”Bu çocuk bunu nereden biliyor, kimden 

öğrendi” deriz ve kaynak kendimiz olduğu halde bunun nasıl olduğunu anlamadım, diyebiliriz. 

Çoğu zaman yaptığımız gibi önce “ben buradayım, geliyorum,“ diyen çığlıkları duymaz sorun 

büyüyüp kök salar duruma gelince çözüm olanakları bulmaya yelteniriz ama maalesef bulmakta 

zorlanırız. Yine bu durumda karşımıza bilinçli anne- baba olma olayı çıkıyor 

Bu durumun çözümü çocukların eğitiminde saklı; sözün özü; sorunun panzehri çocuklardır. 

Çocuk eğitimi demek; seçkin gençlik ve huzurlu hasat mevsimi demektir. Demektir ama 

çocuklara gereği gibi eğitim verecek,  rol model olacak ailelerin sayısı ne kadar? Bu konuda 

gözerini yaşama şanslı açan çocuk sayısı ne kadar? Bu konu hakkında istatistik bilgim yok ama 

bazı yerlerde yoğun, bazı yerlerde az olmak kaydıyla gerçek anne-baba elinde büyüme şansını 

yakalayanlar azınlıkta görünüyor. 

Tespitlerime göre anne baba olmak neredeyse bütün ömrü kapsıyor. “daha öncesini hesaba 

katmıyorum; “bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren anne- babalık eğitimini de almaya 

başlıyor, ”dersem bilmem inanır mısınız?  

O zaman işe buradan başlayabiliriz. Sistemli olarak anaokulundan itibaren anne baba olma 

bilinci verilmeli diye düşünüyorum. Diğer konularda olduğu gibi herkesin başarılı olması 

beklenemez ama farkındalık oluşturmak için bu önemli bir gelişme olacak kanısındayım. Bir 

zamanlar kız çocukları konuşmaya başlayınca büyüdüklerinde “anne”, erkek çocukları “baba” 

olacaklarını söylerdi.  Bu nedenle “evcilik” oyunu oynanırdı. Meğer bu haller ne kadar normal 

ve insani hallermiş. Hangi mesleği seçersen seç nihayetinde anne, baba olmak var; önemli olan 

anne gibi anne, baba gibi baba olmak. 

Tam bu noktada masalların önemi ortaya çıkıyor. Aslında masal anlatılır. Ağızdan ağıza yayılır 

ve hiçbir zaman dilimi onu yok edemez. Çocuk için anlatıcı önemlidir. Eğer anlatıcı anne, baba, 

dede nine olursa o zaman dinlenen masal yaşama daha çok değer katar. Yazarlar, çizerler 

ürünlerini anlamlandırırken esin kaynağının dedesi ya da ninesi olduğundan söz eder. Ben de 

onlardan biriyim.  Hemen hemen her fikir ve davranışımın bir ucundan babaannem tutar.  

Bir de her köyün, mahallenin masal anlatıcısı olurdu. Onun etrafında oturup anlattıklarını 

dinlemek önemliydi; çocuklara benlik kazandırır, ait olma duygusunu geliştirir. Beraber bir şey 

yapmaktan, duygularını ait olduğu ortamın dost insanlarıyla paylaşmaktan sevinç ve gurur 

duyar. Aynı zamanda kendini güvende hisseder. Bu duygularla uyuma vakti geldiğinde başını 

yastığa koyar koymaz gözleri kapanır. Mutlu, huzurlu, bir yere ait olma ve güven duygusu 

sağlığına da yansır. İster istemez; uyku sorunu olmayan, paylaşımcı, neşeli, üretken olma yoluna 

girer.  

Çocukluğumda bana uyumam için hiç masal anlatılmadı. Oldum olası kitap okumayı uyku aracı 

olarak gören düşünce tarzının karşısında durdum; çünkü kitaplar, özellikle masallar bir millet 

kültürünün nesilden nesle aktarıldığı en önemli kaynaktır, uykuya geçme aracı değil ama ilk 

çocukluk döneminde işe yarıyor. 

 

MASALLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Masalı anlatma olayımızı tamamen imkânsız hale getirdiysek çaresiz masalı kitabından 

okuyacağız. Okunacak masallar, çocuğun yaşına göre bilinçli olarak ince eleyip sık dokuyarak 

alınmalı, çocuğa okunmalı, sonra eline verilmeli. Okumayı bilmese de dinlediği masalı anladığı 

kadarıyla resimlerine anlam kazandırır, kendine pay çıkarır. Ayrıca “anladın mı? Bak çocuk ne 

yapmış?” Gibi yönlendirici sorularla kafasını bulandırmak doğru olmaz. Kendine olan güvenin 

kaybına sebebiyet verir ve bu durum yaşamını etkiler. 

Altın çağ dediğimiz bu zamanın nasıl çağ olduğu yetişkinlik dönemi sonunda ortaya çıkıyor. 

Anlatılan, okunan masallar ve çocuğun eline verilen ilk kitap onun yaşam tarzının ve kitap 

okuma alışkanlığının ortaya çıkma nedeni oluyor. 
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Masallar, çocuklar için keyifli ve eğitici bir etkinliktir. Masal okuma ve sayfaları çevirmek ile 

başlayan ilk kitap ile ilgili deneyimleri ilerleyen dönemlerde anne ve çocuk arasındaki bağın 

güçlenmesi içinde önemli bir araca dönüşmektedir. Çocuk masallarla sadece eğlenmez, aynı 

zamanda olayları sırası ile anlamayı, neden sonuç ilişkisi oluşturmayı, bazen kahramanlarla 

duygusal bağı olur; böylece iletişim kurmayı öğrenir. 

Masalların saydığımız özelliklerinden sonuncusu aslında ‘masal’ kelimesinin sözcük anlamı ile 

de ilgili; çünkü masal kelimesi köken olarak Arapça ‘mesel’ sözcüğünden gelir. Mesel ise ibret 

alınacak, örnek teşkil edecek kısa anlatı demektir.  Acaba masallar çocuklar için sadece verdiği 

mesajlar, çıkarılması gereken dersler sebebi ile mi değerlidir? Bence masalların verdiği mesajın 

haricinde masalı anlatan ile dinleyen arasındaki ilişkidir; yani masalın bu ilişkiye katkısı çocuk 

hayatında önemli bir ihtiyaçtır. Masalların başlı başına duyguların iyileşmesine katkısı vardır; 

çünkü çocuk oyunlarda bağırır, kırar, yaptığı kuleleri bozar ve ne olursa olsun oyun yeniden ve 

yeniden inşa edilebilir ve onarılabilir bir mekanizmadır kendi içinde, masalda da böyledir; 

kahramanlar zorluk çeker, üzülür, korkar, ağlar, yalnız kalır ama sonunda sorunlar 

çözülür.  Çocukta büyüme yolundaki bu zorlu süreçte bunu görmeye ihtiyaç duyar. Babam gitse 

de gelecek, kış bitince yaz gelecek, kule yıkılsa yine yapılır gibi. Çocuğun bu onarım ihtiyacı 

ileriye yönelik duygusal anlamda sağlıklı olma adına ciddi bir yatırımdır. Bu ihtiyacı oyun, 

masal, iletişim, sevgi yoluyla karşılanan çocuklar, yetişkinlik hayatlarında zorluklarla mücadele 

eden ve dingin günlerin gelmesini heyecan ama sükûnet ile bekleyebilenler. 

Masal çocukların hayal güçlerini geliştirir. Onlara yenidünyalar sunar. Film izlemek, resimli 

kitaplara bakmak gibi değil, anlatılanı zihninde canlandırma, kendi prensesi, kendi kurdunu 

düşünebilme heyecanı yaşamasına olanak tanır çocuklara. Anlatılan masalın heyecanıyla çocuk 

farkında olmadan masalda geçen iyi ve kötü değerleri algılar, bunları birbirinden ayırır ve 

kişiliğini bu değerlere göre geliştirir. Bunlarla birlikte hayal güçlerini genişletmek, yaratıcı 

yönlerini harekete geçirmek, kendilerini ve diğer insanları anlamalarına yardımcı olmak, sosyal 

gelişimlerini kuvvetlendirmek, çocukları yaşamın gerçeklerine hazırlamak, ilk edebi, estetik ve 

ahlaki değerleri vermek, algı gelişimini desteklemek (görsel, işitsel ve dokunsal), dil 

gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Dinleme ve eleştiri yeteneklerini geliştirmek açısından 

baktığımızda masalların çocuklara kazandırdıklarını saymakla bitiremeyiz. 

Çocuğu, aşırı duyarlı olmaya itmekten çok hassas ve uyanık olmasını sağlayan, doğada ve 

insanlarda var olan hiçbir şeyi küçümsememeyi öğreten konuların bulunduğu masallar 

seçilmelidir. Kıskançlık, çekememezlik ve açgözlülüğün ne kadar çirkin ve değersiz olduğu, 

fedakârlık ve hoşgörü dolu bir sevginin sonunda ödülünü aldığını da fark ettirilmelidir. Çocuğu 

boş hayaller dünyasında yaşamaya itmeyen masallar toplumumuza mutlu, başarılı, ruhsal açıdan 

sağlıklı ve barış duygularıyla dolu bir nesil yetiştirilmesinde büyük önem taşır. 

Son olarak, özellikle küçük yaşlarda çocuklar bazı masalların tekrar tekrar okunmasını isterler, 

bıkmadan okuyun ve endişe etmeyin. Vardır o masalın içinde çözmeye çalıştığı bir durum 

mutlaka çocukların ve gelecektir yeni masallara ilgilinin zamanı... 

Yalnızca var olan masalları değil aynı zamanda kendimiz de masallar üretebiliriz. Ben aile 

büyüklerimizi, annemin anlattığı masallarla tanımaya başlamış biriyim. Çocuğunuza masal 

anlatırken zaman zaman duraksayarak masaldaki kahramanın ne yapması gerektiğini 

konuşabilirsiniz. Böylece çocuğun; problem çözme becerisine, çözüm bulma becerisinin 

gelişmesi ve neden sonuç ilişkisi kurabilmesi için masal dinlemek biçilmiş kaftandır. 

Anlatacağınız masalın çocuğun yaşına uygun olması gereklidir; çünkü bazen korkutucu masallar 

çocuğunuzun yaşına uygun olmayabilir, ya da masaldaki karakter çocuğun ilgisini çekmeyebilir.  

Masalların çocukların üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. Masallar olmasaydı 

hayallerimizi nasıl gün yüzüne çıkarabilirdik. Çocukluk dönemini hayallerimiz süsler ve bu 

hayalleri düşünmeyi büyüdüğüm zaman hayal bile edemeyiz. Kültürümüzdeki bu güzel unsuru 

kullanarak çocuklarımıza pek çok olumlu davranışı benimsetebilir, hayal gücünün gelişmesine 

katkıda bulunabilir, iyi ve kötünün farkındalığını arttırabiliriz. 
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BİR ZAMANLAR BİZ DE ÇOCUKTUK 

Masalın önemini anlatan sayısız kitap, onlardan daha fazla masal kitabı bulunuyor. Titizlikle 

seçip okuduğumuzu veya anlatılan masalları dinlediğimizi düşünelim; bu masallardan şimdiki 

yaşamınıza ne kaldı? Çocuk edebiyatının amacına genel olarak bakacak olursak: 

1. Bilgilendirme, zevk verme, başarma isteği uyandırma, 

2. Çocuğa yaşamı tanıtma, kendine güven duygusunu geliştirme, 

3. İnsana ve çevreye karşı duyarlı olma bilincini kazandırma, çocuğu sosyalleştirme, 

4. Çocukta dil gelişimini sağlama, çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlama, 

5. Düşündüklerini ve hissettiklerini yazı yoluyla anlatma isteği uyandırmadır. (Karatay, 2007) 

Demek oluyor ki masal, çocuklara tam zamanında ve kültüre uygun olarak anlatıldığında ya da 

eline verilerek okuması sağlandığında gelecekteki hayatının temellerini atmasına büyük ölçüde 

katkı sağlanmış oluyor; yetişkin insanda beklenen özelikler de bunlar değil mi? 

Konuyla ilgili olarak üç soruluk bir araştırma yaptım.  

Mini Anket Soruları Şöyleydi: 

-Çocukken size masal anlatıldığını, okunduğunu hatırlıyor musunuz? 

-Okuduğunuz ilk masal kitabını hatırlıyor musunuz? 

-Etkisinden kaldığınız ve bu etkinin hâlâ sürdüğü bir masal var mı? 

Ankete Göre Çıkan Sonuç: 

17-42 yaş aralığı 4 üniversite, 8 lise, 4 ilkokul ve 2 yüksekokul mezunu olan on sekiz yetişkinle 

yapmaya çalıştığım anketin sonucu şöyle çıktı: 

- Hepsinin masal değince gözleri parladı ama ilk okuduğu masal kitabını hatırlayan olmadı. En 

çok hatırlanan CİN ALİ kitaplarıydı.  

- Aile büyüklerinin anlattığı masallardan annelerinin uydurduğu masalları hatırlayanlar vardı. 

- Dede ve ninelerinden masal dinleyen yoktu. Mahalle masalcısını hiç duyan olmamış. 

-  İzledikleri çizgi filmleri masal okumuş olarak kabulleniyorlardı. 

- Bana masal anlatan kimse olmadı, bunu düşünmedim bile, diyen oldu. 

- Aklımda kalan kitap, Ayşegül Dizisi ve saçma sapan Kemalettin Tuğcu kitapları, dedi biri. 

- Masalları hatırlamıyorum ama Kemalettin Tuğcu’nun çocuk kitaplarını okudum. Bu  

kitaplardan merhametli olmayı ve çevreme bakmayı öğrendim. 

- Keloğlan Masalları, Nasrettin Hoca Fıkraları ve masal tekerlemeleriyle, Kafdağı, Hacivat  

Karagöz, herkesin aklındaydı; ancak bu kahramanlar hakkında bilgileri yoktu. 

-Büyüklerinden masal dinlememiş çocuklardan bazıları; okumayı severdim. Annem evde iş 

yaparken elimde kitabım arkasında gezer kitaptan masal okurdum; ama o bundan hoşlanmazdı, 

dedi. 

-Annem, biz küçükken geceleri bize masal okurdu. Masalları hatırlamıyorum, aklımda kalan 

anemin bazen iki masal okuduğunda “of aman ağzım çok yoruldu,” demesi. Annemin ağzımı 

yoran kitapları gözümde önemini yitirdi. Ben bu yüzden kitap okumayı çok sevemedim, dedi.  

-Annem, anlattığı bir masalda, bahçede yatır var, geceleri kalkar, dedi. Ben de inandım; o gece 

çok rüzgâr vardı ve Bahçedeki pencereme yakın ağaç sallanıyordu. Sokak lambasının ışığında 

kocaman gölgeler oluşuyor, ağacın n kolları yatak odama kadar uzanıyordu. Ben, bu sırada 

yatırın kalkığını düşündüm, korktum, uyuyamadım, ses de çıkaramadım, çığlık atmak istiyorum, 
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atamıyorum, yorganı kafama bile çekemedim, öylece kaldım. Sabah, dudaklarım uçuklamış, 

ateşim çıkmıştı. O gündür bu gündür hava kararınca dışarıda olmaktan hiç hoşlanmam, dedi.  

Konu hakkında konuşurken ‘çocukluğumu özledim, Hayatımın en güzel zamanlarıymış. Hepsini 

izlemişiz. 80li yıllarda çocuk olmak bizim sansımızdı arkadaşlar. Sabahın köründe kalkardık 

bunları izlemek için. Ben de halen izlerim, verdikleri tadın tarifi yok zaten, ’diyenler oldu. 

Bazıları bana masal okumadılar, anlatmadılar ama ben okumayı öğrenince onlara çok roman 

okudum. Hatta mahallenin kadınları toplanırdı arkası yarın gibi onlara tarihi romanlar okurdum, 

mesela okuduklarımdan biri Battal Gazi, dedi. 

Çizgi filmlerin hepsini hatırlıyorlar ve hala izlediklerini söylüyorlar. Bazıları, kendi zamanında 

oynayan çizgi karakterleri özlediklerini, arayıp bulduklarını, bilgisayara kayıt ettiklerini söyledi. 

Mickey Mouse, Temel Reis, Ayı Yogi, Şeker Kız Candy, Arı Maya, Pembe Panter, Tom ve 

Jerry, Tonton Ailesi ve Pinokyo 70’li yılların unutulmayanları. 

Şirinler, Bugs Bunny, Tweety, Atom Karınca, Red Kit, Casper, Taş Devri, He-Man, Tarzan ve 

Heidi ve Adile Naşit’in sunduğu Uykudan önce programı 80’li yılların en çok hatırlananları… 

Ninja Kaplumbağalar, Jetgiller, Tazmanya Canavarı, Garfield, Snoopy, ve Kaptan Mağara 

Adamı, Susam Sokağı, Kırpık, Minik Kuş, Edi ile Büdü… 90’ lı yılların en çok hatırlananları… 

Bu çizgi filmleri hepimiz biliriz neredeyse ama bize onlardan o an yaşadıkları güzel zamandan 

başka geriye ne kaldı dersek? Bu soru biraz muallakta kalıyor görünüyor. Oysa bunların yerine 

masallar kalmalıydı akıllarda. Kültürümüzü özümlemiş olurlardı. Yabancı kaynaklı çizgi 

filmlerle büyüyen çocuklar gerçekten kültürden çok uzaklar. Bu soruları bizim kuşağa 

sorsaydım eminim durum çok farklı çıkardı. 

Bir zamanlar biz de çocuktuk ve o günleri hep iyi olarak hatırlarız. Herkesin çocukluk zamanı 

güzeldir; çünkü çocuk etrafından ne kadar etkilense de kendini yaşamayı bir şekilde başarır. 

Fakir olduklarını anlamadan çocukluk geçirenlerin sayısının çok fazla olduğunu tespit ettim; 

herkesin kendileri gibi yaşadıklarını sanıyorlarmış. Bu durumun ailede sevgi bağı ile ilgisi 

olduğu kadar, okunan, dinlenen masalların bıraktığı etkiden de olabilir. 

 

SONUÇ 

Mini ankete göre; bize ait olmayan masallardan geriye bir şey kalmamış ya da kültürümüze ters 

düşen duygu ve düşünceler ortaya çıkmış. Masal dinleyenle, dinlemeyen çocuklar arasındaki en 

büyük fark çevresiyle iletişim kurma konusunda ortaya çıkıyor. Masal dinleyenlerin, daha 

sevecen, insanlarla daha ilgili ve samimi oldukları, sorunlara çözüm üretmede mahir olduklarını 

saptandım.  

Masal anlatırken ve masal kitabı alırken seçici olabilseydik, piyasanın boyalı kitaplarına 

kanmayıp daha milli ve kültürümüzü yansıtan eserlerle öğrencileri buluşturmayı 

başarabilseydik; sanıyorum masala dair daha çok şey akıllarında kalırdı. 

Bence İlk okunan kitaplar özeldir, saklanmalıdır. Daha sonra okunduğunda bıraktığı iz 

anlaşılabilir. Okunan masalların öğrencinin şimdiki ve gelecekteki yaşamına etkisi mutlaka 

vardır, fakat masallar unutulduğu için etkisi de fark edilmiyor. 

Masallar ağızdan ağıza geçme yoluyla çağımıza ulaşan geleneksel anlatılar. Halk / folklor, 

sanatsal kurgulu masallar, ilgili toplumun tarihi özelliklerini yansıtırlar. Bu özellikleriyle de 

toplumbilim ve 1antropolojiye gereç olmaktadır. Bu tür masallarda olay önemlidir. Birtakım 

insanların ilişkilerine değinildiği, çok değişik insan tiplerinin canlandırıldığı ve bu insanların 

başlarından geçen ilginç serüvenlerin işlendiği görülür. Hatta töresel (ahlaki) amaçlar 

                                                           
1İnsan bilimi. İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır. İnsanın vücut yapısının ve öteki fiziksel 

özelliklerinin nasıl oluştuğunu, nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü ve nasıl değiştiğini, insanların yeni becerileri 

nasıl kazandığını, dinsel inanışların, siyasal örgütlenmelerin, sanatın nasıl doğduğunu, hangi aşamalarla geliştiğini 

araştıran ana bilim dalıdır.  
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güdüleyerek bir düşüncenin aşılanmasına da çalışılır. Doğal olarak kültürel ögelerin taşıyıcısı 

konumundadır.  

Kültür aktarımı ve kültürün güncellenmesi görevini geçmişte halk hikâyeleri ve masallar 

gerçekleştirirken, günümüzde bu görevleri çizgi filmler yerine getirmektedir. Çocuklar çizgi 

filmlerdeki karakterleri model almaktadırlar Bu durum çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki 

etkisinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Televizyonsuz bir yaşantı düşünülmediği veya 

televizyonun şu anda alternatifinin olmadığı düşünüldüğünde popüler kültür devam edecektir ve 

televizyonun küçük seyircileri olan çocuklar da bundan nasibini almayı sürdüreceklerdir. 

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda yapılan öneriler şu şekildedir: 

-Çizgi filme ait ögelerin ürüne dönüştürülerek popüler kültürün bir ögesi haline getirilmesi 

durumunu inceleyen çalışmalar yapılabilir. 

-Ailelerin medya okuryazarlığı konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasına yönelik 

eğitimler verilebilir. 

Bir karakteri model alma çocukların hem zihinsel hem de sosyo-duygusal gelişimi için 

önemlidir. Bir çizgi film karakterinin yerine geçen çocuk, o karakterin bakış açısını anlamaya 

çalışır. Bu çaba sadece zihinsel süreçleri ve yaratıcı düşünceyi geliştirmekle kalmaz aynı 

zamanda çocukların duygudaşlık duygusu kazanmalarına olanak tanır. Bir süper kahraman 

yerine geçen çocuğun o karakterin nasıl baktığını, konuştuğunu, düşündüğünü ve davrandığını 

keşfetmesi gerekir.  

Çocuklar, ebeveynin değil kendi kontrollerinde olan bir dünya hayal ederler. Çizgi film 

kahramanlarının özelliklerini günlük yaşamlarına ve oyunlarına yansıtırlar. Kahramanların çizgi 

filmde kullandıkları “gücümüzü birleştirme zamanı geldi” gibi sloganları oyunlarında 

kullanırlar. Bu tür özdeşleşme oyunları çocuğun düşünce seviyesinde ortaya çıkan 

bağımsızlaşma sürecinin ilk adımlarıdır. Ayrıca, çocuklar ( özellikle2-6 yaş arası) engellenme, 

sevgi, kızgınlık gibi yaşadıkları yoğun duygularla baş edebilmenin bir yolu olarak da tanıdıkları 

karakterlerin yerine geçme oyunları oynayabilirler. Oluşturdukları hayal dünyasında en güçlü, 

en hızlı ya da en güzel karakterlerin yerine geçerek aslında gerçek dünyada yaşadıkları korku, 

yetersizlik, güçsüzlük gibi duygularını yansıtmış ve büyük oranda boşaltmış olurlar. Çocuğun 

hayal gücünü geliştirmede kitabın ve çizgi filmin önemi büyüktür. Ancak bir çocuk okumayı 

öğrenene kadar, okuma alışkanlığı edinene kadar kolay ulaşabileceği görsel iletilere daha çok 

açık kalmaktadır. 

Tarihsel süreç içinde çocuğun birey olarak benimsenmesi endüstri devrimi ile başlar. Tüm 

kültürlerde çocuklar hemen hemen aynı aylarda emekler, yürür, gelişim özellikleri gösterir. Yer 

ve zaman yoktur ama öğrendiklerinde, öğreneceklerinde kültürden kültüre farklılıklar 

bulunmaktadır. Masallar, gerçekdışı dünyadan, gerçek dünyaya da gönderme yaparlar. İnsanlar, 

masallardaki en olağanüstü olayları bile gerçekle ilişkilendirirler. Masalların evrensel nitelik 

taşımasının bir başka nedeni de bunların ticaret, göç, iletişim, savaş gibi yollarla toplumdan 

topluma, kültürden kültüre geçmiş olmasıdır. Hangi toplumda anlatılmaya başlanmışsa, o 

toplumun gelenek, görenek, inanç, ruh hali ve düşünceleri de masalın içine girer. Masallar da 

insanlar gibi bir yerden başka yerlere göçebilirler. İnsanlık tarihindeki bu tür göçlerin 

gerçekleşmesinde çeşitli insan topluluklarının önemli rolleri vardır. Aynı masal değişik 

bölgelerde farklılık gösterir. 

Bizim masallarımızı, bizim tekerlemelerimizi, bizim atasözlerimizi ve diğerlerini öne 

çıkarmalıyız ki çocuklar kültürünü iyin bilen ve milli duyguları güçlü olarak yetişsin. İşin aslı; 

çocuklarda var olan güzellikleri, onlara sunduğumuz her şeyle yok edip, sonra da düzeltmeye 

çalışıyoruz. 

Günümüz çocuklarına masal anlatamayan ve çocukları masalsız bırakarak, kimlik kaybı yaşatan 

büyüklere kim, ne ceza verecek acaba?  
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OĞUZ KAĞAN DESTANI ÖRNEĞİNDE SÖZLÜ KÜLTÜRÜN ÇOCUK 

EDEBİYATINA AKTARIMI 

 

Mustafa BALCI* 

 

Özet  

Milletler, sahip oldukları kültürü, dil aracılığıyla bugüne taşımakta ve geleceğe aktarmaktadır. Bu 
anlamda dilin en önemli işlevi, ait olduğu milletin kültürel özelliklerinin genç nesillere anlatılması, 
kavratılması ve benimsetilmesini sağlamasıdır. Kültür, muhtevasının genişliği dikkate alındığında çeşitli 
şekillerde ifade edilebilecek bir kavramdır.  En basit tanımı ile kültür, bir milleti diğer milletlerden ayıran 
niteliklerin bütünüdür.   

Kültüre ait ögeler geleneğe bağlı olarak sözlü ve yazılı olmak üzere iki ana başlık altında 
değerlendirilmektedir. Sözlü kültür ürünleri; ninni, mani, bilmece, destan gibi halkın düşünüş ve dünyayı 
algılayış biçiminin bir yansıması, ait olduğu dilin söz varlığının da aynasıdır, denilebilir. Sözlü kültür 
ürünlerinin yok olmaması için yazıya aktarılması, çocuk ve gençlerin hafızalarında yer etmesi için de 
farkındalık geliştirmek bir zorunluluktur. Bu açıdan ele alınabilecek ürünlerin başında destanlar 
gelmektedir. Destanlar, toplumun hafızasında yer eden gelenek görenek, düşünce ve inanç unsurlarını 
bünyelerinde barındımaktadır. 

Çalışmada Oğuz Kağan Destanı örneğinde sözlü kültürün çocuk edebiyatına aktarımının nasıl olması 
gerektiğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda günümüz yazarları arasında 
yer alan Bilgin Adalı'nın destan türündeki uyarlama eserlerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı 
değerlendirme kapsamında incelenecektir. Bunun için nitel araştırma yöntemi kullanılacak verilerin 
toplanmasında ise doküman incelemesi tekniğinden yararlanılacaktır. Böylece sözlü kültürün temel 
ögelerinden biri olan destan örneğinde çocuğun kendi kültürüne yönelik farkındalığının nasıl artırılacağı 
konusunda bir bakış açısı sunulacaktır. Araştırma sonuçlarının çocuk edebiyatı sahasında ele alınabilecek 
farklı sözlü edebî ürünlerin incelenmesine de kaynaklık edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe eğitimi, çocuk edebiyatı, sözlü kültür, destan. 

 

THE TRANSMISSION OF ORAL CULTURE TO CHILDREN’S LITERATURE: 

THE CASE OF OGHUZ KHAGAN 

Abstract 

Nations carry their own culture to the modern day and to the future using language. In this regard, the 
most important function of language is to tell and teach young generations the cultural aspects of their 
own nation as well as having them adopt these aspects. Considering its content, the concept of culture 
may be expressed in a variety of ways. In its simplest sense, culture is the whole of the qualities that 
distinguishes one nation from others. 

The elements of literary culture are analyzed under two main headings, oral and written, based on their 
traditions. The products of oral culture (e.g., lullabies, manis [Turkish poems], riddles and epics) 
reflectthe ways of thought in a society, the way they perceive the world, and also the mirror of the oral 
linguistic asset they belong to. In order for oral culture products to be prevented from disappearing, 
they have to be put in writing, and it is obligatory to raise awareness to have young generations 
remember them. From this perspective, epic is the first genre that is to be analyzed. Epics involve the 
elements of traditions and customs, thought and belief that have a part in social memory. 
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This study aimed to put forward how oral culture should be transferred to children’s literature based on 
the case of Oghuz Khagan Epic. With this purpose, the study will analyze Oghuz Khagan Epic, as adapted 
by BilginAdalı, a contemporary author. The study will employ the qualitative research method and 
collect data using document analysis. Thus, the study will provide a different perspective for raising 
children’s awarenessof their own culture based on the example of epic, an essential element of oral 
culture. The study will presumably serve as a source for future analyses of different oral literature 
products that can be studied in children’s literature. 

Keywords: Children’s literature, epic, oral culture, Turkish pedagogy. 

 

Giriş 

Yetişkin bir birey olmadığı için çoğu zaman “Çocuktur, anlamaz!” yakıştırmasının bir sonucu 

olarak 2 ilâ 14 yaş arasındaki bireyler, büyüme sürecinde yalnız bırakılmakta ve 

anlaşılamadıkları için birtakım iletişim problemleri yaşamaktadırlar. Bu durum, toplumda 

yetişkin bir bireye dönüştüklerinde de devam etmektedir. Böyle bir tablo ile karşılaşmamak için 

çocuk gerçekliğinin esas alınması gerektiği ifade edilebilir. 

Çocuğun ilk etkileşim ortamı, ailesidir. İçinde büyüdüğü aile ortamı ile birlikte benlik duygusu 

geliştirmeye başlayan çocuk, bir taraftan da sosyal bir varlık olarak ait olduğu topluma ve 

toplumun bir yansıması olan kültüre uyum sürecine girmektedir. Okul dönemiyle birlikte çocuk 

farklı bir dünyaya adım atmakta ve kitaplarla iç içe bir yaşam sürmeye başlamaktadır. Bu 

dönemde çocuğun okuma zevki, alışkanlığı kazanabileceği, okuma kültürü oluşturabileceği 

edebî eserlere ulaşması sağlanabilirse benlik gelişimi desteklenmiş ve yaşadığı toplumla uyum 

içerisinde olan, kültürel farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesinin önü açılmış olur, denilebilir. 

İfade edilen noktanın önemini vurgulayan Sever (2003),  çocukların erken dönemden başlayarak 

düzeylerine uygun, nitelikli yazınsal metinlerle karsılaşmasının yani sanatçı duyarlılığı ile 

buluşmasının; toplumsal ilişkilere yönelik deneyimler edinmesi, dilsel ve görsel anlatımın 

güzelliğini ve gücünü tanıması anlamına geldiğini ayrıca düşünme yeteneğinin gelişimine katkı 

sağladığını söylemektedir. Bu açıdan bakıldığında çocukta toplumsal duyarlılık ve kültürel 

farkındalık yaratacak eserlere çocuk edebiyatı sahasında öncelik verilmesinin faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

Toplumsal duyarlılık ve kültürel farkındalık için çocuğun kültürüne ait edebî türlerin, çocuk 

gerçekliğine ve gelişim özelliklerine uygun hâle getirilerek kullanılması, bir yöntem olarak ele 

alınabilir. Çocuk edebiyatında destan, masal, fıkra, bilmece gibi folklor ve edebiyatın ortak 

malzemesinden yararlanarak eser vermek orijinal eser vermekten daha önemlidir. Sözlü 

geleneği çocuklar için yazılan kitaplarda yeteri kadar öncelemeyen toplumlarda yalnız kültüre 

yabancılaşma değil sahip olunan kültürün kaybedilmesi söz konusudur (Miyasoğlu, 2002:385). 

Sıralanan türler içerisinde aslından kopmadan değişen coğrafi mekândan kullanılan dile, 

farklılaşan yaşam tarzına varıncaya dek toplumun geçirdiği her evreyi göstermesi bakımından 

destanın ayrı bir yere sahip olduğu ifade edilebilir. Çocuğun kültürünü anlayıp yorumlaması 

daha da önemlisi içselleştirebilmesi için destan türünün çocuğa göre tekrar ele alınması 

gerektiğine inanılmaktadır. 

Halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve halk hayalinde masallaştırılan tarih (Banarlı, 

1971) olarak nitelenen destan, milletlerin hayatında büyük yankılar bırakmış tarihî olayların 

çağdan çağa değişmiş, ülküleşmiş ve sayısız hayal unsurları katılarak tanımsız hâle gelmiş, uzun 

manzum hikâyesidir (Kabaklı, 1994). Yapılan tanımdan yola çıkılarak destanlarda ele alınan 

konular; doğa olayları, büyük savaşlar veya kimi kahramanlar arasında geçen amansız 

mücadeleler şeklinde sıralanabilir (Oğuzkan, 2006). Destanlar açısından incelendiğinde Türk 

edebiyatının oldukça zengin bir veri sunduğu görülmektedir. Bu zenginlikle birey ne kadar 

erken yaşlarda tanışırsa birey- toplum etkileşiminde, ihtiyaç ve sorumluluklarının 

belirlenmesinde ve eğitim alanında, destanlarda sergilenen tutum ve davranışların, onun gelişimi 

için bir kılavuz rolü üstleneceği ifade edilebilir (Kavcar, 1982).  
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Destanlardaki unsurların çocuğa nasıl aktarılacağı noktasında Şirin (2009:9)’in çocuk edebiyatı 

tanımının bir rehberliğinden yararlanılabilir: 

“Çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine, hayal, duygu, düşünce ve 

duyarlıklarına, zevklerine, eğitilirken eğlenmelerine katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirilen 

çocuksu bir edebiyattır.” 

Yukarıdaki tanımda vurgulanan noktanın çocuğa görelik veya çocuk gerçekliğinden hareket 

etme gerekliliği olduğu dile getirilebilir. Dolayısıyla destan türünün çocuğun gelişim 

özelliklerine göre yeniden düzenlenmesinde de bu nokta, belirleyici unsurdur.  

Amaç 

Bu çalışmada Türk kültür tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan Oğuz Kağan Destanı 

(Onay, 2013) örneğinde sözlü kültür ürünlerinden biri olan destanların çocuk edebiyatına 

aktarımına ilişkin bir durum tespitinde bulunmak amaçlanmıştır.  

İlk destan örneklerinden biri olma özelliği taşıyan Oğuz Kağan Destanı’nı farklı açılardan 

değerlendiren pek çok çalışma ilgili literatürde mevcuttur (Bang ve Arat, 1936, Kaplan, 1976; 

Kafesoğlu, 1993, Gömeç, 2004; Yıldız, 2009). Bu çalışma kapsamında adı geçen destan çocuk 

edebiyatı açısından inceleneceği için sınırlılıkları aşmamak adına çalışmaların içeriklerine 

değinilmemiştir. 

Yöntem   

Araştırmada Bilgin Adalı (2012)’nın çocuklar için hazırladığı Oğuz Kağan Destanı adlı kitabın 

sözlü geleneği nasıl çocuk gerçekliğine göre yorumlayıp aktardığına yönelik tespitte bulunmak 

amaçlandığı için doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında 

incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı belgelerin analiz edilmesiyle 

veri sağlanmasına doküman incelemesi denmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Bulgular 

Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular iki ana başlık altında sunulmuştur. Bunun iki temel 

nedeni vardır. Birincisi sözlü geleneğin belirgin örneklerinden biri olan Oğuz Kağan 

Destanı’nın çocuk gerçekliğine göre yeniden değerlendirilip yazılma sürecinde yazarın nasıl bir 

yol izlediğinin gözler önüne serilme isteği iken ikincisi ise sözlü gelenekten çocuğa aktarılan 

kültürel ögeleri tespit edip bunlara yönelik yapıttan örnekler sunabilmektir. 

Oğuz Kağan Destanı’nın Yeniden Yazımına Yönelik Bulgular 

Bilgin Adalı, kitabın ön sözüne 4 sayfa ayırmakta ve bu bölümde çocukları için kitap 

alan/alacak ebeveynlere seslenerek Oğuz Kağan Destanı yapıtını ortaya koyma gerekçesini 

açıklamakta; var olan bir destanı çocuklar için yeniden yazma amacını anlatmaktadır: 

Oğuz Kağan Destanı, Türklerin en eski tarihinin kısa bir özeti gibidir. Önemli bir özelliği, olayları tek 

kişinin çevresinde toplamasıdır. Başka destanlarda olduğu gibi çeşitli kahramanlar yoktur bu 

destanda.… 

Destanda anlatılanlara göre Oğuz Kağan savaşçı, yiğit, birleştirici, uzlaştırıcı, iş bölümü ve iş birliği 

yapan, dostluğa önem veren, töreleri belirleyen, yiğit ve gözü pek bir önder, gerçek bir kahramandır. … 

Görülüyor ki Oğuz Kağan, devletin yönetiminde çeşitli kurallar koymuş, bir töre oluşturmuştur. Oğuz 

Töresi, Türk halklarını asırlar boyu etkilemiştir. Değişik adlarla Asya’nın dört bir yanına dağılan Oğuz 

boyları, tarih boyunca bu töreyi sürdürerek çeşitli devletler kurmuşlardır. Bu boylardan biri de 

Anadolu’ya gelip Osmanlı İmparatorluğu’nu kuran Kayı Boyu’dur. 

Tarih, Hunlardan Osmanlılara kadar bütün Türklerin horosan, Azerbaycan, Irak, Anadolu, Balkanlar, 

Kırım, Ukrayna, Kuzey Afrika’da devlet kurmuş Türk topluluklarının hep aynı Oğuz birliğinin torunları 

olduğunu gösteriyor.      (Sayfa 7-9) 
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Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, yazar destanı çocuklar için yeniden yazma 

çabasını, kültürün önemli bir bileşeni olan tarih ile açıklamakta; çocukta kendi kimliğine ait 

tarihî bir farkındalık oluşturma adına ön sözde de uzun bir açıklamaya yer vermektedir. Bu 

açıdan bakıldığında yazarın Oğuz Kağan Destanı’nı seçmesinin nedeni, kimi kaynaklarda destan 

kahramanının tarihteki ilk Türk devleti olan Hun İmparatorluğunun kağanı Mete olduğuna dair 

bilgilerin yer almasıyla da açıklanabilir.  

Yazar, ön sözde aynı zamanda orijinal destanın dili ile ilgili bilgi vermektedir: 

Doğup büyümesi sırasında Oğuz Kağan’a destansı ve olağanüstü kimi özellikler yakıştırılması ve iki 

eşiyle karşılaşmasının dışında akınlar, savaşlar ve ulaşılan başarılar olabildiğince gerçekçi, sıcak bir 

dille anlatılır.  

(Sayfa 7) 

 

Destan türünün dil özelliklerinde abartılı bir anlatımın olduğu ifade edilirken aynı zamanda 

üslup açısından okura/dinleyene geçen bir samimiyet olduğu belirtilmektedir. Yazarın, destanın 

çocuğa göre yeniden yazımı sırasında da bu dil özelliğini başarıyla koruduğu görülmektedir: 

Abartılı Bir Anlatım Samimi Bir Anlatım 

Ay Kağan’ın bebeği Oğuz, 

Ana sütünü bir kez emdi, 

Bir daha emmedi. 

… 

Ayakları öküz ayağı gibi güçlü, 

Beli kurt beli gibi çevikti. 

Göğsü ayı göğsü gibi geniş, 

Vücuda baştan aşağı tüylüydü. 

Atlara yaman biner, 

At sürülerini güder 

Ve ormanda avlanırdı bir başına.   (Sayfa 36) 

Batısında Türk yurdunun  

Urum Kağan yaşardı, 

Güçlü ve çok gururlu. 

Pek çok kenti yönetirdi Urum Kağan. 

Askeri çoktu, ordusu pek büyük. 

Çok güvenirdi ordusunun gücüne, 

Böbürlenirdi gücü ve zenginliğiyle. 

Diklendi:  

“Kim olur bu Oğuz Kağan? 

Niye tutayım onun sözünü ben?” 

Diyerek karşı geldi.   (Sayfa 58) 

 

Yazar destan dilinin özelliği ile ilgili ifadelerden sonra kendi yazdığı eserle ilgili olarak şunları 

belirtmektedir: 

Metnin dilini, anlatılanların özünü bozmayacak ama günümüz genç kuşaklarının tat alabileceği bir 

biçimde şiirleştirdim. Bilimsel çeviriler çoğu zaman destanın şiirsel özelliklerini dikkate almazlar. Oysa 

destanların temel özelliklerinden biri, şiir diliyle yazılmış olmaları değil mi? … 

Aşağıda dilsel tadını verebilmek amacıyla Oğuz Kağan’ın son sözlerinin 13. Yüzyıl Uygurcasıyla 

yazılmış özgün metni ile birebir Türkçe çevirisini sunuyorum: 

Ay oğullar, köp men aşdum 

Uruşgular köp men kördüm; 

Çıda birle ok köp atdum; 

Aygır birle köp yürüdüm; 

Duşmanlarnı ığlağurdum, 

Dosdlarumnı men küldürdüm, 

Kök Tengrige men ötedim; 

Senglere bire men yurdum 

Ey oğullarım, ben çok aştım, 

Vuruşmalar ben çok gördüm; 

Mızrak ile ok çok attım, 

Aygır ile çok yürüdüm; 

Düşmanlarımı ağlattım, 

Dostlarımı be güldürdüm, 

Gök Tanrı’ya ben ödedim (borcumu); 

Sizlere veriyorum yurdumu    (Sayfa 10) 

Görüldüğü gibi yazar, okurlarında bir dil bilinci, okurun kendi diline yönelik bir farkındalık 

oluşturma çabasındadır. Bunu yaparken de Türk dilinin eşsiz eserlerinden biri olan Oğuz Kağan 
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Destanı’ndan yola çıkmaktadır. Yazar, yeniden yazma girişimini hangi kaynak üzerinden 

gerçekleştirdiğini de belirtmektedir: 

Elinizdeki şiir diliyle yeniden yazılmış özgür uyarlamada W. Bang ve Reşit Rahmeti Arat’ın Oğuz Kağan 

Destanı çevirisi esas alınmıştır. Bu, 13. yüzyılda Uygurca yazılmış olup günümüze ulaşabilen tek 

elyazması metnin çevirisidir.   (Sayfa 9) 

Böylece okura, sözlü gelenekten gelen bir edebî ürünün ne zaman yazıya geçmiş olabileceği 

yönünde de bilgi sunmaktadır ayrıca destanın içeriğine müdahale etmediğini de destan üzerine 

yapılan çalışmaları kaynak göstererek vurgulamaktadır. 

Bilgin Adalı’nın Oğuz Kağan Destanı adlı eseri içerisinde okur için bir de sürpriz 

barındırmaktadır. Yazar, eserinde Oğuz Kağan Destanı’na yer vermekle kalmayıp bunun yanı 

sıra Yaratılış Destanı’nı da genç okurları için yeniden kaleme almıştır: 

Başka kaynaklardan da yararlanarak özgün metinde yer almayan Yaratılış Destanı’nı da bu kitabın 

başına ayrı bir bölüm olarak ekledim. Böylece Türk dilinin en eski iki destanı, aynı kitapta buluşmuş 

oldu.    (Sayfa 10) 

Yazar, böyle bir girişimde bulunmasının nedenini; “… Amaç bu kaynak metni genç kuşakların 

keyifle okuyabilmesi.” olarak açıklamaktadır. Bir bakıma destanlar aracılığıyla genç okurların 

dil zevki, kültürel farkındalık ve tarih bilinci kazanmaları istenmektedir. Yazarın bundan başka 

Gılgamış Destanı, Çanakkale Destanı, Odysseia Destanı, Troya Savaşı ve İlyada Destanı adlı 

çalışmaları da bu isteğin bir ürünü şeklinde yorumlanabilir. 

Oğuz Kağan Destanı’yla Aktarılan Kültürel Ögeler 

Eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Yaratılış Destanı’na, ikinci bölümde ise Oğuz 

Kağan Destanı’na yer verilmektedir.  

Yaratılış Destanı’nda dinî inanışlarla ilgili bilgiler verilmektedir: 

“Tanrı Kayra Han düşündü,  

 kendisine benzeyen Kişi’yi yarattı 

 suyun üstünde bulduğu bir parça kilden.” (Sayfa 16) 

Sayılarla ilgili inanışlardan bahsedilmektedir. Türk kültüründe bazı sayılar kutsal sayılmaktadır. 

Bu sayılardan bazıları, bir, üç, yedi, dokuz, kırk… Oğuz Kağan Destanı adlı metinde de bu 

sayılar geçmektedir. Kayra Han’ın yeri ve göğü altı günde yarattığı, yedinci gün dinlendiği, bir 

ağaca dokuz dal ekleyip bu dallardan dokuz ulus türettiği, Ece’nin dokuz oğul, dokuz kız 

doğurduğu, Kanatlı Kayra Han’ın göğün on yedinci katına çıkması, Gün Ana’nın gökyüzünün 

yedinci katında, Ay Ana’nın göğün altıncı katında doğması, Kayra Han’ın Kişi’yi yerin üç kat 

altına atması sayılarla ilgili inanışların yansıtıldığı örneklerdir (Kitapta ilgili bölümlerin geçtiği 

sayfa numaraları: 21, 26, 30): 

“Kayra Han altı günde yarattı yeri ve göğü,  

   yedinci gün uyudu, dinlendi.” (Sayfa:21) 

Yine Eski Türklerde Doğu’nun yeryüzünün cenneti ve Batı’nın da yeryüzünün alçak kısmı 

olduğuna inanılması metinde Kayra Han’ın yenilebilecek meyveleri doğu tarafına koyması, 

yasak meyveleri batı tarafına koyması şekliyle anlatılmaktadır:  

“Gördü ki insanlar, yalnızca  

güneşin doğduğu yandaki meyveleri yemekteler.  

Uzak durmaktalar ağaçların  

güneşin battığı yana kalan meyvelerinden.” (Sayfa: 23) 

Bu çalışmanın asıl amacını teşkil eden, kitabın ikinci bölümünde yer alan Oğuz Kağan 

Destanı’nda rastlanan kültürel ögelere ilişkin bulgular şunlardır: 
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Metinde ilk olarak Türklerin o dönem nerede ve nasıl yaşadıkları hakkında bilgi verilmektedir:   

Örnek: “Asya’nın tam orta yerinde 

  Türklerin yurdu olan  

  toprakları verimli geniş ülkede, 

  Türk boyları yaşardı mutluluk içinde.” (Sayfa:33) 

Örnek: “Alaca bir atı vardı Oğuz Kağan’ın 

  her zaman bindiği,  

  çok sevdiği güçlü bir at.” (Sayfa: 66) 

Metinde Türklerin tanrılardan kendilerini yönetecek bir hakan istemesi, Oğuz Kağan’ın güzel 

olan her şey için tanrılara teşekkür etmesi, erkek çocukların soyun devamı olduğuna inanılması, 

Gök Tanrı inancının etkisiyle tanrılar tarafından gönderilen her şeyin gök kadar güzel olduğuna 

inanılması, bayraklarının güneşten ve çadırlarının dünyayı kucaklayan gökten olacağı 

anlatılmaktadır. Yine Oğuz Kağan’ın göklerden gelen gök renginde tüyleri olan gök kurdu Gök 

Tanrı gibi güçlü görmesinden ve onun kılavuzluğunda savaşa gitmesinden, Oğuz Kağan’ın 

komutanları arasında ak saçlı, ak sakallı bir bilgenin gördüğü rüyanın gerçekleşmesi için Oğuz 

Kağan’a yol göstermesinden de bahsedilmektedir. Bu anlatılanlar, çalışma kapsamında 

Türklerin dini inanışıyla ilgili aktarılan ögeler olarak belirlenmiştir. Kitapta bu ifadelerin yer 

aldığı sayfalar; 44, 47, 50, 54, 60, 61, 62, 66, 69, 73 ve 75’tir. 

Örnek: “Türk boyları tanrılardan 

  kendilerini dirlik içinde yönetecek, 

  uluslarına düzen getirecek, 

  onları birleştirecek bir hakan istediler.” (Sayfa:33) 

Oğuz Kağan’ın ana sütünü bir kez emmesinden, kırk gün içinde yürümesinden, eşlerin üçer oğul 

doğurmasından, kırk gün sonra Muz Dağı’nın eteklerine gelmesinden, atını arayan yiğidin 

dokuz gün dolaşmasından ve dokuzuncu günün sonunda atı bulmasından, yapılan işlerin kutsal 

sayılan sayılara göre yapılmasından, kırk gün kırk gece eğlenmelerinden, üç gümüş ok ve bir 

altın yay bulunmasından bahsedilmektedir. Türkler tarafından kutsal kabul edilen sayılarla ilgili 

kitapta okura da “Üç, yedi, dokuz ve kırk Türklerin kutsal sayılarıdır.” şeklinde bir bilgi notu 

verilmektedir. 47, 59, 68, 75, 77, 78, 79 ve 81. sayfalarda sayılarla ilgili ifadeler yer almaktadır. 

Örnek: “Ay Kağan’ın bebeği Oğuz, 

  ana sütünü bir kez emdi, 

  bir daha emmedi. 

  … 

  Yürüdü, oynadı ve büyüdü kırk gün içinde, 

  öteki bebeklere benzemedi.” (Sayfa:36) 

Örnek:  “Kırk büyük masa yaptırdı, kırk da sıra.” (Sayfa:52) 

Türk inanışlarında Doğu’nun yeryüzünün cenneti, Batı’nın yeryüzünün alçak kısmı olması 

metinde Doğu’yu yöneten kağanın Oğuz Kağan’ın emirlerine uyması, Batı’da oturan kağanın 

Oğuz Kağanın emirlerine uymaması şeklinde anlatılmıştır. Yine Türklerin inanışında okun 

bağımsızlığı, yayın bağlılığı temsil etmesi metinde Oğuz Kağan’ın üç oğluna oku paylaştırıp 

Bozoklar demesi, diğer üç oğluna yayı paylaştırıp Üçoklar demesi ve metinde açıkça verilmese 

de Üçoklar’ın, Bozoklara bağlı olacağı anlatılmıştır. Bu ifadelerle Türklerin çeşitli kavram ve 

nesnelere yükledikleri sembolik anlamlar, okura aktarılmıştır. Kitabın 58, 76, 77 ve 78. 

sayfasında verilen bu bilgiler incelenebilir. 

Örnek: “O zamanlarda, 

  Altın Kağan derler bir hakan vardı 

  Türk yurdunun doğusunda. 

  … 

  “Buyrukların başım üstüne!” diye. 

  Dost oldu Oğuz Kağan’la.” (Sayfa: 57) 
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   Metinde insanların avlanarak beslendikleri, et tükettikleri ve içecek olarak kımız içtikleri 

söylenmektedir (Sayfa: 44, 48, 52 ve79). Bu bilgiler, Türklerin yaşam tarzı ve yemek kültürü 

hakkında bilgi vermektedir: 

Örnek:  “…avlanacak avlar, eti yenecek kuşlar.  

  Avcılar, obalarını doyurmaya yetecek kadar  

  avlanırdı korkusuzca.” ( Sayfa:37)  

Metinde gücünü kaybeden kişilere zulmedilmeyeceği, güçsüzlerin korunması gerektiği, Oğuz 

Kağan’ın kimsenin hakkını kimseye yedirmediği, yardım isteyenlere yardım ettiği anlatılmıştır 

(Sayfa 43). Bu ifadeler Türklerin ahlak anlayışı ve değer yargıları hakkında bilgi vermesi 

bakımından oldukça önemlidir. 

Örnek: “Oğuz Kağan, 

  kimsenin hakkını yedirmedi kimseye, 

  güçsüzü güçlüye ezdirmedi.” (Sayfa:42)     

Korkusuz, güçlü insanların ülkeyi yönettiği, Oğuz Kağan’ın sözünü bütün boylara dinlettiği, 

Türklerin kendilerini yöneten kişiye saygı duyması, Uruz Bey’in, Oğuz Kağan’a hediyeler 

yollaması, Oğuz Kağan’ın yaşlanınca ülkesini oğulları arasında paylaştırması, yaşamı boyunca 

Gök Tanrı’ya borcunu ödemiş olması ifade edilerek Türklerin devlet yönetiminin nasıl 

olduğunu aktarması açısından dikkat çekmektedir (Sayfa:54, 55, 63, 64 ve 81). 

Örnek: “Hakan seçtiler kendilerine bu güçlü yiğidi, 

  Oğuz Kağan koydular adın, 

  çevresinde birleştiler.” (Sayfa:42) 

Oğuz Kağan’a gücünden yiğitliğinden dolayı “güçlü, marifetli” anlamına gelen Oğuz adının 

konması, güçlü ve sevilen kişilerin isimlerinin çocuk ve devlet adı olarak kullanılması, Oğuz 

Kağan’ın ilk üç oğluna doğuyu temsil eden Gün, batıyı temsil eden Ay, yön bulmaya yardımcı 

olan Yıldız adlarını, ikinci evliliğinden olan üç oğluna koruyucu tanrıların adlarını vermesi 

anlatılmaktadır. Böylece Türklerde ad koyma geleneği, okura bir kültür ögesi olarak 

sunulmaktadır. Yine metinde Oğuz Kağan’ın Uruz Bey’in oğluna ülkesini iyi koruduğu için 

Saklap, İdil Irmağı’nı geçmek için köprü yapan kişiye Kıpçak, sarayın kapısını açan Temürdü 

Kağul’a becerisinden dolayı Kalaç, savaştan elde edilen ganimetleri taşımak için araba yapan 

Barmaklığ Çosun Billiğ’e araba anlamına gelen Kangaluğ, yay bulan çocuklarına Bozoklar, ok 

bulan çocuklarına Üçoklar adını vermesi de ifade edilmektedir (Sayfa: 43, 47, 50, 64, 65, 68, 69, 

72, 77, 78). Türklerin tarihi hakkında sunulan bilgi, Türk boylarını vurgulaması açısından 

önemlidir. 

Örnek: “Hakan seçtiler kendilerine bu güçlü yiğidi, 

  Oğuz Kağan koydular adın, 

  çevresinde birleştiler.” (Sayfa:42) 

Oğuz Kağan’ın evliliklerinde toylar düzenletmesinden, dillere destan bir şölenle evlenmesinden, 

düğünlerinin günlerce sürmesinden ve düğünlerinde davulların çalmasından bahsedilmektedir 

(Sayfa, 50). Bu şekilde okur, o dönemde Türklerdeki evlilik kültürü hakkında da fikir sahibi 

olmaktadır. 

Örnek: “Aldı götürdü sevdiğini Oğuz Kağan. 

  Toy düğün kurdurdu 

  davul dövdürüp kopuz çaldırarak.” (Sayfa: 46-47) 

Evlilik toyu betimlenirken kopuz çalındığı dile getirilmektedir. Dönemin müzik aletleri de 

böylece anılmaktadır (Sayfa, 47). 

Örnek: “…Davulun tokmağı, 

  kopuzun mızrabı 

  hiç durmadı günler boyunca.” (Sayfa:50) 
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Toyların sadece evlilik törenleri ile sınırlı olmadığı,  Oğuz Kağan’ın çocuklarının doğumunda, 

halkı mutlu etmek için, savaşa giderken ve savaştan dönünce düzenlediği eğlencelerden 

anlaşılmaktadır (Sayfa: 51, 52, 58 ve 74). 

Örnek:  Şenlikler düzenlendi ülkenin dört yanında, 

  birbirinden değerli armağanlar yolladı 

  bütün boyları Türk yurdunun.” (Sayfa:47) 

Eski Türklerde yazılı hukuk kurallarından önce uygulanan töreler metinde Oğuz Kağan’ın 

savaştan aldığı yerlerde töreyi uygulayacak bey bırakması, halkını koruyacak kurallar koyması 

şeklinde anlatılmaktadır. Türklerde törenin ne olduğu hakkında okura bilgi sunulması, kültürü 

anlama bakımından gereklidir, denilebilir. 

Örnek: “Töreyi uygulayacak beyler bıraktı 

  aldığı ülkelerin yönetimine, 

  haklıya hakkını verecek, halkını gözetecek.” (Sayfa:74) 

 

Sonuç 

Oğuz Kağan Destanı örneğinde sözlü kültür ürünlerinden biri olan destanların çocuk 

edebiyatına aktarımına ilişkin bir durum tespitinde bulunmayı amaçlayan çalışmada şu 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Yazar, Türklerin ilk destanı hakkında genç okurlarını bilgilendirmek ve keyifli bir okuma 

yapmalarını sağlamak için Oğuz Kağan Destanı’nı çocuk gerçekliği açısından yeniden 

yorumlamıştır. 

 Destan türünün dili hakkında okurda bir farkındalık sağlanmak istenmiş böylece okurda 

dil bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türk dilinin estetik yönü de eserde 

vurgulanmıştır. 

 Oğuz Kağan Destanı yanında Yaratılış Destanı da eser içerisinde kendine yer bulmuş ve 

iki destanın genç okurlar tarafından tanınması istenmiştir. 

 Eserde sözlü kültüre ait okura aktarılmak istenen kültürel ögeler; inanç, tarih, gelenek 

görenek (ad koyma, evlenme, toy, töre, ahlak anlayışı ve değerler) başlıkları altında 

toplanmıştır. 

Kitabın yazarı Bilgin Adalı, sözlü geleneğe ait edebî türlerin çocuk ve genç okurlara tanıtılması 

gerektiğini ifade etmektedir. Böylece genç nesilde kendi diline ve kültürüne ilişkin farkındalık 

sağlanacaktır. Sözlü edebiyat ürünlerinin yeniden yorumlanmasında birtakım hususlara dikkat 

edilmesi gerektiği söylenebilir. Bu noktada Dilidüzgün (2007:97–98) tarafından ortaya konan 

nitelikli çocuk ve gençlik kitaplarının özelliklerinden aşağıda belirtilenlere özellikle dikkat 

edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir: 

 Yazar çocuğu ciddiye almalı; dil, anlatım, kurgulanan dünya çocuğun alılmama ve 

anlamasını olumsuz yönde etkilememelidir. Okura, esere ilişkin geniş alılmama 

olanakları sunabilmelidir. 

 Çocuk gerçekleri ve çocukların gereksinimleri dikkate alınmalıdır. 

 Çocuklara ve gençlere okuma zevki vermelidir. Hatta bu kitapları, yetişkinler de severek 

okuyabilmelidir. 

 Verilmek istenen kültürel ögeler, aşırı öğreticilikten ve tek yanlı olmaktan kaçınarak 

esere yerleştirilmelidir. 

Edebî eserler, insana özgü bazı değer ve niteliklerin yerleşip kökleşmesi, toplumsal yaşamın ve 

çağın gerektirdiği değerlerin benimsenmesi yolunda önemli roller oynar. Başka bir ifadeyle 

edebî eserler hem bireysel hayatla hem de sosyal hayatla ilgili olarak, iyiye, güzele ve doğruya 

yönelme, yeni değerler kazandırma yolunda telkinlerde bulunur, insanları bunlar doğrultusunda 

eğitir (Kavcar, 1982). Bu çalışmaya da konu olan destanlar çocuğa ve genç okura şu anlamda 

yardımcı olabilir: 
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 Ana dilin en güzel örneklerinden biri olması nedeniyle erken yaşta seçkin edebî ürünlerle 

karşılaşılmış olur. 

 Destanda kullanılan dil aracılığıyla Türk dilinin kullanım imkânları hakkında bir bakış 

açısı geliştirir. 

 Destan kahramanların karşılaştıkları olaylar karşısında takındıkları tutum ve ortaya 

koydukları davranış biçimleri, ait olduğu milletin hayatı nasıl algıladığı yönünde bilgi 

verir. 

 Destanda yer alan kültüre ait ögeler sayesinde kültürel farkındalık geliştirir. 

 Tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlar. 

Bu çalışmada sözlü geleneğin ilk örneklerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı aracılığıyla sözlü 

edebî eserlerin çocuğa göre nasıl ele alınabileceği hakkında bir bakış açısı sunulmaya 

çalışılmıştır. Benzer çalışmaların diğer edebî türler için yapılmasının da faydalı olacağına 

inanılmaktadır. 
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İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİ İÇİN FAZIL HÜSNÜ 

DAĞLARCA’NIN NENE HATUN GÖRÜNTÜSÜ ADLI YAPMA 

DESTANINDAKİ ROL-MODELİN EĞİTSEL AÇIDAN İNCELENMESİ* 

 

Mustafa KAYA** 

 

Özet 

Bu araştırma Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yapma destanındaki kahramanların ilköğretim II. kademe 
öğrencileri tarafından model alınıp alınmayacağının, model alınacaksa hangi ölçülerde ve hangi 
yönlerden model alınıp alınmayacağının tespiti amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmanın çalışma sahasını oluşturan Muş ilinin Bulanık ilçesinde 2010-2011 eğitim- öğretim yılında 8. 
sınıf öğrencilerinin Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın destanındaki kahramanı örnek alıp almayacaklarıyla ilgili 50 
sorudan oluşan ön test ve son test şeklinde bir anket uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu 
4 bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde kahramanın kişilik bakımından güçlü yönleri elde edilmeye 
çalışılmıştır. II. Bölümde kahramanın akademik ve zihinsel bakımdan güçlü yönleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. III. Bölümde kahramanın sosyal bakımdan güçlü yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. IV. 
Bölümde kahramanın eğitsel açıdan güçlü yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan 
anketin önce ön testi dağıtılmış, ardından kahramanlarla ilgili yapma destanlar derste işlenmiştir. Ders 
bitiminden sonra son test dağıtılmıştır. Anket sonuçları bilgisayarda SPSS istatistik programı ve Excel 
programı yardımıyla çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’nın yapma 
destanlarındaki kahramanların model alınıp alınmadığı; model alınacaksa hangi yönlerden model 
alındığıyla ilgili çeşitli tespitlerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fazıl Hüsnü Dağlarca, Nene Hatun, Yapma Destanlar, Rol ve Model 

 

Giriş 

Birey ilköğretimin II. kademesiyle birlikte ergenlik dönemine ilk adımını atar ve bu dönem 

ortaöğretimin sonuna kadar devam eder. Ergenlik döneminde salgılanan çeşitli hormonlardan 

dolayı vücutta önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Fiziksel, biyolojik olarak çocukluktan 

yetişkinliğe doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümle birlikte ergende yetişkin rolüne 

bürünmesi beklenmektedir. Fakat ergenin yetişkin kimliğine bürünmesi kolay olmamaktadır.  

Ergenlik dönemi çok önemli değişmelerin ve gelişmelerin yaşandığı fırtınalı bir dönemdir. 

Ergenin yetişkinlik ve yaşlılıkta sahip olacağı biyolojik, zihinsel ve psikososyal özellikler bu 

dönemde kazanılmaya başlanır (Arı, 2005:101). 

Bu dönem, bireyin kişiliğinin çekirdeklerinin atıldığı ana hatlarının belirlendiği ve hemen 

hemen son biçimini aldığı dönemdir. Bir nevi bireyin kişiliğinin temellerinin atıldığı ve 

şekillendiği bir dönemdir.  

“Bu dönem genç için bir arayış dönemidir. Birey, güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirip ve bu 

yönleriyle neler yapıp neler yapamayacağını belirler. Genç,  nereden geldiği, kim olduğu ve ne 

yapmak istediği sorularına kendisi yanıt bulmak zorundadır. Kimlik, diğer bir deyişle özün 

                                                           
*  Bu bildiri, “İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yapma Destanlarındaki Rol- Model 

Kavramının Eğitsel Açıdan İncelenmesi (Muş-Bulanık Örneği)” adlı yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır. özetin 

ilk sayfası. 
** Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, VAN, mustafayfer8184@gmail.com  
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aynılık ve süreklilik duygusu bu dönemde araştırılmaktadır. Kimlik ne bireye toplumun 

sunduğu bir özellik ne de ikincil cinsiyet özellikleri gibi olgunlaşma sonucu ortaya çıkan bir 

oluşum değildir. Kimlik ancak bireyin kişisel çabaları sonucu elde edilebilir. Kimlik arayışı, 

geçmişin şimdinin ve geleceğin bir araya gelip bütünleştiği anlamlı bir benlik kavramının 

oluşturulmasını içerir (Dinçel, 2006: 62)”. 

Birey “ben neyim, diğerleri arasında neredeyim, ben nasıl olmak istiyorum, ben yaşamımla ilgili 

ne yapacağım” gibi soruları sorarak kimlik edinme konusunda kendisini gerçekleştirmeye 

çalışır. Birey bu sorulara cevap ararken içinde yaşadığı toplumun kültürünün, değer yargılarının 

ve yaşayış tarzının etkisi altındadır. Ergen dönemindeki birey hayal dünyasında bu soruların 

karşılıkları olan hayali kahramanlar türetir. O kahramanlara içinde beslediği özellikleri giydirir. 

O kahramanla kendisini özdeşleştirir. Ergen böylece kimlik edinme konusunda kendisinin 

kişilik yapısını tayin etmekte ve kendisine bir hedef seçmektedir. Bu, bir nevi sosyalleşme 

sürecinin önemli bir adımıdır.  

“Ergen kişi, toplumsallaşma sürecinde, çevresinde yaşadığı birçok insandan etkilenmekte ya da 

çevresindeki insanlar onu etkilemektedir. Kimilerine karşı olumsuz duygular geliştirirken 

kimilerini beğenmektedir ve kimi kere o beğendiği insanlar gibi olmak istemektedir; 

beğendikleri gibi olmak istedikçe de onları kendi kişiliğine özümlemektedir. Bu süreç basit 

anlamda bir özdeşleşme (identifikasyon) sürecidir. Ve başlangıç döneminde ergenlinin kimlik 

gelişimi için gerekli olan ve onu besleyen bir nitelik taşımaktadır (Topses, 2003: 207)”. 

Bu dönemi yaşayan ergenin ailesi, onun kimlik oluşturma devresinde bulunduğunu bilmelidir. 

Örnek olamıyorlarsa örnek bulmaya ve örnek göstermeye, bulundukları zaman ve mekânda 

bunu yapamıyorlarsa geçmişten örnek olabilecek insanların hayatlarını, çalışmalarını, kitaplarını 

önlerine hazır etmeye çalışmalıdırlar (Durmuş, 2005: 25). 

Birey ergenlik dönemindeki “ben kimim” sorusuyla aslında bir model arayışı içinde olduğunun 

mesajını topluma verir. Birey bu arayış evresinde, hayalinde beslediği ve kendisiyle 

özdeşleştirdiği kahramana benzer karakterlerin çeşitli kanallarla bireye hissettirilmesi gerekir. 

Birey önündeki modelden beslenip kendisine çeşitli roller biçer.  

Rol, kişiye bir davranış örneği olarak kendini arz etmektedir. Kişi bu örneğe uyarken, her 

şeyden önce, bunu, kendi mevkiine, kendi pozisyonuna, sosyal statüsüne göre seçer (Evrim, 

1972: 56). 

“Bir toplumun yaşayış tarzı, değerleri, kültürü toplumdaki en önemli rollerin ne olduğunun 

tespit edilmesi hususunda bireye yardımcı olacak en önemli ögedir. Birey bu değerlerden 

hareketle kendisine bir ülkü edinir ve toplum tarafından pekiştirilirse rollerin içselleştirip 

şahsiyetleştirir. Kişi rolleri içselleştirebilirse dıştaki örnek, kişinin, aynı zamanda, içteki örneği, 

modeli haline gelir. (Evrim,1972:89) 

İnsanların bir davranışı öğrenebilmesi için, o davranışın başkaları tarafından nasıl yapıldığını 

görmeleri gerekmektedir. Bireyin önünde bir modelin olması gerekmektedir. Model sayesinde 

yeni bilişsel beceri ve davranışlar öğrenilebilir. Öğretmenlerin temel görevi, her şeyden önce, 

sınıfta iyi bir model olmaya çalışmaktır. Ancak bazı durumlarda çok iyi bir öğretmen sınıfta 

belki çok az bir öğrenci grubu tarafından model alınabilir. Öğrencilerin büyük bir bölümü farklı 

modeller benimseme durumunda olabilir. Bu durumda öğretmenlerin görevi öğrencilerin 

beklentisi ve amaçlarını tanıyarak onları istendik davranışlarına dikkat etmelerini ve model 

almalarını sağlamaya çalışmak olmalıdır.   

Ergen dönemindeki bireyi, kendisini anlayacak ve bu arayıştan kurtaracak bir kahramana – yani 

modele- yönlendirebiliriz. Bu durumda hem biz model olabiliriz hem de edebi metinlerdeki 

kahramanlardan hareketle bireyi bir modele yönlendirebiliriz. 

Türkçe dersinin en önemli materyallerinden biri hiç şüphesiz edebi metinlerdir. Edebi metinlerin 

dili, yapısı, üslubu ve amacı ergen dönemindeki bireyin bilişsel, psikolojik ve sosyal yapısıyla 

örtüşmelidir.  
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Türkçe dersinde işlediğimiz metinler genel itibariyle ağır ve düşünceye dayalı metinlerdir. 

Özellikle kimi metinler hem uzun hem de dili öğrencilerin seviyesinin çok üstünde olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu durumda metinde öğrenciye kazandırılması düşünülen kazanımlar -

maalesef- öğrenciye kazandırılamıyor. Öğrencilere sunduğumuz metinler nesir ve nazım diliyle 

harmanlanmış –Dede Korkut Hikâyeleri- olaya dayalı metinler olabilir. Bu metinler okunduktan 

sonra anlamaya dönük sorular sorulabilmelidir. Öğrenciler metni anladıktan sonra kahramanın 

kişisel özelliklerini ortaya çıkarıcı sorular sorulup kahramanın kişisel özelliklerine dikkat 

çekilebilir. Kahramanın ulusal ve evrensel özelliklerinin neler olduğu hep birlikte bulunabilir.  

Ergen dönemindeki birey, metinler aracılığıyla kahramanın kişisel özelliklerini öğrendikten 

sonra bireyin o davranışı sergilemesi için uygun ortam hazırlanır ve bireyin davranışları 

pekiştirilerek ve desteklenerek kalıcı hale getirilmeye çalışılır. Ergenlik döneminde desteklenen 

ve pekiştirilen bir davranışın tekrarlanma ihtimali artar. Bu şekilde toplumun ülkü ve 

idealleriyle beslenen nesiller yetiştirilir. 

Toplumun ülküleri ve idealleriyle beslenen nesiller kimlik oluşumu konusunda kendini 

gerçekleştirmiş olur, sağlıklı, olgun ve kendine güvenen nesiller olarak yaşamlarını sürdürürler. 

Bu bölümde; kavramsal çerçeve, problemin durumu, problem cümlesi, alt problemler, önem, 

sınırlılık, tanım ve konu alanı ile ilgili araştırmalar, araştırmanın modeli, araştırma sahası, 

örneklemi, veri toplama aracı, veri analizleri ve kahramanlar ve yapma destan metinlerinin 

işlenişinde kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgiler yer almaktadır. 

1. Problem 

12-18 yaşları arasında lise yılları dâhil olmak üzere bireyin kişilik gelişimi açısından en önemli 

kazanımı kimlik edinme problemidir. Bu dönemde birey kimlik edinme problemini yaşarken 

bireyin gelişimine katkı sağlayacak, onu bir adım daha ileriye götürecek modellerin sunulması 

gerekmektedir. Bu konuda Türkçe dersinde tarihî şahsiyetlerin kişisel özellikleri metinler 

aracılığıyla ergen dönemindeki bireyin önüne model olarak konulabilir. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yapma destanı Yurdana’daki Nene Hatun karakterinin ilköğretim 

öğrencileri tarafından model alınıp alınmayacağının, model alınacaksa hangi ölçülerde ve hangi 

yönlerden model alınacağının tespiti amaçlanmıştır.    

1.2. Araştırmanın Önemi 

Türk millî eğitiminin genel amaçları doğrultusunda fertlerin yetişmesini sağlamak için o 

özellikleri taşıyan tarihî şahsiyetleri model olarak sunmamız açısından büyük bir önem arz 

etmektedir. 

Bu araştırmayla Muş ili Bulanık ilçesindeki ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yapma 

destandaki kahramanı rol ve model olarak almalarını sağlamaya çalışılmaktadır. 

1.3. Yöntem 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, araştırma sahası ve örneklemi, araştırmada kullanılan veri 

toplama aracı ve veri analizi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

1.3.1. Araştırmanın Modeli 

İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kişilik gelişimi açısından önemli bir kazanım olan kimlik 

edinme sürecinde yapma destanlardaki kahramanların rol ve model açısından incelenmesinin 

kimlik kazanmaya etkilerini tespit etmeyi amaçlayan bu araştırmada nicel araştırma 

yöntemlerinden zayıfdeneysel desenlerden tek grup öntest-sontest deseni kullanılmıştır. 

(Büyüköztürk, 2008:201) Bu desende deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde yapılan 

çalışmayla test edilir.  
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1.3.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Muş ilinin Bulanık ilçesinde eğitim görmekte olan ilköğretim 

II. kademe öğrencileri oluşturmaktadır. Muş ili Bulanık ilçesinde çeşitli okullarda okuyan 12’si 

kız, 8’i erkek olmak üzere 20 öğrenci, araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır.   

Araştırmada konu alanıyla ilgili literatür taranmış, bu literatüre ve uzman görüşlerine dayanarak 

anket hazırlanmıştır.  

Muş ili Bulanık ilçesindeki ilköğretim okullarının II. kademesindeki öğrencilerin söz konusu 

anketin uygulanması sonucu elde edilen veriler araştırmada kullanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket için test statics tablosunun sig (anlamlılık) değerinin 0,001olarak 

bulunmuştur.  Bir test için hesaplanan test statics tablosunun sig (anlamlılık) değerinin 0, 

005’ten küçük olması bu testin istatiksel olarak anlamlı olması için yeterlidir. Bu sonuçlara göre 

yapılan anketin sig (anlamlılık) düzeyi yeterlidir.   

Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. I. bölümde metindeki kahramanın kişilik yönünden 

güçlü yönleriyle ilgili sorulara yer verilmiştir. II. bölümde metindeki kahramanın akademik ve 

zihinsel yönden bakımından güçlü yönleriyle ilgili sorulara yer verilmiştir. III. bölümde 

metindeki kahramanın sosyal bakımından güçlü yönlerine yer verilmiştir. IV. bölümde ise 

metindeki kahramanın eğitsel açıdan güçlü yönlerine yer verilmiştir.  

Öğrencilere yöneltilen ankette 50 soru yer almaktadır ve bu soruların seçenekleri “evet, kısmen 

ve hayır” şeklinde hazırlanmıştır.  Bu sorulara verilen cevapların yüzdelik ve frekans dağılımları 

yapılmış ve anket bu dağılımlara göre yorumlanmıştır. 

1.3.3. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Hazırlanan anketlerin uygulanması için Bulanık ilçesi Kaymakamlık Makamından gerekli 

izinler alınmıştır. Araştırma için geliştirilen öğrenci anketinin uygulanması 2010–2011 eğitim-

öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada örneklemi oluşturan okullara anket formları dağıtılırken okul idarecileri ile 

görüşülmüş, araştırmanın amacı hakkında bilgilendirme yapılmış ve izin onayı okul idaresine 

ibraz edilmiştir. 

Örneklemi oluşturan ilköğretim okullarına bizzat gidildi, öğrencilere önce ön test dağıtıldı, 

öğrenciler ön testlere cevap verdikten sonra ön testler toplanmıştır. Daha sonra tarafımdan 

sınıfta yapma destan çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak işlenmiştir ve ardından son test 

dağıtılmıştır. Öğrenciler son testti bitirdikten sonra uygulanan anket tarafımdan toplanmıştır. 

Öğrencilere uygulanan anketlerdeki veriler istatistiksel işlemler yapmak üzere kodlanmıştır. 

Kodlanan veriler, bilgisayar yardımı ile SPSS 15 (Predictive Analysis Software) programına 

aktarılmıştır. SPSS paket programından yararlanılarak yüzde (%) ve frekansları (f) ortaya koyan 

tablolar ile grafikler hazırlanarak, tablo ve grafiklerden hareketle sorunlar tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Araştırmamıza temel oluşturan anket soruları metindeki kahramanın kişilik, 

akademik ve zihinsel, sosyal ve eğitsel açıdan güçlü yönlerini bulmaya dönük başlıkları altında 

gruplandırılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin görüşleri ve değişkenler arasında anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon ilişkili iki örneklem testi uygulanmıştır. 

2.  Kahramanlar ve Metinlerin İşlenişi 

Kahramanın kişilik özellikleriyle ilgili elli tane soru hazırlanır. Bu elli soru metindeki 

kahramanın kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır. Metin işlenmeden önce 

öğrencilere ön test uygulanır, ön test uygulandıktan sonra metnin ön hazırlığı, metni okuma, 

metni anlama çalışmaları yapılır; sonra öğrencilere son test uygulanır.  
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2.1. Nene Hatun 

2.1.1. Ön Hazırlık 

Öğrencilere Nene Hatun’un fotoğrafı gösterilir. Fotoğraftaki kadını tanıyıp tanımadıkları 

öğrencilere sorulur. Nene Hatun’un kim olabileceği, nasıl biri olduğu,  neler yaptığıyla ilgili 

öğrenci görüşleri alınır. “ Kadınlarımızın yurt savunmasında ne gibi faydaları olmuştur?” sorusu 

öğrencilere yöneltilir. Öğrencilerin bu soruya verdiği cevaplar dinlenilir. 

2.1.2. Anahtar Kelimeler 

Metnin anahtar kelimeleri şunlardır: özgürlük, anne, emzirmek, vatan sevgisi, güzellik, esaret. 

Anahtar kelimelerinin anlamlarını öğrencilerin tartışarak bulmaları sağlanır. 

2.1.3. Metnin Okunması 

Söz korosu yöntemi, bir şiir veya düz yazı bölümlere ayrılarak bir grup öğrenci tarafından 

birlikte okunur. Öğrenciler gruplara ayrılır. Metnin, öğretmen tarafından okunarak anlaşılması 

sağlanır ( Ünalan, 2006, 78). 

Metnin söz korosu yöntemiyle okunacağı söylenir. Metin bölümlere ayrılarak her gruba bir 

bölüm verilir. 1877- 1878 ( 93 Harbi) Osmanlı- Rus Savaşı’nı öğretmen anlatır ve öğretmen 

şiirin verildiği öğrenciyi işaret ettiği an, öğrenci şiiri okumaya başlar. Öğrencilere okuma 

etkinliği sırasında seslerini mekâna göre ayarlamaları, sözcükleri doğru telaffuz etmeleri, 

cümlenin anlamına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okumaları söylenir.  

Öğretmen anlatmaya başlar: 

Türk- Rus Harbi’nin kanlı ve karanlık günleriydi. 1877 yılı Kasım ayının 7’sini 8’ine bağlayan 

gece, civarda bulunan iki Ermeni köyünde gizlice harekete geçen kalabalık bir çete, sinsi 

yaklaşıp Erzurum’un meşhur Aziziye Tabyası’na girmeyi başarmıştı. Tabyayı savunan bir avuç 

Türk askeri derin uykuda idi. Yataklarında bastırıldılar ve uykuda kılıçtan geçirildiler 

(www.biyografi.net). 

Erzurum civarındaki Aziziye Tabyası, Ruslar tarafından işgal edilmişti. Orada bulunan Türk 

askerleri öldürülmüş, yalnız bir tanesi canını kurtararak Erzurum Cephesi komutanı Ahmet 

Muhtar Paşa’ya bu kara haberi getirmişti. Ahmet Muhtar Paşa, haberi işitir işitmez halktan 

yardım istedi. Erzurumlular genç, yaşlı, kadın ve erkek silaha sarıldılar. Ellerine tüfek, tırpan, 

satır, sopa, balta çeşidinden ne geçirdilerse, Paşa’nın bayrağı altında toplandılar ( Uluçay, 1979: 

343).    

Öğretmen I. öğrenciye şiiri okuması için işaret verir, I. öğrenci “Kalkım Günü” adlı şiiri sözün 

ezgisine uygun olarak okur: 

Kalkım Günü 

Vurmuş kerpiç evlerin bağrına dek 

Aziziye Tabyası’nın yalazı 

Kent sanki kalkım gününde  

Anası, kızı, dedesi, gelini çılgınca haykırır durur 

Delice ötüşür durur horozu, hindisi, tavuğu, kazı. 

 

Düşman eline mi geçmiş kilidi yuvamızın 

Haydin katılalım savaşa 

Yürektir atadan kalma silah 

Kazmaya, küreğe, kesere, tırpana yapışalım. 

Sarılalım üvendereye, taşa 

 

İçten dışa vuran korkunç parıltı 

Ete kemiğe değer iken acının yaptığı iş 

Erzurum tarihe direnmektedir. 

http://www.biyografi.net/
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Söylenceler anlatabilir ancak 

Yükselmiş yerin altı gökyüzüne değmiş 

                                  (Y. (N.H.G.), s.5) 

Öğretmen kaldığı yerden anlatmaya devam eder: 

Erzurum yakınlarındaki Aziziye Tabyalarını Ruslardan geri almak için taş, kazma ve küreklerle 

hücuma geçen Erzurumlular arasında o da vardı. İki çocuklu yirmi yaşında genç bir kadındı. 

Çocuklarını evde bırakıp vatan ve namus yolunda düşmana karşı girilen kıyama o da katılmıştı 

(Gökdemir, 1985: 2636). 

Öğretmen, II. öğrenciye şiiri okuması için işaret verir, II. öğrenci “Yurdana- Nene Hatun 

Görüntüsü-I”  şiirini sözün ezgisine uygun olarak okur. 

Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü-I 

Nene Hatun daha gencecik, 

Komuş iki yavrusunu, 

Soluk soluğa gelmiş. 

Göz alıcı güzelliği gölgede kalıyor. 

Özgürlük güzellikten bile güzelmiş. 

Ulusun tutsaklığa sığınmamasıdır bu destan. 

Yediden yetmişe hepsi paydaştırlar tek tek.  

Ölen yiğitler tanığımız, 

Bu destan gerçeğin 1/ 1.000.000 ölçeğindedir. 

Nene Hatun görüntüsüyle söylenecek. 

(Y. (N.H.G.), s.6) 

Öğretmen, kaldığı yerden devam eder: 

Masanın üzerinden satırı kapmasıyla kapıdan dışarı fırlaması bir oldu. O da çılgınca Aziziye’ye 

doğru koşmakta olan kadınlı erkekli, taşlı sopalı kalabalığın arasına karıştı (www.biyografi.net). 

Öğretmen, III ve IV. öğrenciye şiiri okuması için işaret verir, III. öğrenci “Yurdana- Nene 

Hatun Görüntüsü-II” şiirini; IV. öğrenci “Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü-III”  şiirini okur: 

Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü-II 

Kara uykusuna yansırken 

Kara uykusuna sarı acısı yansırken 

Uyanıverdi 

Gözyaşlarından. 

Dev elli, 

Avuçlarında dev üstü dev bir nacak… 

Dev ayaklı, 

Adımlarında dev üstü dev bir Palandöken… 

 

Yurt uğruna can verenlerle ısınmıştı yer. 

Öylesin ulaştı ki, 

Öylesin vurdu ki yürek boyu, 

Böldü karşısındakini 1878’e!  

(Y. (N. H. G.), s.14) 

Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü-III 

Çok bakışlıydı, 

Çok solukluydu, 

Çok sesliydi, 

Çok başlıydı o. 

 

Nerden çıktı diye? 

Şaşakaldılar! 

http://www.biyografi.net/
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Nerden mi çıktı? 

Ellerinden çıktı Nene Hatun. 

 (Y. (N. H. G.), s.15) 

Öğretmen kaldığı yerden anlatmaya devam eder: 

Aziziye’ye yerleşmiş olan Moskof, tabyaya yaklaşmakta olanlara karşı yaylım ateşine geçince 

bir hayli Erzurumlu kırıldı. Onların kırılışını görmek, ayakta kalabileni büsbütün şahlandırmış 

ve tabyanın demir kapılarına gülle gibi yüklenen kalabalık bir anda içeri doluvermişti. Demir 

kapılar bile dayanamamıştı bu olağanüstü iman karşısında (www.biyografi.net). 

Öğretmen, V. öğrenciye işaret verir, V. öğrenci “Yurdana-Nene Hatun Görüntüsü-IV” şiirini 

okur: 

Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü-IV 

Çocuklar savaşlarda, 

Oraya yaklaşır. 

Yavaş yavaş belki çabucak, 

Yurdun toprağına dönüşür sessiz. 

Analar yalaz günler erişti mi? 

Bütün çocuklarıyla oraya yaklaşır, 

Boy boy, boy boy. 

Yurdun toprağına dönüşür sessiz. 

                                (Y. (N. H. G.), s.27) 

Aziziye’de boğaz boğaza kanlı bir dövüş başladı. Balta, tırpan, kazma ve sopası olmayan 

pençeleriyle Moskof’un gırtlağına yapışıyordu. O toplu tüfekli ordu, tam bir bozguna uğramıştı 

bu şahlanış karşısında (www.biyografi.net). 

Öğretmen, VI ve VII.  öğrenciye işaret verir, VI. öğrenci “Yurdana-Nene Hatun Görüntüsü-V” 

şiirini okur; VII. öğrenci “Yurdana’yı Görenler” şiirini okur: 

 

Yurdana-Nene Hatun Görüntüsü-V 

Anamız Allah Allah der iken 

Ne olur? 

N’olacak? 

Dağlar anaların duası olur. 

 

Anamız yürüye yürüye 

Ne olur? 

N’olacak? 

Dağlar anaların adımları olur. 

 

Anamız çağıra çağıra 

Ne olur? 

N’olacak? 

Dağlar ayağa kalkar. 

Dağlar anaların oğulları olur. 

                                (Y. (N. H. G.), s.28) 

 

Yurdana’yı Görenler 

3 kat büyümüştü hepsi: 

Bakışı 1 adam, 

Eli 1 adam, 

Ayağı 1 adam. 

 

http://www.biyografi.net/
http://www.biyografi.net/
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300 kat büyümüştü: 

Bakışı 100 adam, 

Eli 100 adam, 

Ayağı 100 adam. 

3000 kat büyümüştü hepsi. 

(Y. (N. H. G.), s.36) 

Öğretmen kaldığı yerden anlatmaya devam eder: 

Adı Nene idi taze gelinin. O günden sonra o da bütün Erzurum’un tanıyıp saydığı kişiler arasına 

katıldı. Doksan sekiz yıllık ömrü boyunca bütün Erzurumlulara Moskof’un Aziziye’de nasıl 

tepelenişini anlattı. Fakat kendinden birkaç kelimeyle bahsetti (www.biyografi.net). 

Öğretmen, VIII. öğrenciye işaret verir, VIII. öğrenci “Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü- VI” 

şiirini okur: 

Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü- VI 

Nedir bu karanlıkta, 

Nene Hatun’u ayağa kaldıran? 

Yıldız anası olmak. 

Yurdun, 

Yarısı gitmiş elden, yarısı gitmek üzere. 

Yüceler yası olmak. 

 

Nice damın ha taş ha kerpiç, 

Bulguru, fasulyası, yoğurdu, 

Yatağı, yorganı, tenceresi, tası olmak 

 

Nedir, 

Nene Hatun’u kiliminden ayağa kaldıran? 

Palandöken’in yeşili alı karası olmak. 

(Y. (N. H. G.), ss.34-35) 

Öğretmen kaldığı yerden devam eder: 

Ölümünden bir yıl önce kendisini ziyaret eden NATO’da görevli bir subayın bir sorusuna:” O 

zaman vazifemi yapmıştım. Bugün de ilerlemiş yaşıma rağmen aynı hizmeti, daha 

mükemmeliyle yapacak güç ve heyecana sahibim.” cevabın vermişti. 

Öğretmen, IX. öğrenciye işaret verir, IX. öğrenci “Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü-VII” şiirini 

okur: 

Yurdana- Nene Hatun Görüntüsü- VII 

Kara toprak, kara kuşun kanadı, 

Kara toprak dallarda kımıldar, aha! 

 

Alınyazısından dışarı çıkmış gövdeler. 

Yöreyi kapsamış eller ayaklar, aha! 

 

Parlar, geceden kalma sessizlik. 

Ova bayır son sözü haykırır, aha! 

 

Geçmişle geleceğin buluşmasıdır bu. 

Ölü diri birbirini kutlamaktadır, aha! 

 

Nene Hatun Yurdana’yı andırır şimdi dimdik. 

Özgürlüğü emzirir yeniden, aha!  

(Y. (N. H. G.), s.39) 

Öğretmen, metnin okuma çalışmasını bitirir; metni bir kere daha aynı şekilde okutur. 

http://www.biyografi.net/
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2.1.3. Anlamı Bilinmeyen Kelimeler 

Okurken anlamını bilmedikleri kelimeler belirlenir. Okuma sonrasında anlamlarını bilmedikleri 

ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden önce ve sonra gelen kelime, cümle, resim 

ve sembollerden yararlanarak tahmin etmeleri sağlanır. 

2.1.4. Metni Anlama ve Yorumlama 

Metni anlama ve yorumlama kısmında yapılandırmacı öğretim yöntem ve tekniklerinden 

çıkarım yapma tekniğine başvurulur. 

Çıkarım yapma, bir metinde ve konuşmada açık olmayan, açıkça verilmeyen ya da söylenmeyen 

bilgileri bulmak için yürütülen düşünme biçimidir. Çıkarım yapma zihinsel işlemleri içerir. 

Zihinsel becerileri üst düzeyde geliştirmeye katkı sağlayan bir tekniktir. Metinde sunulan 

ipuçlarından hareket edilerek inceleme, sorgulama, tahmin etme, araştırma, ilişkilendirme vb. 

işlemler yapılarak verilmeyen bilgileri keşfetme söz konusudur. Bilinen veya açıkça verilen 

bilgilerin açıklanması değildir. Hayal ederek değil verilen ipuçlarından hareket edilerek çıkarım 

yapılır(Güneş, 2007: 282). 

Öğretmen öğrencilere çıkarım yapma tekniğini öğretmek için önce yüksek sesle bir düşünme 

modeli sunmalıdır. Daha sonra metinle ilgili verilen ipuçlarını yorumlamalı, aynı işlemi 

öğrencilere yaptırmalıdır. Ardından hangi ipuçlarından hareket edilerek çıkarım yapılabileceğini 

sormalı ve çıkarım yapılabilecek ipuçlarını buldurmalıdır. Daha sonra öğrenciler metinde 

verilen bilgileri doğrulamalı ve ipuçlarından hareketle çıkarımlar yapmalıdır( Güneş, 2007: 

283). 

Öğrencilere yedi türde çıkarım yapabilecekleri ögeler sunulur: 

1. Zaman:  

Olay hangi zamanda meydana geliyor?  

2. Yer:  

Olay nerede meydana geliyor?  

Olayın meydana geldiği fiziki ortam nasıl? 

3. Olay:  

Rusların gerçekleştirdiği olay nedir?  

Gerçekleşen olayı halka kim haber veriyor?  

Halkın tepkisi ne oluyor? 

Nene Hatun, bu olay karşısında ne yapıyor?  

Rusların gerçekleştirdiği olay nasıl sonuçlanıyor? 

4. Kişi:  

Metinde kim ön plana çıkartılıyor? 

Metindeki kişiyi, diğer mücadele edenlerden ayıran temel özellik nedir?  

Şair, Nene Hatun’u neye benzetiyor?  

Metinden hareketle Nene Hatun’un kişilik özellikleri nelerdir?  

5. Araç: 

Ruslar hangi araçlardan yararlanıyorlar?  

Bu araçlar ne işe yararlar?  

Bunlarla ne yapılır?  
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Erzurum halkı, hangi araçlardan yararlanıyor?  

Bu araçlar ne işe yararlar?  

Erzurumlular bu araçlarla ne yapıyorlar? 

6. Neden- sonuç: 

Erzurum halkı neden ayaklanıyor?  

Nene Hatun’un iki yavrusunu bırakmasının sebebi nedir? 

Erzurum halkının sonuca ulaşmasını sağlayan en büyük etken nedir? 

7. Sorun- Çözüm: 

Çözülen sorun nedir? 

Bu sorun nasıl çözüldü?  

Bu sorun başka bir şekilde çözülebilir miydi? 

8. Duygular/ Tutumlar:  

Nene Hatun’un tutumunu doğru buluyor musunuz? Niçin? 

Nene Hatun, hangi duygular içindedir? 

Nene Hatun’un yerinde olmak ister miydiniz? 

Nene Hatun’un yerinde siz olsaydınız, ne yapardınız? 

Nene Hatun’un kahraman olmasını sağlayan özellikler nelerdir? 

Sizce Nene Hatun nasıl bir kişilik özelliğine sahiptir? 

Siz de Nene Hatun gibi olacağınıza inanıyor musunuz? 

Yukarıdaki sorularla metni okuma, anlama, yorumlama ve yapılandırma bölümleri tamamlanır; 

öğrencilere Nene Hatun’la ilgili son test dağıtılır. 

 

3.BULGU VE YORUMLAR 

Nene Hatun yapma destanı ile ilgili metin işlenmeden önceki ön test ve metin işlendikten 

sonraki son testin analizi aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Nene Hatun Karakterinin Kişilik Bakımından Güçlü Yönleri ile İlgili Bulgular 

 Kişilik Bakımından Güçlü Yönleri ÖTE ÖTK ÖTH STE STK STH 

1 Güvenilir bir kişi mi? 6 8 6 20 - - 

2 Verdiği sözü her zaman tutar  mı ? 8 8 4 20 - - 

3 Doğruyu sever mi ? 9 8 3 20 - - 

4 Ölçülü bir insan mı? 7 6 7 20 - - 

5 Herhangi bir konuda aşırıya gider mi? 1 9 10 8 1 11 

6 Başladığı bir işi mutlaka bitirir mi ? 9 5 6 20 - - 

7 Yaşam anlayışı iyimser mi ? 11 4 5 20 - - 

8 Başkaları karşısında dikkatli mi ? 7 8 5 20 - - 

9 Bir şeyler yaparken, çözüm ve önlem almada yaratıcı 

mı ? 

5 9 6 20 - - 

10 Çok bencil, hep kendi dediği olsun diyen biri mi? - 4 16 2 - 18 

11 Heyecanlı ve telaşlı biri mi? 1 5 14 3 2 15 

12 Hareketlerini kontrol etmekte güçlük çeken biri mi? 1 7 12 1 3 16 

13 Duygularını aklıyla dengeli kullanır mı? 10 6 4 17 1 2 

14 Başkalarına bağımlı olmaktan, daima korunmaktan 

hoşlanan biri mi? 

4 5 11 2 2 16 

15 Mücadeleci ve fedakâr biri mi? 11 5 4 19 - 1 
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16 Başkasının yaşama hakkına saygı duyar mı? 9 5 6 20 - - 

17 Merhamet duygusuna sahip mi? 9 6 5 20 - - 

18 Özgürlüğüne düşkün mü? 11 4 5 20 - - 

19 Yarınlar için uğraşan biri mi? 8 6 6 20 - - 

20 Bütün olumsuzluklara rağmen mücadeleye devam eden 

biri mi? 

10 7 3 20 - - 

21 Şehadet şuurunu erişmiş mi? 9 6 5 20 - - 

22 Vatan sevgisine sahip biri mi? 11 6 3 20 - - 

23 Vatanı ve milleti için her türlü mücadeleyi göze alacak 

biri mi? 

10 5 5 20 - - 

 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 1,2,3,4,6,7,8,9,16,17,18,19,20,21,22,23. sorularda 

ortalama %40’ı evet, %30’u kısmen, %30’u hayır cevabını vermiştir. Son testte ise örneklem 

grubu aynı sorulara % 100’ü evet cevabını vermiştir. Öğrencilerin hepsi,  Nene Hatun’un 

güvenilir bir kişi olduğu, verdiği sözü her zaman tuttuğu, doğruyu seven ölçülü bir insan 

olduğu, başladığı bir işi mutlaka bitirdiği, yaşam anlayışının iyimser olduğu, başkalarının 

karşısındaki dikkatli olduğu, bir şeyler yaparken çözüm ve önlem almada yaratıcı olduğu, 

başkasının yaşama hakkına saygı duyduğu, merhamet duygusuna sahip olduğu, özgürlüğüne 

düşkün olduğu, yarınları için uğraşan biri olduğu, mücadeleci olduğu, şehadet şuuruna ve vatan 

sevgisine sahip olduğunu kabul etmektedir. 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 5,10,11,12,13,14,15. Sorularda ortalama %20’si 

evet cevabını, %30’u kısmen cevabını, %50’si hayır cevabını vermesine rağmen son testte 

%40’ı evet cevabını, %10’u kısmen cevabını, %50’si hayır cevabını vermiştir. Ön testte %20’i 

olan evet cevabı son testte %40’a ulaşmıştır.  

 

Tablo 2. Nene Hatun Karakterinin Akademik ve Zihinsel  Bakımından Güçlü Yönleri İle 

İlgili Bulgular 

 Akademik ve Zihinsel Bakımdan Güçlü Yönleri ÖTE ÖTK ÖTH STE STK STH 

1.  Zeki sayılır mı ? 6 10 4 20 - - 

2.  Görevini çok iyi yapıyor  mu? 7 8 5 20 - - 

3.  Yaptığı görevle ilgili donanımlı mı? 5 8 7 16 1 3 

4.  Doğru karar verme konusunda zihinsel becerilerini 

kullanabiliyor mu? 

7 8 5 19 1 - 

5.  Mevcut olduğu görevini layıkıyla yapıyor mu? 5 10 5 20 - - 

6.  Yaptığı işlerden zevk alır mı? 10 4 6 19 - 1 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 24,25,28. sorularda ortalama %30’u evet, %45’i 

kısmen, %55’i hayır cevabını vermiştir. Son testte ise örneklem grubu aynı sorulara % 100 evet 

cevabını vermiştir.  

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 26,27,29. Sorularda ortalama %35’i evet cevabını, 

%35’i kısmen cevabını, %30’u hayır cevabını vermesine rağmen son testte %90’ı evet cevabını, 

%5’i kısmen cevabını, %5’i hayır cevabını vermiştir. Ön testte %35 olan evet cevabı son testte 

%90’a ulaşmıştır. 

Tablo 3. Nene Hatun Karakterinin Sosyal  Bakımından Güçlü Yönleri İle İlgili Bulgular 

 Sosyal Bakımdan Güçlü Yönleri ÖTE ÖTK ÖTH STE STK STH 

1.  İyi bir lider mi? 9 5 6 20 - - 

2.  
İnsanları çalıştırmak ve çalışmalarından zevk 

aldırmak gücüne sahip mi? 
1 7 11 11 1 8 

3.  
Düşüncelerini başkalarına kolayca kabul ettirebiliyor 

mu? 
3 8 9 18 2 - 
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4.  İnsanları sever mi? 9 7 4 20 - - 

5.  Kendisi kadar başkalarını da düşünür mü? 7 8 5 20 - - 

6.  Maddi ve manevi değerlere sahip mi? 4 11 5 12 3 5 

7.  Birlik ve beraberlik duygusuna sahip mi? 9 8 3 20 - - 

8.  Toplu halde hareket etme şuuruna erişmiş mi? 10 6 4 18 1 1 

9.  Toplumu yönlendirebilen biri mi? 9 4 7 18 - 2 

10.  
Başkaları tarafından aranan, kendisiyle mücadele 

edilmek istenen biri midir? 
5 8 7 16 - 4 

11.  
Bulunduğu yerlere göre farklı rollere (anne, asker 

vb.)  bürünebiliyor mu? 
8 6 6 20 - - 

12.   
Birlik olmaktan, birlikte tartışmaktan, birlikte karar 

vermekten ve sorumluluğu da birlikte paylaşmaktan  

hoşlanır mı? 

10 6 4 20 - - 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 30,33,34,36,40,41. sorularda ortalama %45’i evet, 

%35’i kısmen, %20’si hayır cevabını vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun aynı sorulara 

% 100’ü evet cevabını vermiştir.  

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 31,32,35,37,38,39. Sorularda ortalama %25’i evet 

cevabını, %35’i kısmen cevabını, %35’i hayır cevabını vermesine rağmen son testte %80’i evet 

cevabını, %5’i kısmen cevabını, %15’i hayır cevabını vermiştir. Ön testte %25 olan evet cevabı 

son testte %80’e ulaşmıştır. 

Tablo 4. Nene Hatun Karakterinin Eğitsel Açıdan Güçlü Yönleri İle İlgili Bulgular 

 Eğitsel Açıdan Güçlü Yönleri ÖTE ÖTK ÖTH STE STK STH 

1.  Kahramandaki bazı özellikler sizde var mı? 
8 8 4 20 - - 

2.  
Kendinizi kahramanın özelliklerinin hepsi veya 

birkaçıyla özdeşleştiriyor musunuz? 

9 6 5 19 1 - 

3.  
Sizce kahraman çocukluğunda bir kahraman 

olacağına inanıyor muydu? 

5 7 8 7 4 9 

4.  
Kahramanın bu özellikleri kazanmasında toplumun 

bir etkisi var mıdır? 

8 8 4 17 - 3 

5.  Bu kahraman gibi olmak ister misiniz? 
13 3 4 20 - - 

6.  
Kahraman sahip olduğu özellikleri başkasından almış 

mıdır? 

3 7 10 6 7 7 

7.  Sizce kahramanın ortaya çıktığı ortam zor mu? 
11 6 3 17 - 3 

8.  Toplum bu kahramanı önceden tanıyor muydu? 
2 6 12 5 5 10 

9.   
Sizde bir gün kahraman olacağınıza inanıyor 

musunuz? 

11 6 3 18 2 - 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 42. sorudaki “Kahramanın bazı özellikleri siz de var 

mı?” ibaresine 40’ı evet cevabını, %40’ı kısmen cevabını, %20’si hayır cevabını vermiştir. Bu 

madde ile öğrenci kendisi değerlendirme süzgecinden geçirerek son testte %100’ü evet cevabını 

vermiştir. Bu durum öğrenci de özgüveni ve kendisine saygınlığını artırır.  

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 46. Sorudaki “Bu kahraman gibi olmak ister 

misiniz?” ibaresine %65’i evet cevabını, %15’i kısmen cevabını, %20’si hayır cevabını 

vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun % 100’ü evet cevabını vermiştir. Öğrencilerin 

%100’ünün Nene Hatun gibi olmak istediklerini belirtmesi, öğrencilerde Nene Hatun’a karşı 

sempati oluştuğunu gösterir. Öğrenci de sempatinin artması kahramanın model olarak kabul 

edilmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda öğrencilerde öz güvenin arttığını gösterir. 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 43. Sorudaki”Kendizi kahramanın özelliklerinin 

hepsi veya birkaçıyla özdeşleştiriyor musunuz?” ibaresine  % 45’i evet cevabını, % 30’u kısmen 
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cevabını, %25’i hayır cevabını vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun % 95’si evet 

cevabını, % 5’i kısmen cevabını vermiştir. Öğrencilerin %95’i kendisini Nene Hatun’un 

özellikleriyle özdeşleştiriyor. Bu durum öğrencinin, Nene Hatun’un bazı özelliklerini model 

almasını kolaylaştırır. 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 44. Soruda “Sizce kahraman çocukluğunda böyle 

bir kahraman olacağına inanıyor muydu?” ibaresine  % 25’i evet cevabını, % 35’i kısmen 

cevabını, %40’ı hayır cevabını vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun % 35’i evet 

cevabını, % 20’si kısmen cevabını, %45’i hayır cevabını vermiştir. Öğrencilerin % 35’inin 

tamamen, %20’sinin kısmen kahramanın çocukluğunda böyle bir kahraman olacağına inandığını 

belirtmesi, öğrencilerde öz güvenin arttığının en somut göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 45. Soruda “Kahramanın bu özellikleri 

kazanmasında olayların ve toplumun bir etkisi var mıdır?” ibaresine  % 40’ı evet cevabını, % 

40’ı kısmen cevabını, %20’si hayır cevabını vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun % 85’i 

evet cevabını, % 15’i hayır cevabını vermiştir. Öğrencilerin %85’i kahramanın bu özellikleri 

kazanmasında toplumun etkisi olduğuna inanmaktadır. 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 47. Soruda “Kahraman sahip olduğu özellikleri 

başkasından almış mıdır?” ibaresine  % 15’i evet cevabını, % 35’i kısmen cevabını, %50’si 

hayır cevabını vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun % 30’u evet cevabını, % 35’i kısmen 

cevabını, %35’i hayır cevabını vermiştir. Öğrencilerin %30’u tamamen, %35’i de kısmen 

kahramanın bu özellikleri başkasından aldığına inanmaktadır. Bu durum öğrencilerin toplum 

tarafından değerleri kabul edilenleri model almalarını kolaylaştırır. 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 48. Soruda “Sizce kahramanın ortaya çıktığı ortam 

zor mu?” ibaresine  % 55’i evet cevabını, % 30’u kısmen cevabını, %15’i hayır cevabını 

vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun % 85’i evet cevabını, % 15’i hayır cevabını 

vermiştir. Kahramanın ortaya çıktığı ortamın zor olduğuna %85’i inanmaktadır. Bu durum 

öğrencilere zor durumlarda mücadele etme alışkanlığı kazandırabilir. 

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 49. Soruda “Toplum bu kahramanı önceden tanıyor 

muydu?” ibaresine % 10’u evet cevabını, % 30’u kısmen cevabını, %60’ı hayır cevabını 

vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun % 25’i evet cevabını, % 25’i kısmen cevabını, 

%50’si hayır cevabını vermiştir. Öğrencilerin %50’sinin hayır cevabını vermesi, bu öğrencilerin 

bir gün bir kahraman olabilecekleri inancını artırır. %25’inin tamamen, %25’inin kısmen 

tanınıyor demesi de bu öğrencilerin kendilerini topluma kabul ettirmek için toplumun değer 

yargılarını özümseyebilecekleri hakkında bize bilgi verir.  

Ön testte ankete katılan örneklem grubunun 50. Soruda “Siz de bir gün kahraman olacağınıza 

inanıyor musunuz?” ibaresine  % 55’i evet cevabını, % 30’u kısmen cevabını, %15’i hayır 

cevabını vermiştir. Son testte ise örneklem grubunun % 90’ı evet cevabını, % 10’u kısmen 

cevabını vermiştir. Öğrencilerin %90’ının bir gün kahraman olabileceğine olan inancı, 

öğrencilerde öz güven duygusunun arttığının en açık göstergesidir. Ön testteki %15 hayır 

cevabının, son testte tamamen ortadan kalktığı görülmektedir. Bu durum öğrencilerin kahraman 

olacaklarına inançlarının arttığını göstermektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

4.1. Sonuç 

Araştırma, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yapma destanındaki kahraman ilköğretim öğrencileri 

tarafından model alınıp alınmayacağının, model alınacaksa hangi ölçülerde ve hangi yönlerden 

model alınacağının tespiti amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde yapılan çalışmadan şu 

sonuçlar çıkarılmıştır: 

1) Ergenlik dönemi, bireyde fiziksel ve biyolojik olarak önemli değişimlerin meydana geldiği 

bir dönemdir. Bu dönemde birey, farklı yaşam alanlarında “ben kimim?” sorusuna yanıt arar, 
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yaşam içinde yürüyeceği yolu çizmeye başlar. Birey bu dönemde bir arayış içindedir. Yeni 

arayışlar içerisinde olan genç, “ben kimim, neyim, ne olacağım, toplumdaki yerim ne?” gibi 

soruları bilinçsiz olarak kendine sormaya başlamıştır. Aslında birey bu sorularla kendine bir 

kimlik oluşturmaya çalışır. Bireyin temel amacı kendi kimliğini kazanmaktır.  

2) Destanların en önemli özelliklerinden biri milli olmaları ve milli ülküyü ifade etmeleridir. 

Destanlardaki milli ülküyü temsil eden kahramanlar, zengin yöntem ve teknikler kullanılarak 

öğrencilere aktarıldı. Kullanılan farklı yöntem ve teknikler sayesinde metindeki kahramanların 

genel özelliklerinin kolay bir şekilde aktarıldığı görülmüştür. 

3) Yapma destanlardaki kahramanların kişisel, sosyal, akademik ve eğitsel açıdan güçlü yönleri 

öğrencilere yapma destanlar aracılığıyla aktarılabilir.  

4) Destanlar, çocuğun sosyalleşme sürecindeki model alma ihtiyacına cevap veren kahramanları 

içinde barındırdığından çocuğun sosyal, ahlakî ve kültürel gelişimini olumlu yönden 

etkileyebileceği tespit edilmiştir. 

5) Yapma destanlar sadece okuma yoluyla öğrencilere aktarılmamıştır. Öğrencinin empati 

kurabilmesi, metni iyice anlayabilmesi ve olayın içinde kendi varlığını hissedebilmesi için 

metinler nazım-nesir harmanlanarak işlendi. Dersin bu şekilde işlenmesi öğrencilerin derse karşı 

dikkatlerinin artmasını sağladı. 

6) Kahramanlarla ilgili ön testin ve son testin değerleri arasında ciddi bir fark olduğu - %60- 

%80- tespit edilmiştir. 

7) Metinlerde kimlik oluşumu sürecindeki bireylerin model alacağı kahraman olay içinde 

verildi. Öğrenciler sanki olayın içindeymiş gibi bir atmosfer oluşturuldu. Bu durumun 

öğrencilerin derse daha etkin olmalarını sağladığı görülmüştür. 

8) Sınıf ortamında yapma destanların Türkçe öğretiminde kullanılması dersi sıkıcı ve monoton 

bir havadan kurtardığı ve dersin verimliliğini arttırdığı gözlemlenmiştir. 

9) Derslerde işlenen metinlerde, metni anlamaya dönük sorular soruluyor. Genelde metindeki 

kahramanın kişisel ve evrensel özelliklerini ortaya çıkarıcı sorular soruluyor. Metinlerdeki 

kahramanların kişisel ve evrensel özelliklerini ortaya çıkarıcı soruların sorulması hem 

öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığı görülmüş hem de öğrencilerin kahramanların 

özelliklerini tespit etmelerini kolaylaştırmıştır.  

 

4.2. Öneriler 

Araştırmamızdan elde edilen sonuçlardan hareketle şu öneriler ortaya konmuştur:  

1) Ergenlik dönemi birey bağımsızlığını, kişiliğini aradığı dönemdir. Bu dönemde anne, baba, 

öğretmen ve toplum olarak herkesin özümseyeceği, toplumun değer yargılarını özümsemiş 

modelleri ergen dönemdeki bireyin önüne getirmeliyiz. 

2) Kişiliklerinin oluşma dönemindeki bireylerin doğru kaynaklardan beslenmeleri gerekir. 

Günümüz dünyasında ciddi bilgi kirliliğine maruz kalan gençlerimizin doğru kaynaklardan 

beslenip doğru bir kişilik kazanmaları gerekmektedir.  Kişilik gelişimleri açısından sakıncalı 

olan kişileri televizyondan, internetten ve gazetelerden model almaktadırlar. Bu, kendi 

geçmişine küskün, hiçbir amacı olmayan, eleştirel düşünmeyen, sorgulamayan ve analiz 

yapmayan nesillerin yetişmesine sebep olmaktadır. Bu durumda Türkçe metinlerde bireyin 

kendisine model alabileceği karakterlere yer verip o karakterlerin kişilik özelliklerini onlara 

özümsetmeliyiz. 

3) Türkçe dersinde yapma destandaki kahraman işlenmeden önce kahramanla ilgili ön hazırlık 

soruları sorulmalı, öğrenci metne hazırlanmalıdır. Metindeki sorular,  hem öğrencinin 

hazırbulunuşluk düzeyini ölçmeli hem de öğrenciyi metne hazırlamalıdır. 
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4) Türkçe öğretiminin temel kaynaklarından biri de hiç şüphesiz ki metinlerdir. Öğrenci 

seviyesine uygun, görsellik açısından zengin, estetik değer taşıyan, öğrenciyi kişilik ve bilgi 

açısından geliştirilebilen metinler her zaman Türkçe öğretiminin temel malzemesi olmuştur. Bu 

metinlerde toplum tarafından büyük değer kabul edilen tarihi şahsiyetlerin, yapma destanlar 

yoluyla öğrencilere aktarılması gerekir. Yapma destanlar işlenirken çeşitli yöntem ve tekniklere 

başvurulmalı ve buradaki karakterlerin kişisel özellikleri öğrencilere hissettirilmelidir. 

5) Milli ülküyü ifade eden ve milli bilinci oluşturan destanlardaki kahramanların kişisel, sosyal, 

akademik ve eğitsel özelliklerini, zengin yöntem ve teknikler kullanarak gelecek kuşaklara 

aktarılmalıdır. Çocuğun sosyalleşme sürecinde ihtiyaç duyduğu model alma durumunu yapma 

destanlardaki kahramanlar aracılığıyla aktarabiliriz. 

6) Öğrencilere öğretilenlerin kalıcı ve etkili olmasının en etkili yolu yaşayarak ve yaparak 

öğrenmedir. Öğrencilerimize ulusal ve evrensel değerler taşıyan değerlerimizin hepsini 

yaşayarak ve yaparak öğretemeyiz. O zaman bu değerleri yaşayan, toplum tarafından 

benimsenen tarihi şahsiyetlerin yaşamlarını yapma destanlar yoluyla öğrencilerimize 

aktarmamız gerekir.  
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Özet 

Masallar belirsiz bir zaman dilimi ve hayali bir mekânda geçen olayların, olağanüstü özelliklere sahip 
varlık kadrosunun yer aldığı bir anlatı türüdür. Bu anlatı türü bireylerin gelişim dönemine katkı sağlayan 
bir üründür. Çocuğun anne-babadan sonra öğrendiği pek çok bilgiye, dinlediği ve okuduğu masallar 
kaynaklık etmektedir. Özellikle olağanüstülükleriyle, içerisinde bulunan ritimli tekerlemeleriyle ve çocuğa 
verilen mesajları ile çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmaktadır. Masallar soyut bir âlemin 
simgesel olayları ile çocuğu, gerçek dünyaya hazırlayan bir eğitim aracıdır. Böylelikle çocuk o düşsel 
dünyada iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış gibi kavramları öğrenir, değer yargıları geliştirir. Sunulan bu 
kavramlar üzerinden çocukta olması gereken ya da istenilen davranışlara yönelik öğütler verilmektedir. 
Çocuk, gelişimini rol-model edinerek sürdürmekte, karakter oluşumunda bu nedenle rol-model önemli 
yer tutmaktadır. Özellikle masalları dinlerken ve okurken masallardaki kahramanları rol model alarak  
kendince özdeşleşeceği bir karakter oluşturmaktadır. Bu sebeple “ağaç yaş iken eğilir” sözüne dayanarak 
masallar bireyin çocukluğunda sunduğu rol-model ile çocuğun yetişkinliğini şekillendirmektedir 
denilebilir. Bu çalışmada, Anadolu halk masallarında rol-model olarak sunulan kahramanların yetişkin 
özellikleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş olup bulgular kısmında gösterilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Masal, çocuk, rol-model 

 

Abstract 

Tales are an indefinite period of time and a narrative type in which events that occur in an imaginary 
space take place with a cadre of extraordinary features. This narrative type has a direct impact on child 
development because it is the product that contributes to the developmental period. Most of the 
knowledge that the child has learned from the parents is the source of the stories he listens and reads. It 
contributes to the child's multifaceted development with the messages given to the child, especially by 
the rhythmical crews included in the extraordinary nature. Tales are an educational tool that prepares 
the child for the real world with symbolic events of an abstract world. The child learns concepts such as 
good-bad, beautiful-ugly, right-wrong in the imaginary world and gives advice on behaviors that should 
or should be on the child. The child continues to develop the role model. This is why the role-model 
plays an important role in the character formation of the child. The children's tale is a character by 
taking role models of the heroes of the table while listening and reading. For this reason, based on the 
statement that "the tree will lean when it is wet", the episodes shape the child's adulthood with the role 
model that the child presents in childhood. It is aimed to examine Anatolian people's tastes in the 
context of adult types presented as role models. In this research, document review method is used. The 
obtained data were subjected to content analysis and are shown in the findings. 

KeyWords: Tale, child, character 
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Giriş 

Anonim Halk Edebiyatının önemli ürünlerinden biri masallardır. Masalların tam olarak ortaya 

çıkışıyla ilgili birkaç görüş bulunmakla birlikte net bir bilgi olduğu söylenemez. Bu nedenle 

masalların başlangıcı insanlık tarihi kadar eskidir denilebilir (Sakaoğlu, 2003: 5-10). Masal ismi 

ise “Habeşçe<mesl>, Arâmice<maslâ> ve İbrânicedeki<mâsâl>dan, Araplara <mesel, mâsal> 

şekli ile mukayese ve karşılaştırma mânasıyla geçtikten sonra Türkçeye mal olmuştur”(Elçin, 

1981:368). Masala diğer Türk topluluklarında “ ‘nağıl’, ‘ertegi’, ‘ertek’, ‘ekiyet’, ‘çörçök’, 

‘şörçek’, ‘çöçek’, ‘nımah’ ve ‘tool’ gibi adlar verilmektedir” (Aça, Ekici, Yılmaz, 2013: 150). 

Böylece masal, “Kahramanlarının bazıları hayvanlar ve tabiüstü varlıklar olan, olayları masal 

ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu hâlde dinleyicileri inandırabilen bir sözlü 

anlatım…” (Sakaoğlu, 2003:2) türü olarak tanımlanmaktadır. 

Sözlü anlatım ürünü olan masallar, çocuk gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların 

hayal gücünü geliştirmesi, sözcük dağarcığını zenginleştirmesi, edebî zevki aşılaması, dil 

becerilerini ve düşünme becerilerini geliştirmesi bakımından önemli bir tür kabul edilir. 

Bununla birlikte masallar, çocukların çocukluktan ilk gençliğe geçişlerinde de rol model olan 

kahramanlar sunması açısından dikkat çeker. Bilindiği gibi “Sosyal öğrenme teorisinde, 

başkalarının davranışları ve bu davranışların gözlenmesine dayalı bir dolaylı öğrenmeden söz 

edilmektedir. Gözleyerek öğrenme(Observational Learning) denilen bu öğrenmeye göre 

insanlar, deneme yanılmaya gerek kalmadan, genel ve entegre olmuş öğrenme kalıplarını 

kazanabilmektedir. Sosyal öğrenme teorisine göre öğrenmenin, tepki sonuçları yoluyla ve model 

alma yoluyla gerçekleştiği belirtilmektedir” (Bandura’dan aktaran Demirbaş, Yağbasan, 2005: 

367). Çocuklar, masallar aracılığı ile dolaylı olarak pek çok bilgiyi öğrenebilmektedir. 

Masallarda çocukların gözlemledikleri ve rol model olarak kabul ettikleri kahramanlar, çocuk 

gelişiminde önemli bir yer tutar. Kahramanları aracılığı ile iyi-kötü, güzel-çirkin, çalışkan-

tembel, güçlü-zayıf vb. gibi pek çok zıtlık öğrenilebilmektedir.  

“İnsanın kendi tecrübeleri veya doğuştan getirdiği bilgi kategorileyle değil, tamamen sosyal bir 

ortamda gözlemler yoluyla öğrenmelerini (obsercational learning) gerçekleştirdiği” (Oruç, 

Tecim, Özyürek, 2011: 308-309), öğrenmeler model öğrenmelerdir. Çocuklar rol-model almaya 

eğilimlidirler. Toplumda saygı gören, beğenilen kişiler, rol-model alınarak bireylerin gelişimine 

etki etmekte, şekil vermektedir. Sosyal öğrenmeler ayrıca çocukların yaşamla ilgili tecrübe 

edinmelerine, nerede nasıl davranacaklarına yönelik ön öğrenmeler gerçekleştirmelerine ve 

karakter gelişimlerine yön vermesine olanak sağlamaktadır. Bu açıdan bireylerin çocukluk 

dönemlerinde okudukları eserlerde yer alan kahramanların kişilik özelliklerini etkilemesi 

hasebiyle, masalların rol-model olma konusundaki önemi yadsınamaz. 

Model öğrenmelerin çocuğun gelişiminde bu kadar önemli yer tutması, aslında çocukların 

hayatına yetişkinlerin yön verdiği anlamına gelmektedir. Çocukların model olarak aldığı kişiler 

anne, baba, oyuncu, futbolcu gibi gerçek kişiler ile masal, hikâye, roman vb. türlerde yer alan 

kurgusal kişiler olabilir. Ulusoy Gökkoca (2001) yetişkin bireyi “Kendisinin ve başkalarının 

yaşamını sürdürebilmek için üretim yapabilecek ve gereken kararları, kendi başına alabilecek 

biçimde bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlamış olduğu içinde yaşadığı toplum tarafından 

kabul edilen birey” (Ulusoy Gökkoca, 2001:412) olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda çocuk 

eğitiminde karakter gelişiminin öneminden hareketle, karakter gelişimine katkı sunan eserlerin 

incelenmesi, kitaplar aracılığı ile rol-model olarak sunulan kahramanların özelliklerinin tespit 

edilmesi, elde edilen verilerle bilimsel kabullerin kıyaslanması açısından katkı sunacaktır. 

Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Halk masallarında yer alan ve rol model olarak sunulan yetişkin özellikleri nelerdir? 

2. Halk masallarında rol-model olarak sunulan kahramanların sergiledikleri özelliklerin 

çocukların karakter gelişimi açısından önemi nedir? 
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YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı, modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı ve analizi gibi 

başlıklara yer verilmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Anadolu halk masallarının rol-model olarak sunduğu kahramanların yetişkin 

özellikleri bağlamında incelenmesi ve rol-model olarak sunulan yetişkin davranışlarının 

çocukların karakter gelişimlerine olası etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada doküman incelenmesinden yararlanılmıştır. Literatürde doküman incelemesi 

“araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsar” (Yıldırım; Şimşek, 2013: 217) şeklinde açıklanmıştır. 

Örneklem Seçimi 

Çalışmanın örneklemini Tahsin Yücel’in “Anadolu Masalları” adlı eserinde yer alan altı tane 

halk masalı oluşturmaktadır. Belirtilen altı masal, aynı zamanda çalışmanın sınırlılığını da 

oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Tahsin Yücel’in “Anadolu Masalları” adlı kitabı altı tane masaldan oluşmaktadır. Çalışmanın 

temel verileri bu masallardan elde edilmiştir. Eserdeki masallar; Yeşiltay, Tembel Ahmet, Üç 

Pınar, Altın Tas, İki Peri Kızı ve Sümüklüböcek masallarıdır. Çalışmada önce araştırmacılar 

tarafından örneklem olarak seçilen eserdeki masallarda yer alan kahramanların sergiledikleri 

özellikler belirlenmiş, ardından örneklendirmeler aracılığı bu veriler betimsel olarak analiz 

edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler bulgular kısmında gösterilmektedir.  

BULGULAR 

1. Yeşiltay Masalında Görülen Rol-Model Davranışlar: 

1.1. Hayalperestlik: Hayalperestlik, bireyin kendini gerçek dünyadan soyutlayıp kurduğu 

düşlere bağlanarak yaşamını sürdürmesidir. Hayal kurma yaratıcılığı geliştirse de ilerleyen 

yıllarda bireyin gerçekten kopmaması gerekir. Bu bağlamda masallar hayal gücünü ve yaratıcığı 

geliştiren en önemli türlerden biridir; fakat yetişkinlikte gerçekçilikten uzak olup sadece 

hayalperest olunması olumlu bir özellik olarak görülmemektedir.  Masalda bu davranışa şu 

bölümde örnek verilmiştir: 

Yeşiltay’ın yaşamı şimdi masallardı. Herkesin yaşadığı yaşam onu ilgilendirmiyor, insanlar onu 

çekmiyordu. Varsa da, yoksa da masallardı sevdiği, cüceler, devler, keloğlanlar, özellikle de peri 

kızlarıydı. Yaşı epeyce ilerlemişti, ama Yeşiltay hep o eski mavi gözlü çocuktu, masallarla yaşayan bir 

küçük çocuktan başka bir şey değildi (s.7). 

Yukarıdaki bölümde  “Yeşiltay” karakteri çocuklara hayalperest olma açısından model 

olmaktadır. Hayalperestlik, yetişkin bir birey olan “Yeşiltay”ın gerçeklikten kopup soyut bir 

dünyada yaşamasına sebep olduğu için çocuklar için olumsuz bir özelliktir. 

1.2. Kibirlilik: Bireyin, diğer bireyleri herhangi bir sebepten dolayı küçümsemesi ve 

kendini daha üstün görmesidir. Kibirlilik insanın psikolojisini olumsuz etkilediğinden kişiler 

arası ilişkiler ve iletişim becerilerine de bu olumsuzluk yansıtılabilmektedir. Masalda bu 

davranış şu bölümde sunulmuştur: 

Yeşiltay’ın yüzüne bile bakmadı. 

‘Git buradan, Keloğlan, durma burada, beni konuşturtma,’ dedi. ‘Kardeşlerim gelip döverler seni, 

uşaklarım gelip gülerler, seni buradan kovarlar’(s.8). 
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Yukarıdaki bölümde prenses, çocuklara olumsuz rol-model olmaktadır. Çünkü prenses, 

“Keloğlan”ın saçı olmadığı için “Keloğlan”ı küçümsemiştir. Bu nedenle fiziksel özellikler ve 

dış görünüşün insan yaşamında, arkadaş edinmede ve dostluk kurmada dikkate alınmaması 

gerektiğinden hareketle masalda görülen kibirli olma davranışı çocuklar için olumsuz bir 

davranış olarak değerlendirilir. 

1.3. Azimlilik: Karar ve davranışlarında tutarlı olarak devam etmektir. Bu davranış çocuklar 

için istenilen bir özelliktir; çünkü başarılı olmanın temelinde azimli olmak yatar. Esas olanın 

fikirlerin uyumu olduğu çocuklara hatırlatılmalıdır. Masalda bu davranış şu şekilde 

örneklendirilmiştir: 

İşte bunu anlamaya çalışacaklardı, her şeyi deneyecekler, umutlarını kesmeyeceklerdir(s.13). 

Yukarıdaki bölümde “Yeşiltay” ve “Derviş” azimlilikleriyle çocuklara model olmaktadır. 

Üstteki örnekte de görüldüğü gibi amaçlarına giden yolda vazgeçmeden devam etmektedirler.  

1.4. Önyargılı Olma: Bir durum, olay, kişi vb. şeylerle ilgili herhangi bir temeli olmadan 

önceden verilmiş karardır. Önyargılı olma, bireyler arası ilişkileri engelleyerek kutuplaşmalara 

yol açmaktadır. Masalda önyargı davranışı şu şekilde örneklendirilmektedir: 

Çoğu kızlar tuhaf şeylerden hoşlanırlar, tuhaf, benzersiz görülmedik şeyler olsun da nasıl olursa olsun, 

derler (s.20). 

Yukarıdaki bölümde “Derviş”  önyargılı olma davranışı açısından model olmaktadır. Alıntıda 

“Derviş”e göre kızların; değişik, sıra dışı olan ne varsa onlardan hoşlandığı ifade edilerek 

normal olan şeyleri beğenmediklerine yönelik bir önyargıda bulunulmuştur. Kadınların düşünce 

yapısını ve farklılıklarını yok saymıştır. Bu sebeple çocuklar için olumsuz bir davranıştır. 

1.5. Cesaret: Korku ve kaygılarla başa çıkabilme becerisidir. Bu davranış çocuklar için 

istenilen bir davranıştır. Nedeni ise korku ve kaygıların bireylerin yaşamını olumsuz 

etkileyebileceğidir. Masalda cesur olma davranışı şu şekilde örneklendirilmektedir: 

Güzel kız bunu duyunca çok sevindi, yeşil kuşun balını, kanatlarını okşadı, onun için her şeye 

katlanacağını, her şeyi yapacağını, hiçbir şeyden korkmadığını söyledi (s.30). 

Yukarıdaki bölümde “Prenses”, “Yeşiltay”a kavuşabilmek için devlerin yuvasında yaşama 

kararı almaktadır. Bu açıdan “Prenses”  cesur olma davranışı açısından çocuklara model 

olmaktadır. Cesaret, çocuklar için olumlu bir davranış olsa da dikkate alınması gereken nokta 

insan hayatının riske atılmamasıdır. 

“Yeşiltay” adlı masalda genel olarak hayalperest olma, kibirli olma ve önyargılı olma gibi üç 

tane olumsuz; azimli olma ve cesur olma gibi de iki tane olumlu olmak üzere toplamda beş tane 

rol-model davranış yer almaktadır. 

2. Tembel Ahmet Masalında Görülen Rol-Model Davranışlar: 

2.1. Tembellik: İş yapmayı sevmemek, normalden daha az çalışmaktır. Tembellik, çocuklar 

için olumsuz bir davranıştır; çünkü sorumlu olunan işin yapılmasını engellemektedir. Bunun 

sonucunda birey başarısız olmaktadır. Masalda bu davranışa şu bölümde örnek verilmiştir: 

Tembel Ahmet de ocağın başında yan gelip yatar, hep öyle pinekler dururdu. Canı bir şey istedi mi, 

bahçeye çıkmak, ya da evdeki odaların en küçüğüne gitmek istedi mi, bir sağa bir sola sallanmaya 

başlardı. Anası da Tembel Ahmet’in sallanmaya başladığını görür görmez koşup gelir, “Ne var, yavrum?  

diye sorardı. Tembel Ahmet öyle tembel, öyle tembeldi ki, istediği şeyi söylemez, usul usul sallanmakla 

yetinirdi. Anacağı neler isteyebileceğini düşünür, aklına gelenleri birer birer saymaya başlardı. ‘Su mu 

istiyorsun? Karnın mı acıktı? Bahçeye mi çıkarayım seni? Canın gül koklamak mı istedi? Şey mi 

edeceksin? Kadıncağız, aklına ne gelirse, hepsini sıralardı art arda. Tembel Ahmet’in istediği şeyi söyledi 

mi Tembel Ahmet sallanmayı keserdi. ‘Evet’ derdi üşene üşene(s.49-50). 

Yukarıdaki bölümde “Tembel Ahmet” karakteri çocuklara tembel olma açısından model 

olmaktadır. “Tembel Ahmet” görüldüğü gibi işlerini yapmayan, onu seven annesine kendi 

sorumluluklarını yükleyerek kendi hayatını kolaylaştırırken, annesinin hayatını 
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zorlaştırmaktadır. Bu sorumluluktan kaçma davranışının bilimsel adı “Peter Pan Sendromu”1 

olarak adlandırılmaktadır. Masalda yer alan bu davranış, çocuklar için kesinlikle olumsuz bir 

örnektir. 

2.2. Şiddet Yanlısı Olmak: Şiddetin bir çözüm yolu olarak görülmesi ve bu amaçla 

kullanılmasıdır. Şiddet, kesinlikle bir çözüm yolu değildir. Bireyin önce kendisine ardından 

çevresine zarar vermesine sebep olan bir davranıştır. Şiddet seçeneği yerine iletişime dayalı 

diğer çözüm yolları denenmelidir. Bu davranış, masalda şu şekilde yer almaktadır: 

Dosdoğru mutfağa getirdi. Kapıyı kapattıktan sonra, Tembel Ahmet’i var gücüyle yere fırlattı. Tembel 

Ahmet neye uğradığını bilemedi, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Padişahın kızı kulak asmadı. Bu 

kadarla kalsa gene iyi! Ama nerde? Hemen ocağa gitti. Ocaktan uçları alev alev odunlar çekip bir güzel 

dövdü Tembel Ahmet’i. Başında, sırtında, elinde, kolunda, kaba etlerinde çürütmedik yer bırakmadı. 

Odunlardan kıvılcımlar sıçradı (s.56). 

Yukarıdaki alıntıda görüldüğü gibi “Prenses”  çocuklara, şiddet uygulama davranışında model 

olmaktadır. “Prenses”, “Tembel Ahmet”in tembellik davranışına son vermek için şiddete 

başvurmakta, fiziksel güç kullanmaktadır. Bu açıdan çocuklara bir problemin çözümünde şiddet 

kullanılabileceği mesajı verildiğinden olumsuz bir davranıştır. 

2.3. Çalışkanlık: Çalışmayı sevmek ve çalışmaktan yılmamaktır. Çalışkan olmak, 

çocukluktan itibaren kazanılması istenilen bir davranıştır; çünkü başarıya ulaşmanın kilit 

anahtarıdır. Bu davranış masalda şu şekilde görülmektedir: 

Bir gün böyle, beş gün böyle, derken aylar geçti aradan. Tembel Ahmet her akşam kapıya geldi. 

Anasından aynı şeyleri sordu. Hanımın sopayla beklediğini duyunca dönüp gitti. Getirdiği paralar da 

günde yirmi kuruşa kadar yükseldi (s.59). 

Yukarıdaki bölümde görüldüğü gibi “Tembel Ahmet” çalışkanlık davranışı yönünden çocuklara 

model olmaktadır. “Tembel Ahmet” eşinin gönlünü almak için çalışıp evine para getirmektedir. 

Bu nedenle çocuklar için olumlu davranıştır. 

2.4. Cesaret: Daha önceki masalda da açıklandığı gibi korku ve kaygılarla başa çıkabilme 

becerisidir. Bu davranış masalda şu şekilde yer almaktadır: 

‘Yanıyorum! Yanıyorum! Kurtarın beni!’ diye haykırdı. ‘Bir şeyi yok, korkmuş! Korkaklığından bağırdı,’ 

dediler. Bir adam daha sarkıttılar kuyuya. O da aynı şeyi yaptı, o da çıkarılır çıkarılmaz bayıldı. Herkes 

korktu, herkes umudunu kesti. Ama tembel Ahmet korkmadı, her şeyi göze aldı. ‘Tembel’ sözü Tembel 

Ahmet’in yalnızca adıydı artık. Yürüdü, ipi kendi beline kendi eliyle bağladı (s. 64). 

Yukarıdaki örnekte bireylerin korktuğu bir yere “Tembel Ahmet”in indiği anlatılmaktadır. Bu 

açıdan çocuklara cesur olma davranışında model olmuştur. “Tembel Ahmet” korkularıyla 

yüzleşerek kuyuya inerek, susuzluktan ölmekten kurtulmuştur. Burada da görüldüğü gibi cesur 

olması, yaşamını sürdürmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak yine de hayati risk taşıyan 

konularda cesaretten önce tedbirli olmanın şart olduğu belirtilmelidir. 

2.5. Kıskançlık: Kendisinde olmayan bir özellikten veya bir şeyden dolayı öfkelenmektir. 

Bu davranış bireyler için istenilen bir davranış değildir; çünkü kıskanç olmak insanlar 

arasındaki ilişkilere ve insanın kendisine zarar verir. Navaro’ya göre, kıskançlığın temel sebebi 

“var olanı kaybetme, korkusudur”(Navaro, 2011: 16). Masalda bu davranışa örnek oluşturan rol-

modele şu bölümde yer verilmiştir: 

İp yukarı doğru çekildi, Tembel Ahmet yükselmeye başladı, epeyce yükseldi. Ama birden ip kesildi. 

Tembel Ahmet güzel kızın önüne düştü. Arkadaşları başarısını çok kıskanmış, !Çıkınca övünür durur, bizi 

alaya alır,’ diye düşünmüşlerdi. Kuyunun yarısına kadar inip de ‘Yanıyorum!’ diye haykıranlardan biri, 

ipi birden kesivermişti (s. 65). 

                                                           
1Yetişkin olmanın negatif yönlerine odaklanan, büyümenin getirdiği sorumlulukları almaktan kaçınan ve yaşı ilerlese 

de çocukluğa dair alışkanlıklarına devam eden kişilerin yaşadığı sorun ‘Peter Pan Sendromu’ olarak adlandırılır 

(Yaşar, 2016). 
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Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bir birey ön yargısından ve kıskançlığından ötürü “Tembel 

Ahmet”in ipini keserek onu kuyuda bırakmıştır. Bu ipi kesen birey çocuklara kıskançlık 

davranışı yönünden model olmuştur. Çocuklara istemedikleri bir durumla yüzleşmektense başka 

kişilere zarar verilebileceği mesajı verilmiştir. Bu özellik, çocuklar için olumsuz bir örnek teşkil 

eder. 

2.6. Yardımseverlik: Birine hiçbir karşılık beklemeden yardım etmektir. Çocuklara 

yardımlaşmanın iyi bir davranış olduğu, bu yolla insanların mutlu edilebileceği öğretilmelidir. 

Bu sebeple çocuklar için yardımseverlik iyi bir davranış olarak sunulmuş, şu şekilde 

örneklendirilmiştir: 

‘Beni unut, kaçabilirsen kaçmana bak,’ dedi.  

Ama Tembel Ahmet ölüme de kulak asmıyordu: 

‘Seni kurtaracağım,’  dedi. 

Güzel kız acı acı gülümsedi (s.67). 

Yukarıdaki bölümde “Tembel Ahmet” yardımseverlik yönünden çocuklara model olmuştur. Zor 

durumda olan ve yardıma ihtiyacı olan birine iyilik ederek aynı zamanda bir vefa örneği 

sergilemiştir.  

“Tembel Ahmet” başlıklı masalda genel olarak tembellik, şiddet yanlısı olma ve kıskançlık gibi 

üç tane olumsuz; çalışkan olma, yardımseverlik ve cesaret gibi de üç tane olumlu olmak üzere 

toplamda altı tane rol-model davranışa yer verilmiştir. 

3. Üç Pınar Adlı Masalda Görülen Rol-Model Davranışlar: 

3.1. Şiddet Yanlısı Olmak: Daha önce ifade edildiği gibi şiddet aracılığıyla sorunları 

çözmeye çalışmaktadır. Bu davranış, çocuklar için arzulanan bir davranış olmamakla beraber, 

masalda çözüm yolu olarak sunulmuştur. Şiddete başvurmaya örnek oluşturan bölüm şu 

şekildedir: 

‘Adam etinden bu kadar hoşlandıysan, çocukların ne güne duruyor?’ dedi. 

‘Onların hiç eti yok ki, ikisi de bir deri bir kemik,’ dedi avcı, içini çekti. 

Üvey ana buna da çözüm buldu: 

‘Bu da söz mü?’ diye atıldı hemen. ‘Kırk gün güzelce besleriz, semirirler, ondan sonra kesip yersin!’ 

Kocası da beğendi bu düşünceyi” (s.77). 

Yukarıda verilen örnekte “Avcı” insan eti yemekte ve bunu beğenmektedir. Bu zevkini 

doyurmak için çocuklarını da yemeyi düşünmektedir. “Avcı” çocukları şiddete yönelten bir 

modeldir. Ayrıca istek ve arzuları doğrultusunda çocuklarının hayatına kastetmektedir. Bu 

yönüyle çocukları kendi istek ve arzuları doğrultusunda hareket etmeye teşvik etmiştir. Bu 

nedenle çocuklar için olumsuz bir model olduğu görülmektedir. 

3.2. Yardımseverlik: Daha önce ifadede edildiği gibi bu masalda da yardımsever olma 

davranışı yer almaktadır. Yardımseverlik iki açıdan önemlidir: Yardım eden birey hem yardım 

edilen bireyi zor bir durumdan kurtarmış hem de kendini duygusal yönden doyurmuş 

olmaktadır. Bu davranış masalda şu şekilde örneklendirilmiştir: 

‘Babanız gelirse sizi de, beni de öldürür. Saklayamam. Saklayamam, ama sizin için bir şeyler yaparım. Şu 

aynayı, şu tarağı şu kili alın. Yaklaşınca kili atın. Gene yaklaşırsa tarağı atın, gene yaklaşırsa aynayı 

atın, herhalde kurtulursunuz,’  dedi (s.81). 

Yukarıdaki kısımda bir nine,  çocuklara yardımseverlik davranışına yönelik model olmaktadır. 

Nine çocuklara kendilerine kötülük edebileceğini düşündüğü babalarından kaçabilmesi için 

yardım ederek onların hayatını kurtarmaktadır. Bu nedenle yardımseverlik davranışı çocuklar 

için olumlu bir davranıştır. 

3.3. Yalan Söylemek: Bir kişiyi yanıltmak amacıyla söylenmiş gerçek dışı sözlerdir. Bu 

davranış sonucu insanların duyduğu güven kaybedilmektedir. Bu sebeple çocuklar için istenilen 

bir davranış değildir. Yalan söyleme, masalda şöyle yer almaktadır: 
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Bereket versin, onları kandırmak için, ‘Böyle sabah sabah nereye gidiyorsunuz? Gelin, kahvaltınızı edin 

de ondan sonra çıkın gezmeye’ diye bağırıyordu da hızı biraz azalıyordu. Ama bizim küçük oğlan, bu tatlı 

sözleri duyunca duruverdi. Avcıya döndü. Neredeyse yakalanacaktı (s.81). 

Yukarıdaki alıntıda “avcı” karakteri çocuklara yalan söyleme davranışı için model olmaktadır. 

Arzularını gerçekleştirmek için “avcı” yalan söyleyerek çocuklarını kandırmaya çalışmaktadır.  

3.4. Merhametli Olmak: Bireyin zor durumda olan birini gördüğünde onun için acıma ve 

şefkat duyup üzülmesidir. Merhametli olma, çocukluktan itibaren kazanılması istenilen bir 

davranıştır. Masalda bu özellik, şu şekilde yer almaktadır: 

“Avcı kızı, babasının kanlarını görünce içi sızladı. Avcı, kendisinin de, kardeşinin de canına kıyacaktı, 

belki de bir devdi, hatta dikenler içinde böylesine koştuktan sonra, akan kanlara, batan dikenlere 

aldırmadıktan sonra, dev olduğu kuşku götürmezdi, ama ne de olsa babasıydı, babasının bu durumuna 

dayanamadı, bir daha arkasına bakmadı”(s. 83). 

Yukarıdaki bölümde “Avcı Kızı” karakteri çocuklara merhametli olma davranışına yönelik 

model olmak olmaktadır. Kendisini öldürmeye çalışmasına rağmen babasının canı yandığında 

üzülmektedir. Bu açıdan merhametli olma davranışı çocuklar için olumlu bir davranıştır. 

3.5. Hırslı Olmak: Bireyin var olduğu konumundan daha iyi duruma gelmesi için olumlu ya 

da olumsuz olan tüm yolları denemesidir. Hedefine ulaşmak için olumsuz davranışlar sergilediği 

için kendisine ve çevresine zarar vermektedir. Bu nedenle çocuklar için hırslı olma davranışı 

istenilmeyen bir davranıştır, şu şekilde örneklendirilmiştir: 

Güzel kız inandı o zaman, çabucak indi aşağıya. Arap kızı dev avcının güzel kızını birinci pınarın başına 

oturttu, üstündeki eski püskü giysiyi çıkardı, getirdiği ipekli giysiyi giydirdi, sonra saçlarını taramaya 

girişti, ama girişmesiyle avcının kızını suya itmesi bir oldu (s. 88). 

Masalda yer alan yukarıdaki kısımda “Arap Kızı”nın güzel ve masum olan “Avcı Kızı”nın 

yerine geçip padişah gelini olmak için onu pınara atması hırslı olma davranışına örnek teşkil 

eder. “Arap Kızı”nın amacına ulaşmak için yaptığı bu olumsuz davranış çocuklara hedefe 

ulaşmak için her şeyin yapılabileceğine yönelik mesaj vermektedir. Bu durum aynı zamanda 

aldatma olarak da kabul edilmektedir. Bu sebeple hırslı olma davranışı çocuklar için olumsuz 

bir davranıştır. 

3.6. İntikam Alma: Bir kişinin doğrudan kendisine ya da sevdiklerinden birine yapılan bir 

kötülük sonrası, bireyin kötülük yapana karşı duyduğu nefret ve öç alma duygusudur. İntikam 

alma davranışı çocuklarda istenilmeyen bir davranış olup masalda şu şekilde örneklendirilmiştir: 

“Padişahın oğlu dört katırla dört köpek istedi dört de teneke getirtti. Arap kızını ellerinden, ayaklarından 

bağlayacaktı, katırları köpeklere, köpekleri tenekelere bağlayacak, sonra tenekelere bir tekme indirecekti, 

köpekler havlaya havlaya kaçmaya başlayacak, katırlar ürkecek, onlar da kaçacaklardı, Arap kızı 

arkalarından sürüklenecek, böylece her parçası bir yerde kalacak, padişahın oğlu büyük öcünü almış 

olacaktı”(s. 93-94). 

Yukarıdaki alıntıda padişahın oğlu intikam alma davranışında çocuklara model olmaktadır. 

Yukarıda gösterildiği gibi kendini kandıran “Arap Kızı”nı işkence ederek öldürmeye yönelik 

niyet taşıyan kişi çocuklar için olumsuz bir rol modeldir. 

“Üç Pınar” adlı masalda genel olarak şiddet yanlısı olma, hırslı olma, yalan söyleme ve intikam 

alma gibi dört tane olumsuz; merhametli olma ve yardımseverlik gibi iki tane de olumlu model 

olmak üzere toplamda altı tane rol-model davranış yer almaktadır. 

4. Altın Tas Adlı Masalda Görülen Rol-Model Davranışlar: 

4.1. Kibirlilik: Daha önce ifade edildiği gibi olumsuz iletişim örneği olan kibirlilik ile Altın 

Tas başlıklı masalda da karşılaşılmaktadır: 

Yorgundu, canı sıkılıyordu. Nasıl sıkılmasın? Karşısında padişahın sarayı vardı, pencerede de padişahın 

kızı. Kız durmadan gülüyor, alay ediyordu, başına şekerler atıyor, şekerler başını acıtıyordu (s. 97). 
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Yukarıda görüldüğü gibi “Padişah Kızı” çocuklar için kibirli olma davranışına model 

olmaktadır. “Padişah Kızı” kel olduğu için “Keloğlan”ı küçümsemekte ve başına şekerler atıp 

dalga geçmektedir. Bu davranış “Keloğlan”ın hem canını yakmakta hem de onu üzmektedir.  

4.2. Hırslı Olmak: Önceki masallarda da karşımıza çıkan bu davranış insanların kendilerini 

daha iyi bir duruma getirebilmek için her türlü yolu denemesidir. Bu açıdan çocuklar için 

istenilen bir özellik değildir. Bu davranış masalda şu şekilde örneklendirilmektedir: 
‘Bu tası bana verir misin?’ dedi. 

Keloğlan ne güldü, ne bir şey söyledi. Güzel kızın gözlerine bakmakla yetindi.  

‘Ne olur, o tası bana ver,’ dedi padişahın kızı, ‘O tası bana verirsen, ne istersen veririm sana, ne dersen 

yaparım, nereye istersen gelirim,’ dedi(s.100)…Artık kentin dışına çıkmışlardı. Padişahın güzel kızı, 

Keloğlan’ın kendisini bir başka kente götürüp evlenmek istediğini sanıyordu, buna da çoktan razıydı 

(s.101). 

Yukarıda görüldüğü gibi “Padişah Kızı” çocuklara hırslı olma davranışı açısından model 

olmaktadır. Padişahın kızı olup sarayda yaşayan birinin daha çok zengin olmak için uğraşması 

ve bu yolda her şeyi yapabilecek olması çocuklar için olumsuz bir örnek teşkil eder. 

4.3. Şiddet Yanlısı Olma: Önceki masallarda da karşımıza sık çıkan bu davranış modelinin 

genellikle çözüm amacıyla kullandığı görülmektedir.  Masalda bu davranış şu şekilde yer 

almaktadır: 

Padişah bunları duyunca çok sinirlendi. Beş kapı, iki pencere, elli tabak, yetmiş bardak kırdı, vezirlerin 

boynunu vurdurttu, üç paşa, kırk subay, beş yüz asker öldürttü, gene de öfkesi geçmedi. En sonunda kızını 

da öldürtmeye karar verdi. Bu nedenle, döner dönmez yakaladılar zavallıyı, bir cellâdın eline verdiler (s. 

103). 

Yukarıdaki örnekte “Padişah”  çocuklara şiddet yanlısı olma konusunda model olmaktadır. 

Padişah çok öfkelenmiş ve öfkesini dindirmek için şiddet yolunu seçmiştir. Suçu olmayan 

kişileri öldürtmüş, eşyaları kırmış ve en sonunda da kızını öldürtme kararı vermiştir. Masallarda 

yer alan unsurlardan hareketle şiddetin olumsuz rol-model oluşturduğu görülmektedir. 

4.4. Merhametli Olma: Merhamet, bireyin zor durumda olan bireyler için üzülmesi, onları 

düşünmesi ve onlar için vicdani sorumluluk duymasıdır. Bu davranış çocuklar için olumlu bir 

davranıştır; çünkü merhamet bireylerin birbirine ya da başka bir şeye zarar vermesini 

engellemektedir. Masalda merhametli olmaya yönelik sergilenen davranış şu bölümde yer 

almaktadır: 

Büyük bir padişahın cellâdıydı, sayısız insan öldürmüştü, onun için kafa kesmek peynir ekmek yemek gibi 

bir şeydi, kısacası mesleğinin ustasıydı, ama gözleri padişahın kızının güzel gözleriyle karşılaşır 

karşılaşmaz, yüreği sızladı, elleri titredi. Yaşamında ilk kez cellâtlık kuralının dışına çıkarak başını 

keseceği insana acıdı, gözleri bile yaşardı. ‘Küçük sultan, seni öldürmeye kıyamayacağım. Bir daha 

babanın ülkesine dönmeyeceğine söz verirsen, canını bağışlayabilirim,’ dedi (s. 104). 

Yukarıdaki örnekte cellâdın sergilediği davranış, merhametli olma davranışına model olarak 

gösterilebilir.  

4.5. Kurnaz Olma: Bireyin içinde bulunduğu zor bir durumdan akıl kıvraklığı ile 

kurtulmasıdır. Kurnaz olan kişiler hayatında karşılaştığı sorunlarla kolaylıkla başa çıkıp 

yaşamlarını sürdürmektedir. Kurnazlık, yaratıcılık gerektirmekte olup bu yolda bazen hileye 

başvurulduğu da anlaşılmaktadır. Bu nedenle kurnazlık, olumlu ya da olumsuz olabilir. 

Söylemesi ayıp, ama gömleğini de isteyeceğim. Aklına kötü bir şey gelmesin, karıma kızıma 

giydirmeyeceğim, anı diye saklayacak da değilim, kana bulayıp babana götüreceğim. Yoksa onu 

inandıramam,’ diye ekledi (s.104). 

Yukarıdaki örnekte cellât, çocuklara kurnaz olma davranışı açısından model olmuştur. Bir 

insanın hayatını kurtarmak için aklını kullanarak bir çözüm yolu bulmuştur. Bu sebeple 

kurnazlık,  çocuklar için olumlu bir davranıştır. Sıkıntı ve belalardan kurtulmak için çözüm yolu 

bulunması hususunda olumlu; ancak kâr ya da çıkar elde etmek için hileye başvurma hususunda 

olumsuz bir örnek olarak kabul edilir. 
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“Altın Tas” başlıklı masalda genel olarak şiddet yanlısı olma, hırslı olma ve kibirlilik gibi üç 

tane olumsuz; merhametli olma ve cellâdın kurnazlığı gibi de iki tane olumlu model olmak 

üzere toplamda beş tane rol-model davranış yer almaktadır. 

5. İki Peri Kızı Masalında Görülen Rol-Model Davranışlar: 

5.1. Şiddet: Önceki masallarda sık karşılaşılan bir özellik olup fiziksel güç anlamında 

şiddete başvurulduğu görülmektedir. Bu masalda ise şiddet, şu bölümde yer almaktadır: 

Geçenlerde gözlerimle gördüm. Çarşının ortasında bir adamı dövüyordu. Bir yumrukta yere serdi adamı, 

sonra da karnının üstüne basıp geçti. Bunu neden yaptığını sordum, ‘Canı böyle istedi de ondan’ dediler 

(s.111). 

Masalda, padişahın ortanca oğlu, çocuklara şiddet yanlısı bir rol-model olarak sunulmuştur. 

Yukarıda yer alan örnekte görüldüğü gibi zevk ve gösteriş amacıyla başkalarına şiddet 

uygulanması, çocuk gelişimi açısından olumsuz bir durumdur.  

5.2. Hırslı Olma: Hırs, kendi içinde rekabeti de barındıran bir duygudur. Masalda kardeşler 

arasındaki hırsın kaynağının aslında rekabetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Masalda bu 

davranış şu şekilde örneklendirilmektedir: 

‘Bak işte bu olmaz! Büyüğü isterim, ama küçük de bir padişah oğlu, bu evin en büyük kızı benim, onunla 

ben evlenirim!’ diyordu. Ortanca kız alıyordu sözü: 

‘Bak, işte bu olmaz! Ortancayı isterim, ama küçük de iyi kötü bir padişah oğlu. Ben bu evin ortanca 

kızıyım, ikinizin ortasındayım, onunla ben evlenmeliyim’(s. 115). 

Masaldan alınan örnekte görüldüğü gibi oduncunun büyük ve küçük kızı, çocuklar için olumsuz 

bir rol-model çizmektedir. Çünkü evlilik gibi önemli bir konuda sevgi, saygı vb. gibi unsurlar 

yerine sadece elde edilecek refah ve maddi zenginlik düşünülmekte, bu düşünce de kardeşler 

arasındaki hırs ve rekabeti körüklemektedir.  

5.3. İhanet Etme: Bir bireyin güvenini boşa çıkarmaktır. Bu davranış sebebiyle bireyler 

arası iletişim ve güven olumsuz etkilenmektedir. İhanet davranışına yönelik sunulan rol-model 

şu şekildedir: 

‘Katlanırım senin için her şeyi yaparım,’ dedi küçük şehzade. 

Periler padişahının güzel kızı gülümsedi: 

‘Postuma dokunma, yeter,’ diye yanıtladı. 

Padişahın küçük oğlu bir kez daha söz verdi (s.122)… birden odasına koştu, masanın altında duran köpek 

postunu kapmasıyla ateşe atması bir oldu. Post hemen yandı tükendi, şehzade periler padişahının küçük 

kızını karşısında buldu. Periler padişahının küçük kızı üzgün üzgün kendisine bakıyordu (s.127). 

Yukarıdaki örnekte padişahın küçük oğlu çocuklara ihanet etme davranışı için model 

olmaktadır. Örnekte de görüldüğü gibi periler padişahının kızına söz vermesine rağmen sözünü 

tutmamış ve ona zarar vermiştir. İhanet etme davranışı çocuklar için olumsuz bir davranıştır. 

5.4. Fedakâr Olma: Bireyin kendinden ya da değer verdiği bir şeyden bir başkası için ödün 

vermesidir. Bu davranış insanlar için bir amaç doğrultusunda ve karşılıksız yapıldığında anlam 

kazanır. Bu nedenle çocuklar için istenilen bir davranıştır. Masalda fedakârlık davranışı şu 

şekilde yer almaktadır: 

Üç elmanın ikincisi su birikintisine doğru yuvarlandı. Hasta kızın yanına vardı, dile geldi: ‘Beni yersen, 

her dileğin gerçekleşir, güzel kız!’ dedi. Oduncunun küçük kızı kırmızı elmayı aldı, sevgiyle göğsüne 

bastırdı: ‘Şehzadeyi seviyorum, dileklerim onun üstüne. Bu elmayı ona saklarım, güç bir duruma düşerse, 

ona veririm,’ diye söylendi (s.138). 

Yukarıdaki bölümde oduncunun küçük kızı çocuklara fedakârlık davranışı yönünden model 

olmaktadır. Kendi hastalığını geçirmek ya da yaşadığı zor hayattan kurtulmak yerine sevdiği 

kişiyi düşünerek dilek hakkını padişahın küçük oğluna saklamıştır. Bu özellik, çocuklar için 

olumlu bir davranıştır. 
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“İki Peri Kızı” başlıklı masalda genel olarak şiddet yanlısı olma, hırslı olma ve ihanet etme gibi 

üç tane olumsuz; fedakâr olma gibi de bir tane olumlu model olmak üzere toplamda dört tane 

rol-model davranış yer almaktadır. 

6. Sümüklüböcek Masalı Rol-Model Davranışları: 

6.1. Kibirli Olmak: İncelenen önceki masallarda da yer alan bu özellik, bireyin kendisini 

diğer bireylerden üstün görmesidir. Kibirlilik, çocuklar için istenilmeyen bir davranıştır; çünkü 

iletişim engeli oluşturduğundan bireyin yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Masalda şu 

bölümde yer almaktadır: 

Anasından söz açtılar, güldüler. Onlarla beraber kelebek de güldü. Donuk rengini alaya aldılar(s.152). 

Yukarıdaki bölümde ormanda bulunan böcekler çocuklara kibirli olma davranışı yönünden 

olumsuz bir model olmaktadır. Görüldüğü gibi “Sümüklüböceğin” dış görünüşüyle dalga 

geçilmektedir. Bu davranış “Sümüklüböceği” üzmektedir. 

6.2. İhanet Etme: Önceki masallarda da karşılaşılan bu davranış, bireyin güveninin kötüye 

kullanılması şeklinde ifade edilebilir. İhanet sebebiyle bireyin çevresiyle ilişkileri bozulmakta 

ve yalnız kalmaktadır. Masalda şu şekilde örneklendirilmektedir: 

Şu yusufçuk vefasızın biriymiş, kelebeğin kanatlarındaki bütün maviyi almış, sonra da yüzüstü bırakmış 

zavallıyı; bir arının yapışkan sarısına tamah etmiş; balayı yolculuğuna çıkmışlar; zavallı kelebeğin 

nerede olduğu bile belli değilmiş” (s.160). 

Yukarıdaki örnekte “Yusufçuk böceği”  çocuklara ihanet etme açısından olumsuz bir model 

olmaktadır. Eşinin zenginliğini aldıktan sonra başka biriyle gitmiştir.  

6.3. Vefakâr Olma: Önceki masallarda ele alınan bu davranış, bireyin bir amaca yönelik 

veya bir kişiye yönelik karşılık beklemeden kendinden ödün vermesi şeklinde tanımlanabilir. 

Vefalı olma, bireyin başarılı olmasında ve elde ettiklerinin değerini bilmesinde önemli bir 

unsurdur. Bu sebeple çocukların kazanması gereken bir özelliktir. Masalda şu bölümde yer 

almaktadır: 

O zaman anacığı kalkıyor, çevresinde dört dönüyor, şöyle biraz daha rahat, şöyle biraz daha fazla 

uyuması için aklına ne eserse, elinden ne gelirse yapıyordu. Ama çok geçmeden gökyüzü ağarıyor, 

çevrenin böcekleri sabah türküsüne başlıyorlardı. Anacığı küplere biniyordu, hemen dışarı fırlıyor, bütün 

türküleri susturmak istiyordu. Komşu böceklerin aldırdığı bile yoktu. Yoksul ananın yüzüne karşı gülüyor, 

seslerini büsbütün yükseltiyorlardı. Adını ‘Cadı’ koymuşları, bu da onun kulağına kadar gelmişti, ama 

ana yüreği bir şey dinlemiyordu ki” (s.142). 

Yukarıdaki bölümde sümüklüböceğin annesi çocuklara fedakâr olma davranışı için model 

olmaktadır. Çocuğunun biraz daha uyuması için güneş doğmadan kalmak ve elinden geleni 

yapmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de “cadı” lakabını almayı umursamamaktadır.  

“Sümüklüböcek” başlıklı masalda genel olarak kibirli olma ve ihanet etme gibi iki tane 

olumsuz; fedakâr olma gibi de bir tane olumlu model olmak üzere toplamda 3 tane rol-model 

davranış yer almaktadır. 

 

Sonuç 

Çocukların eğitiminde aile, çevre, edebî ürünler, okul vb. unsurlar önemli yer tutar; ancak 

masal, tüm bu unsurlar arasında farklı bir öneme sahiptir. Masallar, çocukların tanıştığı ilk edebî 

ürünlerden biri olması, çocuklara örnek rol-modeller sunması ve onların yaratıcılık becerilerini 

geliştirmesi vb. açısından farklıdır. Özellikle işlem öncesi dönem ile somut işlemler döneminde 

çocukların zihinsel açıdan olgunlaşmadıkları dikkate alınırsa, bu süreçte sunulacak eserlerde yer 

alan kahramanların rol-model oluşturma açısından önemi daha iyi anlaşılacaktır.  

Gerek masallarda gerek diğer eğitim-öğretim materyallerinde yer alan temel ve yardımcı 

kaynaklarda rol-model davranışlar olumlu davranışlar olmak zorundadır; ancak bazen sunulan 

örneklerin olumsuz özellikler içerebildikleri de unutulmamalıdır. Özellikle soyut işlemler 

döneminden önce çocuklardaki algısal farklılıklar neticesinde doğru-yanlışın ayırt edilemediği, 
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yanlış örnekler ya da rol modeller alınabildiği görülmektedir. Bu açıdan Tahsin Yücel’in 

Anadolu Masalları adlı eserinde sunulan rol-modeller sergilenen olumlu ve olumsuz özellikler 

bağlamında incelenmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir (Bk. Tablo1). 

 

Tablo 1. İncelenen Masallarda Karşılaşılan Olumlu ve Olumsuz Yetişkin Özellikleri 

 Olumlu Özellikler Olumsuz Özellikler 
1 Azimli Olma Hayalperest Olma 

2 Cesur Olma Kibirli Olma 

3 Çalışkan Olma Önyargılı Olma 

4 Yardımsever Olma Tembel Olma 

5 Merhametli Olma Şiddet Yanlısı Olma 

6 Kurnaz Olma Kıskanç Olma 

7 Fedakâr Olma Yalan Söyleme 

8  Hırslı Olma 

9  İntikam Alma 

10  İhanet Etme 

Tablo 1’den hareketle “Anadolu Masalları” adlı eserde yer alan masallarda genel olarak 

hayalperestlik, kibirlilik, ön yargılı olma, tembellik, şiddet yanlısı olma, kıskançlık, yalan 

söyleme, hırslı olma, intikam alma ve ihanet etme gibi on tane olumsuz, azimli olma, cesur 

olma, çalışkanlık, yardımseverlik, merhametli olma, kurnazlık ve fedakâr olma gibi yedi tane de 

olumlu olmak üzere toplamda on yedi tane rol-model davranış bulunmaktadır. Bu genel 

tablodan da anlaşılacağı gibi masallar içerisinde çocuklar için uygun olan davranışlar kadar 

uygun olmayan davranışlar da yer almaktadır.  

Masallar tek tek incelendiğinde ise her masalda yer verilen olumlu ve olumsuz rol-model 

davranışlar Grafik 1’de gösterilmiştir (Bk. Grafik 1).  

Grafik 1. Masallara Göre Olumlu ve Olumsuz Rol-Model Dağılımı 

 

 

Grafik 1’de olumlu ve olumsuz rol-model davranışların masallardaki dağılımı gösterilmektedir. 

Grafik 1’de görüldüğü gibi olumsuz rol model davranışlar hiçbir masalda olumlu rol-model 

davranışların sayısından az değildir. Çocukları eğitmek ve eğlendirmek amacıyla sunulan 

masallar, genellikle mutlu sonla bitseler dahi pek çok olumsuz örneği içermektedir. 

Yetişkinlerin algısal düşünmeleri çocuklarınkinden farklı olduğundan, bu olumsuz özelliklerin 

yetişkinlerden ziyade çocuklar için kötü örnek teşkil edeceği ve onların kişilik gelişimlerini 

olumsuz etkileyebileceği ifade edilebilir.  

“Anadolu Masalları” adlı eserde yer alan masalların içerdiği rol-model davranışlar ise ayrıca 

Tablo 2’de gösterilmiştir (Bk. Tablo 2). 
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Tablo 2. Masallarda Karşılaşılan Rol-Model Davranışların Dağılımı. 

Rol-Model Yeşiltay 
Tembel 

Ahmet 

Üç 

Pınar 

Altın 

Tas 

İki Peri 

Kızı 
Sümüklüböcek 

Azimlilik        

Cesaret         

Çalışkanlık        

Yardımseverlik         

Merhametlilik         

Kurnazlık        

Fedakârlık         

Hayalperestlik        

Kibirlilik          

Önyargılılık        

Tembellik        

Şiddet           

Kıskançlık        

Yalancılık        

Hırslı Olma          

İntikam        

İhanet         

Tablo 2’de rol-model davranışların masallara göre dağılımı verilmiştir. Bu tabloya göre birinci 

masal olan “Yeşiltay” masalı azimlilik ve cesaret gibi olumlu davranışları verirken, 

hayalperestlik, kibirlilik ve önyargılı olma gibi olumsuz davranışların örneklerini de çocuklara 

sunmaktadır. İkinci masal olan “Tembel Ahmet” masalı cesaret, çalışkanlık ve yardımseverlik 

gibi olumlu davranışların yanı sıra tembellik, şiddet ve kıskançlık gibi olumsuz davranışlara 

yönelik örneklere yer vermektedir. Üçüncü masal olan “Üç Pınar” masalında olumlu davranış 

olarak yardımseverlik ve merhametli olma örnekleri sunulurken, şiddet, yalan söyleme, hırs ve 

intikam alma gibi olumsuz örnekler de sunulmaktadır. Dördüncü masal olan “Altın Tas” adlı 

masalda ise merhametlilik ve zekânın kullanılarak zor bir duruma çare bulunması amacıyla 

düşünülen kurnazlık gibi olumlu davranışların yanında; şiddet, kibirlilik ve hırslı olma gibi 

olumsuz davranışlar da sunulmaktadır. Beşinci masal olan “İki Peri Kızı” adlı masalda olumlu 

rol-model davranış olarak fedakârlık davranışı ile şiddet, hırslı olma ve ihanet etme davranışları 

gibi olumsuz rol-model davranışlar yer almıştır. Son masal olan “Sümüklüböcek” adlı masalda 

ise fedakârlık gibi olumlu davranışın yanında kibirlilik ve ihanet etme gibi olumsuz davranışlara 

da verilmiştir.  

Kısacası, kitapta yer alan altı tane masal içerisinde toplamda yedi olumlu, on tane de olumsuz 

olmak üzere toplamda on yedi rol model davranışa yer verilmiştir. Masallar gibi mutlu sonla 

biten, iyilerin kazandığı bir edebî türde bu kadar çok olumsuz rol-model davranışın yer alması 

dikkat çekmektedir. Özellikle de şiddet, kibirlilik ve hırslı olma gibi davranışların, masala 

yansıtılma oranının fazlalığı daha da dikkat çekicidir. Görüldüğü üzere masalların çoğu, şiddet 

ve kibir davranışlarına yönelik örnekler bulundurmaktadır. Bu örneklerde algısal yeterliliği 

gelişmemiş çocuklar için özendirici örnekler oluşturmaktadır.  

Masallarda bir dikkat çekici yön ise olumlu ve olumsuz davranışların cinsiyete göre dağılımıdır. 

Bu olumlu ve olumsuz davranışların cinsiyete göre dağılımı Grafik 2’de verilmiştir (Bk. Grafik 

2). 
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Grafik 2. Masallarda Sunulan Olumlu ve Olumsuz Davranışların Cinsiyete Göre Dağılımı 

  

 

Grafik 2’de olumlu-olumsuz davranışlara yönelik rol-model davranışların kadın-erkek dağılımı 

verilmiştir. Grafikte görüldüğü gibi her iki cinsiyette olumsuz davranış örneği daha yüksektedir. 

Ancak genel dağılımda genellikle olumsuz davranışları erkekler sergilemektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde masalların kötü davranışları sergileme potansiyelini ağırlıklı olarak 

erkeklere yüklediği ifade edilebilir. 

Genel olarak masallar, içerisinde barındırdığı olumlu davranışlar kadar olumsuz davranışlarla da 

çocuklara örnek olmaktadır. Çocuklar zihinsel açıdan yeterince gelişmedikleri için masalların 

sunduğu her şeyi ayırt etmeksizin alabilirler. Bu bağlamda olumlu davranışlar kadar olumsuz 

davranışların da model olduğu unutulmamalıdır. Gerek temel kaynak gerekse eğitimde yardımcı 

kaynak olarak kullanılan masalların gözden geçirilmesi, kahramanlarının rol-model olma 

açısından olumlu özellikler taşıdığı masalların yazılması gerekmektedir. Dolayısıyla eğitimde 

kullanılacak masalların sanat işlevlerinin yanı sıra eğitsellik işlevine de dikkat edilmelidir. 
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ÇOCUK EDEBİYATINDA MASALLARIN “SOSYAL MESAJ” ARACI 

OLARAK KULLANIMI: SAMED BEHRENGİ MASALLARI ÖRNEKLEMİ 

 

Müzeyyen ALTUNBAY* 

 

Özet 

Sözlü kültürden günümüze ulaşan en önemli türlerden biri masallardır. Masallar; olağanüstü olaylarla, 
sıra dışı kahramanlarıyla, kendine özgü tekerlemeleriyle bilinir. İyilerin mutlu sona kavuştuğu, kötülerin 
cezalandırıldığı masallar, sanatsal ve anonim olmak üzere ikiye ayrılır. Nesilden nesle aktarılarak 
günümüze ulaşan anonim masalların ilk anlatıcısı belli değildir. Sanatsal masallar ise bir yazar tarafından 
kaleme alınmaları ve eğitsel ya da sosyal mesaj vermeleri bakımından anonim masallardan ayrılır. Bu 
çalışmada masalların, çocuk edebiyatında “sosyal mesaj” aracı olarak kullanımlarının gösterilmesi 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda İran çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Samed 
Behrengi’nin çocuklar için yazdığı masallar örneklem olarak seçilmiştir. Konu, Samed Behrengi’nin 
masallarında “sosyal mesaj” ve “ideoloji” ekseninde değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: masal, sosyal mesaj, Samed Behrengi, ideoloji, çocuk edebiyatı. 

 

Usage Of Fairy Tales in Children’s Literature as a Social Message Tool: The Sample of Samed 
Behrengi Fairy Tales  

Abstract 

One of the most important verbal genres reaching today is fairy tales. They are known for extraordinary 
events, extraordinary heroes and their own nursery rhymes. Fairy tales, in which the evildoers get 
punishment at the end while the good ones reach the happy ending, are divided into two groups like 
artistic and anonymous. The first narrator of the anonymous fairy tales is not apparent, which are 
transferred from generation to generation. Artistic fairy tales are different from the anonymous ones 
since they are written by an author and they have educational or social messages in them. In this study, 
it is aimed to indicate the use of the fairy tales as a "social message" tool in children's literature. In this 
context, the fairy tales written for children by Samed Behrengi, who is one the most important authors 
of Iranian children's literature, have been chosen as the sample of this study. The subject has been 
evaluated on the axis of "social message" and "ideology" in Samed Behrengi's books.  

Keywords: fairy tales, social message, Samed Behrengi, ideology, children’s literature. 

 

Giriş 

Çocuk eğitiminde en yaygın kullanılan türlerden biri masallardır. Masallar, yüzlerce yıldır 

halkın belleğinden sözlü kültüre yansımış, nesilden nesle aktarılarak da günümüze kadar 

ulaşmıştır. “Milletlerin henüz yazılı edebiyatı oluşturmadıkları sözlü edebiyat dönemlerinde 

ortaya çıkan masal, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa anlatılarak varlığını sürdürmüştür. 

Masallarda zaman belirsizdir. Bu yüzden masalların çoğu ‘bir varmış, bir yokmuş’, ‘evvel 

zaman içinde’ gibi tekerlemelerle başlar” (Aytekin, 2016: 112). Masalların diğer türlerden 

ayrılan en önemli yönlerinden biri de zamanın belirsizliği ve içerisindeki kahramanlardır. 

“Masallardaki kahramanlar bireyin hayatındaki modellerdir. Doğru modeller, karşılarına türlü 

zorluklar çıksa da bunu başarmak için ellerinden geleni yaparlar. Masallarda işlenen temalar ve 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

altun.bay@hotmail.com 



 296                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

iletiler toplumların kültür yansımalarıdır. Masalların bu özelliği bireyin kişisel ve kültürel 

değerlerine önem vermesinde etkilidir” (Nuhoğlu, 2007: 115). 

“Masalın tanımı, kaynağı ve ortaya çıkışı konusunda birçok varsayım ileri sürülmektedir. Dili, 

ele aldığı olaylar, olağanüstü mekânların etkili büyüleyiciliği ve kahramanlar ile gerek 

çocukların gerekse yetişkinlerin ilginç buldukları bir sanat türüdür” (Yalçın; Aytaş, 2008: 60-

61). Türkiye’de masal araştırmaları üzerine çalışma yapan en önemli isimlerden biri Saim 

Sakaoğlu’dur. Sakaoğlu (2015), masalları motiften türlerine kadar pek çok alanda ele alarak 

incelemiştir. Bilindiği gibi başlangıçta, bir başka deyişle tarihin bilinmeyen dönemlerinde, 

ağırlıklı olarak yetişkinlere hitap eden masallar günümüzde daha çok çocuklara hitaben 

kullanılmakta, eğitimde ise çocukların gelişimlerine katkı sunacak yardımcı materyaller 

kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle Arıcı’ya göre “Masalların çocuk eğitimindeki 

yeri oldukça önemlidir. Masallar, çocuklara kazandırılmak istenen hâl ve hareketlerin daha 

kalıcı ve zevkle verilmesi yönünde birebir eğitim yoludur. Çünkü bir çocuk büyüklerinin 

kendisine bir davranışı kazandırılırken ya da yaptığı hareketin olumsuz yanını düzeltirken 

doğrudan verilen öğütlerden hoşlanmazlar. Onlara olumlu davranışlar kazandırırken dolaylı 

yoldan daha güzel teknikler ile vermeliyiz. Masallar bu tekniklerden bir tanesidir” (Arıcı, 2016: 

58-59).  

Masallar sanatsal (edebî) ve anonim olmak üzere ikiye ayrılırlar. Anonim masallar, doğrudan 

halk masalları olup geçmişten nakledildiği gibi –çok küçük düzeltme ya da eklemelerle birlikte- 

aynı şekilde yazıya geçirilirler. Edebî masallar ise eğitsellik işlevi öne çıkarılarak belirli bir 

konu ve ana fikir etrafında oluşturulduklarından bu yönleriyle anonim masallardan ayrılırlar. 

“Edebî masallarda yazarlar birtakım ahlaki amaç güderler veya bir düşüncenin telkinine 

çalışırlar; kimi hâllerde de toplumun gülünç yönlerini ele alırlar. Halk masallarının yalın, somut 

ve basit anlatım özelliklerine karşı, edebî masallar yazarlarının kalem ustalıklarını yansıtan ve 

sanatça özen gösterilen eserlerdir” (Oğuzkan,  2001: 21).  

Masalların eğitimde hangi amaçlarla kullanılacağına ya da ne gibi işlevleri olduğuna dair pek 

çok çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri de Ungan, Arıcı ve Şimşek (2011) tarafından yapılan 

araştırmadır. Ungan vd. (2011), masallara dair yaptıkları çalışmada, masalların genel olarak 

hayal dünyasını zenginleştirme, hayata hazırlama, dinleme becerisinin gelişimine katkı sunma, 

okuma alışkanlığının temelinin atılmasını sağlama, kelime hazinesini geliştirme, planlı olmayı 

öğretme, belleklerin gelişmesini kolaylaştırma, edebî zevki geliştirme … vb. gibi işlevleri 

olduğunu ifade etmişlerdir. Türkçe eğitiminde özellikle dil öğretim malzemesi olarak kullanılan 

masallardan pek çok amaçla yararlanıldığı bilinmektedir. Yukarıda sayılan özelliklerin yanı sıra 

masalların bunlara ilaveten sosyal mesaj verme gibi amaçlarla da oluşturulduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda, çocuk edebiyatı yazarları arasında önemli bir yeri olan Samed Behrengi’nin 

yazdığı masallarda yer alan sosyal mesajlar dikkat çekicidir.  

1. Samed Behrengi 

İran çocuk edebiyatı denilince akla ilk gelen isimlerden biri 

olan Samed Behrengi*, 1939 yılında Tebriz’de doğdu. Çocuk 

edebiyatı alanında verdiği eserlerle ve halk edebiyatı alanındaki 

derleme çalışmalarıyla dikkat çeken Behrengi, aynı zamanda 

ilkokul öğretmeniydi. Yazdığı eserlerin sadece çocukları değil, 

yetişkinleri de etkilediği, böylece yazarın geniş bir okuyucu 

kitlesine ulaştığı bilinmektedir.  

“Çocuk hikâyeleri ve halk masalları yazarı, derleyicisi, 

araştırmacısı ve mütercimi de olan Samed Behrengi, ilkokulu 

bitirdikten sonra Tebriz’deki “Debîristân-i Terbiyet” ve 

“Dânişserâ-yı âlî” adlı öğretmen okullarında okudu. Seçkin ve 

                                                           
* Fotoğrafa https://tr.wikipedia.org/wiki/Samed_Behrengi adresinden ulaşılmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Samed_Behrengi


IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   297 

çalışkan bir öğretmen olan Behrengi, Mamkan, Gogan, Ahircan gibi Azerbaycan köylerinde on 

bir yıl kadar öğretmenlik yaptı. 
 

Kısa ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı. Öğretmenlik yaparken bir taraftan da Tebriz 

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde gece derslerine devam etti. 

Azerbaycanlı köylü çocukları için masallar yazıyordu” (Ceran, 2005: 435). Yazdığı masallarda 

verdiği mesajların, yazarın ideolojisinin ve yapılan dolaylı eleştirilerin, dönemin Şah yönetimini 

rahatsız ettiği bilinmektedir. Eserlerindeki kahramanlar ele alındığında ise bunların daha çok 

yoksul ve ezilen insanlar olduğu görülmektedir.  

Behrengi, çocuklar için yazdığı eserlerin yanı sıra özellikle halk edebiyatı sahasındaki derleme 

çalışmalarıyla da önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bir yandan öğretmenlik yaparken diğer 

yandan yazdığı yazılar pek çok dergide 

yayımlanan yazarın, genel itibarıyla 

edebiyatın çeşitli dallarında ürün 

verdiği anlaşılmaktadır. “O dönemin 

önemli gazete ve dergilerinde çıkan 

yazılarına S. Garanguş, Çingiz, 

Merâtî, Bâbek, Behreng, Adıbatmış, 

Dâryuş, Nevvâb Merâgî, S. Adam, 

Solma gibi takma adlar kullandı. 

Adîne adlı haftalık bir dergi 

çıkardıysa da o dönemin baskıcı 

niteliği nedeniyle gazete varlığını 

sürdüremedi” (Ceran, 2005: 435).  

1968 yılında çok genç denilebilecek 

bir yaşta, Aras nehrinde ölü 

bulunmuştur. Ölümünün ardındaki sis perdesi günümüze değin aralanmamış olsa da pek çok 

Behrengi hayranının, yazarın ölümünden şah yönetimini sorumlu tuttuğu bilinmektedir. 

Samed Behrengi’nin eserlerinden bazıları şunlardır:  

Hikâye ve Masalları: Keloğlan ve Güvercinleri, Küçük Kara Balık, Kartanesinin Maceraları, 

Ulduz Kız ve Kargaları, Bir Şeftali bin Şeftali, Ulduz Kız ve Konuşan Bebeği, Bir Vardı Bir 

Yoktu, Sevgi Masalı, Pancarcı Çocuk, Püsküllü Deve, Düş ve Gerçek, Kel Güvercinci, Ah 

Masalı, Köroğlu Geliyor, Deli Dumrul, Telhun. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı, modeli, evren ve örneklem gibi bölümlere yer verilecektir.  

Araştırmanın Amacı 

Masalların sanatsal, eğitsel vb. gibi pek çok işlevi ve bu işlevlere yönelik kullanım alanlarının 

farklı olabildiği düşüncesinden hareketle, bu çalışmada çocuk edebiyatında masalların “sosyal 

mesaj” aracı olarak kullanımlarının gösterilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın Modeli 

Araştırma doküman incelemesi esas alınarak oluşturulmuştur. Çalışmanın esas dokümanını 

Samed Behrengi’nin masalları oluşturmaktadır.  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Samed Behrengi’nin eserleri oluştururken, örneklemini basit tesadüfi 

örneklemle seçilen “Keloğlan ve Güvercinleri” adlı masal oluşturmaktadır. Ulaşılan sonuçlar 

bulgular kısmında gösterilmektedir. 

  

Fotoğraf 2.(Kaynak: http://listelist.com/samed-behrengi-hayati/) 
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BULGULAR 

1. Keloğlan ve Güvercinleri Adlı Masalda Sosyal Mesaj 

Keloğlan ve Güvercinleri adlı masal1, Samed Behrengi’nin “sosyal mesaj” veren masallarından 

sadece bir tanesidir. Masal öncelikli olarak zengin-yoksul zıtlığı ile başlar. Masalın başında yer 

alan “Eskiden çok çok eskiden zengin bir ülke varmış. Bu ülkenin çok zengin bir kralı, bir de kıt 

kanaat geçinmeye çalışan yoksul mu yoksul kel bir oğlanı varmış.” (s.5) cümleleri ile bu 

cümlelerde geçen kıt kanaat, yoksul mu yoksul sözcükleri, zengin-yoksul tezatlığını iyice 

belirginleştirir. Masala göre ülkenin kralı ne kadar zenginse, halk da o kadar fakirmiş. 

Dolayısıyla Behrengi, masala öncelikli olarak kral ve halk arasındaki gelir eşitsizliğine vurgu 

yaparak başlar. Kralın ve Keloğlan’ın yaşadıkları yerler masalda şu şekilde tasvir edilir: 

“Tek odalı küçücük bir evde yaşlı annesiyle yaşarmış Keloğlan. Yaşadıkları yere ev bile 

denemezmiş ya, neyse… Evin kendisi gibi küçücük de bir bahçesi varmış. Bahçede ise 

Keloğlan’ın bir kara keçisi…  Keloğlan ile annesinin yaşadığı ev o kadar küçük o kadar 

küçükmüş ki kapıdan girer girmez yaşadıkları tek odadan başka bir şey görünmezmiş. Çünkü 

evde başka bir şey de yokmuş. … Yarı aç yarı susuz yaşayıp gidermiş bu koca dünyada. İçinde 

bulundukları durumdan şikâyet ettiklerini de kimse duymamış o güne kadar” (s.5-6). Görüldüğü 

gibi masalda küçücük sözcüğü durumun daha iyi anlaşılabilmesi için pekiştirme amacıyla sık sık 

tekrar edilmiştir. Buna karşın kralın sarayından şu cümlelerle bahsedilir: 

“Kralın sarayı, karşı karşıyaymış onların küçük eviyle. Ülkede bu kadar görkemli, bu kadar 

güzel ve göz alıcı bir yapı daha bulunmazmış. Kralın sarayını bir görenler hayranlıklarını 

gizleyemez, bir daha gözlerini ayıramazlarmış” (s. 7).  

Masalın devamında zengin kralın güzeller güzeli bir kızı olduğu, bu kızın ise zamanla 

Keloğlan’a âşık olduğu yazar. Sarayın penceresinden her gün Keloğlan’ın yaşadığı küçücük 

kulübeyi gözleyen prenses, zamanla gönlünü Keloğlan’a kaptırır; ancak bu derdini kimseye 

açamaz, hastalanır ve yataklara düşer. Keloğlan ise, bu durumu fark etse de böyle bir şeyin 

olabileceğine ihtimal vermediğinden bu düşünceyi aklından silmeye çalışır. Her gün küçücük 

kulübenin çatısına çıkarak beslediği güvercinleri ile oyalanır. Kral ise kızının hastalığına çare 

bulabilmesi amacıyla türlü türlü hekimleri çağırır durur; ancak hiçbiri bu derde bir çare 

bulamaz. En sonunda dayanamayan prenses, esas derdini –belki bir umut olur diye- babasına 

açmaya karar verir. Fakat kral bu duruma çok öfkelenir; çünkü kızını hem kel hem fakir biri ile 

evlendirmeye iç niyeti yoktur.  

“Şu kel itin adını ağzına bir daha alma sakın. Doğru dürüst birini bulamadın da bula bula bu kel 

güvercinciyi mi buldun? Vezirimin oğluyla evereceğim ben seni. Duyanlar, görenler de hiç 

olmazsa yakışmadı diyemezler. Anlaşıldı mı?” (s.12) diyen kral, kendince bu duruma son 

noktayı koyar. Kralın bu ifadeleri kendince bir kast sistemi oluşturduğuna ve kişilerin birbirleri 

için uygun olup olmadıklarının ölçüsü olarak maddi imkânlar ile sosyal konumu belirlediğine 

işaret eder. Bu sözlerle yetinmeyen kral, Keloğlan ve annesinin yaşadığı küçücük kulübeyi yerle 

bir eder, içinde ne varsa kırar, güvercinleri de öldürür, Keloğlan’ı da kendi adamlarına 

dövdürür. 

Samed Behrengi, böylece güçlünün zayıf olanı, kendi bencilliği için acımasızca ezebildiğine, 

ona zarar verebildiğine işaret eder. Bu masalda kral güçlü olanı temsil ederken, Keloğlan zayıf 

ve güçsüz olan tarafı temsil eder. Behrengi, aynı zamanda sadece gelir dağılımında değil, sosyal 

diğer konularda da adaletsizlik olduğuna vurgu yapar.  

Masalda Keloğlan’ın öldürülen güvercinlerinin daha sonra yeniden canlandığı anlatılır. 

Güvercinlerin konuşması, konuşan güvercinlerin Keloğlan tarafından duyulması, onların 

belirttiği işlemlerin yapılarak ölen güvercinlerin yeniden canlanması vb. masalı masal yapan 

                                                           
1 Keloğlan ve Güvercinleri adlı masal şu kaynaktan alınmıştır: 

Samed Behrengi Bütün Masallar (2001). ÇevirenTuna Helvacı. İstanbul: Gün Yayıncılık 

.  



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   299 

önemli olağanüstülüklerden birkaçıdır. Yeniden canlanan ve havalanan güvercinler, 

gökyüzünden Keloğlan’a sihirli bir külah getirirler, bu külah ile Keloğlan görünmez 

olabilmektedir. Masalın ilerleyen bölümlerinde verilecek sosyal mesajlar için “görünmezlik” 

motifi önemli bir ayrıntıdır. Keloğlan, bu külahı giyerek yiyecek bir şeyler bulmaya gitmek için 

annesinden izin ister. Annesi ise ancak “haram mala el sürmemesi şartıyla” onun gitmesine izin 

verir. Bir süre dolaşan Keloğlan, Hacı Ali denilen, kraldan sonra ülkenin en zengin adamının 

konağının önüne gelir ve işte bu noktada Hacı Ali’nin malının kendisine haram mı helal mi 

olduğu hususunda şüpheye düşer: 

“Bu adam bu kadar çok parayı nereden bulmuş, nasıl kazanmış?.. Şimdi onun malı bana haram 

mıdır, helal mi, diye söylendikten sonra şöyle bir karara varmış: 

Helalinden, alın teri dökerek kazandıysa malı bana haramdır. Ama çalıp çırparak, haram yoldan 

kazandıysa bana helaldir. Faizcilik haram bir kere. Off… Anneme söz verdim, iyice 

düşünmeliyim. Yalnız faizcilik yapmıyor ki fabrikaları da var…” (s.24). Görüldüğü gibi 

Keloğlan, bu noktada tereddüt yaşar, malın helal mi haram mı olduğu noktasında bir çıkış yolu 

bulamaz; ancak sonunda şu yargıya varır: 

“İçinden bir ses yanıtlamış onun kendi kendine sorduğu bu soruları. 

O fabrikalarda çalışanlar kimler? Hiçbir şeyi olmayan yoksul işçiler. İşçilerin hakkını tam 

ödüyor mu? Yoo… Ne gezer… Herkes şikâyet eder ondan. İşçiler çalışmazsa ne olur? 

Fabrikalar kapanır. O zaman Hacı para kazanabilir mi? Kazanamaz. Demek işçiler çalışıyor, 

üretilen malların bedeli Hacı Ali’nin cebine akıyor. Üstelik işçilere hakkını tam olarak 

ödemiyor. Öyleyse Hacı’nın malı bana helaldir” (s.25).  

Keloğlan, kendince bir çözüm bulduktan sonra görünmezlik külahını takarak yavaşça Hacı 

Ali’nin konağından içeriye girer; ancak Behrengi, görüleceği üzere bilinç akışı tekniğini 

kullanarak hem Keloğlan’a çözüm yolu sunmuş hem de kendince mesajını vermiştir. Yukarıda 

verilen ifadelerden hareketle Behrengi’nin bu masalda, en çok işçilerin hakkının tam 

ödenmemesine, sömürülmelerine, işçilerin sırtından zengin olanlara eleştirilerini yönelttiği 

söylenebilir. Hatta Hacı Ali olarak masalda anlatılan zengin, acımasız insanın adının Hacı 

olması da bu bağlamda ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Bilindiği gibi Hacı lakabı, daha 

çok dini bir hüviyet taşır. Bu bağlamda masalda yer alan Hacı Ali’nin adından beklenenin aksi 

yönde davranışlar sergilemesi de Behrengi’nin ayrı bir sosyal mesajı olarak değerlendirilebilir. 

Keloğlan, Hacı Ali’nin konağından yiyecekleri teker teker aşırarak, biraz da onları korkutmak 

amacıyla bunları gözlerinin önünde yapar. Kimse ne olduğuna bir anlam veremez. Ardından 

ülkede ne kadar Hacı Ali gibi, fakirin sırtından geçinen insan varsa hepsinin konağına giderek 

onlara da aynısını yapar. Bunlardan aldıklarını fakirlere dağıtır. Zenginden alıp fakire verme 

durumu, dünya edebiyatında Robin Hood ve Köroğlu ile özdeşleştirilmiş olsa da Keloğlan’ın da 

zenginden alıp fakire vererek yoksulluktan kıvranan insanlara bu yolla yardım ettiği görülür.  

Paraları çalınan zenginler, bu işin peşini bırakmaz ve saraya doluşarak padişahtan yardım 

isterler. Aynı zamanda Keloğlan’ın güvercinlerinin ölmediği haberini alan padişah, onların 

tekrar öldürülmeleri için adamlarını gönderirler; fakat Keloğlan’ın güvercinlerinin sayesinde 

hüsrana uğrayarak geri çekilmek zorunda kalırlar. Canını kurtaranlar, padişaha durumu izah 

ederken Keloğlan’ın görünmediğini, kaybolduğunu belirtince padişah, zenginlerin malını alanın 

da Keloğlan olduğuna hükmeder. Keloğlan’ın yakalanması için adamlarını gönderdiği sırada 

Keloğlan da son cesaretini toplayıp külahını giyerek prensesin yanına gider. Kralın adamları 

Keloğlan’ın geldiğini anlayınca onu yakalamanın çaresini ararlar ve sonunda yakalasalar da 

Keloğlan bir yolunu bulup kurtulmayı başarır. Bilindiği gibi Türk halk masallarında da sıkça 

görülen Keloğlan tipi daha çok kurnazlık ile öne çıkar.  

Masalın sonunda Keloğlan, kraldan kızını ister; ancak kral kızını Keloğlan’a vermeye 

yanaşmayınca prenses de Keloğlan’ın küçücük kulübesine kaçar. Burada kıt kanaat geçinseler 

de mutlu mesut yaşamaya devam ederler.  
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“Fabrikatör Hacı Ali ve öteki zenginler kalın kapısını aşındırıp duruyorlarmış. Tek istekleri 

Keloğlan’ın yakalanması ve paralarının geri alınmasıymış. Kral ile vezir de her gün kafa kafaya 

verip Keloğlan ve güvercinlerini nasıl alt edebileceklerini düşünüyorlarmış. …” (s. 57) 

Behrengi, masalın sonunu beklenenden farklı yazar. “Bu masalın burada bittiği sanılmasın. 

Elbet bir gün geri kalanını da yazacağız.” (s.57) diyerek masalı bu şekilde noktalar. Masalın 

devamını yazmaya ömrü yetmez; ancak bu masalın böyle bitirilmesinin nedeni, Hacı Ali gibi 

zenginler ile kral gibi acımasız kişilerin toplumda her daim var olmasıdır, denilebilir.  

Sonuç 

İran çocuk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Samed Behrengi, kısacık hayatına pek çok 

eser sığdırmış, çocuk edebiyatı alanında sağlam bir yer edinmiştir. Eserleri pek çok dile 

çevrilmiş, geniş okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Verilen mesajlar açısından incelendiğinde 

işçi(ler), zengin-fakir ayrımı, özgürlük, adalet, mücadele, haksızlıklara başkaldırı vb. konular en 

sık ele aldığı ve işlediği konulardandır.  

Eserlerinde mücadeleci olmayı, zorluklar karşısında yılmamayı, azimli olmayı vs. vurgularken 

bir yandan da yapılan haksızlıklara değinir. Bu nedenle Behrengi’nin kaleme aldığı eserlerde 

ideolojik söylemler ile sosyal mesajlara rastlanır.  

İncelenen masaldaki karakterlerin her birinin toplumdaki bir kesimi temsil ettiği söylenebilir. 

Söz gelimi kral, güçlü ve zalim kişileri temsil ederken Keloğlan, yoksul halk tabakasını temsil 

etmektedir. İncelenen masalda ağırlıklı olarak üzerinde durulan konu ise gelir dağılımındaki 

adaletsizlik ve güçlü-güçsüz arasındaki mücadele şeklinde ifade edilebilir. Bu masal ile 

Behrengi, dile getirmek istediği gerçekleri kurgusal bir yapıya dayandırarak yazmaktadır.  

Günümüzde eğitim-öğretim materyalleri arasında önemli bir yer tutan masallardan 

yararlanılması amacıyla farklı kültürlere ait eserlerin de okunması ve bu eserlere yönelik 

karşılaştırmalı çalışmaların yapılması, bakış açısı zenginliğinin kazanılması amacıyla gereklidir; 

çünkü kültürlerarası benzerlikler, ortaklıklar ve farklılıkların ortaya konmasında edebiyat 

sahasında karşılaştırmalı çalışmalara yer verilmesi önem taşır.  
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Özet 

Çocuk edebiyatı, 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. Çocuk edebiyatının amacı çocuğa doğrudan bilgi aktarmak, nasihat vermek değil; olaylar 
karşısında çocukta bir duyarlık oluşturmaktır. Bu nedenle çocuk edebiyatı kitaplarının duyarlık eğitimi 
bağlamında incelenmesi gerekir. Çocuğun düşünen, duyarlı birey olma sürecinde çocuk edebiyatı 
kitaplarının önemli bir işlevi olacağı söylenebilir. 

Duyarlık, kendi dışında olanları sezip değerlendirebilen, görmezden gelmeyen, olarak tanımlanabilir. 
Çocukta duyarlığın oluşması için çocuğun bazı değerleri bilmesi gerekir. Doğa sevgisi, insan sevgisi, 
hayvan sevgisi, barış, özgürlük, bağımsızlık, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, dayanışma, dostluk, arkadaşlık, 
iyilik, çalışkanlık, bilimsellik bu değerlerden bazılarıdır. Duyarlık eğitiminin amacı, çocuğa bu değerlerin 
onun seviyesine uygun şekilde anlatılmasıdır. Bu değerler, sadece öğretici metinler aracılığıyla 
kazandırılamaz. Bu süreçte yazınsal nitelikli yapıtlardan yararlanılabilir. Masallar, bu amaç doğrultusunda 
yararlanılabilecek birçok duyarlığı içeren zengin kaynaklardır. Hedef kitleye görelik ilkesine uygun 
masallar, birer edebiyat türü olarak çocuğun birçok gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra duyusal ve 
duygusal eğitimden geçirme, evrensel nitelik kazanmış değerleri duyumsatma yoluyla çocuğu duyarlık 
eğitiminden de geçirir.  

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan belgesel tarama kullanılmıştır. Belgesel taramada, var 
olan kayıt ve belgeler incelenerek veri toplanır. Veriler, betimsel çözümleme tekniği kullanılarak analiz 
edilmiştir. Çalışmanın amacı, Nâzım Hikmet’in “Sevdalı Bulut” adlı masal kitabını duyarlık eğitimi 
bağlamında incelemektir. Bu amaçla kitapta bulunan 16 masal, duyarlık eğitimi bağlamında 
çözümlenmiştir. Yapılan çözümleme sonucunda masalların birçok konuda duyarlık içerdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sevdalı Bulut, çocuk edebiyatı, duyarlık eğitimi, değerler, masallar.  

 

THE ANALYSIS OF TALES IN THE CONTEXT OF SENSITIVITY TRAINING IN THE BOOK OF NÂZIM 
HİKMET NAMED ''A CLOUD IN LOVE'' 

Abstract 

Children's literature is the common name of the products which enhance the level of appreciation and 
enrich the children's world of emotion and idea with linguistic and visual messages which has an artistic 
quality in accordance with the children's language development and comprehension level in a life cycle 
starting from the early childhood and including the adolescence period, too. The objective of the 
children's literature is not to transfer the information directly or  to advise to children, but to create 
sensitivity in the face of events. This is why the children's literature books have to be analyzed within 
the context of sensitivity training. Children's literature books can be said to have an important function 
on children in the process of being a sensitive and regardful individual. 
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Sensitivity can be defined as foreseeing and evaluating the things outside of one, not ignoring. To build 
up sensitivity on a child, he/she needs to know some values. Love of nature, philanthrophy, zoolatry, 
peace, freedom, independance, justice, honesty, solidarity, friendship, diligence, scientificity are some 
of these values. The aim of the sensitivity training is to express these values to the child in accordance 
with his/her level. These values cannot be acquaried only with instructive texts.  In this process, literary 
works can be benefited. Fairy tales are repositories including a lot of sensitivity which can be used in 
parallel with this purpose. Besides training the child in the context of sensitivity through  making them 
feel the universal values and giving sensory and emotional education, tales which are suitable for the 
principle of target audience-appropriateness contributes to child development as a litetary work.  

In the study, documentary screening which is one of the qualitative research methods is used. In the 
documentary screening, data is collected examining the existing records and documents. Data is 
analyzed using descriptive analysis technique. The purpose of the study is to examine the tale book of 
Nâzım Hikmet called ''A Cloud in Love'' in the context of sensitivity training. For this purpose, 16 tales in 
the book have been analyzed in the context of sensitivity training. As a result of the analysis, it is 
determined that tales are contains of sensitivity related to many issues.  

Keywords: A Cloud in Love, children's literature, sensitivity training, values, tales.  

 

Giriş  

Edebiyat, çağlar boyunca insanoğlunun duyduğu, düşündüğü ve yaptığı her şeyi en zengin ve 

etkili biçimde ortaya koyan sanat (Kavcar, 1999: 2); duyguların, düşüncelerin, insana ve yaşama 

ilişkin yaşantı örneklerinin, tasarıların, gözlemlerin, yazarın kurguladığı yer ve zamanda, yine 

onun kurguladığı kahramanlarla estetik bir dille anlatılması sanatı (Aslan, 2013a: 6) olarak 

tanımlanabilir. Kısaca bizi farklı yaşam ve insanlarla buluşturur. Zaman ve mekân fark 

etmeksizin diğer insanların yaşam deneyimlerine yönelik bilgiler verir (Gönen ve Veziroğlu, 

2017: 7). Bunlar, çocuk edebiyatının da temel işlevlerindendir. Sever (2013b: 17)’e göre çocuk 

edebiyatı “Erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemine kadar olan yaşam sürecini 

kapsar. Çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce 

dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren ve beğeni düzeylerini 

yükselten ürünlerin genel adıdır.” Çocuk edebiyatı, usta kalemler tarafından farklı biçimlerde de 

tanımlanmıştır. Özellikle çocuklar için yazılan ve edebî açıdan nitelikli yapıtlardan oluşan 

yazındır (Oğuzkan, 2013: 3). Gelişimi devam eden çocuğun anlama ve kavrama düzeyi dikkate 

alınarak onun duygu ve düşünce dünyasına seslenen edebiyata denir (Şimşek ve Yakar 2014: 

42). Çocukların büyüme ve gelişmelerine, hayal, duygu, düşünce ve duyarlıklarına, zevklerine, 

eğitilirken eğlenmelerine katkıda bulunmak amacı ile üretilen edebiyattır (Temizyürek, Şahbaz 

ve Gürel, 2016: 18). 

Yukarıdaki tanımlamalar ve açıklamalardan hareketle çocuk edebiyatı kısaca, çocuğun 

gelişimini destekler, yaşamın içinden olayları onun seviyesine indirger ve onun dünyasına yakın 

imgelerle işler. Bunu yaparken doğrudan nasihat vermekten kaçınır fakat onda bir duyarlık 

oluşturmak için farklı bakış açısı kazandırmayı da ihmal etmez. Aslan (2013b: 11)’a göre 

nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarının önemli işlevlerinden biri de duyularını 

devindirerek çocukları/gençleri duyarlı kılmaktır. 

Çocuk edebiyatı kitapları, çocuğun insanı ve yaşamı keşfetmeye başladığı dönemde önemli birer 

araçtır. Bu dönemde kitaplarla yeni tanışan çocuk, doğru yönlendirmelerle insancıl değerleri 

kavrayarak kitabın vermek istediği duyarlıkları özümser. Yaşamında bunları davranış haline 

getirerek düşünen, duyarlı bir insan olur. Niteliksiz, çocuğa göre olmayan, tek amacı 

bilgilendirmek olan kitaplar yüzünden çocuk, okumaktan uzaklaşır, insana ve yaşama ilişkin 

duyarlıklar kazanamaz. Duyarlık kavramının çocuk edebiyatı için önemi yadsınamaz bir 

gerçektir. Duyarlık, “Kendi yaşamı, kendi dünyası dışında olup bitenlerle ilgili olmaktır. Bunları 

önemsemek, sezip değerlendirebilmek ve bu dış uyaranlara karşı bilinçli / uyanık olmak, tepkide 

bulunmaktır. Olanlardan, insanların yaşadıkları olay ve duygulardan etkilenmek ve olanları 

görmezden / bilmezden / anlamazdan gelmemek; başkalarının duyum ve duygularını kendilerini 

onların yerine koyarak anlamak, hissetmek”tir (Aslan, 2013b: 29). 
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Aslan (2013b)’ın “duyarlık” tanımından hareketle duyarlık eğitimi ve bu eğitimin amacı, 

çocuğun herhangi bir şekilde tanık olduğu olaylar karşısında sevgi, barış, dostluk, arkadaşlık, 

paylaşma, yardımlaşma, iyilik yapma, emek, çalışma, hak, hukuk, adalet gibi insancıl değerlerin 

çocuğun anlam evrenine göre anlatılması biçiminde açıklanabilir. Çocuktan beklenen kendi 

yaşamında bu gibi durumlarla karşılaştığında hassasiyet göstermesidir. Çocuğa kazandırılması 

düşünülen duyarlıkların onun dünyasına seslenecek şekilde verilmesi gerekir. Bunun en etkili 

yollarından biri de çocuk edebiyatı ürünlerine başvurmaktır. 

Yazınsal nitelikli kitaplar, iyi yapılandırılmış kahramanlar aracılığıyla çocuğun duygu ve 

düşünce evrenini geliştirir. Onların yazınsal bir kurgu içinde olayları, durumları, insanları ve 

yaşamı derinlemesine anlamalarını ve yorumlamalarını sağlar çünkü çocuklar ve gençler, 

iletişime girebildiği kahramanlarla özdeşim kurar ve onlara öykünür. Unutulmaması gereken en 

önemli nokta ise hangi yaş grubuna seslenirse seslensin edebiyat yapıtının amacı insanları 

eğitmek değil, iletilerini duyumsatma ve sezdirme yoluyla onlara yaşama ve insana ilişkin 

duyarlıklar kazandırmaktır (Aslan, 2013b: 12). 

Yazar, okurun yaş grubunu ve hazır bulunuşluğunu göz önünde bulundurarak yapıtındaki olay 

örgüsüne yön verirse edebiyatın asıl amacı olan duyarlığı yapıttaki olaylar ve kahramanlar 

aracılığıyla çocuğa kazandırmış olur. Çocuğun gelişim düzeyi ve anlam evreni dikkate 

alınmadan oluşturulan çocuk edebiyatı yapıtı, hedeflenen duyarlığı çocuğa kazandıramaz. Sever 

(2013a: 88), bu konuyla ilgili düşüncelerini şu sözleriyle ifade eder: “Çocuk kitaplarının öğretici 

olmaktan çok duyarlık kazandırma amacıyla sanatçı tarafından yazılması ve resimlenmesi 

gerekir. Amaç, ideal çocuk yaratmak değildir. Çocuk edebiyatı ürünleri, sorgulayan, tartışan, 

bilime, sanata saygı duyan, bilişsel ve duyuşsal boyutlarıyla dengeli, duyarlı bireylerin 

yetiştirilmesi sürecinde önemli bir işlevi yerine getirmelidir.” 

Çocuk edebiyatının, insanın kişilik gelişimine katkı sağlayacağı açıktır. Kavcar (1999: 4), 

edebiyatın kişilik gelişimindeki rolünü: “Kişilik gelişmesi, her insanının kendi eğilimlerine, 

yeteneklerine göre gelişmesi, hayatta karşılaştığı yeni şartlara göre izleyeceği yolu kendisinin 

seçmesi demektir. Böyle bir hayat ve eğitim anlayışı, insanda çok çeşitli duyma, düşünme ve 

hareket etme bilincinin bulunmasını gerektirir. İşte edebiyat bu bilinci uyandırmaya yarayan 

araçların başında gelir.” cümleleriyle ifade eder. 

Bütün bu açıklamalar ışığında çocuk edebiyatının amacının, çocukta, yaşama ve insana ilişkin 

bir duyarlık kazandırmak olduğu söylenebilir. Bu amaç doğrultusunda duyarlıklar, kişilik 

gelişiminin kritik dönemi olan çocukluk döneminde çocuğa kazandırılmalıdır. Bu süreçte çocuk 

edebiyatı yapıtlarının yararlı olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bir çocuk edebiyatı türü olan 

masalların duyarlık eğitimindeki işlevinin tartışılması önemli görülmektedir.  

DUYARLIK EĞİTİMİNDE MASALIN İŞLEVİ 

Sözlükteki tanıma göre masal “1.Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa süre 

gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen olağanüstü olayları anlatan hikâye. 

2. Nasihat verici, ahlak dersi veren alegorik hikâye”dir (TDK, 2005). Masal üzerine farklı 

tanımlar da yapılmıştır. Boratav (1982: 80)’a göre, “Masal, nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük 

inanışlarda ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına 

inandırma iddiası olmayan kısa bir anlatı; Sakaoğlu (1999)’na göre ise “Kahramanlarından 

bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal 

mahsulü olduğu hâlde dinleyicileri inandırabilen bir sözlü anlatım türü.” Masallar, herkes 

tarafından çocukluk dönemi anlatısı olarak kabul görmüş ilk yazınsal türdür ve toplumun hayal 

gücüyle yaratılmış sözlü ürünlerdir.  Bir bakıma insanların istediği, hayal ettiği şeylere ulaşma 

çabasından doğmuştur da denilebilir  (Aytekin, 2016: 111).  

Halk edebiyatının en yaygın ürünlerinden biri olan masallar, önceleri yetişkinlere seslense de 

günümüzde seslendiği kesim genellikle çocuklardır. Bunun sebebinin masalların üslubu ve 

içeriğinde bulundurduğu olağanüstü kahramanlar, olağanüstü olaylar ve olağanüstü varlıklar 

olduğu söylenebilir. Çünkü bu olağanüstülükler çocuğun ilgisini çeker. Çocukların çevresinde 

olan olayları anlamlandırırken masallarınkinden çok da farklı bir yol izledikleri söylenemez. 
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Annesi, onu, her yere düştüğünde kaldıran, o acıktığında hisseden ve onun karnını hemen 

doyuran, onunla oyunlar oynayan sihirli bir iyilik meleğinden başkası değildir. Babası ise onun 

gözünde, onun elinden tutup her zaman ona destek olan, kucağına alan ve tüm kalabalığın 

arasından zarar görmeden geçmesini sağlayan iyi kalpli, güçlü ve kocaman bir dev gibidir. 

Kısaca masallar, çocukların zevkle okuyacağı, içinde olağanüstülükler olsa da aslında çocuğun 

gerçek yaşamından da kesitler bulabileceği metinlerdir. Bu metinler, aynı zamanda birçok 

duyarlık içerip çocuğun gelişim sürecinde önemli bir rol üstlenebilir. 

Sever (2013a: 86)’e göre çocuklar, doğası gereği eğlenmek, oynamak, keşfetmek ister. Kitaplar 

hem fiziksel hem de içerik özellikleriyle çocukların eğlenme-oynama ve keşfederek öğrenme 

gereksinmesini karşılamalıdır. Böylelikle onların algısal gelişimine de katkı sağlamış olur. 

Kitaplar onlar için duyumsatıcı ve sezinletici bir uyaran olmalıdır. Kitaplar doğrudan bilgi 

vermekten ziyade çocuğu düşünmeye yönlendirmelidir. Çocuklar, davranışlarının olası 

sonuçları üzerinde düşünce üretmeye özendirilmeli; davranış ve eylemlerinin başkaları üzerinde 

yaratacağı duygusal sonuçlar, duyarlıkları işletilerek kendilerine buldurulmalıdır. 

Çağdaş çocuk edebiyatı yapıtlarında ele alınan konu öğretici olmamalıdır.  Duyarlı kılınacak 

konular, yazınsal kurgu içinde çocuğa sezdirilmelidir. Eski zamanlardan beri pek çok tartışmaya 

konu olan masalın öğreticiliği konusu ile ilgili olarak Dilidüzgün (1996: 35), “Masalların aşırı 

ders verici olması olumsuz görülmesine neden olabilir. Hatta gerek sanatsal kaygılar, gerekse 

çağdaş eğitim ilkeleri açısından bakıldığında öğreticilik işlevi yoğun olan masalların modası 

geçmiş gibi de gözükebilir. Fakat masal türü, aynı zamanda daha çok toplumsal değerlerin 

kuşaktan kuşağa aktarıldığı sözlü yazın geleneğinin önemli kollarından biridir. Bu bakımdan 

kendi içinde geleneksel bir eğitim anlayışı içermesi, günümüze göre daha otoriter olması, 

masalın kendi bütünlüğü ve kendi özü içinde doğal karşılanmalıdır.” Kurgusal özellikleri, 

kurgulanan düş dünyasının baştan sona kadar aynı mantık çerçevesinin içinde kalması, dili, 

anlatım biçemi, fantastik oluşu gibi nedenlerle edebiyat metni türleri içinde masalın ayrı bir yeri 

vardır (Dilidüzgün, 2009: 95). 

Değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir yere sahip olan masallar, çağdaş eğitim 

anlayışı ile birleştirildiğinde duyarlık eğitimine katkıda bulunabilir. Duyarlık eğitiminde amaç, 

insancıl değerleri, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun bir kurgu aracılığıyla çocuğa sezdirmek 

ve çocukta üzerinde durulan konu ile ilgili duyarlık oluşturmaktır. Zengin içerikleri dolayısıyla 

masalların, duyarlık eğitiminde kullanılacak yazınsal türler içinde önemli bir işlevi üstlendiği 

düşünülmektedir. 

Çocuklarla buluşturulacak kitapların duyarlık eğitimi bağlamında taşıması gereken başlıca 

özellikler vardır. Öncelikle dil duyarlığı çocuğa en iyi şekilde kazandırılmalıdır. Bu amaç 

doğrultusunda yazardan beklenen, çocuğun anlayabileceği düzeyde ve çocuğa anlatı dilinin 

inceliklerini tattırabilecek nitelikte yapıtlar ortaya koymasıdır. Çocuğa, Türkçenin anlatım 

olanakları ve gücü sezdirilmelidir. Kitaplarda, düşmanlık, intikam, savaş, ırkçılık, kin, nefret 

gibi durum ve duygulardan olumlu bir şey gibi bahsedilmemeli aksine bu durum ve duyguların 

olumsuz olduğu duyumsatılmalıdır. Bunların karşıtı olan dostluk, arkadaşlık, sevgi, saygı, 

hoşgörü, barış gibi insancıl durum ve duygular, yazınsal kurgu içinde verilmelidir. Çocuğun, 

okuduğunda yaşamla ilişkilendirebileceği yapıtlar ortaya konmalıdır. Yazar, vermek istediği 

iletiyi doğrudan ifade etmemeli olaylar ve kahramanlar aracılığıyla çocuğa sezdirmelidir. 

Yaşamın gerçekleri olan hastalık, ölüm, doğal afetler, boşanma, şiddet, istismar, savaş, terör, 

göç etme, mülteci olma gibi kavramlar çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimi ile yaşı göz önünde 

bulundurularak belli sınırlar çerçevesinde çocuk kitaplarında işlenebilir. Bu durumlar karşısında 

insanların neler yapması gerektiği sezdirilmelidir. Böylece çocukta bu konularla ilgili duyarlık 

oluşacaktır. Bu doğrultuda çalışmada, Nâzım Hikmet’in “Sevdalı Bulut” adlı kitabındaki 

masalların duyarlık eğitimi bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan belgesel tarama kullanılmıştır. Belgesel tarama, 

var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaktır  (Karasar, 2006: 183). Veriler, betimsel 
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çözümleme tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Bu tekniğe göre, elde edilen veriler daha 

önceden belirlenen kategorilere göre özetlenir ve yorumlanır. Verileri, çarpıcı bir biçimde 

yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Betimsel çözümlemede amaç, elde 

edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okura sunmaktır. Bu amaçla elde edilen 

bulgular, önce dizgesel ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler 

açıklanır ve yorumlanır, birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 224).  

Bu çalışmada, Nâzım Hikmet’in “Sevdalı Bulut” (2017) adlı kitabı kavramsal çerçevede 

belirtilen duyarlık eğitimi bağlamında çözümlenmiştir. Çocuğu duyarlı kılacak konular, çeşitli 

kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler belirlenirken Aslan (2013c ve 2016)’ın çalışmaları temel 

alınmıştır. Aslan'ın çalışmalarındaki duyarlıklara ek olarak araştırmacılar tarafından da yeni 

kategoriler eklenmiştir. Bu kategoriler şunlardır: 

1. Dilsel duyarlık 

2. İnsana, insanın mutluluğuna duyarlık 

3. Kadına duyarlık 

4. Aşka-sevgiye duyarlık 

5. Hayvanlara duyarlık 

6. Aile bireylerine duyarlık 

7. Barışa duyarlık 

8. İyilik yapmaya duyarlık 

9. Paylaşmaya duyarlık 

10. Toplumsal huzura duyarlık 

11. Yardımlaşmaya duyarlık 

12. Emeğe ve çalışkanlığa duyarlık 

13. Yoksul insanlara duyarlık 

14. Hakka hukuka adalete duyarlık 

15. Temel yaşam ihtiyaçlarına duyarlık 

16. Bilime duyarlık 

17. Sanata duyarlık 

18. Doğaya duyarlık 

Araştırmada, Nâzım Hikmet’in derleyip yazdığı masalları, çocukların duyarlık eğitimine katkısı 

bağlamında incelemek, verileri ayrıntılı ve bütüncül olarak çözümlemek amacıyla bu yöntem 

benimsenmiştir. 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Sevdalı Bulut kitabında 16 masal bulunmaktadır. Bu masalların adları sırasıyla şöyledir: “Az 

Gittiler, Uz Gittiler”, “Oğluma Masal-I”, “Oğluma Masal II”, “Oğlumun Ninnisi”, 

“Dokumacılar”, “Sevdalı Bulut”, “Hızır”, “Allem Kallem”, “Kör Padişah”, “Yeraltı Kartalı”, 

“Keloğlan”, “Keloğlan’la Tilki”, “Keloğlan’la Devanası”, “Ayağına Diken Batan Karga”, 

“Kocakarıyla Tilki” ve “Kediyle Kaplan”.  

Bu masalların her birinde farklı konularda duyarlıklar görülmektedir. Masallarda bu 

duyarlıkların çocuğun anlam evrenine uygun bir kurgu içinde geçtiği söylenebilir. Kitapta geçen 

masalların hangi konularda duyarlık içerdiğine ilişkin kısa açıklamalar yapmak çalışmanın daha 

iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.  

İlk masal olan “Az Gittiler, Uz Gittiler”de dilsel ve kadına duyarlıklar görülmektedir. Masalın, 

çocukta bu duyarlıkları oluşturacağı söylenebilir. Masalın içinde geçen "az gittiler uz gittiler, 

dere tepe düz gittiler" gibi masalların girişinde söylenen kalıplar, Türkçenin anlatım gücünü 

yansıtır. Bu kullanımların çocuğu Türkçeye karşı duyarlığı kılacağı açıktır. Ayrıca masalları 

anlatan ninesine karşı sevgi besleyen çocuğun diğer kadınlara karşı da sevgi ve saygı duyacağı 

çıkarımı yapılabilir. 

 “Oğluma Masal-I” çocuğun, aşka-sevgiye, emeğe ve çalışkanlığa, temel yaşam 

gereksinmelerine karşı duyarlık oluşturmasını sağlayacak niteliktedir. Masalda sonsuz sağlık 
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tasını bulmak isteyen üç delikanlının başından geçenler anlatılır. Ulaşılmak istenen hedefe 

gidilirken yorulmadan ve inanarak o yolda yürümek gerektiği iletisi verilir. Masalda hedefe 

ulaşmak için emek harcamak ve çalışmak gerektiği üzerinde durulduğundan bu konularda 

çocuğa duyarlık kazandıracağı söylenebilir. 

“Oğluma Masal-II”de, iyilik yapmaya, hakka hukuka adalete ve bilime karşı duyarlıklar 

görülmektedir. Masalda, kafasının bilgisi, yüreğinin iyiliğinden çok olan, yüreğinin iyiliği ise 

kafasının bilgisinden geniş bir aksakallı adamın inandığı doğruları sonuna kadar savunması 

anlatılmaktadır.  Masalda, insanın engellemeler ve çeşitli güçlere karşı düşüncelerinden ve 

doğru bildiğini söylemekten vazgeçmemesi sezdirilir. Adaletin, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla 

var olacağı duyumsatılır. 

 “Oğlumun Ninnisi” adlı masal, çocuğu, bilime ve sanata karşı duyarlı kılacak özellikler 

taşımaktadır. Masalda, üşüten ve ateşlenen oğluna annesinin ninni söylemesi ve ninniyi 

söylerken oğluna nasihatlerde bulunması anlatılır. Evladına okumasını, bilgili, yürekli olmasını 

söyler. Ninnide geçen "okuma" ile ilgili sözler, çocuğun, bilime karşı ilgili olması gerektiğini 

düşündürür. Ninninin ezgisi ise sanata karşı duyarlık geliştirmesini sağlayabilir. 

Hayvanlara, emeğe ve çalışkanlığa, hakka hukuka ve adalete gibi birçok konuda çocuğa 

duyarlık kazandırabilecek özellikler taşıyan “Dokumacılar” masalında bir sığırtmaç ve onun 

biraz safça olan karısının başından geçenler anlatılır. Sığırtmacın karısının ilk bulduğu altınları 

çabuk kaybetmesi, emek harcanarak kazanmanın önemini gösterir. Ayrıca çocuğa, haksız 

kazancın yargılanma konusu olacağı sezdirilir. 

Kitaba ismini veren “Sevdalı Bulut” adlı masalın dilsel, insana, insanın mutluluğuna, kadına, 

aşka-sevgiye, hayvanlara, iyilik yapmaya, yardımlaşmaya, emeğe ve çalışkanlığa, bilime, sanata 

ve doğaya duyarlık konularını içerdiği görülmektedir. Bu masal dervişin neyinden çıkan Ayşe 

kızın, bulutun, Kara Seyfi’nin masalıdır. Ayşe kızın güzeller güzeli bahçesine sahip olmak 

isteyen Kara Seyfi elinden geleni ardına koymaz fakat Ayşe kız direnir. Ayşe kıza sevdalanan 

bulut da canı pahasına bile olsa Ayşe kızı ve onun çok sevdiği bahçesini korur kollar. Ayşe 

kızın mutlu olması için elinden geleni yapar. Bulutun, Ayşe kızın mutlu olması için 

çabalamasının, insan mutluluğuna ve aşka karşı çocukta duyarlık oluşturacağı söylenebilir. 

Ayrıca Ayşe kızın bahçesindeki güvercin tavşan gibi hayvanlarla geçirdiği güzel vakit, çocuğu, 

hayvanlara karşı duyarlı kılacaktır. 

“Hızır” adlı masalda, aile bireylerine, yoksul insanlara, temel yaşam gereksinmelerine ve sanata 

duyarlık gibi konular ele alınmıştır. Bir ülkenin padişahı Hızır’ı ona getirene ne isterse 

vereceğini söylemiştir. Ailesi açlıktan ölmek üzere olan bir adam da Hızır’ı getireceğini 

söyleyip karşılığında ailesinin uzunca bir süre geçimini sağlayacak kadar para ister. Adam 

Hızır’ı getiremez ve ona verilecek ceza düşünülürken Hızır birden çıkagelir ve padişah ile iki 

vezirine iyi bir ders verir. Hızır’ı bulacağını söyleyen adam, aile bireylerini düşünerek hareket 

eder. Temel yaşam gereksinimlerini karşılayamayan insanların zor durumda kalabileceği 

sezdirilmektedir. 

“Allem Kallem” masalında kadına, aşka-sevgiye, hayvanlara, aile bireylerine, iyilik yapmaya, 

emeğe ve çalışkanlığa ve yoksul insanlara duyarlık konuları sezdirilir. Babası ölen delikanlı, 

annesini geçindirmek için çalışır çabalar. Daha sonra ise padişahın kızı ile evlenmek için allem 

kalem oyununu öğrenmeyi kafaya koyar. Sonunda devi alt edip allem kalem oyununu öğrenen 

delikanlı, padişahın kızıyla evlenir ve mutlu bir hayat yaşarlar. Masalda, aile bireylerinin 

yaşamımızdaki öneminin çocuğa sezdirildiği görülmektedir. Delikanlının padişahın kızı için pek 

çok zorluğu göğüslemesi ise aşka-sevgiye duyarlı bireyler yetiştirmek için iyi bir örnek olaydır. 

Çocuğu, aile bireylerine ve paylaşmaya karşı duyarlı kılacak özellikler taşıyan “Kör Padişah” 

adlı masalda padişahın gözleri birdenbire kör olur ve çaresini bulmak için şehzadeleri türlü 

yollara başvurur. Ağabeylerinin elinden bir şey gelmeyince bu kez küçük şehzade çare aramaya 

başlar. Küçük şehzade, zorlu bir arayışın ardından şifalı toprağı babasına ulaştırır. Bu toprağı 

ararken de Dünya Güzeli ile tanışıp evlenir. Babası da iyileşen şehzade, ailesiyle mutlu bir 
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yaşam sürer. Babası için çare arayan şehzadeler, aile bireylerine karşı duyarlı olunmasının 

önemini göstermektedir. 

“Yeraltı Kartalı” masalında, kadına, aşka-sevgiye, hayvanlara, aile bireylerine ve iyilik yapmaya 

karşı duyarlıklar görülmektedir. Masalda, üç kardeşin babalarının hastalığına çare bulmak için 

yollara düşmesi ve bu süreçte başlarından geçen olaylar anlatılır. Babalarının sağlığı için yola 

koyulan kardeşlerin aile bireylerine karşı duyarlı oldukları görülmektedir. Küçük kardeşin, üç 

kız kardeşi bulundukları yerlerden alıp zor durumdan kurtarmasının ise çocukta, kadına karşı 

duyarlık oluşturacağı söylenebilir. Yeraltı kartalının evlatlarını kurtararak ona iyilik yapan 

küçük kardeş, iyiliğe duyarlı olmanın önemini sezdirir. 

Aşka-sevgiye, hayvanlara, aile bireylerine, iyilik yapmaya, yardımlaşmaya, emeğe ve 

çalışkanlığa, yoksul insanlara, temel yaşam gereksinmelerine karşı çocuğu duyarlı kılacak 

nitelikler taşıyan “Keloğlan” masalında altı ay dağda odun kesen Keloğlan, odunlarını tüccara 

satar. Kazandığı altınlarla evinin yolunu tutan Keloğlan, yolda bir kedi, bir köpek ve bir yılan 

kurtarır ve elindeki avucundaki tüm altınları harcar. Kurtardığı yılan cinler padişahının oğlu 

çıkar ve oğlunu kurtardığı için padişah ona sihirli mührünü verir. Bu mührü her yaladığında bir 

Arap çıkar ve sahibinin isteklerini yerine getirirdi. Keloğlan, anasını, padişahın kızını istemeye 

gönderir. Padişahın türlü isteklerini mühür sayesinde yerine getiren Keloğlan, padişahın kızıyla 

evlenir ve güzel bir hayat yaşar. Para kazanmak ve geçimini sağlamak için emek harcayan 

Keloğlan çalışkanlığıyla çocukların öykünebileceği bir kahramandır. Ayrıca kazandığı altınlarla 

hayvanların hayatını kurtaran Keloğlan, çocuklarda, hayvanlara karşı duyarlı olmak gerektiği 

bilincini kazandıracağı söylenebilir. 

“Keloğlan’la Tilki” adlı masalda, hayvanlara, aile bireylerine, iyilik yapmaya, emeğe ve 

çalışkanlığa karşı duyarlıklar görülmektedir. Bir değirmencinin yanında çalışan Keloğlan, bir 

gün ambarı boşaltan hırsız tilkiyi yakalar. Tilki Keloğlan’a onu affederse çok büyük bir iyilik 

yapacağını söyler. Keloğlan tilkiyi salıverir. Tilki padişahın kızını Keloğlan’a ister. Ama 

Keloğlan’ı Her Bir Yer padişahının oğlu diye tanıtır. Türlü yalanlarla padişahı ikna eder ve 

Keloğlanı evlendirir. Günlerden bir gün tilki, Keloğlan’ın tepkisini görmek için ölü taklidi 

yapar. Keloğlan, tilkiyi kuyruğundan tutup çöpe atınca tilki ona çok kızar ve “Keloğlan da çeker 

elbet nankörlüğünün cezasını” der ve gider. 

Aile bireylerine ve yardımlaşmaya karşı duyarlık konularının görüldüğü “Keloğlan’la 

Devanası” adlı masalda Keloğlan, Devanası’nı bulup hakkından gelmeyi kafaya koyar. Çünkü 

kasabada “Kendine bu kadar güveniyorsan, git Devanası’nı bul da onun hakkından gel” diye bir 

laf dolaşır dururmuş. Bir gün Devanası’nı görür ve türlü oyunlarla Devanası’nı peşine düşürür. 

Bir kirpinin de yardımıyla Devanası’nı öldürür. Keloğlan Kendine güvendiğini göstermek için 

Devanasının kulaklarını kesip yanına alır ve kasabaya dönünce herkese gösterir. Kasaba halkı 

Keloğlan’ı alkışlar. Çünkü Devanası’yla başa çıkmak onlar için büyük yiğitliktir. Fakat 

Keloğlan Devanası’nı haklamakta kendinden çok kirpinin payı olduğunu bildiği için doğruyu 

söylemek yiğitliktir deyip gerçeği anlatır. Bunun üzerine kasaba halkı Keloğlan’ın hak 

yemezliğini alkışlar ve ona hediyeler verir. Keloğlan’ın kirpi ile yardımlaşması, çocuğun bu 

konuya karşı duyarlık kazanmasını sağlayabilir. Keloğlan’ın dürüst davranarak gerçekleri 

kasaba halkına anlatması çocuğa duyarlık kazandıracaktır. Fakat söz konusu insanlara zarar 

veren bir varlık bile olsa onu öldürdükten sonra kulaklarının kesilmesi çocukta olumsuz 

duygulara neden olabilir. Çiçek ve Alcellat (2014:126) bu konuyla ilgili “Eğer gerekiyorsa 

çocuklarla buluşturulacak metinlerin özgün biçimlerine müdahale edilerek yeniden 

düzenlenmeleri gerekir” ifadesini kullanırlar. 

“Ayağına Diken Batan Karga” adlı masal, çocuğa, dilsel duyarlık kazandırabilecek özellikler 

taşımaktadır. Masalın sonunda karganın söylediği tekerleme masalı özetler bir nitelik 

taşımaktadır. Ayrıca tekerlemelerde bulunan ses tekrarları ve uyaklı yapılarla zenginleştirilen 

anlatım; çocuklara Türkçenin anlatım gücünü sezdirmesi bakımından önemlidir.  

“Kocakarıyla Tilki” masalında, temel yaşam gereksinmelerine ve hayvanlara karşı çocuğu 

duyarlı kılacak konular görülmektedir. Kocakarının her gün sağdığı sütü tilki içermiş. Kocakarı, 

bunu fark edince tilkinin kuyruğunu koparır. Tilkinin, kuyruğunu kocakarıdan geri alabilmesi 
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için epeyce çaba harcaması gerekir. Kocakarının ineğini sağıp geçimini sağlamaya çalışmasının 

çocukta temel yaşam gereksinmelerine karşı duyarlık oluşturacağı söylenebilir. 

Kitabın son masalı olan “Kediyle Kaplan”da yardımlaşmaya, emeğe ve çalışkanlığa ilişkin 

duyarlıklar görülmektedir. Kaplan, dayısı olan kedi ile âdemoğlunu aramaya çıkar. Bir süre 

sonra bir oduncu ile karşılaşırlar. Oduncunun alın teri ile para kazanmaya çalışması, çocuğu, 

emeğe ve çalışkanlığa karşı duyarlı kılacaktır. Oduncunun, kaplandan yardım istemesi ise 

yardımlaşmaya karşı bir duyarlık kazandıracaktır. 

Yukarıda görüldüğü üzere her masal, çocuğu farklı konulara karşı duyarlı kılacak özellikler 

taşımaktadır. Bu duyarlıklar, yazınsal nitelikli masallar aracılığıyla çocuk okura sezdirilmiştir.    

Nâzım Hikmet’in derleyip yazdığı “Sevdalı Bulut” adlı kitabındaki masalların içerdiği 

duyarlıklar çizelge 1’de gösterilmiştir. Çizelgede her masal ve içerdiği duyarlık konuları ayrı 

ayrı belirtilmiştir. Her masala ve duyarlığa birer kod verilerek masallardan yapılan alıntıların 

hangisine ait olduğunun daha kolay anlaşılması sağlanmıştır.  

Çizelge 1. Masal ve Duyarlık Kodları 

Masalın 

Kodu 

Masalın Adı Duyarlık 

Kodu 

Kazandıracağı Duyarlık 

a. Az Gittiler, Uz Gittiler 1.  

3. 

Dilsel Duyarlık 

Kadına Duyarlık 

b. Oğluma Masal-I 4. 

12. 

15. 

Aşka-Sevgiye Duyarlık 

Emeğe ve Çalışkanlığa Duyarlık 

Temel Yaşam İhtiyaçlarına Duyarlık 

c. Oğluma Masal-II 8. 

14. 

16. 

İyilik Yapmaya Duyarlık 

Hakka Hukuka Adalete Duyarlık 

Bilime Duyarlık 

ç. Oğlumun Ninnisi 16. 

17. 

Bilime Duyarlık 

Sanata Duyarlık 

d. Dokumacılar 5. 

12. 

14. 

Hayvanlara Duyarlık 

Emeğe ve Çalışkanlığa Duyarlık 
Hakka Hukuka Adalete Duyarlık 

e. Sevdalı Bulut 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. 

11. 

12. 

16. 

17. 

18. 

Dilsel Duyarlık 

İnsana, İnsanın Mutluluğuna Duyarlık 

Kadına Duyarlık 

Aşka-Sevgiye Duyarlık 

Hayvanlara Duyarlık 

İyilik Yapmaya Duyarlık 

Yardımlaşmaya Duyarlık 

Emeğe ve Çalışkanlığa Duyarlık 
Bilime Duyarlık 

Sanata Duyarlık 

Doğaya Duyarlık 

f. Hızır 6. 

13. 

15. 

17. 

Aile Bireylerine Duyarlık 

Yoksul İnsanlara Duyarlık 

Temel Yaşam İhtiyaçlarına Duyarlık 

Sanata Duyarlık 

g. Allem Kallem 3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

12. 

13. 

Kadına Duyarlık 

Aşka-Sevgiye Duyarlık 

Hayvanlara Duyarlık 

Aile Bireylerine Duyarlık 

İyilik Yapmaya Duyarlık 

Emeğe ve Çalışkanlığa Duyarlık 
Yoksul İnsanlara Duyarlık 

h. Kör Padişah 6. 

9. 

Aile Bireylerine Duyarlık 

Paylaşmaya Duyarlık 

ı. Yer altı Kartalı 3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

Kadına Duyarlık 

Aşka-Sevgiye Duyarlık 

Hayvanlara Duyarlık 

Aile Bireylerine Duyarlık 

İyilik Yapmaya Duyarlık 

i. Keloğlan 4. 

5. 

Aşka-Sevgiye Duyarlık 

Hayvanlara Duyarlık 
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6. 

8. 

11. 

12. 

13. 

15. 

Aile Bireylerine Duyarlık 

İyilik Yapmaya Duyarlık 

Yardımlaşmaya Duyarlık 
Emeğe ve Çalışkanlığa Duyarlık 

Yoksul İnsanlara Duyarlık 

Temel Yaşam İhtiyaçlarına Duyarlık 

j. Keloğlan’la Tilki 5. 

6. 

8. 

12. 

Hayvanlara Duyarlık 

Aile Bireylerine Duyarlık 

İyilik Yapmaya Duyarlık 

Emeğe ve Çalışkanlığa Duyarlık 

k. Keloğlan’la Devanası 8. 

11. 

İyilik Yapmaya Duyarlık 

Yardımlaşmaya Duyarlık 

l. Ayağına Diken Batan Karga 1. Dilsel Duyarlık 

m. Kocakarıyla Tilki 5. 

15. 

Temel Yaşam İhtiyaçlarına Duyarlık 

Hayvanlara Duyarlık 

n. Kediyle Kaplan 11. 

12. 

Yardımlaşmaya Duyarlık 

Emeğe ve Çalışkanlığa Duyarlık 

Çizelge 1’e göre çocuğu duyarlı kılacak konuları, en çok “Sevdalı Bulut” adlı masal 

içermektedir. Bunu “Keloğlan” adlı masal izlemektedir. Üçüncü olarak “Allem Kallem” masalı 

gelmektedir. En az duyarlı kılacak konuları içeren masal ise “Ayağına Diken Batan Karga”dır. 

Bunun dışında altı masalda da az sayıda (iki) duyarlık bulunmaktadır.  

İncelenen masallarda hangi konuya ilişkin duyarlıkların daha çok görüldüğünün ortaya konması 

önemlidir. Böylece “Sevdalı Bulut” adlı kitaptaki masalların çocuğu hangi konuda daha çok 

duyarlı kılacağı tespit edilebilir. Bunun için Çizelge 2’de hangi duyarlık türüne hangi masalda 

ne kadar rastlandığına dair sayısal veriler gösterilmiştir. 

Çizelge 2. Masallarda Saptanan Duyarlıkların Sayıları 

Kodlar Masallar 

Duyarlıklar a b c ç d e f g h ı i j k l m n 

1 3             1   

2      1           

3 1     4  1  4       

4  1    3  2  1 1      

5     1 2  2  1 3 1   1  

6       1 3 1 2 1 1 1    

7                 

8   1   3  2  2 2 1     

9         1        

10                 

11      4    1   2   1 

12     2 1  1   2 1    1 

13  1     2 1   1      

14   1  1            

15  1     1    1    1  

16   2 1  2           

17    1  1 1          

18      4           
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Çizelge 2’de görüldüğü üzere toplam 18 tane çocuğu duyarlı kılacak farklı konu vardır. Bu 18 

farklı duyarlık konusunun dağılımı şu şekildedir: 

İncelenen masallarda, çocuğu, hayvanlara ve iyilik yapmaya karşı duyarlı kılacak konuların 11; 

kadına ve aile bireylerine karşı duyarlı kılacak konuların 10; emeğe ve çalışkanlığa karşı duyarlı 

kılacak konuların 9; aşka-sevgiye ve yardımlaşmaya karşı duyarlı kılacak konuların 8; bilime ve 

yoksul insanlara karşı duyarlı kılacak konuların 5; dilsel, temel yaşam gereksinmelerine ve 

doğaya karşı duyarlı kılacak konuların 4; sanata karşı duyarlı kılacak konuların 3; hakka hukuka 

adalete karşı duyarlı kılacak konuların 2; insana, insanın mutluluğuna ve paylaşmaya karşı 

duyarlı kılacak konuların 1 kez geçtiği saptanmıştır. Bunun yanında masallarda barışa ve 

toplumsal huzura karşı duyarlı kılacak konulara rastlanmamıştır. 

Çizelge 1’de incelenen masalların adları ve o masalda tespit edilen duyarlıklar, çizelge 2’de de 

duyarlık konularının dağılımı gösterilmiştir. Çizelge 3’te ise masalların analizi neticesinde 

belirlenen duyarlıklar ve bu duyarlıklara ilişkin saptanan alıntılar sunulmuştur. 

Çizelge 3. Saptanan Duyarlıklara İlişkin Masallardan Alıntı Yapılan Kısımlar 

Masal ve Duyarlık 

Kodu 

                                                             Alıntılar 

a.1. 
Masallar birbirine benzerdi. Her masalın bir yeri vardı ki, ninem oraya gelince, gözümden yanaklarıma 

uyku karanlık bir su gibi aksa da, başımı kaldırır, suratımı buruşturarak onun yüzüne bakardım (s. 9). 

a.1. 
Az gidip, uz gidip, dere tepe düz gidip, arkaya dönüp bakılınca bir arpa boyu yol gidildiğini görmek 

yok mu, işte bu, benim küçük kafamın bir türlü almadığı nesneydi (s. 10). 

a.1. 

Ben daha dede olmadım, daha torunum yok… Sekiz yalında, tosun gibi bir oğlum var. Ninesi ona 

masal söylerken, tam “az gittik” yerine gelince sözü ben alıyorum, sesime inanışın sesini katarak şöyle 

diyorum: Çok gittiler, dere tepe yok ettiler, bir de dönüp baktılar ki görünmüyor kalkılan yer (s. 10).  

a.3. 

Ninemin dizine koyardım başımı. Damarları çıkık, kurumuş sarı bir kestane yaprağına benzeyen eli 

başımın üstünde dolaşırdı… Çocukların gözüne uykuyu, yıldızlı bir gece gibi dolduran masalları 

söylemesini bilirdi ninem (s. 9). 

b.4. 

Kız: “Sonsuz sağlık tası dağlarla dağların ardındaki kanlı kuyudadır. Oraya ulaşmaya yaşaman yetmez. 

Günleri sayılı olanlar, sayılı günlerini tatlı geçirmeli. Sen arısın ben çiçek. Burada benimle kal. Balımı 

al” demiş (s. 12). 

b.13. Sen de onun gibi yorulmadan, sen de onun gibi inanarak yürü, oğlum. İnanan sona erer (s. 13)… 

b.15. 

Ağrıları öyle çokmuş ki ikinci delikanlının, oğlum, yorgunluğu duymamış; yalnız susuzluktan dili 

yapışmış damağına. Öyle susamış ki ikinci delikanlı, oğlum, karşıda pırıl pırıl yanan bir su görünce 

tutamamış kendini koşmuş suyun başına (s. 12). 

c.8. 

c.16. 

Bir varmış, bir yokmuş oğlum, yıllardan bir yıl, ülkelerden bir ülkede kafasının bilgisi, yüreğinin 

iyiliğinden çok, yüreğinin iyiliği kafasının bilgisinden geniş bir aksakallı adam varmış (s. 14). 

c.14. 

Sen de inanmadığına inanmadığını söylemekten çekinmez, inandığın için taşlanmayı göze alırsan, o 

yıllardan bir yıl, ülkelerden bir ülkede yaşayan iyiliği bilgisinden, bilgisi iyiliğinden çok adam gibi 

sonsuz gençliğe kavuşursum, oğlum (s. 15). 

c.16. 

Bu, gözleri pırıl pırıl değerli taşlardan yapılmış, saçları som gümüş, gövdesi som altından puta ne diye 

tapıp durursunuz? Onu kendi elinizle diktiniz buraya. Kafanızla ellerinizin yarattığını kutsal 

sayıyorsunuz. Başsız, sonsuz, durmadan değişen, yaratılmamış varlığın dışında bir varlık yoktur. 

Yıkınız bu putu yurttaşlarım (s. 15)…  

ç.16. 

Bu ne kadar çok kitap? Sen bunların her birini okudun mu? Bak alnında çizgiler, saçların ak. Gözlerin 

yeryüzünün en anlamış gözleridir. Yüzün sonsuzluk gibi güzel. Düşme kuşkuya, korkma bulamadım 

diye, oku bulursun. Oku çarpışarak, oku, okuduğunu kavgadan ayırmadan (s. 17)… 

ç.17. 
Dinle, sesler duyuyorsun. Bak, gördüğün boyalar ne güzel. Ellerin mermeri okşuyor, ona en 

kımıldamadan, en yaşayan biçimi vermek için (s. 17)… 

d.5. 

(...) bir kedi gelmiş kadının yanına. Ah, pisi pisi paşa, demiş kediye (...) (s. 20). 

Senin ne adını, ne sanını bilirim, demiş deveye, ama seni de kocam yolladı anlaşılan. Peki, haydi 

dönelim eve. Tutmuş kadın devenin yularından, eve dönmüş (s. 21). 

d.12. 
Aradan bir zaman geçtikten sonra, kadın kocasına: 

-Bana para ver de dokumacılara vereyim. Herhalde bezimi dokumuşlardır. Gidip almalı (s. 19). 

d.12. 

O günden bugününe fakir sığırtmaçla karısı padişahın altınlarını teker teker bozdurup yaşıyor, 

ihtiyarladığımızda işsiz, aç kalırız diye düşünmüyor, padişahsa hâlâ her gün tellallar çıkartıp sokaklara, 

kaybolan devesini arıyor (s. 22). 

d.14. Padişahın adamları yakalamışlar sığırtmacı, çıkarmışlar kadı efendinin karşısına          (s. 21). 

e.2. 

Ayşe’nin aklından geçenleri, her seferki gibi, bulut anladı hemen. Hemen de durduğu köşeden, aşağıya 

Ayşe’ye seslendi: “Tozlanmışlar biraz, şimdi temizler, parlatırım onları.” Bulut bu sözleri eder etmez 

de, hemen kocaman bir toz bezi biçimini aldı, havuza düştü. Orada ıslattı kendini, gökyüzüne çıktı yine, 
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aydan başladı işe, yıldızlarda bitirdi işi. Hepsini bir temiz silip, ovalayıp parlattı. Hani de yıldızlar 

yıldız, ay ay olalı böylesine parlamamışlardır. Ayşe pek sevindi, “Sağ ol, bulutçuğum” dedi (s. 28). 

e.3. 

Servinin altında oturup ney çalan dervişin neyinin bir deliğinden bir kız fırladı havaya, sonra yavaşça 

düştü yere, dervişin yanı başına. Kız dünya güzeliydi. Sırma saçları topuklarında. Yüzü ay parçası. Ela 

gözlerinin kara kirpikleri uzun mu uzun, kıvır mı kıvır (s. 24). 

e.3. 
Ayşe alnının terini sildi de, elini kaşlarının üstüne koyup güneşe baktı mı, bulut da hemen güneşin 

önüne geliyor, kapatıyor onu, bahçe gölgelik (s. 28). 

e.3. 

e.4. 

e.16. 

Ak güvercin sordu buluta: “Neden ağlarsın bulut kardeş, kendine acıdığından mı?” Bulut cevap verdi: 

“Kendime acıdığımdan değil, canım feda Ayşe kıza, Ayşe kızdan ayrılacağım da ona ağlarım…” 

Bardaktan boşanırcasına başladı yağmur olup yağmaya bulut (s. 36). 

e.3. 

e.5. 

Ayşe kızın ela gözleri gün ışığıyla doluydu. Sırma saçları pırıl pırıldı. Bir eliyle, sağındaki tavşanın 

uzun kulaklarını çekiştiriyor, öbür eliyle sol omzundaki güvercini okşuyordu (s. 27). 

e.4. 
Bulutu sorarsan o ne tavşanı, ne güvercini görecek haldeydi. Çünkü ister insan ol, ister hayvan, ister 

bulut, Ayşe kızı gördü mü bir kere gayrı başka bir şeyi görmez olur gözün (s. 27). 

e.4. 

e.8. 

e.16. 

Tavşan, “Kederlenme boşuna Ayşe kız” dedi. “İyi insanlar, iyi hayvanlar, iyi bulutlar, hiçbir zaman 

kaybolmaz. Seven ölmez. Bak hele havuza!” Ayşe kız bir de ne görsün? Demin yağan yağmurla ağzına 

kadar su dolan havuzun üstünden mavi bir buğu yükseliyor güneşin altın ışıkları altında (s. 37). 

e.5. 

Dağlardan ovaya koyun sürüleri iniyordu. Bu sürüler onundu. Karşı yaylada allı karalı, aslan yeleli 

beygirler otluyordu. Bu beygirler onundu. Aşağıda, yolda deve kervanları gidiyordu, baharat, kahve, 

ipekli kumaş, fildişi yüklü kervanlar. Bu kervanlar onundu (s. 24). 

e.8. 

Sözü uzatmayalım, arası çok geçmeden gökyüzünün maviliğinde, bulut belirmeye başladı yine, tam da 

eski halini alınca, yukarıdan Ayşe’ye baktı, kocaman bir ağız oldu, yayıldı, gülümsedi, böylece de iyiler 

iyilik buldu (s. 37). 

e.8. 

e.18. 

Güller açmıştı, al, sarı, ak, pembe güller, ateş gülleri, kayısı gülleri. Laleler açmıştı biçim biçim, 

karanfiller açmıştı oylum oylum. Ayşe kız indi elma dalından, bir kova aldı eline, başladı çiçekleri 

sulamaya (s. 25). 

e.11. 

Ayşe elini öptü derviş babanın. El pençe divan durdu karşısında. “Emret derviş baba” dedi, “görülecek 

işin varsa göreyim. Karnın açsa tarhana pişireyim sana. Uykun geldiyse döşek sereyim altına.” Derviş 

gülümsedi, “Sağ ol Ayşe kız,” dedi, “karnım da aç değil, uykum da yok.” (s. 24-25) 

e.11. 

Güvercinin yanına gelen bulut aşağıya baktı, çattı kaşlarını. Kara Seyfi yayını germiş ak güvercine 

nişan almıştı. Bulut bıraktı kendisini Seyfi’nin üstüne, sarıverdi onu. Kara Seyfi tepesinden aşağı göçen 

dumanın içinde ne yapıp ne edeceğini şaşırdı, gözleri görmez oldu, aksırıp tıksırmaya başladı. Eh 

güvercin durur mu, kaçtı gitti (s. 27). 

e.11. Güvercin uçtu bulutun yanına. “Bulut kardeş,” dedi, “bulut kardeş yardım etsene Ayşe kıza!” (s. 35). 

e.11. 

e.18. 

Bahçeye koştular, ne görsünler, laleler, güller, karanfiller, ağaçlar, havuzdaki su inleye inleye kuruyor. 

Çiçekler sararıyor, yapraklar ateş değmiş gibi kıvrılıveriyor. Havuzdaki su havuzun dibi delinmiş gibi 

çekiliyor. Hepsi de bir ağızdan inliyor, haykırışıyor: “Kurtar bizi, Ayşe kız, sararıp soluyoruz, kuruyup 

ölüyoruz, kurtar bizi, Ayşe kız.” (s. 34) 

e.12. Herifin çiçekleri kestiğini gördü, kan tepesine çıktı bulutun, “Vay alçak!” diye haykırdı (s. 31). 

e.17. Derviş servinin altına oturdu. Kuşağından neyini çıkardı. Üflemeye başladı (s. 23). 

e.18. Ovada göz alabildiğine buğday, çavdar, pamuk tarlaları uzanıyordu. Bu tarlalar onundu (s. 24). 

e.18. 
Bütün çiçekler pırıl pırıldı, bütün ağaçlar yeniden çiçek açmıştı. Ayşe kız havuzun başındaydı. 

Güvercin sol omzunda, tavşan sağ ayağı yanında. Gökyüzü masmaviydi, günlük güneşlikti (s. 36). 

f.6. 

f.15. 

Padişahım, demiş, ben Hızır’ı bulacağım, getireceğim sana. Kırk günlük mühletle şu kadar para isterim. 

Çoluğumu, çocuğumu ömürlerinin sonuna kadar açlıktan kurtarmak için (s. 39). 

f.13. 
Nasıl olsa hepimiz açlıktan öleceğiz, iyisi mi gideyim padişaha, Hızır’ı bulup sana getiririm diyeyim (s. 

39). 

f.13. 

f.17. 

Kimsin sen? Nerden çıktın? Boyuna “Herkes sanatına göre…” deyip durursun. Bununla ne demek 

istersin? Çocuk şu karşılığı vermiş: 

-Demek istediğim şu: Birinci vezirin sana vezir olmadan önce kasaplık ederdi. Onun için de kasaplık 

sanatına göre ceza kesilmesini istedi. İkici vezirin, sana vezir olmadan önce yorgancıydı. O da 

yorgancılık sanatına göre ceza kesilmesini istedi. Üçüncü vezire gelince sana vezir olmadan önce 

ırgattı. Fakirliğin, açlığın ne olduğunu bilir. O da onun için açlık yüzünden yalan adamı bağışlamanı 

istedi (s. 40).  

g.3. 
Anası oğlunu sevinçle karşıladı. Getirdiklerini görünce gözleri yaşardı: 

-Allah senden razı olsun, evladım, dedi (s. 44). 

g.4. 
Anacığım, dedi, işte börek de getirdim. Yarın bal da alacak kadar para kazanırım. Git bana şu padişahın 

kızını iste (s. 44). 

g.4. 

g.8. 

Bahtiyardılar. Kimseye kötülük etmedikleri, birbirlerini sevdikleri için (s. 42). 

g.5. Adamcağız öylesine iyi yürekli idi ki, eşeğini bile dövmezdi (s. 42). 

g.5. Eşeğini de unutmadı. Bir güzel ahır yaptırdı ona, emekliye çıkardı (s. 53). 

g.6. Eşeğiyle yük taşır, karısını,  oğlunu geçindirirdi  (s. 42). 

g.6. 
Bir gün adam hastalandı öldü. Ölenle ölünmez, ama rahmetlinin karısı da, oğlu da yedi gün yedi gece 

iki gözleri iki çeşme ağladı (s. 43). 
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g.6. 
Kadıncağız vereceği cevabı şaşırdı. Hem ana değil mi, içinden: “Oğlum padişahın kızına niye layık 

olmasın? Aslan gibi delikanlı” diye de geçiriyordu (s. 44). 

g.8. Padişahın kızı yalnız dünya güzeli değil, çok iyi yürekliydi de. Karıncayı incitmekten çekinirdi (s. 45). 

g.12. 
Sekizinci günün sabahı, oğlan kocalmış eşeği önüne katarak pazara gitti, yük taşıyıp beş on para 

kazanmak için (s. 43). 

g.13. 
Evde zaten yorgan döşek dediğin iki üç parça eski püskü. Bir de kalaysız tencereyle kırık testi var (s. 

48). 

h.6. 

Ah hanım sultanım, demiş şehzade, ben de bir padişah oğluyum. Padişah oğulluğu bir yana, ben hayırlı 

bir evladım. Yedi yıl çekmediğim zahmet kalmadı, babamın gözlerine ilaç bulayım diye, ilacı buldum 

(s. 64-65). 

h.9. 
Yeniden kırk gün kırk gece düğün yapılmış küçük şehzadeyle Dünya Güzeli’ne, kurbanlar kesilmiş, 

bütün şehre helva dağıtılmış, herkes sevinmiş, biz de sevinelim  (s. 65). 

ı.3. 
Devden seni kurtardım, demiş delikanlı, öldürdüm onu. Ben bu yoldan böyle gideceğim. Bekle beni. 

Dönüşte alırım seni götürürüm buradan (s. 68). 

ı.3 
Burası Gülperi’nin ortanca kardeşi Gülizar’ın sarayıymış. Delikanlı ona da dönüşte onu alıp 

götüreceğini söylemiş (s. 68). 

ı.3 
Burda üç kız kardeşin en küçüğü otururmuş. Adı da Gülbahar’mış. Delikanlı dönüşte onu da gelip 

alacağını söylemiş (s. 69). 

ı.3. 
Bir aylık yol almış gelmiş Gülbahar’ın sarayına. Bindirmiş atının terkisine. Bir aylık yol almış. Gelmiş 

Gülizar’ın sarayına. Onu da bindirmiş atına. Gelmiş Gülperi’nin sarayına. Onu da almış (s. 70). 

ı.4. 
Bir sabah güneş doğarken ulaşmış üç yol ağzına. Bakmış ki iki kardeş orada. Büyüğe vermiş 

Gülperi’yi, ortancasına Gülizar’ı. Gülbar’ı  kendi almış nişanlı diye (s. 70). 

ı.5. 

Delikanlı gitmiş bulmuş kartalın yuvasını. Ulu bir ağaç görmüş. Bu ulu ağaca kalın bir şey sarılıymış. 

Delikanlı ağaca sarılan şeyin koca bir yılan olduğunu anlamış. Kartalın yuvası da işte bu yılanın 

sarıldığı ağacın tepesineymiş. Yuvada da kartalın yavruları yılan gelip kendilerini yiyecek diye titreşip 

dururlarmış. Delikanlı öldürmüş yılanı, yatıp uyumuş ağacın gövdesinde (s. 73). 

ı.6. 
Bir varmış, bir yokmuş, memleketin birinde üç kardeş varmış. Babaları hastaymış. Hali de günden güne 

kötüleşiyormuş (s. 66). 

ı.6. 

Delikanlı dönmüş kardeşlerinin yanına. Kızlarla ve hazeran bülbülle babalarının evine gelmişler. Baba 

iyileşmiş bülbüllere kavuşunca. Delikanlılarla kızların düğününü yapmışlar. Düğün kırk gün kırk gece 

sürmüş (s. 75). 

ı.8. Delikanlıyı öldürme, ana. O bizi kurtardı yılandan. Yılanı öldürmeseydi yılan bizi yiyecekti (s. 73).  

ı.8. 
Haydi, yolun açık olsun, evladım, demiş. Sen bizim şehir halkını devden, benim yavrularımı da 

yılandan kurtardın. İyilik ettin. İyilik bulasın (s. 75). 

i.4. 

Aylar geçmiş aradan padişahın kızı, bütün kadınlar gibi meraklı olduğundan, Keloğlan’ın sırrını 

öğrenmek istemiş: 

-Beni seviyorsan bana sırrını söylersin, demiş. 

Keloğlan da padişahın kızını çok sevdiğinden sırrını söylemiş ona (s. 82). 

i.5. 
Yolda bir adama rastlamış. Adam bir kediyi suda boğmak üzereymiş. Keloğlan: 

-Kıyma kediciğe, amca, demiş. Sat bana, kaç para istersen vereyim (s. 77). 

i.5. 

Kedi arkada, keloğlan önde şehre doğru giderlerken, karşılarına bir kocakişi çıkmış. Bunun elinde bir 

köpek varmış. Köpeği öldürmek üzereymiş. Keloğlan: 

-Kıyma köpeciğe, amca, demiş. Sat bana kaç para istersen vereyim (s. 77-78).  

i.5. 

Köpek arkada, onun önünde kedi, kedinin önünde Keloğlan şehre doğru giderlerken karşılarına bir 

kocakarı çıkmış. Kocakarı bir yılanı öldürmek üzereymiş. Keloğlan ona da iki altın verip kurtarmış 

yılanı ölümden (s. 78). 

i.6. 
Keloğlan anasıyla kucaklaşmış. Kadıncağız aylardır oğlunun yolunu gözleye gözleye, bir yandan da 

açlık çeke çeke iğne ipliğe dönmüş (s. 80). 

i.8. 
Altı aylık emeğimin karşılığı beş altını kaçırdım elden. Adam sen de… üç can kurtardım ölümden (s. 

78)… 

i.8. 
Ana, oğul, gelin, kedi, köpek uzun uzun yıllar birlikte yaşamışlar. Keloğlan iyilik etmekte devam etmiş 

(s. 83). 

i.11. 

i.13. 

Keloğlan sabahtan akşama kadar çalışırmış orada burada, ama kazandığı para bir okka ekmek almaya 

yetmezmiş. Hani, komşular yardım etmese Keloğlan’la anası açlıktan öleceklermiş (s. 76). 

i.12. 
Dağın doruğuna, ormanın kuytusuna varan Keloğlan, bir kulübe yapmış kendisine gecelemek için, 

sonra başlamış odun kesmeye (s. 77). 

i.12. 
Keloğlan tüccara: 

-Her yük oduna bir altın isterim, demiş. Tüccar razı olmuş (s. 77). 

i.15. Keloğlan ilk önce korkmuş doğrusu. Ama karnı çok açmış. Açlık korkuyu bastırmış (s. 79). 

j.5. 
Ah, Şehzadem, Şehzadem, sevgili tilki sen avlanırken ölüverdi. Ben ağlamayım da kimler ağlasın? (s. 

87). 

j.6. 
Keloğlan Hanım Sultan’a niye daha kuvvetli ağlamaya başladığını sormuş. Hanım Sultan: 

-Anamla babamı göresim geldi de ondan, demiş (s. 88).  

j.8. 
Hey kardeşler, demiş, ben bir insanoğluna bana yaptığı iyiliğe karşılık on kat iyilik ettim, o bana 

sonunda nankörlük etti, demiş (s. 89). 
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j.12. 
Bir zamanlar bir Keloğlan varmış, bir değirmencinin yanında çıraklık edermiş. Müşterilerin getirdiği 

buğdaylardan değirmenin payına düşeni Keloğlan değirmenin dibindeki bir ambara boşaltırmış (s. 84).  

k.6. 

-Diyelim ki, buraya bir âdemoğlu geldi, gelir gelmez de sütümü emen bu ademoğlu sizin neyiniz 

olurdu? 

Devler hep bir ağızdan: 

-Kardeşimiz olurdu, diye cevap vermiş (s. 92). 

k.11. Kurbağa kardeşim, gizle beni bir yere de Devanası yutmasın beni (s. 94). 

k.11. Tosbağa, tosbağacık, kardeşim, demiş. Allah rıza için gizle beni bir yere, ne olursun (s. 95). 

l.1. 
Dikeni verdim, şamdanı aldım, / Şamdanı verdim, İneği aldım, / İneği verdim, gelini aldım, /Gelini 

verdim, kavalı aldım, / Düttürü düt de, düttürü düt (s. 101)… 

m.5 

m.15 

Bir varmış, bir yokmuş, bir kocakarıyla bir de ineği varmış. Varı yoğu bir tek inekmiş kocakarının. 

Sütünü satar ineğin, geçinirmiş, hatuncağız (s. 102). 

n.11. 

Oduncu: 

-Hoş geldin, sefalar getirdin, kaplan kardeş, dedi. Hazır buraya kadar gelmişken bana yardım ediver ne 

olur, dedi (s. 108). 

n.12. 
Ormanda bir oduncu koskocaman bir ağaç kökünü bıçkıyla biçiyordu. Ceketsizdi, kolları sıvalıydı, 

geniş alnı terlemişti (s. 108). 

Çizelge 3’te masallarda saptanan, çocuğu duyarlı kılacağı düşünülen konuları içeren alıntılar 

verilmiştir. Her alıntının yanında masalın ve duyarlık konusunun kodu bulunmaktadır. Çizelge 

1’de bu kodların hangi masala ve duyarlık konusuna ait olduğu gösterilmiştir. Böylece hızlı 

biçimde verilen alıntının, hangi masalda olduğunu ve içerdiği duyarlık konusunu bulmak 

mümkündür.   

 

SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında Nâzım Hikmet’in derleyip yazdığı "Sevdalı Bulut" adlı kitabında 

bulunan 16 masal betimsel olarak çözümlenerek incelenmiş ve bu masalların birçok konuda 

çocuğu duyarlı kılacağı saptanmıştır. Çocuk edebiyatının amacı olan insana özgü duyarlıkların 

çocuğa yazınsal bir kurgu içinde kazandırılması, incelenen masallar aracılığıyla mümkündür.  

Kavramsal çerçevede belirlenen 18 farklı duyarlık konusundan sadece ikisi, hiçbir masalda 

saptanamamıştır. Bunun dışında kalan 16 duyarlık konusu farklı oranlarda masallarda 

saptanmıştır. Bu da incelenen masalların duyarlık konuları açısından zengin olduğunu 

göstermektedir. Bu masalları okuyan çocuğun, belli bir ölçüde farklı konularda duyarlık 

kazanacağı söylenebilir.  

Masallarda en çok aile bireylerine, iyilik yapmaya, kadına, emeğe ve çalışkanlığa, aşka-sevgiye 

ve yardımlaşmaya karşı çocuğu duyarlı kılacak konular görülmüştür. Bu duyarlıkların çokluğu, 

masallarda, kahramanın başından geçen olayların konu edilmesiyle yakından ilişkilidir. Bu 

ilişkinin nedeni ise çok görülen duyarlıkların kahramanların kişisel yaşamında ortaya 

çıkmasıdır. Bu da toplumsal yaşamda ortaya çıkan hakka hukuka adalete, insana, insanın 

mutluluğuna, paylaşmaya, barışa ve toplumsal huzura karşı duyarlıkların az görülmesini veya 

hiç görülmemesini açıklamaktadır.  

Sonuç olarak Nâzım Hikmet'in "Sevdalı Bulut" adlı kitabındaki masalların duyarlık eğitiminde 

bir araç olarak kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu kitaptaki masallar 

aracılığıyla çocuk, insana ve yaşama ilişkin duyarlık kazanır. Ayrıca bu masallar, çocukların, 

Türkçenin anlatım gücünü ve yaratıcı özelliğini sezmelerine olanak sağlar. Dilsel duyarlık 

geliştiren çocuk, yeni okumalar yapmak ister. Bu sayede de çocuk edebiyatının en temel 

işlevlerinden biri olan okuma sevgisi ile alışkanlığı kazanmış, düşünen ve duyarlı bireyler 

yetişir. 
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SÖZLÜ KÜLTÜR ORTAMI ÜRÜNLERİNİN MEDYADA KULLANILMASI: 

MASALI TELEVİZYONDAN DİNLEYEN ÇOCUKLAR 

 

Özlem DAĞDELEN 

 

Özet 

Masallar, ait oldukları toplumların gelenek ve göreneklerini, inançlarını, kültürel özelliklerini yansıtarak 
bunların gelecek nesillere iletilmesinde önemli işlevlere sahip olan halk edebiyatı ürünleridir. Özellikle 
çocuk edebiyatının en özgün kaynaklarından olan masallar, sözlü kültür ortamında oluşturulmuştur. 
Masallar, zamanla gelişen teknolojinin etkisiyle önce yazıya sonra da ikincil sözlü kültür ortamına 
aktarılmıştır. Teknolojik ilerlemenin hızlı bir şekilde devam ettiği günümüz dünyasında geleneğin 
yaşatılmasını sağlamak için kültür mahsullerinin toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi ve 
bu şekilleriyle kitlelerin yoğun olarak ilgi gösterdiği ortamlarda icra edilmesi kaçınılmazdır. Özellikle son 
yıllarda çocukluk çağındaki bireyler üzerinde yapılan çeşitli araştırmalar, çocukların gün içinde 
azımsanamayacak bir zaman dilimini televizyon ve internet ortamında geçirdiklerini açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmada masala odaklanmış televizyon programlarından hareketle medya aracılığıyla 
aktarılan masalların şekil, içerik, anlatıcı özelliklerine dair değerlendirmelerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Masal, Sözlü Kültür, İkincil Sözlü Kültür, Medya 

 

Verbal Culture Products Use in Media: 

Children Who Listens Tales on Television 

Abstract 

Tales are products of folk literature that has important functions to get transmitted to next generations 
as reflect the folk’s tradition, faith and cultural characteristic. Especially tales which are the most original 
source of child literature are created on verbal culture. Tales firstly transferred written environment 
after transferred secondary verbal cultural environment with effect of technological progression. In our 
current world with rapid progression of technology, it’s inevitable to update cultural products properly 
according to folk’s need and to perform these updated cultural products in environment that has 
intense interest of people. Especially, last various researches on individuals who are at childhood reveal 
clearly that children have spent considerable amount of time with television and ethernet. In this study, 
it will be evaluated tales about tale’s form, content and teller’s features with movement television 
programmes which focused on tales that transferred by media.  

Keywords: Child Literature, Tales, Verbal Culture, Secondary Verbal Culture, Media 

 

Giriş 

İnsanlar tarih boyunca yaşamlarına dair tecrübelerini estetik bir biçim kazandırarak sözlü 

şekilde ortaya koymuştur. Halkın ortak duygu ve düşünce dünyasını yansıtan bu ürünler 

yüzyıllar boyu sözlü kültür ortamında nesilden nesle iletilmiştir. Zamanla gelişen teknoloji, 

değişen yaşam koşullarının insanlarda sözü ve bilgiyi kayıt altına alma gereksinimi uyandırması 

gibi sebepler, sözlü ortamdaki ürünlerin ilk olarak yazılı ortama ve ardından medya ortamına 

aktarılmasını sağlamıştır. Walter J. Ong’un günümüz ileri teknolojisi ile yaşantımıza giren 

telefon, radyo, televizyon ve diğer elektronik araçların “sözlü” nitelikleri, üretimi ve işlevi önce 
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yazı ve metinden çıkıp sonra konuşma diline dönüştüğü için “ikincil sözlü kültür” (Ong 

2010:23) olarak adlandırdığı bu ortam, sözlü kültürün ürettiği materyallerin geniş kitlelere 

ulaştırılması noktasında giderek daha etkili hale gelmiştir.  Günümüzde medya kanalları 

aracılığıyla her yaştan ve her sosyal kesimden insana ulaşarak onlarla iletişim ve etkileşim 

kurmak oldukça kolaydır. 

Masallar, ilk olarak sözlü kültür ortamında üretilmiş halk edebiyatı ürünlerinden biridir. 

Çocukların hayal gücünü geliştirme, eğitim ve öğretim aracı olma gibi pedagojik öneminin 

yanında eğlenceli ve hoşça vakit geçirilmesini sağlama, kültürel değerleri insandan insana 

aktarma gibi işlevlere de sahiptir. Bu yönleriyle masallar, halk edebiyatı alanındaki 

araştırmacıların üzerinde en çok çalıştığı metinlerdendir. 

Bu bildiride kitle iletişim araçlarının, özellikle televizyonun insanlar üzerinde artan etkisi ele 

alınacaktır. Ulaşılabilir olma bakımından çocuk nüfusun geneline hitap eden TRT kanalında 

yayımlanan Masal Kitabı adlı masal programından hareketle, masalların bir medya organında 

yer alma biçimi incelenecektir. Bu bağlamda çocuklara hitap eden bu programın masal 

metinleri, masal anlatıcısı, anlatı mekânı gibi yönleri irdelenecektir. Böylece bir sözlü kültür 

ortamı ürününün medyada kullanılmasının çocuklar üzerindeki olası etkileri ele alınacaktır. 

Çok eski çağlardan itibaren insanlar tarafından ortaya koyulan edebî eserlerin büyük bir 

kısmının ilk söyleyeni unutulmuştur. Toplumun geneline mal edilmiş olan bu anonim/ortak 

eserler, edebiyatın ve özellikle halk edebiyatının temel kaynaklarını oluşturur. Uzun bir süre 

boyunca sözlü olarak nesiller boyu aktarılıp sözlü ortamda nakledilen bu eserler, teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte yazıya geçirilmiştir. Sözlü kültür ortamı ürünleri sonraki dönemde ise 

radyo, televizyon, internet gibi medya kanallarında yani yeni mecralarda çeşitli yöntemlerle 

anlatılmaya ve aktarılmaya devam etmiştir. Dolayısıyla bu yeni mecralar, geleneksel kültürün 

taşınmasında giderek daha fazla etkin olmaya başlamıştır. Bu halk kültürü ve edebiyatı 

ürünlerinden biri de masallardır. 

Pertev Naili Boratav’ın “Nesirle söylenmiş, dinlik ve törelik inanışlardan ve törelerden 

bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan 

kısa bir anlatı.” (1969:80) şeklinde tanımladığı masal türü, tanımında da belirtildiği gibi 

dinleyicileri inandırma amacı taşımayan bir türdür. Her yaştan insana hitap etmekle birlikte 

temelde çocuklara anlatılmak için oluşturulmuş halk edebiyatı ürünü olan masalı Saim Sakaoğlu 

“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde 

cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyenleri inandırabilen bir sözlü anlatım türü” 

(2002:4) şeklinde tanımlarken, masalın inandırıcılık konusundaki tüm iddiasızlığının yanında 

aslında dinleyicilerin bazen gerçeklik payı olabileceğine inandığı metinler olduğuna dikkat 

çekmiştir. Bu durum çocuk dinleyiciler açısından daha doğru olabilir. Çocuk yaştaki bireylerin 

kendi zihinlerinde kurguladıkları hayalî bir dünyada bu gibi anlatıların etkisi büyüktür. Okur 

Olmak: Çocukluk Döneminden Yetişkinlik Dönemine Kadar Kurgu Deneyimi adlı eserinde  J. A. 

Appleyard, okul öncesi dönemdeki çocukların, henüz okuma ve yazmayı bilmediği için, 

dinleyerek öğrendiklerini kurgu dünyasına taşıyarak, hayatındaki gerçeklikleri bu hayalî ve 

fantastik dünyada yarattığını belirtir. Ardından okul çağına gelip okumayı öğrenen çocuğun ise 

okuma aktivitesini başarabilmesinden dolayı metinlerdeki kurgusal dünyaya kolaylıkla 

girebildiklerini ve burada bir süre kalabildiklerini söyler. (Aktaran:Tüfekçi Can 2014:307) 

Dolayısıyla çocukluk çağındaki bireyler önce dinlediğine sonra da okuduğuna inanmaya açık bir 

zihin yapısına sahip olduğundan, masalların çocuklar üzerinde yarattığı etkiler yadsınamayacak 

kadar büyüktür. Zaten masallardaki abartı ve olağanüstülükler, bazı gerçekliklerin mübalağalı 

şekilde temsili durumundadır. “Aslında masalda görülen gerçeküstü (sürrealist) yaklaşımlar 

masalın tanımında da işaret ettiğimiz gibi gerçeğin abartılarak ve birtakım remzler, semboller ve 

imgeler kullanılarak anlatılmasından başka bir şey değildir. Söz gelişi; masallarda sıkça 

karşımıza çıkan ‘bir varmış bir yokmuş’ ve ‘bir arpa boyu yol gitmek’ gibi formellerle, bir 

bakıma, canlıların ezel ve ebed içindeki –yılı ne olursa olsun- mikro birim ifade eden hayatı 

özetlemektedir. Pek çok masalda karşımıza çıkan ‘suyun başını tutan dev’ gerek kişi gerekse 

devlet bazında kendini göstermemiş midir?” (Kaya 2007:489) 
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Masallar, kahramanları insanlar, hayvanlar ve olağanüstü varlıklar olan, hayali bir yerde ve 

bilinmeyen bir zamanda meydana gelmiş olayları konu alır. Konu bakımından herhangi bir 

sınırlamaya tabi değildir. Masallar, hemen her konuda söylenmiştir ve dinleyici kitlesine iyiliği, 

dürüstlüğü, doğruluğu, yardımsever ve çalışkan olmayı aşılar; kıskançlık, nefret, düşmanlık gibi 

duyguların insan hayatında meydana getirebileceği olumsuzlukları gözler önüne serer. Bu 

yönüyle masallar, çocuk edebiyatının en özgün kaynaklarındandır. Yaşam yolculuğunun daha 

en başında, çocuğun ninniden sonra karşılaştığı ilk edebî tür masaldır. Masallar, hayat 

karşısında bu kadar tecrübesiz ve her türlü etkiye açık olan çocuğun çeşitli becerileri 

kazanmasında önemli rol oynar. Masal dinleyen çocuklar, imge ve metaforlar yardımıyla hayal 

gücünü geliştirme olanağı bulur. Özellikle masalların formel olarak adlandırılan kalıplaşmış 

bölümlerinde çocuğun hayal gücüne hitap eden ifadeler yer alır. Açık ve anlaşılır bir dille 

oluşturulmuş masal metinleri çocukların dili doğru ve etkili kullanma becerisini geliştirir ve 

sözcük dağarcığını artırır. Atasözü ve deyimlerin yoğun olarak kullanılması bakımından da 

masallar öğretici niteliğe sahiptir. “Çocuğa dinleme, okuma, yazma, konuşma edimleri 

kazandırmakta masalların motivasyonu yadsınamaz. İkilemeleri, pekiştirme sıfatlarını, tezlik-

sürerlik ve yaklaşma fiillerini, ses taklidi sözcükleri, deyimleri, atasözlerini, duaları, bedduaları, 

bu birbirinden güzel renkli, inceliklerle yüklü halk dili söylemlerini anlatım biçimlerinde 

barındıran masallar, bireye yalnızca anadilinin tadını vermekle kalmaz; sanatçıların, yazarların 

gelecekte o dili geliştirip edebî-sanatsal ürünler vermelerine de katkıda bulunur.” (Helimoğlu 

Yavuz: 2013:380) 

Çocuklar üzerinde böylesine etkili olan masalların çocuk edebiyatı sahasında kullanılışı 

gelişigüzel bir şekilde değildir. Halk edebiyatı araştırmacıları tarafından sahadan derlenmiş 

herhangi bir masalın, üzerinde çocuk zihni ve psikolojisi bakımından gerekli hiçbir düzenleme 

olmadan yazılı olarak veya medya ortamında doğrudan çocuklara sunulması çeşitli sakıncalar 

doğurur. Bu nedenle masal metinleri, çocuk edebiyatı alanında kullanılmadan önce pedagojik 

açıdan bir değerlendirmeye tabi tutulmalı, zararlı bölümler gerekirse çıkarılmalıdır. “Bu ortak 

kültür unsurlarımızın çocukların ruh ve düşünce yapacağı katkılar ciddi eğitim bilimi, çocuk 

psikolojisi ve dil bilimi teknikleri kullanılarak değerlendirildikten sonra kitap, oyuncak ve çocuk 

eğitiminde kullanılacak yardımcı araç ve gereçler haline getirilmesi gerekmektedir.” (Yalçın vd. 

2008:63) 

Boscom’un eğlenme ve eğlendirme, kültür değerlerinin devamlılığını sağlama, eğitme ve 

toplumsal baskılardan kurtulma (Bascom 1954) şeklinde özetlediği folklorun dört işlevinin 

hepsi masallar için geçerlidir. Masallar, oluşturulduğu, yayıldığı ve derlendiği topluma ait 

kültürel pe çok unsuru içinde barındırarak bu değerlerin aktarılması noktasında önemli rol 

oynar. Özellikle küçük yaştaki bireylere hitap eden bir anlatı türü olması nedeniyle çocuk 

eğitimi konusunda birçok işleve sahiptir. Kıskanç olmamak, kaba güce karşı sağduyu ve 

özgüveni tercih etmek, hayatın tüm zorluklarına karşı sabırlı olabilmek, kötülerin ceza alıp 

iyilerin her şart altında kazanacağını unutmamak, yaşça ve akılca büyük olanların sözlerine 

önem vermek gibi önemli mesajlar masallar aracılığıyla çocuklara aktarılır. Böylece hem 

çocukların eğitimi sağlanır hem de henüz gelişme çağındaki bireyler üzerinde bir nevi sosyal 

denetim mekanizması oluşturulur. Masallar özellikle yazılı ve ikincil sözlü kültürün henüz 

gelişmediği çok da uzak olmayan bir zamana kadar uzun kış gecelerini eğlenceli kılmak ve 

hoşça zaman geçirmek için anlatılmış ve dinlenmiştir. Günümüzde masal anlatma geleneği 

geçmişteki kadar yaygın değildir. Ancak kitle iletişim araçları aracılığıyla yayınlanan masallar, 

çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaktadır. 

Teknolojinin Günümüz İnsanı Üzerindeki Etkileri, Kültürel Değişim ve Masallar 

Son birkaç yüzyılda değişen yaşam koşulları ve artan teknolojik gelişmelerin insanlar üzerinde 

çok yönlü bir etkisi olmuştur. İnsanlık, büyük bir istekle çağa ayak uydurmaya çalışıp her türlü 

moda akımı takip etmekte, güncel teknolojik ürünleri yaygın olarak kullanarak sistemin insanı 

mecbur kıldığı düzene ayak uydurmaya çalışmaktadır. “…Var olan yaşam biçiminin kişilere 

verdikleri, özellikle de materyal değerler, kişilerin var olan topluma uyumlanmalarını 

sağlamakta; toplum yapısı tarafından bu kişiler için uygun görülen, zorunlu kılınmış bulunan 
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toplumsal roller için gerekli davranış düzenlemelerini bu kişilerin öğrenmeleri ve sisteme 

uyumluluklarını sürdürmeleri sistemin maddi değer üretme ve sunma kapasitesi sürdükçe, 

maddi refahın devamı bu işi kolaylaştırmaktadır.” (Oskay 2014:429)  Fakat bu durum insanları 

gelenekten tamamen koparmamıştır. Günümüz insanı gelenekseli çağdaşa uyarlayarak özünden 

uzaklaşmaya karşı çıkmaktadır. Değişen bu yaşam koşuları altında hızlı yaşayıp hızlı tüketen ve 

bilgiye hızlıca ulaşmayı arzulayan günümüz insanının masal gibi sözlü kültür ürünlerine 

gereken ilgiyi göstermediği düşünülebilir. “İletişim teknolojisinin inanılmaz bir hızla gelişmesi 

ve bu gelişmenin yurdumuzun hemen her köşesine yayılmasıyla beraber sayıları ve teknikleri 

günden güne artıp gelişen yeni eğlence vasıtaları, sözlü geleneğimizdeki kimi eğlencelerimizin 

unutulmasına ya da terk edilmesine neden olmuştur. Günümüz insanı hoşça vakit geçirmek ya 

da boş zamanlarını değerlendirmek için genellikle televizyon seyretmeyi, sinemaya gitmeyi, 

bilgisayarda internet aracılığıyla kendilerine sunulan çeşitli oyun programlarıyla vakit geçirmeyi 

ya da sanal ortamlarda sohbet etmeyi, yine her köşe başında rastladığımız oyun salonları vb. 

eğlence mekânlarına gitmeyi tercih etmektedir.” (Çıblak 2008:44) Fakat bu değişim rüzgarının, 

geleneğin ve kültür unsurlarının tamamen unutulup terk edilmesine yol açtığı düşüncesi kabul 

edilemez. Değişen yaşam koşulları sözlü kültür mahsullerinin üretimini ve icrasını tamamen 

sona erdirmiş değildir. Zaten tarih boyunca gelişen hiçbir teknolojinin ya da girilen yeni bir 

yaşamsal sürecin insanlığın geçmişten getirdiği geleneksel kültürü ve genel kabulleri tamamıyla 

yok etmesi ve yerine bir anda daha önce karşılaşılmamış kültür ürünleri koyması oldukça az 

rastlanan bir durumdur. Burada bir kültürel değişimden çok yeniden bir dizayn ve 

güncellemeden bahsetmek daha doğru olur. Fakat şu da unutulmamalıdır ki, bu geleneksel 

mahsuller, çok boyutlu bir dönüşüm sürecine ayak uydurabildikleri ölçüde ayakta kalmayı 

başarabilir. Bu konuda tek bir bilim dalının yaptığı araştırma ve çalışmalar hedeflenen başarıya 

ulaşamayacaktır. Bu sözlü kültür ürünlerinin derlenmesi, sınıflandırılması, senaryolaştırılması, 

yeni tekniklerle görsel ve işitsel zenginlikler katılarak çeşitli programlar halinde yayınlanması 

konusunda halk bilimi, medya ve iletişim, radyo ve sinema, sosyoloji gibi birçok bilim dalının 

ortak çalışmalar yürütmesi elzemdir. Özellikle çocuklara odaklanan programlar pedagojik 

açıdan kontrol edilip düzenlenerek kitle iletişim araçlarında yerini almalıdır.  

Bu noktada günümüzde en yaygın kullanılan kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonun 

insanlar üzerindeki etkisine değinmek gerekir.  Hem görsel hem de işitsel algıya hitap etmesi, 

kolay ulaşılabilirliği, günceli takip etmedeki rolü gibi sebepler, televizyonu en çok tercih edilen 

kitle iletişim araçlarından biri konumuna getirmiştir. Televizyonun çok tercih edilmesinin 

sebepleri yetişkinler ve çocuklar için aynı değildir. Yetişkin bireyler güncel konulardan 

haberdar olmak, bilgi edinmek gibi sebeplerle bilinçli bir şekilde televizyon izlemeyi tercih 

ederken çocuk yaştaki bireyler daha çok çevresindeki yetişkinin kontrolünde ve tercihleri 

doğrultusunda eğlenceli vakit geçirmek için televizyon izlemektedir. Çocukların medya 

tercihleri arasında televizyonun ilk sıralarda olduğu açık bir gerçektir. Araştırmalar, okul 

çağındaki çocukların yılda yaklaşık 900 saati okulda 1500 saati ise televizyon karşısında 

geçirdiğini ortaya koymuştur. (Öktem vd. 2006) 3-60 ay arası çocuklar üzerinde yapılan bir 

araştırmada çocukların %10,3’ünün günde altı saatten fazla, %37,4’ünün 2-6 saat arası, 

%31’inin 2 saate kadar televizyon izlediği belirlenmiştir. Bu dönemdeki çocukların sadece 

%21,2’si gün içinde hiç televizyon izlememektedir. Okul öncesi dönemdeki çocukların yaklaşık 

%80’i gün içinde hiç de azımsanmayacak bir süreyi televizyon karşısında geçirmektedir. 

Araştırmaya katılan çocukların %31’inin televizyonu tek başına izlediği de ortaya konmuştur. 

(Akkuş vd. 2015:351-360) Çocukların büyük bir kısmının herhangi bir denetleyici gözetiminde 

olmadan televizyon ile baş başa kaldığı açıktır. Bu durum, alıcı konumundaki çocukları 

programların olumsuz iletilerine karşı savunmasız bırakmaktadır. Dolayısıyla henüz doğru karar 

verme konusunda tamamıyla olgunlaşmamış olan çocukların televizyonda neyi izlediği çok 

önemlidir. Özellikle çocukların gün içinde yoğun olarak televizyon izlediği zaman dilimlerinde 

yayınlanan programların çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimine olumsuz katkı yapmaması, 

şiddet unsuru içermemesi, ahlaki değerlere yer vermesi, içinde yaşadığı toplumun geleneğini ve 

kültürünü yansıtması, çevresinde gördüğü her bilgiyi kolayca kavramaya açık olan bu bireyler 

için büyük önem taşır. Bu programlar çocuk gözüyle değerlendirilerek onların zihinlerindeki 

etkileri incelenmeli, tercih sebepleri bilinmelidir. Gerek eğitim konusunda pek çok işleve sahip 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   319 

olması gerekse bir kültür taşıyıcısı vazifesi görmesi bakımından yeri doldurulamayacak metinler 

olan masalların çocukların böylesine yoğun bir ilgi gösterdiği televizyon ortamına uyarlanması 

kaçınılmazdır. Böylece günümüz koşullarında sözlü kültür ortamı verimlerinden uzaklaşmaya 

başlayan çocuklarımız için çok yönlü fayda sağlanacaktır. 

TRT, geçmişte de günümüzde de yayınladığı masal programları ile çocukların televizyondan 

masal dinlemelerine olanak sağlamıştır. Günümüz yetişkinlerinin hafızasında hala canlılığını 

koruyan Adile Naşit’in sunduğu Uykudan Önce, 80’li yıllarda çocuk izleyicilerin büyük zevk 

alarak izlediği bir masal programıdır. Bu programda özellikle çocuklar tarafından çok sevilen 

bir sanatçı olan Adile Naşit’in ağzından masal dinlemek, çocuklar için oldukça eğlenceli bir 

etkinlik olmuştur. Bundan sonra aynı çizgideki programların sayısı artarak devam etmiştir. 

Günümüze kadar hem TRT kanalında hem de diğer televizyon kanallarında masal programları 

yayınlanmıştır. Günümüzde ise özellikle çocuklara ulaşmayı amaçlayarak yayın yapan bir kanal 

olan TRT Çocuk kanalındaki Masal Kitabı adlı program masal anlatma geleneğinin günümüz 

şartlarına göre uyarlanmış bir örneğidir. Yapım ve yönetimi Bülent Yurdakul’a ait olan 

program, Ayşegül takma adını kullanan Gümeç Alpay tarafından sunulmaktadır. Program 

Ayşegül adındaki karakterin bir masal kitabından okuduğu masalları içermektedir. Masalları 

kitaptan okuyarak programa başlanır fakat hemen ardından kitabın rolü yok sayılarak anlatma 

tekniği ile masala devam edilir. Masallar söz konusu olduğunda masal anlatıcısının rolü oldukça 

önemlidir. Çünkü masalı çocuğa sevdiren masalın konusu ve içeriği kadar masalı söyleyen 

kişinin anlatım gücü ve masal anlatırken gösterdiği başarıdır. Bu programda, masala 

başlamadan çoğunlukla gün içinde yaşadığı bir olaydan hareketle sağlık, diş bakımı, ev işlerinde 

aileye yardım etme gibi konularda çocuklara çeşitli öğütler veren Ayşegül, yaşadıklarından yola 

çıkarak çocuklara yol gösterici bir konuşma yapar. Ya da dünyaca ünlü fabl eserlerinin sahibi 

La Fontaine gibi edebiyatçılar hakkında kısa bilgiler verir. Daha sonra sempatik bir ses tonuyla 

masala başlar. Anlattığı masalların hangi topluluğa ya da millete ait olduğuna dair kısa bir 

açıklamada bulunur. Ayşegül karakteri bazen anlattığı masalın ait olduğu topluluğun geleneksel 

kıyafetini giyer ve böylece sadece masalı değil, o topluluğun giyim kültürünü de yansıtır. 

Örneğin bir Kırgız masalı anlatırken, Kırgız Türklerinin geleneksel kıyafetlerini giyer. Bu 

durum, çocukların görsel hafızasına hitap etmesi bakımından önemlidir.  

Ayşegül masalı anlatırken, masaldaki karakterlerin seslerini onlara özgü şekilde canlandırır. 

İhtiyar bir adamın sözlerini söylerken bir ihtiyar gibi sesi titreyerek konuşur, masaldaki bir 

kuşun sözlerini kuş taklidi yaparak seslendirir. Jest ve mimiklerle de masalın etkileyiciliğini 

artırır. Ayrıca masal anlatımını kafiyeli dörtlükler söyleyerek zenginleştirir. Böylece Türkçeyi 

daha güzel ve etkili kullanarak çocuklara örnek olur. Ayşegül’ün okuduğu masallarda geçen 

burun kıvırmak, başının etini yemek, küplere binmek gibi deyimler, masal dinleyen çocukların 

dilimizin zenginliklerine hakim olmasını sağlar. Ayşegül bunun yanında masalda bulunan ve 

çocukların geneli tarafından bilinmesi mümkün olmayan bazı kelimeleri masala ara verip kısaca 

açıklayarak bu sözcüklerin anlamlarını öğretir. Örneğin Adil Kadı adlı masalı okurken kadı 

sözcüğünün anlamını kısaca açıklar. Böylece masalın öğreticiliğini başka bir yolla da destekler. 

Programda anlatılan masallar, kibirli ve tamahkâr olmanın zararları, dürüst olmanın güzelliği, 

zekâ ile olayları çözmek, çalışarak ve emek vererek para kazanmak, başkasına benzemeye 

çalışmamak, hırsızlık yapmamak, güzel sözlü olmak gibi olumlu mesajlar içerir. Ayrıca bu 

masallarda bir ırmağın ya da çeşitli hayvanların konuşabilmesi gibi olağanüstü durumların 

çocukların hayal gücünü geliştirdiği söylenebilir. 

Masal okuma ya da anlatma etkinliği, ailelerin, özellikle de annelerin çocuklarını uyutmadan 

önce yaygın olarak gerçekleştirdikleri bir etkinliktir. Çocukların uyku saatine yakın bir saatte 

yayınlanan bu masal programının, uyku öncesi masal okuma/anlatma etkinliğini üstlendiği de 

söylenebilir. Masal Kitabı adlı programda, Ayşegül’ün masal okuduğu sırada arka planda çeşitli 

müzikler çalar. Yavaş bir ritimle tıpkı bir ninni edasında çalan müzikler de çocukların 

uyumasını destekleyici niteliktedir. Bazen masalın sonunda “Hadi şimdi yataklara” diyerek 

çocuklara uyku saatinin geldiğini hatırlatır. Programın her bir bölümü yaklaşık beş-altı dakika 

uzunluğundadır. Program süresi uzun tutulmayarak odaklanma süresi kısa olan küçük yaştaki 

bireylerin sıkılmadan masal dinlemesi sağlanmış olur. 
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Sonuç 

Masal Kitabı adlı program, eğitici yönü, kültürel değerleri işlemesi ve şiddeti özendiren içeriğe 

sahip olmaması gibi yönleriyle günümüz çocuk yayınları arasında bir boşluğu doldurmuştur. 

Fakat çocuklara yönelik böyle bir masal programı bazı iyileştirmelerle desteklenmelidir. Masala 

özgü kalıplaşmış sözler olan formeller bu programda anlatılan masallarda çok sık yer almaz. 

Sadece birkaç bölümde, masalın başlangıç formellerine yer verilmiştir. Formel unsurların 

masalların geleneksel yapısı içinde önemli bir özellik olduğu düşünüldüğünde, bu unsurların bu 

tip programlarda daha yaygın kullanılması gerektiği söylenebilir. Programla ilgili bir eksik 

nokta da, göze hitap eden bir unsurların yaygın olarak kullanılmamış olmasıdır. Çocuk 

izleyicilerin eğlenceli ve ilginç görsel unsurlar içeren programlara daha çok ilgi gösterdiği bir 

gerçektir. Masal anlatmayı esas alan böyle programlar, kukla ya da animasyon tekniği ile 

oluşturulmuş görsellerle desteklenmelidir. Ayrıca bu gibi programlarda milli geleneğimizin ve 

kültürümüzün işlendiği Türk masallarına daha yoğun yer verilmesi, milli ve manevi 

değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması konusunda daha uygun olacaktır. 

Halk bilimi, yalnızca geçmişe ait kültürel malzemeyi derleyen, bu malzemeleri güncelleme 

konusunda hiçbir çalışma yapmayan bir bilim dalı değildir. Geçmişe ait bu malzemeleri medya 

ve iletişim, çocuk edebiyatı gibi bağlamlarda ele alarak disiplinler arası bir çalışma ile 

günümüze uyarlamak kültürel kimliğimizi yeni ihtiyaçlara göre şekillendirme noktasında halk 

bilimi alanındaki araştırmacılara büyük görevler düşmektedir. Sözlü kültür ortamı ürünlerinin 

çocuklar için güncellenerek radyo, televizyon ve internet ortamına aktarılması, bu malzemelerin 

uygulamalı halk bilimi bağlamında yeniden kullanıma sunulması ve TRT ya da diğer kanallarda 

yayınlanması sağlanmalıdır. Bu konu devlet ve özel teşebbüsler tarafından daha çok 

desteklenmelidir. 

Televizyon, günümüzde en yaygın kitle iletişim araçlarından biri olmasından dolayı çocukları 

da fazlaca etkilemektedir. Bu nedenle çocukların hayal gücünü geliştirmek, onlara insani 

değerleri ve halk kültürünü aşılamak amacıyla yayınlanan masal programlarının sayısı 

artırılmalıdır. Ayrıca bu programlar nitelik yönünden çeşitli çalışmalarla iyileştirilmeli, 

çocukların ilgisini daha fazla çekecek hale getirilmelidir. Masal programlarında görsel 

teknolojiden daha fazla yararlanılmalı,  çeşitli animasyon teknikleri ile masal kahramanları, 

masal mekânları oluşturulmalı ve böylece çocukların hayal gücünü geliştirmek amaçlanmalıdır.   

Çocukların izledikleri ve dinledikleri kurmaca karakterlerle özdeşim kurdukları ve o karaktere 

benzemeye çalıştıkları bir gerçektir. Bu nedenle bu programlardaki masallar özenle seçilerek 

çocuklara rol model olabilecek kahramanları dillendiren masallar tercih edilmelidir. 

Televizyondaki masal anlatıcıları, başka milletlerin masallarını da anlatmakla birlikte, 

tercihlerini Türk masallarından yana kullanarak çocukların milli kültürümüz konusundaki 

farkındalıklarını artırmalıdır. Bu konuda ailelere de görev düşmektedir. Aileler çocuğun masal 

dinleme ihtiyacını birebir karşılayamasa dahi, geleneğin yaşatılması adına bilinçli bir tavır 

sergileyerek çocuğun televizyon karşısında sarf edeceği zamanı bu tip programlara ayırmasını 

teşvik etmelidir. Bunun için ailelerin eleştirel medya okuryazarlığı konusunda bilgilendirilmesi 

de gerekmektedir. 
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ABDULLAH AVLANÎ’NİN “MUHTASAR TARİH-İ ENBİYA  

VE TARİH-İ İSLAM” ESERİ ÜZERİNE 

 

Rahmatulla BARAKAEV 

 

Genç neslin terbiyesinde ahlaki terbiye ayrı bir alanı oluşturuyorsa, manevi olgunluğa ermenin 

başka bir talebi de inancın terbiyesidir. Zira, genç okuyucuları imanli, diyanetli ruhta eğitmeye 

hizmet eden eserlerin tarihi de edebiyatımızda eski dönemlere kadar dayanır. Nitekim, 

peygamberler ve İslamiyetin tarihiyle ilgili eserler yazmak, Kuran-i kerim ayetleri ve hadisleri 

tefsir edip açıklamalar yapmak, hadis-i şerifleri tercüme etmek ve onlar esasında eserler kaleme 

almak geleneği Türk edebiyati tarihinde de önem taşımıştır (bu an’aneye Fars edebiyatında da 

önem verildiğinden “Türk edebiyatı tarihinde de” diyе vurguladık. Burada Muhammed Avfi’nin 

“Cevami ul-hikayat ve levami ul-rivayat” eserini anmak yeterli olur. Zira, sonraki asrlarda telif 

edilen birçok esere kaynak olarak hizmet eden bu eserin “Der marifet-i aferidgari teala ve 

takaddas ve zikr-i enbiya ve tevarih ve maasir-i mulük” adlı birinci kısmı peygamberler ve 

evliyalar tarihi hem de onlara dair efsane ve rivayeleri içine alır1). 

Nasiruddin Burhanuddin Rabguzi’nin “Kısas-ı Rabguzi” (m.1310) eseri asrlardır “Kısas ul-

enbiya” adıyla ma’lum ve meşhur olmuş, nice nice nesilleri atamız Adem aleyhisselamdan 

Muhammed aleyhisselama kadar gelen peygamberlerin (burada esasen Kur’ani kerimde yer alan 

24 peygambere değinilmiştir) tarihi ve İslam’la tanıştırmaya, bu yolla onların iman-inancını 

şekillendirmeye ve sağlamlaştırmaya hizmet etmiştir. Ali Şir Nevai’nin “Tarih-i enbiya ve 

hükema” eseri bu baki an’anenin XV.yy.daki kendine has örneği ise, Abdulla Avlanî’nin 

“Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam” eseri (1913) şimdilik Özbеk edebiyati tarihindeki son 

örneği olarak bilinmektedir. Her bir hayırlı işin vakti-saati olduğunu iyi bilen Avlanî bu eserinin 

“usul-i cedideye uygun olarak mekteb-i ibtidaiyyelerimizin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri 

için tertip еdilip, Türkistan şivesinde en mu’teber eserlere iktifa edilerek, kısaca Hazret-i Adem 

aleyhisselamdan hilafet-i Raşidin zamanına derc kılınup, meydan-ı intişara koyulduğunu”2 

vurgulamıştır. 

“Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam” adı üstünde muhtasardır, yani onda Adem, Şis, İdris, 

Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayıp, Musa, Yuşa, Davud, 

Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Aş’iya, Üzeyir, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed 

aleyhimusselamların hayatları hem de insanlığı Hak yola davetleri konusundaki çalışmaları 

hususunda kısaca ma’lumat vеrilmiştir. Eserin birinci bölümünde ilk peygamberlerin tarihi, 

ikinci bölümünde ise İslamiyetin doğuşu hem de Hazrat-i Muhammed aleyhisselamin bu 

yoldaki hizmetleri hikaye edilmiştir. 

“Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”in Özbеk çocuk edebiyatı tarihindeki yeri, ilkönce 

onun ilk dini bilgilerin öğretilmesi, genç nesle Hak yolun tanıtılması ve inancın 

sağlamlaştırılmasına hizmet etmesiyle bеlirlenir. Bu eser, bizce “Haftiyek” kitabının tahsilinden 

sonraki aşamada, yani Kur’an-i kerim’i mufassal öğrenme yolundaki bir adımdır. Aslında 

Kur’an-i kerim’deki ayetlerin yеdiden bir kısmını ayırıp, ilk okullarda aynen şu kısmını 
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öğretmenin büyükler için kaleme alınan eseri çocuklara uygunlaştırmanın bir usulu olarak 

değerlendirmek mümkün. Çünkü Avrupa ve Rus edebiyatında büyükler için yazılan onlarca eser 

yeniden düzenlenip, kısaltılarak, çocuklara uygunlaştırılan ve aynen şu usulle onlar çocuk 

yaştaki okuyucular arasına dahil olan eserlerden olduğu ma’lum. Nitekim, “Muhtasar tarih-i 

enbiya ve tarih-i İslam” hem geleneksel “Tarih-i enbiya”ları sadeleştirme ve genç okuyucular 

seviyesine uygunlaştırma mahsulü olarak 20.asrın başlarındaki Özbеk çocuk edebiyatinda 

kendine özgü bir çabadır. 

Demek, okula yeni adım atan çocuk önce elifbayı öğrenir, elifbadaki ilm-ma’rifet ve adap-

ahlakla ilgili küçük eserleri okumaya başlar ve böylece kendinde insanoğluna has olan en iyi 

faziletleri geliştirir; bununla birlikte iman-inancıni şekillendirme amacıyla dinî eğitimini de 

tamamlar. Bu dinî eğitimin nekadar hayatî olduğunu kanıtlamak için ise “Muhtasar tarih-i 

enbiya ve tarih-i İslam” gibi eserler hizmet eder. Zira, “Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i 

İslam”da Cenab-ı Hak atamız Adem aleyhisselamı yaratmasından itibaren, insanlığı günah 

yollardan men ederek, doğru yolu göstermesi için gönderdiği peygamberleri, onlara vahiy ettiği 

kitaplar, İslam dini ve bu yoldaki mücadelelerin geçmişiyle ilgili kısa, net ve güvenilir bilgiler 

vеrilmiştir. 

Bilindiği üzere, dini edebiyatlarda peygamberlerin sayısı hakkında farklı bilgiler verilmiştir. 

Meselâ, 1990 yılında yayınlanan iki kitaptan oluşan “Kısas-ı Rabguzi”de 24 adet peygamberden 

bahsedilmiştir. Bu 24 peygamberden ikisi (Circis ve Zulkarneyn) “Muhtasar tarih-i enbiya ve 

tarih-i İslam”da yer almamıştır. Bununla birlikte, “Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”da 

zikredilen altı peygamber  Eyüp, Şuayıp, Yuşa’, Elyasa’, Aş’iya ve Daniyal, “Kısas-ı 

Rabguzi”da yer almamıştır. 1989 yılında yayınlanan “İslam” kitabında 19 adet peygamberden 

söz edilmiştir v.s. Peki, aslında peygamberlerin sayısı nekadardır? 

Bu hususta “Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”ın Hazret-i İsa aleyhisselamla ilgili 

kısmının sonunda “Bu iki peygamberin (Hazret-i Adem ve Muhammed aleyhimusselam  R.B.) 

aralarında birçok peygamberler gеlip gitmişlerdir. Sayıları sadece Allah u tealaya ma’lumdur. 

Onların hepsi Allah’ın sеvgili kullarıdırlar” dеnilmiştir. “Kısas-ı Rabguzi”daki İshak 

aleyhisselamın doğumuyla ilgili kısımda ise peygamberlerin sayısının yüz yirmi dört bin 

olduğundan söz edilmiştir3. Bu bilgi Alihan Töre Şakirhoca oğlu Saguni’nin “Tarih-i 

Muhammedi” eserinde de yer almıştır4. 

Bunun dışında, “Kısas-ı Rabguzi”de bazı peygamberlerin peygamberlikleri hakkında ihtilaf 

olduğu söylenmiştir. Örneğin, “Aymışlar, Uzeyr’ning yalavaçlıkta ihtilaf bar” (2, 76), 

“Zülkarneyn’ni bazılar yalavaç tеdiler, bazılar melik tеdiler” (2, 88). Bununla birlikte, Ali Şir 

Nevai’nin “Tarih-i enbiya ve hükema” eserinde “Lokmanı hekim. Tarih ehlinden bazısı ani 

hükema silkinde mezkur kılıpturlar. Ve köprak el ani peygamber dеpturlar. Ve bazı rivayette 

mundaktur ki, Tеngri teala nübüvvet ve hikmat arasıda muhbir kıldı”5 dеnilen izah yer almıştır. 

Peygamberlerin adediyle ilgili ma’lumatın kaynaklarda farklı şekillerde anmaktan amaç, bu 

konuda tartışma değil, belki de tartışmamaya çağrıdır. Zira, Özbek müfessiri Abdulaziz Mansur 

“Peygamberler hakkında” makalesinde şöyle bir görüş belirtmiştir: Kur’an-i kerimdaki 25 adet 

peygamber: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kup, Yusuf, Lut, Eyüp, 

Zul-kifl, Yunus, Musa, Harun, Yuşa, İlyas, Elyasa, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya, İsa, 

Muhammed aleyhisselamların adlarının olması, bununla birlikte, İskender Zülkarneyn ve Hızır 

aleyhisselamların isimlerinin ve kıssalarının da Kur’an-i kerimde yer alması, ama onların 

peygamber olduklarına dair net delilin olmaması, dolayısıyla İslam ulemasının bazıları onlara 

                                                           
3 Nasiruddin Burhanuddin Rаbguzî. Kısаs-ı Rаbguzi. 1-kitap. – Тaşkеnt, 1990. S.83. (Bundan sonraki örneklerin cilt 

ve sаyfa numarası paratnez içinde gösterilecektir.)  

4 Аlihantörа Şakirhöcа oğlu Sagunî. Таrih-i Мuhаmmаdî. 1.kitap. – Тaşkеnt, 1993. S.20. 

5 Аlişir Nevai. Мükemmel eserler toplаmı. C.16. Тaşkеnt: Fen yayınevi, 2000. S. 168. 
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peygamber demiş, bazıları ise veli-evliya demişler. İslam akidesine göre bu konuda tartışmak 

men edilmiştir6. 

Demek, Avlanî’nin peygamberler hakkındaki bilgileri “en muteber eserlere iktifa kılınıp... derc 

kılındığı” kabul edilerek esasen eserin içeriği ve mazmununa itibar etmemiz yerinde olur. Bu 

yönden Avlanî’nin peygamberler hususundaki muhtasar bilgileri aşağıdaki yönlerden ayrı bir 

ehemiyete sahiptir, düşüncesindeyiz: 

Birincisi, Avlanî eserinde peygamberlere ait ana bilgilere yer vermiştir. Nitekim, Hazret-i Adem 

aleyhisselamın kıssası: “Cenab-i Hak alemni bar kılup, atamız Adem aleyhisselamni laydın 

(çamurdan) yaratup, (ona) can bеrdi. Feriştelerni Hazret-i Ademge secde kılurga buyurdı. 

Ferişteler secde kılup, İblis secde kılmadı. Şul sebepli Allahu teala dergahından kuvlanup, 

mel’un olup, Adem bala(çocuk)larıga düşman boldı. Songra Cenab-i Hak Hazret-i Ademning 

çap (sol) kaburgalarından anamız Havva’ni yaratup, ikkilerini cennetge koyup: “buğdaydın 

yеmengiz”, - dеdi. Düşman şeytan bir hiyle ile cennetge kirup, vesvese kılup: “eğer buğdaydın 

yеsengiz, daim cennetde kalursız”, - dеb aldap, ikkilerin hem yеdurdi. Şul sebepli Cenab-i Hak 

alarni cennetdin yеrge tüşürdi. Hazret-i Adem Hindiston’ga yakin Sarandibga, Hazret-i Havva 

Mekke-i mükerremenin yanındagi Cidde tağiga tüşdiler. Hazret-i Adem cennetdin çıkkanlariga 

köb vakt yığlab, kılgan günahlariga tevbe kıldılar. Hak teala tevbelerini kabul kılup: “Mekkege 

bar!” - dеb emr kıldı. Mekkege barup, Hazret-i Havva ile tapışup, birge yaşadılar. Anamız 

Havva her tuğuşda bir kız, bir oğul tuğub, fakat Şis aleyhisselamni yalğuz tuğdılar”. 

“Kısas-ı Rabğuzi”da Hazret-i Adem kıssası 15-29. sayfalarda hikaye edilmiştir. “Muhtasar 

tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”da ise bu bilgiler bir sahifadan daha az yer almıştır. Fakat bu 

bilgiler aslında Adem a.s. ve Havva anamızın tarihine dair tüm önemli olayları kapsadığından 

değere sahiptir. Meselâ, “feriştelerni Hazret-i Ademge secde kılurğa buyurdı. Ferişteler secde 

kılup, İblis secde kılmadı. Şul sebepli Allahu teala dergahındın kuvlanub, mel’un olup, Adem 

çocuklarığa düşman boldı”, dеnilen bilgiyi biraz daha geniş açıklayalım: “Kısas-ı Rabğuzi”da 

söylendiğine göre, İblis “Mevla azze ve celle ani manga musallat (gözetici  R.B.) kılsa, boyun 

sunmağayman, mani aning üze musallat kılsa öltürğayman”, dеmiş (1, 17). 

İkincisi ise, Azazil’dan Allahu teala niçin Adem’e secde etmedin, diyе sorduğunda, o “bеn 

ondan daha üstünüm, çünkü bеni ateşten, onu kara topraktan yarattın”, diyе cevap vеrmiş. İşte o 

sözü için onun Azazil adı İblis (“umudu kesilen”) adıyla değiştirilmiş (1, 21). Bundan dolayı o 

lanetlenip, ebediyen cennete girmekten mahrum edilmiştir. (“Naumid/umutsuz şeytan” ibaresi 

de bununla alakalıdır, çünkü günah-ı azime batan kulu da günahlarına tevbe edip, Allah’ın 

merhametinden ümitvar olabilir, fakat İblis bu ümitten mahrum edilmiştir). Dolayısıyla İblis 

ömür boyu Adem’in çocuklarına düşmandır. Bu şekilde her bir peygamberle ilgili en önemli 

bilgileri metne dahil etmek tarzı sonraki fasıllarda da öncülük eder. 

“Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”daki peygamberlere ait önemli bilgileri aşağıdaki 

şekilde tasnif edilebilir: 

a) Peygamberlere indirilen din ve kitaplar; 

b) Peygamberlerden kalan sünnetler; 

c) Peygamberler tarafından gösterilen mucizeler; 

d) Nisbeten mufassal bilgi vеrilen peygamberler; 

e) Muhammed aleyhisselamla ilgili bilgiler; 

f) İslamiyetin gelmesi ve yayılması hakkındaki bilgiler; 

g) Dört halife: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali’nin halifelikleri hakkında bilgiler. 

                                                           
6 Hacı Аbdulаziz Маnsur. Peygаmberler hаkkındа // Fаn vа turmuş dergisi. – Тaşkеnt, 1992.  № 1. S. 10. 
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“Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”daki bilgileri bu şekilde tasnif etmekten maksat şu ki, 

Avlanî işbu bilgilere ciddiyetle önem vermiş ve peygamberlerin ana özellikleri ve faziletlerini 

vurgulayarak göstermiştir. 

Şunu da belirtmek gеrekir ki, İslamiyet diğer dinlere nisbetle aşağılamak veya inkar etmek 

yolundan gitmez. Belki Allah’ın birliğini benimseyen ve Allahu teala tarafından nazil edilen 

dinleri kabul ederek, onları Adem evladını Hak yola çağırma sürecindeki aşamalar, diyе tarif 

eder. Avlanî bu bilgileri nakletmekle dinlararası hoşgörü, tolеrans gayelerini ileri sürmüş, 

böylece genç okuyucuları diğer din mensuplarına saygılı olma ruhunda eğitmiştir. 

Peygamberler Adem evladıni hakka davet etmekle birlikte, onları hem manen, hem zahiren 

olgunlaştırmaya katkıda bulunan aziz u mübarek zatlardır. Avlanî onların bu hizmetlerini 

göstermek için onlardan kalan sünnetleri de beyan eder. Zira, Adem evladı dış bakımdan giyim 

kuşağıyla hayvandan farklıysa, kalemle yazmayı öğrenmesiyle akl u firaseti büyük bir varlık 

olarak diğer canlılara nazaran yükseltilmiştir. Nitekim, Hazret-i İbrahim’dan kalan sünnetler 

insani kemalatın bir aşaması olarak değerli ise, Davud aleyhisselami dеmirciler kendilerine Pir 

edinerek, işbaşı yaptıklarında onun temiz ruhuna teveccüh ederler. 

Bilindiği üzere, mucizeler peygamberliğin ana şartlarıdır. Kullara doğru yolu gösterme 

çabalarında Allahu teala peygamberlerine mucizeler ata edip, onunla insanların kalbine hidayet 

nurunu saçar. Örneğin, İbrahim aleyhisselam kıssasıdaki en tesirli yer, hazret-i İbrahim’in ateşe 

atılma olayıdır. Allahu teala peygamberini ateşte yanmaktan esirgeyip, ateşi bahçeye çevirme 

mucizesi hatta edebiyatta da geleneksel tasvir unsuru olmuş, bu mucizenin ilahiliği önünde 

tükenmez insan hayretinin ifadesi olmuştur. Nitekim, peygamberler mucizelerinin tasviri de 

genç okuyucuları hidayet yoluna başlamada kendine özgüdür. 

“Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”da Avlanî Nuh, Yusuf, Musa ve İsa peygamberlerin 

hayatı ve faaliyetleri, İslam yolunda çеktikleri eziyet, cebir ve cefaların tasvirine önem verir. 

Bunun ilk nedeni şu ki, bu peygamberlerin çalışmaları insanlığın istikbali için çok büyük önem 

taşır. Nitekim, Nuh peygamber tüm alemi tufan bastığında insanlığı yok olmaktan kurtarmıştı. 

“Şimdiki insanlık Hazret-i Nuh’un bu üç oğlundan çoğalmıştır. Ham isimli oğlundan Habeş ve 

Zenciler, Sam isimli oğlundan Arap, Fars ve Rum kavimleri, Yafes isimli oğlundan Türk, Tatar, 

Moğol halkları çoğaldı. Bundan dolayı Nuh aleyhisselamı “İkinci Adem” dеnilir”, - diyе 

yazmıştır müellif. Burada Hazret-i Nuh’un insanlık için hizmeti Adem aleyhisselama 

eşitleştirilerken, bunda zerre kadar mübalağa yoktur. Belki onun mübarek ruhu huzurunda her 

bir insan ömür boyu borçludur, diyebiliriz. 

Yusuf aleyhisselam ise güzellik, temizlik ve Allahu teala tarafından gönderilen tüm ağır 

sınavlara sabr u tahammül timsali olarak meşhurdur. Bununla birlikte, Hazret-i Yusuf’un 

kendine kötülük yapan kardeşlerine bile iyilikle cevap vermesi, çetin günlerde onlara yardum 

etmesi, her bir genç okuyucu için ibret menbai olarak hizmet etmesini bilen yazar, bu 

peygamberin hayatına daha geniş yer ayırmıştır. Zira, Kur’an-i kerim’deki Yusuf suresinin 

111.ayetinde de “Onlar (peygamberler)in kıssalarında akl sahipleri için ibret vardır”, - 

dеnilmiştir7. Klasik edebiyattaki “Yusuf u Züleyha” destanları hem de Yusuf timsalinin 

geleneksel, sembolik tip derecesine yükselmesini de göz önünde bulundurursak, müellif Yusuf 

peygamberin hayatı hakkında geniş bilgi vеrmekle birlikte genç okuyucuları edebiyatın 

sırlarından haberdar olmalarını sağladığı da anglaşılır. 

Avlanî “Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”da geçmiş peygamberler tarihini hikaye 

ederken, “Hatem ul-enbiya” peygamberimiz Muhammed aleyhisselama ayrı bir yer verir. 

Nitekim, peygamberimizin nesebi, ecdadı, dünyaya gеlişi, eğitimi, Hadiça raziyullohi anhumaya 

evlenmesi, peygamberimize vahiy inmesi, Kur’an-i kerimin nazil oluşu, peygamberimizin 

Mekke’den Medineye hicreti, müşriklerle savaşları, İslamiyetin istikrarı, ahlakı, davranışları, 

hanımları, çocukları, peygamberimizin vefatı hususunda mufassal bilgi vеrmiştir. Zira, 

                                                           
7 Kur’an-ı Kerim. Özbеkçа izahlı tercüme. Тercüme ve izahlаr müellifi Аlauddin Маnsur. Тaşkеnt: Çolpan, 1992. – s. 

210. 
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Avlanî’nin "Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam"i tasnif etmesinin ana maksadı, genç 

okuyuculara, öncelikle, dinimiz İslam ve peygamberimiz Muhammed s.a.s.ın İslamiyetin 

yayılmasındaki hizmetleri ve bu yolda çеktiği meşakkatları hikaye etmektir. 

Muallif peygamberimizden bahsederken, ona has olan güzal fazilatlerin tarifine dikkat çeker. 

Örneğin, peygamberimizin dünyaya gеlişini hikaye ederken, bu vakanın alemşümül olduğunu 

onaylayan bilgilere ehemiyet vеrir; ve bu günün yеr yüzündeki tüm müslümanlara bayram 

olduğunu tekitle söyler. Gerçekten de bu öylesi basit bir olay değil, her bir müslüman evladı için 

bu gün aziz u mükerremdir ve bu gibi bilgiler genç okuyucular kalbinin derununden yer alması 

gerekir. 

“Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”daki Muhammed aleyhisselamla ilgili fasıllarda yer 

alan bilgilerin önemini gösteren hususlardan yine biri şu ki, müellif müslüman alemindeki 

önemli senelerin tarihine ayrıca değinmiştir. Meselâ, “Hicret-i Fahri alem” faslında 

peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicreti hikaye edilirken, bu hicretin İslam tarihindeki 

yeri, o tarihten (M.622 12.Rebi ul-evvel) itibaren müslümanlar müşriklerin zülmünden 

kurtulup, ibadetlerini aşikare yapmaya başladıkları, bundan dolayı ehl-i İslam’ın bu seneyi 

teberrük sayıp, hicri hesapla tarih başı olarak kabul ettiklerini mahsus kayd eder: “Derhakikat, 

ul kün müsülmanlar için ulug iyd bolub, her yılı şul künni mektep ve medreselerde ta’til kılub, 

kasipler kesblerini taşlab, bayram kılmak lazimdur”. 

Avlanî, İslam tarihi için mukaddes olan her bir seneyi bu şekilde özenle kaydeder ve kalbi İslam 

nuruyla dolmakta olan genç okuyucuların bu olayların bereketinden istifade etmesini sağlar. 

Kiblenin değişmesi, oruç ve zekatın farz olması, fitr sadakası ve bayram namazlarının vacip 

olması, Hazret-i Bilal tarafından ilk defa ezan okunması gibi vakaların tasviri bu açıdan dikkate 

şayandır. “Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”daki peygamberimizin hayatıyla ilgili her bir 

fasıl ahlaki, terbiyevi ehemiyete sahiptir, genç okuyucunu hidayet yoluna başlar, kalbini iman 

nuruyla doldurur, peygamberimizin maddi ve ma’nevi olgun insan olduğunu sevgiyle tasvir 

etmekle yazar genç okuyucuları peygamberimize münasip ümmet olmak, her bir alanda ondan 

ibret almak ruhunda eğitir. 

“Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam”da İslamiyetin nazil oluşu ve yayılışı hakkındaki 

bilgiler, Muhammed aleyhisselam hem de dört halifeyle ilgili bilgilerle birlikte yer almıştır. 

Peygamberimizin vefatından sonra Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman ve Ali’nin halifelikleri 

devrindeki çalışmalar, Mushaf-i şerifin çoğaltılması, İslam’ın dünyanın birçok ülkelerine kadar 

ulaşması, müslümanlar arasında çıkan tefrike ve bölünmeler, onların sonuçları üzerinde 

muhtasar durulmuştur.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, “Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam” eseri “Kısas ul enbiya-i 

Türki”leri genç okuyucuların seviyesine göre, onları İslam inancıyla tanıştırmak, hak yolunu 

gösterme konusunda 20.yy.ın başında Özbеk çocuk edebiyatindaki önemli çalışmadır. Avlanî bu 

eseriyle genç kitap severlere Kur’an-i kerim’de zikredilen peygamberler hakkında kısa ve 

güvenilir bilgileri sade dil ve uslüpte hikaye etmiştir. Eser, genç okuyucuları çetrefilli ve 

mufassal bilgi içeren, Arapça, Farsça ve arkaik eski Türkçe kelimelerden oluşan, okunması zor 

olan “Kısas ul enbiya-i Türki”leri mütalaa etmeden önce gençleri konuyla ilgili bilinçlendirir. 

Bu açıdan 20.yy.ın başındaki Özbеk çocuk edebiyatında ayrı öneme sahiptir. Avlanî’nin edebi 

faaliyetinin klasik edebiyatımızdaki baki an’anelere dayanarak gençleri ma’nen temiz, en güzel 

faziletlere erişen olgun, inançlı müslüman nesil olarak eğitilmesinde çocuk edebiyatımız 

tarihinde iz bırakmıştır. 

Not: Bağımsızlık sayesinde halkımızın bin yıllık milli, kültürel, edebi, tarihi ve dini değerlerinin 

canlanmasıyla “Muhtasar tarih-i enbiya ve tarih-i İslam” eserini bugünkü yazıya çevirip, önce 

gençlerin “Gülhan” dergisinde (Taşkent, sy.1, 3, 5, 7, 1991), sonra izah ve sonsözle kitap olarak 

neşrettirdik (Taşkent, 2008). 
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İNGİLİZ DİLİNİN TEDRİSİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ ROLÜ 

 

Rena İSMAYILOVA* 

 

Özet: 

Her bir xarici dilin tedrisi metodik bakımdan müeyyen edilmiş merhalelere bölünür. Bu makale esas 
didaktik prinsiplerden olan asandan-çetine,  sadeden- mürekkebe prensiplerine amel etmekle ilkin 
merhalede İngiliz dilinin tedrisi metodikasının daha semereli ve orjinal üsulundan bahs olunur. Burada 
İngiliz dilinin tedrisi zamanı çocuk edebiyatının, eyni zamanda folklor numunelerinin rolu xüsusi 
vurğulanır, yeni bir metod ileri sürülür. Çocuk edebiyatı dedikde esasen, 6-10 yaşlı çocukların ana dilinde 
bildikleri, özellikle şifahi halk edebiyatından götürülmüş ve  İngiliz diline tercüme olunmuş nümunelerin  
kömeyi ile tedrisinin elmi cihetten esaslandırılmasına dair öz fikirlerini, apardığı tahlillerin neticelerini 
oxucularla bölüşdürmeye say edir.   

Anahtar kelimeler: İngiliz dilinin tedrisi prosesi, ilkin merhale, sözlü halk edebiyatı, yaş qrupu, tefekkür, 
müasir teknolojiler. 

 

THE ROLE OF CHILDREN’S LITERATURE IN TEACHING ENGLISH. 

 

Abstract 

The role of children’s literature in teaching English from methodic point of view teaching of every 
foreign language is divided into certain stages. The article touches upon the more useful and original 
methods in teaching English for the children of 6-10 age group in the primary stage.  In the article it is 
specially emphasized the role of the literature, as well as different tales, stories, rhymes, legends and 
other materials of the kind extracted from the folklore, for children of the mentioned age in this 
process. The authoress tries to share her idea and the results of her analyses in this sphere with the 
readers. 

 

Çağdaş dünyamızda qloballaşma ve inteqrasiyanın geniş vüset aldığı bir zamanda reallaşan 

mütereqqi prosesler arasında xarici dillerin öyrenilmesi mühüm ehemiyyet kesb edir. Dünyanın 

en nüfuzlu ve inkişaf etmiş, kadim tarixe malik dövletlerinden biri olan Böyük Britaniya ve 

Şimali İrlandiya Birleşmiş Krallığında ümumi ünsiyyet vasıtası olan İngiliz diline maraq bütün 

dövrlerde hemişe çok güclü olmuşdur. Bu dile olan marağın hazırkı zamanda günden-güne 

süratle artmaqda olduğunu söylesek, yeqin ki, yanılmarıq. Bu tabii bir prosesdir. Bele ki, 

dünyanın en güclü, başqa sözle desek, fövqeldövleti olan Amerika Birleşmiş Ştatlarında, 

hemçinin Kanada, Avustralya, Yeni Zellanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve diğer aparıcı 

devletlerde mehz İngiliz dilinde danışırlar. Bundan başqa, dünyanın bütün nüfuzlu beynelhalk 

teşkilatlarının esas işçi dili de İngiliz dilidir.  

Malumdur ki, her bir xarici dilin tedrisi prosesi zamanı didaktik prinsiplerin taleplerine riayet 

olunmalıdır. Daha doğrusu, tedris edilen dil ve nitq materialları asandan-çetine, sadeden-

mürekkebe doğru prinsiplere uygun olarak sıralanmalıdır. Her bir sonraki mevzu evvelki 

mövzuları tamamlamalı, hem de onları inkişaf ettirmelidir. Bu bakımdan harici dillerin tedrisi 

prosesi muayyen merhalelere bölünmeli, her merhalenin spesifikliği nazara alınmalı ve hemin 
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merhale için karşıya konulan maksat önceden muayyenleştirilmelidir. Yeri gelmişken, çok 

mühim bir merhaleni de kaydetmenin zaruri olduğunu hesap ediyoruz. Tedris prosesinin 

merhalelere bölünmesinde dili öğrenenlerin yaş grubu, onların merak dairesi ve başqa bu kimi 

amiller mutlaka nazara alınmalı ve konkret harici dilin tedrisi metodikası hemin istikamette 

işlenib hazırlanmalıdır.  

Yukarıda gösterilenler bir harici dil kimi, tabii ki, İngiliz diline de şamil  edilmelidir. Takdim 

edilen bu yazıda İngiliz dilinin tedrisi prosesinin ilkin merhalesinde daha semereli, daha yüksek 

neticeye nail olmak için çocuk edebiyatından, o cümleden şifahi halk edebiyatından götürülmüş 

muhtelif kısa hikayeler, nağıllar, temsiller ve küçük yaşlı çocukları mazmun bakımından celb 

edebilen, onların körpe tefekkürü ile kavranılabilen, başa düşülebilen, onların tedris zamanı 

faallığını ve marağının artırılmasına yardımcı olabilen materiallardan istifade şartlarını 

araştırmaya çalışmışız. 

Danılmaz bir faktdır ki, her bir işin temeli ne kadar muhkem kurulursa, hemin işin neticesi de 

bir o kadar uğurlu ve itibarlı olur. Atalar demiş ki, “özülü muhkem olan binanın ömrü de uzun 

olar.” Bu atalar sözüne manaca çok yakın olan, onun ekvivalenti gibi kabul edilebilecek bir 

İngiliz meseli de var: “A good beginning makes a good ending”, yani “başlangıcı yahşı olan işin 

(yahud yahşı başlanan işin ) sonu da yahşı olar.” 

Bu müdrik kelamları harici dillerin, o cümleden İngiliz dilinin tedrisi fonunda şerh etsek 

diyebiliriz ki, dilin öğrenilmesinin başlanğıc, ilkin merhalesinin bünövresi elmi-metodiki 

baxımdan esaslı şekilde kurularsa, elde edilen bilikler daha davamlı olar, sonrakı merhalelerde 

bu biliklerin inkişaf etdirilerek tekmilleşdirilmesi daha asan olar. Netice etibarı ile, tedris edilen 

xarici dil, konkret halda İngiliz dili, sözün asıl manasında dili öğrenenler için ünsiyet vasıtasına 

çevrilir. 

Yeri gelmişken, biz, dilin tedrisinin ilkin merhalesi dedikde, 6-10 yaş qrupuna aid olan 

çocukları nazarda tutuyoruz. Tanınmış İngiliz  pedagogu, mütefekkiri Con Lokun “Ağ lövhe” 

adlı nazariyesinde gösterildiği gibi, tahminen bu yaşta olan çocukların beyni temiz ak levhaya 

benzer, ora ne yazsan, nece yazsan hemin körpenin gelecek taleyi, faaliyet imkanı ve beceriği de 

öyle olacaktır. Bununla yanaşı, her bir körpe ayrı-ayrılıkta bir ferttir. Odur ki, fertler arasında 

ümumi, oxşar cihetler olsa da, bu ferdlerin her biri öz spesifikliyi, eyni zamanda, akli ve zihni 

baxımdan muhtelif potensiyel imkanlara maliktir. Buradan böyle bir neticeye gelmek olur ki, 

kiçik yaşlı çocuklara xarici dilin öğretilmesinin tedrisi metodikasını işleyip hazırlayarken 

ümumi metodlarla yanaşı ferdi yanaşma metodu da yaddan çıxmamalı, habele, çocukların 

maraq dairesi, psixoloji durumu, ümumi fiziki inkişaf seviyesi, kavrama becersisi ve başka bu 

gibi diğer faklar da mutlaka nazara alınmalıdır.   

Odur ki, çocuklar için çetindir. Onun özüne mahsus hususiyetleri yazıçıdan fıtri istidatla, ilmi 

biliklere yiyelenmekle yanaşı, çocuk alemini derinden öğrenmeyi talep ediyor. Muhtelif yaşlı 

çocukların maraq dairesini, estetik  zövqünü öğrenmeden onu muayyen  bir maksata doğru 

yöneltmek, onun ferdi meylini inkişaf ettirmek olmaz.(1.,sah. 5)  

“Bununla bele bilmeliyik ki, çocuklar yaş etibarı ile daima deyişilir, onlar dövrden-dövre, 

nesilden-nesle deyişilir. Beşeriyyetse büyüyor, kamilleşiyor. Bak ona göre de büyüklerin özleri 

için yarattıkları kadim efsaneler şimdi, demek oluyor ki, bütünlükle çocuk nağıllarına 

çevrilmişdir”. (2.,sah.99) 

Müasir elmi araşdırmalar gösterir ki, 6-10 yaş qrupuna daxil olan çocuklar için her şeyden önce 

onları ihata eden real alemde rastlaşdıqları her şey daha maraqlı, daha celbedici görünür. Onlar 

gördükleri her bir eşyayı veya canlı varlıkları tabii ki, kendi çocuk tefekkürleri  ile derk etmeye, 

onlarla ünsiyyette olmaya çalışıyorlar.  Odur ki, dili tedris eden muallim ilk növbede hemin 

eşyaları uşağa gösterip onların adını bir nice defa telaffuz edir, çocuk da hemin sözleri 

muallimden sonra tekrar edir.  

Öğretilen ayrı-ayrı leksemlerin benimsetilmesine emin olanadek bu proses muntazam olarak 

davam etdirilir. Tecrübe gösterir ki, bu zaman muhtelif eşya ve varlıkların, o cümleden 

hayvanların (önce ev heyvanlarının), kuşların, ağaçların ve diğer bitkilerin renkli şekillerinden 
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de istifade olunması kanaatbahş neticenin elde olunmasına sebeb olur. Muayyen kadar söz 

ehtiyatına malik olduktan sonra hemin sözler tasdik, inkar ve sual formalarında olan en sade, 

kısa cümlelerde birleştirilir, daha sonra kısa diyaloglar, hemçinin muhtelif nitq modellerinin 

kömeyi ile muhkemlendirilir ve aktifleştirilir. Bu merhalede disklere yazılmış audio-video 

materiallardan ve müasir texnologiyaların diğer nailiyyetlerinden istifade edilmesi daha maksata 

uygun olurdu. Yeri gelmişken kayd etmek isteriz ki, bu makalede maksadımız 6-10 yaşlı 

çocukların yalnız şifahi nitqinin formalaştırılması meseleleri hakkında fikir ve düşüncelerimizi 

okuyucularla bölüştürmekten ibarettir.  

Şifahi nitqin bünövresinin qoyulması ve onun inkişaf ettirilmesi istikametinde apardığımız 

araşdırmaların praktiki neticeleri göstermişdir ki, bu prosesde çocuk edebiyatından götürülmüş, 

real hayatdan bahs eden faktlara söykenerek didaktik değerlere malik sade mazmunlu kısa 

hikayelerle yanaşı, şifahi halk edebiyatı numunelerinden – nağıllar, efsaneler, temsillerden 

istifade olunması çok yaxşı neticelere getirip çıkarır.  

Yeri gelmişken kaydetmek isteriz ki, böyle materyalleri tedris prosesine celb etmek için aşağıda 

gösterilen şartlara, başka sözle desek, taleplere amel olunmalıdır:  

1) Şifahi halk edebiyatından İngiliz dilinde seçilen numunelerin daha yahşı kavranılması ve 

tedris prosesinin semereliliğinin artırılmasına nail olmak için onların  mazmunu ilk önce, 

çocuklara ana dilinde belli olmalıdır.  

2) Çocukların yaş grubu ve kavrama seviyesine muvafık olarak, seçilen mevzular onların merak 

dairesine uygun gelmelidir.  

3) Leksik, gramatik, umumiyetle, lingvistik noktayı nazarından  mevzuların dili sade olmalıdır.  

4) Seçilen bütün nitq materyalleri audio-video disklere yazılarak ders zamanı nümayiş 

ettirilmelidir.  

5) Materiallar metodik ardıcıllıqla sıralanmalı ve tedris olunmalıdır. 

6) Her bir materialın lügati, qramatik kaideleri ve fonetik çalışmaları da buna ilave olunmalıdır. 

Bele ki, çocuklar dilin aspektlerine ait bütün növ çalışmaları hem görmeli, hem de 

işitmelidirler. 

7) Muallim her bir derse kreativ yanaşmalıdır, ümumi metodları tatbik etmekle beraber, ferdi 

yanaşma metodundan da istifade etmeye çalışmalıdır. 

Sonda qeyd etmek isterdik ki, bu makalede 6-10 yaş grubuna dahil olan balacalar için İngiliz 

dilinin tedrisi prosesinde çocuk edebiyatı, eyni zamanda, folklor numunelerinden istifade 

edilmesi hakkında öz münasebetimizi  bildirmeye say ettik. Gelecekte bu mövzuda daha 

derinden ve etraflı tetkikler aparmaq, elde ettiğimiz neticeleri bu saha ile ilgilenen 

mütehassıslarla bölüşdürmek ümidindeyiz. 
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ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU’NUN “EFSANELER” İLE YALVAÇ URAL’IN 

“ANADOLU EFSANELERİ” ADLI KİTAPLARININ ÇOCUĞUN YARATICI 

DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDEKİ ÖNEMİ 

 

Safiye KARABABA* 

 

Özet 

Gelişen dünyada bilim ve teknoloji, belleğimizi doğrudan etkilemekte ve üst düzeyde düşünmeyi 
gerektirmektedir. Bu durum eğitim alanında bilişsel becerileri merkeze alan çalışmaları zorunlu 
kılmaktadır. Bilişsel becerilerin odağında düşünme ve sorgulama vardır. Düşünme ve sorgulama ile 
yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme gibi üst düzey beceriler daha hızlı 
geliştirilmektedir. Yaratıcılık ise karmaşık bir süreçtir. Yaratıcılık süreci, tüm duyuşsal ve bilişsel 
etkinliklerde kendini göstermektedir. Yaratıcılıkta özgünlük, olağanüstülük, kural dışılık, sıra dışılık, 
bilinenlerin dışında kullanma, şimdiye değin olduğundan başka biçimde birleştirme gibi özellikler 
bulunur.  

Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek için çocuğun erken dönemlerde onu duymaya, düşünmeye, 
sorgulamaya yönlendirecek nitelikteki kitaplarla buluşturulması gerekmektedir. Çünkü çocuk edebiyatı, 
çocuğu eğlendirmenin, ona hoşça vakit geçirtmenin yanı sıra çocuğun belleğini de devindirmeyi amaç 
edinmektedir. Çocuk edebiyatı çocuğun çevreyi algılayış, olayları seziş ve karşılaşabileceği durumlara 
yönelik olumlu tutum ve davranış sergileme, geliştirme ve kazanmasına olanak sağlamaktadır.  

Çocuk edebiyatı ürünleri arasında yer alan efsaneler, yaratıcı düşünme sürecine ve bu sürecin 
niteliklerine oldukça fazla yer vermektedir. Efsane türü metinlerde, kahraman karşılaştığı sorunlara farklı 
çözümler üretir; alışılmış düşünce kalıplarından çıkarak yeni uygulamalar ortaya koyar. Bu metinler, bir 
yandan çocuğun dilsel, bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirirken bir yandan da çocukta millî ve evrensel 
kültür değerlerine karşı bir bilinç uyandırır. 

Bu çalışmada, efsanelerin yazınsal niteliği ve yaratıcı düşünme bağlamında işlevi tartışılmıştır. Çalışmanın 
amacı, çocuklara yaratıcı düşünme becerisini kazandırma bağlamında, çocuk edebiyatının işlevini, seçilen 
yazınsal nitelikteki kitapların tanıklığında değerlendirmektir. Veri kaynaklarını; Ali Püsküllüoğlu’nun 
“Efsaneler” ile Yalvaç Ural’ın “Anadolu Efsaneleri” adlı kitaplar oluşturmaktadır. 

 Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen 
veriler, “betimsel çözümleme” tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın sonucuna göre efsanelerin yaratıcı düşünmenin özelliklerini geniş bir şekilde içerdiği 
belirlenmiştir.Buna göre efsaneler çocuğun yaratıcı düşünme becerisini geliştirmesi bakımından Türkçe 
öğretiminde kullanılabilecek zengin metinlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, düşünme becerileri, yaratıcı düşünme, efsaneler   

 

Abstract 

In the developing world, science and technology have a direct impact on our memory and require high-
level thinking. This situation necessitates studies that centre the cognitive skills in education area. There 
are thinking and questioning at the center of cognitive skills. High-level skills such as creative thinking, 
critical thinking, reflective thinking improves faster with thinking and questioning. Creativity is a 
complicated process. The process of creativity manifests itself in all affective and cognitive activities. In 
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creativity there are features such as originality, extraordinariness, irregularity, use out of the common 
meaning, merge in a way other than the one mentioned above.  

In order to develop high-level thinking skills, the child needs to be brought up early in the books that will 
lead him to hear, think and inquire. Because children's literature is aimed at recreating the child's 
memory as well as giving him/her a pleasant time. Children's literature allows the child to exhibit, 
develop and acquire positive attitudes and behaviors for perceiving the environment, and also the 
events and encountering them.  

Legends, which is among the products of children's literature give the creative thinking process and 
qualities of this process a lot of space. In mythical texts, the hero produces different solutions to the 
problems he is encountering; Moves out of the usual patterns of thought and puts forth new practices. 
These texts, on the one hand, develop the child's linguistic, cognitive and social skills while raising 
awareness of national and universal cultural values in the child. 

In this work, the function of the legends in the context of literary character and creative thinking is 
discussed. The aim of the study is to evaluate the function of children's literature in the testimony of 
selected literary books in the context of bringing children creative thinking skills. The sources of the data 
are Ali Püsküllüoğlu's "Legends" and Yalvaç Ural's "Anatolian Legends" books.  

 In the study, a document review of qualitative research methods was used. The data obtained from the 
study were analyzed using the "descriptive analysis" technique. 

According to the result of the research, it has been determined that legends include a broad range of 
creative thinking features.Accordingly, legends are rich texts that can be used in teaching Turkish in 
terms of improving the child's creative thinking skills. 

Keywords: Children’s literature, thinking skills, creative thinking, legends   

 

Giriş 

Bilim ve teknoloji alanında yapılan gelişmeler ile birlikte bireylerden temel düşünme 

becerilerinin yanında farklı düşünme becerilerine de sahip olmaları beklenmektedir. Bu durum, 

eğitimde üst düzey düşünme becerilerini ve bilişsel becerileri merkeze alan çalışmalarızorunlu 

kılmaktadır. Bilişsel becerilerin odağında düşünme ve sorgulama vardır. Düşünme ve sorgulama 

ile üst düzey beceriler olan yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme vb. daha 

hızlı gelişmektedir. Düşünme becerileri; demokratik yaşama katılmak, iş ve teknolojik yaşama 

uyum sağlamak için de gerekli olmaktadır. Bunlara ek olarak bireyin psikolojik gelişimine katkı 

sağladığı ve başarısını artırdığı da bilinmektedir. Bu nedenle eğitim sürecinde sadece sözlü bilgi 

aktarma yerine, öğrencilerin bağımsız biçimde bilgi üretme, kullanma, değerlendirme, keşfetme 

becerilerini de geliştirmeye ağırlık verilmelidir (Romano, 1992). 

Öğrencileri, yaşadıkları dünyayısorgulayan, değerlendiren, dil ve zihinsel becerilerini geliştiren 

bunlarıçeşitli alanlarda uygulayan bireyler olarak yetiştirmeye dikkatedilmelidir. Bunun da yolu 

düşünme eğitiminden geçmektedir. Bu amaçlaokul programlarına düşünme eğitimi dersi 

konulmalı, farklı derslerde de düşünmebecerilerini geliştirici etkinliklere yer verilmelidir. 

Öğretmenler,öğrencilerin temel bilgi ve becerilerini geliştirirken düşünme becerilerinide 

geliştirmeye özen göstermeli, öğrendiklerini günlük yaşamda etkili birşekilde kullanmalarını 

sağlamalıdır (Güneş, 2012). 

Soyut bir kavram olan düşünmeyi tanımlamak zordur. Nickerson’a (1988) göre düşünme, içinde 

bulunulan durumu anlamak amacıyla aktif, amaca yönelik ve düzenli olarak yürütülen zihinsel 

işlem ve süreçlerdir. Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlükte (1996, s. 660) düşünme duyum ve 

izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu; 

karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Cüceloğlu (2001, s.216), düşünmenin zihinsel bir süreç olduğunu söyleyerek 

amaca yönelik ve organize olduğunun da altını çizmektedir. Bütün bu tanımlara baktığımızda 

düşünme eylemi analiz etme, sentez yapma, kıyaslama, parçadan anlam çıkarma gibi bazı üst 

düzey bilişsel etkinliklerde bulunmayı gerektirmektedir. Düşünme, zihnimizde uygulanan işlem 
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ve süreçlere göre çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bunlara düşünme türleri denilmektedir. Bunlar 

(Güneş, 2012): Tümdengelim Düşünme, Tümevarım Düşünme, Anolojik Düşünme, Analitik 

Düşünme, Sistemli Düşünme, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Üst 

Düzey Düşünme, Altı Şapkalı Düşünme, Klinik Düşünme.  

Düşünme türleri ortak özelliklere sahip olduğu gibi her düşünme türünün de belli başlı 

özellikleri bulunmaktadır. Örneğin tümden gelim düşünme, bütünden parçaya; tüme varım 

düşünme, parçadan tüme giden zihinsel işlemleri içermektedir. Analitik düşünmede; bütünün 

parçalarına ayrılması onların yeniden tanımlanması ve sınıflandırılması işlemleri yapılmaktadır. 

Sistemli düşünme, çeşitli elemanlar ve aralarındaki ilişkileri içeren karmaşık ilişkileri 

kapsamaktadır. Eleştirel düşünme ise bilgileri değerlendirmeye yönelik bir düşünmedir. Yaratıcı 

Düşünme ise; buluşçu, yenilikçi, sorunlara yeni ve farklı çözümler üreten, özgün düşüncelerin 

ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimidir. Yani esnek, akıcı, özgün, alışılmışın dışında 

düşünmedir. Yeni fikirler ve olasılıklar üretmeye, birden fazla doğru yanıta ulaşmaya olanak 

tanır (Güneş, 2012). Ancak yaratıcı düşünme ile yaratıcılık kavramları birbirine 

karıştırılmamalıdır. Yaratıcı düşünme ve yaratıcılık aynı anlama gelmemesine rağmen birbiri 

yerine kullanılabilen iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa yaratıcı düşünme daha çok 

zihinsel etkinlikleri, yaratıcılık ise hem zihinsel hem de performansa dayalı etkinlikleri 

çağrıştırmaktadır (Demirel, 2010). 

Yakın bir tarihe kadar yaratıcılık üstün becerilere sahip bireylere has gizil bir güç olarak 

algılanırken, günümüzde dünya üzerinde var olan bütün bireylerin sahip olduğu bir düşünce 

biçimi olarak algılanmaktadır. Yaratıcılık, her alanda duyuşsal ve düşünsel beceriler olarak 

algılanmasına rağmen kesin bir tanımı yoktur. Yaratıcılıkla ilgili olarak tanımlar daha çok 

yaratıcılığın karmaşık bir düşünce biçimi olduğu yönündedir. Yaratıcılık, mevcut bilgilerin 

aralarındaki ilişkilerden yararlanarak yeni bilgiler üretmedir (Soylu, 2004). 

Yaratıcılık, bireyin öğrenme yaşantısı sonucunda öğrendiklerini birbiriyle ilişkilendirerek 

karşılaştırdığı bir sorunu çözebilmesi; bu ilişkileri kullanarak ortaya yeni özgün bir düşünce ya 

da ürün koyabilmesi olarak açıklanabilir. Yaratıcılık, çağrımsal ve ideleştirici anlatım 

düzgünlüğü, özgünlük, uyumlu ve doğal esneklik, mantıki değerlendirme yapabilme yeteneği 

gibi davranış ve düşünce biçimidir (Güleryüz, 2000, s. 165). San’a (2001) göre; yaratıcılık her 

bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, günlük yaşamdan 

bilimsel çalışmalara kadar uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve 

davranış biçimidir. Geniş anlamı ile yaratıcılık; var olan kalıpları yıkmak, başkalarının 

yaşantılarına açık olmak, alışılmışların dışına çıkmak, yeni yollar keşfetmek, hayata farklı 

açılardan bakmak, bilinmeyenlere ilgili davranmak,  merak etmek, yeni bir düşünce çizgisini 

ortaya koymak, belirli bir problem için değişik çözümler getirmek, başkalarının izlediği yoldan 

çıkmak, başka şeylere yol açan yeni bir şey bulmak, yeni bir ilişki kurmak veya var olan 

düşünceler arasında ilişki kurmak, yeni bir düşünce ortaya koymak, bilinmeyen yeni bir teknik 

veya yöntem icat etmek veya eklemeler yapabilmektir (Özerbaş, 2011).  

Yaratıcılık, yaratıcı düşünmeye göre daha kapsayıcı bir kavramdır. Yaratıcı düşünme daha önce 

yapılmamış düşünülmemiş, aralarında ilişki kurulmamış nesneler ya da düşünceler arasında 

ilişki kurulmasıdır. Yaratıcı düşünce ise; buluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni 

çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünce biçimidir 

(Hançerlioğlu, 2000). Yaratıcı düşünme özgürdür, hareketlidir, üretken bir süreçtir. Yaratıcı 

düşünme becerileri, çocukların yeni düşünceleri üretme ve fikirler öne sürme, hipotezler 

önerme, düş gücünü kullanma ve alternatif yenilikçi sonuçlar aramalarını sağlar (Wegerif, 

2007). 

Yaratıcı düşünme, yaratıcılık kavramı ve bu kavramın beraberinde getirmiş olduğu özellikler 

üzerine kurulmuş bir düşünme türüdür. Bu düşünme türü yeni imgeler elde etme, bunları 

birleştirip ayrıştırma, bunu gerece aktarma, gereç üzerinde düşünme, çizgiler, şekiller, renkler 

arasında niteliksel ilişkiler kurma, uzamsal, anlatımsal ve estetik düzenlemeler bulmaya 

yöneliktir (Kırışoğlu, 2002, s. 185). Özben ve Argun’a (2002, s. 66) göre yaratıcı düşünme 

yenilik arayan, sorunlara farklı çözüm yolları getirebilen buluşçu ve bireyin kendisine özgü 
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düşünme biçimidir. Yaratıcı düşünme, yaratıcılıkla iç içe geçmiş olarak düşüncelerin 

genellenmesi, düşünme süreçleri, deneyimler ve alınan kararlarla açıklanır.  

Yukarıdaki tanımlara göre yaratıcı düşünme herhangi bir olay veya durum karşısında farklı 

fikirler ortaya koymayı, yeni çözümler ve ürünler üretmeyi; günlük hayatta karşılaşılan 

sorunlara özgün ve çok yönlü çözümler getirmeyi içermektedir. Ayrıca daha önce aralarında 

bağlantı kurulmamış olay, durum, kavram ve nesneler arasında ilişkiler kurabilme, böylece yeni 

yaşantılar, yeni deneyimler, özgün düşünceler ve yeni ürünler ortaya koyabilme, herkesin takip 

ettiği alışılmış yollardan ayrılabilme gibi özellikler de yaratıcı düşünmenin ortak noktalarıdır 

(Temizkan, 2011). Yaratıcı düşünme, hayal gücü gerektirir. Hayal gücünü kullanan bireyler 

farklı yöntem ve teknikler geliştirebilir. Kişinin belleğini devindirerek farklı düşüncelere, 

yanıtlara ve çözümlere götürür. Düşünce türleri arasında; bireyin özgürce, herhangi bir baskıya 

uğramadan, rahat bir ortamda kendini ifade etme imkânı bulduğu düşünme türü, yaratıcı 

düşünmedir. 

Yaratıcılık, her bireyde aynı düzeyde olmasa da doğuştan getirilen bir özelliktir. Yaratıcılık ve 

yaratıcı düşünme çevre koşulları, aile ortamı, eğitim ortamları gibi birçok değişken tarafından 

da etkilenmektedir. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme özellikle eğitim yoluyla geliştirilebilir. 

Yaratıcı düşünme, çocukların dil ve edebiyat öğretimi ortamlarında buluşacakları çocuk 

edebiyatının yazınsal ve nitelikli yapıtları ile daha ileri seviyelere taşınabilir. Çünkü bu yapıtlar 

çocuğun düzeyine uygun ve çocuk duyarlığı ile yazılmıştır. Çocuk, kendisi için yaratılmış 

edebiyat yapıtında, yaşadığı ortamın bir benzeri ile karşılaşır. Kendisi için yapılandırılmış bu 

ortamda özgürce düşünebilme ve hayal kurabilme olanağını bulur. Yazılan veya anlatılanla 

yaşadıkları arasında bağlantı kurma ve karşılaştırmalar yapma fırsatını yakalar.  

Sever’e  (2013) göre çocuk edebiyatı, 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. Çocuk Edebiyatı, sanatsal ve estetik 

yönünün yanında eğitici yönüyle de öne çıkan bir edebiyattır. Doğrudan çocuğu eğitmek 

amacıyla oluşturulmasa da çocukta olumlu etki ve izlenimler bırakmayı amaçlar. Bu nedenle 

çocuğun nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla buluşturulması önemli görülmektedir. Çocuk 

edebiyatı yapıtlarının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Bilgilendirme, zevk verme, çocuğa 

yaşamı tanıtma, kendine güven duygusunu geliştirme, başarma isteği uyandırma, insana ve 

çevreye karşı duyarlı olma bilincini kazandırma, çocuğu sosyalleştirme, öğrenmeye karşı 

olumlu tutum geliştirme farklı alanlara ve kavramlara karsı ilgi uyandırma, güzellik ve estetik 

gibi duyuşsal ihtiyaçları karşılama, çocukta dil gelişimini sağlama, çocuğun zihinsel gelişimine 

katkı sağlama, kişilik gelişimine olumlu katkılarda bulunma, hayal gücünü, yaratıcı düşünme 

yeteneğini geliştirme. 

Çocuklar ders ya da ders dışında okudukları metinler aracılığıyla farklı duygu ve düşünce 

devindirme, bunları karşılaştırma, ön bilgileriyle bütünleştirme olanağı bulur. Bu metinlerdeki 

kahramanlar üzerinden çok farklı kişiliklerle tanışır, onların dünyalarını tanır, karşılaşılan 

sorunları ve bu sorunlara yönelik geliştirilen çözüm yollarını değerlendirirler. Böylece 

öğrencilere başka kişilerin deneyimlerinden yararlanma imkânı tanıyan metinler aynı zamanda 

onların yaratıcı düşünmelerinin de önünü açar. Bu türdeki metinlerden biri de efsanelerdir. 

"Efsane" sözcüğü Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte (1998) 1. ed. Eski çağlardan beri 

söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence. 2. mec. 

Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb. şeklinde tarif edilmiştir. Sakaoğlu’na (1983) göre; 

bir inanışı, bir hadiseyi inandırmak maksadıyla açıklayan, tarihe bağlamaya çalışan ve belirli 

şekilleri olmayan kısa anlatmalardır. Efsanenin ilk tanımı ise, Grimm Kardeşler tarafından 

yapılmıştır: Gerçek veya hayalî muayyen şahıs, hadise veya yer hakkında anlatılan bir hikâyedir 

(Sakaoğlu, 2009). Efsanelerle ilgili birçok farklı tanım vardır (Elçin 1986; Ergun, 1997; Kanar, 

2000; Nişanyan, 2009; Seyidoğlu, 1997; Tietze, 2002). Ancak, Aslan’a (2012) göre, efsanelerle 

ilgili ortak bir tanımdan söz etmek mümkün değildir. Bunun nedeni de efsane sözcüğünün canlı 

bir organizma gibi yaşayan, değişime ve anlam genişlemesine uğrayan bir sözcük olmasıdır.  
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Ortak bir tanımdan söz edilmese de Bonnefoy (2000), türün çerçevesini şöyle çizer: Efsane 

yerel bir üründür; içinde yer alan mitolojik, tarihî, dinî ya da fantastik kökeni, çekirdeği 

yeşerttiği, büyüttüğü ve serpildiği gözlenebilir. Sürekli olarak bir biçim değişikliğineve 

dönüşüme uğrayan canlı bir metabolizmadır. Efsanelerde yer alan kahramanları herkes tanır 

veya bir zamanlar tanımıştır. Bu kişiler çevrenizdeki insanlardır, yakınlarınızdır, aslında bizzat 

sizsinizdir. Ayrıca efsanenin geçtiği olayın yeri gerçektir. Bu yer gözünüzün önünde, kapınızın 

ardındadır. Efsaneler, tam olarak tarih içinde ve tarih tarafındanyenilendiklerinden 

çeşitlidir,değişken ve çok sayıdadır. Aynı inanış, kişi, yer ya da olay toplum muhayyilesinde çok 

çeşitli ve çok sayıda anlatı doğurabilir. 

Çoğu efsane tanımında gerçek olmayan veya hayali sözcükleri geçse de onu masal ve mitlerden 

ayıran en büyük özelliği ondaki “gerçeklik unsuru”dur. Efsanelerde bahsi geçen kişi, yer ve 

olaylar gerçektir. Bilindiği üzere efsanelerin en önemli özelliği, inanç unsurudur. İster belli bir 

mekâna, ister kişiye, isterse zamana bağlı olsun (bunlardan birkaçını birden de içerebilir) 

anlatan ve dinleyici tarafından inanılmasıdır (Boratav, 1988). Sakaoğlu (1980) da “Aslında, 

efsanelerin en mühim vasfı olan inandırıcılık, ikna edebilme hususiyeti, bizleri hudutları çizili 

bir dünyada yaşamaya zorlar.(...) Onun dinleyicileri, içindeki hadiselerin mutlaka cereyan 

ettiğini kabul ederler.” diyerek efsanelerdeki gerçeklik unsurunun önemine dikkat çekmektedir.  

Efsanelerin içimizden çıkmış olması, gerçeklik unsurunun olması, biçiminin ilgi çekici ve canlı 

bir yapıda olması, onu ilginç kılan özellikleridir. Feyzioğlu’na (2015) göre efsanelerde yer alan 

mitik doku efsane dilinin yol göstericiliği ile tespit edilebilir. Çünkü mit metinleri didaktik 

metinlerden farklıdır. Mitte de diğer anlatı türlerinde olduğu gibi bir kurgusallık mevcuttur. 

Hatta mitik metinlerin kurmaca niteliğinin, romanın kurmaca niteliğinden daha yoğun ve 

karmaşık olduğu söylenebilir. Bugün için kurgusal düzlemde görülen mit metinleri bu yönleri 

ile sanat eserleri arasında kabul edilebilir. Çünkü Türk sözlü geleneğinde önemli bir yeri olan 

efsane metinleri, zamanla en eski devirlerde yaşayan insan topluluklarının, yaşadıkları dünyayı, 

kâinatı idrak etme çabalarından kaynaklanan ve “neden, nasıl” sorularına cevap veren mitik 

metinlerle iç içe girmişlerdir. Dünya topluluklarının mitolojilerinde kâinatın, gök cisimlerinin, 

insanlığın, hayvanların, nesnelerin, mekânların, önemli olayların,hastalıkların vs. meydana 

gelişini anlatan açıklayıcı (etiyolojik) metinler, önemli bir yere sahiptir. Mitlerde görülen bu 

açıklayıcı vasıf, efsane metinlerinde de görülmektedir. 

Bu açılardan bakıldığında efsanelerin hem sanatsal hem de didaktik yönünden söz edilebilir. 

Efsanelerin başka bir yönü ise, yaratıcı düşünme sürecine, bu sürecin özelliklerine ve ürünlerine 

oldukça fazla yer vermeleridir. Karmaşık bir kurguya sahip olan efsaneler insan zihnini 

düşünmeye ve çıkarımlar yapmaya yönlendirmektedir. Efsanelerde; kişi, olay, mekân ve 

zamanın gerçek olduğunun bilinmesi anlatan ve dinleyici tarafından ona inanılmasını 

sağlamaktadır. Böylece kişi efsaneleri okurken kahramanın yerine kendini koyarak karşılaştığı 

sorunlara çok farklı çözümler üretmeye çalışır. Ben olsam ne yapardım? diyerek sorgulama 

yapar ve alışılmış düşünce kalıplarından çıkmaya çalışır. Daha önce yapılmamış, denenmemiş 

düşünce ve uygulamaları denemeye çalışır. Olayların ve durumların görülmeyen yönleriyle 

ilgilenerek karşılaştırmalar ve sorgulamalar yapar. Böylece olayları kimsenin düşünemeyeceği 

sebep ve sonuçlara bağlar. Ayrıca efsanelerde yer alan olağanüstülük ile gerçek yaşam arasında 

ilişki kurarak karşılaştığı olaylarda çözüme ulaşabilmek için bilinmeyen bir yöntem ortaya 

koyabilir. Bütün bunlar yaratıcı düşünme ve efsane türündeki metinler arasındaki ilişkinin birer 

göstergesidir. Bu nedenle bu araştırmada yaratıcı düşünme açısından efsaneleri inceleme yoluna 

gidilmiştir. 

Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada, efsanelerin yaratıcı düşünme becerisini ortaya çıkarması ve geliştirmesi üzerine 

tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, çocuklara yaratıcı düşünme becerisini kazandırma bağlamında, 

çocuk edebiyatının işlevini, seçilen yazınsal nitelikteki kitapların tanıklığında değerlendirmektir. 

Tür olarak özellikle efsanelerin seçilmesinin nedeni efsanelerin kurgusal karmaşıklığının ve 

yaşamsal gerçeklik boyutunda inandırıcılığının olmasıdır. Böylece efsane türündeki metinler 

aracılığıyla çocuğun doğuştan getirdiği yaratıcılığının ortaya çıkarılarak yaratıcı düşünmenin 
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meydana geleceği düşünülmektedir. Hem yaratıcı düşünme hem de efsanelerle ilgili birçok 

çalışma yapılmasına karşın efsanelerin yaratıcı düşünme becerisini ortaya çıkarması bağlamında 

yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması bu çalışmanın önemini göstermektedir.  

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma yapılırken nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Creswell’e (2003) göre nitel 

araştırma, yorumlamaya dayalı bir araştırma türüdür.Seçilen efsaneler yaratıcı düşünmeyi 

geliştirmek için belirlenen ölçütler doğrultusunda tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

veriler örneklendirilerek sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Türk efsaneleri ve Anadolu efsaneleri oluşturmaktadır. Ancak Türk 

efsaneleri ve Anadolu efsanelerini içeren birçok kitap farklı yayınevlerince basılmıştır. Bu 

nedenle bu kitaplar arasından örneklem alma yoluna gidilmiştir. Çalışmada efsaneler üzerine 

yazılmış kitaplardan çocuk edebiyatının özelliklerine uygun ve çocuğa görelik ilkelerini 

barındırdığını düşündüğümüz. Ali Püsküllüoğlu’nun Efsaneler ve Yalvaç Ural’ın Anadolu 

Efsaneleri adlı kitaplar incelenmiştir. Çalışmadaki veriler bu kitaplar içerisinde bulunan toplam 

41 efsanenin değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplamak amacıyla “Yaratıcı Düşünme Becerisinin Özellikleri (Temizkan, 

2011)” adında bir ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının geliştirilebilmesi için Aydoğan 

(2008), Erdoğdu, (2006), Karataş ve Özcan (2010), Öncü (2003), Öztürk (2007), Palamut 

(2008), Palandökenlier (2008), Uysal (2009), Yenilmez ve Yolcu (2007)’nun çalışmaları 

değerlendirilmiş ve bunlardan hareketle ortak maddeler oluşturulmaya çalışılmıştır. Yaratıcılık 

ve yaratıcı düşünmeyi konu alan ilgili literatür taraması sonucunda oluşturulan ölçme aracına 

uzmanlarla görüşülerek son şekli verilmiştir (Temizkan, 2011). “Yaratıcı Düşünme Becerisinin 

Özellikleri” toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler şu şekildedir:  

Yaratıcı Düşünme Becerisinin Özellikleri  

1. Olaylara herkesten farklı yönlerden bakma  

2. Ortaya çıkan olay ya da durumları farklı bir sebebe bağlama  

3. Problemlere pratik çözümler üretme  

4. Daha önce aralarında bağ kurulmayan olay, durum, nesne vb. arasında bağ kurma 

5. Ayırt edicilik, özgünlük ve üretkenlik boyutunda yeni düşünceler ortaya koyma  

6. Kalıplardan kurtulma, değişik olma ve bilinenin dışında kullanma 

7. Hiç kimsenin görmediklerini görme, düşünmediklerini düşünme  

8. Bilinmeyen yeni bir yöntem ya da teknik icat etme  

İlgili literatür taraması sonucunda oluşan bu özellikler araştırmada veri toplamak amacıyla 

kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bu çalışmanın veri analizinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi 

yöntemi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 187).Çalışmadan elde edilen veriler, 

“betimsel çözümleme” tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada araştırmanın amacına 

uygun olarak belirlenen veri kaynaklarına ulaşılmıştır. Ulaşılan kayaklar taranarak belirlenen 
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ölçütler çerçevesinde yorumlanmaya çalışılmış ve elde edilen veriler analiz edilerek bulgular 

bölümünde verilmiştir.  

BULGULAR  

Bu bölümde yaratıcı düşünmenin özellikleri açısından incelenen efsanelerden elde edilen 

bulgular yine bu efsanelerden alınan örneklerle açıklanmıştır. 

1. Olaylara Herkesten Farklı Yönlerden Bakma 

 Yaratıcıcılık ve yaratıcı düşünme olaylara farklı bakabilme sonucunda oluşur. Yaratıcı düşünen 

birey olaylara, durumlara herkesten farklı yönleriyle bakar ve olayları, durumları farklı 

yönleriyle değerlendirir. Yaratıcı düşünen birey herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili 

farklı düşünür. Aydoğan (2008) da yaratıcılığın günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı 

bakabilmek ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmek olduğunu belirtmektedir. Efsaneler, bu 

doğrultuda incelendiğinde çok zengin bir malzemeyle karşılaşılmaktadır.  

Anavarza Kalesi’nin Üç Efsanesi 

Hayır, kral babam; bundan kolay bir şey yok. Dersin ki onlara, ben kızımı veririm, veririm; 

ama bir koşulum var. Anavarza’nın suyu az. Buraya bol suyu ilk önce kim getirirse, onun 

oğluna veririm kızımı. Böyle de ondan ötesine karışma. (Püsküllüoğlu, 2016, s. 29).  

Aspendoslu Belkıs 

Kral, bakmış ki kurtuluş yok, üstelik Belkıs gerçekten evlenecek yaşta, demiş ki kendi 

kendine. Bir yarışma düzenleyeyim, şu Aspendos kentine en yararlı ve de en güzel şeyi kim 

yaparsa, kızımı ona vereyim. (Püsküllüoğlu, 2016, s.44). 

Ağrı Dağı Efsaneleri 

Nuh’un gemisine binen ilk yaratığın karınca olduğu söylenir. En sonra da eşek binmiş. 

Nuh, gemiye binmesi için eşeği başından tutup çektikçe eşek direnmiş. Ok uğraşmış Nuh 

ama eşek ön ayaklarını diretmekle kalmıyor, Nuh çektikçe geri geri de gidiyormuş. 

Sonunda Nuh dayanamamış. “Hay aksi şeytan hay, bineceksen bin!” diye bağırmış. Bunun 

üzerine eşek gevşemiş ve gemiye binmiş. “Eşek niçin diretmiş? Derseniz…“Eşeğin 

kuyruğuna şeytan yapışmışmış, gerisin geri çekiyormuş da ondan” derler. Eşekle birlikte 

şeytanın da gemiye girdiği söylenir. İşte şeytan, yılanı Nuh’un gemisine, kendisini cennete 

sokmasına karşılık olarak sokmuş. Yoksa Nuh, onu da almayacakmış gemisine. 

(Püsküllüoğlu, 2016, s. 79-81). 

Yukarıdaki örneklerin dışında yaratıcı düşünme becerisinin bir özelliği olan “olaylara farklı 

yönden bakma” maddesine ilişkin birçok efsane bulunmaktadır. Efsanelerin genel 

özelliklerinden olan mitik unsurlar; bu durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tanrıların 

gözünden olaylara bakma ve bununla beraber ortaya çıkan ceza ya da ödüller bu maddeye örnek 

gösterilebilir. Sevdası uğruna urganla bir dağdan kaleye gitmeye çalışan aşığın bakış açısı genel 

geçer bakış açılarının aksi yönde hareket etmeleri, kralın en güzel kızını istemeye gelmemeleri; 

çünkü onun güzelliğinin herkes için olduğu düşüncesi, her şeyi altına çeviren Midas’ın bu gücü 

istememesi bu durumun örnekleridir.  

2. Ortaya Çıkan Olay ya da Durumları Farklı Bir Sebebe Bağlama  

Yaratıcı düşünceye sahip bireyler geleneksel düşünlerin dışına çıkmayı ve yeni ürünler ortaya 

koyabilmeyi başarabilen kişilerdir. Basmakalıp düşüncelerin dışına çıkarak olayların ya da 

durumların ortaya çıkış sebeplerine farklı yönlerden bakabilirler. Kimsenin aklına gelmeyen bir 

sebebe olayları/durumları bağlayabilirler. Yaratıcı düşünceyi belirleyen yenilik getirici, 

keşfedici ve serüvenci ruhtur. Bu ruh basmakalıp, alışılmış, geleneksel olandan uzaklaşmakta ve 

bilinmeyen, belirsiz olan şeylere yönelmektedir (Vexliard, 1966, s. 107, akt. Öztunç, 1999, s. 3). 

Bu durumun en güzel örnekleri efsaneler içerisinde yer almaktadır. Her efsanenin sonunda olay 

farklı bir nedene bağlanarak bitirilir. Dünyamızda yer alan defne ağacının orta çıkışı bile 

efsanelerde farklı bir nedenle açıklanmıştır. Aşağıda duruma uygun efsane örneği verilmiştir: 



 340                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

Philemon ile Baukis (Ihlamur ile Çınar’ın Öyküsü) 

Zeus, yaşlı karı kocanın bu dileklerini kabul etmiş. İki ihtiyar, yıllarca tapınağın bekçiliğini 

yaptıktan sonra, bir gün ikisi birden ölmüş ve gömüldükleri yerden bir ağaç sürgün vermiş. 

Bu ağacın yarısı Baukis, yarısı da Philemon’muş. Yani, bugünkü çınar ağacı ile ıhlamur 

ağacı. İşte Bergama yöresindeki bu dağda, bir yanı çınarı bir yanı ıhlamur olan tek ağaç 

bu iki ihtiyarın efsanesini anlatırmış(Ural, 2017, s. 56). 

Anavarza Kalesi’nin Üç Efsanesi 

Hazreti Ali, cenge çıkmış, ama tek başına… Savaşmış cenk etmiş, gele gele günlerden bir 

gün Anavarza’ya gelmiş. Gelmiş ya, doğrudan geldiği için, kaleye çıkmasına da kente 

girmesine de hiç olanak yok. Yalçın kayalık çünkü. Kayalığı dolanması için de zaman yok. 

Bunun üzerine çekmiş Zülfikar’ını, çalmış dağ gibi kayaya. Kaya peynir gibi ikiye 

ayrılmış… Kayanın ikiye ayrılması da, bu izler de doğal bir oluşumdur.(Püsküllüoğlu, 

2016, s.33-34). 

Kybele 

Bütün efsanelerde var. Akan kanı toprağa düşer; Attis’in kanı topraktan tekrar menekşeler 

biçiminde dünyaya gelir (Ural, 2017, s. 85). 

Yedi Kartal Ömrü Yaşayan Adam, Bir Adaya Adını Veren Kız, Yeşil Başlı Ördekler, 

Obrukdağ’daki Mağara, Midas’ın Kızı, Defne Ağacı Bir Su Perisiydi, Yusufçuk, Kybele, Phile 

ile Baukis efsaneleri bu maddeye örnek olacak efsanelerdir. 

3. Problemlere Pratik Çözümler Üretme  

Yaratıcı düşüncenin temelinde gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere yeni ve değişik 

çözümler üretme vardır. Senemoğlu’na (2001) göre yaratıcılık; henüz doğru cevabı bulunmayan 

problemlere yeni yollar, yeni çözümler, yeni fikirler, yeni buluşlar üretme yeteneğidir. 

Yaratıcılıkta önemli olan, bireyin geleneksel olmayan yollarla problemlere çözüm yolları 

bulmasıdır. Yaratıcı birey, problemin farklı yönlerini görerek alternatif çözümler üretebilir. 

Yaratıcılık, değişik durumlarda esnek, akıcı, özgün, alışılmıştan farklı bir şekilde düşünmeyi 

kapsar. Benzer şekilde Torrance da (1968) yaratıcılığın doğasında kişinin bir problem 

karşısında, problemin çözümünde yeni bir ürün ortaya koymasının yattığını ifade etmektedir. 

Yaratıcı düşünen bireyler alışılmışın dışına çıkma, pratik ve kalıcı çözüm yolları üretme 

noktasında diğer bireylerden daha farklıdır. Kale (1993, s. 27) de buna değinerek yaratıcı 

düşünmeyi, düş kurma ve problemlere birbirinden farklı yöntemlerle çözüm arama yetisi olarak 

değerlendirmiştir. Aşağıda problemlere pratik çözümler üretmeye örnekler verilmiştir: 

Bir Çanakkale Efsanesi: Hero ile Leandros 

Hero, bir Aphrodite rahibesi olduğundan, delikanlının onunla evlenmesi olanaksızdır. İki 

genç bu soruna bir çözüm bulabilmek için her gece buluşmaya başlarlar. Leandros, 

dalgaların içinden çıkan beyaz köpükler biçimine girerek her gece bir kulenin tepesinden 

kendisine ışıkla yol gösteren Hero’ya gitmektedir. (Ural, 2017, s.28). 

Bir Boğaziçi Efsanesi 

Hermes, hemen bir çoban kılığına girer ve kavalıyla güzel bir ninni çalıp uzun bir masal 

anlatarak Argos’un yüz gözünü birden kapatır.(s.14) Korku ve yolculuğun verdiği 

sinirlilikle birbirlerine kızıp kavga edecekleri sırada Orpheus yine lirinin tellerine dokunur 

ve onları uslu, söz dinleyen küçük çocuklara dönüştürüverir (Ural, 2017, s.19). 

Yedi Kartal Ömrü Yaşayan Adam 

Bunun üzerine lokman, yedi kartal ömrünü seçmiş her kartalı yumurtadan çıktığı anda 

yanına alıyor, ömrünü ona göre hesaplıyormuş.(Püsküllüoğlu, 2016, s.16). 

Birçok efsane problemlere pratik çözüm yolları üretme anlamında zengindir. Zaten efsanelerde 

oluşan bir problem ilginç bir şekilde çözülme ile sonlandırılır. Bazı çözüm yollarının yaşamsal 

gerçekle bağı olmasa da bireylerin bunları örnek alarak kendi yaşamlarına uygun hale 

getirmeleri beklenmektedir. 
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4. Daha Önce Aralarında Bağ Kurulmayan Olay, Durum, Nesne vb. Arasında Bağ Kurma 

Fraser (2006, akt. Öztürk, 2007, s. 13) yaratma sürecinin temel unsurlarını, bir problemi çok 

hızlı çözebilmek için parçalar ya da kavramlar ve iki ya da daha fazla bağlantısız fikirler 

arasında ortak bağ ya da ilişki bulma kabiliyeti şeklinde değerlendirmektedir. Aralarında bağ 

olmayan olay, durum, nesne vb. arasında bağ kurma analojik düşünme ile ilişkilidir. Analojik 

düşünme bir durum hakkındaki fikir ve düşünceleri başka bir duruma uyarlayabilme; bir sorun 

için geliştirilen çözüm önerilerini başka bir sorunun çözümüne aktarma yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır (Özden, 2005, s. 179). Efsanelerde, daha önce aralarında bağ kurulmamış 

olay, durum, nesne vb. arasında yeni bağlantılar oluşturulması karşımıza çıkmaktadır. Efsaneler, 

yaşamış olayların mitik unsurlarla bezenerek dile getirilmiş hali oldukları için bu maddeyi 

efsanelerin içinde görmekteyiz. Erkeklerin sünnet edilmesinin doğaya bağlanması, ağaçların var 

oluşunun insanın yaptığı iyilikle oluştuğunun söylenmesi gibi. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir: 

Ağrı Dağı Efsaneleri 

“Tennurda (tandırda) su kaynayınca bil ki sular kabaracak, yeryüzünü basacak” demişti 

(Püsküllüoğlu, 2016, s.78). 

Marsyas-Apollon Müzik Yarışması 

Marsyas’ın iliklerine kadar işleniş müzik sevgisi, onun cansız derisinden bile anlaşılırdı. 

Çünkü bir flüt sesi duyulduğu zaman mağaranın üzerinde asılı duran derisi, müziğin 

etkisiyle tir tir titremeye başlardı (Ural, 2017, s.35). 

Yedi Uyurlar Efsanesi 

Bir gün başka bir çoban mağaradan içeri girmeyi başarmış ve Yedi Uyurlar’ın her yıl tüy 

değiştiren köpeğinin üst üste yığılan tüylerinden kaç yıl yaşadıklarını öğrenmiş. (Ural, 

2017, s.112). 

5. Ayırt Edicilik, Özgünlük ve Üretkenlik Boyutunda Yeni Düşünceler Ortaya Koyma  

Yaratıcı düşünmede yeni düşünceler ortaya koyarak özgün olmak önemli görülmektedir. 

Yavuzer (1992, s. 38) bu düşünceye uygun olarak yaratıcılığı bilinenden özgün bir şey 

yaratarak, olaylar arası bağlantılar kurarak yeni bir düşünce sistemi oluşturmak şeklinde 

tanımlamaktadır. Yaratıcılık orijinalliği, estetiği, bütünlüğü, öznelliği, kurgusallığı, yeniliklere 

açık olmayı, şüpheciliği ve entelektüel düşünceyi gerektirir (Temizkan, 2011). Weiss’e (1993, s. 

46, akt, Öztunç, 1999, s. 3) göre ise yaratıcı düşünme; yeni fikirler ortaya çıkarmak için zihnini 

kullanma; zihnine yeni bir biçim verme; zihnini kullanarak, yeni bir şeyin olmasını sağlama; 

yeni bir şeye neden olma, yeni bir şey yapma; düş gücünü kullanarak yeni fikirler üretme; yeni 

bir şey tasarlama; yeni bir şey icat etmedir. Efsanelerde yer alan kahramanlar diğerlerinden 

farklı bir düşünceye sahip olmaları yönüyle ayrıldıkları için ayırt edicilik ve özgünlük 

kendiliğinden meydana gelmektedir. Farklı bir düşünceye sahip olmaları üretkenlik ile somut 

biçimini bulmaktadır. Bu nedenle efsaneler ayırt edicilik, özgünlük ve üretkenlik boyutunda 

yeni düşünceler ortaya koyma bağlamında da zengin ürünlerdir.  

Aspendoslu Belkıs 

Aspendoslu Belkıs ı almak için; ozanlar şiirler yazmış, yontucular yontular yontmuş, 

bilginler yeni bilgiler ortaya çıkarmış. Filozoflar yeni felsefeler sürmüş ortaya. Mimarlarsa 

güzel güzel yapılar konduruyormuş. Bir geç ise yay biçiminde aşağıdaki sesin yukarıya 

duyulabileceği bir tiyatro inşa etmiş(Püsküllüoğlu, 2016, s.46-47). 

Bellerophontes ile Khimaira 

Pegasos’un sırtına yalnızca sanatçılar, ozanlar biner. Çünkü Pegasos bütün sanatçıların 

hayal gücünü simgeleyen bir varlıktır (Ural, 2017, s. 93-94). 

Su İçindeki Yol 

“Kızını” demiş “oğluma istiyorum” Tekfur, şöyle bir düşünmüş. “Peki” demiş, “kızımı 

oğluna veririm; ama bir koşulum var: Barbaros’tan buraya değin suyun bir karış altında 

yol yaptıracaksın. Kızım o yolda arabaya binecek, tekerleklerin şıpır şıpır çıkardığı sesi 
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dinleyecek. Bu olursa, istediğin olur.” Başlamış ya, su içinde yol nasıl yapıla? Taş üstüne 

taş konmuş, yol yapımı biraz ilerlemiş, bir de bakmışlar ki sular çekilmekte, yol su üstünde 

kalmakta.(Püsküllüoğlu, 2016, s.105). 

6. Kalıplardan Kurtulma, Değişik Olma ve Bilinenin Dışında Kullanma  

Yaratıcılık, kavramlar arasında ilişkiler kurma ve bu ilişkileri kurarken kalıplardan kurtularak 

değişik olmayı gerektirmektedir. Bilinenin dışına çıkıldığında yaratıcı düşünce kendini ortaya 

çıkarmaktadır. Yaratıcı düşünme geleneksel olandan uzaklaşma, alışılmış dar kalıpların içinden 

çıkarak yenilikçi, farklı ve bilinenin dışında fikirler üretme işidir. Kısaca yaratıcılık, kavramlar 

arasında yeni ilişkiler kurabilmek, yeniliklere açık olmak, kişilere çekici gelen farklı düşünceler 

üretmektir (Palamut, 2008, s. 26). Bu duruma uygun örnekler aşağıda verilmiştir: 

Yedi Kartal Ömrü Yaşayan Adam 

Derler ki Lokman hekim, doktorların piriymiş. Dünyada ne bilgi varsa bilir; bütün çeklerin, 

ağaçların dilinden anlarmış. Kara kaplı bir kitabı varmış ki, içinde her işe çare her derde 

deva yazılıymış.(Püsküllüoğlu, 2016, s. 9). 

Bir Adaya Adını Veren Kız 

Ülkenin bütün delikanlıları, yiğitleri, söylenen günde Anavarza’ya toplanmış, başlamışlar 

kızla güreşe. Ama kız Yaman mı yaman; tuttuğunu yere sermiş, kim var kim yoksa yenmiş; 

bir yenen bulunamamış onca yiğit içinde kızı. Bu efsaneyi anlattıktan sonra da kabartmayı 

gösterirler işte tanığı. Gerçekten de kabartada iki güreşçiyi göstermektedir; iyice bakılırsa, 

bunlardan birinin kadın olduğu görülür (Püsküllüoğlu, 2016, s. 33). 

Bir Turhal Efsanesi 

“Ayrı dinlerdensiniz, bu sevdadan vazgeçin.” O vakit delikanlı “dinimizi 

birleştiririz.”(Püsküllüoğlu, 2016, s. 66). 

7. Hiç Kimsenin Görmediklerini Görme, Düşünmediklerini Düşünme  

Sylvan (1997) yaratıcılığı hiç kimsenin görmediklerini görme, hiç kimsenin duymadıklarını 

duyma, hiç kimsenin düşünmediklerini düşünme ve hiç kimsenin cesaret edemediklerini yapma 

olarak ifade etmektedir. Kısacası yaratıcılık; sadece orijinal bir ürün ortaya koymak değil, 

bilinen mevcut bilgilerden yeni sentezler yapma, sorunlara farklı çözüm yolları üretme, yeni 

durumlara kolayca uyum sağlama ve nesnelerin işlevlerini alışılagelmişin dışında düşünmektir 

(Karataş ve Özcan, 2010). Efsaneler içerisinde bu duruma uygun somut cümleler çok fazla yer 

almasa da hiç kimsenin görmediklerini görme, düşünmediklerini düşünme maddesi örtük olarak 

sezinlenmektedir. Aşağıda buna uygun örnekler verilmiştir: 

Gordion 

Arabanın okuna bağlı boyunduruk öylesine bir kördüğümle bağlanmıştır ki, bu düğümü 

açacak kişinin değil Gordion’da koca Asya kıtasında bile bulunamayacağı söylenir. Bir 

gün Büyük İskender kördüğümü çözmek için Gordion’a gelir. Bütün uğraşılarına rağmen 

kördüğümü çözemeyince kılıcıyla keser. (Ural, 2017, s. 51). 

Bir Turhal Efsanesi 

Bir bakmışlar ki, ne göreler? Güllük^’ün en güzel çocuğu Hermiyas, kumlarda yatar sessiz 

soluksuz. Ve de bir balık… o da yatar oracıkta. Anlamışlar ki balıkçının anlattığı balık bu. 

İçlerinden yaşlı biri “Güllüklüler” demiş, “beni iyi dinleyin! Şu gördüğünüz olay üstüne 

düşünün biraz. Dostluk işte budur! Onun bu söylediklerinden bir şey anlamamışlar, Hele 

anlat demişler, “ne demek istiyorsun?” Bunun üzerine, yaşlı adam demiş ki: “Hermiyas’la 

bu yunus balığının dostluğunu görmüyor musunuz? Denize bırakmamış onu, getirip kıyıya 

bırakmış (Püsküllüoğlu, 2016, s. 61-62). 

Bir Çanakkale Efsanesi: Hero ile Leandros 

Ayrıca Leandros’un o gece geçemediği Boğaz’ı yıllar sonra Lord Byron, topal ayağıyla 

yüzerek geçmiş ve bu efsanede söylenen Boğaz’ın yüzülerek geçilemeyeceği inancını da 

yıkmak istemiştir. (Ural, 2017, s. 29). 
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8. Bilinmeyen Yeni Bir Yöntem ya da Teknik İcat Etme  

Yaratıcı düşünme olaylara ve durumlara eleştirel bir gözle bakmayı gerektirmektedir. Eleştirel 

gözle bakılan problemleri çözmek için yeni yöntem ve teknikler ortaya koymak önemlidir. 

Yaratıcı düşünme eleştirel bakmayı, özgün olmayı, alışılmışın dışında olmayı gerektirmektedir. 

Böylece farklı çözüm yollarından giderek yeni yöntemler ve sonuç doğurmaktadır. Rıza (2001, 

s. 6) yaratıcılığın kavram alanı içinde; var olan kalıpları yıkma, başkalarının yaşantılarına açık 

olma, alışılmışların dışına çıkma, bilinmeyenlere doğru bir adım atma, dayatılmış düşünce 

çizgisini kırma ve yeni bir düşünce çizgisi ortaya koyma, belli bir problem için değişik alternatif 

çözümler getirme, başkalarının izlediği yoldan çıkma, başka şeylere yol açan yeni bir şey 

bulma, yeni bir ilişki kurma, yeni bir düşünce ortaya koyma, bilinmeyen yeni bir teknik veya 

yöntem icat etme ve insanlara yararlı olan bir aracı veya bir aygıtı bulma gibi özelliklerin 

bulunduğunu ifade etmektedir. Efsanede kahraman düşüncelerini somut bir şekilde sunmak için 

yeni bir şeyler denemektedir. Bu nedenle bilinmeyen yeni bir yöntem ya da teknik icat etmek 

efsanelerde yoğun olarak bulunmaktadır. Bu duruma uygun örnekler aşağıda verilmiştir:  

Su İçindeki Yol 

Kız, günlerden bir gün bir yere geldi, baktı ki bir göl var. Eğilip bir avuç su içti. Sıcak bir 

suydu bu, ama hoşuna gitmişti. Ayaklarını da soktu suya. Sokar sokmaz da ayrımına vardı 

ki, ayaklarındaki yaraların sızısı dinmekte. Bu kez, kollarını da daldırdı kız, hey ne göre? 

Sızılar gerçekten yok oluyor Bunun üzerine daldı bütün gövdesiyle sulara (Bu haber Kral 

Midas’a ulaşınca, Midas buyruk verdi ki o gölü bir havuz haline getireler, üstüne bir yapı 

kuralar ve orayı halkın sağlığına ayıralar (Püsküllüoğlu, 2016, s. 100-101). 

Ağlayan Kaya Niobe ve Çocukları 

Bunun üzerine Tantalos’u öyle bir yere gönderdiler ki, sular içinde olduğu halde su 

içemiyor, meyveli ağaçlar arasında gezindiği halde tek bir meyve yiyemiyordu. Su içmeye 

eğilse sular hemen toprağın içine çekiliyor, yiyeceklere uzansa bütün ağaçlar Tantalos’un 

ulaşamayacağı kadar yükseklere kaçıyordu. Bir gün Thebai kentine duvar yapılacaktı. 

Kralın kardeşi oflaya puflaya taş taşırken Kral Amphion lirinin tellerine dokundu ve taşlar 

teker teker yürüyüp giderek Thebai kendi duvarlarını yaptı. (Ural, 2017, s. 38-39). 

Bir Başka Boğaziçi Efsanesi: Kavak Kayaları 

Ama ne yazık ki Altın Post kahramanları, Kavaklar’a gelip Karadeniz’e açılacakları 

zaman, Kavakların iki yanındaki kayaların bir insan ağzı gibi açılıp kapandığını görürüler. 

Daha önce de buradan geçen gemilerin kayalara sıkışıp çiğnenerek parçalandığı 

duydukları için kahramanlar önce kayaların arasından bir kumru uçururlar. Kumru 

geçebilirse kendilerinin de kolayca geçebileceğini düşünürler (Ural, 2017, s. 17-18). 

 

SONUÇ 

Eğitim sisteminden beklenen; değişen dünyaya ayak uydurabilen, yetenekli bireyler 

yetiştirmektir. Ancak günümüz eğitim sisteminin düşünen, duyarlı bireyler yetiştirmedeki 

yeterliği tartışma konusudur. Gelişen teknoloji ile birlikte daha üst düzeyde düşünme bir 

gereklilik halini almıştır. Bu nedenle eğitim yoluyla bireylere üst düzey düşünme becerilerinin 

kazandırılması önemli görülmektedir. Üst düzey düşünme becerilerini kazanmış bireylerin 

yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sistemli düşünme vb. gibi becerileri etkin bir şekilde 

kullanacağı düşünülmektedir. 

Eğitim ortamlarında, öğrencilere yeni şeyler oluşturma, yeni şeyler düşünme imkânı 

sağlanmalıdır. Ancak böyle ortamda yetişen bireyde yaratıcılık kavramı gelişecektir. Öğrencinin 

yaratıcılık becerisinin gelişebilmesi için, okulda problem çözme becerisi geliştirilmeli, 

öğrencilerin düşüncelerini serbestçe açıklamalarına izin verilmeli ve beyin fırtınası tekniği 

kullanılarak, öğrenciler başkaları tarafından eleştirilmeden düşüncelerini söyleme imkânı 

tanınmalıdır (Akbulut, 2004, s. 221).Yaratıcı düşünebilmek için her şeyden önce bireyin 

kendine güven duyması, bağımsızca düşünebilmesi, çoğu zaman alışılmış kalıpların ve 
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kuralların dışına çıkabilmesi ve kendisine yeteneklerini sonuna kadar kullanabileceği ortam ve 

özgürlüğün sağlanmış olması gerekmektedir (Yaşar ve Aral, 2011, s. 138).  

Türkçe ders ortamlarında yaratıcı düşünmeyi ortaya çıkarmak ve geliştirmek için nitelikli 

metinler aracılığıyla etkinlikler yaptırmak gerekmektedir. Bu konuda seçilen efsane türü 

metinlerin yaratıcı düşünmeyi ortaya çıkaracağı belirtilebilir. Efsaneler üzerinde yapılan 

incelemede yaratıcı düşünmenin özellikleri niceliği farklı düzeylerde olsa da görülmektedir. 

Efsanelerde; 1. Olaylara herkesten farklı yönlerden bakma ve onları farklı yönlerden 

değerlendirme 2. Ortaya çıkan olayları, durumları farklı bir sebebe bağlama 3. Problemlere 

pratik çözümler üretme 4. Daha önce aralarında bağ kurulmayan olay, nesne vb. arasında bağ 

kurma 5. Ayırt edicilik, özgünlük ve üretkenlik boyutunda yeni düşünceler ortaya koyma 6. 

Kalıplardan kurtulma, değişik olma ve kavramları bilinenin dışında kullanma 7. Hiç kimsenin 

görmediklerini görme, düşünmediklerini düşünme 8. Bilinmeyen yeni bir yöntem ya da teknik 

icat etme gibi özellikler bulunmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda efsanelerde, yaratıcı 

düşünmenin özelliklerinden “olaylara herkesten farklı yönlerden bakma ve onları farklı 

yönlerden değerlendirme” ve “ortaya çıkan olayları, durumları farklı bir sebebe bağlama” 

maddelerinin somut örnekler içerisinde çok fazla yer almadığı görülmektedir. Bu özellikler 

metnin bütününe yayıldığı için metnin anlamından çıkartılmaktadır. Efsanelerin içinde en çok 

yer alan yaratıcı düşünme becerisi “ortaya çıkan olay ya da durumları farklı bir sebebe bağlama” 

maddesidir. “Hiç kimsenin görmediklerini görme, düşünmediklerini düşünme” özelliğinin ise, 

diğer özelliklere oranla metinlerde fazla yer almadığı söylenebilir. Sonuç olarak efsanelerin 

yaratıcı düşünme becerisini ortaya çıkaran ve geliştiren metin türleri arasında yer aldığı 

görüşüne varılmıştır. 

Türkçe dersinde öğrencilerin yaratıcı, okuyan, eleştiren, düşünen, duyarlı bireyler olmaları 

hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğretmelerin öğrencileri nitelikli çocuk 

edebiyatı yapıtlarıyla buluşturmaları gerekmektedir. Kültür ve değer aktarımı olmak üzere temel 

becerilerin geliştirilmesi, sözcük hazinesinin zenginleştirilmesi, diyalog oluşturma, örnekleme 

ve kıyaslama gibi anlatımın temeli olan unsurların kazandırılması ve yaratıcı düşünme 

becerisinin geliştirilmesi çocuk edebiyatı metinleri aracılığıyla yapılmalıdır. Bu metinlerin en 

iyi örneklerinden biri de efsanelerdir. Efsaneler, yaşanmış olayların ilginç unsurlarla bezenmesi 

ile oluşan bir tür olması dolayısıyla çocukların belleklerinde devinim sağlayıcı ve yaratıcı 

düşünmeyi geliştiren ürünler arasında yer almasına rağmen efsanelerin eğitim ortamlarında 

yeterince kullanılmadığı söylenebilir. Oysa yaptığımız çalışma doğrultusunda bu türün yaratıcı 

düşünme becerisinin özelliklerini içerdiği sonucu varılmıştır. Öğrenciler yaratıcı düşünmenin 

özelliklerini içeren metinlerle karşılaştıkları sürece bu beceriyi edinip geliştirebileceklerdir. Bu 

nedenle efsanelerin Türkçe ders ortamlarında etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 
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Özet 

Çocukların erken dönemden başlayarak insan ve yaşam gerçekliğine ilişkin bireysel değerler 
oluşturmalarında çocuk edebiyatının önemli bir işlevi vardır. İnsan kişiliğinin biçimlendiği çocukluk 
döneminde, en etkili ve hızlı öğrenme yolu öykünmedir. Çocuk, kitaptaki kahramanların fiziksel ve ruhsal 
özelliklerinden etkilenerek onlarla özdeşim kurar. Çocuğun özdeşim kurduğu kahramanlar, 
davranışlarıyla, konuşmalarıyla ve fiziksel özellikleriyle geliştirilen, başından olaylar geçen kişilerdir. 
Çocuk, sevip önemsediği kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını benimser. Dolayısıyla kahramanların 
yaşadıkları çatışmalar karşısındaki tutumu, çocuğun, gerçek yaşamdaki sorunlarını çözme konusunda 
yeni ipuçları elde etmesini sağlar.  

Kişi, zaman zaman kendisiyle, çevresindeki kişilerle, toplumla ve doğayla çatışır. Bu çatışmalar, kişinin 
gereksinimlerinin karşılanması sırasında ortaya çıkan engeller sonucu yaşanır. Çocuk da yetişkin gibi 
yaşamında birçok sorunla karşılaşır ve yaşadığı çatışmaları çözmek için kendince yollar arar. Bu çözüm 
yollarında, ailesinden ve okuldaki eğitiminden öğrendiklerinin yanı sıra okuduğu kitaplardan da 
yararlanabilir. Çocuğun karşılaşabileceği sorunları ele alan çocuk kitaplarında, kahramanların yaşadıkları 
çatışmaları çözme yöntemleri, okur olarak çocuğun gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Çocuk, 
okuduğu kitapta sorunları akılcı, yapıcı ve demokratik bir yolla çözen bir kahramanla karşılaşabileceği 
gibi, çatışmaları, kendi emeği ve aklıyla değil de, rastlantılarla veya olağanüstü güçlerle çözen 
kahramanlarla da karşılaşabilir. Okuduğu kitaptaki kahramanla özdeşim kuran çocuk, yaşamı daha iyi 
tanıma, insanlarla daha sağlıklı bir iletişim kurma becerisi kazanabilir. Sorunlarını demokratik yollarla 
çözmeyi öğrenebilir ve özerk bir birey olma yolunda önemli bir adım atabilir. Bu bağlamda çalışmanın 
amacı Samed Behrengi'nin masallarındaki kahramanların çatışmaları çözme yöntemlerini belirlemektir. 
Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan belgesel tarama kullanılmıştır. Belgesel taramada, var 
olan kayıt ve belgeler incelenerek veri toplanır. Elde edilen veriler, betimsel çözümleme tekniği 
kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan çözümlemeye göre masallardaki kahramanların içinde bulundukları 
çatışmaları çözme yöntemleri yaşam gerçekliğine uygundur. Ancak bunların büyük bir kısmı onaylanan 
yöntemler değildir. 

Anahtar Kelimeler: Samed Behrengi, çocuk edebiyatı, çatışma, kahraman, masallar.  

 

EXAMINATION OF THE RESOLUTION METHODS OF CONFLICT HEROES EXPERIENCED IN SAMAD 
BEHRANGI'S TALES 

Abstract 

Children's literature has a significant role in creating individual values with regards to people and life 
reality starting from early childhood. The most effective and fastest way of learning is the emulation in 
childhood, when the personality of humans is formed. The child identifies with heroes by being 
influenced with the physical and spiritual characteristics of the heroes in the book. The heroes with 
whom the child identifies are those who are formed through their behavior, speech, and physical 
characteristics, besides these heroes are the ones who go through events. The child embraces the 
feelings, thoughts and attitudes of those whom he loves and cares about. Therefore, the attitude of the 
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heroes towards the conflicts they experience gives the child new clues about solving their real life 
problems. 

The person sometimes conflicts with himself, with the people around him, with society and with nature. 
These conflicts show up as a result of the obstacles that arise during the fulfillment of one's needs. A 
child, like an adult, faces many problems in his life and sees about the ways to resolve the conflicts that 
he experiences. The child can benefit from learning from family and school education as well as from 
books he/she read while looking for solutions. In children's books that deal with the problems which the 
child may encounter, the methods of resolving the conflicts that the heroes experience have an 
important place in terms of the development of the child as readers. The child may encounter a hero 
who resolves the problems in a rational, constructive and democratic way in the book he reads, besides 
he can confronts heroes who solve conflicts with coincidences or extraordinary powers, rather than in a 
rational or laborious way. The child who identifies with the hero in the book he reads can gain the ability 
of understanding life better and communicating more healthily with people. He can learn to solve his 
questions democratically and can take an important step towards becoming an autonomous individual. 
In this context, the aim of working is to determine the methods of resolving the conflicts of the heroes 
of Samad Behrangi's tales. In the study, the documentary scanning of qualitative research methods was 
used. In the documentary scanning, data were collected by examining existing records and documents. 
The obtained data were analyzed by using descriptive analysis technique. As a result of the analysis, the 
methods of resolving the conflicts of the heroes in tales are suitable for the reality of life. However, 
most of them are not approved methods. 

Keywords: Samad Behrangi, children's literature, conflict, hero, tales. 

 

Giriş 

Çocukların erken dönemden başlayarak insan ve yaşam gerçekliğine ilişkin bireysel değerler 

oluşturmalarında çocuk kitaplarının önemli bir işlevi vardır (Sever, 2013b: 56). Nitelikli bir 

kitap, çocukların dünyaya farklı açılardan bakmalarını sağlar, onları başka mekân ve zamanlara 

götürerek yaşam alanlarını genişletir (Gönen ve Veziroğlu, 2017: 7). Çocuğun, edebiyat 

yapıtlarıyla kurduğu iletişim, her şeyden önce insanın dil ve duyarlıkla yoğrulmuş gerçeğinin 

sezilmesi; insan denilen varlığın tanınması ve anlaşılması sürecidir. İşte bu süreç, çocuğun 

kendini tanımasına, öbür insanlarla karşılaştırmasına; yaşamda karşılaşabileceği sorunları 

kestirmesine; onların çözümlerine yönelik ipuçlarıyla buluşmasına olanak sağlar. Çocuğa, 

duygu ve düşüncelerini yönetme, yaşanılan çevreye uyum sağlama gibi kişilik gelişiminde 

belirleyici olan davranışları edinebileceği bir deneyim alanı yaratır (Sever, 2009: 20). Çocuk 

gerçekliği göz önüne alınarak hazırlanan kitaplar, kişilik gelişiminde önemli bir rol oynar 

(Aykaç, 2011: 1053). Çocuk edebiyatı kitapları, sorgulayan, tartışan, bilime, sanata saygı duyan, 

bilişsel ve duyuşsal boyutlarıyla dengeli, duyarlı bireylerin yetiştirilmesi sürecinde önemli bir 

işlevi yerine getirir (Sever, 2013a: 88). Bu kitapların, çocuğun, çok yönlü ve eleştirel 

düşünebilme, yaşama ve insana farklı açılardan bakabilme, sorgulayabilme yetisini geliştirmesi 

gerekir (İpşiroğlu, 2008: 185-186).  

Çocuklara seslenen edebiyat yapıtlarında yazarlar, konuyu oluşturabilmek için yaratıcı güçlerini 

kullanarak bir olay kurgular. Kurgulanan her olayda bir çatışmanın yaşanması kaçınılmazdır. 

Çocuk edebiyatında, okurun metnin çekim alanına girmesinde, kurgulanan olay ve olaylara yol 

açan çatışmaların niteliği belirleyici bir etken konumundadır (Sever, 2013b: 127). Çatışma, en 

yalın anlamıyla görüş ve düşünce ayrılığından doğan tartışmadır (Tuncay, 2010: 67). Özakman 

(1998: 187)'a göre ise çatışma "Biri ya da bir şey, güçlü bir isteğin, amacın, düşüncenin, 

beklentinin ya da bir işin önüne engel çıkarır ya da sürmekte olan ilişkiler düzenini, durumunu 

sarsar. Kişinin kendisi de amacına ulaşmasına engel olabilir. Engeli yeni engeller izleyebilir. 

Benimsememe, destek vermeme, paylaşmama, anlamama da bir çeşit engeldir. Dramatik 

karakter, sürdürücü özellik taşıdığı için bu engeli/engelleri gücüyle ya da zekâsıyla ya da 

ikisiyle birden aşmaya çalışır ya da ilişkiler düzenini, durumunu korumaya, kurtarmaya çalışır. 

Karşı karakter/güç de engel olmaya ya da sarsmaya, zarar vermeye devam eder. Doruk sahnenin 

sonuna kadar sürecek olan bu karşılıklı çabalara çatışma denir." 
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Yazınsal nitelikli metinlerde işlenen konularda çatışma mutlaka yaşanmalıdır. Çatışma 

içermeyen bir konu; ancak betimleme yapabilir (Özakman, 1998: 187); propagandadan öteye 

geçemez, yazar belli bir yargıyı konferans verir gibi aktarır (Tobias, 1996: 55-56); ortaya 

konulan yazınsal bir metinden ziyade yalnızca sözcüklerdir (Ballon, 2005: 49-50). Yazınsal 

yapıtlarda çatışma, metni başlatan, onu sürekli olarak harekete geçiren ve okuma etkinliği 

boyunca da sürükleyen önemli bir ögedir (Aslan, 2006: 197). Bütün bu açıklamalar, çatışmanın 

yazınsal bir metin için vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çocuk edebiyatı kitaplarında değişim gösteren, inandırıcı ve kalıcı karakterler olmalıdır. Çünkü 

çocuk okur için sorunlara uygun çözüm önerileri getirebilen, karşılaştığı zorluklarla başa 

çıkabilen devingen ve inandırıcı karakterlerin önemi yadsınamaz (Çer, 2016: 138). Karakter, 

sanatçının yarattığı, duygu, düşünce ve tutku yönleriyle geliştirdiği, gerçek yaşamdan da 

esinlenerek deneyimiyle, birikimiyle, kendine özgü duyarlığı ile biçimlendirdiği bir kişiliktir. 

Yapıtlarda, olayı sürükleyen, yaşayan en önemli kişiye ya da anlatılanlarla doğrudan ilgili olan, 

anlatımı yönlendiren kişiye kahraman denir (Sever, 2013b: 75-76).  

İnsan kişiliğinin biçimlendiği çocukluk döneminde, en etkili ve hızlı öğrenme yolu öykünmedir 

(Sever, 2013b: 57). Çocuk kitaplarında, çocukların yeni yaşantılar kazanmalarına olanak 

sağlayan en temel ögelerden biri de öykündüğü kahraman/kahramanlar ile onların nitelikleridir 

(Çer, 2016: 137). Kahramanların fiziksel ve ruhsal özelliklerinin abartıya kaçılmadan iyi 

geliştirilmiş olması, kahramanın olaylara yön veren etkin kişiliği, çocukları kahramanla özdeşim 

kurmaya isteklendirir. Kahramanın yaşama bağlılığı, karşılaştığı sorunları çözmedeki kararlılığı, 

amaca ulaşmada izlediği yöntemlerin niteliği ve bu eylemler bileşkesinin söz ve davranışlarla 

somutlanması, çocukları da kahraman gibi duymaya, düşünmeye ve hareket etmeye yöneltir 

(Sever, 2013a: 34). Çocuk, kahramanlar aracılığıyla, insanların başından geçebilecek olayları 

tanır. Sorunlar karşısında takınacağı tavır ya da geliştirebileceği davranışlara ilişkin ipuçları 

edinir (Sever, 2013b: 76).  

Yazınsal metinlerde kahraman ile çatışma arasında güçlü bir ilişki vardır. Kurgudaki 

çatışmaların odağında kahramanlar vardır. Kahramanların yaşadıkları çatışmalar, okuru, metnin 

içine çeker. Okur, yazınsal metnin kurmaca olduğunu bilse de kahramanla etkileşim içine 

girerek kurmacanın parçası olur. Çocuk okurun kahramanla özdeşim kurması, bütünleşmesi ve 

anlatının içine girebilmesi için çatışmaların yaşam gerçekliğine ve çocuğa göre olması gerekir 

(Karatay, 2011: 99). Kitaplardaki kahramanların çatışmaları çözme yöntemlerinin, 

kahramanlarla özdeşim kuran çocukların kişilik gelişimini olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyebilir. Çocuk edebiyatı kitaplarındaki olumsuz örnekler de özdeşim ögesi olarak 

algılanmaktadır (Ozan Demir, 2009: 3). 

Çocuk edebiyatı yapıtlarında, olay dizisi boyunca bir gerilim oluşturan, okurun merak 

duygusunu canlı tutan çatışmalar, anlatım düzeninde çeşitli biçimlerde görülebilir. Bu 

çatışmalar şu şekilde sınıflandırılabilir: Kişi-kişi çatışması, kişinin kendisiyle olan çatışması, 

kişi-doğa çatışması ve kişi toplum çatışması (Sever, 2013b: 128). Çocuk kitaplarındaki 

kahramanların yaşadıkları çatışmaları öncelikle akıl yürüterek, çaba harcayarak çözmesi 

beklenir. Kahramanın başkalarıyla olan çatışmasını demokratik ve insana saygılı bir yolla; 

kendisiyle yaşadığı çatışmayı, kendisini olabileceği kadar nesnel değerlendirerek, kendisine 

içten ve dürüst davranarak, zayıf yanlarını kabullenip bunlarla barışarak çözmesi beklenir. 

Kahramanın doğayla olan çatışmasındaki çözüm yolunun doğaya saygılı olması beklenir. 

Kahramanın toplumla çatışmasında da çözüm, demokratik ve insan haklarına saygılı olmalıdır 

(Karagöz, 2014: 26-27). Kahramanın yaşadığı çatışmaları çözerken diğer kişilere şiddet 

uygulaması, olağanüstü güçlerden yardım alması, rastlantıların ortaya çıkması, doğaya ve 

topluma zarar vermesi, herhangi bir çaba içine girmeden başkalarından yardım beklemesi veya 

yazgıcı bir anlayışta olması onaylanmayacak çözüm yollarıdır. 

Kahramanlar, yaşadıkları çatışmaların çözümüne ilişkin birbirlerinden farklı birçok yöntem 

izleyebilirler. Ancak ne kadar farklı yöntemler izlenirse izlensin çatışmanın çözümünde 

çatışmayı yaşayan kahraman ya etkin ya da edilgindir. Edilgin kahraman, çatışmanın çözümüne 

ilişkin herhangi bir çaba göstermez, başkasının çözmesini bekleyebilir, çatışmadan kaçınabilir. 
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Bu durumda kahraman, karar verici değildir. Etkin kahraman ise yaşadığı çatışmayı çözmek için 

çaba gösterir. Kendi akıl ve sağduyusuyla çatışmayı çözebileceği gibi, yaşadığı bir olay ya da 

durum ona çatışmanın çözümüne ilişkin bir ipucu verebilir; kahraman, başkalarına danışarak 

onlardan yardım alarak da çatışmayı çözebilir. Etkin ile edilgin kahraman arasındaki en önemli 

fark, etkin kahramanın çatışmanın çözümüne ilişkin bir uğraşı içinde olmasıdır (Karagöz, 2014: 

28). 

Kendini ve çevresini tanımaya çalışan çocuk, yaşadığı çatışmaları çözmek için kendince yollar 

arar. Bu çözüm yollarında ailesinden, okuldaki eğitiminden öğrendiklerinin yanı sıra okuduğu 

kitaplardan da yararlanabilir. Çocuk, okuduğu kitapta sorunları akılcı, yapıcı ve demokratik bir 

yolla çözen bir kahramanla karşılaşabileceği gibi, çatışmaları kendi emeğiyle, aklıyla değil de 

rastlantılarla, olağanüstü güçlerle çözen kahramanlarla da karşılaşabilir. Okuduğu kitaptaki 

kahramanla özdeşim kuran çocuk, yaşamı daha iyi tanıma, insanlarla daha sağlıklı bir iletişim 

kurma becerisi kazanabilir. Sorunlarını demokratik yollarla çözmeyi öğrenebilir ve özerk bir 

birey olma yolunda önemli bir adım atabilir ya da kahramanın sorunları çözmede edilgin olması 

nedeniyle okur, sorunlarla karşılaştığında bunları kendi dışında birinin veya bir gücün çözmesini 

bekleyebilir (Karagöz, 2014: 2-4). 

Samed Behrengi'nin masalları, çocuklara yönelik yazılmıştır. Masallar, çocuk edebiyatının 

önemli kaynaklarından biridir. Dolayısıyla Behrengi'nin masallarındaki çatışmaların, 

kahramanlar tarafından nasıl çözüldüğünün belirlenmesinin önemli olduğu düşülmektedir. 

Çünkü bu masallardaki kahramanlarla özdeşim kuran çocukların, yaşadıkları çatışmaları çözen 

kahramanların yöntemlerine öykünecekleri söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, Samed 

Behrengi'nin masallarındaki kahramanların, yaşadıkları çatışmaları çözerken izledikleri 

yöntemleri belirlemek ve bu yöntemlerin çocuk okura göre olup olmadığını ortaya koymaktır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmada, belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama, var olan kayıt ve belgeleri 

inceleyerek veri toplamaktır  (Karasar, 2006: 183). Veriler, betimsel çözümleme tekniği 

kullanılarak analiz edilmiştir. Bu tekniğe göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen 

kategorilere göre özetlenir ve yorumlanır. Verileri, çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla 

doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Betimsel çözümlemede amaç, elde edilen bulguları 

düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okura sunmaktır. Bu amaçla elde edilen bulgular, önce 

dizgesel ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır ve 

yorumlanır, birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 224).  

Bu çalışmada, Samed Behrengi'nin Toplu Masallar (2014) ile Küçük Kara Balık (2016) adlı 

kitaplarından örneklem olarak belirlenen masallar (Ulduz ve Kargalar, Ulduz ve Konuşan 

Bebek, Kel Güvercinci, Küçük Kara Balık), kavramsal çerçevede belirlenen "çatışma" kavramı 

sınıflandırmasına göre çözümlenmiştir. Buna göre çatışmanın "kişi-kişi çatışması", "kişinin 

kendisiyle olan çatışması", "kişi-doğa çatışması" ve "kişi-toplum çatışması" olmak üzere dört alt 

kategorisi bulunmaktadır (Sever, 2013b). Kahramanın yaşadığı çatışmalar, konumu ve izlediği 

yöntemler de belirlenerek kategorilere ayrılmış, çalışmanın amacını ortaya koyacak ifadeler bu 

kategoriler ışığında olduğu gibi aktarılmıştır. Elde edilen bulgular, belirlenen kategorilere göre 

yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Çalışmada, Samed Behrengi’nin masallarındaki kahramanların yaşadıkları çatışma türleri, 

çatışmaları çözme yöntemleri ve bu çatışmaları çözerkenki etkinliği saptanmaya çalışılmıştır. 

İncelenen masallardaki kahramanlar ve kahramanların bazı özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Masallardaki Kahramanların Özellikleri 

Masal Kahramanlar Özellikleri 

Ulduz ve Kargalar Ulduz 

Üvey annesi ve babası ile yaşayan 7 yaşlarında bir kız 

çocuğudur. Tek arkadaşı Yaşar'dır. Yüreği sevgi dolu 

olmasına karşın üvey annesini kendisine kötü davrandığı için 

sevmez.  

Ulduz ve Konuşan 

Bebek 
Ulduz 

Babası ile annesi boşanmış, birkaç yıldır üvey annesi ve 

babası ile yaşayan 4-5 yaşlarında kız çocuğudur. Üvey annesi 

tarafından sürekli olarak örselenen Ulduz, evde sadece bez 

bir bebekle konuşur. Bez bebeği dışında tek arkadaşı 

Yaşar'dır. 

Kel Güvercinci Keloğlan 

Anası ile birlikte yaşayan Keloğlan yoksul biridir. 

Güvercinlerle oynamayı sever. Padişahın kızı Keloğlan'a 

sevdalıdır. Aynı duyguları Keloğlan da padişahın kızına karşı 

beslemektedir. Aşkı için çabalamaktan hiç vazgeçmez. 

Küçük Kara Balık 
Küçük Kara 

Balık 

Küçük Kara Balık, sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkılan, 

amaçsız gezintilerden bıkan biridir. O, kendi dünyasından 

sıyrılıp yeni yerler görmek, keşfetmek ister. Cesur ve özgür 

kişiyi temsil eder. 

  

Çizelge 1 incelendiğinde masallarda bulunan kahramanların çocuk veya genç oldukları 

görülmektedir. Bu kahramanların bazıları, olağanüstü olayların öznesi olsa da -Keloğlan'nın 

güvercinlerle işbirliği yapması vb.- gerçek yaşamda karşılaşılabilecek niteliklere sahiptir. Ulduz, 

anne babası boşanmış küçük bir çocuktur. Yaşamda görülen bu durum, masal kahramanının da 

başına gelmiştir. Üvey annesinin ona kötü davranması ve bazı çatışmalarının şiddet içermesi, 

çocuğa göre değildir. Şiddet içerikli çözümler, onaylanmasa da buna benzer durumların 

yaşandığını çocuğa duyumsatması bakımından bir işlevi yerine getirmektedir. Keloğlan'ın aşkı 

için çabalaması, çocuğun sevgi; Küçük Kara Balık'ın keşfetme ve bilme isteği ise özgürlük 

gereksinmesine uygundur. Aşk, sevgi, keşfetme ve bilme isteği insan yaşamının ayrılmaz birer 

parçasıdır. Aşkın ve özgürlüğün gücünü bu kahramanlar aracılığıyla duyumsayan çocuğun, bu 

konulara karşı duyarlık kazanacağı söylenebilir. 

Bu masallarda geliştirilen kahramanlar, çocuğun yaşam alanına ve evrenine uygun, özgürlük ve 

sevgi gereksinmesini karşılayabilecek özellikler taşımaktadır. Çocuğun özdeşim kurabileceği ve 

öykünebileceği niteliklere sahip olsa da kahramanların bazı çatışmaları çözerken izledikleri 

yöntemlerin çocuk gerçekliğine ve çocuğa göre olmadığı açıktır. Bu konudaki ayrıntılı bilgiler 

masalların çözümlendiği kısımda verilecektir.   

 

MASALLARIN İNCELENMESİ 

Bu bölümde örneklemde yer alan masallar, kısaca özetlenerek kahramanın yaşadığı çatışmalar 

ve çözüm yolları masallardan alıntı yapılarak açıklanmıştır. Bu açıklamalardan sonra incelenen 

masallardaki çatışmayı oluşturan ögeler, çizelge 2'de gösterilmiştir. 

I. Masal: Ulduz ve Kargalar 

Ulduz, yalnızlık çeken, üvey annesi ve babasıyla yaşayan küçük bir kızdır. Üvey annesini hiç 

sevmez. Bir gün evlerinin bahçesine gelen Anne Karga ile tanışıp arkadaş olur. Anne Karga bir 

yavrusunu, arkadaşlıkları ilerleyen Ulduz'a bırakır. Üvey annesinin Anne Karga'yı öldürmesi 

Ulduz’u derinden yaralar. Ulduz ve yakın arkadaşı Yaşar’ın kargalar ile arkadaşlıkları gün 

geçtikçe artar. 

1. Çatışma  

Ulduz, pencerenin kenarına gelen karga ile arkadaşlık kurmaya başlar. Karganın amacı ailesinin 

beslenmesini sağlamaktır. Ulduz da karganın besin bulma çabasına destek olmak için sabun 
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getirmek ister. Masaldaki ilk çatışma bu sırada yaşanır. Üvey anne tarafından yerinden 

ayrılmaması uyarısı yapılan Ulduz'un bu uyarıyı dinlememesi nedeniyle başlayan çatışma, 

kurnazlık ve yalanla çözülür. Zor durumda kalan Ulduz, üvey annesi tarafından şiddete maruz 

kalmamak için yalana başvurmuştur.   

 Ulduz, kargayı pencerenin kenarına bırakıp sabun getirmek üzere mutfağa gitti. [...] 

Ulduz kötü yakalanmıştı. Üvey anne başını pencereden içeri uzatıp bağırdı: 

 "Kız yine ne haltlar karıştırıyorsun? Evin içini altüst ediyordun, değil mi? Ben sana 

yerinden kımıldama dememiş miydim, ha?" [...] Kadın hışımla, "Ne arıyordun ha," diye 

gürledi. Ulduz korkuyordu. Bir anda, "Şey, kaybolan bebeğimi arıyordum," deyiverdi. 

"N'olur dövme beni!" (Behrengi, 2014: 14-15). 

2. Çatışma 

Masaldaki ikinci çatışma, aile içinde yaşanır. Ailenin her gün yaptığı, gelenek hâlini almış bir 

uygulaması vardır. Ulduz'un babası bu konuda hassastır. Öğle yemeğinden sonra mutlaka 

uyunmalıdır. Ulduz ise uyumak istememektedir. Aile arasında gerginliğe neden olabilecek bu 

uyku geleneğine uymak istemeyen Ulduz, bu soruna akıl yürüterek ve kurnazca bir çözüm 

bulur. Kapının dibinde uyuyormuş numarası yaparak anne ve babasını kandırır. Böylece karga 

ile görüşme fırsatını kaçırmaz. 

 Öğle yemeğinden sonra üvey anne ile baba öğle uykusuna yattılar. Ulduz da uyumak 

zorundaydı. Yoksa babası kızar ve bağırırdı. "Çocuk dediğin yemekten sonra yatıp 

uyumalı!" [...] Kendi kendine, "Bugün uyumamalıyım. Eğer uyursam Anne Karga gelir, 

beni bulamaz, getireceği yavrusunu alır, geri götürür," diyordu. Bu yüzden kapının dibine 

yattı. Uyuyormuş gibi yapıyordu. Babası ile üvey annesinin uykuya daldığını anlayınca, 

parmaklarının ucuna basa basa bahçeye çıktı (Behrengi, 2014: 15-16). 

3. Çatışma 

Üçüncü çatışma, yine Ulduz ile üvey annesi arasında yaşanır. Çatışmaya neden olan ise 

Ulduz'un arkadaşlık kurduğu Anne Karga'dır. Yalnızlığını giderdiği ve sohbet ettiği karganın 

zor durumda olması Ulduz'u öfkelendirir. Üvey anne tarafından işkenceye maruz kalan kargayı 

kurtarmak için şiddete başvurur. Bu yaşanan çatışmayı çözmek için üvey annesi ile şiddetli bir 

kavgaya tutuşur. Kavga sırasında kendinden geçer ve çatışma sonlanır.  

 Ulduz ertesi sabah Anne Karga'nın yardım dileyen sesiyle uyandı. [...] Ulduz çabucak 

bahçeye koştu. Bir de ne görsün! Üvey annesi dut ağacının altında bir dala astığı Anne 

Karga'yı elindeki sopayla dövmüyor mu! [...] Karga sopayı yedikçe çırpınıyor, gaklıyordu. 

Zavallı ayaklarından asılıydı. 

 Ulduz bir anda öfkeyle üvey annesinin üstüne atıldı, kadının bacaklarına sarılıp dişlerini 

geçirdi. Kadın acıyla "Aaahh," diye bağırdı. Canı çok yanmıştı. Buna rağmen Ulduz'u 

tuttuğu gibi yukarı kaldırdı ve kulağına okkalı bir tokat patlattı. Kadının can havliyle attığı 

bu sert tokadın etkisiyle Ulduz sırtüstü yere devrildi. Başı yerdeki taşa çarpmış, bayılmıştı. 

Sonrasını hatırlamıyordu (Behrengi, 2014: 27-28). 

4. Çatışma 

Evin çevresine sürekli karga gelmesinden bıkan baba, kardeşinin köpeğini ödünç alır. Bahçede 

köpek oldukça kargalarla iletişim kuramayacağını anlayan Ulduz, bu sorunu çözmek için 

köpekten korktuğunu ileri sürerek amcasından köpeği götürmesini ister. Bu sırada babası ile 

Ulduz arasında çatışma yaşanır. Babasının hakaretlerine yanıt vermeyen Ulduz, sessiz kalarak 

çatışmadan kaçınır. 

 "Amcacığım, köye dönerken köpeği de yanında götüremez misin," diye sordu. Baba çok 

şaşırdı. Amca, "Köpeği geri götürmemi neden istiyorsun," dedi. Ulduz kemküm etmeye 

başladı. Ne diyeceğini bilemiyordu. "Ben... ben... şey... korkuyorum. Köpekten çok... 

korkarım," dedi. 
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 Baba, "Bırak bu numaraları," dedi. "Köpekten korkarmış! Küçücük aklıyla bizi 

kandırmaya çalışıyor!" [...] "Bırak şununla konuşmayı. İnsan gibi konuşmaktan, tatlı dilden 

anlamaz o. Hem kendisi köpekten beterdir. Geçenlerde şu pis kargalar yüzünden annesine 

saldırdı, bacağını ısırdı. Nesini seviyor o pis hayvanların bilmem. O korkak ve hırsız 

yaratıklara kol kanat geriyor." 

 Baba bunları söylerken Ulduz susuyordu. Ne söyleyebilirdi ki? Yorganını başına çekip 

uyudu (Behrengi, 2014: 37-38). 

5. Çatışma 

Ulduz, Anne Karga'nın ona emanet ettiği yavru kargaya bakamadığı için huzursuz olur. Köpek, 

yavru kargaya ulaşmasındaki tek engeldir. Buna çözüm bulmak için çeşitli yollar düşünür. 

Yaşar'ın yardımını tek çare olarak görür. Ancak ona da haber verememektedir. Yaşar'ın 

annesine anlatmayı düşünür ancak onun nasıl bir tepki vereceğini bilemediği için anlatmaz. Bu 

soruna çözüm bulabilmek için beş gün boyunca sıkıntılı günler geçirerek içsel bir çatışma yaşar. 

Bu çatışmayı, çıkan ilk fırsatta üvey annesine yalan söyleyerek ve kurnazca çözer. 

 Yavru karganın durumu yürekler acısıydı. Köpeğin geldiği günden beri sürekli açlık 

çekiyordu. [...] Kara köpek tüm çevreyi gözlüyor, gördüğüne dişlerini gösterip hırlıyordu. 

[...] Ulduz'un bütün umudu artık Yaşar'daydı. Yaşar yardım ederse işler yoluna girebilirdi. 

Ama Yaşar'a nasıl haber vereceğini bilmiyordu. [...]  

 Yaşar'ın annesi ara sıra Ulduzlara geliyordu. Ama ona da bir şey söyleyemiyordu. Çünkü 

onun da üvey anneden taraf olup olmayacağını bilemiyordu. [...] Böyle günler günleri 

kovaladı. Sıkıntı ve üzüntüyle beş gün geçmişti. Yavru Karga'nın yaşayabilmesi için topu 

topu bir günü kalmıştı. [...]  

 Böyle umutsuzken ansızın Yaşar'la görüşme fırsatı yakaladı. O gün anne düğüne 

gidecekti. Ulduz ona, "Ben evde yalnız kalamam. Köpekten korkuyorum," dedi. Kadın önce 

bağırıp çağırdıysa da sonunda Ulduz'u Yaşarların evine götürdü ve Yaşar'ın annesine 

emanet etti (Behrengi, 2014: 38-40). 

6. Çatışma 

Yavru kargaya ulaşmak için köpekten kurtulmak zorunda olan Ulduz ve Yaşar, buna çare arar. 

Yaşar, köpeği öldürmek gerektiğini ileri sürer. Ulduz ise köpeğe acımaktadır, onu düşman 

olarak görse de canını almak istemez. Ancak Yaşar tarafından ikna edilerek öldürülmesini 

onaylar. Ulduz ve Yaşar, köpekle olan çatışmayı çözmek için öncelikle akıl yürütür, işbirliği 

yapar ve şiddete başvurur. Çatışma köpeğin ölmesi ile sonlanır.   

 Yaşar, "Ben aşağıya inip yavru kargayı getireyim," dedi. "Deli misin? Görmüyor musun 

köpek tam kümesin önünde uyuyor." [...] "Peki öyleyse ne yapacağız?" "Düşünelim hele, 

bir çaresini buluruz." [...] Birden, "Var mısın şu köpeği öldürelim," dedi. Ulduz şaşkın 

şaşkın, "Köpeği mi öldürelim," dedi. "Evet, öldürelim. Böylece kurtulmuş oluruz ondan."  

 [...] "Dinle bak, ne de olsa acıyorum şu köpeğe." "Acımak mı," dedi Yaşar. "Hem 

haksızlığa karşı çıkmaya kalkıyorsun hem de bu işi yaparken haksızlık edenlere acıyorsun. 

Böyle bir şey olmaz! Hem sanki ben öldürmeye pek mi meraklıyım? Ama başkalarına zarar 

veren bu köpeği ortadan kaldırmalıyız. Başka çaremiz yok. O zaman acımak da yok. 

Tamam mı?" "Tamam." 

 [...] Köpek yerde, tam onun altında uyuyordu. Başını nişanlayıp elindeki taşı bıraktı. 

Kocaman taşı başına yiyen köpek boğuk sesler çıkararak çırpınmaya başladı (Behrengi, 

2014: 42-44). 

7. Çatışma 

Yalnızlıktan bıkan ve tek arkadaşı olan Yaşar ile görüşmek isteyen Ulduz'a üvey annesi engel 

olmaktadır. Bu engelleme yüzünden de aralarında çatışma yaşanır. Üvey anne, Ulduz üzerinde 

duygusal şiddet uygular. Ulduz ise buna tepkisini bağırarak gösterir. Gerilimin arttığı anlarda 

baba devreye girerek eve erken dönmesi koşuluyla Ulduz'un Yaşar'la görüşmesine izin verir. 

Yaşanan çatışma, üçüncü kişi olan baba tarafından çözülür. 
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 Üvey annesi alay ederek, "Küçük hanım yalnızlıktan bıkmış. Yaşar'la oynamasına izin 

vermeliymişiz," dedi. "Bunun için ağlıyor."  

 Ulduz kendini tutamadı. "Evet, aynen öyle," diye bağırdı. "Oynayacak bir tek arkadaşım 

yok. Yalnızlıktan bıktım, anlıyor musunuz?" Kısa bir tartışmadan sonra babası eve erken 

dönmesi koşuluyla Ulduz'un arada sırada Yaşar'ın yanına gitmesine izin verdi. Ulduz buna 

çok sevindi (Behrengi, 2014: 60).  

Kahramanın yaşadığı yedi çatışmanın beşi kişi-kişi, biri kişi-doğa, diğeri ise kişinin kendisiyle 

çatışmasıdır. Bu çatışmaların beşinde kahraman etkin, diğer ikisinde ise edilgindir. Çatışmaların 

çoğunluğu Ulduz ile üvey anne arasında yaşanmıştır. Bir ailenin gündelik yaşamında 

görülebilecek çatışmalar yaşanmıştır. Dolayısıyla yaşanan çatışmaların yaşam gerçekliğine 

uygun olduğu söylenebilir. Ancak yaşanan çatışmaların çözümünde kahramanın yeğlediği 

yöntemler çocuğa göre değildir. Kişi-kişi çatışmalarını, kahramanın akıl yürüterek veya çaba 

harcayarak çözmesi beklenirken bu masalda şiddet kullanılmış, insana saygılı ve demokratik bir 

yöntem yeğlenmemiştir. Ayrıca kahraman, üvey anne baskısı ve şiddetinden kurtulmak için 

yalana başvurmuş, kurnazca yöntemler kullanmıştır. Bu yöntemleri kullanmasının nedeninin 

özgürlük isteği olduğu söylenebilir. Kişi-doğa çatışmasında ise köpeğin öldürülmesi, onaylanan 

bir çözüm yöntemi değildir. Doğaya saygılı bir yöntemin kullanılması gerekir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde çatışmaların çözümünde izlenen yol inandırıcıdır. Ancak kahramanın 

çatışmaları çözme yöntemlerinin çocuğa göre olmadığı açıktır.  

II. Masal: Ulduz ve Konuşan Bebek 

Üvey annesi ve babası ile yaşayan Ulduz, sevgisiz bir ortamda yalnız başınadır. Ne babası ne de 

üvey annesi ona sevgi gösterir. Aksine sürekli olarak üvey annesi tarafından hakarete ve 

duygusal şiddete maruz kalır. Evde, konuştuğu tek şey bez bebeğidir. Ulduz'un anlattıklarından 

etkilenen bebek birden canlanır ve Ulduz’la konuşmaya başlar. Aralarındaki dostluk gün 

geçtikçe güçlenir ancak üvey anne yüzünden dostlukları çok uzun sürmez.  

1. Çatışma 

Masaldaki ilk çatışma, Ulduz ile üvey annesi arasında yaşanır. Üvey anne, gebedir ve 

aşermektedir. Bu süreçte Ulduz'u görmeyi istemez. Onu görünce midesinin bulandığını söyler. 

Bu hakaretlere karşın Ulduz, hiçbir şey söylemez ve üvey annesi kendisini görmesin diye 

odasına kapanır. Kendisinden istenileni sorgulamadan kabul ederek çatışmayı çözer. 

 “Üvey annem aşerdiğinden beri beni görmek istemiyor. ‘Seni görünce,’ diyor, ‘midem 

bulanıyor. Kusasım geliyor, elimde değil.’ 

 “Bu yüzden hep sandık odasına kapanmak zorunda kalıyorum. Beni görmesin, midesi 

bulanmasın diye…” (Behrengi, 2014: 88). 

2. Çatışma 

Ulduz, akşam karanlığında gaz lambasını yakmak için kibrit arar. Kibriti bulup gaz lambasını 

yakmak için dönerken lambayı devirir, lamba parçalanır ve içindeki gaz, halıya dökülür. Annesi 

ve babası gelmek üzeredir. Kısa bir telaş yaşadıktan sonra gerçeği söylemeye karar verir. Çünkü 

anne ve babasının kırıklara basarak yaralanmasını istemez. Ancak üvey anne bu durumu hoş 

karşılamaz ve Ulduz'a tokat atmak üzereyken babası, kadının elini tutarak buna engel olur. 

Ulduz ile üvey annesi arasında yaşanan çatışma, araya giren baba tarafından çözülür. 

 Lambayı yere koydu, diğer rafta buldu kibriti. Bu sırada ayağı lambaya çarptı, lamba 

devrildi. Şişesi kırıldı, gazı halıya döküldü. […] Bu sırada kapı çaldı. Ulduz telaşlandı. […] 

Ulduz, “Burada kalıp onlara şişeyi kırdığımı söylemeliyim,” dedi. “Yoksa kırıklara 

basarlar, iyi olmaz.” Üvey anne eşikten içeri girerken Ulduz bir kibrit yaktı ve “Dikkat et, 

anne,” dedi. “Lamba düştü, şişesi kırıldı.” 

 Baba da üvey annenin ardından içeri girmişti. Üvey anne hırsla elini kaldırmıştı ki babası 

tuttu elini ve yavaşça, “Sana birkaç gün çocuğa ilişme demiştim,” dedi (Behrengi, 2014: 

89-90). 
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3. Çatışma 

Ulduz'un çok sevdiği ineği, üvey annesinin ısrarı sonucu kesilir ve eti kavurma yapılır. Ancak 

bu et, Ulduz dışında ailenin diğer üyelerine kokmaktadır. İnekle arasında sevgi bağı olan Ulduz 

için ise dünyanın en lezzetli etidir. Çatışma, tam bu noktada yaşanır. Üvey anne, et dolu 

tencerenin gönderilmesini ister. Ulduz ise oturup eti büyük bir iştahla yer. Aralarındaki 

gerginliğin arttığı sırada babanın sesi duyulur ve çatışma sonlanır.    

 “Seni uyuz seni… Bana inat yapıyorsun, değil mi? Götür diyorum sana bu kokmuş leşi!” 

Ulduz hiç istifini bozmadan, “Kokan ne,” diye sordu. Üvey anne çığlık çığlığa tencereye 

bir tekme attı. “Kokan senin şu uyuz ineğinin eti, anlamıyor musun? Hadi al götür onu 

buradan. İçimiz dışımıza çıktı.” 

 Ulduz hâlâ, “Ana n’olur bırak bir iki lokma daha yiyeyim. Karnım öyle aç ki…” diyordu. 

Üvey anne bu kez Ulduz’un saçlarına yapıştı. “Bana inat olsun diye yapıyorsun, it eniği.” 

Baba gürültüyü duyunca başını pencereden çıkardı: “Yine ne var?” “Senin de gücün ancak 

bana yetiyor. Hep şu sarı çıyana dokunma dersin. Gel de gör nasıl uğraşıyor benimle.” 

(Behrengi, 2014: 94-95). 

4. Çatışma 

Ulduz'un evdeki tek arkadaşı bez bebeğidir. Bez bebekle sohbet ede ede, onun da konuşmasını 

sağlamıştır. Sırdaşı olur bez bebek. Üvey anne ile Peri, bir süredir bez bebekten şüphelenmekte 

ancak şüphelerini kanıtlayacak bir şey bulamamaktadır. Bir gün, Ulduz ile bez bebeğin 

konuşmasını Peri duyar. Üvey anne ile Peri, Ulduz'a şiddet uygulayarak gerçeği öğrenmek ister 

ancak bunda başarılı olamazlar. Gerilimin doruk noktasında olağanüstü bir gücün gönderdiği 

atlı karıncalar, üvey anne ile Peri'ye saldırır ve Ulduz'u ellerinden kurtarır. 

 "Peri teyze kötü biri sayılmaz. Ama üvey anneden sakınmak gerek! Senin konuştuğunu 

anlarsa, hiç vakit kaybetmeden alır, yanan tandırın için atar, yakıp kül eder." Peri 

duymuştu onları. Konuşma bitmeden koşup üvey anneye haber verdi. [...] "Kiminle 

konuşuyordun? Çabuk söyle, yoksa ellerini iğneyle delik deşik ederim. Arsız!" [...] Üvey 

anne yakasından çıkardığı iğneyi eline batırdı. Ulduz acıyla bağırdı, sonra ağlamaya 

başladı. 

 [...] "Artık yalan söyleyemezsin, babanı kandırdığın gibi beni de kandıramazsın. Anlat 

bakalım şu rezil bebek neyin nesi? Söyleyecek misin, yoksa ağzını biberle doldurayım mı?" 

[...] Peri bir koşu gidip karabiberi getirdi. Üvey anne avucuna bir tutam karabiber döktü. 

Tam o sırada Ulduz'u kaçırdı elinden. Ulduz hemen köşeye sığındı. [...] Derken üvey anne 

karabiberi ağzına dolduruverdi. 

 Ulduz biber yüzünden hapşırınca ağzındakileri üvey annenin yüzüne püskürttü. Biber 

üvey annenin gözlerine kaçtı. O sırada Peri birden çığlıklarla yerinden fırladı. Elini 

ensesine götürdü. Bir atlı karınca olanca gücüyle kıskaçlarını ensesine batırmıştı. Sonra 

başka bir karınca üvey annenin bacağını soktu. Bir başkası Peri'nin kolunu. Bir diğeri üvey 

annenin sırtını... Acı içinde bahçeye attılar kendilerini (Behrengi, 2014: 119-121). 

Kahraman, toplam dört çatışma yaşamıştır. Bu çatışmaların tamamı kahraman ile üvey annesi 

arasındadır. Kahraman, bu çatışmaların çözümünde edilgindir. Çatışmalar, gerçek yaşamda 

görülebilecek türdendir. Üvey anne ile çocuğu arasında yaşanan geçimsizlik, çatışmaların 

temelini oluşturur. Kahramanın yaşadığı çatışmaların ikisi, başkası tarafından çözülür. Bir 

çatışmayı olağanüstü güç çözerken diğerini ise kahraman, kendisinden istenileni sorgulamadan 

kabul ederek çözer. Kahramanın çatışmaları çözerken etkin olması, akıl yürütmesi ve çaba 

göstermesi beklenir. Ancak bu masalda yeğlenen çatışma çözüm yöntemleri buna uygun 

değildir. Bu durum, kahramanın yaşının küçük (4-5) olmasıyla açıklanabilir. Yaşanan dört 

çatışmanın üçünün çözümünde izlenen yollar inandırıcıdır. Ancak sonuncu çatışmada, 

olağanüstü bir gücün ve rastlantının çatışmayı çözmesi, inandırıcılığı azaltmaktadır. Yaşadığı 

çatışmalarda edilgin olması ve çatışmaların başkaları tarafından çözülmesi nedeniyle kahraman, 

çocuğun özdeşim kurabileceği özelliklere sahip değildir. 
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III. Masal: Kel Güvercinci 

Padişah'ın kızı, bir gün babasına Keloğlan'ı sevdiğini söyler. Ancak padişah bu duruma 

sinirlenir ve Keloğlan'ı dövdürüp güvercinlerini de öldürtür. Keloğlan, güvercinlerini gömmek 

isterken iki güvercinin konuşmasını duyar. Onların söylediklerini yapınca ölü güvercinleri dirilir 

ve onların getirdiği külahla istediği zaman görünmez olur. Güvercinleri ve külahı sayesinde 

sevdiği kıza kavuşur. 

1. Çatışma 

Masaldaki birinci çatışma padişahın, kızının âşık olduğu Keloğlan'dan kurtulmak istemesiyle 

yaşanır. Keloğlan'dan kurtulmak için ordularını gönderir. Ölü ya da diri ele geçirilmesini ister. 

Kuşatma altına alınan Keloğlan, bundan kurtulmak için güvercinleri ile işbirliği yapar. 

Gerilimin doruk noktasında görünmez olan Keloğlan, komutanın kafasına gülleyi atarak karşı 

saldırıya geçmek için işaretini verir. Bu işaretle beraber güvercinler, ordunun harekete 

geçmesine fırsat vermeden gagaları ile aldıkları gülleleri askerlerin üzerine atar. Sürekli olarak 

güllelere maruz kalan askerler dağılır ve çatışma sonlanır. 

 Köpürmüş padişah. Vezirine orduyu harekete geçirmesini, kulübeyi kuşatmasını ve Kel'i 

ölü ya da diri bulup getirmesini buyurmuş. [...] Komutan bağırmış: "Hey Kel, kuşattık seni. 

Bin canın olsa birisini kaçırmazsın bu hengameden. Hadi teslim ol. Yoksa seni paramparça 

ederiz. En büyük parçan kulağın kadar olur." 

 [...] Keloğlan, güvercinlerini başına toplamış. "Benim güzel güvercinlerim, keçimi 

görüyor musunuz, sizler için gülle döküyor. Hadi siz de gösterin kendinizi güzel 

güvercinler, sevindirin beni de anamı da..." 

 [...] Komutan köpürmüş: "Kapa çeneni, sersem! Benim kim olduğumu bilmiyor musun 

sen? Aklın sıra dalga mı geçiyorsun?" Derken dört bir yandan uçarak gelen yüzlerce 

güvercin gökyüzünü kaplamış. Keloğlan'ın kuşları da aralarındaymış. Onları görünce 

Keloğlan eline gülle alıp seslenmiş: "Sayın komutan, buraya bakın, ben buradayım," deyip 

gülleyi fırlatmış. Komutan dudaklarında sigara, yukarıya bakınca iki kaşının ortasına 

yemiş gülleyi, basmış çığlığı. 

Ordu saldırıya geçmek istemiş ama güvercinler fırsat vermemiş. Gülleleri gagalarına alıp 

havalanıyor, sonra askerlerin üzerine atıyorlarmış. Kime isabet etse ağır yaralar 

açıyormuş gülleler. Sonunda karanlık basınca, askerler bitkin düşmüş ve çekilmişler 

(Behrengi, 2014: 172-175)  

2. Çatışma 

Keloğlan, külahla görünmez olup padişahın kızı ile sarayda görüşürken nöbetçinin biri 

tarafından fark edilir. Külahını hemen takıp görünmez olsa da nöbetçiler arasından çıkamaz, 

tökezler ve külahı düşer. Görünür olunca da yakalanır. Padişahın huzuruna çıkarılır. Kızının 

odasına girmesine çok sinirlenen padişah, Keloğlan'ı boğazına erimiş kurşun döktürmekle 

cezalandıracağını söyler. Keloğlan, bu çatışmayı kurnazca ve yalan söyleyerek çözer.   

 Padişah öfkeyle tahta kurulmuş, bekliyormuş. Kel'i önüne sürüklediklerinde bağırmış: 

"Ulan piç kurusu, karıştırdığın her halta bir neden bulunur belki, varsılları soydun, 

askerlerimi kırdın döktün. Bunlar neyse... Ama kızımın odasına ne hakla girersin? Şimdi 

veziri çağırıp gırtlağına erimiş kurşun döktüreyim de gör gününü!" 

 Keloğlan, "Buyruğunuz boynumdan incedir padişahım. Yalnız ellerimi çözsünler, el pençe 

divan durayım, külahımı versinler, çıplak başımı örteyim çünkü karşınızda saygısızlık etmek 

haddime düşmez." [...] Keloğlan alır almaz külahı geçirmiş başına ve görünmez olmuş 

(Behrengi, 2014: 178-179). 

Masaldaki iki çatışma da kişi-kişi çatışmasıdır. Kahraman, yaşadığı çatışmaları çözerken 

etkindir. İki âşık insanın arasına giren padişah, bu çatışmaların nedenidir. Gerçek yaşamda da 

âşıkların kavuşmasını engelleyen insanlar olabilir. Dolayısıyla çatışmaların inandırıcı olduğu 

söylenebilir. Ancak kişi-kişi çatışmalarının çözümünde kahramandan beklenen, insana saygılı 

ve demokratik olması Keloğlan'ın özelliği değildir. Belki bunun nedeni, yaşadığı çatışmanın 
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çözümünün bu tarz yönteme uygun olmamasıdır. Kahramanın çatışma yaşadığı padişah ile 

demokratik bir çözüm bulması zaten padişahlığın doğasına aykırıdır. Kahramanın, padişahın 

suçsuz yere cezalandırmasına karşı çıkması, çocuğun özgürlük; çatışmalar sonunda sevdiği kıza 

kavuşması ise sevgi gereksinmesine uygundur. Çatışmaların nedeni inandırıcı olsa da 

olağanüstü bir güçle işbirliği yaparak kahramanın çözüm bulması yeğlenen bir yöntem değildir. 

Bu tür yöntemler, çocukta, yaşadığı çatışmaları olağanüstü güçlerle çözebileceği düşüncesinin 

doğmasına neden olabilir.   

IV. Masal: Küçük Kara Balık 

Küçük Kara Balık, günlerini, sürekli aynı şeyleri yaparak geçirmekten sıkılmıştır. Hiçbir amacı 

olmayan gezintilere çıkmak onu mutlu etmez. O, kendi dünyasından sıyrılıp yeni yerler görmek, 

keşfetmek ister. Kısaca, özgürlüğü duyumsamak ister. Bunun için de annesi ve içinde yaşadığı 

toplumla çatışır. Bu çatışma sonunda yaşadığı yerden ayrılarak derenin sonuna ulaşmak için 

yola çıkar. Denize ulaşmak için birçok engelle karşılaşır. Ancak o, bütün bu engelleri aşar ve 

amacını gerçekleştirir. 

1. Çatışma 

Küçük Kara Balık, gündelik yaşamında birbirine benzeyen sıradan eylemlerde bulunup sürekli 

annesiyle gezinir. Bu eylemlerin, yaşamına bir şey katmadığını fark etmeye başlar. O güne 

kadar olan yaşamlarını sorgulamaya başlar. Bu sorgulamalar nedeniyle yaşadığı içsel sıkıntıdan 

kurtulmak için annesiyle konuşur. Birkaç gündür yaşadığı çatışmayı çözmek için isteğini 

gerçekleştirmek için çabalamaya başlar.  

 Küçük Kara Balık birkaç gündür dalgınmış. Hiç konuşmuyormuş. İsteksiz bir şekilde bir 

bu yana, bir o yana gidip geliyor, çoğu zaman da annesine yetişemiyor, ondan geride 

kalıyormuş.  

 [...] Hayır anne! Ben böyle gezip dolaşmalara katlanamıyorum artık. Buradan 

gitmeliyim," demiş. [...] "Bilmek istiyorum, bu derenin sonu nerdedir? demiş. "Bak anne, 

ben aylardır derenin nerede sonlandığını düşünüyorum ama bir türlü anlayabilmiş değilim. 

Dün geceden beri gözüme uyku girmedi, hep düşündüm durdum. Sonunda karar verdim; 

kendim gidip derenin sonunu bulacağım. Başka yerlerde neler var bilmek istiyorum." 

(Behrengi, 2016: 10-12). 

2. Çatışma 

Küçük Kara Balık'ın yaşama ve evrene ilişkin bilme tutkusu, çevresi tarafından anlamsız 

bulunarak küçümsenir ve dalga geçilir. Komşuları, onun düşüncelerine ön yargı ile yaklaşırlar. 

Küçük Kara Balık, çevresinin bütün olumsuz yaklaşım ve ön yargılarına karşın düşüncelerini 

baskıya göre biçimlendirmeyen, doğru bildiğini söyleyen bir kahramandır. Bunu yaparken de 

içinde yaşadığı toplumla çatışmaktan kaçınmaz. Küçük Kara Balık, kendi türünden olmayan 

salyangoz ile arkadaşlık kuran, farklı yaşam ve insanları merak edip keşfetmek isteyen biridir. 

Çatışmanın temelinde de bu farklı düşünce biçimi vardır. Komşuları, tıpkı salyangozu 

öldürdükleri gibi Küçük Kara Balık'ı da öldürmekle tehdit ederler. Bütün bunlara karşın Küçük 

Kara Balık, geri adım atmaz ve yaşadığı çatışmayı çözmek için çabalar. Bu çabayı gösterirken 

de diğer kişilere saygılı davranır. 

 "Komşu da, "Yumurcak! Sen hangi ara bilgin, filozof olmuşsun da bizim haberimiz 

olmamış?" demiş. Küçük Kara Balık, "Teyzeciğim," demiş, "siz kime bilgin ve filozof 

diyorsunuz bilmiyorum. Ben sadece bu gezintilerden sıkıldığımı söylüyorum. Bu sıkıcı 

gezintilere devam edip boşuna sevinerek, bir gün sizin gibi yaşlandığımı ve hâlâ aynı cahil, 

gözü kulağı kapalı balık olduğumu görmek istemiyorum." [...] 

 "Biricik çocuğumun böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi. Bilmiyorum, kimler sevgili 

çocuğumu yoldan çıkardı?" Küçük Kara Balık, "Kimse beni yoldan çıkarmadı," diye cevap 

vermiş, "benim aklım var, kendim anlıyorum, gözüm var görüyorum." [...] Küçük Kara 

Balık, “Yeter anne! O benim arkadaşımdı! demiş. "Annesi, "Balıkla salyangozun 
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arkadaşlığı! Duyulmuş şey değil!" diye cevap vermiş ona. "Küçük Kara Balık da demiş ki: 

"Ben de balıkla salyangozun düşmanlığını duymadım. Ama sizler onu hallettiniz."  

 [...] Annesi ise konuşmasını sürdürmüş: "Hak etmişti. İyi ki de öldürdük onu. Unuttun mu 

gittiği her yerde neler konuşurdu?" Bunun üzerine Küçük Kara Balık demiş ki, "Öyleyse 

beni de öldürün! Çünkü ben de aynı sözleri söylüyorum." [...] Yaşlı balıklardan biri, "Sana 

acıyacağımızı mı sanıyorsun?" demiş. Diğeri, "Kulağını çekmeliyiz!" [...] Bir başka balık, 

"Hanım," demiş, "çocuğunu gerektiği gibi yetiştirmezsen sonucu da katlanmalısın!" Komşu, 

"Ben sizin komşuluğunuzda yaşamaktan gerçekten utanıyorum," demiş. Bir başkası da: 

"İşler çığırından çıkmadan gönderelim şunu ihtiyar salyangozun yanına!" demiş. [...] 

Küçük Kara Balık’ın onlara söyleyecek bir sözü yokmuş (Behrengi, 2016: 14-18). 

3. Çatışma 

Küçük Kara Balık, denize ulaşma amacıyla çıktığı yolda farklı kişilerle karşılaşır. Zaman zaman 

bu kişilerle çatışır. Kurbağacıklar, kendini beğenmiş kimselerdir. Kendilerinden başka herkesi 

küçümserler. Bunlar, Küçük Kara Balık ile karşılaşınca onunla alay etmeye başlarlar. Küçük 

Kara Balık, kurbağacıkların tahrik edici ve aşağılayıcı sözlerine karşın şiddet içeren bir eylemde 

bulunmaz. Onlarla konuşarak düşüncelerinin yanlış olduğunu göstermek ister. Bir nebze bunda 

başarılı olur. Daha sonra anne kurbağa ortaya çıkar ve hakaret etmeye başlar. Küçük Kara Balık, 

kurbağa ile yaşadığı çatışmayı çözmek için yine çabalar ancak kurbağa ona saldırır. Bunun 

üzerine tehlikeden uzaklaşarak çatışmayı sonlandırır.  

 Kurbağa yavruları, Küçük Kara Balık'ı görünce alay etmeye başlamışlar: "Hey şunun 

haline bak! Sen de kimsin, nasıl bir yaratıksın? [...] Senin gibi biçimsiz, çirkin bir şey 

değiliz," demiş. Küçük Kara Balık demiş ki: "Ben sizin bu kadar kendini beğenmiş 

olduğunuzu düşünmezdim doğrusu. Ama olsun, yine de sizi bağışlıyorum çünkü bu sözlerin 

hepsi cahillikten, bilmezliktendir. [...] Eğer cahil olmasaydınız bu dünyada pek çok farklı 

türde yaratık olduğunu ve hepsinin de kendi türlerini pek güzel bulduğunu bilirdiniz" 

Kurbağacıklar fena sinirlenmişler ya, Küçük Kara Balık’ın doğru söylediğini anlayınca da 

laf değiştirmişler.  

 [...] Kurbağa şişine şişine demiş ki: “Şimdi kendini göstermenin zamanı mı, seni soysuz 

sopsuz yaratık seni? Karşındakileri çocuk görünce başlamışsın cafcaflı, koca koca laflara. 

Ama ben yeterince uzun bir ömür sürdüm ve bu göletten başka dünya olmadığını da çok iyi 

biliyorum. Haydi, çek git işine ve benim çocuklarımı da yoldan çıkarmaya kalkma sakın!” 

Küçük Kara Balık, “Bu ömürlerden yüz kez de yaşasan yine cahil ve zavallı bir kurbağadan 

başka bir şey değilsin!” demiş. Kurbağa bu sözlere pek kızmış ve Küçük Kara Balık’ın 

üzerine sıçramış. Balık ok gibi hızla uzaklaşmış ve göletin dibindeki çamuru, balçığı 

havalandırmış (Behrengi, 2016: 20-24). 

4. Çatışma 

Minicik balıklarla Küçük Kara Balık, pelikanın kesesine düşer. Minicik balıklar, esir düşünce o 

an gücü elinde bulunduran pelikana yalvararak kurtulabileceklerini sanırlar. Küçük Kara Balık 

ise içinde bulundukları durumu nesnel biçimde değerlendirerek bunun olmasının mümkün 

olmadığını görür. Bu noktada bir çatışma yaşanır ve Küçük Kara Balık, diğer balıkların gözünü 

açmaya, doğru ve mantıklı düşünmelerini sağlamaya çalışır. Ancak onları ikna edemez. Minicik 

balıklar, Küçük Kara Balık'ı öldürürlerse pelikan tarafından serbest bırakılacaklarını sanırlar. 

Bunu test etmek isteyen Küçük Kara Balık, ölü taklidi yapar. Serbest kalacağını sanan minicik 

balıklar ise pelikanın midesine iner. İçine düştüğü keseden kurtulmak için akıl yürütüp işbirliği 

yapmaya çalışan Küçük Kara Balık, bunda başarılı olamaz ve şiddet kullanarak kurtulur. 

 İşte tam hareket edecekleri sırada çevrelerindeki su yukarı kalkmış ve üzerlerine bir 

kapak inmiş. Her yer kararmış. Kaçış yolu da kalmamış. Küçük Kara Balık, pelikanın 

kesesine düştükleri hemen anlamış. “Arkadaşlar,” demiş, “hepimiz pelikanın kesesine 

düştük ama kaçış yolu da tamamen kapalı değil.” [...] Pelikan, “Evet,” demiş, “hepinizi 

affedeceğim ama bir şartım var.” Minicik balıklar hemen, “Şartınızı buyurun efendimiz!” 

demişler. Pelikan da demiş ki: “Bu ukala balığı boğarsanız özgürlüğünüzü elde edersiniz.”  
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 [...] Küçük Kara Balık ölü taklidi yaparken yukarı çıkmışlar ve “Sayın Pelikan, ukala 

Kara Balık’ı boğduk,” demişler. Pelikan kahkaha atmış, “Çok iyi yaptınız, aferin size. 

Şimdi ben de sizin bu işinize bir ödül verecek ve midemde güzelce gezinesiniz diye hepinizi 

canlı canlı yutacağım.” Minicik balıklar konuşmaya fırsat bulamadan birer ok gibi 

pelikanın boğazından aşağı geçmişler ve sonları gelmiş. Ama Küçük Kara Balık hemen 

hançerini çekmiş ve bir darbeyle keseyi yırtıp kaçmayı başarmış. Pelikan acılar içinde 

bağırarak başını suya çarpmış ve Küçük Kara Balık’ın peşine düşüp onu izleyememiş 

(Behrengi, 2016: 38-42). 

5. Çatışma 

Küçük Kara Balık, denize ulaşır. Amacını gerçekleştirmenin verdiği huzurla denizin yüzeyinde 

yüzerken balıkçıl tarafından yakalanır. Balıkçılın amacı yakaladığı balığı yavrularına 

götürmektir. Küçük Kara Balık'ın fazla ömrü yoktur. Hızlıca düşünüp balıkçının elinden 

kurtulmalıdır. Bunun da tek yolunun balıkçılı kandırmak olduğunu düşünür. Bir süre sonra 

öleceğini bilen Küçük Kara Balık, öldükten sonra bütün bedeninin zehirle kaplanacağı söyler. 

Balıkçıl, başta buna inanmaz ancak Küçük Kara Balık, ölü taklidi yapınca tereddüt eder ve 

konuşmaya başlayınca gagasındaki balığı kaçırır. Küçük Kara Balık, yaşadığı çatışmayı 

kurnazca ve yalan söyleyerek çözmüştür.  

 Balıkçıl onu kaparak kaldırmış. Küçük Kara Balık, balıkçılın gagasının ortasında 

çırpınıyor; ama kendini kurtaramıyormuş. […] Bu düşüncelerle balıkçıla, “Neden beni 

canlı canlı yutmuyorsun?” demiş, “Ben öldükten sonra bütün bedeni zehirle dolan balık 

cinsindenim.” […] Küçük Kara Balık gevşemiş ve hareketsiz kalmış. Balıkçıl düşünmeye 

başlamış, “Ya öldüyse? Şimdi artık kendim de yiyemem bunu. Bu kadar yumuşak nefis bir 

balığa yazık ettim.”  

 Bunun üzerine Küçük Kara Balık’a seslenmek istemiş, “Hey yumurcak! Seni 

yiyebileceğim kadar canın kalmış mı? demeye kalmadan, gagasını açar açmaz, Kara Balık 

sıçrayarak aşağı düşmüş. Balıkçıl fena halde kandırıldığını anlamış (Behrengi, 2016: 46-

49). 

Kahramanın yaşadığı beş çatışmanın üçü kişi-kişi, biri kişi-toplum, diğeri ise kişinin kendisiyle 

çatışmasıdır. Kahraman bu çatışmaların tamamında etkindir. Yaşanan çatışmaların yaşam 

gerçekliğine uygun ve inandırıcı olduğu söylenebilir. Ancak yaşanan çatışmaların çözümünde 

kahramanın yeğlediği bazı yöntemler, çocuğa göre değildir. Kahraman, yaşadığı ilk üç 

çatışmada kişilere ve topluma karşı saygılı ve demokratik davranmıştır. Bu çatışmaları çözmek 

için akıl yürütmüş, çabalamış ve cesurca davranmıştır. Bilme, keşfetme ve öğrenme dürtüsüyle 

kendini gerçekleştirme arzusunda olan kahraman, çocuğun özgürlük gereksinmesini karşılar. 

Çocuk, doğası gereği merak eder, keşfetmek ve bilmek ister. Bu bağlamda, çocuğun kahramanla 

özdeşim kurup ona öyküneceği söylenebilir. Son iki çatışmada ise kahraman şiddete ve yalana 

başvurmuştur. Olay örgüsü göz önüne alındığında bu iki çatışmayı çözmek için kahramanın 

başka bir yöntem yeğlemesinin mümkün olmadığı söylenebilir. Bu, çocuğu, zor durumda 

kaldığında şiddetin ve yalanın bir çözüm yolu olduğu yanılgısına düşürebilir.  Genel olarak 

değerlendirildiğinde Küçük Kara Balık, öğrenmeye meraklı, soran, sorgulayan, araştıran, 

keşfeden ve girişimde bulunan bir kahramandır. Dıştan yönetilemeyen, kendi istenciyle 

eylemlerde bulunan özgür bir kahraman olan Küçük Kara Balık, çocuğun özdeşim kurabileceği; 

onun duygu, düşünce ve davranışlarına öykünebileceği niteliklere sahiptir. 

İncelenen masalların adını, kahramanlarını, yaşanan çatışmaların türünü, çatışmanın çözümünde 

kahramanın konumu ve çözüm yöntemi çizelge 2'de gösterilmiştir. 

Çizelge 2. Kahramanların Yaşadıkları Çatışmalar ve Çatışmaları Çözme Yolları 

Sıra 

No 

Masalın 

Adı 

Masalın 

Kahramanı 

Çatışmanın 

Türü 

Kahramanın 

Konumu 
Çatışmayı Çözme Yöntemi 

1 
Ulduz ve 

Kargalar 
Ulduz Kişi-Kişi Etkin Kurnazlık ve yalanla 

2 
Ulduz ve 

Kargalar 
Ulduz Kişi-Kişi Etkin Akıl yürüterek ve kurnazlıkla 
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3 
Ulduz ve 

Kargalar 
Ulduz Kişi-Kişi Etkin Şiddet kullanarak 

4 
Ulduz ve 

Kargalar 
Ulduz Kişi-Kişi Edilgin Çatışmadan kaçınarak 

5 
Ulduz ve 

Kargalar 
Ulduz 

Kişinin 

Kendisiyle 
Etkin Kurnazlık ve yalanla 

6 
Ulduz ve 

Kargalar 
Ulduz Kişi-Doğa Etkin 

Akıl yürüterek, şiddet 

kullanarak ve işbirliğiyle 

7 
Ulduz ve 

Kargalar 
Ulduz Kişi-Kişi Edilgin Çatışmayı başkası çözer 

1 

Ulduz ve 

Konuşan 

Bebek 

Ulduz Kişi-Kişi Edilgin 
Kendisinden istenileni 

sorgulamadan kabul eder 

2 

Ulduz ve 

Konuşan 

Bebek 

Ulduz Kişi-Kişi Edilgin Çatışmayı başkası çözer 

3 

Ulduz ve 

Konuşan 

Bebek 

Ulduz Kişi-Kişi Edilgin Çatışmayı başkası çözer 

4 

Ulduz ve 

Konuşan 

Bebek 

Ulduz Kişi-Kişi Edilgin 
Olağanüstü güçlerle ve 

rastlantıyla 

1 
Kel 

Güvercinci 
Keloğlan Kişi-Kişi Etkin-Edilgin 

Çabasıyla, olağanüstü güçlerle 

ve işbirliğiyle 

2 
Kel 

Güvercinci 
Keloğlan Kişi-Kişi Etkin Kurnazlık ve yalanla 

1 
Küçük Kara 

Balık 

Küçük Kara 

Balık 

Kişinin 

Kendisiyle 
Etkin 

İsteğini gerçekleştirmek için 

çabalayarak 

2 
Küçük Kara 

Balık 

Küçük Kara 

Balık 
Kişi-Toplum Etkin Çabasıyla ve cesaretiyle 

3 
Küçük Kara 

Balık 

Küçük Kara 

Balık 
Kişi-Kişi Etkin 

Cesaretiyle ve tehlikeden 

uzaklaşarak 

4 
Küçük Kara 

Balık 

Küçük Kara 

Balık 
Kişi-Kişi Etkin 

Akıl yürüterek ve şiddet 

kullanarak 

5 
Küçük Kara 

Balık 

Küçük Kara 

Balık 
Kişi-Kişi Etkin Kurnazlık ve yalanla 

Çizelge 2’ye göre incelenen masallarda toplam 18 çatışma bulunmaktadır. Bu çatışmaların 

büyük bir kısmını kişi-kişi (14) çatışması oluşturmaktadır. Bunu, kişinin kendisiyle (2) 

çatışması izlemektedir. Kişi-toplum ve kişi-doğa çatışmalarının ise bir kez yaşandığı 

görülmektedir. Bu 18 çatışmanın çözümünde kahramanın konumu 11 kez etkin, 6 kez edilgin ve 

1 kez de etkin-edilgindir. Kahramanlar, yaşadıkları çatışmaları en çok “kurnazlık ve yalanla (4)” 

çözmüştür. “Akıl yürütme (3)” ve “çabalama (3)” gibi çocuk kitaplarında yeğlenen çatışma 

çözme yöntemlerinin, incelenen kitaplarda yeterli sayıda olmadığı görülmektedir. Bu yöntemler, 

tek başlarına değil diğer yöntemlerle beraber kullanılmıştır. Çocuk kitaplarında çok sık 

başvurulması onaylanmayan “kurnazlık ve yalan (4)”, “çatışmanın başkası tarafından çözülmesi 

(3)”, “şiddet kullanma (3)” ve “olağanüstü güçler (2)” gibi çatışma çözme yöntemlerine 

kahramanların çokça başvurduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında Samed Behrengi’nin dört masalındaki kahramanların yaşadıkları 

çatışmaları çözerken izledikleri yöntemler belirlenmiş ve bunların çocuğa göre olup olmadığı 

saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla incelenen masallarda toplam 18 çatışma saptanmış olup 

bunlar içinde en çok kişi-kişi çatışması görülmüştür.  
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Masallardaki kişi-kişi çatışmaları daha çok aile içinde yaşanmıştır. Bu da masalların seslendiği 

yaş grubu (9-12) çocuklarının yaşamlarına uygundur. Çünkü çocuklar bu yaşlarda daha çok 

ailesi ile vakit geçirir ve ister istemez çatışma yaşadıkları kişiler de aile bireyleri olur. Kişi-kişi 

çatışmalarında, kahramanların yaşadıkları çatışmaları akıl yürüterek ve çabalayarak çözmesi 

beklenirken masallardaki kahramanlar, bu çözme yöntemlerini pek yeğlememişlerdir. 

Kahramanlar, kişi-kişi çatışmalarını çözerken şiddet kullanmış, yalan söylemiş veya onlara 

olağanüstü güçler yardım etmiştir. Bu çözüm yollarının, kahramanlarla özdeşim kuran çocuğun 

kişilik gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı bazıları çocuğa göre değildir. Çünkü 

olumsuz örnekler de çocuk tarafından özdeşim ögesi olarak algılanabilir. Kişi-kişi 

çatışmalarında kahraman, çoğunlukla etkin konumdadır. Böyle olması yeğlense de kahramanın 

çatışmayı çözerken izlediği yol daha önemlidir. 

Kişinin kendisiyle çatışması, masallarda iki kez saptanmıştır. Çocuk, yaşı gereği meraklıdır, 

çevresini keşfetmek, bilmek ister. Olup bitenleri öğrenmek ve yorumlamak isteyen çocuğun 

kendisiyle çatışma yaşaması doğaldır. Okuduğu kitaplardaki kahramanların da kendisine benzer 

çatışmalar yaşadığına tanık olmak ister. Ancak incelenen masallarda çocuğun bu 

gereksinmesine uygun çatışmalara pek rastlanmamıştır.  

İncelenen masallarda, kişi-toplum çatışması sadece bir kez saptanmıştır. Bu durum kabul 

edilebilir çünkü çocuğun bilişsel, kişisel ve toplumsal gelişimi, kişi-toplum çatışmasını algılayıp 

yorumlamak için yeterli düzeyde değildir. Saptanan kişi-toplum çatışmasında kahraman, 

demokratik ve diğer insanlara saygılı davranmıştır. 

Kişi-doğa çatışması da bir kez saptanmıştır. İncelenen masalların seslendiği yaş grubunun (9-

12) çocukları çevreye karşı duyarlıdır. Doğaya zarar vermeyi, hayvanları öldürmeyi düşünmez. 

Çocukların hayvanlara karşı göstermiş olduğu ilgi, bu yargıyı destekler. Ancak masalda 

saptanan kişi-doğa çatışmasının bir köpeğin ölümü ile çözümlenmesi bu yargıya aykırıdır. 

Kahramanların, doğa ile olan çatışmalarını zarar vererek çözmeleri onaylanan bir yöntem 

değildir. 

Sonuç olarak masallardaki çatışmaların yaşam gerçekliğine uygun olduğu görülmüştür. Ancak 

yaşam gerçekliğine uygun olan bu çatışmaların çözümünde izlenen yolların büyük bir kısmının 

çocuğa göre olmadığı saptanmıştır. Özellikle “Ulduz ve Kargalar” ile “Ulduz ve Konuşan 

Bebek” adlı masallarda, kahramanın üvey annesi ile yaşadığı çatışmaları çözme yöntemlerinin 

onaylanan türden olmadığı görülmüştür. Kahramanlar, çatışmaları çözerken genel olarak akılcı, 

yapıcı ve demokratik bir yol izlememiştir. Çatışmaların büyük bir kısmı, şiddetle, kurnazlıkla, 

yalanla ve olağanüstü güçlerle veya başkası tarafından çözülmüştür. Sadece Küçük Kara Balık 

adlı masaldaki kahraman, çatışmaları akılcı, yapıcı, saygılı ve demokratik bir yolla çözmeye 

çalışmıştır. Ancak bu masalda da onaylanmayan çözüm yolları görülmüştür.  Küçük Kara Balık 

hariç diğer kahramanların, yaşadıkları çatışmaları çözme yöntemleri göz önüne alındığında, 

çocuğun bu kahramanlarla özdeşim kurması, kişilik gelişimini olumsuz etkileyebilir.  
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SALİH ZENGİN’İN “ŞİŞKONUN BÜTÜN ADAMLARI” SERİSİNDE  

MİZAHIN İNŞASI 
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Özet 

Mizah, insan zekâsının toplumsal hayata sunduğu olayları ve durumları pratik anlamlandırma biçimidir. 
Çocuk yazında mizahın eğitici ve eğlendirici gücünün farkında olan yazarlar, eserlerinde mizah 
kullanmaya özen göstermektedir. Eserlerinde mizahı ustalıkla kullanan çocuk edebiyatı yazarlardan biri 
de H. Salih Zengin’dir. “Şişkonun Bütün Adamları” adlı iki ciltlik eserinde yazar çeşitli yollarla oluşturduğu 
mizahla okuyucusunun dikkatini çekmeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada çocuk yazınında önemli bir yere sahip olan mizahın, “Şişkonun Bütün Adamları” adlı roman 
dizisindeki oluşturulma yöntemleri sorgulanmıştır. Mizah oluşturma yolları nitel araştırma deseni 
içerisinde yer alan içerik analizi yöntemi ile tespit edilmiş ve sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Çalışma 
soncunda yazarın mizah oluştururken lakap takma, abartma, komik felsefe oluşturma, kelime grubu 
uydurma gibi birçok yöntemden yararlandığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Şişkonun Bütün Adamları, mizah, çocuk edebiyatı, mizah oluşturma, gülmece 

 

Abstract 

Humor is a form of meaningful interpretation of events and situations in which human intelligence 
provides for social life. Authors who are aware of the educational and entertaining power of humor in 
children's literature, exert effort to use humor in their works. H. Salih Zengin is one of the children's 
literature writers who use humor skillfully in his works. In his two-volume book, “All Men of Humpty 
Dumpty”, the author seeks to draw the attention of his readers with the humor he created in various 
ways. In this study, creation methods of  humor in“All Men of  Humpty Dumpty” were questioned the 
ways of creating humor have been found out and classified by the content analysis method and the 
research design is qualitative. As a result of the study, it was found out that the author used many 
methods such as nicknames, exaggeration, funny philosophy formation, making up word group in 
building up humor. 

Keywords: Children’s Literature, All Men of Humpty Dumpty, Humor, Creating Humor,  Dry Humour 

 

Giriş 

Arapça bir kelime olan “ mizāḥ” dilimize mizah olarak geçmiştir. Bu kavramın Büyük Türkçe 

Sözlükteki karşılığı “gülmece”dir. İnsanlarla iletişim kurmanın pek çok yolu ve yöntemi vardır. 

Bunlardan biri de mizahtır. Mizah, bir duyguyu bir düşünceyi veya bir mesajı, espri ve nükte 

katarak anlatmak için başvurulan etkili bir anlatım aracıdır. Başka bir deyişle mizahı “Bir 
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konunun gülünç yanlarını ortaya koyarak anlatan, anlatırken de düşündüren bir iletişim aracıdır” 

diye de tanımlayabiliriz(Yakar,2013: 16) 

Bazı durumlar ve sözler mantık kurallarına uymadıkları halde günlük hayatta onları anlaşılabilir 

kılan zekânın inceliğidir. Bu zekâ, mantığın kabul etmediği bazı durumları, olayları ve sözleri 

mizah olarak sunmaktadır. Öngören’e (1998) göre mantık ile mizah arasında sıkı bir ilişki 

vardır. Ancak mantık, tek başına mizahı açıklamakta yetersiz kalır. Mantık yapısındaki bu 

tipiklik her zaman mizahı ortaya çıkarmamaktadır. Bir cümle veya metinde mizahın ortaya 

çıkabilmesi için özel bir yapı kurulması gerekmektedir (s.27). 

Koestler mizahı, yaratıcılığın kesin sınırlarla birbirinden ayrılamayan üç alanından biri olarak 

kabul eder. Diğer ikisi bilim ve sanattır. Koestler, yaratma sürecinin bu üç alanda da aynı yolu 

izlediğini iddia eder. Ona göre mizah, bilim ve sanatı birbirinden ayıran tek nokta, duygusal 

iklimdir. Mizahtaki duygusal iklim saldırgan; bilimdeki meraklı, tarafsız; sanattaki ise sevecen 

ve beğeni doludur. Bir olay karşısında bir duygu değişikliği ile rahatlıkla bilim, mizah ve sanat 

alanında dolaşabilir. Duygusal havada basit bir değişmeyle gülünçten acıklıya ya da salt zihinsel 

bir deneyime kolaylıkla geçiş yapılabilir. Koestler’in fikrince mizah, fizyolojik tepkiye neden 

olan tek yaratıcı etkinlik alanıdır ama sanat değildir. Ancak, sanat ve bilimle sınırları tam 

çizilemeyen bir yakınlığı vardır(Usta,  2005:25). 

Anadolu kültüründe mizahın önemli bir yeri vardır. Eski Anadolu kültüründen Tanzimat’a kadar 

mizah sözlü kültürde yaşamıştır. Halk içinde, başta fıkralarda olmak üzere,  çeşitli halk 

hikâyelerinde, nüktelerde, köy seyirlik oyunlarında mizah kullanılmaya devam etmiş ve 

günümüze kadar ulaşmıştır. Nasrettin Hoca fıkraları ve Karagöz oyunları bu ürünlerin en 

önemlilerindendir. Tanzimat’la birlikte yazılı, basılı mizaha geçiş görülmektedir. Cumhuriyet 

döneminde ise her alanda mizah kullanılır olmuş ve özellikle karikatürlerde, çizgi romanlarda 

ve diğer edebiyat eserlerinde yerini almıştır. 

Mizah, teknolojinin olmadığı dönemlerde, dünya üzerinde pek çok kültürün farklı şekillerde 

kullandığı bir tür olmasına rağmen mizahın kullanım alanları kültürden kültüre değişmekteydi. 

Doğu. Küreselleşen dünyada toplumlar arasındaki kültür farklılıklarının da azalmasıyla, bu 

durum  mizahın kültürler arasındaki kullanım farklılıklarının kesin çizgilerle ayrılmasına engel 

olmuş hatta bazı toplumsal konuların aynı kültüründe daha çok hiciv için kullanılırken Batı 

kültüründe mizah kiliseye ve baskıcı yönetimlere gizli bir başkaldırı niteliğindedir. Günümüzde 

ise mizah, çeşitli toplumsal ve bireysel durumları ince bir zekâ kıvraklığı ile betimleyenler için 

vazgeçilmez bir türdür mizah yöntemleri ile açıklanır hale gelmesini sağlamıştır. Mizahın 

kullanımının artması ile bu konuda, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerde 

mizah araştırmaları yapılmış, mizah kuramları oluşturulmuştur(Bergson, Koestler, Moreall). 

Ancak mizah araştırmaları, ülkemizde henüz üzerinde  yeterince durulan bir konu değildir. Bu 

konu ile ilgili oldukça sınırlı sayıda araştırma vardır. Bilim dünyasında mizah araştırmaları 

yeterli olmasa da edebiyat dünyasında mizahın kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle 

günümüzdeki çocuk edebiyatının büyük çoğunluğu mizaha dayanmaktadır 

Mizahın, okuyucunun hoşça vakit geçirmesini sağlamanın yanında okuyucuyu eğitmek gibi bir 

görevi de vardır. Bu durum mizahın çocuk yazınında, çizgi filmlerde, çocuk programlarında 

kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Mizahın kullanılması çocuğun gelişimine ve kişiliğinin 

şekillenmesine etki etmektedir. Levend’e(1970) göre bir güldürü ve yerme şairinin küçük bir 

kıtası, yoğunlaştırılmış özlü anlamı, sert ve keskin deyişiyle, sayfaların anlatamayacağı oranda 

etki yapar. Mizahın gücünün farkında olan yazarlar da mizahı çeşitli şekillerde oluşturarak 

okuyucularını etkileme amacını taşımaktadırlar. 

Bu çalışmada H. Salih Zengin’in “Şişkonun Bütün Adamları” adlı eserindeki mizah oluşturma 

yolları içerik analizi yöntemi ile tespit edilmiştir. Mizah oluşturma yöntemlerini sınıflandırma 

sürecinde uzman görüşünden yararlanılmıştır. 
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“Şişkonun Bütün Adamları”nda Mizahın İnşası 

Lakap Takma  

Kişilerin fiziksel veya davranışsal durumlarından yola çıkılarak lakap takılmıştır. 

Nane, Palaska, Pasaklı, Dört İşlem, Sırık, Fıçı, Filozof, Keçe, Tırmık, Kılkuyruk, Lüle, Pinpon, 

Kukila, Yamuk, Süpürge, Itır, Sarı Patates, Mor Bulut, Deve, Kulağı, Heredot, Zırnıkkoklatmaz, 

İlaçkolik, Neşedenyana, Çokbilmiş, Çiçekdürbünü 

Deyimleri mecazlı anlatımdan kurtararak gerçek anlamda kullanma 

Somut düşünmenin sonucunda deyimler mecazi anlamı bırakılarak gerçek anlamda 

kullanılmıştır. 

“Gözüm iki taneydi, nasıl dört açabilirdim ki?”(2013a:8)  

“….Onun bu cümlelerine bayılıyordum. Bozuk bir plaktan çıkar gibi çıkmıyordu bu sesler. 

Aksine yeni açılmış, ilk kez kullanılan bir CD gibiydi.”(2013a: 9) 

“Bavullarımı alıp ikinci kata, on numaralı odanın kapısına ulaştığımda bir an içeride 

Kızılderililerin olduğunu düşünerek korktum. Bir süre orada kaderini bekleyen bir kavak ağacı 

gibi dikilerek içeriden gelen bağırtıları dinledim.”(2013a:9) 

Odaya içeri girmemle birlikte odadaki sekiz kişi, içeriye şefleri ‘Kırmızı Tilki’ girmiş gibi 

donup kaldı.”(2013a:10) 

“Kafamda yanan altmış voltluk bir ampul ne yapabileceğim konusunda harika bir fikir 

verdi.”(2013a:32) 

“Pasaklı’nın saklanmakta ağır hareket etmesi bir çuval karı berbat etmişti.”(2013a:65) 

Benzetme  
“…Soruyu soran apaçiye dönerek adımı söyledim.”(2013a:10) 

“Bavullarımı alıp ikinci kata, on numaralı odanın kapısına ulaştığımda bir an içeride 

Kızılderililerin olduğunu düşünerek korktum. Bir süre orada kaderini bekleyen bir kavak ağacı 

gibi dikilerek içeriden gelen bağırtıları dinledim.”(2013a:9) 

Odaya içeri girmemle birlikte odadaki sekiz kişi, içeriye şefleri ‘Kırmızı Tilki’ girmiş gibi 

donup kaldı.”(2013a:10) 

“Fıçı gözlüklüye var gücüyle ‘Sana ne be ansiklopedik zekâlı, fihrist beyinli herif? Senin gibi ot 

mu yiyoruz biz!”(2013a:13) 

“İkiniz de susun bakalım. Bir güzel pataklarım sizi. Özellikle teleskop gözlüklü Dört 

İşlem’i.”(2013a:13) 

“Fıçı’nın horlaması kelimenin tam anlamıyla bir felaket! Dışarıdan birisi bu sesi duyacak olsa 

içeride motosiklet sürdüğümüzü zannedecek.”(2013a:48) 

“Kılkuyruk’un yüzü gerçekten korkudan bisküvi kreması gibi bembeyaz olmuştu.”(2013b:82) 

Komik Felsefe Oluşturma 
“Fıçı en şişmanımızdır. Yaşam felsefesi yemek ve sadece yemektir. Yaşamak için değil yemek 

için yaşar.”(2013a:13) 

“…Işığa gereksinimi yoktu. Zira midesine inen yiyecekler yolunu aydınlatıyordu.”(2013a:22) 

Karmaşık Sorunlara Pratik Çözümler Üretme 
“ Filozof, telefon için duyulan jeton ihtiyacı nedeniyle kimsenin postaneye gitmek zorunda 

olmadığını söylüyor. Çünkü Tırmık’ın imal ettiği jetonlarla hem daha ucuz hem de daha çok 

konuşulabiliyormuş.”(2013a:19) 

“Fazladan ders çalışmak gerçekten insanı zayıflatıyordu.”(2013b:90) 
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İçinde Bulunulan Duruma Zıt Durumlar Oluşturma 
“… Bir yandan ağlıyor bir yandan da gözlüğünün camına yapışan pastaları 

yalıyordu.”(2013a:22) 

Komik Durumlara Benzetme Yoluyla Ciddiyet Kazandırma 
“…Ama Filozof’a göre zor olan bir şey varmış. O da kışın kar yağdığında uyku tulumu olan 

Keçe’yi dört bacak ederek okula taşımak zorunda kalmak. Bu yeryüzündeki ulaşımın en zor 

yanı imiş.”(2013a:19) 

“…hedefe sıkılan meyve suları odayı adeta göle çevirdi(….) İki tane kurşun gibi sert kurabiyeyi 

kafam yer yemez savaşa katılma kararı aldım(…..)Yarım saat sonra cephane tükenmişti. Ortalık 

pasta ve kurabiyelerden geçilmiyordu.”(2013a:23) 

“Tırmık, hâsılatın benim sayemde oluştuğunu söyleyerek bana pastaları ve meyve suyunu 

bedava verdi.”(2013a:23) 

“Kılkuyruk ’Demek o leblebiyi gözüme nişan alan sensin Görürsün sen gününü.’ diyerek arka 

cebinden çıkardığı bir poşete suç aletlerini doldurmaya başladı.”(2013a:27) 

“Sanırım beni artık, on numaralı odanın demirbaşı ve sakıncalı öğrencisi olarak görmeye 

başlamıştı.”(2013a:28) 

“…Lavabo ve musluğu gördüğü zaman cebinde taşıdığı poşetinden sabun çıkarıp hemen elini 

yıkıyor, sonra büyük bir itina ile adeta tören havası içerisinde sabunu tekrar poşetine 

yerleştiriyor.”(2013a:44) 

“Kılkuyruk portakal isyanına el koymuş ve herkesi etütte ders çalışmaya mecbur 

tutmuştu.”(2013a:46) 

“Dört İşlem, her zamanki gibi yine oyunu ders ile karıştırmış, a kare’den kartopunun alanını 

hesaplamaya çalışıyordu.”(2013a:64) 

Uzun boylu Sırık nereden bulduğunu bilmediğim bir kırkayağın ayaklarını saymaya çalışıyor, 

bir yandan da ‘Bunun 36 tane ayağı var, dört tanesi eksik, acaba dört tane daha protez ayak mı 

yaptırsak?’ diye kendi kendine söyleniyordu.”(2013b:84) 

“Apaçiler TSE standartlarına ya da Avrupa Birliğinin gürültüyle savaş standartlarına uymak 

zorunda değiller.”(2013b:167) 

“En can dostumuz Fıçı’nın diyet gibi üfürükten bir konu nedeniyle kızların safında yer alması 

olağanüstü toplantıyı gerekli kılmıştı.”(2013b:70). 

“Bayan Itır, Kılkuyruk’un bir başka versiyonu idi, güncellenmiş son sürümü gibi bir şey 

yani.”(2013b:81). 

“Akşam yemeği yememe yanında dört saatlik etüt işkencesine çarptırıldığımız yetmiyormuş gibi 

Heredot ile adamakıllı tokalaşma cezası da aldık. Bunun tek avantajı Fıçı’nın vişne reçelli elini 

temizlemesi oldu.”(2013b:26). 

“Tırmık bu telefona uygun kart geliştiremediği için teknoloji karşısında yenik düştü.”(2.s.99). 

“Yaşlılar organik insanlar, hem de en organik.”(2013b:100) 

Abartma 
“Kılkuyruk korkudan üç metre havaya fırladı.”(2013a:27) 

“…Sonra da bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıp giden bir çuval dolusu nasihat 

etti.”(2013a:28). 

“Kılkuyruk’la birlikte, daha doğrusu arkasından, otuz sekiz defa sağ merdivenden çıkıp, otuz 

sekiz defa sağ merdivenden indim. Sonra altmış dakika yorgunluğumun geçmesi için 

oturdum.”(2013a:44) 
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 “Dört İşlem’in ısrarla portakalda C vitamini olduğunu, buna inanmayanların ansiklopedinin 

dört yüz elli üçüncü sayfasının üçüncü paragrafına bakmasını söylemesi …”(2013a:46). 

“…Bizden habersiz nasıl yağıyor bu karlar, anlamıyorum.”(2013a:61). 

“Ona karşı yamukluk yapanın karekökünü alır, o kökün içine de kibrit suyu sıkarım. Anlaşıldı 

mı?”(2013b:10). 

“Ağzından bir kelime dökülecek olursa o kelimeleri sonradan bütün fiil çekimleri adedince 

boğazına geri tıkacağımızı biliyordu.”(2013b:20). 

“Tırmık, peynir ebatlarını şaşırmasın diye ona boş bir kibrit kutusu hediye etti.”(2013b:61). 

“Kimse görmesin diye harcadığın enerji, mideye indirdiğin yiyeceklerden alınan enerjiye 

eşittir.”(2013b:86). 

“Bay Çiçekdürbünü Filozof’u belki yirmi sekiz buçuk kez öptü.”(2013b:116). 

Olaylar Yoluyla Mizah Oluşturma 
“…İkinci katta bulunan lavabodan su doldurup Keçe’nin üzerine boca ediverdim.  Keçe, 

şaşkınlıkla gözlerini açıp ‘Galiba yağmur yağmaya başladı.’ (…) Keçe ıslak yatağından kalkıp 

Palaska’nın yatağına yattı ve onunla birlikte uyumayı sürdürdü.”(2013a:33) 

“…Fıçı’nın kafasına geçirdiği iki çarpı iki şiddetindeki bir yastık dört volümlük bir ‘Yandım 

anam’ nidası çıkardı ağzından.” (2013a:34) 

“Kılkuyruk(belletmen) hala lavaboda elini yıkıyordu. Arada bir elinde biriken sabunlardan 

boncuk yapıp havaya uçuruyordu.”(2013a:50) 

Dört İşlem’in, eşofmanlarıyla yatağına sağlam bir şekilde dikilmesi(2013a:81) 

“Kılkuyruk sınav için kendisinin hazırladığı cevap anahtarına sekiz vermişti.”(2013a:87) 

Gözleri iyi göremeyen Kılkuyruk’un öğrencileri uyandırmak için kapılara vurması ve bu arada 

da kendi kapısı olduğunu fark etmeyerek kapıyı yumruklaması karşısında Nane şöyle söyler: 

“Hocam, şimdilik bunlar uyusun da siz üst kattaki öğrencileri uyandırın  isterseniz. Biz sonra 

odanıza gelip sizi kaldırırız.”(2013a:96) 

“Fıçı, yemekhaneden aşırmış olduğu bir tencereyi davul yapmış, var gücüyle vuruyordu. Tırmık 

ise izleyicilere çay bardağı ile kuruyemiş satıyordu.”(2013a:99) 

Fıçı’nın yemekhaneden aşırdığı elma kovasını yatağına boşalttıktan sonra yatağının ıslanması 

sonucu kovanın içinde su olduğunu fark etmesi ve beş gün boyunca ıslak yatakta yatmak 

zorunda kalması (2013a:108) 

Sırık’ın şarkı söylemesinin Palaska’yı rahatsız etmesi ve Palaska’nın Sırık’ı dövmesi karşısında 

Nane şu sözleri söyler: 

“Bağırırken sesi daha bir yanık çıkıyor doğrusu. Böyle giderse çok satan bir albüm 

yapabilir.”(2013a:117) 

“Süpürge ise kampı temizleyip süpürecekti, kampın her yerinin toprak olduğunu söylüyordu. 

Tabi ki toprak olacaktı. Kampı bir ağacın ya da kayanın tepesine kuracak halimiz yoktu 

ya!”(2013a:154) 

Kamp Kızılderili baskınına uğradığı sırada Fıçı’nın bir taraftan yemek yerken bir taraftan da şu 

sözleri söylemesi: 

“ Hiç olmazsa öbür dünyaya karnı tok gideyim.”(2013a:164) 

“Kılkuyruk’un belediye başkanının elini bırakmaya niyeti yoktu. Adeta bilek güreşi 

yapıyorlardı. Başkan elini kurtarmaya çalıştıkça Kılkuyruk var gücüyle çekiştiriyordu.”(2013b: 

18) 
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“… Başkan sert bir şekilde elini çekmeyi başararak kendini son anda yana çekti. Bu seri ve 

beklenmedik hareketle dengesini kaybeden Kılkuyruk cipin arka kapısından içeriye savruldu ve 

kapıdan o sırada çıkmak üzere olan çocuğun üzerine düştü.”(2013b:18). 

“Elma sularını serum şişesinin içine doldurduk. Şişe tam dolunca kalan elma sularını keyifle 

içmeye başladı Tırmık.”(2013b:83). 

Kılkuyruk’u tedavi etmek için kullanılan serumun hortumunu Kılkuyruk’un ağzına 

yerleştirmeleri ve ona elma suyu içirmeleri 

“Fıçı soluk soluğa kalmıştı ve yediği diş macunlarından dolayı ağzından köpükler 

fışkırıyordu.”(2013b:86). 

“Mahallenin pazarı bir hafta sonra. Ben orada atılacak kurtlu ve çürük yiyecekleri çok ucuz 

fiyata alıp Zırnıkkoklatmaz’a götürüyorum. O da organik diye satıyor.”(2013b:97). 

“… Hem kavga etmiyor, sağlıklı beslenme piramidi oluşturuyorduk. Piramidin tepesine Fıçı 

çıkınca taşıyamadık ve kendimizi yerde bulduk.”(2013b:98). 

Huzurevine yaşlıları ziyarete giden çocukların hediye olarak havuç, takma diş, uyku bandı ve 

diyet bisküvi satın alması (2013b:103-104). 

“ Dört İşlem ne olduğunu anlayamadan ayağa fırladı. Elindeki fırçayı sımsıkı tutuyordu. Gözleri 

görmediği için ranzaya çarptı, kova kafasından uçarak şıngır mıngır yuvarlandı. Ve o şaşkınlıkla 

yeri fırça ile süpürmeye başladı.”(2013b:139). 

“hep birlikte ‘Yangın var, yangın! Çabuk kalk Keçe!’ diyerek Keçe’yi sarsmaya başladık. 

Yangın lafını duyan Keçe, panikle yatağından doğruldu. Tabii yastık boynundan yüzüne 

bantlandığı için ranzadan ayağını atar atmaz şampuanla jilet gibi kayganlaşan yere bastı ve 

‘fiiyujjtt” diye kayarak yere iki seksen uzandı.”(2013b:140). 

Şiir Yoluyla Mizah Oluşturma 

“Önce 

Altmış ikiden bir tavşan çizip 

Havucu kırmızı bir rakamından 

Kulağı üçten yapan çocuk 

Hem tavşanı hem kulağı 

Hem matematiği anlayabilir 

Altmış ikiden gülümseyen tavşan ancak 

Matematiği yok sayabilir…”(2013a:118) 

Deyimleri Yanlış Kullanma 

“Bugün cumartesi ve okulda değiliz bay çokbilmiş. Deyim kuralları da beni zerdali kadar 

ilgilendirmiyor. Anladın mı beni?”(2013b:17). 

Akıl Yürütme  

“Plastik sepetini hâlâ elinden bırakmaya niyeti yok gibiydi. Kim bilir belki de eline 

yapışmıştı.”(2013b:23). 

“…çünkü sedyeye yatırılan insanlara serum verilir.”(2013b:83). 

“Zararlı şeylerin niye bu kadar lezzetli olduğunu bir türlü anlamıyorum. Ya da hep lezzetli olan 

şeyler zararlı oluyor. İkisi de aynı şey.”(2013b:94) 

“Suratı yine asıktı, gülümseyen dişlerini evde unutmuş olmalıydı.”(2013b:143) 

“Sanki organik olmayan meyve ve sebzeler çürümüyor. Onların da içine kurt giriyor. En 

azından uzun zamandır yemediğin kıyma ihtiyacını karşıladım. Üstelik o kurtlar hala yaşıyorsa 

midendeki yağları yiyip bitirebilir ve seni zayıflatabilir.”(2013b:97) 
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“ On iki numaralı odanın öğrencileri ise ‘P vitamini’ olduğunda ısrar ediyorlar, portakalın baş 

harfinin bu gerçeğe işaret ettiğini savunuyorlardı.”(2013b:45) 

“Sırık’ın boyu silindir kutunun boyundan elli iki santim daha uzundur. Bu yüzden kutunun 

içinde Sırık olamaz. Sırık’ın dışında her şey kutunun içinde olabilir.”(2013b:54) 

“Bayan Yamuk ise mataralarda kalan suyun kaç litre olacağı konusunda ölçümlerde bulunuyor 

ve kişi başına düşen tüketimin saatte ne kadar olacağını hesaplamaya çalışıyordu.”(2013b:146) 

“Matematik zekâlarını kalori hesapları yerine derste kullansalardı eminim ki büyük başarı 

kaydederler ve Bay Eksi’nin derslerinde hiç zorlanmazlardı.” 

Kelime Uydurma Yoluyla Mizah Oluşturma 

“…Çünkü sinirlenince gerçekten belaötesi olabilirdik.”(2013b:33). 

“…Çünkü Fıçı her defasında porsiyonötesi yerdi”(2013b:42) 

“Bence bu gezi kıyakötesi olacaktı.”(2013b:100). 

“Gerçekten hepsi çok tatlıötesi insanlardı.”(2013b:113). 

“Herodot bir köşeye çekilmiş, ultra lüksötesi kutusu bulunan şampuanı ile 

yıkanıyordu.”(2013b:122). 

“…Pasaklı’nın yaptığı şaka bence en süperötesi şaka ödülü alır.”(2.s.124). 

“Sonuçta biz gerçekten iyiötesi arkadaşız.”(2013b:125). 

“Çünkü bıyıkları dikötesi hale gelmişti.”(2013b:140) 

“ Vallahi kurtarıcıötesi bir şeydi Herodot’un babası.”(2013b:141) 

“ Sağımız ve solumuzda bir sürü akvaryum vardı ve içlerinde inanılmazötesi farklı balık 

geziniyordu.”(2013b:145) 

“Çünkü maymunlar acayip gülünçötesi yaratıklardır.”(2013b:146) 

“Zürafalar o kadar uzunötesiydiler ki, insan bakarken başı dönüyordu.”(2013b:148) 

“Aslanlar süper korkunçötesi görünmüyorlardı.”(2013b:148) 

Diğer 

“Ne kadar uslu ve verdiğimiz söze ne kadar bağlı olduğumuz Kılkuyruk odadan çıkar çıkmaz 

belli oldu.”(s.36)(Tariz) 

“Hımm, demek yurttan kaçıyorsunuz, hem de benden habersiz.”(s.39)(Tecahül-i arif) 

 

Sonuç 

Bu çalışmanın sonucunda, “Şişkonun Bütün Adamları” roman dizisinde mizah oluşturma 

yöntemleri sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonucunda yazarın, mizah oluştururken şu 

yöntemleri kullandığı tespit edilmiştir: Lakap takma, deyimleri mecazlı anlatımdan kurtararak 

gerçek anlamda kullanma, benzetme, komik felsefe oluşturma, karmaşık sorunlara pratik 

çözümler üretme, içinde bulunulan duruma zıt durumlar oluşturma, komik durumları benzetme 

yoluyla ciddi olaylar gibi gösterme, abartma, olaylar yoluyla mizah oluşturma, şiir yoluyla 

mizah oluşturma, akıl yürütme, kelime türetme. 
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ŞAİRLERİN DİLİNDEN ÇOCUK 

 

Veysi SEVİNÇLİ* 

 

Özet 

Aile yapısının en önemli ve en değerli bireylerinden biri hiç şüphesiz çocuktur. Çocuğa ya da çocuklara 
sahip olmayan ailelerin ve bu ailelerin teşkil ettiği toplumların geleceği için tehlike çanları çalıyor 
demektir. Bu nedenle bazı ülkelerin büyük bir nüfusa sahip olmak, nüfuslarını genç ve dinamik tutmak 
amacıyla teşvik edici uygulamalarda bulundukları bilinen bir gerçektir. Aileleri, hatta milletleri geleceğe 
taşıyan en önemli faktörün çocuk olduğu ve bütün toplumların da bunun bilincine vardığı yadsınamaz bir 
gerçektir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmak gibi siyasi bir bakışın yanı sıra, ailenin temeli olan 
çocuk, hayatın her noktasında müstesna bir yere sahiptir. Ve dili olan her fert, sözü olan herkes bunu 
farklı ortamlarda, farklı şekillerde dile getirmiştir. Onun içindir ki çocuklar için neredeyse söylenmedik 
söz, yazılmadık şey kalmamıştır. Şurası da gerçektir ki çocuklar, toplumda en çok mağdur edilen en çok 
istismar edilen kişilerdir. Bazen anne ve babanın arasında kalmış, bazen de sokaklara itilmişlerdir. Park ve 
bahçelere terk edilen, cami önlerinde ve köşe başlarında dilendirilen çocuklar da toplumun ayrı bir yarası 
olmuştur. Bu nedenle, kendi yakını olsun olmasın her vicdan ve ahlâk sahibi kişi, onların sorunlarına 
eğilmiş ve onların mağduriyetlerine el atmış ve çare aramıştır. 

Bizler de burada bu söz çeşitliliklerinden hareketle çocukların toplum hayatında ne denli önemli bir yere 
sahip olduklarını şairlerin dilinden aktarmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Şair, Çocuk, Aile, Dil 

 

CHILDREN FROM POETS' POINT OF VIEW 

Abstract 

One of the most important and valuable individuals of the family structure is undoubtedly the child. 
Alarm bells start to ring for the future of the families who don't have children and for the societies they 
constitute. For that matter, it is a well-known fact that some countries have promotive initiatives in 
order to have a bigger population and to keep their population young and dynamic. It is an undeniable 
fact that children are the most important factor that carry the families as well as the nations into the 
future and all societies are well-aware of this. Apart from the political purpose of having a young and 
dynamic population, children, who are the building stones of the family, have an exceptional place at 
every point of life. And any individual with his own language expressed this in many different ways. 
That's why there are loads of things written, and loads of words said for the children. It is also a fact that 
children are the ones who are the most ill-treated and abused in society. Sometimes they are left in the 
middle of their parents, and sometimes they are pushed onto the streets. Children who are abandoned 
to parks and mosques, who are forced to beg at the corners of the street, are societies' open sore. 
Therefore, every individual with morals and conscience, whether these children are their relative or not, 
has tried to understand their problems and find solutions to them. 

We will try to explain how important the children are in community life based on the word diversity 
mentioned here from the perspective of poets. 

Keywords: Poem, Poet, Child, Family, Language 
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Giriş 

Aile yapısının en önemli ve en değerli bireylerinden biri hiç şüphesiz çocuktur. Çocuk sahibi 

olmayan toplumlar için tehlike çanları çalıyor demektir. Bunun farkında olan milletlerin, genç 

ve dinamik bir nüfusa sahip olmak için birçok önlem aldıkları hatta teşvik edici uygulamalar 

yaptıkları bilinen bir gerçektir. Böylece ailenin toplumların temel taşlarından olan çocuk, 

hayatın her noktasında müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu nedenle dili olan her fert, sözü olan 

herkes, çocukların bu durumunu farklı ortamlarda şu veya bu şekilde dile getirmiş, çocuklar için 

neredeyse söylenmedik söz, yazılmadık şey kalmamıştır.  

Ailede çok sevilmelerinin yanında, ne yazık ki zaman zaman istismara uğramaktan da 

kurtulamamışlardır. Bu çocuklar bazen anne ve babanın arasında kalmış ve bazen de sokaklara 

itilmişlerdir. Park ve bahçelere terk edilen, cami önlerinde, köşe başlarında dilendirilen 

çocuklar, toplumun derin ve gizli bir yarası olmuşlardır. Bu sebepledir ki geleceklerini 

çocuklarda görenler, kendi yakını olsun olmasın onların sorunlarına eğilmiş, onların 

mağduriyetlerine el atmış, bunları gidermek içinde her türlü çareyi aramışlardır. Toplumların 

sesi olan şairler de bu yaraya parmak basmaktan, çocukların bu durumlarını dile getirmekten 

geri kalmamışlardır.  

Bayram Yelen, “Çocuk” adlı şiirinde,  

Çocuk evin neşesi. 

Yarının güvencesi, 

Bir gönül eğlencesi, 

 

Petek petek bal çocuk.  

Meyve çocuk, dal çocuk. 

… 

Çocuk, en temiz, en pak 

Çocuk lekesiz ve ak. 

Günahsız yaratır hak 

 

Çocuk gönülde derya. 

Dünya içinde dünya. 

 

Çocuk evin direği 

Çocuk millet yüreği. 

Çocuk, soy geleceği. 

 

Çocuk, yarındır günde. 

Beklenir her düğünde.1 

… 

Sözleriyle ifade etmeye çalıştığımız düşüncelere ışık tutmaktadır. 

Metin Yaltı, “Çocuk” adlı şiirinde ise dünyanın geleceğinde önemli bir yere sahip olacaklarına 

inandığı çocuklara 

Her şey güzel sanmayasın dünyada 

Acımasız savaşlar var dünyada 

Şiddet korku hâkim olmuş dünyada 

Yeneceksen sakın durma gel çocuk 

 

Kimse burda birbirine dost değil 

Hoşgörü yok selamlaşma çok değil 

İnan dünya öyle güzel hoş değil 

Sevgin vereceksen gel çocuk2 

… 

                                                           
1https://www.antoloji.com/cocuk-241-siiri/ 24.08.2017 

2 https://www.antoloji.com/cocuk-129-siiri/ 08.10.2017 

https://www.antoloji.com/cocuk-241-siiri/
https://www.antoloji.com/cocuk-129-siiri/
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Gibi samimi dizelerle seslenmekte, çocukların, kendi geleceklerinde yaşayacağı dünyada bu 

paradokslarını çözeceklerse ya da çözme güçleri gücü varsa, dünyaya davet etmektedir. Hatta 

dünyadaki çarpıklıkları, acımasızlıkları, hukuksuzlukları da ayrıca dile getirerek, bunları çözme 

gücü varsa dünyaya devam etmektedir. 

Halime Aktaş, “Filistin’de Bir Çocuk” şiirinde, çocuğun her yerde çocuk olduğu, dininin, 

ırkının önemli olmadığı, onların da tıpkı dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşama hakkına sahip, 

korumaya, korunmaya muhtaç olduğunu, her ortamda korunması gerektiğini dile getirerek şöyle 

seslenmektedir. 

İsrail’in nemrutları kol gezer 

Filistin’de görür ağlar bir çocuk 

Kirli botları çok canlı ezer 

Kırılır kolları bağlar bir çocuk 

 

Çocuk dediğime bakmayın sakın 

Beş yaşında kırk yıl yaşamış bakın 

Uçurtma balonla oynar bırakın 

Bütün yürekleri bağlar bir çocuk3 

   … 

Sinan Karakaş, “Ben Çocuk Olamadım Usta” şiirinde; kimsesiz, yetim, sırtına hayatın acımasız 

yüklerinin bindiği çocukların yaşantılarından, çilelerinden, evlerinin yıkık, virane oluşundan; bit 

düşmüş vücutlarından; kan olmadığı için bitlerin bile rahatsız olduğundan, hayatta kalabilmesi 

için hiç durmadan çalışmasından, hırsız olmamak ve çetelere karışmamak için çaba 

göstermesinden… ve de kendisine yapılan ahlak dışı kazanç tekliflerini geri çevirmesinden, her 

gördüğü çocuğa içinin yanmasından, kısacası çocuk olacak fırsatı bulamamasından 

yakınmaktadır. 

Ben çocukluğumu yaşayamadım usta, 

Ben de çocuktum tüm çocuklar gibi, 

Bazen özenerek, bazen kıskanarak bakardım onlara, 

Ben çocuk olmadım tüm çocuklar gibi, 

Çocuk bile olamadım, oldurmadılar, 

Ne bir sıcak bakış değdi yüreğime, 

Ne bir şefkatli el başımı okşadı, 

Çocuk dediğin anası babası olurdu, 

Benim anam babam da olmadı usta, 

Ne uçurtma uçurdum gökyüzüne, 

Ne çelik çomak salladım, 

Sabahları dokuza kadar hiç yatmadım, yatamadım, 

Ne de önümde bir kahvaltı sofrası gördüm, 

Hep elimde bir kuru ekmek kemirdim. 

Ben çocuk olamadım usta, çocuklar gibi usta4 

  … 

İsmail Sağır, “Ey Sevgili Güzel Çocuk” şiirinde; âdeta toplumun her kesiminde yaşayan; kimi 

zaman el üstünde tutulan kimi zaman sokaklara itilmiş çocuklardan şu şekilde bahsetmektedir. 

Ey sevgili çocuk! 

Kimi kucaklarda meleksin, 

Kimi kucaklarda aç ve sefilsin, 

Kimi kucaklarda kimsesiz,  

Kimi sokaklarda yetimsin, 

Oysa sen bize en büyük nimetsin. 

Dizilirsin her yerde boncuk boncuk 

Dünyanın en güzel varlığı, sevimli güzel çocuk5 

  … 

                                                           
3 https://www.antoloji.com/filistin-de-bir-cocuk-5-siiri/ 24.08.2017 
4 https://www.antoloji.com/ben-cocuk-olamadim-usta-siiri/ 24.08.2017 
5https://www.antoloji.com/ey-sevgili-guzel-cocuk-siiri/ 08.10.2017 

https://www.antoloji.com/ben-cocuk-olamadim-usta-siiri/
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Sezai Karakoç, “Anneler ve Çocuklar” şiirinde; çocuk-anne ilişkisinden bahsederken, onların 

iskeleti oluşturan et ve kemik gibi birbirilerini tamamladığını, birinin yokluğu, diğerinin 

varlığını da ortadan kaldırdığından bahsetmekte, dünyanın aydın geleceğinin çocuğun varlığıyla 

olacağının şöyle dile getirmektedir. 

Çocuk öldü mü güneş  

Simsiyah görünür gözüne 

Elinde bir ip nereye 

Bilmez bağlayacağını anne 

 … 

Kaçar herkesten 

Durmaz bir yerde 

Anne ölünce çocuk 

Çocuk ölünce anne6 

Arif Nihat Asya, “Çocuk ve Ağaç“ şiirinde, çocuk ve ağacın birbirine, karşılıklı dostluk ve 

fedakârlığını dile getirmiş, ancak çocuğun ağacın isteklerini yerine getirme gücü olduğu hâlde; 

ağacın çaresizliğini şu şekilde vurgulamıştır. 

Çocuk, çok sevdi ağacı 

Verirdi ona, her kış 

Çiçekleri olsaydı. 

 

Ağaç, çok sevdi çocuğu… 

Öperdi altın saçlarından 

Dudakları olsaydı! 

 

Ve öptürmek için, 

Eğilirdi yerlere kadar; 

Yanakları olsaydı!7 

 … 

Çocukların varlıklı ya da yoksul olması, onların istek ve arzularını azaltmaz. Başkalarında 

gördüğü şeylere her zaman özenirler. Sunay Akın, “Çocuk ve Hüzün” şiirinde, şiirinde 

çocukların, istek ve arzu yönünden aralarında bir fark olmadığını çarpıcı bir şekilde dile getirir.  

  I 

Ne zaman bir çocuk ölse 

gözü evlerinde 

annesinin kavurduğu  

helvada 

kalır 

II 

Yoksul bir çocuk görsem 

yağmur altında üşüyen 

köprü olmak geçer 

hiç değilse 

içimden 

III 

Her akşam oyuncakçı 

camekânından 

çocuk ellerinin 

izlerini 

siler8 

                                                           
6 Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, Diriliş Yayınları, 11. Baskı, İstanbul 2011, s.91. 

7https://www.siirleri.org/siir/2414/%C7ocuk+ve+A%F0a%E7html 08.10.2017 

8 Sunay Akın, Kaza Süsü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 5. Baskı, 2017, s.5 

https://www.siirleri.org/siir/2414/%C7ocuk+ve+A%F0a%E7html
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Rıfat Ilgaz, “Uçurtma” şiirinde çocukların en sevdiği oyuncağı olan uçurtmayı konu alırken; 

çocukları, uçurtmaya benzeterek sonuçta uçurtmalar gibi elimizden uçup gidebileceklerini, 

çocukların hayatın zorluklarını dert edecek yaşta olmadıklarını, hayatta sadece oyun oynamayı 

düşündüklerini kısaca şöyle ifade etmektedir. 

 … 

Koparıp da iplerini hele 

Bir kurtuldular mı ellerinden, 

Öylesine seviniyorlar ki, 

Gidiş o gidiş, bile bile… 

 

Kızalım mı umursamayışlarına? 

Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta. 

Onlar da bir uçurtma değil mi?9 

 … 

Çocuklar, her zaman masum, her zaman yardıma muhtaçtır. Onların bu durumu, her insanda 

farklı izler bırakır. Yakınlık derecesi, insanlar üzerinde etkiyi farklı kılar. Psikolojik olarak 

çalkantılı bir ömür geçiren Ümit Yaşar Oğuzcan’ın yaşantısı, oğlunun üzerinde de olumsuz 

etkiler bırakmış olacak ki oğlunu intihara kadar götürmüştür. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın hayatında 

derin izler bırakan bu olayı şair, Galata Kulesi şiirinde bahsettiği çocuk, şairin oğlu Vedat’tan 

başkası değildi. Psikolojik rahatsızlığına rağmen Vedat’ın içi  “bütün insanlar için sevgiyle 

doluydu” diyerek duygularını şöyle ifade etmiştir. 

6 Haziran 1973 

Pırıl pırıl bir yaz günüydü 

Bir adam düştü o gün Galata Kulesi’nden 

Kendini bir anda bıraktı boşluğa  

Ömrünün baharında 

Bütün umutlarıyla birlikte 

Paramparça oldu 

Bu adam benim oğlumdu 

Gencecikti Vedat 

Işıl ışıldı gözleri 

İçi 

Bütün insanlar için sevgiyle doluydu 

Çıktı apansız o dönülmez yolculuğa 

Kendini bir anda bıraktı boşluğa 

Söndü güneş, karardı yeryüzü bütün 

Zaman durdu 

Bir adam düştü Galata Kulesi’nden 

Bu adam benim oğlumdu 

  … 

Küçüktü bir zaman 

Kucağıma alır ninniler söylerdim ona 

“uyu oğlum, uyu oğlum, ninni” 

Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat10 

   … 

Aydın Durucan, “Bir Çocuk Gördüm” adlı şiirinde anne rahmindeki çocuklardan tutun 

çevremizde gördüğümüz, çevremizde yaşayan bütün çocukların içinde bulunduğu şartları, 

onların yaşam şartlarını dile getirdikten sonra, asıl sorumluların başta anne baba olmak üzere, 

yetiştikleri çevre ve geleceğini düşünmeyen vurdumduymaz toplum olarak özetleyerek şöyle 

seslenmektedir: 

 

                                                           
9 Rıfat ILGAZ, Sınıf, Çınar Yayınları, İstanbul 2009, s.63-64. 

10 https://www.siir.gen.tr/siir/u/umit_yasar_oguzcan/galata_kulesi.htm 08.10.2017 

https://www.siir.gen.tr/siir/u/umit_yasar_oguzcan/galata_kulesi.htm


 376                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

     … 

Bir çocuk gördüm 

Başıboş bırakılan 

Ne olacağı belli olmayan 

Annesi babası bî-haber 

Kapıp onu koruyan 

Bir çocuk gördüm 

Geleceği karanlık olan 

 

Bunların hepsi çocuk 

Doğarken onlara mı sorduk 

Hayat denilen bu çarkta 

Söyleyin bakalım 

Biz ne kadar masumuz11. 

Sevginaz İnal, “Şimdi Çocuk Olmak Vardı” şiirinde çocukların her ortamda sevincinden, 

neşesinden, yapması gereken işlerden, olması gereken durumlarının ardından, onların en önemli 

özelliklerinden olan saflık, engin bir yürek, hayalperest, devingen durum, çıkarsız sevgi, 

almadan vermek… gibi ulvi duyguları konu edinerek, çocukların saf ve temiz duygularını şöyle 

aktarmaktadır.  

     … 

şimdi çocuk olmak vardı 

çocuk saflığı kadar arı 

çocuk yüreği kadar engin 

çocuk aklı kadar hayalperest 

çocuk hareketi kadar devingen 

çocuk hareketi kadar çıkarsız 

almadan, karşısındakine vermek vardı 

ahh şimdi çocuk olmak vardı12 

Necip Fazıl Kısakürek “Çocuk” adlı şiirinde, “aslanın gövdesi yediklerinden oluşur” sözüne 

sanki nazire olsun diye; insanlığın geleceğinin çocuklarla kaim olacağını düşünmüş ve bunu 

şöyle şiire dökmüştür.  

Annesi gül koklasa, ağzı gül kokan çocuk 

Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk… 

şeklinde tarif ettikten sonra, 

İnsanlık zincirinin ebediyet halkası 

Çocukların kalbinde işler zaman rakkası…13 

Ayrıca dünyanın en saf, en temiz ve en pazarlıksız kişisi olan çocuğun bazen psikolojisi göz 

önünde bulundurularak -yararı için- onu aldatma yoluna gidilir. Buna Necip Fazıl Kısakürek, 

“Babadan Oğula” adlı şiirde şöyle değinir:  

Eve dönmez bir akşam; 

Ve gün yüzlü çocuğu,  

Sorar: Nerede babam? 

 

Bakarlar, oldu, bitti 

Gelir, derler çocuğa,  

Baban attaya gitti14 

… 

                                                           
11 https://www.antoloji.com/bir-cocuk-3-siiri/ 08.10.2017 

12 https://www.elelecocukaile.com./siir.htm 08.10.2017 

13 Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları, 83. Baskı, İstanbul 2016, s.74. 

14 https://www.antoloji.com/babadan-ogula-/ 08.10.2017 

https://www.antoloji.com/bir-cocuk-3-siiri/
https://www.elelecocukaile.com./siir.htm
https://www.antoloji.com/babadan-ogula-/
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Bu “atta” neredir, nasıl bir mekândır, nasıl varılır, nasıl dönülür? Gerçekte meçhul, bilinmez bir 

yer, tıpkı Kafdağı gibi… Ortada bilinen bir gerçek var ki o da babanın öldüğüdür ve bir daha 

dönmeyeceğidir. 

Hadi Önal, “Hep Çocuk Kal” şiirini “Sena’m” diye hitap ettiği bir çocuğa yazmış. Bu çocuk 

büyük ihtimalle kendi çocuğudur. Şair burada Sena’ya,  gül desem dikenlere takılırsın, ay desem 

bulutların gölgesinde kalırsın, kar desem beyazlıktan ziyade soğukluğun sembolü olan buz akla 

gelir, su desem buharlaşma tehlikesi var, can demenin tehlikesi sevdanın yüreğe çöreklenmesi, 

yıldız demenin gökyüzünde kaybolup bulunamama tehlikesi, çizilen resimleri onsuz 

boyayamama endişesi… gibi neredeyse bir şekilde onu kaybetmekten korktuğu Sena’nın hep 

çocuk kalmasını şu sözlerle hep arzu eder. 

       … 

Melek desem korkarım 

Uçuverirsin diye 

Uçsuz maviliklere 

Koyamam seni çocuk 

 

Umut desem gölgesiz 

Sevgi desem riyasız 

Ne olursun sen çocuk 

Hep çocuk kal hep çocuk15 

 

Abdurrahim Karakoç, “Nasihat” adlı şiirinde, duygularına yenik düşen çocuklara tavsiyelerde 

bulunmakta, doğru yoldan ayrılmamalarını istemekte ve çığır açarken, doğru yoldan, kısaca 

çığırdan çıkmayarak ülkesine, milletine hayırlı bir evlat olmalarını şöyle arzu etmektedir. 

Yılan yürümesine nazire yapma çocuk 

Olacaksan kendin ol, aslından kopma çocuk 

Kesinlikle doğru ol, doğru yollarda yürü 

Aklın varsa çığır aç, çığırdan çıkma çocuk16 

Çocuklar, zaman zaman itilip kakılmanın, değişik ortam ve zamanlarda mağdur edilmenin yanı 

sıra, bazen de birilerine saldırmanın, birilerini tenkit etmenin aracı olarak da kullanılırlar. Fuat 

Eriçok, “Özür Dilerim Çocuklar” şiirinde politikacıları hicvederken çocukları bir nevi araç 

olarak kullanmış, gerçekte kendi görüşlerini şöyle yansıtmıştır. 

çocuk da güler politikacı da 

çocuk samimidir 

 

çocuk da akıllıdır politikacı da 

çocuk üretir 

 

çocuk da yanılır politikacı da 

çocuk öğrenir 

 

çocuk da yalan söyler politikacı da 

çocuk cezalandırılır 

 

çocuk da hata yapar politikacı da 

çocuk düzeltir 

 

çocuk da büyür politikacı da 

çocuk gelişir 

 

                                                           
15 https://www.antoloji.com/hep-cocuk-kal-siiri/ 08.10.2017 

16 Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları, 83. Baskı, İstanbul 2016, s.416 

https://www.antoloji.com/hep-cocuk-kal-siiri/
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çocuk da hastalanır politikacı da 

çocuk iyileşir 

 

çocuk da rüya görür politikacı da 

çocuk uyanır 

 

çocuk da konuşur politikacı da 

çocuk anlaşılır 

 

çocuk da dinler politikacı da 

çocuk cevap verir 

 

çocuk da yaltaklanır politikacı da 

çocuk sevimlidir 

 

çocuk da tepemize çıkar politikacı da 

çocuk iner 

 

çocuk da insandır politikacı da 

şey17 

 

özür dilerim çocuklar 

 

Ömer Demirbağ divan şiiri tarzında kaleme aldığı “Ayşe’me Gazel” adlı manzumesinde yıllarca 

ayrı kaldığı çocuğuna karşı âdeta kavurucu olan özlemi gidermeyi, hatta dünya gözüyle 

Ayşe’sine kavuşmayı şu beyitlerle şiirleştirmiştir. 

Gel ey yâd elde ceylanım gel ey ruhum gel ey cânım 

Firâkından perîşânım gel ey rûhum gel ey cânım 

        … 

Fidandım ben çınar oldum kocaldım ihtiyar oldum 

Bilinmez devriliş ânım gel ey rûhum gel ey cânım 

                    … 

Gülüm goncem dalım meyvem hem-etvârım edam şivem 

Kızım Ayşe’m soyum kanım gel ey rûhum gel ey cânım 

            … 

Merâkından kül oldum gel firâkından çöl oldum gel 

Gel ey yâd elde ceylânım gel ey rûhum gel ey cânım 

Recaîzâde Mahmud Ekrem küçük yaşta kaybettiği oğlu için dile getirdiği “Ah Nijad!” adlı 

şiirinde, çocuğunu kaybetmenin acısını, çocuğunun hasretini derin bir şekilde şu sözlerle ifade 

etmiştir.  

Hasret beni cayır cayır yakarken 

Bedenimde buzdan bir el yürüyor 

Hayaline çılgın çılgın bakarken 

Kapanası gözümü kan bürüyor. 

 

Dağda kırda rast getirsem bir dere  

Gözyaşlarım akıtarak çağlarım 

Yollardaki ufak ufak izlere 

Senin sanıp bakar bakar ağlarım. 

 

Güneş güler, kuşlar uçar havada 

Uyanırlar nazlı nazlı çiçekler 

Yalnız mısın o karanlık yuvada? 

Yok mu seni bir kayırır, bir bekler? 

                                                           
17 https://www.antoloji.com/ozur-dilerim-cocuklar-siiri/ 08.10.2017 
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Can isterken hasret oduyla yansın 

Varlık beni alil alil sürüyor 

Bu kaygıya yürek nasıl dayansın? 

Bedenciğin topraklarda çürüyor! 

 

Bu ayrılık bana yaman geldi pek 

Ruhum hasta, kırık kolum kanadım. 

Ya gel bana, ya oraya beni çek, 

Gözüm nuru oğulcuğum, Nijad’ım!18 

 

SONUÇ 

Doğal yollarla sahip olmanın yanında, zaman zaman çeşitli meşakkatlerle sahip olunan 

çocuklar, aile devamının temel taşı, milletlerin geleceğinin garantisi; hatta en değerli ögesidir. 

Geleceğini garanti altına almak isteyen, kendisini aydın ufuklara taşımak isteyen aile, topluluk, 

devlet, millet… adı ne olursa olsun herkes bu “göz bebeği” dediğimiz varlıklara sahip çıkmak, 

onları her türlü tehlikelerden korumak, onları gereği gibi eğitip geleceğe hazırlamak zorundadır. 

Çocuklar eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp 

yetiştirmek, ülke için yaralı bir fert hâline getirmek, herkes için aslî bir görevdir.  
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ÇOCUK EDEBİYATININ İÇERİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN  

“KÖPRÜALTI ÇOCUKLARI” 

 

 

Talat AYTAN* 

Özet 

Çocuk edebiyatı, çocukça bir duyarlıkla vücuda getirilmiş sözlü, yazılı ve görsel ürünleri içerir. Çocuk 
edebiyatı mecrasında yayımlanan eserlerin, biçim ve içerik açısından taşıması gereken özellikler 
bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Huriye Baha Öniz tarafından 
kaleme alınan “Köprüaltı Çocukları” adlı roman, çocuk kitaplarında bulunması gereken içerik özellikleri 
açısından değerlendirilmiştir. Küçük bir çocuğun başından geçenlerin dikkatlere sunulduğu romanda 
zorlu mücadelelerle geçen bir hayat hikâyesi konu edilmektedir. Doküman incelemesi yönteminin 
benimsendiği çalışmada adı geçen roman; konu, ileti, kahramanlar, zaman, mekân ve sair unsurlar 
açısından ele alınmıştır. 1936 yılında “çocuk romanı” vurgusuyla yayımlanan eser, cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki “çocuk paradigması”na ilişkin ipuçları vermesi açısından dikkate değerdir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Köprüaltı Çocukları, Huriye Baha Öniz, çocuk romanı, içerik 
özellikleri 

 

“Köprüaltı Çocukları” [The Gamins] in terms of the Content Features of Children’s 

Literature 

Abstract 

Children’s literature consists of oral, written and visual products that appear with a childish sensibility. 
There are some characteristics of the works published in the field of children’s literature with regard to 
form and content. In this study, the novel of “Köprüaltı Çocukları” by Huriye Baha Öniz, one of the first 
woman parliamentarians of Turkey, is examined in terms of the required characteristics of children’s 
books. A life story that passes with uphill battles is told in the novel in which the experiences of a little 
child are presented to the attention. The mentioned novel is approached in terms of subject, message, 
characters, time, place, and other elements with document analysis. The novel published in 1936 with 
the emphasis of “children’s novel” is significant in the way of giving some clues about “children’s 
paradigm” in the first years of the Republic. 

Keywords: Children’s Literature, Köprüaltı Çocukları, Huriye Baha Öniz, child novel, content features 

 

Giriş 

Çocuk edebiyatı, çocukça bir duyarlıkla vücuda getirilmiş sözlü, yazılı ve görsel ürünleri içerir; 

iki ve ön dört yaş aralığındaki çocukların dilsel, zihinsel, kişisel ve sosyal gelişimlerine 

yardımcı olur (Arıcı, 2015; Baş, 2012; Yalçın ve Aytaş 2002; Sever, 2013; Şimşek, 2002; 

Dilidüzgün, 2007, Şirin, 2007). Çocuk hikâye ve romanlarında bulunması gereken özellikler 

şöyle sıralanabilir: 

 Çocukların ilgilerine, hayat tecrübelerine ve kavrayış güçlerine uygun konu. 

 Çocuk düşüncesine aykırı olmayan sade ve gerçekçi bir plan. 
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 Mantıklı sonuçlarla biten hareketli olaylar. 

 Somut, doğru fakat dikkati dağıtmayan ayrıntılar. 

 Özellikleri iyi anlatan gerçekliği uygunluğu bakımından hiç kuşkuya yer vermeyen kişiler. 

 Kısa cümle ve paragraflar ile kısa, bol ve canlı konuşmalara dayalı sürükleyici bir anlatım. 

 Çocukların seviyesine uygun basit ruh çözümlemeleri. 

 Kabalığa kaçmamak ve yerinde olmak şartıyla güldürücü sahneler veya konuşmalar. 

 Küçük şeylere(ayrıntılara) karşı sürekli bir ilginin uyandırılmış olması. 

 Her durumun heyecanlı yanlarının daima belirtilmesi 

 Metinle ilgili güzel ve anlamlı resimler (Oğuzkan, 2001:109, Kıbrıs, 2006: 142). 

Huriye Öniz’in Köprüaltı Çocukları adlı eseri bir serüven romanıdır (Nas,2004:269). 1936 

yılında “Diyarbekir Saylavı Huriye Baha Öniz” tarafından kaleme alınan eserde, yüzbaşı olan 

babasını ve akabinde de annesini kaybeden yetim ve öksüz Mehmet’in macerası konu edilir. 

“Güneş, çekildiği yerde ateş rengi kocaman bir leke bırakarak batmış...”(s.3) cümlesiyle 

başlayan romanda Mehmet, kendisine sahip çıkan ve babasının emir eri olan Hasan’ın köyünde 

ilkokulu tamamlar, eğitimine devam etmek için İstanbul’a gider. İstanbul’da yetkili makamlara 

müracaat etmesine karşın bir türlü okula başlayamaz. Kültür Direktörlüğü ve Yetiştirme Yurdu 

gibi resmî kurumlar Mehmet’e gereken ilgiyi göstermez. Kalacak yeri olmayan Mehmet, Haliç 

taraflarında bir köprü altını mesken tutar, oradaki arkadaşlarıyla zor koşullar altında yaşamaya 

devam eder. Küçük ölçekli hamallık işleriyle kendisi gibi sokak çocuklarının “aile bütçesi”ne 

yardımcı olmaya çalışır. “Felekten bir gece çalmayı” düşündükleri bir gecede – ki yapmayı 

düşündükleri vapurla karşıya geçip gelmektir- grup liderleri Niyazi, bir başkasının parasını 

çalma iftirasına maruz kalır. Mehmet ve arkadaşları; liderleri ve ağabeyleri Niyazi’yi 

cezaevinde ziyaret ederler, ona destek olmaya devam ederler. Mehmet içinde bulunduğu 

durumu, ahiretliği Hasan’a bildirir; Hasan köyünden İstanbul’a gelir. Mehmet ve arkadaşlarına 

kalabilecekleri daha güzel bir ortam bulur. Mahkemeye çıkan Niyazi aklanır, mahkemeyi 

yakından takip eden bir belediye encümeni üyesi bayan çocuklara sahip çıkacağını söyler. İlgili 

kurumlarla irtibat kurarak bütün çocukların eğitime devam etmelerini ve kalacak bir yere 

kavuşmalarını sağlar.  

YÖNTEM 

Köprüaltı Çocukları romanının incelenmesinde tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama 

modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, konu ya da nesne, kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır “(Karasar 2009: 77). Bu çalışmada adı geçen roman, 

içerik özellikleri açısından tarama modellerinden dokuman incelemesine göre 

değerlendirilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Karakterler: Romanın başkahramanı Mehmet’tir. Kilis’te anne ve babasını yitiren Mehmet, 

babasının emir eri Hasan’ın yardımıyla köyünde ilkokulu tamamlar. İstanbul’a gidip okumak 

istemektedir. Rahmetli babasının en büyük ideali Mehmet’in okuyup “büyük bir adam 

olması”dır. İstanbul’da hiç beklemediği şartlarla karşılaşan ““iri ve uzun kirpikli kara gözleri 

zekâ ile parıldayan on üç on dört yaşlarındaki” bu çocuk, hayata tutunmaya çalışırken hiçbir 

zaman yanlış yollara sapmaz, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermez. Bu yönüyle ideal bir 

karakter ortaya koyar. Mehmet’in okuma isteği romanda şöyle ifade edilir: “… bu ülkü onun 

küçük başında yanan ve hiç sönmeyen bir alev bir ateş parçası idi.”(s.7). 

Romanın ikinci önemli kahramanı Niyazi’dir. Ailesi Rumeli’den Türkiye’ye göçmüştür. 

Varlıktan darlığa düşmeleri yetmiyormuş gibi Niyazi de yetim ve öksüz kalır. Eğitimine devam 

edemez, diğer sahipsiz çocuklar gibi köprü altında yaşar. Yaşça diğerlerinden büyük olduğu için 

adeta “evin reisi” dir. Köprü altında yaşayan çocuklar hamallık yaparak kazandıkları paraları 

Niyazi’ye verirler; Niyazi de “evin” ihtiyaçlarını karşılar. Çocuklardan Faik, köprüaltını 

“herkesin evi” olarak nitelendirmektedir. Herkesin olması aslında hiç kimsenin olmaması 
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bağlamında sahipsizliği işaret eder. Faik’in en büyük hayali vapura binmektir. Niyazi de lider 

olarak bu hayali gerçekleştirmeye çalışır. Şenlikli başlayan gece, Niyazi’nin bir iftira 

neticesinde haksız yere cezaevine düşmesiyle son bulur. Niyazi de tıpkı Mehmet gibi iyilikten, 

doğruluktan ve güzellikten yanadır. Hayata dezavantajlar üzerinden tutunmaya çalışırken yanlış 

işler yapmamaya itina gösterir.  

Dil ve Anlatım: Harf İnkılabı’ndan sekiz yıl sonra telif edilen eserde alfabe değişikliğinden 

kaynaklı tutarsızlıklar görülmektedir. “ile” edatının genellikle bitişik olarak yazılması 

yeğlenmiş, bu noktada sözcüğün Osmanlı Türkçesi ile yazımının motamot Latinize edildiği 

izlenimi uyanmıştır: “anasile(s.10), kepeneğile(s.11),elile, arzusiyle, gürültüsiyle…” 

Fransızcanın tesiriyle bugün “Müdür Bey” anlamında kullandığımız “Bay Direktör” ifadesine 

yer verilmiştir. Türkçe terkip yapısına aykırı olan bu kullanımın Fransızca “Monsieur le 

directeur” tamlamasından mülhem kullanıldığı görülmektedir, yine “Bay Başkan” ifadesinin de 

aynı mantık dâhilinde kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca ceket kelimesinin de yabancı dillerin 

etkisiyle ünlü uyumlarına aykırı olarak “caket, s. 3-16” şeklinde yazıldığı dikkatlerden 

kaçmamıştır. 

Roman genel itibariyle söz varlığı açısından ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygundur. 

“kerevet, pösteki, dağarcık, kalbur, tali, şose, şimendifer, ziya” gibi öğrencilerin sözlük 

yardımıyla metnin bağlamından hareketle çıkarımlayabileceği kelimeler kullanılmıştır. 

“Çıngırak” kelimesinin “çangırak”; “hıçkırık”ın “hınçkırık”; “sigara”nın “sığara”; “trabzan”ın 

“trabzon” şeklinde yazıldığı gözlenmiştir. Mastar oluşumlarında ağırlıklı olarak ““olmağa, 

yapmağa” kullanımlarına yer verilmiştir. Bazı sözcüklerin yazımında ses uyumlarını ihlal 

yoluyla günümüz Türkçesinden sapmalar müşahede edilmiştir: “südün s.10, iğildi, binmiyerek 

(s.11), söyliyelim, kahvealtı, anlıyan, uğulıyarak, yollıyalım, yayılmağa (s.12), dayıyarak, s.19, 

kaygu…” 

Romanda de bağlacı bazen “de” bazen de “te” biçiminde yazılmıştır.” öğrenmek te, s.11..vs” 

Romanda kesme işaretinin kullanılmadığı görülmektedir: “Hasanı, Hasana, Hasanın, Hasandan 

İstanbulda…” 

Romanda bazı argo söyleyişlere yer verilmiştir: “papel, itoğlu, mankafa herif, p.ç” 

Romanda yer yer mecazlı anlatıma başvurulmuştur: 

“….yatışlarını kalbimin içine yazdım.” s.10 

yüreği parça parça olmak s.12 

yüreği kopacak gibi çarpmak, s.13. 

Romanda öz Türkçe tesiriyle zorlama kelimelere yer verildiği görülmüştür:“Sen bana 

sevgilimden andaçsın Mehmetçiğim” der annesi. (s.9). 

“Artık işyarlar gelmiye başlamıştı..” (s.37) 

İletiler 

Mehmet, köprü altında beklerken parasını düşüren bir amcayı bulup teslim eder. Yaşlı adam 

içinden bir lirayı vermek ister, Mehmet kabul etmez, kim olsa aynı şeyi yapar der. Mehmet, 

elindeki paketleri taşıyamayan yaşlı bir teyzeye yardımcı olur, karşılık beklemez. Hasta olan 

Nihat’a su, karpuz ve yoğurt alır. 

Niyazi bir konuşmasında şöyle der: “Aç kalın, çıplak kalın, yataksız yorgansız kalın, ne 

olursanız olun; namussuz olmayın”, “Aç, çıplak kalırsanız sonu ölüm olur, varsın olsun, fenalık 

yapan adamlar üzerlerine çöken sıkıntı ile her gün ölürler.” 

Niyazi, kendisine atılan iftira karşısında “Ben hırsız değilim… Ben ancak yurdumun milletimin 

bir hizmetkârıyım.” (s.76) cevabını verir. Niyazi “ ana yurdun” işi için millî menfaatler uğruna 



 384                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

herhangi bir karşılık beklemeden çalışır. Mütareke yıllarında Anadoluya cephane ve silah 

sevkiyatlarında gönüllü olarak hizmet eder. 

Öte yandan “hantal ve bigâne bürokrasi”ye yönelik eleştirilere yer verilmektedir. Bay 

Direktör’ün odası Uşak halısı ile kaplıdır. Direktör “iki pencere arasına konmuş üzeri camlı 

büyük bir yazı masasının önünde “oturmaktadır; fakat kimsesiz bir çocuğun problemini çözmek 

için hiçbir gayret sarf etmemektedir. 

Mehmet’in yanından geçen otomobiller “kara bir canavar” a benzetilir. Makineleşmeye karşı 

olumsuz bir bakış açısının olduğu görülmektedir. 

Mehmet Kilis’ten ayrılmadan önce ebeveynlerinin mezarlarını ziyaret eder. Mezarlıkta diz 

çöküp mezarları öperler, Fatiha okunmaz. Romanda genellikle Tanrı (s.12, s.16) ibaresi yer alır, 

bu anlamda seküler bir bakış açısının egemen olduğu görülür. 

Niyazi’nin suçsuz olduğu kanıtlanınca hâkim, Niyazi’ye doğruluktan ayrılmamasını öğütler. 

Romanda İstanbul’da görev yapan polisler çok nazik ve kibar olarak takdim edilir: 

“İstanbul’daki polisler Mehmet’e “derin bir güvenç ve inanç” verdiler.” (s.23) 

Çatışmalar: Romanda genel itibariyle kişi- toplum çatışması öne çıkmaktadır. Aşağıdaki 

alıntılarda “Suçlu birey yoktur; suçluyu ortaya çıkaran toplumdur.” anlayışı dikkatlere 

sunulmaktadır: 

“… köprü altında yaşadığımızı duyanlar bize “mikrop” gözüyle bakıyordu…” 

“İnsanlar bizi aralarına sokarak yardım etmek istemiyorlarsa kabahat bizim mi; yoksa bize 

yardım etmeyen insanların mı?”s.76 

“Niçin bir zengin çıkıp ta evinde bomboş duran odalarından birini vererek bizi barındırmadı?” 

s.77 

“Lokantaların camekânları arkasına dizilmiş nefis yemekler karşısında midelerimiz ıstıraptan 

kıvrılırken niye hırsız olmadık?” s. 77.  

Vapurda eğlenmelerine müsaade edilmez, hırsızlık yapmakla suçlanırlar.Vapurdaki bir yolcu “ 

Bunlar ne olduğu belirsiz serseri çocuklardır” (s.51) der. Bir diğeri:“Vapura binen çocuklar o 

kadar çok sevinçli idiler ki fakir çocukların bu kadar sevinçli olmaları beni hayrete düşürdü.” 

der. Zavallı çocukların neşe içinde vapura binmeleri hırsızlığın zafer sevinci olarak tevil edilir. 

Yapı: Hâkim bakış açısıyla yazılan romanda teknik anlamda bazı aksaklıklar gözlemlenmiştir. 

Yazarın, okurun kahramanları tanımasına fırsat vermeden yanlı bir tutum sergilediği dikkatleri 

çekmektedir. Mesela; romanın başında “büyük, süslü, beyaz boyalı bir köşkün” “süslü bir elbise 

giymiş genç ve güzel” sahibesi Mehmed’in bir gece evde misafir kalma ricasını reddeder; hatta 

evin sahibesi kızına dilenci çocuklarla konuşmamasını, kim olduğu belirsiz olan insanlara 

verilecek yatakları” olmadığını söyler. Bu sözler karşısında Mehmet: “Bana dilenci demeyiniz, 

ben dilenci değilim, sadece anasız babasızım..” şeklinde karşılık verir. Ayrıca hane halkından 

gayrı yirmi otuz kişiyi daha barındırabilecek bu eve neden kabul edilmediğini anlamlandıramaz. 

Öte yandan uzaktan görünen çobanların “iyi yürekli” olduğuna vurgu yapar. “İyi ki Hasan 

ağabeyim zengin değil. Yoksa bu kadar iyi olmazdı.” (s.67) gibi ifadeler; yazar-analatıcının 

“zenginler kötü, fakirler iyi” gibi bir peşin hükme yaslandığı  izlenimini uyandırmaktadır. Yine 

odacıyı “iyi kalpli bir Türk çocuğu (s.21)“olarak tanıtır. Yazarın köylü insanları tamamen dürüst 

ve temiz olarak kabul ettiği şu alıntılardan anlaşılmaktadır: 

“kimseye fenalık etmiyen insanlarda görülebilen gönül rahatlığı ile uykuya daldılar.” s.12 

“Fakir ama altın yürekli bu insanlardan ayrılmak ta….” 

Duygusallık: Çocuk edebiyatı ürünlerinde duygusallığın dengelenmesi, “sentimentalizm” e 

düşülmemesi esastır. Romanda kimi anlatımlarda aşırı duygusallığa yer verildiği gözlenmiştir. 

Örneğin, sokak çocuklarının “kuru ekmeği kemirme” sahnesine sıkça yer verilmiştir. Merhamet 
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duygusunun tebarüz ettiği romandan alıntılanan kısımlarda aşırı duygusallık izleri görmek 

mümkündür: 

“Şimdi bu kapıdan kovulan kimsesiz, boynu bükük yavrucuk karanlık kapıya doğru yürüyordu.” 

s. 5 

“Kalan parası onun zavallı varlığını koruyacak kadardı.”s. 25 

Anneleriyle uzaklaşan çocukların arkasından bakar, “barınacak bir kucağım” olsaydı der 

Mehmet. 

“Bu kimsesiz bu başıboş çocuklar çok iyi yaratılmışlardı. Ruhları temiz olan bu yavrucuklar 

böyle kirli, sefil bir yerde yaşıyorlardı.” s. 27 

Sıtma nöbeti tutan arkadaşlarının başında gece nöbetleşe beklerler, yazar anlatıcı bu durumu 

şöyle ifade eder:” Bu, çok yürek sızlatan bir tablo idi.”s. 30 

 “O yarın ki belki de onlara tokat, sille, itilme, kakılma hazırlıyordu.” s. 34 

“Her gün gördükleri bin türlü hakaret yüzünden benlikleri kaybolan bu çekingen çocuklar…” 

“Neden başka çocuklar gibi onlar da gülüp söylemiyeceklerdi.”s. 34 

Mehmet, bir lokantanın önünde camekândan yemeklere bakar, parmaklarının cama sürmesi bile 

ona bir haz verir, açlığı ile vicdanı arasında kalır. Neden bu yemekleri camekâna dizerler, açları 

neden düşünmezler? 

 

SONUÇ 

Bugünün kavramsal teçhizatıyla maziye bakmak, wigizm’e düşme tehlikesini içinde barındırır. 

Bu itibarla her mesele ya da eser, döneminin koşulları göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir umdesini nazar-ı dikkate almak gerekir. 1936 yılında kaleme alınması 

hasebiyle Köprüaltı Çocukları romanı, imla-noktalama açısından bazı pürüzler taşımakla 

beraber dil anlatım özellikleri yönüyle ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygundur. Romanın, 

çocuk edebiyatı okurlarına “Hangi şartlarda olursa olsun insan olmaya ve insan kalmaya devam 

edin; doğruluktan dürüstlükten ve mücadeleden ödün vermeyin!” iletilerini sezdirmeye çalıştığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca “Suçu yaratan toplumdur” tezini işleyen romanda bir yandan da 

“kahramanları peşinen etiketleme” zafiyetinin olduğu müşahede edilmektedir. “ Köylüler ve 

fakirler iyi; zenginler ve muktedirler kötü” peşin hükmü ile hareket edildiği görülmektedir. 

Romanda “merhamet” temi işlenmeye çalışılırken yer yer aşırı duygusallığa kaçıldığı 

gözlenmiştir.  

Romanın ideolojik gönderimleri ele alındığında, köprü altı çocuklarının kaderini değiştiren 

kişinin; “büyük kalpli Türk kadını” olarak nakledilen, belediye encümeninin tek kadın üyesi 

olduğu görülür. 1934 yılı itibariyle kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, kadının sosyal 

hayata atılması beraberinde toplumsal yaralara merhem olacağı mesajını örtük olarak 

iletmektedir. Niyazi Ankara’da Gazi çiftliğinde ziraat aletleri tamirciliğine; diğer çocuklar da 

Halkevi marifetiyle “Çocukları Koruma Yurdu” na yazdırılır. Çocukların Halkevi vasıtasıyla 

eğitim yaşantılarına devam edebilmesi ve barınma problemlerinin halledilmesi yine 

“cumhuriyetin kültür fidanlığı” halkevlerinin var oluş gayesine göz kırpan ideolojik bir 

gönderimi imlemektedir. 
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ÜÇ ŞEHİTLER DESTANI ÜZERİNE NOTLAR 

 

Tülin ARSEVEN* 

 

Özet 

Türk edebiyatının en üretken şairlerinden biri olan Fazıl Hüsnü Dağlarca (D. 1914 - Ö. 2008), Havaya 
Çizilen Dünya başlıklı ilk şiir kitabıyla ile 1935 yılında edebiyat dünyasına adımı atmış, bu tarihten 
ölümüne değin geçen sürede sayısız eser vermiştir. Çok sayıdaki şiir kitabının bir kısmında Kurtuluş 
Savaşı’nı, şiir dilinin incelikleriyle anlatmıştır.  

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 1949 yılında yayımlanan Üç Şehitler Destanı başlıklı şiir kitabı, Türk edebiyatının 
en güzel yapay destan örneklerinden biri sayılmaktadır. Kurtuluş Savaşı’nın bütün yönleriyle ele alındığı 
bu kitapta, birbirinden güzel şiirlerle milletimizin yaşadığı büyük ölüm kalım mücadelesi destansı bir dille 
anlatılır. Üç Şehitler Destanı gerek bütünüyle gerekse kendisini oluşturan tek tek, her bir şiiriyle gençlere 
ve gelecek kuşaklara, yakın tarihimizin en önemli olaylarından biri olan Kurtuluş Savaşı’nı aktarmaktadır. 
Bu çalışmada Türk edebiyatının güzel ve dillerde yer eden şiirlerinden oluşan Üç Şehitler Destanı, bir 
yapay destan örneği olarak tarih ve kültür aktarımı yönünden nitel araştırma yöntemleri ile 
incelenecektir. 

Anahtar sözcükler: Fazıl Hüsnü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı, destan, yapay destan, şiir 

 

NOTES ON THE THREE MARTYRS LEGEND 

Abstract 

Fazıl Hüsnü Dağlarca (D. 1914 - Ö. 2008), who is one of the most productive poets of Turkish literature, 
entered the literature world with his first poem collection book The World Drawn in Air in 1935 and until 
he passes away, wrote countless masterpieces. In some of his many poem books, he depicted the 
Independence War with the fineness of poetry. 

Fazıl Hüsnü Dağlarca’s poem book Three Martyrs Legend which was published in 1949 is considered one 
of the best examples of artificial legend in Turkish literature. In this book The War of Independence was 
approached from every aspect and it tells the big survival struggle that our nation went through with 
beautiful poems and an epic language. The Three Martyrs Legend, as a whole and as every poem 
separately, tells to young people and to the future generations the War of Independence which is one of 
the most important events of recent history. In this study we will analyse the Three Martyrs Legend and 
its beautiful and popular poems as an example of artificial legend with its cultural and historical transfer. 

Keywords: Fazıl Hüsnü Dağlarca, Three Martyrs Legend, legend, artificial legend, poem 

 

1. Giriş 

İlk şiir kitabı Havaya Çizilen Dünya ile edebiyat dünyasına adım atan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 

(1914-2008) çok sayıda destanı bulunmaktadır. Destanlarında Kurtuluş Savaşı’nı farklı 

yönlerden ve geniş bir açıdan ele almıştır. Destan türünde yazdığı ilk kitabı Üç Şehitler 

Destanı’dır. Bu destan çok ses getirmiş, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiir sanatında da önemli bir 

yer tutmuştur. Yapay bir destan örneği olarak Üç Şehitler Destanı, bu çalışmada kültür ögelerini 

taşıyıcılık işlevi noktasında ele alınmıştır. Destanların sadece doğal olayların açıklanması veya 
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bir toplumun yaşamını derinden sarsan deprem, göç gibi olayların ve bunlar sırasında yaşanan 

olağanüstü durumların anlatımında değil, aynı zamanda kültürel mirasın gelecek kuşaklara 

aktarımında da önemli işlevleri vardır. Kültürün taşıyıcısı olmaları yönüyle toplumsal belleğin 

oluşumunda ve yeni nesillere bir takım önemli bilgilerin aktarılıp öğretilmesinde araç görevi 

görmektedirler. Birçok araştırmacı ve edebiyatçı da destandan söz ederken türün bu özelliğine 

dikkat çekmektedir. Nihat Sami Banarlı’ya göre destanlar, milletlerin din, fazîlet ve millî 

kahramanlık mâcerâlarının manzum hikâyeleridir (Banarlı 2001, 1) ve milletlerin, büyük işler 

yapmak için kendilerine güven duymalarında; türlü sosyal ve tarihî sebeplerle uzaklaştıkları 

millî benliklerine dönmelerinde; yeniden büyük millet olmak, hürriyet ve istiklâllerini korumak 

için davranıp kalkınmalarında vazife görmüştür (Banarlı 2001,  5).  Donna Rosenberg, 

efsanelerin amaçlarını ya evrenin doğasını açıklamak (yaratılış ve bereket söylenleri), ya da 

toplumun üyelerine kültüre göre başarılı olmak için gerekli davranış ve tavırları öğretmek 

(kahramanlık söylenleri ve destanlar) (Rosenberg 1998,14-15) şeklinde açıklar. Ali Öztürk ise 

çağdaş düşünce akımlarının insanı, üç boyutlu bir varlık olarak değerlendirmekte olduğuna 

dikkat çeker ve ona göre üç boyutlu oluşu ile insan, geçmişi, hali ve geleceği bir zaman alanı 

içinde yaşayan biricik varlıktır. İnsanı geçmişe bağlayan değer sistemleri, daha ziyade, 

toplumun manevi kültür unsurlarında yatar. Destanlar, efsaneler, masallar tek kelimeyle 

mitoloji, tarihin en eski çağlarıyla toplumların hali hazır dönemleri arasındaki sürekliliği 

sağlarlar. Günümüz kültür antropologlarından yola çıkarak dünyaya mitolojiler sayesinde çeki 

düzen ve anlam verilir (Öztürk 2000, 5). Kemal Zeki Gencosman için destanlar bazen bir 

ülkenin kuruluşunu, o kuruluşta yer alan kahramanları dile getirir. Böylece destanlar bir ölçüde 

adandığı ülkenin tarihçesidir (Gencosman 1972, 7). Sadık Tural ise destanın kültür taşıyıcılığı 

işlevini farklı bir cepheden ve kahraman üzerinden ele alır. Ona göre destanlarda kahramanları 

başkalarından farklı kılan ve bu yüzden onların öne çıkmasını sağlayan özellikleri (ölümden 

korkmayış; kendisinin ve toplumun ona biçtiği değer ve yüklediği görev; sevinç, mutluluk ve 

benzeri karşısındaki tutumu; doğumu ve ölümündeki olağanüstülükler;…) kahramanın hem ait 

olduğu toplumda hem de yabancı toplumlarda farklı olmasını sağlayan kültür göstergeleridir. 

Tural’a göre, her biri tarih kaynaklı bu kültür göstergeleri, destanları, özel bir tarih kitabına, 

millî bir kültür ansiklopedisine dönüştürmektedir. Bu nedenle bir destanı derinlemesine 

incelemek veya başka milletlerin destanları ile karşılaştırmak isteyenlerin, bu gösterge ve 

kavramlara ait bir dizi soru oluşturmaları gerekmektedir (Tural 2006, 30-31). Destan ile ilgili bu 

değerlendirmelerin çoğu aslında doğal destanlardan hareketle yapılmıştır. Oysa bugün dünya 

edebiyatları içinde çok sayıda yapay destan bulunmaktadır. Türk edebiyatının yapay destan 

konusunda en verimli ismi, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır. Talat Sait Halman’a göre Türk ruhu ve 

ulusal yaşantısı, Dağlarca’nın şiirinde en güçlü dilini bulmuştur (Dağlarca 1974, 21). 

Dağlarca’nın şiir sanatını değerlendirirken Doğan Hızlan  “Dağlarca şiiri, edebiyat akımları ve 

olayları dışında bütün olan bitene tanıklık eden bir şiir niteliği taşır. Geniş anlamda çağının, 

dar anlamda bütün ulusunun, hele toplumsal olayların tanığı olmak kendince kaçınılmaz 

gördüğü işlevlerden biridir.” (Dağlarca 1974, 26) saptamasında bulunur. Orhan Burian ise, 

Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Yunan mitolojisindeki “pythia”1ya benzeterek onun ve sanatının farklı 

bir yönüne dikkati çeker ve  “(…) İşte Dağlarca da bugünkü Türk şiirinin Pythia’sı. Pythia gibi 

o da herkeslerden başka garip bir dille konuşuyor. Saygıyla dinleyip tefsire gayret edilmezse 

sözleri birbirini tutmaz saçmalıklar gibi gözüküyor. Hulâsa, telaşçı kolaycı olan bugün 

insanlarının harcayamayacağı kadar dikkat istiyor. Ama, ona inanarak danışmaya gelenler 

için, söylediği sözler gerçeğin ta kendisidir. (…)” (Dağlarca 1974, 10) der. Dağlarca ve 

destanları üzerine Baki Asiltürk’ün yazdığı inceleme yazısı dikkate değer niteliktedir. Asiltürk’e 

göre Dağlarca, “(…) klasik biçimleri modern içeriklerle doldurmayı, yeri geldiğinde klasik 

biçimleri yapı bakımından da modernleştirmeyi büyük bir yetkinlikle başarmıştır. Dağlarca, 

                                                           
1 Pythia ile ilgili olarak Yargılar, Konuşmalar, Seçme Şiirler adlı kitapta şu bilgi verilmektedir: “Yunan mitolojisine 

göre Delphoi şehrinde dünyanın göbeği diye bilinen ve içinden buhar çıkan bir yarık varmış. Buradan çıkan buhar, 

insanları sarhoş edermiş. Tanrı Apollo’ya danışmak için giden olduğunda bu yarığın üzerine üçayaklı bir sehpa 

konulur ve buna da baş rahibe oturtulurmuş. Bu rahibenin buharın etkisiyle kendinden geçmesinin ardından 

söylediği sözleri etraftan dinleyen rahipler kaydeder, sonra manzum bir hale getirerek danışmaya gelmiş olanlara 

verirlermiş.” (Dağlarca 1974, 10). 
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yenileştirmeyi, modernleştirmeyi destan türünde de gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan onun 

şairlik profilinde epik şiirlerinin önemi göz ardı edilmemelidir.” (Asiltürk 2009,179) Asiltürk, 

Dağlarca’nın Üç Şehitler Destanı’nı oluştururken Kurtuluş Savaşı’nın tamamını değil, önemli 

sayılabilecek bir bölümünü şiirleştirdiğini, çarpışmaların safhalarını episodlar halinde 

oluşturduğunu, şairin destan kitapları arasında en çok okunup beğenilenin ve en canlı anlatıma 

sahip olanının da Üç Şehitler Destanı olduğunu belirtir. Bu nedenle de şairin sadece destan 

türündeki eserleri arasında değil bütün bir poetikası içerisinde bu eserin önemli bir yeri 

bulunduğunu öne sürer (Asiltürk 2009, 184). Bütün bu tanım, açıklama ve değerlendirmeler 

doğrultusunda bu çalışmada, Üç Şehitler Destanı kültürün taşıyıcısı olması noktasında 

incelenmiştir.   

 

2. Kültür Aktarımı Bağlamında Üç Şehitler Destanı:  

Üç Şehitler Destanı’nı oluşturan şiirlerden ilki, İnönü Dolayları başlığını taşımaktadır ve şiir 

Kurtuluş Savaşı’nda İnönü Muharebelerinin yapıldığı coğrafî bölgenin adının belirtilmesi ile 

başlar. Gece karanlığında bir avuç kahramanın Metris Tepe, Kanlı Sırt ve Adsız Tepe’yi 

savunduğu söylenir. Bu şiir, ele alınan tarihi kesiti belirtmesi nedeniyle destanın girişi açısından 

önemlidir. Fazıl Hüsnü Dağlarca, destanın bu ilk şiiriyle aslında, Türk tarihinin farklı kesitlerini 

anlattığı diğer destanları arasında Üç Şehitler Destanı’nın konu bakımından yerini belirtmiş 

olur. İnönü Dolaylarında Düşünceler başlıklı ikinci şiirde “İnönü’nde bu ikinci savaş 

olacak,/Saldırırlarsa eğer” diyerek muharebeye dair bilgi vermeye başlar. Destanın üçüncü 

şiiri, İnönü Dolaylarında Mustafa Kemal’dir. Türk milletinin ölüm kalım mücadelesi olan 

Kurtuluş Savaşı’nın anlatımı hikâyeleştirme noktasında ele alındığında ilk şiirde mekânın, 

ikincide olayın, üçüncüde ise savaşın kahramanının (Mustafa Kemal Atatürk) verildiği görülür. 

Bu üçüncü şiir, 

 “Ben Samsun’da buldum onu, bir kuşluk vakti, 

 Kocaman oldu günüm, geldi artık köyüm dar. 

 Gülümserdi denizden fazla, 

 Susardı deniz kadar. 

 (…) ” (Dağlarca 1988, 11)  

dörtlüğüyle başlar. Böylece anlatıcıyı da olaya ve olayın kahramanına dışarıdan bakan bir göz 

olarak tanımlamış olur. Bu şiirde bir destan kahramanı olarak Mustafa Kemal, ilk dörtlükte 

Samsun’da, ikinci dörtlükte Sivas’ta, üçüncü dörtlükte Erzurum’da, dördüncü ve son dörtlükte 

Ankara’da görülür. Samsun, Sivas, Erzurum ve Ankara’ya dair tarihsel hiçbir bilgi verilmez. 

Ancak okur, Samsun’un 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’yi başlattığı yer, 

Sivas ve Erzurum’un kongrelerin düzenlendiği şehirler, Ankara’nın ise Büyük Millet 

Meclisi’nin kurulduğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı mekân olduğunu bilir. Bu 

dört il, Milli Mücadele içinde simgeleşmiştir ve şiirde şair, bunların ifade ettiği simgesel 

anlamdan yararlanır. Bu şiirde Mustafa Kemal tanıtılırken, “Ben Sivas’ta buldum onu, belki 

bin yaşındaydı,” ve “Ben Ankara’da buldum onu, yirmi yaşındaydı zaar.” dizeleri yer alır. 

Burada Mustafa Kemal’in bin yıl kadar tecrübeli, yirmi yıl kadar genç ve dinamik; Türklerin 

tarihi kadar eski, ama Kurtuluş Mücadelesi içinde bir o kadar güçlü çizildiği görülür. Doğal 

destanlardan farklı olarak burada destan kahramanını daha gerçekçi biçimde anlatılır. Bundan 

sonra gelen 28 Mart 337 başlıklı şiirde artık savaşın anlatımı başlar. Ancak bu defa anlatıcı, 

savaşan askerdir. Top sesleriyle bir cehennem ateşine uyanan askerin yaşadığı dehşet dile 

getirilir.  28 Mart 337’yi izleyen şiirlerde Kanlı Sırt’ın ve Adsız Tepe’nin düşman eline geçip 

düşüşü anlatılır.  

 “İkinci tepeyi de almıştı düşman, 

 Ovada kimsecikleri yaşatmazdı gayri. 

 Bizim üçüncü alaya yeni bir iş düşmüştü, 

 Felek alnımızı yazdı gayri.” (Dağlarca  1988, 15) 
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dörtlüğüyle savaşın ve çarpışmaların yarattığı korkunç tablo çizilirken bir yandan da ölümle 

burun buruna gelindiği, alın yazısı her ne ise onun yaşanacağı söylenir. Bu noktada anlatıcı 

asker, kendi taburuna verilen görevden söz eder. Bu ve sonraki şiirlerde savaş taktikleri, Beşinci 

Bölük’ün, Üçüncü Tabur’a katılması ile toplanan askerin Adsız Tepe’ye saldırışı, ardından 

düşmanın sol taraftan Kanlı Sırt’tan ateş açması, kanlı çarpışmalar ve göğüs göğse süngü savaşı 

betimlenir. Bu bölümde anlatıcının savaşan bir er olması, savaşın acımasız yüzü ile savaşan 

insanın içinde bulunduğu durumu içten anlatımı dikkat çekicidir. Yüzbaşı Fahri ile Mülazım 

Fehmi beylerin ansızın düşman üzerine atılması, bütün taburun Allah, Allah nidalarıyla hücuma 

geçmesi ve Mülazım Fehmi Bey’in şehit düşüşü anlatılır. Mehmetçik adlı şiirin son dörtlüğünde 

ise, 

 “(…) 

 Hayran oluyordu koca gökyüzü, 

 Göğüslerimizde büyüyen bahta. 

 28 Mart günü bir adsız tepede, 

 Çeliğe karşı tahta.”  (Dağlarca 1988, 21) 

denilerek düşman güçleri ile aradaki donanım ve silah farkının altı çizilir. Eşit olmayan, âdil 

olmayan bir savaşta Mehmetçik’in üstün gayreti anlatılır. Adsız Tepe, düşmandan alınır. 

Yüzbaşı Fahri Bey de şahadete erer. Adsız Tepe yeniden düşmanın eline geçer. Ardından bir 

yüzbaşı (Ali Rıza Bey) daha şehit olur. Bu yüzbaşının şehit oluşu, 

 “(…) 

 Herkes şehit düşer ama böyle düşemez. 

 Böyle evliyalar kadar olgun. 

 Böyle kendisi nur içinde 

 Geridekilerin yüzü solgun. 

 (…)”   (Dağlarca 1988, 29) 

dizeleriyle anlatılır. Bir günde üç yüzbaşının şehit olduğu söylenir. Adsız Tepe yeniden 

düşmandan alınır. Adsız Tepe’nin destanı oluşturan ilk şiirden üç yüzbaşının ölümüne kadar 

olan bölümde bir adı yoktur. Ancak üçüncü yüzbaşının da şehit düşmesiyle birlikte Adsız 

Tepe’nin adı Üç Şehitler’e dönüşür. Adsız Tepe’nin alınışını anlatan şiirin adı artık Adsız Tepe, 

Üç Şehitler Tepesi’dir. Şiirde ilgili bölüm şöyle yer alır: 

 “(…) 

 ‘Üç Şehitler Tepesi’ Varol, 

 Eksilmesin üzerinden bu şanlı rüzgâr. 

 Sayısız şehitlerinle yaşa, 

 Memleket kadar.” (Dağlarca 1988, 30) 

Metris Tepe, düşmandan alınır, ama yeniden düşmanın eline geçer. 28 Mart günü artık gün 

biter, gece olur. Kalan askerlerin künyesi okunur; askerler gecenin soğuğunda birbirlerine 

kenetlenirler. Gece yarısı almak için Metris Tepe’ye baskın verilir, ancak başarılı olunamaz. 

Taburdaki askerler, bir daha bu tepeyi kaybetmemek için ant içerler. Yurdun dört bir yerinden 

birçok askerin bu mücadeledeki yeri anlatılır. Bütün bu savaş tablosundan sonra Mustafa Kemal 

başlıklı şiir yer alır. Pek çok antolojide yer alan, dillere pelesenk olmuş, iki dörtlükten oluşan bu 

şiir, 

 “Mustafa Kemal’i gördüm düşümde, 

 Daha, diyordu. 

 Uğruna şehit olasım geldi hemen, 

 Sabaha diyordu. 

 

 Al bir kalpak giymişti, al, 

 Al bir ata binmiştir, al. 

 Zafer ırak mı dedim, 

 Aha, diyordu.”    (Dağlarca 1988, 42) 
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şeklindedir. Bu şiirde Mustafa Kemal, savaş meydanlarındaki askerin bağımsızlık mücadelesini 

kazanma yolunda umudu olarak görünür. Bu şiiri takip eden şiirde düşmanın yeniden taarruza 

geçtiği, savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü söylenir. Destan bu noktada, düşman karşısında 

gitgide azalan, sayıca eriyen askerin durumunu anlatmaya yönelir. İnsan kaybı artsa da Üç 

Şehitler Tepesi’nde ‘rahmet’in azalmadığından, insan dışında başka bir gücün varlığından söz 

edilir. Düşman eline geçen Şehitler Tepesi beşinci kez düşmandan alınır. Ancak tepe tekrar 

düşmanın eline geçer. Takviye kuvvetlerle güçlenen düşman saldırmaktadır. Destek alamayan 

taburdaki askerin sayısı azalır ve 68 kişi kalırlar. Bu noktada yenilgi ihtimali ve yenilmiş 

olmanın kara lekesiyle en yakınlarının yüzüne nasıl bakılacağı, bu şekilde nasıl yaşanılacağı, 

onca insanın boşuna mı şehit düşmüş olduğu düşüncesi tartışmaya açılır. Bu ümitsizlik içinde 

iken birden karanlık içinden biri atlı diğeri yaya iki asker gelir. Bunlar Fırka Kumandanı  

Kemalettin Sami Bey ile Alay Kumandanı Salih Bey’dir. Bu iki komutanın Üç Şehitler 

Tepesi’ne doğru rahat, korkusuzca yürümesi askere güç ve moral verir. Üç Şehitler Tepesi’ne, 

oradaki düşmanın üzerine yeniden hücum edilir. Kemalettin Sami Bey kolundan, omzundan 

vurulur. Ona rağmen kanlı elini uzatıp hücum etmeleri için askere haykırır ve dediği 

gerçekleşerek Üç Şehitler Tepesi’ne hücum edilir. Burada destanda yine Mustafa Kemal’i 

anlatan bir şiir yer alır: Mustafa Kemallerce. Çok sevilip beğenilen, üç dörtlükten oluşan bu şiir 

şöyledir: 

 “Atılıyorduk kâfire, 

 Hepimizin bir yanı hilâl gibi. 

 Bir göz vardı üstümüzde göklerden, 

 Mustafa Kemal gibi! 

 

 Savaşırken yaşamak, 

 Anam sütü kadar helâl gibi. 

 Ölüm hem büyüktü, hem kolaydı, 

 Mustafa Kemal gibi! 

 

 Atılıyorduk bir çağa, 

 Tarihlerden süzülmüş bir hâl gibi; 

 Hepimiz, hepimiz, 

 Mustafa Kemal gibi!”  (Dağlarca 1988, 64) 

Gelen destek kuvvetle yeniden Şehitler Tepesi’ne hücum edilir. Fırka kumandanı yaralandığı 

halde emrindeki askerin başında savaşmaya devam eder. Ama tüm bunlar yaşanırken, olan 

biteni Mustafa Kemal göklerden izlemektedir. “Ölüm hem büyüktü, hem kolaydı, /Mustafa 

Kemal gibi” (Dağlarca 1988, 64) denilerek, savaşın kazanılmasındaki asıl itici, büyük gücün 

Mustafa Kemal olduğunun altı çizlir. Nitekim destan, vatanın ayağa kalkması, düşmana karşı 

konulup savaşılması ve sonunda da düşmanın yok edildiğinin söylenmesi ile son bulur. 

“Kazanıldı Üç Şehitler Tepesi’nden, çok şükür/ İkinci İnönü Savaşımız” (Dağlarca 1988, 65) 

dizeleriyle zaferin kazanıldığı söylenir. Üç Şehitler Destanı adlı eserin son şiiri Ankaralı Hasan 

Bağlamasını Yanından Ayırmazdı başlığını taşımaktadır. Şiir, Şehitler Tepesi’nin altı kez 

düşman tarafından alınıp altı kez düşmandan tekrar alındığı söylenilerek başlar. Bu bir 

mücadeledir ve bunun şahidi ovalardır. Düşmanın ısrarla bu tepeyi almak istediği ama almayı 

başaramadığı ve bundan sonra da başaramayacağı söylenir.  Özetle söylemek gerekirse destanda 

Kurtuluş Savaşı’nın bir cephesi içindeki bir tepe için yapılan kanlı mücadele ve zaferin nasıl 

büyük bir gayret ile kazanıldığı anlatılır. Burada doğal destanlara özgü, savaş sırasındaki 

şartların alabildiğine kötüleşmesi ve neredeyse yenilgi ile yüz yüze gelme durumu söz 

konusudur.  İçinde bulunulan kötü durumdan kurtuluş yolunu gösteren Mustafa Kemal’dir ve 

onun varlığıdır. Savaşın zor ve kanlı yüzü, gerçekçi bir biçimde çizilir. Türk askeri bu korkunç 

durumdan, yenilmiş olmanın yarattığı utanç ile yaşayamayacakları, ailelerinin yüzlerine 

bakamayacakları düşüncesi ile ve destek olarak gelen askerî güçlerin yardımı ile kurtulur. 

Büyük bir mücadele ile kazanılan zaferin ardından, düşmanın bir daha amacına ulaşamayacağı 

söylemiyle destan son bulur.  
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Sonuç  

Üç Şehitler Destanı’nın dili sade, anlaşılır ve akıcıdır. Bu da şiirlerin ve içeriklerinin çabuk 

anlaşılıp akılda kalmasını sağlamaktadır. Destan, Kurtuluş Savaşı içinde önemli bir yere sahip 

olan İkinci İnönü Savaşı’nı konu edinmektedir. Metris Tepe, Kanlı Sırt ve Adsız Tepe (Üç 

Şehitler Tepesi)’de yaşanan savaş, tarihsel bilgilere boğulmadan, anlaşılır bir biçimde ve konu 

bütünlüğü gözetilerek anlatılır. Savaşın çirkin ve acımasız yüzü verilirken, savaşan kişinin insan 

olduğu gerçeği gözden uzak tutulmaz. Eserde çok sayıda asker isim isim, memleket memleket 

sayılır. Böylece milletçe, topyekûn hareket edildiği bilgisi verilmiş olur. Üç Şehitler Tepesi’ne 

adını veren ve 28 Mart 1337 tarihinde, aynı günde şehit düştükleri söylenen üç yüzbaşının da 

adları söylenir. Bunların şehit oluşları da olay örgüsü içinde belli bir sıra ile ve etkileyici 

biçimde anlatılır. Böylece toprağın sadece toprak olmadığı, uğruna insanların canlarını feda 

etmeleri nedeniyle başka milletlere terk edilemeyecek kadar kıymetli olduğu, hamaset 

yapmadan dile getirilir. Bu destanda yaşanmış, gerçek ve toplumu derinden sarsan bir savaş 

(İkinci İnönü Muharebesi); katı tarihsel gerçeklerle yoğrulmadan insanı, insanın duygu ve 

düşünce dünyasını, kimi zaman da hayallerini ön plana çıkararak ama en çok da şahadet, 

toprağın ifade ettiği anlam, vatana sahip çıkmak gerektiği gibi kültürümüzün ana yapı taşlarını 

oluşturan birikimin aktarımı olarak ele alınır.  Bu yönüyle de Üç Şehitler Destanı, yapay bir 

destan örneği olarak gelecek kuşaklara, çok küçük bir toprak parçası için bile yapılan çok büyük 

bir mücadeleden hareketle bütün bir vatanın kurtuluşu için Milli Mücadele’nin nasıl zor koşullar 

altında kazanıldığının bilgisini aktarmakta, savaşta gösterilen büyük gayreti anlatmaktadır. 

Küçük bir tepenin geri alınması için bile nasıl korkunç bir savaş yapıldığının, insanların ölümü 

göze aldıklarının, kendi hayatlarından vazgeçtiklerinin ama topraklarından vazgeçmediklerinin, 

vatan toprağının ne denli değerli olduğunun altı çizilir. Bu yönüyle destan, yakın tarihimizde 

yaşanan önemli bir muharebeyi ve vatan toprağının değerini; yenilgi ve esaretin getireceği utanç 

ve şahadet kavramları üzerinden gelecek kuşaklara aktarma noktasında önemli ve dikkate değer 

niteliktedir.  
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KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞAYAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUN 

TEKERLEMELERİNDE GEÇEN AHENK UNSURLARININ İNCELENMESİ 

 

Vafa SAVAŞKAN* 

Şule ERŞAN** 

 

Özet 

Doğumdan itibaren başlayıp insanın yaşamı boyunca devam eden, amaçlı bazen amaçsız şekille 
gerçekleştirebilen etkinlikler olarak ifade edilebilen oyun, çocuğun doğal öğrenme ortamlarından biridir. 
Çocuğun kişilik gelişimi yanında, sosyal ve kültürel gelişimine da katkı sağlayan ve Türkçede değişik 
anlamlarda kullanılan oyun kelimesiyle ilgili farklı kaynaklarda farklı tanımlara rastlanmaktadır. Bu 
tanımlamalara bakıldığında oyunun çocuğun birçok yeteneğinin gelişmesine katkı sağladığı 
anlaşılmaktadır. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, oyun çocuğun birçok yeteneğinin gelişmesine 
katkı sağlamaktadır. Çocuğun eğitiminde ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir yer tutan çocuk oyunları 
sayesinde, çocuklar farkında olmadan birçok kişisel ve fiziksel beceriler kazanırlar. Oyun oynarken 
çocuklar eğlenerek birçok şey öğreniyor, aynı zamanda dinleniyorlar. Oyunun çocukların dil becerilerinin 
gelişmesine de sınırsız katkıda bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Oyunların başında eş seçimi için 
yapılan sayışmacalar ve bazı oyunların içindeki tekerlemeler çocukların dili doğru kullanmalarına katkıda 
bulunan önemli unsurlardır. Günümüzde zamanının çoğunu bilgisayar karşısında geçiren çocuklar için 
geleneksel çocuk oyunlarından taşınabilir olanları cazip hâle getirmek önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan 22 geleneksel çocuk oyunu incelenmiş ve bunların 6’sında 
çocuk oyun tekerlemesi tespit edilmiştir. Çalışma verileri, doküman incelemesi yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Verilere, “Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları” eserinden 
faydalanılarak ulaşılmıştır. Çalışmada, elde edilen veriler içinden araştırmaya uygun olan 6 adet 
geleneksel çocuk oyununda yer alan oyun tekerlemeleri ahenk unsurlarına göre (ölçü, kafiye (uyak), redif 
ve kafiye örgüsü) tek tek incelenerek gerekli bilgiler bulgular kısmında sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, oyun, tekerleme, ahenk 

 

ASSESSMENT OF HARMONY ELEMENTS IN CULTURAL CHILDRENS’S 

NURSERY RHYMES IN BLACK SEA REGION 

Abstract 

Starting from birth and continuing throughout life, sometimes with or without purpose, games are 
natural learning environment of children. Game is defined an entertainment that has certain rules and 
used for spendinh time, gambling, a remarkable trick of skills, a way of interprenting role in cinema and 
theatre, competitions that develop body and brain skills. Children gain many personal and physical skills 
by children games with or without realizing it. The kids learn a lot while having fun and rest during 
playing games. It is an underiable fact that the games contribute to the development of children’s 
language skills. The most effective way of developing language skills can be considered as choosing 
mates for games and using nursery rhymes. It is crucial to make attractive the cultural children’s games 
for the kids who spend most of their times in front of the computers. In this study, 22 cultural children 
games have been identified and stated that 6 of them inclued nursery rhymes. Data were evaluated by 
the method of data analysis. The data have been achieved by benefiting from the work of “Cultural 
children’s games in Turkey in 2004” Six cultural nursery rhymes in the certain games have been 
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examined according to the elements of harmony (measure, rhyme, rhyme pattern) as a result of the 
study.  

Keywords: Child, game, nursery rhymes, harmony. 

 

Giriş 

Türk Dil Kurumu (TDK, 2013) tarafından “vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan 

eğlence, kumar, şaşkınlık uyandırıcı hüner, tiyatro ve sinemada sanatçının rolünü yorumlama 

biçimi, bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü 

yarışma” şeklinde açıklanan oyun birçok düşünür ve pedagog tarafından olumlu bir süreç olarak 

değerlendirilmekte ve çocuğun hayatında önemli bir yeri olan; eğitim ve gelişime katkılar sunan 

vazgeçilmez bir etkinlik olarak görülmektedir (Erdoğan ve Kaya, 2015). 

  Boratav’a (1994) göre oyun, çocukların ve daha az ölçüde büyüklerin -günlük geçim 

didinmelerinden ayırabildikleri boş zamanlarında- herhangi bir üretim çabasını ya da başka 

çeşitten bir hizmeti zorunlu kılmadan, sadece eğlenme yolu ile dinlenmelerini sağlayan 

eylemlerdir. Bunlar: cirit, güreş, horuz dövüşü, saklambaç, bilye, topaç, aşık… gibi. Oyun 

çocuğun yemek yemesi, uyuması, okulda ve evde ders saatleri dışında hemen hemen bütün 

yaşamını kapsar; arkadaşı ile itişip kakışması, tek başına bir bahçenin bir başından bir başına 

koşması, merdiven tırabzanlarında kayması birer oyundur. 

Klasik oyun kuramcılarından Gross’a (1896) göre oyun bir uygulama alanıdır. Çocuk ileriki 

yaşantısında karşılaşacağı durumlarda kullanacağı davranışları oyun yoluyla kazanır. Erşan 

(2006), altı yaşındaki çocukların oyun ve çalışma algısını incelemeye yönelik yapmış olduğu 

araştırmada, dramatik oyunla ilgili fotoğraf gösterilen bir çocuğun “büyüyünce ne yapacaklarını 

öğreniyorlar ” demesi bir başka çocuğun evcilik oynayan kız çocukları için “anne olmayı 

öğreniyorlar” demesi oyunun bir deneme alanı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

Oyunlarda birçok değerin ve niteliğin belli bir bütünlük içinde kazandırılması ilkesi de 

araştırmacıların üzerinde durdukları bir husustur. Dewey’e (1996) göre, düşünce ve eylem, bir 

başka deyişle, kuram ve uygulama birbirinden ayrılamaz. Dolayısıyla, oyun etkinliğinin kendisi 

problem çözmeyi, sonuca götüren deneyimi ve bu deneyimin öğrenme olasılığını içinde 

barındırır  (Erdoğan ve Kaya, 2015). 

Dünyanın her yerinde oyun çocuğun en anlamlı iletişim aracıdır. Çünkü çocuklar dünyayı 

oynayarak tanır ve öğrenirler. Çocuklar doğdukları andan itibaren merak ve harekette bulunmak 

ihtiyacı ile oyuna yönelmekte ve zamanla biçim ve içeriği değişen oyun aktiviteleri onları 

eğlendirirken aynı zamanda tüm gelişim alanlarına önemli katkılar sağlamaktadır. (Yavuzer, 

2004). Oyunla çocuk düşünme, algılama, zihinsel planlama gibi zihin gücü gerektiren soyut 

yetenekler yönünden önemli gelişme sağlamaktadır (Poyraz 2003; Akandere 2003 ). Oyun 

insanoğlunun var olduğu her çağ ve yerde varlığını eğitim ve gelişim açısından sürdürmüş 

önemli bir etkinliktir. Çocukların doğduklarından itibaren başlayan ve aşama aşama biçim ve 

içerik yönünden değişiklik gösteren oyun aktiviteleri belli becerileri geliştirici ve pekiştirici bir 

araç niteliğindedir. Çocuk oyun oynarken dünyayı ve çevresini keşfetmekte, yeni bilgiler 

edinmekte, merak duygusunu tatmin etmektedir. Bellekte tutma,  isimlendirme, eşleştirme, 

sınıflandırma, analiz, sentez, problem çözme gibi zihinsel süreçlerin işleyişi oyunla hızlanmakta 

ve gelişmektedir. Mantık yürütmeyi, sebep-sonuç ilişkileri kurmayı, dikkatini toplamayı, 

kendini bir amaca yöneltmeyi, oyunda ortaya çıkan sorunları görmeyi ve bunlara çözümler 

bulmayı öğrenmektedir.  

J. Piaget’e göre gerçek öğrenme, kendiliğinden oluşan bir keşfetme ve bulma işlemi sürecidir. 

Çocuk için oyun, gerçek öğrenmenin oluştuğu keşfetme sürecidir. Çünkü oyun sırasında 

çocuklar inanılmaz bir zihinsel ilerleme yaşarlar (Ataman, 2003; Sevinç, 2004). 

A. Bandura, insanların bilişsel semboller yoluyla dünyayı sembolik olarak gördüklerini, 

düşünme ve dil aracılığı ile geçmişi hafızasında tutarak geleceğe yönelik tasarımlar 

yapabildiğini savunmaktadır. Bu bilişsel semboller geçmiş deneyimlerde kullanılmakla beraber 
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gelecekte karşılaşılacak yeni durumlar içinde geçerliliğini sürdürür. Oyun çocuğun çevresi ile 

etkileşimde bulunması, iletişim kurması ve bu yolla sosyalleşmesi açısından oldukça önemlidir. 

Sosyal iletişim sırasında çocuk çevresinde gözlediği ve tekrar ettiği davranışlarla yeni 

davranışlar kazanır (Bandura, 1986). 

Oyun çocukların kendilerini geliştirme fırsatı buldukları en özgür ve en çocukça uğraş olmakla 

birlikte, tek seçenekli düşünmek yerine birçok seçeneğin varlığına dikkat çekmektedir. 

Dünyanın her yerinde tüm çocuklar, oyun oynama konusunda istekli ve beceriklidirler (Tuğrul, 

2010). 

İnsanın sosyalleşmesindeki en önemli araçlardan biri dildir. Çocuklar oynarken hem alıcı hem 

de ifade edici dil gelişimleri desteklenmektedir. Çocukların vazgeçilmez uğraşı olan oyun içinde 

yer alan şarkılar ve saymacalar onların dil gelişimine önemli katkılar sağlar. Dil gelişimine 

paralel olarak 3-4 yaşında öğrendiği şarkı ve tekerlemeleri tekrar eder ve bu konuda git gide 

ustalaşır hatta kendileri yeni saymacalar üretirler.  

Çocukların yaşlarına bağlı olarak oyunlarındaki gelişme ve aşamalar dünyanın her yerinde 

aynıdır yani evrenseldir. Çağdan çağa veya kültürden kültüre değişen şey ise oyunların oynanış 

biçimi ve oyun materyalleridir. Çocukların oyunları, oyun materyalleri (oyunlardaki 

saymacalar) içinde yaşadıkları kültür ve coğrafi koşullardan etkilenmektedir. 

 

1. KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞAYAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI 

Oğuz ve Ersoy (2007) tarafından yayına hazırlanan “Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan 

Geleneksel Çocuk Oyunları” eserinde Karadeniz bölgesinde hâlâ oynanan 22 oyun olduğundan 

bahsedilmiştir. Bu oyunların isimleri ve oynandığı yerler şu şekildedir: 

Tablo 1: İncelenen Geleneksel Çocuk Oyunlarına İlişkin Bilgiler 

Sayı Çocuk Oyun Tekerlemesinin Adı ve 

Oynandığı Yer 

İçinde Oyun Tekerlemesinin Olup Olmadığı 

Var Yok 

1. Çemberbaz (Samsun, Sinop) ✔  

2. Fidefter (Trabzon)  ✔ 

3. Fora Oyunu (Tokat/Zile)  ✔ 

4. Gocoy Oyunu (Artvin)  ✔ 

5. Godal Oyunu (Godali) (Ordu/Ünye)  ✔ 

6. Madiga (Trabzon)  ✔ 

7. Met (Kastamonu).  ✔ 

8. Yuvarlak Kazmaca (Bayburt)  ✔ 

9. İlik Oyunu (Amasya)  ✔ 

10. Kestane Kebap (Samsun /Bafra) ✔  

11. Mendil Kapmaca (Samsun/Bafra)  ✔ 

12. Çotra (Zonguldak) ✔  

13. Tik Tak Oyunu (Samsun)  ✔ 

14. Tornet Oyunu (Zonguldak) . ✔  

15 Miyabir (Rize  ✔ 

16. Hâne Oyunu (Zonguldak/Karabük)  ✔ 

17. Hostik (Sinop)  ✔ 

18. Korkoşi (Rize) ✔  

19. Köylen (Kastamonu)  ✔ 

20. Cicili Tavuk (Bartın) ✔  

21. Topaç Oyunu (Tokat)  ✔ 

22. Katırkazığı (Tokat/Zile)  ✔ 
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Tabloda görüldüğü üzere yirmi iki oyundan altı tanesinde (Çemberbaz (Samsun, Sinop); Cicili 

Tavuk (Bartın); Çotra (Zonguldak); Tornet Oyunu (Zonguldak) ; Korkoşi (Rize); Topaç Oyunu 

(Tokat); Kestane Kebap (Samsun /Bafra)) oyun tekerlemesine rastlanmıştır. Bu oyunlarla ilgili 

kısa bilgiler şu şekildedir:  

 

1.1. Çemberbaz (Samsun, Sinop) 

En az 6 kişi sayışma yöntemiyle üçerli gruplara ayrılır. Kibritle belirli bir mesafe belirlenir. Bu 

işlemin sonrasında da atışlar yapılmaya başlanır. Amaç, çemberi deliğe sokmak olduğundan 

oyuna şu tekerleme ile başlanır: 

Çemberi attım 

Girer mi bilmem 

Gir çember 

Gir çember 

Tutar mı bilmem 

Oyunu kazanan, en fazla çemberi deliğe sokandır. Oyunun sonunda çeşitli ceza ve ödüller 

verilir: Kaybedenlerin kazananları sırtında taşımaları ya da evden meyve getirmeleri. 

Çemberbaz oyunun Sinop’ta oynanışı, Samsun’dakinden sadece kullanılan araç açısından 

farklılıklar içerir: Burada çocuklar tahta zemine sopa çakmak yerine sopayı toprak bir zemine 

dikerler. Bu yörede çemberleri, çam ağaçlarından kopardıkları esnek dallarla oluştururlar. Bu 

yörede de çemberlerin küçülmesi oyunun kuralıdır. Yine aynı şekilde sayışmaca yönüyle 

çocuklar gruplara ayrılır (Oğuz ve Ersoy, 2007, 37). 

 

1.2. Cicili Tavuk (Bartın) 

En az iki grup tarafından oynanan Cicili Tavuk oyununda öncelikle kaç grup varsa topun 

büyüklüğü kadar çukur açılır. Ardından oyuncularla çukur arasında mesafe ayarlanarak bir çizgi 

çizilir. Bu çizgide duran oyuncular, sırayla çukura top atarlar. Topu, çukurun içine 

sokamadıkları takdirde, bir sonraki oyuncu topu atar. Topu çukura sokabilen oyuncu, çukura 

doğru koşup, topu alır ve “İstop” der. Bu arada kaçışan oyuncular, durmak zorunda kalır. İstop 

diyen oyuncu, en yakınındakine topu atarak onu vurmaya çalışır. Vurursa, o grubun çukuruna 

bir taş atılır ve oyun devam eder. Çukurda üç taşı biriken gruptan birinin gözü bağlanır ve top 

bir yere saklanır. Gözünü açan oyuncu topu aramaya başlar. Bu arada Cicili Tavuk tekerlemesi 

söylenerek oyuncunun dikkati dağıtılmaya çalışılır. Tekerleme,  

Cicili tavuk, cicili tavuk, 

Yavrusunu bulamamış cicili tavuk. şeklindedir. 

Top bulunduğunda diğer grup kazanmış olur, oyun yeniden başlar. Cicili Tavuk oyununun 

sonunda ceza yoktur. Sadece yenilen taraf, yenen tarafı alkışlar (Oğuz ve Ersoy, 2007, 37). 

 

1.3. Çotra (Zonguldak) 

En az 2 kişiyle oynanan Çotra oyununa başlamadan önce ebe seçimi yapılır. Oyuncular bir daire 

oluştururlar. Yaşça büyük olan oyuncu, dairenin ortasına geçer ve tekerlemeler söylemeye 

başlar. Bu tekerlemelerden bazıları şöyledir: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

İğne battı  

Canımı yaktı 

Kurnaz tilki 

Tombul kuş 

Arabaya koş 

Fındık, fıstık 
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Kadifeden yastık 

Arabanın tekeri 

Alçık, balçık 

İstanbul’un şekeri 

Sen bu oyundan çık  

Hop hop  

Altın top 

Bundan başka oyun yok 

Ardından, oyuncuların her biri eşit miktarda cevizle oyuna başlar. Ebe seçimi yapıldıktan sonra 

oyun alanına bir çizgi çekilir. Ebe dışındaki oyuncular bu çizginin arkasına sıralanıp, ebenin 

başında beklediği ortalama 8-10 metre ileride duran kozalağa atış yaparlar. Oyunda amaç, 

sapanla atılan cevizleri kozalağa isabet ettirebilmektir. Kozalağa vurabilen oyuncu ebeden bir 

ceviz alır. Vuramadığı takdirde ebeye ceviz verir ve oyun böyle sürüp gider. Oyunun sonunda, 

başka bir ifadeyle ebenin cevizleri bittiğinde, elinde en çok cevizi olan oyuncu oyunu kazanır 

(Oğuz ve Ersoy, 2007, 37). 

 

1.4. Tornet Oyunu (Zonguldak) 

Tornet oyunu, en çok grup şeklinde oynandığından burada onun açıklaması verilecektir. 8-10 

kişi toprak olmayan düz bir zemine toplanır ve iki gruba ayrılmak için tekerleme söyleyerek 

grup liderleri seçilir. Bu tekerlemelerden ikisi şöyledir: 

Kadırgacı güzeli 

El el epenek 

Handadır handa 

Sırtındadır kepenek 

Tornetin üstünde 

Kepeneğin yavrusu 

Biz size geldik on günde 

Bit bitenin karısı 

Geldiyseniz geldiniz, 

İniştedir yokuştan 

Bizleri memnun ettiniz. 

On parmağı gümüşten 

Kutu kutu içinde 

Beğendiğinizi seçiniz. 

İki grubun liderleri belirlendikten sonra liderler tekerleme söyleyerek adım sayışmacası 

yaparlar. Kimin ayağı diğerinin üstünde kalırsa grubunu oluşturmaya ilk o başlar. Burada 

söylenen tekerlemelerin ikisi şöyledir: 

Adaylar buğdaylar 

Salkım sacaklar 

Ne ister, ne ister 

Bizim adaylar... 

İçimizde bir güzel var, onu isteriz. 

O güzelin ismini, cismini bize bildirin. 

Seçimlerin ardından sınırı belirlemek için kütük, tuğla ya da priket konur. Ardından da oyuna 

başlanır. Oyun bir yarış olduğundan dolayı, ya hakemin işaret vermesi beklenir, ya da hakem 

yoksa bir, iki, üç diye sayılır ve oyun başlar. 

Her grup kendi desteklediği kişiye şu şekilde tezahürat yapar: 

“Taka tuka taka tuka tak tak tak, 

Tornetteki Ayşe’ye şak şak şak.”  

Sınıra varan tüm grupların üyeleri oraya vardıklarının kanıtı olması için tuğlanın üzerine taş, 

sopa gibi şeyler koyarlar. Ardından torneti alıp başlangıç yerine geri dönerler. Bayrak yarışını 

andırır tarzda oyun böyle devam eder. 
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Hangi grubun üyeleri en çabuk bu işlemleri tamamlarsa, o grup galip gelir ve oyun biter. Oyun 

bittikten sonra yenilen taraf, yenen tarafı alkışlar. Ardından yenenlerin elleri öpülür. Yenilen 

tarafa ceza olarak şarkı söyletilir ya da hayvan taklidi yaptırılır (Oğuz ve Ersoy, 2007, 37). 

 

1.5. Korkoşi (Rize/Ardeşen) 

5-10 çocuğun bir arada oynayabileceği bir oyun olan Korkoşi’ye ilk kimin başlayacağını 

belirlemek için şu yapılır: İki kişi belirli bir mesafede karşı karşıya durur ve ufak adımlarla 

birbirlerine yaklaşır. Kimin adımı diğerinin üzerine gelirse oyuna o başlar. Bu adımlar atılarak 

en “Aldım verdim ben seni yendim” denir. Ardından “Ene mene donksi, donksi sofra bonksi.” 

tekerlemesi söylenerek ebe seçimi yapılır. Bu işlemlerin ardından oyuna geçilir. Düz bir 

arazinin ortasına belirli büyüklükte çukur açılır. Bu çukur merkez alınarak bir veya iki metre 

çapındaki çember üzerinde belirli aralıklarla bir sopa ucunun girebileceği ve fazla derin 

olmayacak şekilde çukur açılır. Bu çukurlar bir oyuncudan eksik olarak açılmalıdır. Korkoşiyi 

tutan oyuncu korkoşiyi düz alana fırlattığı andan itibaren, sopalarını merkez çukurda tutan 

oyuncular hızlı bir şekilde çember üzerindeki çukurlara sopalarını sokarlar. Dışarıda kalan 

oyuncu korkoşiyi sadece sopasını kullanarak on beş (Bu zaman dilimi oyuncular tarafından 

mutabık olarak değiştirilebilir.) saniye içinde çukura atması gerekir. Diğer oyuncular buna engel 

olmaya çalışır. Bu zaman zarfında korkoşiyi çukura atamayan oyuncu oyundan çıkar. Kaybeden 

oyuncu ceza olarak, bu oyun bitip yeni oyuna geçilene kadar oyun dışında bekler. Oyunu 

kazanan sırt üstünde taşınır. 

 

1.6. Kestane Kebap (Samsun/Bafra) 

Kestane Kebap oyunu, tekerleme üzerine kurulmuş bir oyundur. En az 6 kişi ile oynanan bu 

oyun için ikişerli gruplar oluşturulur. Bu gruplar peş peşe belli aralıklarla sıralanır. Her bir 

grubun elinde birer mendil vardır. Peş peşe sıralı olan ikişerli gruplar, seke seke koşarak; 

Kestane kebap 

Yemesi sevap 

Acele cevap 

Rap rap rap 

tekerlemesini söyleyerek oyuna başlarlar. Tekerleme bitişinde hangi grup önündeki gruba 

mendil ile vurursa, vurulan grup oyundan elenir. Oyun bu şekilde tek grup kalana kadar devam 

eder ve sona kala n grup oyunu kazanmış olur. (Oğuz ve Ersoy, 2007, 37). 

 

2. AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, Karadeniz bölgesinde yaşayan geleneksel çocuk oyunlarında geçen 

tekerlemelerde yer alan ahenk unsurlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmaya 

uygun olan 6 adet geleneksel çocuk oyununda yer alan oyun tekerlemeleri ahenk unsurlarına 

göre (ölçü, kafiye (uyak), redif ve kafiye örgüsü) tek tek incelenmiştir. 

 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, araştırma verilerine nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi 

yoluyla ulaşılmıştır. Dokümanlara ulaşıldıktan sonra sırasıyla dokümanların özgünlüğü kontrol 

edilmiş, dokümanlar anlamlandırılmış, veriler analiz edilmiş ve kullanılır duruma getirilmiştir. 

Veriler, “Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları” eserinden 

faydalanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içinden araştırmaya uygun olan 6 adet 

geleneksel çocuk oyununda yer alan oyun tekerlemeleri ahenk unsurlarına göre (ölçü, kafiye 

(uyak), redif ve kafiye örgüsü) tek tek incelenmiştir.   
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4. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde incelenen geleneksel çocuk oyunlarında tespit edilen ahenk unsurlarına yer 

verilmiştir.  

 

4.1. Çemberbaz (Samsun, Sinop) 

Çemberbaz oyununda kullanılan tekerlemede şu ahenk unsurları görülmektedir: 

Çemberi attı -m      

Girer mi bilme-m    

Gir çember  

Gir çember           

Tutar mı bilme-m   

Görüldüğü üzere, tekerlemede sadece redife rastlanmaktadır. Şöyle ki birinci, ikinci ve beşinci 

dizelerdeki “m” sesi redif oluştururken; ikinci dizeyle beşinci dizedeki “-er mi bilmem” rediftir. 

Üçüncü ve dördüncü dizelerdeki “gir çember” cümlesi ise mısra hâlinde rediftir. 

Oyunun kafiye örgüsü aabba şeklindedir. İlk iki dizenin sonuncu (beşinci) dizeyle; üç ve 

dördüncü dizelerin ise nakarat oluşturacak şekilde uyumlu olduğu görülmektedir. Bu şekilde bir 

uyumun olması, tekerlemenin daha çok akılda kalmasını sağlamaktadır.  

 

4.2. Cicili Tavuk (Bartın) 

Bu oyunda geçen tekerleme  

Cicili tavuk, cicili tavuk,  

Yavrusunu bulamamış cicili tavuk 

şeklindedir. Burada “cicili tavuk” kelime grubu rediftir ve ahenk oluşturacak şekilde 

kullanılmıştır.  

Tekerlemenin kafiye örgüsünün aa şeklinde olması bir uyum sağlamıştır.  

 

4.3. Çotra (Zonguldak) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

İğne bat-tı  

Canımı yak-tı 

Kurnaz tilki 

Tombul kuş 

 Arabaya koş 

Fındık, fıstık 

Kadifeden yastık 

Arabanın teker-i 

Alçık,  

Balçık 

İstanbul’un şeker-i 

Sen bu oyundan çık  

Hop hop  

Altın top 

Bundan başka oyun yok 

Çotra oyununda geçen tekerleme ahenk unsurları açısından incelendiğinde kafiye örgüsünün 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Şöyle ki tekerlemenin aa bb cc… şeklinde başlayıp gittikçe 

karışık bir hâl alan kafiye örgüsü vardır. Tekerleme serbest ölçüdedir. İlk iki dizede “-tı” 

görülen geçmiş zaman ekleri rediftir. Dördüncü ve beşinci dizelerdeki “ş” sesi yarım kafiyedir. 

Altıncı, yedinci dizelerdeki “fıstık” ve “yastık” sözcüklerindeki “ık” heceleri tam kafiyedir. 
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Dokuzuncu dizede yer alan “alçık” sözcüğü onuncu dizedeki “balçık” sözcüğünün içinde 

geçerek tunç uyak oluşturmuştur.  Sekizinci dizedeki “tekeri” sözcüğü ile “şekeri” sözcüğü 

incelendiğinde “-i” seslerinin iyelik eki olduğu için redif oluşturduğu görülmektedir. Yine aynı 

sözcüklerde geçen “eker” tam kafiye oluşturmuştur. On üç ve on dördüncü dizelerde yer alan 

“hop” ve “top” sözcüklerindeki “op” hecesi tam kafiye kafiyedir.  

 

4.4. Tornet Oyunu (Zonguldak) 

Tornet oyununda, oyunun farklı aşamalarında geçen birkaç tekerleme yer almaktadır. İlk 

tekerlemede geçen ahenk unsurları şu şekildedir:  

Kadırgacı güzeli 

El el epenek 

Handadır han-da 

Sırtındadır kepenek 

Tornetin üstün-de 

Kepeneğin yavru-su 

Biz size geldik on gün-de 

Bit bitenin karı-sı 

Geldiyseniz gel-diniz, 

İniştedir yokuş-tan 

Bizleri memnun et-tiniz. 

On parmağı gümüş-ten 

Kutu kutu içinde 

Beğendiğinizi seçiniz. 

Bu tekerlemenin ikinci dizesinde geçen “epenek” sözcüğüyle dördüncü dizesinde geçen 

“kepenek” sözcüğü tunç kafiye oluşturmuştur. İkinci dizedeki “handa”; beşinci dizedeki 

“üstünde” ve yedinci dizedeki “günde” sözcükleri incelendiğinde “-da” takısının bulunma hâl 

eki olması dolayısıyla redif olduğu görülmektedir. Yine aynı sözcüklerdeki “n” sesleri yarım 

kafiyedir. Altıncı dizedeki “yavrusu” sözcüğünde geçen “-su” takısı ile dokuzuncu dizedeki 

“karısı” sözcüklerinde geçen “-sı” takısı aynı görevi taşıdığı için rediftir. Onuncu dizede yer  

alan “geldiniz” sözcüğüyle on ikinci sıradaki “ettiniz” sözcüklerindeki “-diniz” ve “-tiniz” 

rediftir. On birinci dizedeki “yokuştan” sözcüğü ile onuncu dizedeki “gümüşten” sözcüğündeki 

“-tan” redir; “ş” ise yarım kafiyedir. 

Tornet oyununda geçen diğer tekerlemedeki ahenk unsurları şöyledir: 

Adaylar buğday-lar 

Salkım saçak-lar 

Ne ister,  

Ne ister 

Bizim aday-lar... 

Bu tekerleme incelendiğinde, kafiye örgüsünün aabba şeklinde olduğu görülmektedir. 

Tekerlemenin ikinci ve beşinci dizelerinde geçen “-lar” çokluk ekinin redif oluşturduğu 

görülmektedir. Ayrıca “ne ister” cümlesi de mısra hâlinde redife örnektir.  

Tornet oyunu içerisinde yer alan aşağıdaki tekerlemede yer alan “ismini, cismini” sözcükleri iç 

kafiye oluşturmuştur.  

İçimizde bir güzel var, onu isteriz. 

O güzelin ismini, cismini bize bildirin. 

Oyunun içinde yer alan son tekerlemede ise tam ve iç kafiyeye örnek vardır.  

“Taka tuka taka tuka tak tak tak, 

Tornetteki Ayşe’ye şak şak şak.”  

Görüldüğü üzere dizelerde yer alan “tak tak tak” ve “şak şak şak” sözcükleri kafiye 

oluşturmuştur.  
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4.5. Korkoşi (Rize/Ardeşen) 

Korkoşi oyununda geçen tekerlemedeki ahenk unsurları şöyledir: 

Ene mene donksi,  

Donksi sofra bonksi. 

Tekerlemenin kafiye örgüsü aa şeklindedir. Birinci ve ikinci dizelerdeki “onksi” zengin kafiye 

oluşturmuştur.  

 

4.6. Kestane Kebap (Samsun/Bafra) 

Kestane Kebap oyununda geçen tekerleme şu şekildedir: 

Kestane kebap 

Yemesi sevap 

Acele cevap 

Rap rap rap 

Tekerleme incelendiğinde kafiye örgüsünün aaaa şeklinde olduğu görülmektedir. Dizelerin 

sonunda yer alan “ap” tam kafiye oluşturmuştur.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada Karadeniz bölgesinde yaşayan geleneksel çocuk oyun tekerlemelerinde yer alan 

ahenk unsurları incelenmiştir. İncelenen yirmi iki oyundan altısında tekerlemeye rastlandığından 

sadece altı oyun ahenk unsurları açısından değerlendirilmiştir. Tekerlemenin olduğu altı 

tekerlemenin her birinde farklı kafiye örgüsüne, kafiye çeşidine ve rediflere rastlanmıştır.  

Bilindiği üzere çocukların sosyokültürel gelişimine olumlu etkileri olan oyunlar, aynı zamanda 

dil gelişimine katkı sağlamaktadır. Dil gelişimi iyi olan bir çocuğun çevresiyle iletişimi de iyi 

olmaktadır. Böyle bir iletişime sahip çocuk, oyun içinde de kendini göstermektedir. Şöyle ki 

duygu ve düşüncelerini ikna edici bir şekilde karşısındakilere anlatmaya çalışan bir çocuk 

zamanla bunu en inandırıcı şeklide yapması gerektiğini de öğrenir. Böylece, oyunlar çocukların 

karşılaştıkları duruma göre nasıl konuşmaları gerektiğiyle ilgili karar verme becerilerini de 

geliştirir. 

Çocukların gelişiminde önemli ve olumlu yeri olan oyunların daha kalıcı ve zevkli olmasında 

tekerlemelerin önemli yeri vardır. Tekerlemelerin daha çok akılda kalması ise ahenkli olmasıyla 

ilgilidir. Çocuk ahenk içinde söylenen bir tekerlemeyi daha hızlı ezberlemektedir. Sürekli 

oynanan oyunlardaki tekerlemelerin zevkle söylenmesi de ahenk unsurlarından kaynaklanan bu 

uyumla ilgilidir. Bu sebeple, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmaya devam edilmesi ve 

çocukların dil gelişimine önemli katkıları olan oyun tekerlemelerinden sık sık faydalanılması 

gerekmektedir.  
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AZERBAYCANLI ŞAİR TEVFİK MAHMUD'UN ESERLERİNDE FOLKLOR 

 

Yadigar ASKEROVA* 

 

Özet 

Ne kadar büyükler  için yazsa da, Tevfik Mahmud'u herkes çocuk şairi gibi hatırlıyor, hoş, samimi 
karakteri onu küçük arkadaşlarına sevdirmiş, kendisi de bilmeden yazdığı masallarda resmettiği 
hayırsever karakteri ile insanların hafızasında kalmıştır. Tevfik Mahmud'un çocuk edebiyatına katılımda 
bulunması bir tesadüf değildir.  Henuz 1961 yılında "Güvercin" dergisinde çalışmağa başlayan şair, 
1976`dan ömrünün sonuna kadar - 20 sene bu derginin editörlüğünü yapmıştır. 25 yıla yakın Azerbaycan 
Yazarlar Birliği Çocuk ve Gençlik Edebiyatı`nın Bölüm Başkanlığını yapmıştır. 1988`den Cumhuriyet 
UNICEF Bakü şubesinin yöneticisi olarak çalışmıştır. Azerbaycan çocuk edebiyatının gelişmesine, 
zenginleşmesine çalışarak pek çok makale yazmış, bildiri sunmuş, aynı zamanda çocuklar için folklor 
örnekleri toplamış, yanısıra dünya edebiyatının ünlü örneklerini Azerbaycan Türkçe`sine çevirmiştir. 

Tevfik Mahmud'un yazdığı efsane ve masallar anavatanımızın geçmişine, tarihine adanmıştır. Örneğin; 
"Yiğit çapar", "Akıllı komutan ve cesur oğlan", "Küçük komutan", "Işıklı oğlan", "Sihirli orman", 
"Minareden atılan taşlar" vs. 

Onun yazdığı öğretici ve eğitsel masallarda iyilikseverlik, alçakgönüllülük, hoşgörü gibi vasıflara sahip 
olarak hayatta kazanılan saygı ve güvenden bahsedilir. Makalede, aynı zamanda  Tevfik Mahmud'un 
bulmaca türünde yazdığı eserler de ele alınarak incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tevfik Mahmud, masallar, folklor, efsaneler. 

 

Folklore genres in the creativity of Azerbaijani poet Tofig Mahmud 

 

Abstract 

Even though Tofig Mahmud wrote for adults, he is remembered as a child poet and little friends liked 
him for his simple, sincere character, and he had remained in the memory of people for well-wisher 
character, which he described 

in his tales.  Tofig Mahmud's works in children's literature was not accidental. Since 1961, he worked as 
a literary worker in the “Göyerçin” (Dove) magazine, and in the years 1976 – 1996, for 20 years as the 
editor of this magazine. He has been the chairman of the Children's and Youth Literature Department of 
the Azerbaijan Writers Union for about 25 years. Since 1988 he has been the head of the Baku branch of 
the Children's Fund of the Republic.  

Most of the legends and tales written by Tofig Mahmud – “The brave herald”, “The clever warrior and 
the brave boy”, “Little commander”, “The bright boy”, “The Magic Forest”, “Stones thrown from 
minarets” and others, are dedicated to the past and history of our homeland. 

Since 1988 he worked in Baku Department of Republic Children Foundation.  Trying on the development 
and enrichment of children's literature in Azerbaijan, he wrote numerous articles, collected folklore 
samples for children and translated the famous examples of world literature into Azerbaijan Turkish. 

                                                           
*  Dr., Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü    yadigar2012@gmail.com 
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 We get information about the edifying and educating tales dealing with well-wisher and courageous 
people; learn about their invincibility and generosity and the respect and trust that they gained in life 
due to such features. The article also includes works written by Tofig Mahmud in the puzzle genre. 

Keywords: Tofig Mahmud, sayings, folklore, legends. 
 

 

Her bir milletin sözlü edebiyatında kendineözgü bir yer tutan efsane ve rivayetler, o ulusun 

yaşamını, tarihini, manevi dünyasını ve psikolojik özelliklerini yansıtmaktadır. Tüm dünya 

edebiyatlarında gelecek nesillere aktarılan bilgiler çocukların çok sevdiği efsane, masal ve sözlü 

edebiyatın diğer renkli sözcük türlerinde korunarak, genetik hafızayla nesillerden nesillere 

aktarılmaktadır. Sözlü edebiyatı modern biçimde sunan, yazdığı masal ve efsaneleri çocuk ve 

genç okuyucuların bakış açısına ve ruhuna yükselten birtakım yazarlar da vardır. Profesör 

Sadnik Paşayev'e göre, "Edebiyatçı yazarlar, eserlerinde folklor ve efsanelerden fayda 

sağladıkları gibi kendileri de  unutulmaz folklor örnekleri yarattı." [3,38] 

20. yüzyılın başından itibaren Azerbaycan Edebiyatı`nda klasiklerin ve zengin folklor sanatının 

geleneklerinden yararlanılarak küçük okurların zevkini, görünümünü ve ilgisini şekillendiren 

eserler yaranmaya başladı. A.Sahhat, S.Ahundov, S.Ganizade, F.Koçarli, M.A.Sabir, A.Şaig, 

H.Cavid ve M.Muşfig gibi büyük yazarların eserlerindeki folklor teması ve dini değerlere dayalı 

eğitim şiirleri çocukların dilinde ezber edindi. Komşu Sovyet Cumhuriyet`leriyle olan yakın 

edebi ilişkiler Çocuk Edebiyatı`nın gelişmesine belirli etkisini gösterdi, Sovyet halklarının 

yazarları yaratıcı değişim alışverişinde bulunuverdiler. Tevfik Mahmud'un "Saksı" (Dibçek) ve 

"Utangaç oğlan" kitaplarının ilk baskısı da 60'lı yıllara  denk geliyor. 

1960-90 yılları arasınada Tevfik Mahmud'un "Güvercin" dergisinde pek çok eseri, çevirileri ve 

11 çocuk kitabı basılmıştır. Şair televizyonda çocuk yayınları yapıyor, dünya çocuk edebiyatıyla 

ilgili çocuklar için ilginç TV programlar hazırlıyordu. Şair- araştırmacı Zahid Halil "... yetenekli 

şair" Tevfik Mahmud'un "çocuk şiirini" geliştirmek, sevdirmek arzularını özellikle kaydeder [8; 

148,149]. O, Abbas Sahhat`in, S.S.Akhundov`un, Abdullah Şaik`in, Mikail Rzaquluzade`nin, 

Yuzif Azimzade`nin ve diğer büyük şahsiyetlerin küçük okuyucular için yazdığı eserleri 

dikkatlice mütalaa edip öğrenmeye, tebliğ etmeye çalışmıştır. Çocuklarda da, büyüklerde de 

insanlık, merhamet, yardımlaşma, birbirini anlamak kültürünü aşılamak, iyiliği, asaleti 

sevdirmek onun eserlerinin ana hattıdır. Röportajlarında hep: "Çocuklar neşeli şiirleri daha çok 

severler ... çocuk karakterini yansıtan şiirler daha uzun ömürlü olur ..." - diyor, üzücü konuyu da 

umut, kurtuluş, sevinç ruhu karıştırmağa çalışır. Sözlü Edebiyatın şekil ve motiflerini modern 

tehkiye tarzında anlaşılır, kompakt şekilde kaleme alan Tevfik Mahmud küçük okurları pozitif 

duyuma, bilgilendirmeğe, gözlem yeteneğini artırmaya, hayra, iyiliğe, gerekli, yardımsever 

olmaya yöneltiyordu. Bekir Nebiyev, Gara Namazov, Zahid Halil, Cemal Ahmedov, Rafiq 

Yusifli vs. gibi bilim adamlar şairin eserleri üzerine görüşlerini  söylemişler. 

Tevfik Mahmud'un efsane ve masallarının çoğunluğunun konusu kahraman çocuklardır: "Yiğit 

çapar", "Akıllı komutan ve cesur oğlan", "Küçük komutan", "Işıklı oğlan", "Sihirli orman", 

"Minareden atılan taşlar" vs. Yazar sihirli güçlere, mitolojik kahramanlara başvurmadan, uzak 

geçmişteki olaylar, küçük okuru düşündüren, Vatan sevgisini çoğaldan öğretici, gerçek olaylar 

üzerine masallar kuruyor. Bu masalların kahramanları kimseden yardım istemeden, zor 

durumdan kendi aklının gücüyle kurtulur. Kendisinden büyük duşmanı korkmadan, cesareti, 

aklının gücüyle bir hamlede ağlara düşüren Çapar, padişahın gazabından korkmadan İyiliksever 

adamı ölümden kurtaran Feremez, karanlık derenin sırrını öğrenip köye su çeken Veli bile cesur 

gençlerden. Yazar, halk edebiyatı örneklerinin sadeliğini, doğallığını koruyarak, modern çağa 

uyum sağlayan hikayeleri uyarlamış, yaşanmış olaylardan efsaneler, masallar yazmıştır. Masal 

ve efsaneler iyi bir eğitim aracıdır. Çünki öğretmek, öğrenmek, etkilemek konusunda rahat 

algılalanmasına göre masal ve efsaneyi tüm çocuklar seviyor. 

Azerbaycan`ın öyle bir köyü, köşesi yok ki, orada eski kaleler, tarihi yapıtlar bulunmasın. 

Duşmanlardan korunmakmiçin yapılan bu kalelerle ilgili çok sayıda efsane ve masal 

bulunmaktadır. Vatanlarını korumak için canlarından geçen şehitlerin isimleri unutulmamış, 
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efsane ve masallarda yaşanmıştır. Tevfik Mahmud'un "Minarelerden atılan taşlar" masalı 

Şamahı şehrine Moğol saldırısı sırasında topladığı taşlarla minarenin başından düşmanları 

öldüren çocuk hakkında. Şamahı'nın düşmana karşı uzun zamandır direnişiyle ilgili tarihi 

gerçekler ve çocuktan büyüye tüm toplumun kahramanlığı yazarın bu hikayesinde anlatılır: "Bu 

olay, yıllar önce Azerbaycan'ın eski şehri Şamahı`da yaşanmıştır" [1, 659] 

XIII. Yüzyılda Moğolların yürüş etmesinden haberdar olan Şamahı  halkı, düşmana karşı 

direnmeyi karar verdi. Tarihçilere göre, Moğollar kuşatma merdivenini kullandı, fakat şehre 

giremedi. Bir yığın ceset kazandılar ve üzerinden şehirde ateş açtılar. Bu yöntem cesur halkı 

korkutamadı. Arap tarihçisi İbn el-Esir Şamahı ablukasıyla ilgili şöyle yazmaktadır: "Cemaat, 

kılıca sarılmak gerekir, bize ölümden kurtuluş yok, savaşmalı ve şerefle ölmeliyiz!" Diyerek 

düşmana direniş göstermekteler. Üç günlük bir mücadeleden sonra, Moğollar şehri ele geçirdi. 

Hükümdar kaçtı ya da bir kalede saklandı ve kent sakinleri şehit oldu. Tarihçiye göre, "Şehrin 

nüfusu kesilmişti" [5] 

Fakat bu üzücü hikayeyi yazar çocuklara nasıl iletir? Zamanın savaş tekniğini kullanarak taşları 

caminin minaresine toplayan küçük kahraman düşmanı yoketmeye çalışıyor: "... her tarafta 

Moğol askerleri vardı. Yigitleri darağacından asmak istiyorlardı ki,  gökyüzünden taşlar 

düşmeye başladı. Hangi askerin başına düşdüyse,  yere yığılıp kalıyordu ... Aniden taşların 

minarenin üzerinden yağdığını gördüler ... Minarenin tepesinde küçük bir oğlan gördüler. 

Taşları çocuk atıyordu." Eserde düşmanı daha çok sarsıdan bu küçük savaşçının cesareti olur: 

"... Moğollar çıkıp gidince,  komutan sürekli olarak geriye yüce minareye baktı. Ona göre o 

çocuk hala minarenin en üstündeydi "[1; 661] Kahramanlık, zafer ruhu bu korkunç trajediyi, 

korkunç katliamı gölgede koymaktadır. Belki de, çocuğun bilge, cesur davranışından gurur 

duyan küçük bir okur büyüdüğünde, bu olayları daha derinden araştıracak, hemvetenlerinin 

kaderi hakkında daha fazla bilgi edinecektir. Bu tür eserlerin ermeni işgalinde yaşayan ve 

topraklarını kaybeden bir halkın çocuklarına tanıtılması çok önemli ve gereklidir. 

Tevfik Mahmud'un yabancı düşmanlarla mücadele hikayelerinin ana kahramanları küçük olsalar 

da, sadece cesaret ve güçleriyle değil, aynı zamanda akılları, eylemleri ile de zafer kazanıyorlar. 

Yazarın, çocuklara söyleyecek çok şeyi var; zafer sadece kas gücüyle değil, aynı zamanda bilgi, 

sabır ve direnişle de kazanılır. 

"Güvercin" dergisinin Tevfik Mahmud`a armağan edilmiş özel sayısında yazarın "Minareden 

atılan taşlar" başlıklı kitapçığı da basılmıştır. Sumgayit'teki okulların birinde bir öğrenci, bu 

masalı anlattığını, öğretmenin çok etkilendiğini ve bu tür eserlerin okul kitaplarında yer 

almadığını üzülerek belirtti. 

Hayvan ve kuşlarla ilgili alegorik masalları, Tevfik Mahmud'un nesir  eserlerinde manevi ahlaki 

sorunların çözümlenmesi için daha fazla fırsat yaratır. Varlığın sebep ve sonuç kanunlarıyla 

idare edildiği, karşılıklı saygının sosyalleşmede en önemli unsur olduğu fikri, alegorik 

görüntülerle ifade edilir. Romantik ruhlu allegoik masallar iyiliğin zaferi ile sonuçlanır. "Boz 

serçenin masalı"na dikkat edelim. Yalnız kendini düşünen, bencil, birisine bela geldiğini 

görünce - "Bana ne?" diyen serçenin sonunda kendisinin de dara düşmesi, yardımına koşmadığı 

kuşların yardımıyla kurtarıldığı anlatılır. Yardıma koşan kuşlar onu soğukluk ve kayıtsızlıktan 

dolayı suçlamıyorlar. Sadece ihtiyacı olana yardımda bulunuyorlar. Temsil-masal öğretici-

eğitici karakterdedir. Eserde öğretiliyor ki, İnsan tembelliğini, kayıtsızlığını gidermek 

zorundadır, çünkü herkes kötü duruma düşebilir. Yazarın "Adil fil" masalındaysa güçlü filin 

dürüstlüğü, iyiliği sayesinde hile ve tuzaklardan kurtulduğu, arslanınsa mekr ve zulmü 

yüzünden yenildiği ibret olarak gösteriliyor.    

"Arı Adam Hakkında Masallar" 1988'de "Gece Kapı Dövülür" adlı kitapta yayınlandı. Eğitimci 

öğretmeni ifade eden allegorik karakter - Arı adam belki de yazarın kendisini anlatmaktadır. 

Kimse onu tutamaz, çünkü küçüktür. Arı adam - zaman ve mekanın ötesindedir. Uzak geçmişe 

gidebilir ve günümüze dönebilir. Yunan şair Homeros`la buluşuyor, Fuzuli'yi görüyor, 

Shakespeare'i tanıyor. Avrupa, Asya ve Afrika`yı dolaşıyor. Bu mütevazi, eğitici ve örnek 

gezilerde peri masallarındaki tembelle rastlar, o tembelliği atarak, çalışmaya başlar. Hırsız birisi 

de Arı-Adam'ın sayesinde eski alışkanlığından kurtulur ... Bu masallarda Arı Adam`ın insanlık 
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örnekleri verilir. Hatta güzelliği duya bilmeyen bir insan birdenbire hassaslaşmağa başlar, 

yüksek zevke sahip olarak doğanın sırlarını anladığına göre onun ismini Sever koyarlar ... 

Yazarın kendi ifadesiyle anlatırsak: "Arı adam diyor ki, insan hep ışığa doğru yürümeli". 

"Masallarda zaman yüyrek olur ..." az bir zamanda Arı-Adam çok insanları doğru yola getirir, 

"karanlıklardan - ışığa":  "Belki de, Arı -Adam dünyada vardır, neredeyse yaşıyor, Cüce gibi, 

Burotino gibi, Kalem gibi... Onu bulmasak bile, muhtemelen kendisi bizi bulacaktır. "[1; 590].   

Hakim zumrelerinde adaleti, hakkı savunan, insanlığı yayan Nizami`nin "Hamse"siyle benzeşen 

"Hem güzel, hem doğma" masalının isimi de dikkatçekicidir. Padişahın kararnamesiyle bir 

saray inşa etmeye başlayan mimar, kraliyet sarayının özülünü inşa ettikten sonra ortadan 

kaybolur. Kış ve yaz mevsimi geçtikden sonra dönen mimarı hemen  hapishaneye atıyorlar. 

Neyse ki, padişaha sarayın özülünü kontrol etmek için gittiğini anlatabilir. Cesur usta padişaha, 

en azından her gün, ustayla saray yapımına katılmasını önerir. Şah ilk başta kızmış olsa da, 

sarayın sağlam olacağını duyunca razı olur. Yavaş yavaş saray kurulduğu zaman padişah da ona 

yardım eder, teşvik eder; hatta vezirler de ona katılır. Güzel bir saray ortaya çıkar. Abdulla usta 

bilgeliği ile padişahı islah eder, onun kalbinde zahmete, emeğe sevgi oluşturur.  Folklor 

örneklerimizden bize belli olan ideal, mutlu bir toplum modeli bu masalda doğal ve gerçekçidir. 

"Işık" ve "Demirci'nin öfkesi" masallarında güçlü ve cesur kişilerin gücü ve cesareti, 

cömertlikleri, dürüstlükleri, hayatta kazandıkları saygı ve itibar anlatılmaktadır. Azerbaycan 

halk hikayesi olan "Usta Bakhtiyar"ın yazar tarafından interperetasi ettiği "Işık" masalında, 

kıskançlık, açgözlülük  "karanlık", nezaket, cömertlikse "işık" simgesi ile anlatılır.  "Işıklı 

oğlan" masalı - yetenek, pragmatizm, zihnin zaferi, beceri, dürüstlük gibi konuları öğretir. 

Bilimsel gerçeklere dayanan Tevfik Mahmud'un "Bir Mumun Sırrı" ("Bir şamın sirri"),  küçük 

okurları  geçmiş bilim insanlarının bilgi ve becerileri hakkında bilgi, beceri ve bilgi kazanmaya 

teşvik etmek için tasarlandı. Aslında, İsfahan şehrinde inşa edilmiş ünlü banyo bir mumla 

çalışıyormuş, yıkıldıktan sonra restore edilememiştir. Şuan modern versiyonlar mevcut 

olmasına rağmen, bu bilgi çocuk masalları için yeterlidir. Aflatun ve Arastun'un arkadaşlığıyla 

ilgili efsanedeyse,  dünyaca ünlü bilim adamları çocuklara tanıtılıyor. Nadir isimli genç bir 

adam karşılaştığı zorluklara rağmen, bilime olan hevesi, sevgisi, iradesi onu gelecekte büyük bir 

bilim adamına dönüştürür  "İrade" isimli bu masalda bir kez daha  insanın irade gücüyle hedefe 

ulaşmasını gösterir.  

Onun "Gül goncasının masalı"  erişkinlerin gözlem yeteneğini, dikkatini toparlamağa, duygu 

hassasiyetinin keskinliğini artırmağa yardım edebilecek bir masaldır. "Gül goncasının 

masalı"nda - gül goncasının açılma sahnesini yazar "görsel" açıklama ile ifade eder. Masalda 

duyma ve koku hisleri ortak bir şekilde yani - Goncanın açılma hikayesi ve türküsünü esrarengiz 

koku hissiyatı ile birlikte dikkate iletir: "Bir şeye sıkıca emin oldum. Gül goncasının bir türküsü 

var, büyülü, taze, hoş bir türküsü... Bu türkü onun nefesi, kokusu, tüm varlığıdır" [1, 597]. Gülle 

ilgili pek çok efsane vardır, bu efsaneler güle dönüşen bir kızın trajik kaderiyle ilgilidir. Tevfik 

Mahmud mevcut efsanenin muhtevasını değişerek, çocukların zevkini ve doğanı gözlemleme 

yeteneğini oluşturacak şekilde ele alır. 

Sözlü Edebiyatın bulmaca türü oyun, eğlence, rekabet, aynı zamanda düşünce, zeka gerektirir. 

Günümüze kadar ulaşan bulmacalar çoğunlukla arkaikleşmiş eşya isimleriyle ilgili olduğundan, 

yeni bulmacaların ortaya çıkışı bu boşluğu doldurmaktadır. Birçok çocuk yazarları gibi, Tevfik 

Mahmud'un da teknoloji ve evrenle ilgili bulmacaları modern çocuklar tarafından daha çabuk ve 

kolay anlaşılır: 

Kainatda neheng şar, 

Burda insanlar yaşar. (Yer küresi)1 

Buludları yara-yara, 

Birce anda yaxınlaşar uzaqlara. (Uçaq)2 

                                                           
1 Evrendeki dev balon, 

İnsanlar burada yaşar. (Dünya) 
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İçinde buz, şaxta, qar, 

Ne qalsa, teze saxlar! (Soyuducu)3[1; 271] 

Gösterdiğimiz iki satırlı bulmaca örneklerinin yanısıra, şair sekiz dizeli şiirlerle de tasvirler 

yaparak küçük arkadaşlarına "yol gösterir",  bulmaca türünün özelliklerine sadık kalarak 

çocukların hayal gücünü ve geniş düşünme yeteneğini somut ve özel niteliklerle etkilemeye 

çalışır. Örneğin; 

Yatır neheng 

Balinalar qucağında, 

Nere çekir 

Fırtınalar qucağında4. (Okean) [1; 272] 

Yazar, adete folklor örneklerinde bulunmayan konuları arayıp bulmakta, müzik, güzel sanatlara 

ait bulmacalarla çocuklara yeni bilgiler sunmakta, bunlardan anahtar kelime olarak 

yararlanmaktadır. 

Tevfik Mahmud'un şiirlerinde, nesir eserlerinde ve romanlarında "ışık" sözcüğü tüm 

seçenekleriyle geçer. Onun masal ve efsanelerinde, kendileri için yaşamayan ve başkalarını 

"karanlıktan ışığa" çıkaran, fedakar kahramanlar anlatılır. İyileri değerlendirmek, kötüleri doğru 

yola davet etmek, insanlara tavsiyelerde bulunmak, dinimizin bize öğrettiği hayırlı 

emellerdendir. Folklor örneklerinde de değinilen bu motifler, Tevfik Mahmud`un insanseverliği 

anlatan eserleriyle birleşerek, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara armağan ola bilecek 

eserlerdir.   

Tevfik Mahmud masal ve efsanelerinde anavatan çocuklarının ülkemizin geçmişi tarihine olan 

ilgisini artırmaya, onlarda cesaret, hoşgörü, dürüstlük gibi ahlaki nitelikler yaratmaya çalışır. Bu 

tür eğitici öğretici nitelikli masal ve hikayelerin okul kitaplarında yer alması ve ders dışı 

okumalar için önerilmesi çok önemlidir. 

Kreş ve okullarda modern bulmaca kullanımı, ilk okul öğrencilerinin entellektüel seviyelerini ve 

düşünme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmak açısından iyi sonuçlar verebilir. 
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2 Bulutları yara yara 

  Birce anda yaklaşıyor uzaklara (Uçak) 
3 İçinde buz, soğuk, kar, 

  Ne olursa olsun, taze kalar! (Buzdolabı) 
4 Yatıyor dev 

  Balinalar kucağında 

  Haykırıyor 

  Fırtınalar kucağında (Okyanus) 
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Özet 

Bu araştırmada, Dede Korkut Hikâyelerinin iç yapı özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama 
yöntemine göre tasarlanan araştırmanın çalışma dokümanları, yedi yayınevinin çocuklar için yayınladığı 
kitaplardaki Dede Korkut hikâyelerinden oluşmaktadır. Toplam olarak 12 Dede Korkut Hikâyesi 
incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak “Stein ve Glenn’in Hikâye Yapısı Formu” kullanılmıştır. Hikâye 
yapısında yer alan “ortam, başlatıcı olay, iç yansıma, içsel plan, planı uygulama, girişim, doğrudan sonuç, 
tepki” unsurları ele alınarak Dede Korkut Hikâyelerinde bu unsurların yer alma oranları ve durumları 
incelenmiştir. Araştırma bulguları; ortam, başlatıcı olay, iç yansıma, girişim, doğrudan sonuç ve tepki 
unsurlarının hikayelerin tamamında; planı uygulama unsurunun on bir hikâyede, içsel plan unsurunun ise 
dokuz hikâyede bulunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak incelenen Dede Korkut hikâyelerinin Stein ve 
Glenn’in hikâye yapısında yer alan unsurlara sahip olduğu görülmektedir. Hikâye yapısının bilinmesi ve 
kavranması çocukların anlam kurmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple Dede Korkut Hikâyelerinin 
çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için kullanılabilecek yararlı bir kaynak olduğu belirtilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Hikâye, Okuma Eğitimi, Çocuk Kitabı 

 

ANALYSIS OF INTERIOR STRUCTURAL CHARACTERISTICS IN DEDE KORKUT 

STORIES FOR CHILDREN 

 

Abstract  

In this research, it is aimed to examine the internal structure of Dede Korkut Stories. Designed according 
to the screening method, the study's   workbooks consist of Dede Korkut stories in books published by 
seven publishing houses for children. A total of 12 Dede Korkut Stories were examined. "Stein and 
Glenn's Story Structure Form" was used as data collection tool. The factors and situations of these 
factors in the story of Dede Korkut were examined by taking into consideration the elements of the 
story such as "environment, initiative event, internal reflection, internal plan, application of plan, 
initiative, direct result, reaction".  It is shown in the findings that all stories have elements of 
environment, initiative event, internal reflection, initiative, direct result and reaction; eleven of the 
stories include application of plan and nine of them have internal plan element. As a result Dede Korkut 
stories examined show that Stein and Glenn have elements in the story. The knowledge and 
understanding of the structure of the story makes it easier for children to make sense of it. For this 
reason, it can be stated that Dede Korkut Stories is a useful resource that can be used for children to 
gain reading habits. 

Keywords: Dede Korkut, Story, Reading Education, Children's Book 
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Giriş 

Dinleme, okuma ve yazma uygulamalarında, bu becerilerin gelişimi için yapılan etkinliklerde 

“metin” daima hareket noktası olmuştur. Metinler, dil becerilerinin gelişimini sağlamak, kültürü 

aktarmak, iletişim ve etkileşim sağlamak,  öğrenmeyi gerçekleştirmek için kullanılan önemli 

araçlardır. Özellikle kültürün genç kuşaklara öğretilmesi ve iletilmesinde edebî metinlerden 

faydalanılmaktadır. Bu sebeple, çocukların okuma ve dinleme vasıtasıyla karşılaşacakları edebî 

metinlerin seçiminde titiz olunması ve toplumun kıymetlerini bünyesinde bulundurması icap 

etmektedir. “Çocuk edebiyatıyla ilgili eserler yazılırken kaynak olarak yüzyıllarca halkın 

zevkine uygun türetilmiş, işlenerek benimsenmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmış birçok kültürel 

özelliği içinde barındıran halk edebiyatı ürünlerinden yararlanılmalıdır” (Artun, 2009: 2). Halk 

edebiyatı ve sözlü kültürün ürünleri olarak özellikle destanlar, mitler, kahramanlar, kutsallık 

atfedilen mekânlar modern zamanlarda ulusal kimliklerin oluşturulmasında tanımlayıcı ve 

belirleyici bir rol üstlenmişlerdir (Ersoy, 2004: 109). Halk edebiyatı ürünlerinin, “geçmişte 

üstlendikleri görevleri yerine getirmesi yapılacak güncellemeler,  kullanılacak gelişmiş iletişim 

teknolojileri ve araçlarla mümkün olacaktır. Halk bilimi ürünlerinin eğitim ve kültürlenme 

süreçlerindeki işlevlerini tespit edebilmek ve bu işlevleri gelecek kuşaklar açısından da güncel 

kılabilmek için hepsinin bu bağlamda incelenmesi gereklidir (Karatay, 2007: 474). 

1.Çocuk Hikâyelerinin Genel Özellikleri 

“Hikâye, şahıs, zaman, mekân bakımından daralmış; konu edindiğini sınırlandırarak hareket 

unsurlarını en aza indirmiş; düşünce, duygu, hayal ve takdim tekniği bakımından en yoğun olan 

tahkiyeli ifade türüdür” (Tural 1991: 36; Akt: Öztoprak, 2006: 13). Hikâye, bir olayın sözlü ve 

yazılı olarak, anlatılması, gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı demektir. Edebî bir 

tür olarak, olmuş veya olması mümkün olayları anlatan masala göre daha gerçekçi, romana göre 

daha kısa anlatımı olan yazılardır (Arıcı,  2007: 148). Çocukların eğitiminde oldukça sık 

kullanılan edebî bir tür olarak başta geleneksel hikâyelerimiz olan halk hikâyeleri olmak üzere 

edebî türün çok önemli bir yeri vardır (Arıcı, 2016: 109). Hikâyelerin okuduğunu anlama 

üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar incelendiğinde özellikle ilkokul ve ortaokul 

öğrencilerinin hikâye türündeki metinleri bilgilendirici metinlere göre daha iyi anladığı 

anlaşılmaktadır (Temizyürek, 2008; Yıldırım, Yıldız, Ateş ve Rasinski, 2010). Metnin 

anlamının doğru ve zengin bir biçimde sunumu, başarılı okuma için anahtar bir öge 

konumundadır. Öğrencilerin bu sebepten dolayı anlama stratejilerini metin yapılarıyla birlikte 

öğrenmeleri ve metnin işlenişi sürecinde uygulanmaları gerekir (Garner ve Bochna, 2004: 69 

Akt: Yazıcı, 2006: 231). Çocuklara okuma alışkanlığı ve kültürü kazandırmada hikâyelerin 

katkısı göz ardı edilemez. Hikâye ile “tanıştırılan çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasının 

istenilmesi yanında, dil becerilerini geliştirmesi, düşünce ve hayal dünyasının gelişmesi, 

kültürel ve evrensel değerleri öğrenmesi, gerçek dünyaya ilişkin bilgiler edinmesi de 

amaçlanmaktadır” (Bağcı, 2012: 95). Arıcı, Ungan ve Şimşek (2012: 230) çocuk hikâyelerinde 

olması gereken bazı özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:  

 Hikâyeler dil ve anlatım bakımından iyi kurgulanmış olmalı, çocukların estetik yönden 

gelişmesine fırsat vermelidir. 

 Çocukların ilgi alanlarına uygun olmalı, sosyal ve duygusal gelişimine zarar verebilecek 

unsurlar taşımamasına dikkat edilmelidir. 

 Olay çocukların dünyasına uygun olmalı, uzun tasvirlere ve karmaşık ilişkilere sahip 

olmamalıdır. 

 Hikâyenin giriş (serim), gelişme (düğüm) ve sonuç (çözüm) bölümleri mantığa uygun 

biçimde tasarlanmış olmalıdır.  

 Hikâyelerin doğrudan öğüt verici olmamasına dikkat etmeli; olaydan veya kahramanların 

özelliklerinden dersler çıkarılması, bir şeyler öğrenilmesi sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin de mutlaka, metinde yer alan fikirlerin nasıl bir yapı ile aktarıldığını bilmeleri 

gerekir. Bu ise ancak, metni oluşturan yapının temel kurallarının, öğrenciler tarafından bilinmesi 
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ile sağlanabilir (Smith ve Elliot, 1986:129; Akt: Yazıcı, 2006: 231). Eğitimde önemli bir yeri 

olan hikâyenin iskeletinin bilinmesi ve kavraması onun incelenmesiyle (inceleme-çözümleme) 

sağlanabilir (Arıcı, 110: 2016). Hikâye tahlillerinin gayesi, hikâyelerde tasvir edilen insanların 

içinde yaşadıkları zaman, mekân, sosyal çevre, duygu ve düşünceleri ortaya koymaktır. İnsan 

hayatını oluşturan bu unsurlar, hikâyenin de esasını teşkil ederler (Kaplan, 1979: 9; Akt: Bağcı, 

2012: 96). “Hikâye elemanlarının farkında olma, öğretmenlerin okuma öncesi, okuma ve okuma 

sonrası tartışmalarda önemli yerleri vurgulama ve tartışmada odaklanılması gereken noktaları 

gösterebilmelerini sağlar. Öğrencilerin ise hikâyedeki yapıları bildikleri için okuma öncesi ve 

okuma sonrası hikâye bilgileriyle tahmin yapabilme becerilerini geliştirir” (Schmitt ve O’Brien, 

1986;  Akt: Akça, 2002: 15). Hikâye yapısı, hikâyenin içindeki düzeni ve olayın akışını 

anlatmaktadır. Bu yapıyı oluşturan bileşenlerin neler olduğu, uzmanların bakış açısı, incelenen 

metinlerin özellikleri, kültürel ve edebî yaklaşıma göre zaman zaman farklılık 

gösterebilmektedir. Burgul Öztoprak (2006) hikâye yapılarında ortak olan unsurları şöyle 

özetlemektedir:   

1-Öyküler bir tema ve konudan oluşur. 

2-Konu bir ya da bir dizi bölümü içerir. 

3-Bir öyküde olayın geçtiği yer, zaman ve kahraman tanımlamalarının bulunduğu bir dekor 

bölümü ve birbiriyle ilişkili bir dizi olayın yer aldığı bölümler bulunur. 

4-Bölümleri oluşturan ilişkili olaylar ise; 

a) Bir amacı ya da problemi ortaya koyan başlatıcı bir olayı veya eylemi, 

b) Amaca ulaşmak ya da problemi çözmek için yapılan girişimleri, 

c) Amaca ulaşılması ya da problemin çözümü,  

d) Karakterlerin olaya tepkisini içerir 

Çocukların dil gelişimlerinde ve kişilik gelişimlerinde etki sahibi olan hikâyeler aynı zamanda 

onların hayal ve fikir dünyasını zenginleştirerek hayata farklı pencerelerden bakabilmesini 

sağlayabilir. Pek çok çocuğun kendisini bir hikâyenin kahramanı ile özdeşleştirerek onun gibi 

davranmaya çalıştığı gözlenmektedir. Gökçe ve Sis’e (2011: 1927) göre hikâye, çocukta gerçek 

hissi uyandırmalı, şahısların karakterleri iyi belirtilmelidir. Bu karakterlerin çocuğu olumlu 

etkilemesi son derece önemlidir. İşlenen tema ve konu çocuğun ilgili bulunduğu unsur, obje ve 

varlıklardan seçilmeli; kavrama düzeyine uygunluk taşımalıdır. Metin türü ve yapısı konusunda 

bilgi sahibi olan öğrencilerin metni tanımaları, kavramaları, çözümlemeleri ve metindeki iletiyi 

bulmaları daha kolay olmaktadır. Türkçe öğretiminde metin türüne dayalı okuma eğitimi 

anlayışı benimsenmelidir. İlköğretimin ilk yıllarından itibaren öğrencilere öyküleyici ve 

bilgilendirici metinler hakkında bilgiler verilmeli, belirleyici özellikleri gösterilmeli, okuma 

yolları ve yöntemleri öğretilmelidir (Özışık, 1997:  170). 

Bozkurt’un (2005) ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yaptığı araştırmanın sonucuna 

göre, hikâye unsurlarını kapsayan hikâye haritası yönteminin okuduğunu anlama düzeyi 

üzerinde büyük oranda etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Kuruyer (2010) tarafından yapılan 

araştırmada  ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine hikâye haritası öğretiminin öğrencilerin hikâye edici 

metin yazma beceri düzeyinde artış gözlenmiştir. Bu bulgular,  hikâye yapısının ve 

bileşenlerinin çocuklar tarafından kavranması, irdelenmesi ve kullanılmasının dil becerilerini 

olumlu etkilediğini kanıtlamaktadır. Öğretmen, metin türü olarak hikâye kullanıldığında 

hikâyenin unsurlarını buldurup analiz ettirmelidirler. Hikâyenin yapısını kavrayan çocuk metni 

okurken bu yapıyı göz önüne alarak anlamı daha kolay bulacaktır. Bunun yanında hikâyeyi 

canlandırabilir, anlatılanları resimlerle anlatmasını isteyebilir, kendi cümleleriyle anlattırıp 

tekrar yazdırabilir (Karakuş Tayşi, 2007: 70).  

2. Dede Korkut Hikâyelerinin Genel Özellikleri 

Dede Korkut Kitabı, Türk edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biridir. Kitabın “yazarı 

Türk milleti, konusu Türklerin yaşamıdır.  
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İlk olarak 1815 yılında Alman bilim adamı Heinrich Friedrich von Diez (1751-1817) 

tarafından yayımlanan bir makale ile bilim dünyasına tanıtılan eser, günümüze kadar 

Kilisli Muallim Rıfat, Orhan Şaik Gökyay, Muharrem Ergin, Semih Tezcan, Hendrik 

Boeschoten ve Saadettin Özçelik gibi pek çok bilim insanı tarafından yayımlanmıştır. 

Akademik çalışmaların yanı sıra, eserin geniş bir kitleye hitap etmesi için sadeleştirilmiş 

yayınları yapılmıştır. Hatta yaş grupları dikkate alınarak eserin hikâyeleştirilmiş veya 

masallaştırılmış örnekleri de hazırlanmıştır. Dede Korkut Kitabı 1815 tarihinden bugünlere 

kadar halk bilimi uzmanları tarafından sahiplenilerek, pek çok açıdan incelenmiştir 
(Kuzay Demir, 2016: 268). 

Üslup açısından son derece coşkulu bir ifadeye sahip olan Dede Korkut Kitabı’nda nazım ve 

nesir iç içe geçmiştir (Tabaklar ve Korkmaz, 2016: 5). Dede Korkut Kitabındaki hikâyeler, tür 

yönünden, destan, masal, tiyatro, halk hikâyesi, modern hikâye türlerinin bazı özelliklerini 

bünyelerinde ahenkli bir bütün halinde toplamışlardır (Günay, 1998: 3). Dede Korkut kitabında 

on iki hikâye bulunmaktadır (Ergin, 2014; Genç, Kılıç ve Aksak, 2016) : 

1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han 

2. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması 

3. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek 

4. Uşun Koca Oğlu Segrek 

5. Kazılık Koca Oğlu Yiğenek 

6. İç Oğuz’a Dış Oğuz’un Asi olup Beyrek’in Öldürülmesi 

7. Kanglı Koca Oğlu Kanturalı 

8. Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olması 

9. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul 

10. Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi 

11. Begil Oğlu Emren 

12. Salur Kazan’ın Esir Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması 

Müslümanlığı sonradan kabul etmiş olan Oğuzların yerleştikleri bugünkü Kuzey Doğu Anadolu 

ve Azerbaycan dolaylarındaki yaşantılarıyla ilgili olan bu hikâyelerde, 14-15. yüzyıllar arasında, 

Oğuzların kendi aralarındaki çekişmeleri, doğaüstü yaratıklarla savaşları,  komşuları olan Rum, 

Ermeni ve Gürcü beyleriyle giriştikleri çatışmalar (Öz, 2017: 8);  Oğuz Türklerinin yönetim 

biçimleri, savaşları, kahramanlıkları, gelenekleri ve inançları konu edilmekte; avlanma, ziyafet, 

aile hayatı ve benzer sosyal olaylar anlatılmaktadır. Özellikle bey oğullarının tutsaklıktan 

kurtarılması, erkek çocukların toplumdaki rolü, statü ve unvan kazanma, aile ve çocuk ilişkisi 

gibi durumlar hikâye örüntüsünü oluşturmaktadır. “12 Dede Korkut hikâyesinin sekizinde 

“tutsaklıktan kurtarma motifi” anlatıların bel kemiğini oluşturmakta, bunların beşinde ise 

oğulun babasını (bir hikâyede ağabey) tutsaklıktan kurtardığı görülmektedir (Karakaş, 2013: 

1869). 

Türk kültür dünyasının zengin bir kaynağı olan “Dede Korkut Hikâyeleri’nde kurgu; Han ya da 

Beyler olarak baba, Han'ın ya da Beylerin karısı olarak kadın, Han'ın ya da Beylerin oğlu olarak 

da genellikle erkek çocuklar üzerine kurulmuştur. Hikâyelerde bu ögelerin yanında, az da olsa 

kız çocuk, kardeşler, yakın çevre ve kötüler olarak düşmanlar (tekürler) yer alır (Karahasanoğlu, 

2003: 28). Hikâyelerin tamamı “mücadele temi” ekseninde gelişir. Gerek iç ve dış düşmanlarla 

gerekse olağanüstü varlıklarla olan mücadele, bey oğullarının kahraman olmasını gerektirir 

(Karakaş, 2012: 157).Genel olarak Dede Korkut hikâyelerinde iyiliği ve iyi olmayı öğütleyen 

kişi ve öğretiler, evrensel anlamda dünyanın işleyişine olumlu yönde katkı sağlayan değerlerdir. 

Bu değer sayesinde kahramanlar, kendilerini gerçekleştirerek dünyayı yaşanır hale getirir. Zira 

insan iyilik yaparak ve kendini iyilik imgelerine dönüştürerek kendi içinde oturmayı öğrenir 

(Şahin, 2009: 12).  
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 “Dede Korkut Kitabı batı Türklerinin esasını teşkil eden Oğuzların hayatını içine alır. Eserde 

Oğuz hükümdarı Bayındır Han'dır. Fakat Bayındır Han pek sahneye çıkmaz. Bayındır Han'dan 

sonra Kazan Bey gelir. Destanların en mühim kahramanı olan Kazan bütün Oğuzların müşterek 

beylerbeyi,  bir çeşit umumî valisidir” (Ergin, 2014: 6). Hikâyelerde olay örgüsü kuvvetli, 

adaletli ve iyi savaşan bir kahraman etrafında gelişmektedir. Bu kahramanlar çoğunlukla akıllı, 

iyi kalpli ve mücadelecidirler. Hikâyelerdeki kahramanlar çocuklar için iyi birer model 

olabilecek özellikler taşımaktadırlar. “Fizikî güçleri yanında “Düşünen insan” rolünü de 

üstlenen bu kahramanlar, kendi toplumları için giderek büyüyen felaketleri engelleyerek, 

toplumun çizdiği biz olma ekseninde yerlerini alırlar” (Yalçın ve Şengül, 2004: 219). Dede 

Korkut hikâyelerinde kahramanlar farklı kişilerdir. Ancak hikâyelerin hepsinde olayların 

sonunda Dede Korkut adlı bilge/ulu kişi ortaya çıkmakta dua, övgü veya öğüt niteliğinde 

manzumeler okumaktadır. Dede Korkut’un  “asıl adı Korkut Ata’dır. Kendisine bilgin, tecrübeli 

ve yaşlı olması nedeniyle ‘Dede’ denildiği sanılmaktadır. Dede Korkut bir ozandır ve efsanevi 

bir karakterdir. O bir düşünür, sorunların çözülmesine yardımcı, kendisine akıl danışılan 

keramet sahibi, gelecekten ve bilinmeyenden haberler verebilen ulu bir kişidir. Ozanlığın gücü 

dolasıyla ‘Ozanlar piri’  ya da ‘Ozanlar başı’ olarak da anılır”(Durmuş, 2011: 6).  

Gürcistan’dan haraç olarak gelen, at, kılıç ve çomağı ne yapacağına Bayındır Han karar 

veremeyince hediyelerin paylaşımını Dede Korkut yapar. Verdiği kararla sadece hediyeleri 

pay etmiş olmakla kalmaz aynı zamanda devletin sınır boylarının korunması gerekliliğini 

de hatırlatır Han’a. Oğuz’un her türlü sıkıntısında danıştığı akıl hocası Dede Korkut vahşi 

doğada aslan tarafından büyütülen Basat’ı topluma kazandırır. Basat Dede Korkut’un 

sözünü dinler ve ailesinin yanına döner. Destanda Dede’nin sözünü dinlemeyen tek kişi 

Deli Karçar’dır. O da Dede’nin sözünü dinlemediği için cezasını bulmuştur. İlk seferde eli 

taşa dönmüş, ikinci seferde ise pirelerin hışmından Dede’nin yardımıyla kurtulmuştur 

(Uyumaz, 2012: 47). 

Her hikâyenin sonunda Dede Korkut hikâye kahramanlarına, eşlerine veya çocuklarına güzel 

dileklerde bulunmakta ve dua etmektedir.  “Dede Korkut hikâyelerindeki dualar “istek ve dilek 

duaları” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hikâyelerde duaların yanı sıra çaresiz kalan, acı 

çeken, kötülüğe maruz kalan bir insanın rahatlamak için dile getirdiği kalıp sözler olan 

beddualar (kargışlar)la da karşılaşılmaktadır” (Güzel, 2008: 442).  

 
                               Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesini Anlatan Bir Minyatür 

 (Genç, Kılıç ve Aksoyak, 2016) 

Dede Korkut hikâyelerinin en önemli özelliklerinden biri de dil aracılığıyla kültür aktarımı 

rolünü üstlenmesidir. Hikâyelerde günlük olaylar basit, kısa cümlelerle anlatılmıştır. Çok sade 

ve duru bir Türkçe kullanılmıştır. Hikâyeler, halkın konuşma dilinin özelliklerini taşımaktadır. 

Dede Korkut hikâyeleri, genel olarak, dil yapısı bakımından Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini  

(Gül, 2008: 101) göstermektedir. 
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ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın konusu çocuklar için basılan Dede Korkut hikâyelerinin iç yapı unsurlarının 

incelenmesidir. Söz konusu hikâyelerin iç yapı özelliklerinin incelenmesiyle çocuk edebiyatı ve 

okuma eğitimi çerçevesinde hikâye yapılarının çocuklara uygunluğunun belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1-Çocuklar için basılan Dede Korkut hikâyelerinin iç yapısını oluşturan unsurlar “Duha Koca 

Oğlu Deli Dumrul” örneğinde nasıl yer almaktadır? 

2-Çocuklar için basılan Dede Korkut hikâyelerinde iç yapıyı oluşturan temel unsurlardan 

hangileri yer almaktadır?  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma, tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Tarama yöntemi; geçmişteki veya hali 

hazırdaki herhangi bir durumu mevcut haliyle tasvir etmeyi hedefleyen bir araştırma yöntemidir. 

Çocuklar için basılmış Dede Korkut hikâyelerinin özellikleri, mevcut durumu ile belirlenmeye 

çalışıldığı için bu araştırma betimsel modele uygundur. Veri elde etmek için, nitel araştırma 

yaklaşımına uygun olarak 12 Dede Korkut Hikâyesi doküman incelemesi tekniği ile 

incelenmiştir. Araştırmada doküman/çalışma materyali olarak yedi farklı yayınevi tarafından 

çocuk yayınları başlığı altında basılmış olan Dede Korkut Hikâyeleri kitapları kullanılmıştır. 

Tablo 1’de Dede Korkut hikâyelerinin yayınevlerine göre dağılımı sunulmuştur. 

Tablo 1: Çalışma Materyallerini Oluşturan Dede Korkut Hikâyelerinin Yayınevlerine Göre 
Dağılımı 

Hikâyelerin Listesi 
Araştırma Kapsamına Alınan Yayınevleri 

A  B C D E F G 

1.Dirse Han Oğlu Boğaç Han X   X X X X 

2.Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması X  X X  X  

3.Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek     X X  

4.Uşun Koca Oğlu Segrek X  X    X 

5.Kazılık Koca Oğlu Yiğenek A  C    X 

6.İç Oğuz’a Dış Oğuz’un Asi olup Beyrek’in 

Öldürülmesi 
    X   

7.Kanglı Koca Oğlu Kanturalı X  X X X  X 

8.Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olması     X   

9.Duha Koca Oğlu Deli Dumrul X   X X  X 

10.Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi       X 

11.Begil Oğlu Emren X       

12.Salur Kazan’ın Esir Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması    X X   

Tablo 1’de yayınevlerinin adları alfabedeki büyük harflerle kodlanmıştır. “ X ” işareti hikâyenin 

hangi çocuk kitabında yayınlandığını göstermektedir.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Stein ve Glenn tarafından 1979’da geliştirilen ve hikâye unsurlarının 

yer aldığı “Stein ve Glenn’in Hikâye Yapısı Formu” Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. 

Türkçe’ye uyarlama sürecinde her bir araştırmacı ayrı ayrı Stein ve Glenn’in listesini Türkçeye 

çevirmiş, ardından bu çeviriler birleştirilmiş, bir tablo içinde kaynağa sadık kalınarak 

sıralanmıştır. Orijinal kaynak ve Türkçe tablo bir İngilizce dil uzmanı tarafından kıyaslanarak 
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gerekli dil düzeltmeleri yapılmıştır. Böylelikle araştırma verilerinin analiz edilmesinde 

kullanılan “Stein ve Glenn’in Hikâye Yapısı Formu” elde edilmiştir. Tablo 2’de veri toplama 

aracı mevcuttur. 

Tablo 2: Veri Toplama Aracı (Stein ve Glenn’in Hikâye Yapısı Formu) 

Hikâye Yapısını Oluşturan Temel Unsurlar 
Hikâye Adı 

 

Ortam 
Durum  

Eylem  

Olay Başlatıcı Olay  

Yansıma 

İç Yansıma  

Plan 

Silsilesi 

İçsel Plan  

Planı Uygulama  

Teşebbüs  

Çözülme 
Doğrudan sonuç  

Tepki  

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Doküman incelemesi yoluyla veriler toplanmıştır. Doküman incelemesi beş adımda ilerlemiştir:  

1. Dokümanları bulma,  

2. Dokümanların orijinalliğini kontrol etme,  

3. Dokümanların anlaşılması,  

4. Verinin analiz edilmesi  

5. Verinin kullanılması (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Belirtilen bu beş adım sonunda elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. 

Veriler, araştırmacılar tarafından veri toplama aracındaki başlıklar ve genel çerçeveye uygun 

olarak okunmuş, düzenlenmiştir. Özellikle verilerin mantıklı ve kronolojik sıraya uygun şekilde 

bir araya toplanmasına ihtimam gösterilmiştir. Bu analiz tekniğine göre veriler önceden tespit 

edilen temalara göre tasnif edilmiş, sıralanmış, özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin yer 

aldığı temalar, veri toplama aracındaki başlıklar, hikâye yapısını oluşturan temel unsurlar olarak 

belirlenmiştir. Hikâyelerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bunun sebebi, bulgular, yorumlar ve 

sonuçlar arasındaki ilişkileri şeffaf bir şekilde ortaya koyabilmektir.  

Araştırmanın başlangıcında ön çalışma olarak Dede Korkut Hikâyelerinin tam metinleri Ergin 

(2014) ve Genç, Kılıç ve Aksoyak (2016) isimli kaynaklardan ayrıntılı biçimde yeniden 

okunmuş, incelenmiş, hikâyelerin konu ve ana fikirleri, kahramanları irdelenmiştir. Çalışma 

sürecinde, her bir araştırmacı tüm dokümanlarda bulunan 12 adet Dede Korkut hikâyesini 

bireysel olarak okumuş ve her hikâye için bir Stein ve Glenn’in Hikâye Yapısı Formu’nu 

doldurmuştur. Her hikâye için doldurulmuş olan üç form araştırmacılar tarafından birleştirilmiş 

formdaki iç yapı unsurları tema olarak kabul edilmiş ve analiz başlıkları olarak 

gruplandırılmıştır. Ayrıca hikâyeyi oluşturan unsurlara örnek olması bakımından hikâye metni 

içinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Hikâyelerde iç yapı unsurlarından hangilerinin var 

olduğunu açık bir şekilde gösterebilmek adına formlardaki unsurlar sayılmış, bunlar tablolarda 

(%) ve (f) eşliğinde izah edilmeye çalışılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma amacına uygun belirlenen iki soruya cevap niteliğinde iki başlık yer 

almaktadır. Her iki başlık altında verilerin çözümlenmesiyle oluşan bulgular; tablolar, örnekler 

ve karşılaştırmalar halinde açıklanmaktadır.  
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1.Temel Hikâye Yapısını Oluşturan Unsurların Akışı : “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” 

Örneği  

Araştırmanın birinci sorusuyla ilgili bulgular bu bölümde sunulmuştur. Duha Koca Oğlu Deli 

Dumrul hikâyesinin yapısını oluşturan unsurlardan önce, anlaşılabilirliği kolaylaştırmak için, 

Tablo 3’te bu hikâyenin özet metni verilmiştir.  

Tablo 3: Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesinin Özeti 

“Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” Hikâyesi Özeti 

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, adında bir yiğit vardı. Deli Dumrul, bir ırmağın üstüne köprü yaptırdı. Bu köprüden 
geçenlerden 30 akçe geçmeyenden ise döverek 40 akçe alırdı. Bir gün bu köprünün yakınındaki bir obada bir yiğit öldü. 
Obadakilerin ağlamalarını duyan Deli Dumrul atıyla oraya geldi. Obadakilere yiğidin ölme nedenini sordu. Ölen yiğidin 
canını Azrail’in aldığını öğrendi.  Azrail’e kızdı ve ona meydan okudu.  Onunla dövüşmek için Allah’a yalvardı. 

Bir gün Deli Dumrul düzenlediği bir toyda yiyip içerken buraya Azrail de geldi.  Deli Dumrul Azrail’i öldürmek için 
kılıcına davrandığında Azrail kuş olup uçtu. Aradan zaman geçince Azrail Deli Dumrul’un yanına tekrar geldi.  
Azrail, Deli Dumrul’a eğer ona bir can bulursa yaşamasına izin vereceğini söyledi. . Deli Dumrul annesi ve babasına 
gitti, ancak ama onlar canlarını vermediler. Deli Dumrul’un eşi canının vermeyi kabul etti. Bunun üzerine Deli Dumrul 
Allah’a yalvardı. Karısıyla birlikte kendisinin de canını almasını veya ikisini de bağışlamasını istedi. Allah Deli 
Dumrul ve eşini bağışladı. Azrail’e Deli Dumrul’un anasıyla babasının canını almasını emretti. Deli Dumrul ve eşi 140 
yıl ömür sürdü.  

(Tabaklar ve Korkmaz, 2016)’dan alınan bu hikâye araştırmacılar tarafından özetlenmiştir.  

Dede Korkut kitabında beşinci sırada bulunan Deli Dumrul Hikâyesi’nde verilmek istenen ileti; 

kişinin kendisi ile barışık, erdemli, hoşgörülü, insancıl olup olmaması ile ilgilidir. Bu vasıflar 

olmayınca birey Deli Dumrul gibi; "Benden deli, benden güçlü" var mıdır diyerek, kendisi ile 

kavga etmektedir. Bu hikâyede Deli Dumrul'un kişiliğinde olumsuz bir portre çizilerek, 

Oğuzlar'ın bu tür bir kişiliğe karşı oldukları ileti verilmektedir (Karahasanoğlu, 2003: 38). Diğer 

Dede Korkut Hikâyeleri’nde olduğu gibi Deli Dumrul Hikâyesi’nde de olayların sonunda Dede 

Korkut ortaya çıkmakta, dua etmekte, kahramanla ilgili bazı dileklerde bulunmaktadır. Deli 

Dumrul hikâyesinin sonunda şöyle bir ifade yer almaktadır: -“Dede Korkut geldi boy boyladı, 

soy destan koştu. -Bu hikâye Deli Dumrul’un olsun, benden sonra alıp ozanlar anlatsın, dilden dile 

gezinsin. Açık alınlı gönlü yüce erenler dinlensin!- (Tabaklar ve Korkmaz, 2016: 100) dedi ve dua 

etti. 

“Yerli kara dağların yıkılmasın 
Gölgelice yüksek ağacın kesilmesin 
Kadir Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. 
Ak alnında beş kelime dua kıldık, olsun kabul! 
Derlesin toplasın günahınızı, 
Adı güzel Muhammed’e bağışlasın! 

Han’ım hey!” (Genç, Kılıç ve Aksoyak, 2016:  470). 
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Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesini Anlatan Bir Minyatür 

(Genç, Kılıç ve Aksoyak, 2016) 

Tablo 4’te hikâye yapısını oluşturan unsurların akışı ve konumu verilmektedir.    

Tablo 4: Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesini Oluşturan Unsurların Akışı 

Durum 
1-Oğuz İli’nde Duha Koca oğlu Deli Dumrul adında biri vardı. 

2-Suyu akmayan bir çayın üstüne köprü yaptırmıştı. 

3-Köprüden geçenden otuz üç akçe geçmeyenden de döve döve kırk akçe alırdı. 

Başlatıcı Olay 
4-Köprünün yakınına konan obadaki yiğidin ölmesiyle Dumrul obaya gitti. 

5-Yiğidin canını Tanrının buyruğuyla Azrail’in aldığını öğrendi. 

İçsel Yansıma 
6-Çok öfkelenerek Tanrıya seslendi. 

Başlatıcı Olay 
7-Azrail’i kendisine göstermesini ve onunla savaşmayı istedi. 

8-Tanrı Azrail’e buyruk verdi ve Dumrul’a görünmesini istedi. 

İçsel Yansıma 
9-Deli Dumrul’un görür gözü görmez tutar eli tutmaz oldu. 

Başlatıcı Olay 
10-Azrail Dumrul’un kendisiyle savaşmasını istedi. 

11-Savaşta Azrail güvercin olup Dumrul’un elinden kaçtı. 

12-Dumrul Azrail’in arkasından gidip gördüğü güvercinleri öldürdü. 

13-Dumrul evine dönerken Azrail tekrar göründü. 

İçsel Yansıma 
14-Deli Dumrul bunaldı, sıkıntıya düştü. 

Doğrudan 

Sonuç 

15-Dumrul Azrail’den canını almamasını istedi. 

16-Azrail bunun için Tanrıya yalvarmasını söyledi. 
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Tepki 
17-Tanrı, Dumrul’a kendi canına karşılık bir can bulursa canını almayacağını söyledi. 

İçsel Plan 
18-Deli Dumrul anne ve babasına sormaya karar verdi. 

Teşebbüs 
19-Anne ve babasına sormak için onların yanına döndü.  

 
20-Ancak Dumrul’un ne annesi ne de babası canlarını vermeyi kabul etmedi. 

Doğrudan 

Sonuç 

21-Anne babasının onun yerine canlarını vermemesi üzerine Azrail Dumrul’un canını 

almaya niyetlendi. 

22-Dumrul karısıyla konuştuktan sonra karısı onun yerine canını vereceğini söyledi. 

Teşebbüs 
23-Karısı Dumrul yerine canını vermek isteyince Azrail onun canını almaya geldi. 

İçsel Yansıma 
24-Deli Dumrul karısına kıyamadı. 

Teşebbüs 
25-Tanrıya tekrar yalvardı. 

Tepki 
26-Tanrı Azrail’e Dumrul’un anne babasının canını almasını söyledi, Dumrul ve karısına 

uzun ömür verdi. 

Tablo 4’e göre hikâye başlangıcındaki durum ve olay, kahramanın içinden geçirdikleri, 

girişimleriyle ilgili planları, bu planları uygulama girişimleri, sonuçlar ve bu sonuçlara verilen 

tepkilerle ilgili örnekler yer almaktadır. “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesindeki 

diyaloglardan yola çıkarak eylemlerin aynı anda gerçekleştiklerini ve aynı zaman süresine 

yayıldıklarını söyleyebiliriz”(Özdarıcı, 2011: 379). 

 

2. Çocuklar İçin Basılan Dede Korkut Hikâyelerinde İç Yapı  Unsurları 

2.1. Ortam Unsuru 

Hikâyede  “ortam” unsuru olayların geçtiği mekân, olayın oluştuğu sosyal ve psikolojik iklim, 

coğrafya, mevsim ve zaman ile ilgili bilgi vermektedir. Ortamın anlatılması, tasvir edilmesi 

hikâyenin girişinde okuyucuyu hikâyeyi okumaya ve anlamaya hazırlamaktadır. “Stein ve 

Glenn’in hikâye yapısında, ortam (dekor) bölümünde verilen bilgi türü durumsaldır. Yani 

karakterlerin veya mekânların durumunu veya alışkanlık halindeki etkinliklerini betimler. 

Ortam, bölümündeki ifadeler bilgiler, durumlar ve etkinlikler olarak tanımlanabilir. Stein ve 

Glenn’in hikâye yapısında, tek bir bölüm içinde bir başlatıcı olayla başlayan ve bir çözüm ile 

sonuçlanan nedensel olaylar zinciri yer alır” (Akça, 2004: 5). “Dede Korkut Hikâyelerinde 

hünerin ve yiğitliğin gösterildiği, şölenlerin yapıldığı yerler olarak görülen meydanlar; aynı 

yerde yaşayan pek çok insana ulaşabilmenin, yapılan işi farklı kişilere duyurabilme ve 

göstermenin en önemli merkezidir (Çetinkaya, 2013: 79). Bay Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek 

hikâyesinde ortam şöyle anlatılmaktadır: Oğuz’un büyük hakanı Bayındır Han, beylerini 

çağırarak büyük bir şölen verdi. Kurulan çadırlara yerleşen konuklar yediler, içtiler, eğlendiler. 

Aralarına yeni katılan yiğitlerin ok atışlarını, at oyunları gösterilerini, güreşlerini izlediler. 

Alkışladılar, övdüler. Tablo 5’te incelenen hikâyelerde ortam unsurunun varlığına ilişkin sayısal 

bir dağılım sunulmuştur. 

Tablo 5: Dede Korkut Hikâyelerinde Hikâye Yapısının “Ortam” Unsurunun Dağılım Tablosu 

Ortamın Bulunma Durumu f % 

Var 12 100 

Yok - - 

Toplam  12 100 

Tablo 5 incelendiğinde Dede Korkut Hikâyelerinin hepsinde “Ortam” unsurunun bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bulgu, çocuklar için basılmış olan kitaplardaki Dede Korkut Hikâyelerinde 

olayların geçtiği ortam hakkında okuyucu çocuğa bilgi verdiğini göstermektedir.  
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Dede Korkut Hikâyelerinin Geçtiği Coğrafyanın Temsili Resmi 

(Durmuş, 2011: 14-15) 

Örneğin, Kazılık Koca Oğlu Yiğenek hikâyesinde “Kazılık Koca, yanına işine yarayacak akıl 

danışacak yaşlıları, yiyeceğini içeceğini alarak yola çıktı. Dağları, tepeleri aştı, dereleri, 

nehirleri geçti sonunda Karadeniz kıyısında bulunan Düzmürd Kalesi’ne geldi ve burada 

çadırını kurup konakladı” (Durmuş, 2011: 22)  ifadesi ile olayın gerçekleştiği fiziksel unsurlar 

ve doğa özellikleri anlatılmaktadır. 

2.2. Başlatıcı Olay Unsuru 

Hikâyeler, temel olarak bir olay örgüsü etrafında oluşan metin türleridir. Kahramanın ve diğer 

kişilerin yaşadıkları olayın nasıl başladığı, olaydaki problemin oluşma süreci veya “ilk kıvılcım” 

anı hikâyede “Başlatıcı Olay” unsuru olarak ele alınmaktadır. Bu unsur, “hikâyedeki 

kahramanın içsel bir tepki verebileceği bir hareket-eylem (bir yere gitmek, bir şey almak gibi), 

içsel olay (açlık ya da hastalık gibi) ya da fiziksel bir olay (fiziksel çevrede meydana gelen 

değişiklikler gibi) vardır” (Işıkdoğan, 2009: 14). Mesela, Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in 

Tutsak Olması Hikayesi’ nde “Kazan Bey’in sağ yanındaki kardeşine bakıp gülmesi, sol 

yanındaki dayısına bakıp sevinmesi, .karşısına bakıp oğlu Uruz’u görünce ise ağlaması” 

başlatıcı olay olarak gösterilebilir. Babasının üzülmesi üzerine “bir hüneri oğul mu babadan 

öğrenir yoksa baba mı oğuldan öğrenir?” dedi. “Sen beni alıp da ne zaman hudut boyuna 

çıkardın da kahramanlık yapıp hüner gösterdin? Ben ne gördüm, ne öğreneyim?”   Tablo 6’te 

incelenen hikâyelerde “Başlatıcı Olay” unsurunun varlığına ilişkin sayısal bir dağılım 

sunulmuştur. 

Tablo 6: Dede Korkut Hikâyelerinde Hikâye Yapısının “Başlatıcı Olay” Unsurunun Dağılımı 

Başlatıcı Olayın Bulunma Durumu f % 

Var 12 100 

Yok - - 

Toplam  12 100 

Araştırma bulguları, incelenen Dede Korkut Hikâyelerindeki hikâye yapısının “Başlatıcı Olay” 

unsurunun % 100’lük bir oranda bulunduğunu göstermektedir. Bu bulgu, hikâyeleri okuyan 

çocukların olayları izleyebilmesi ve hikâye yapısını kavrayabilmesi bakımından mühimdir.   
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2.3. İç Yansıma Unsuru 

İç yansıma, hikâyedeki durumun veya eylemin karakterde uyandırdığı hissiyat ve tepkilerdir. 

Hikâyenin kahramanı, bir sorunla karşılaştığında heyecanlanabilmekte, korkabilmekte veya 

öfkelenebilmektedir. Bu tür durumlar, kahramanın kendi zihninden geçen tepkiler olarak metin 

içinde anlatıcı tarafından belirtildiği gibi bazen de kahramanın tutum, davranış ve eylemleriyle 

de hikâyeye yansımaktadır. Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi, adlı hikâyede “Aruz Koca’nın 

oğlunun yaşadığını öğrenmesi karşısında heyecanlanması iç yansımaya örnektir. Çoban 

“Sazlıktan bir insan çıkıyor. Sallana sallana yürüyüşü insana benziyor.” dedi. Aruz Koca 

heyecanlandı. “Buradan giderken düşürdüğümüz oğlancığım olmasın. Haydi, gidip bakalım.” 

dedi. Tablo 7’de incelenen hikâyelerde “İç Yansıma” unsurunun varlığına ilişkin sayısal bir 

dağılım sunulmuştur. 

Tablo 7: Dede Korkut Hikâyelerinde Hikâye Yapısının “İç Yansıma” Unsurunun Dağılımı 

İç Yansımanın Bulunma Durumu f % 

Var 12 100 

Yok - - 

Toplam  12 100 

Tablo 7’ye göre, Dede Korkut Hikâyelerinde “İç Yansıma” unsurunun % 100’lük bir oranda 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Hikâyede bulunan ana karakterin probleme bakış açısı, amaçları 

kişisel deneyimleriyle ilişkilendirilerek, onlara çeşitli konularda yardım etmek için öğretmenlere 

rehberlik sağlar (Schmitt ve O’Brien, 1986; Akt: Işıkdoğan, 2009: 13). “Dirse Han Oğlu Boğaç 

Han”  hikâyesinde yer alan şu cümleler kişilerin olaylar karşısındaki iç dünyalarındaki 

yansımaya veya cevaplarına misal teşkil edebilir: “Boğaç’ın anası kalktı. Zaten o gece hiç 

uyumamıştı. Hep oğlunu düşünmüştü. Acaba başına bir iş geldi de, benden mi gizliyorlar, diye 

tasalanmıştı”(Terzioğlu, 2016: 21). 

2.4. İçsel Plan Unsuru 

Kahramanların hikâye içinde başlarına gelen olayı çözmek için bir yol bulmaya çalışmaları içsel 

plan olarak isimlendirilmiştir. Bu aşamada kahraman durumu veya olayı düşünürken nasıl bir 

çözüm bulabileceğini hesaplar. Salur Kazan’ın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Onu Tutsaklıktan 

Kurtardığı hikâyede -Uruz’un babası Salur Kazan’ı kurtarmak için kaleye gitmeye karar 

vermesi bu unsura örnek olarak verilebilir. Uruz kararını amcasına anlattı. “Ben babamın 

tutsak olduğu kaleye gidiyorum.” dedi.- Tablo 8’de incelenen hikâyelerde “İçsel Plan” 

unsurunun varlığına ilişkin sayısal bir dağılım sunulmuştur. 

Tablo 8: Dede Korkut Hikâyelerinde Hikâye Yapısının “İçsel Plan” Unsurunun Dağılımı 

İçsel Planın Bulunma Durumu f % 

Var 9 75 

Yok 3 25 

Toplam  12 100 

Dede korkut hikâyeleri incelendiğinde ise hikâyelerin büyük kısmında içsel plan unsurunun 

bulunduğu görülmektedir. Bulgulara göre hikâye yapısının “İçsel Plan” unsuru % 75’lik bir 

oranda yer alırken, % 25’lik oranda ise yer almadığı ortaya çıkmıştır. 

2.5. Planı Uygulama Unsuru 

Bu unsur içsel plan unsurunun devamı niteliğindedir ki kahramanlar planladıkları çözümü 

gerçekleştirmek için eyleme geçerler. Örneğin, Salur Kazan’ın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Onu 

Tutsaklıktan Kurtardığı hikâyede -Uruz’un babasını kurtarmak için yola çıkması bu unsurla 

ilişkilidir. “Uruz, çadırını kurup bayrağını dikti. Diğer beyler de askerlerinin alıp geldiler. 
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Amcası kara göne başlarına geçti. Borular öttü, davullar çalındı; yola çıkıldı.”- Tablo 9’da 

planı uygulama unsurunun hikâyelerde dağılımına ilişkin bulgular bulunmaktadır. 

Tablo 9: Dede Korkut Hikâyelerinde Hikâye Yapısının “Planı Uygulama” Unsurunun Dağılımı  

Planı Uygulamanın Bulunma Durumu f % 

Var 11 91,6 

Yok 1 8,4 

Toplam  12 100 

Hikâyelerin neredeyse tamamında planı uygulama unsuru yer almaktadır. Sadece bir hikâye de 

bu unsur bulunmamaktadır. Araştırma bulguları, incelenen Dede Korkut Hikâyelerinde hikâye 

yapısının “Planı Uygulama” unsurunun % 91,6’lık bir oranda bulunduğunu, % 8,4’lük oranda 

bulunmadığını göstermektedir. 

2.6.Teşebbüs/Girişim Unsuru 

Hikâyelerde yer alan kahramanların düşündükleri planı uygularken yaptıkları eylemler girişim 

unsuruyla açıklanmaktadır. Bu ifadeyle kahramanın olaydaki sorunlu durumu çözmek, 

mücadeleyi kazanmak veya istediği sonuca ulaşabilmek için harekete geçmesi anlatılmaktadır. 

Teşebbüs unsuru için şu örnek verilebilir: Dış Oğuz’un İç Oğuz’a Başkaldırıp Beyrek’in Öldüğü 

hikâyede -Aruz Bey’in Beyrek’i kendi yanında yer almadığı için öldürmeye çalışması girişim 

unsuruna örnek olarak verilebilir. Beyrek “Ben Kazan uğruna canımı koydum.” dedi. “İstersen 

yüz parçaya böl, Kazan’a arkamı dönmem!”  Aruz, yine öfkelendi. Beyrek’in sakalını sımsıkı 

tuttu. Beylere baktı, onlar yine kıyamadı Beyrek’e. O zaman Aruz, kara çelik öz kılıcını çekip 

Beyrek’e vurdu. Sağ bacağını kesti. Ortalık kan oldu.- Tablo 10’da Dede Korkut 

Hikâyelerindeki “teşebbüs” unsurunun hikâyelere göre dağılımı sunulmaktadır. 

Tablo 10: Dede Korkut Hikâyelerinde Hikâye Yapısının “Teşebbüs” Unsurunun Dağılımı 

Teşebbüsün Bulunma Durumu f    % 

Var 12 100 

Yok - - 

Toplam  12 100 

Araştırma bulguları, Dede Korkut Hikâyelerindeki hikâye yapısının “Teşebbüs” unsurunun % 

100’lük bir oranda içerdiğini göstermektedir.  

2.7. Doğrudan Sonuç Unsuru 

Doğrudan sonuç, “karakterin yaptığı girişim sonucunda hedefine ulaşıp ulaşmadığını veya 

karakterin girişiminin sonucunda olayda meydana gelen değişikliği ifade eder. Doğrudan sonuç 

ifadeleri, karakterin bu sonuca vereceği tepkiye yol açar. “Doğrudan Sonuç”  unsurunda doğal 

olaylar, eylemler, durumlar tarzında ifadeler yer alabilir (Özmen, 1999: 110). Begil Oğlu Emren 

hikâyesinde - Begil’in hasta olması sebebiyle oğlu Emren’in onun yerine geçip düşmanla 

savaşması doğrudan sonuç unsuruyla ilişkilidir. Begil, oğlunun söyledikleriyle gururlandı. 

Hemen emir verdi. Atını, savaş giysisini, silahlarını ona verdirdi. Emren’i savaş giysileri ile 

donattılar.-  Tablo 11’de Dede Korkut Hikâyelerindeki “Doğrudan Sonuç” unsurunun 

hikâyelere göre dağılımı sunulmaktadır.  

Tablo 11: Dede Korkut Hikâyelerinde Hikâye Yapısının “Doğrudan Sonuç” Unsurunun 
Dağılımı 

Doğrudan Sonucun Bulunma Durumu f % 

Var 12 100 
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Yok - - 

Toplam  12 100 

İncelenen Dede Korkut Hikâyelerinin tümünde “doğrudan sonuç” unsurunun % 100’lük bir 

oranda bulunduğu anlaşılmaktadır. Hikâyedeki problemin çözümünün anlaşılması, kahramanın 

girişimlerinin nasıl sonuçlandığı veya hikâyeyi okuyanın merakının giderilmesi bakımından 

olay örgüsünün nasıl sonuçlandığının açıkça belirtilmesi metnin anlaşılmasını 

kolaylaştırmaktadır. 

2.8.8.Tepki Unsuru 

Bu kategori kahramanların amaçlarına ulaştıklarında ne düşündüklerini veya ne hissettiklerini 

içermektedir. Yaşanan olayın kahramanda oluşturduğu hissiyat ve düşüncelerdir. Misal olarak, 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikâyesinde  - Boğaç Han’ın ölmemesi üzerine şenlikler 

düzenlenmesi vermesi örnek olarak verilebilir. Olanları duyan Bayındır Han, Boğaç’a beylik 

verdi, armağanlar verdi. Yenildi, içildi, eğlenceli şölenler yaptılar. Yaşananlardan ders alıp 

gelecek için güzel planlar kurdular.- Tablo 12’de Dede Korkut Hikâyelerindeki “tepki” 

unsurunun hikâyelere göre dağılımı sunulmaktadır. 

Tablo 12: Dede Korkut Hikâyelerinde Hikâye Yapısının “Tepki” Unsurunun Dağılım  

Tepkinin Bulunma Durumu f % 

Var 12 100 

Yok - - 

Toplam  12 100 

Araştırma bulguları, incelenen Dede Korkut Hikâyelerindeki hikâye yapısının “Tepki” 

unsurunun % 100’lük bir oranda bulunduğunu göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kendine özgü bir üslûbu, kalıplaşmış kural ve biçimleri olan, düz konuşma ile anlatılan bir tür 

olan halk edebiyatı ürünleri, çocuklarda  Türk halk kültürü ürünleri hakkında farkındalık 

oluşmasını sağlar; çocukların Türkçe’nin zengin dil yapısı öğrenmesine yardımcı olurken çocuk 

edebiyatı çalışmalarının amaç ve hedeflerine katkı sunar (Artun, 2009: 7). Masallar, destanlar, 

efsaneler, ninniler, hikâyeler ve fıkralar halk edebiyatı ürünleri olarak çocuk edebiyatının da 

önemli bir kaynağıdır. Destanlar ve hikâyeler, “12 yaş üzeri çocuklar için önerilebilecek edebî 

metinlerdir. Çocuklar için model oluşturacak tiplerin, karakterlerin hikâyesi anlatılır” (Ungan, 

Arıcı ve Şimşek, 2012: 192). Halk edebiyatında önemli bir yeri olan Dede Korkut hikâyelerinin 

de çocuk edebiyatında rolü yadsınamaz. “İlgi çekici olaylar, motifler ve kahramanlarla 

çocukların kendi kültürlerini tanımaları için büyük bir zenginlik sunmakta (Kuzay Demir, 2016: 

576) olan Dede Korkut hikâyeleri geçmişten bugüne her dem değerini korumuştur.  

Bu araştırmada,  yedi yayınevi tarafından çocuklar için basılmış kitaplarda yer alan 12 Dede 

Korkut hikâyesi incelenmiştir. İnceleme amacı, bu hikâyelerin iç  yapı unsurlarının 

belirlenmesidir. Çalışmada “Stein ve Glenn’in Hikâye Yapısı Formu”  kullanılmıştır. Araştırma 

bulgularından elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır:  

1-“Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi”nde hikâye iç yapı unsurlarının tamamı 

bulunmaktadır.  

2-Dede Korkut hikâyelerinin tümünde  “Ortam” unsuru anlatılmaktadır. Böylelikle bu kitapları 

okuyan çocukların olayların geçtiği ortamla ilgili bilgi sahibi olabileceği düşünülebilir.  

3-Dede Korkut hikâyelerinin tümünde  “Başlatıcı Olay” unsuru bulunmaktadır.  

4- Dede Korkut hikâyelerinin tümünde  “İç Yansıma” unsuru bulunmaktadır.  
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5- Dede Korkut Hikâyelerinin dörtte üçünde “İçsel Plan” unsuru bulunmakta; dörtte birinde 

“İçsel Plan”  unsuru yer almamaktadır.  

6-Dede Korkut Hikâyelerinin on bir tanesinde “Planı Uygulama” unsuru yer almakta; bir 

hikâye de bu unsur bulunmamaktadır.  

7-Dede Korkut Hikâyelerinin tümünde “Teşebbüs” unsuru vardır. 

8-Dede Korkut Hikâyelerinin tümünde “Doğrudan Sonuç” unsuru vardır. 

9-Dede Korkut hikâyelerinin tümünde  “Tepki” unsuru bulunmaktadır 

Çocukların dil gelişimi, okuma ve yazma eğitimi, okuma ve yazma alışkanlığı konularıyla ilgili 

yapılan araştırmalarda çocuk edebiyatının içeriği, özellikleri ve ürünlerine değinilmektedir. 

Özellikle okuma becerisinin gelişiminde metin özellikleri sıklıkla vurgulanan bir konudur. 

Hikâye kitaplarının içerik ve biçim özelliklerinin çocuklara uygunluğu; ders kitaplarındaki 

hikâye edici metinlerin hikâyeyi oluşturan faktörleri içinde barındırması gerekliliği okuma 

eğitiminin temel yapı taşlarından biridir. “Örneğin bazı hikâyelerde karakterler, hedefler, 

çatışmalar, teşebbüsler vb. hakkında anlam kurmak için gerekli olan bilgiler verilir. Bu tür 

metinleri anlamak çok daha kolaydır” (Akyol, 2016: 173). Öğretmenin metinlerdeki bilgi 

birimleri ve ilişkileri hakkında bilgi sahibi olması, anlama öğretiminde metni anlamayı 

sağlayacak noktalar üzerinde yoğunlaşmasına ve bu metinler karmaşık yapılı da olsa metni 

anlamayı sağlayacak ilişkileri analiz etmesine neden olacaktır (Özmen, 1999: 112).  Hikâye 

yapısının zihinde canlandırılması, hikâyenin hatırlanmasını kolaylaştırır. Bu bilgiler ışığında; 

sözel ve sözel olmayan unsurları bir arada bulunduran hikâye haritası ile öğretim yapma 

öğrencilere yeni bir hikâye edici metin oluştururken yardımcı olacaktır (Kuruyer, 2010: 16). Bu 

tespit dikkate alındığında, üretici ve yaratıcı bir yeniden yapılanmanın kurgulanması için Türk 

sözlü kültürü çok sağlıklı “rol modeli” olabilecek kahramanlara ve duygusal motivasyona 

sahiptir (Ersoy, 2004: 110). 

Mevcut araştırmalar (Karatay, 2007; Batur ve Yücel, 2012; Karatay, Destebaşı ve Demirbaş, 

2015; Cesur ve Baş, 2015; Aktürk, 2012), genelde çocuk edebiyatı ürünlerinin, özelde ise 

hikâyelerin değer eğitimi, karakter ve ahlak gelişimi üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi 

olduğunu belirtmektedir. Özellikle hikâyelerde “kahramanların yaşadığı ikilemli durumlar, 

ahlak ve/veya karakter eğitimi için örnek durum ve olay oluşturur. Çocukluk döneminin ilk 

yıllarında öyküleyici eserler, çocukların en çok hoşlandıkları edebî türdür. Öyküleyici çocuk 

edebiyatı ürünlerinin bu özellikleri dikkate alındığında ahlak eğitiminde başarılı bir şekilde 

kullanılabilir. İyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, güçlü ile zayıfın bir arada 

bulunduğu ve bu zıtlıkların kıyasıya yarıştığı masallar, öyküler çocuğa gerçekçi bir dünya 

kurar” (Karatay 2007: 471). 

Çocuklar için basılan Dede Korkut hikâyelerinin iç yapı özelliklerinin incelendiği bu 

araştırmada ulaşılan sonuçlara paralel olarak geliştirilen öneriler şunlardır:  

1-Araştırma kapsamında yedi yayınevinin çocuklar için bastığı kitaplardaki Dede Korkut 

Hikâyeleri incelenmiştir. Yapılacak farklı araştırmalarda yayınevi sayısı artırılarak daha geniş 

bir inceleme yapılabilir.  

2-Dede Korkut hikâyelerinin hikâye yapısının ortaya çıkarılmasında Stein ve Glenn’in 

geliştirdiği hikaye yapısı formu kullanılmıştır. Gelecekte yapılacak başka araştırmalarda Dede 

Korkut hikâyelerinin yapısını irdeleyebilmek için farklı hikâye inceleme formları geliştirilerek 

kullanılabilir.  

3-Araştırma kapsamında çocuklar için basılmış olan kitaplardaki Dede Korkut Hikâyeleri 

incelenmiştir. Benzer bir araştırma hikâyelerin orijinali üzerinde yapılabilir. 

4-Bu araştırmada, Çocuklar için basılan Dede Korkut hikâyelerinin sadece iç yapı özellikleri ele 

alınmıştır. Türk kültür dünyasının zengin bir kaynağı olan Dede Korkut hikâyeleri, konu, ana 

fikir, içerdiği değerler, görsel özellikler ve okuma- yazma gelişimi gibi başlıklar altında yeni 

araştırmalara ilham verebilir.  
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5-Bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan “Stein ve Glenn’in Hikâye Yapısı 

Formu”,  Türk halk edebiyatının masal, hikâye veya fıkra gibi farklı diğer ürünlerini inceleme 

için de kullanılabilir.  

6-Özellikle ilkokul öğrencilerinin okuma ve yazma gelişimlerini sağlamak için sınıf içinde 

yapılan etkinliklerde Dede Korkut hikâyeleri kullanılabilir.  
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EK 

Araştırma Verilerinin Toplanmasında Kullanılan Hikâye Kitapları ile İlgili Bilgiler 

Kitabın Adı Yayınevi Yayın Yılı Yayına Hazırlayan 

1. Dede Korkut Hikâyeleri  Erdem Çocuk 2016 (2. Baskı) İbrahim TAŞKIRAN 

2. Dede Korkut Hikâyeleri Timaş Çocuk 2016 (12. Baskı) Şükran TERZİOĞLU 

3. Dedem Korkut Öyküleri Can Çocuk 2017 (14. Baskı) Erdal ÖZ 

4. Dede Korkut Hikâyeleri Kipat Yayınları 2007 (1. Baskı) Şenay AKÖZ 

5. Dede Korkut Hikâyeleri 1 Akçağ Yayınları 2013 (5. Baskı) Ahmet TÜLEK 

6. Dede Korkut Hikâyeleri Bilgi Yayınevi Çocuk Kitaplığı 2017 (4. Baskı) Zehra ÜNÜVAR 

7. Dede Korkut Hikâyeleri Pan Yayıncılık 2011 (1. Baskı) Fatih M. DURMUŞ 
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YAZILI EDEBİYATTA MASAL MOTİFLERİNİN İŞLENMESİ            

(ANAR’IN YARATICILIĞINDA) 

 

Dilara ALİYEVA* 

 

Çağdaş Azerbaycan edebiyatının görkemli nümayendelerinden biri olan Anar’ın «Ağ Koç, Kara 

Koç» eseri son yıllarda neşr olunan romanlar içerisinde ehemiyyetli yerlerden birini tutur. 

Hacimce o kadar da büyük olmayan roman aktüel ictimai siyasi problemleri ihata ediyor. 

Eser iki nağıldan ibaretdir. Nağıllar aks etdirdiyi hadiseler bakımından ayrı-ayrı devirlerde 

yaşanmış kimi görünse de, ikinci nağılın başlanğıcinda qeyd olunub ki, nağılda cereyan eden 

hadiseler kronolojik sıralamaya göre birinci nağılın davamı değil. Bu iki birbirine alternatif olan 

olaylar aynı zaman kesitinde tasavvur edilir. 

Bu eserin quruluşu olduqca orijinaldı. Bu quruluşun seçilmesinde “Melikmemmed” 

nağılının,“Dede Korkud” dastanının, Celil Memmed Guluzade yaradıcılığının, özellikle 

görkemli yazıçının “Anamın Kitabı” eserinin tesiri hiss olunur. 

Anar’ın yazmış olduğu bu eser onun hayalidir desek hiç de yanılmayız. Real hayat 

hadiselerinden olan narazılıqlarını romantik dünyasına, nağıllar alemine kapılarak kaleme 

almıştır. 

Anar’ın "Melikmemmed nağılı"nın motifleri, obrazları üzerinde kurduğu "Ağ Koç, Kara Koç" 

eseri devre, zamana, sosyal-siyasi mühite ve şartlara realist bakıştan doğan nağıldır. 

"Melikmemmed nağılı"m yaradan halk onu öz arzularına çatdırmaq için Zümrüd quşunu, Ağ 

qoç, Qara qoçu yetirirse, Anar öz kahramanı Melikmemmedimi öz gücüyle, ağlıyla, ağrılı-acılı 

tarixin smaqlanna dözdürmekle, bu çetinliklerin içerisinde "bişirib" muhkemlendirmekle, 

devlet, halk menafeyi üzerinde köklemekle ağ günleri ona bahş edir. Onun kahramanı devlet, 

halk menafeyini öz şahsi menafeyi bilir. Onun mukaddes borcu halkının şerefini, liyakatini 

korumaktır. 

Anar yaratdığı obrazlarin adlarını da tesadüfi seçmemişdir. Melik Memmedli eserin baş 

kahramanıdır ve bu adı biz Melikmemmed nağılından bilirik.Melik Çağdaş Radio-TV kanalında 

şerhçi ve müellif-rejisör kimi işleyirdi. Meliyin oğlu Beyrek, qizi Burlanm adlan bize ümumtürk 

abidesi “Dede-Korkud” dastanından malumdur. Beyrek Şuşa’da nakliyat mühendisi, Burla 

Kerkük’te edebiyat muallimi vazifesinde işleyirler. Hayat yoldaşı Ayperi obrazı ise yazıçının öz 

tahayyülünün mahsulüdür. Ayperi ise Tebrizde teatr ressamı kimi faaliyet gösterir. 

Eserin bir hissesinde Azerbaycanın nağıl kahramanları hatırlanır. Iliç buxtası adlanan arazide 

Amerikalıların kurdukları “Disney Nağıl Dünyası”nda meşhur disney kahramanları ile bir sirada 

Cirtdanın, Devlerin, Perilerin, Küpegiren qarıların, sehrbaz dervişlerin, Gülende ağzından qeh-

qeh tökülen Gül Qeh-Qeh xanımın, Ovçu Primin, Armudan beyin, Qaraqaşm, Göyçek Fatmanın 

da mezeli fiqurlarının çocukları sevince gark etmesinden bahs olunmuşdur. 

Bir zamanlar Anar Dede Korkudun obrazını ekrana getirdi, onu nağıllardan, dastanlardan çekib 

çıxartdı, reallığa kavuşturdu. Nağıl-dastan-mifık dünyamızdan götürüb real dünyamızın 

kahramanı etti. Anar, Dede Korkud’un ölmez obrazını yaratmakla yanaşı, Dede Korkud 

dünyasının kahramanlarını da onunla birlikte yazılı edebiyatımıza, efirimize, ekranımıza çıkardı. 

Oğuz Türk kabile, tayfa birliklerinin bin yıllar önceden kurup yarattığı Türk-Oğuz 

                                                           
* Azerbeycan Millî İlimler Akademisi Doktora Öğrencisi, Araştırmacı.     aliyeva.dilara724@yandex.ru 
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devletçiliyinin korunup saklanması için bugünkü Azerbaycan’ın müstakilliğini, arazi 

bütünlüğünü, Türk dünyasının birliğinin vacipliğini zamanın esas meseleleri gibi gündeme 

getirdi. Anar Burla xatun, Tural, Beyrek, diger - Oğuz-Türk adlarını milletimizin yaddaşına 

qaytarmağa çalışdı. Bu gün Dede Korkud kahramanlarının adlarını halk özünde yaşadır. her 

evde, ailede, nesilde “Dede Korkud” dastanının kahramanlarının adaşları böyüyür. 

Anar, asli-necabeti ile övünmeyi şeref  bildiği Oğuz tayfalarının adlarını özünden çok çok 

sonraları da memleketinde görmek isteyir. Onun yaratdığı memleketde-yeni Azerbaycanda bu 

heç de çetin deyil. Çünki onun kahramanları bu manevi köklere çok bağlanmış, milli değerlerle 

köklenmiştir. Onun yarattığı cemiyette harada, hansı ülkede, hansı kıtada yaşamasından asılı 

olmayarak Türk dünyası birdir. 

Bu romanda “Dede Korkud” dastanına çoklu işareler vardır. Korkud dağma çekilen kanat,bu 

dağın şehere baxan yamacında Qızıl çadırda restoran ve içi komforlu odalar, şıx çimerliyine 

baxan semtinde Ağ çadırda dastan teatrı ve alaçık odalar vardı. Dastanda kızıl sapla tikilmiş 

çadır otağların Kazan Han tarafından paylanması ve oğlu Uruz için qara yerde Ağ otaqlı çadır 

tikdirmek arzusu bize malumdur. Bundan başka burada Tepegöz mağarasının çocukların sevimli 

eğlence yerlerinden biri olduğu, burada neheng Tepegöz figürünün olması kaydolunmuştur. 

Korkud dağının zirvesinde Dede Korkud abideler kompleksi ucaldilmiş ve burada Qopuzlu 

Dede Korkud, at belinde Salur Kazan, Kırx ince belli qızla Burla Hatun, ağacı köklü-kömeçli 

yerinden çıkaran Karaca Çoban ve Beyrek’le Banuçiçek’in heykellerinin tasviri özellikle dikkati 

celbediyor. 

Anar’ın kaleme aldığı “Ağ Koç, Kara Koç” eseri ile “Anamın Kitabı”nda birbiri ile sesleşen 

makamlar vardır. Hele 1920 yılında Celil Memmed Guluzade tarafından kaleme alınmış 

“Anamın Kitabı” XX. asrın evvellerindeki Azerbaycan cemiyeti, özellikle de Azerbaycan 

ziyalıları haqqındadır. Pyesin esas ideyası Vatana, halka, ana diline sadiq olmağa çağırışla 

bağlıdır. Eserde muhtelif devletlere ve devlet sistemlerine meyli olan adamların sehv yol 

tutduqları tenqid olunur. Müellife göre, halkın necat yolu kiminse, hansı devletinse ağuşuna 

atılmakta değil, vatanperverlik ideali etrafında birleşmektedir. Öyle ki, Anar milli 

mensupluğunu unutmayan, halkına, milletine, onun milli- adet-ananelerine bağlı olan, onları 

yaşatmaya çalışanlardan biridir. 

Anar bu eseri ile dünyanın özünden, bu günün penceresinden sonraki yıllara bakıyor. Arzuladığı 

Azerbaycan’ın geleceğini bu günün prizmasından nazardan geçiriyor. Anar’ın görmek istediği 

Azerbaycan arzuların hakikate çevrilmesine yakın olan Azerbaycan’dır. Bütün Azerbaycan’ın 

geleceğini, saadetini dünya Azerbaycanlıları’nın milli birliğinde gören yazıçı, arzu ve 

isteklerini, görmek istediğini Ağ Koç - Işıklı, Hoşbaht dünyasında tapa bileceğine güman 

ediyor. 

Ümumiyyetle, eserin esas canı ve gayesi ikinci hissededir. Sohbet reallik katından gedir. Nağıl 

kimi takdim edilen eser ele nağıl süjetinin üzerinde qurulub ve bu iki hisse çılpaq hakikatlerin, 

bir çok siyasi prosesler, cemiyet, devlet ve hakimiyetle bağlı düşüncelerin, hepsinin 

medeniyetimiz hakkında fikirlerin söylenilmesi için vasıta rolünü oynuyor. Yazıçı, bu üç zona 

yüzünden Azerbaycan’da baş vermiş olan ictimai, ahlâki ve manevi değişiklikleri tasvir ediyor. 

Anar’ın fikrince, ülkenin talihi için önce düzgün yol seçmek, sonra seçilmiş yolu qoruyub 

saxlamaq lazımdır. Yeni gelecek, hakikaten de, öz ellerimizdedir. 
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Giriş 

Değer TDK Sözlük’te, “1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği 

karşılık, kıymet 2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör 3. Üstün 

nitelik, meziyet, kıymet 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse 5. Kişinin isteyen, gereksinim 

duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey 6. Bir değişkenin veya bilinmeyenin 

sayı ile anlatımı 7. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini 

kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Latince kökenli olan 

değer kavramı “kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamına gelen “valere” kökünden 

türetilmiş ve “genellikle benimsenen, özenilen,  önemsenen, üstün tutulan şey” veya “insan için 

önem taşıyan; insan için geçerli olan” anlamlarına gelir. 

Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan, olanla olması gereken ayrımını içeren ölçü olarak ifade 

edebileceğimiz değer kavramı, sosyal birimlerin hemen her alanında üzerinde önemle durulan 

bir kavramdır. Değer aynı zamanda, felsefenin ilgi alanına giren üç sorundan birisidir. 

Felsefenin diğer iki alanı da varlık ve bilgidir. Felsefede kişinin; isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık 

olarak nesne ile bağlantısında beliren şeye değer denilmektedir. Bir şeyin sahip olduğu kıymet 

yani niteliğe değer dediğimiz gibi; arzu edilen, kişilerin hayatlarına kılavuzluk eden, bizim 

yanımızda önem dereceleri olan hedeflerimize de değer diyoruz  (Aydın, Akyol Gürler; 2014:1-

3). Değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, 

yüksek ve yararlı niteliktir. (Felsefe): Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne 

ile bağlantısında beliren şeydir. Değeri insanı insan yapan özelliklere sahip olan  ve insanı diğer 

canlılardan ayıran temel özellikleri içinde barındıran ve insanların davranışlarına yön veren 

inançlar bütünü olarak tanımlayabiliriz (Ulusoy, Dilmaç; 2016:13-16). 

Değer, bireylerin herhangi bir kişi, varlık, olay, durum vb. karşısında ortaya koyduğu 

duyarlıklarıdır. Değer, insanı değerli kılan, sahip olduğu üstün nitelikler ve sahip olduğu 

donanımlardır (Yaman, 2014:17-18). Değer ekonomi alanı için kıymeti, estetik alanı için 

güzelliği, ahlak alanı içinse iyiliği belirleyen ölçüdür. Soyut bir kavram olan değeri akla yakın 

bir tanımlama yapabilmek için literatürde ya değerlerin bireysel ve toplumsal işlevlerine yer 

verilerek somutlaştırma yapılmaya çalışılmış ya neyin değerli olduğu belirtilerek betimsel bir 

tanımlama yapılmış ya da değerler inanç, standart, tutum ve ölçüt gibi çeşitli kavramlara 

benzetilmiştir (Kaymakcan, Meydan; 2014:24). “Değer” sözcüğü en genel anlamda, bir şeyin 

önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü; bir şeyin sahip olduğu kıymet; yüksek ve yararlı 

nitelik olarak tanımlanabilir. Türkçede karşılık olmayı dile getiren değmek kökünden 

türetilmiştir. Kelimeyi bir sıfat olarak kullanarak bir şeyin değerli yahut değersiz oluşundan söz 

edebildiğimiz gibi bir isim olarak kullanarak doğrudan o şeyin yüklendiği kıymeti kastedebiliriz 

(Zavalsız, 2014:7). 

Bize göre değer, insanın eşref-i mahlûkat olmasının ve aklının bir sonucu olarak onu diğer 

yaratılmışlardan ayırıp üstün kılan, insanın fizyolojik temelden başlayarak bilişsel ve duyuşal 
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süreçlerden geçtikten sonra manevi zirveye ulaşmasını sağlayan her türlü özellik, edinim veya 

davranışlar olarak tanımlanabilir. 

Değer, sosyal hayatı sistematize ederek kişiler ve kurumlar arası ilişkileri düzenler. Kişinin 

benlik algısını oluşturmasında ve aidiyet hissini tatmasında sahip olduğu değerler oldukça 

etkilidir. Değerin en önemli işlevi ise insan hayatının muhtevasına mana ve itibar katmasıdır. 

Birey tarafından iyice içselleştirilen değerler bireyin gelecekte ne şekilde davranmasının 

beklendiğine dair bizlere yol gösterir. Zira hem bilişsel hem duyusal yönden iyice içselleştirilen 

değerler bireyin davranışlarına yön veren, onların devamlılığını ve düzenliliğini sağlayan inanç 

veya standartlar haline dönüşmüştür. Bu değerler; öğrenme, sosyalleşme ve olgunlaşma gibi 

faktörlere bağlı olarak değişime açık olsalar da değişime karşı oldukça dirençlidirler. Değerlerin 

bu özelliği onları karakterle aynı çizgiye taşımaktadır. Bireyin ruhunda iyice kökleşip yerleşen 

değerler karakter özelliklerine dönüşmektedir ki, bir bütün olarak bireyin karakteri onun 

kökleşmiş değerlerinin bütünüdür desek yanlış olmaz (Kaymakcan, Meydan; 2014:26). 

Değerlerin işlevlerinin başında bireysel ve toplumsal huzur gelir. Ahlaki değerler, bireylere 

olumlu hedefler göstererek olumlu davranış ve eylem imkânı verir. Dünyada görülen ahlaki 

bunalım, şiddet ve menfaat odaklı olaylar insanın iç dünyasında mevcut olan değer yoksunluğu 

ve bu yoksunluğun görünür hale gelmesidir. Birey, toplum ve insanlığın varlığı, gelişmesi 

değerlere ve onların gerçekleşmesine bağlıdır. İnsanları bir arada tutan etkenlerin başında sahip 

oldukları değerler gelir (Aydın, Akyol Gürler, 2014:4).  

Ketenci (1997)çalışmasında değerleri şu şekilde sınıflandırmıştır: İnsani değerler “dil, bilgi, 

sanat”, toplumsal değerler “adalet, laiklik”, etik değerler “adil olmak, dürüst olmak”, milli 

değerler, burjuva değerleri, batılı-doğulu değerler, evrensel değerler, İslami değerler, tarihi-

turistik değerler. Ülken değerleri, içkin değerler (teknik, sanat, fikir), aşkın değerler (ahlak, din) 

ve normatif değerler (dil, hukuk, iktisat) olarak üçe ayırmıştır. Spranger değerleri altı temel 

değer grubunda toplamıştır: Estetik, teorik (ilmi), iktisadi, siyasi, sosyal ve dini değerler. 

Güngör bu değer kategorilerinden bahsederken ahlaki değerleri de katar, bu konu ile ilgili 

şunları söyler, “Biz araştırmamızda klasik değer sıralamasına sadık kalarak bunlara bir de ahlaki 

değer boyutu ekledik.” (Akt. Ulusoy, Dilmaç; 2016:24-34). 

Değerler eğitimi alanında yapmış olduğu sınıflandırmayla dikkati çeken Rokeach(1973), 

dünyadaki bütün insanların toplam 36 benzer ana değere sahip olduklarını vurgulamakta, 

bununla beraber bu değerlerin öneminin her kişi için de aynı olma zorunluluğunun 

bulunmadığını belirtmektedir. Rokeach sınıflamasında bu 36 değeri 2 ana alt başlığa ayırmıştır. 

Birincisi amaç (gaye) değerler, ikincisi ise, amaç değerlere ulaşmak için oluşturulan vasıta/araç 

değerlerdir. Rokeach’ın yapmış olduğu sınıflamaya göre amaç değerler; “rahat bir hayat, 

heyecanlı bir hayat, başarı duygusu, barış içinde bir dünya, güzelliklerin dünyası, eşitlik, 

mutluluk, iç düzen, yaşlı sevgisi, ulusal güvenlik, memnuniyet, kurtuluş, özsaygı, toplumsal 

kabul, dostluk, bilgelik, özgürlük, aile güvenliğinden oluşmaktadır. Vasıta değerler ise; “tutku 

(hırs), geniş fikirlilik, kabiliyet, neşe, masumiyet, cesaret, bağımsızlık, entelektüel, mantık, 

sevme, itaatkâr olma, kibarlık, sorumluluk, özdenetim, yardımseverlik, affedicilik” gibi 

değerlerden oluşmaktadır. 

Schwartz, Rokeach’ın belirlediği değerler üzerinde bazı değişiklikler yapmış, bu 18 amaç, 18 

vasıta değerini 10 temel değer tipinde gruplandırmıştır. Bu değer gruplandırmalarının 

açıklamalarında ise toplam 57 değer verilmiştir. Bu değer grupları ve içerisindeki değerler 

şöyledir: 1. Güç: Sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, zengin olmak, toplumdaki 

görüntüsünü koruyabilmek, insanlar tarafından benimsenmek. 2. Başarı: Başarılı olmak, yetkin 

olmak, hırslı olmak, sözü geçen biri olmak, zeki olmak. 3. Hazcılık: Zevk, hayattan tat almak.  

4. Uyarılım: Cesur olmak, değişken bir hayat yaşamak, heyecanlı bir yaşantı sahibi olmak. 5. 

Özyönelim: Yaratıcı olmak, merak duyabilmek, özgür olmak, kendi amaçlarını seçebilmek, 

bağımsız olmak, kendine saygısı olmak. 6. Evrenselcilik: Açık fikirli olmak, erdemli olmak, 

toplumsal adalet, eşitlik, dünyaya barış istemek, güzelliklerle dolu bir dünya, doğayla bütünlük 

içinde olma, çevreyi koruma, iç uyum. 7. İyilikseverlik: Yardımsever olmak, dürüst olmak, 

bağışlayıcı olmak, sadık olmak, sorumluluk sahibi olmak, gerçek arkadaşlık, olgun sevgi, 
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manevi bir hayat, anlamlı bir hayat, alçakgönüllü olmak. 8. Geleneksellik: Alçak gönüllü olmak, 

dindar olmak, hayatın verdiklerini kabullenmek, geleneklere saygılı olmak, ılımlı bir hayat, 

mahremiyet. 9. Uyma: Kibarlık, itaatkâr olmak, anne-babaya ve yaşlılara değer vermek, kendini 

denetleyebilmek. 10. Güvenlik: Ulusal güvenlik, toplumsal düzenin sürmesini istemek, temiz 

olmak, aile güvenliği, iyiliğe karşılık vermek, bağlılık duygusu, saygılı olmak (Akt. Güven, 

2014:21-24). 

Değerler sınıflaması üzerine deneme yapanlardan biri de Nelson’dur. Nelson da değerleri 

yaratan, yaşayan insan ve insan grupları özelliklerini ön plana çıkarmıştır. Bireyden topluma 

doğru açılan bir yelpazede değerleri birbirinden ayıran Nelson’un sınıflaması şu şekildedir. 

Bireysel değerler: Bireysel değerler seçim yapmada ve satın aldığımız ürünlerde, hobilerimizde 

olduğu gibi kişisel tercihlerimizle ilgilidir.  Grup değerleri: Grup değerleri, belirli bir grubun 

üyeleri tarafından paylaşılan değerlerdir. Bu grup; aile, kulüp, dini ya da politik bir grup olabilir. 

Sosyal değerler: Sosyal değerler ise adalet, saygı, farklılık, eşitlik gibi değerlerdir ve bireyin 

mevcut toplumsal yapısı içerisinde varlığını devam ettirmesine yarar. Sosyal değerlerin 

tanımlamasında sosyalleşme, sosyal bilinç, norm ve grup ruhu gibi kavramlar 

kullanılmaktadır.Takiyettin Mengüşoğlu’nun “İnsan Felsefesi” adlı eserinin “Antropoloji 

Bakımından Değerlerin Sınıflandırılması” başlığı altında değer gruplarını şöyle 

sınıflandırmıştır: Yüksek değerler: Sevgi, bilgi, doğruluk, masumluk, saflık, dürüstlük, hak, 

adalet, güven, şeref, iyi vb. değerlerdir. Araç değerler: Yarar, çıkar, kuşku, çekememezlik, 

kıskançlık ve her türlü maddesel değerler (para, mülkiyet vb.) bu gruba girer. Davranış 

değerleri: Görgü kuralları ve ulusların geleneklerinde bulunan değerler de bu gruba girer. (Akt. 

Aydın, Akyol Gürler; 2014:9-10). 

Bir önceki çalışmamızda biz değerleri, “alt değerler, vasat değerler, üst değerler ve nihai 

değerler” olarak dört başlık altında sınıflandırmıştık. Yaptığımız yorumlar doğrultusunda değeri 

dört başlıkta kategorize ettik. İlk olarak değindiğimiz ve bireyin, kazanılma sürecinde kişisel 

gayretinin az olduğu değerleri “alt değerler” başlığıyla nitelendirdik. Belirli bir eğitim sonucu, 

büyük ölçüde çevre etkisiyle kazanılan değerleri, “vasat değerler” olarak isimlendirdik. Kişinin 

kendi öz gayretiyle, kişilik algısına oturtarak, zihin muhakemesi sonucu kazandığı değerlere de 

“üst değerler” dedik. En üst katmana koyduğumuz ve binevi tasavvuf ekolündeki insan-ı kâmil, 

budist inanışlarda nirvana olarak nitelendirilen mertebelere benzer bir şekilde kişinin özünü 

meydana getiren, yoğun bir manevi mukayese neticesinde edinilen değerlere ise “nihai 

değerler” demeyi uygun gördük. 

Bu sınıflamayı oluştururken değerleri coğrafi veya toplumsal sınırlara göre değerlendirmedik. 

Çünkü bize göre değeri kazanan toplumlar değil toplumu oluşturan ana ve aynı zamanda 

çekirdek unsur olan bireylerdir. Yani değeri birey edinir, değer edinmiş bireyler bir araya 

gelerek değer sahibi toplumu oluşturur.  Bu toplumlar da bütünleşerek ülkeleri ve dünyayı 

değerli hale getirir. Değerler eğitiminin üzerinde durması ve yoğunlaşması gereken insandır. 

Tabi ki bu eğitimi şekillendiren ve öncelik unsurlarını oluşturan kültürel, ulusal ve evrensel 

faktörler vardır. Ancak bizim ham madde olarak ele aldığımız ve değerleri kazandırmaya 

çalıştığımız unsur nihayetinde insandır. Bu sebepten ötürü biz sınıflandırmamızı insanı ve 

insanın hayat sürecindeki kişisel değişimlerini ele alarak yaptık. Aynı zamanda değerin bireyde 

nasıl oluştuğunu, değerlerin bireye nasıl kazandırıldığını ve bireyin bir değeri nasıl edindiğini de 

dikkate almaya çalıştık. 

İnsan açısından eğitimin gayesinin ne olması gerektiği sorusu eğitimciler arasında hemen her 

zaman tartışılan önemli konulardan birisi olmuştur. Bu tartışmalarda üç nokta ön plana 

çıkmıştır: İnsanın zihnini ve düşünme kabiliyetini geliştirmek, duygu ve irade yönünü 

güçlendirmek ve bedenini eğitmek. İnsanın sağlıklı bir yaşam sürmesi ve çeşitli işleri başarıyla 

gerçekleştirebilmesi için bedeninin eğitilmesi veya akıl kuvetlerinin güçlenmesi için muhakeme 

eğitimi ve bilgi aktarılması eğitimin önemli görev ve hedeflerindendir. Ancak yegane hedef ve 

gaye zihin eğitimi olmamalı insan bir bütün olarak ele alınıp geliştirilmelidir. Tek başına zihin 

ya da beden eğitimi insanı daha akıllı ve güçlü hale getirebilir, ancak bu akıl ve gücün tüm 

insanlık ve varlık için hayırlı bir şekilde kullanılması ahlak ve değerler eğitimi ile mümkündür 

(Kaymakcan, Meydan; 2014:137). Değerler eğitiminde çocukların kendilerine ve topluma 
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yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak 

kazanmaları amaçlanır. Bu bağlamda örtük program anlayışından ayrılarak daha sistemli ve açık 

bir yapıya sahip olduğu görülür. Değerler eğitimi sorumluluk, sevgi ve karakter eğitimini 

desteklerken girişimciliği, temel insani değerleri kazandırmayı, kendisi ve çevresiyle barışık 

bireyler yetiştirmeyi, etkili bir okul kültürü  yaratmayı, toplumsal düzeni korumayı da kapsar. 

Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin 

her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve 

toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını 

sağlamaktır (Aydın, Akyol Gürler; 2014:19). 

Değerler, sınıflarda açıkca ve okulun ve toplumun etkinlikleri, ilişkileri aracılığıyla öğretilir. 

Okullarda temel değerler insanların nasıl iletişim kurduğunu, nasıl bir arada çalıştığını ve 

kararlar verdiğini etkiler. Bu temel değerler ise bölümün ve okulun politikalarında, 

prosedürlerinde yansıtılır. Değerler öğrenci refahına ve disiplinine rehberlik eder. Ayrıca okulun 

ebeveynlerle nasıl iletişim kurmasına ve karar verme sürecinde yetkililerin, öğrencilerin ve 

ebeveynlerin katılmalarına yardım eder. Bunun yanında öğrencilerle sağlanan öğrenme 

deneyimlerine ve bunların nasıl sağlandığına rehberlik eder. Değerler okul toplumunda bütün 

bireysel ve grupsal karar verme sürecine katkı sağlar (Ulusoy, Dilmaç; 2016:57). Değerler 

eğitiminin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için okullar,  temel değerleri 

anlama, bu değerleri benimseme ve kendi yaşamlarına uygulama noktasında öğrencilere yardım 

etmelidir. Günümüzde teknolojik hayattaki bazı hızlı değişim ve gelişimler bilgiye ulaşmayı 

oldukça kolay bir hale getirirken okullarda bilgi aktarma görevlerine de yardımcı bir fonksiyon 

üstlenmiştir. Oysa çocuğun ihtiyacı olan sadece çalışma kitapları, testler, yoğun bilgi kaynakları 

değil, aynı zamanda yaşadığı toplumu bir arada tutmaya yarayan değerleri kazanma, bunlarla 

ilgili tutum ve davranış geliştirmedir (Güven, 2014:83-84). 

Değerler eğitiminde sınıf ortamında, “Düz Anlatım (Takrir) Yöntemi, Örnek Olay İncelemesi 

Yöntemi, Tartışma Yöntemi, İşbirlikli Öğrenme Yöntemi, Dramatizasyon (Canlandırma) 

Yöntemi, Gösterip Yaptırma Yöntemi, Problem Çözme Tekniği, Beyin Fırtınası Tekniği, Ters 

Beyin Fırtınası Tekniği, Rol Yapma, Gezi-Gözlem ve İnceleme Tekniği, Soru-Cevap Tekniği, 

Eğitsel Oyunlar Yoluyla Öğretim Tekniği ve Edebi Metinlerden Yararlanma Tekniği” gibi 

yöntem ve teknikler kullanılabilir. Değerler eğitiminde yöntem ve teknik kullanımı: metinde 

sunulan içeriğin anlaşılmasını sağlar, organizasyonel yapıyı anlamaya katkı sağlar, dikkatin 

okua üzerinde yoğunlaşmasına yardımcı olur, okuma sürecine etkin katılımı sağlar, materyal 

içeriğiyle kişisel yaşantılar arasında bağlantı kurar, okunanı yeterli şekilde eleştirip 

değerlendirmeye katkı sağlar, hafızada uzun süre kalmayı ve çabucak hatırlamayı geliştirir  

(Kırkkılıç, Akyol; 2014:33). 

Biz çalışmamızda, değer eğitiminde kullanılabilecek olan tekniklerden “Edebi Metinlerden 

Yararlanma Tekniği”ni esas aldık. Değerler eğitiminden yararlanılabilecek kaynaklardan biri de 

hiç süphesiz roman, şiir, öykü, tiyatro gibi edebi metinlerdir. Üzerinde durulan değeri konu alan 

ve ana fikri ilgili değerle alakalı olan bir edebi metin, hem öğrencilerin dikkatini çekecek hem 

de öğrencinin kendi iç dünyasına yönelmesine fırsat verecektir. Öğrencilerden bu tarz eserleri 

irdeleyerek ve benimseyerek okuması istenilebilir. Bu sayede okuduğu eserle bütünleşen ve onu 

yorumlayarak içseleştiren öğrenci metinde yoğunlaşılan değeri veya değerleri de 

benimseyecektir. Burada dikkat  edilmesi gereken en önemli husus eser seçimidir. Yaş ve 

olgunluk bakımından henüz tam olarak kendini tanıyacak dönemde olmayan bir öğrenciye, onun 

kişilik özellikleri de dikkate alınarak önerilecek olan eser; öğrencinin değer gelişimini ciddi 

ölçüde etkileyecektir. Dolayısıyla ele alacağımız metin, teması ve vermek istediği iletiler 

bakımından  kazandırılmaya çalışılan doğru değerleri en iyi şekilde aktarıp öğrencide bunları 

yaşantı haline getirmeye yardımcı olmalıdır. Doğru ve faydalı eser seçimindeki sorumluluk 

büyük ölçüde öğretmene ve ebeveynlere düşmektedir.  

Biz de bu teknikten hareketle Abdurrahim Karakoç’un “İncitme” ve Bestami Yazgan’ın “Gülü 

İncitme Gönül” şiirlerini değerler eğitiminde edebi metinlerle öğretim tekniği kullanılırken 

başvurulabilecek yegane materyaller olarak ele aldık ve bu iki şiirin üzerinde durduğu değerleri 

inceleyip değerler eğitimi açısından değerlendirdik.  
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Abdurrahim Karakoç ve Bestami Yazgan, şiirlerinde öğüt vererek okuruna telkinde bulunuyor.  

Sanatçıların yapmış oldukları telkinde hedefledikleri kitle insan ya da belirli bir toplum değildir, 

şairlerin amacı bu telkinle tüm insanlığa seslenmektir. İki şiirin de bütününde genel olarak 

taşıdığı gaye ise insanlığın, hayatındaki en önemli unsur olan değerleri edebi bir üslupla fark 

etmesini sağlamaktır. Biz yazımızda şiirlerin teknik ve biçimsel özelliklerinin değil; vermek 

istedikleri iletinin, okuyanda filizlendirmek istedikleri duyguların ve şairlerinin eserlerini 

oluştururken temele aldıkları temanın üzerinde duracağız. Her iki şiiri de değerler eğitimi 

açısından ele alıp irdelemeye çalıştık. 

Çalışmamızda Karakoç’un şiirinde su, toprak, yol gibi metaforlardan yararlandığını ve bayrak 

gibi sembollere derin manalar yüklediğini fark ettik. Yazgan da yol metaforunu kullanmış ve 

şiirini çiçek, bal, meyve, dal ve ocak gibi metaforlarla zenginleştirmiştir. Yüzeysel bir bakışla 

açığa çıkması ve anlaşılması mümkün olmayan bu unsurlar üzerinde yoğunlaşarak şiirlerdeki 

saklı muhtevayı açığa çıkarmaya çalıştık. Şiirlerin, bünyesinde barındırdığı edebi derinlik ve 

şairinin sahip olduğu yalın ancak yoğun dil ile mükemmel bir anlatım zenginliğine erişmiş 

olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Biz de bu zenginliğin, kendimizce 

anlamlandırabileceğimiz kadarına ulaşmak ve anlamlandırabildiklerimizi değerler 

sistematiğinde açıklamak için fakir zihnimizle yoğun bir mukayeseye girdik. Bu mukayese 

neticesinde ulaştığımız sonuçları değerler eğitiminin süzgecinden geçirip harmanladıktan sonra 

çalışmamızda aktarmaya çalıştık. Bizim ulaştığımız sonuçlar filhakika her bakış açısı için kabul 

edilir olmayabilir, zira sanatın ve onun bir dalı olan edebiyatın yegane türü şiirin kişiselliği ve 

göreceliği ortadadır. Dolayısıyla farklı perspektif ve zihinler şiirdeki imgeleri bizden daha farklı 

yorumlayabilir. 

İNCİTME 

 

Gölgesinde otur amma 

Yaprak senden incinmesin. 

Temizlen de gir mezara 

Toprak senden incinmesin. 

 

Yollar uzun, yollar ince 

Yol kısalır aşk gelince 

Yat kurban ol İsmail’ce 

Bıçak senden incinmesin. 

 

Burdayım de ararlarsa 

Doğru söyle sorarlarsa 

Tabutuna sararlarsa 

Bayrak senden incinmesin. 

 

İl göçsün göçtüğün vakit 

Yol yansın geçtiğin vakit 

Suyundan içtiğin vakit 

Kaynak senden incinmesin. 

 

Toz konmasın sakın sana 

Hakkı geçer halkın sana 

Gücenmesin yakın sana 

Uzak senden incinmesin.  

 Abdurrahim KARAKOÇ 

 
GÜLÜ İNCİTME GÖNÜL 

 

Çiçeklerle hoş geçin, 

Balı incitme gönül. 

Bir küçük meyve için 

Dalı incitme gönül. 

 

Konuşmak bize mahsus, 

Olsa da bir güzel süs, 

‘Ya hayır de, yahut sus.’ 

Dili incitme gönül. 

 

Sevmekten geri kalma, 

Yapan ol, yıkan olma, 

Sevene diken olma, 

Gülü incitme gönül. 

 

Başın olsa da yüksek, 

Gözün enginde gerek, 

Kibirle yürüyerek 

Yolu incitme gönül. 

 

Mevlâ verince azma, 

Geri alınca kızma, 

Tüten ocağı bozma, 

Külü incitme gönül. 

 

Dokunur gayretine, 

Karışma hikmetine. 

Sahibi hürmetine 

Kulu incitme gönül. 

 Bestami YAZGAN 
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Bulgular ve Yorumlar 

a. Ortak Değerler 

a.1. Çevreyi Koruma  

Gölgesinde otur amma 

Yaprak senden incinmesin. 

 

Çiçeklerle hoş geçin, 

Balı incitme gönül. 

Bir küçük meyve için 

Dalı incitme gönül. 
a. 2. İyilik Yapma 

Temizlen de gir mezara 

Toprak senden incinmesin 

Yapan ol, yıkan olma, 

Sevene diken olma, 
 

a. 3. Maneviyatı Koruma 

Temizlen de gir mezara 

 

Dokunur gayretine, 

Karışma hikmetine. 
 

a. 4. Merhametli Olma 

 

Toprak senden incinmesin. Sevene diken olma, 

Gülü incitme gönül. 
 

a. 5. Sabırlı Olma 

Yollar uzun, yollar ince Geri alınca kızma, 
 

a. 6. Mütevazi Olma 

Yat kurban ol İsmail’ce 

Bıçak senden incinmesin 

Mevlâ verince azma, 

 
 

a. 7. Doğru Sözlü Olma 

Doğru söyle sorarlarsa ‘Ya hayır de, yahut sus.’ 
 

a. 8. Özgeci Olma 

Burdayım de ararlarsa Sevene diken olma, 
 

a. 9. Saygılı Olma 

İl göçsün göçtüğün vakit 

 

Balı incitme gönül. 

Dalı incitme gönül. 
 

a. 10. Hoşgörülü Olma 

Tabutuna sararlarsa 

Bayrak senden incinmesin. 

Kibirle yürüyerek 

Yolu incitme gönül. 
 

a. 11. İnsanlara Faydalı Olma 

Yol yansın geçtiğin vakit Yapan ol, yıkan olma, 
 

a. 12. Hatırşinas Olma 

Suyundan içtiğin vakit 

Kaynak senden incinmesin. 

Sahibi hürmetine 

Kulu incitme gönül. 
 

a. 13. Şükretme 

Kaynak senden incinmesin. 

 

Konuşmak bize mahsus, 

Olsa da bir güzel süs, 
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a. 14. Zamanın Kıymetini Bilme 

Gücenmesin yakın sana 

Uzak senden incinmesin. 

‘Ya hayır de, yahut sus.’ 

 
 

 a. 15. Vefalı Olma 

Yat kurban ol İsmail’ce 

 

Çiçeklerle hoş geçin, 

Balı incitme gönül. 
 

b. Ortak Olmayan Değerler 

b. 1. İncitme Şiirindeki Değerler 

b. 1. 1. Emanete Sahip Çıkma 

Gölgesinde otur amma 

Yaprak senden incinmesin. 

 

b. 1. 2. İnsanları Olduğu Gibi Kabullenme 

Toprak senden incinmesin. 

 

b. 1. 3. Mücadele Etme 

Yollar uzun, yollar ince 

Yol kısalır aşk gelince 

 

b. 1. 4. Sözünde Durma 

Yat kurban ol İsmail’ce 

 

b. 1. 5. Samimi Olma 

Bıçak senden incinmesin. 

 

b. 1. 6. Dürüst Olma 

Burdayım de ararlarsa 

Doğru söyle sorarlarsa 

 

b. 1. 7. Zorda Olana Yardım Etme 

Burdayım de ararlarsa 

 

b. 1. 8. Paylaşımcı Olma 

Burdayım de ararlarsa 

 

b. 1. 9. Doğru Olma 

Doğru söyle sorarlarsa 

 

b. 1. 10. Cesur Olma 

Doğru söyle sorarlarsa 

 

b. 1. 10. Şehitlik 

Tabutuna sararlarsa 

Bayrak senden incinmesin. 

 

b. 1. 11. Bayrak Sevgisi 

Bayrak senden incinmesin. 

 

b. 1. 12. Bayrağa Saygı Duyma 

Bayrak senden incinmesin. 
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b. 1. 13. Adil Olma 

Tabutuna sararlarsa 

Bayrak senden incinmesin. 

 

b. 1. 14. Sadık Olma 

İl göçsün göçtüğün vakit 

 

b. 1. 15. Onurlu Olma 

İl göçsün göçtüğün vakit 

Yol yansın geçtiğin vakit 

 

b. 1. 16. Teşekkür Etme 

Suyundan içtiğin vakit 

Kaynak senden incinmesin 

 

b. 1. 17. Başkalarının Haklarına Saygılı Olma 

Toz konmasın sakın sana 

Hakkı geçer halkın sana 

 

b. 1. 18. Hakkaniyetli Olma 

Toz konmasın sakın sana 

Hakkı geçer halkın sana 

 

b. 1. 19. Sorumluluk Sahibi Olma 

Hakkı geçer halkın sana 

 

b. 2. Gülü İncitme Gönül Şiirindeki Değerler 

b. 2. 1. Tokgözlü Olma 

Bir küçük meyve için 

Dalı incitme gönül. 

 

b. 2. 2. Hikmet Sahibi Olma 

Çiçeklerle hoş geçin, 

Balı incitme gönül. 

 

b. 2. 3. Özsaygılı Olma 

Konuşmak bize mahsus, 

Olsa da bir güzel süs, 

 

b. 2. 4. Özdenetimli Olma 

‘Ya hayır de, yahut sus.’ 

Dili incitme gönül. 

 

b. 2. 5. Tasarruflu Olma 

‘Ya hayır de, yahut sus.’ 

 

b. 2. 6. İyi Kalpli Olma 

Dili incitme gönül. 

 

b. 2. 7. Sevgi 

Sevmekten geri kalma, 
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b. 2. 8. Şefkat 

Sevene diken olma, 

Gülü incitme gönül. 

 

b. 2. 9. Kolaylaştırıcı Olma 

Yapan ol, yıkan olma, 

 

b. 2. 10. Alçakgönüllü Olma 

Başın olsa da yüksek, 

Gözün enginde gerek, 

 

b. 2. 11. Güzel Ahlaklı Olma 

Yolu incitme gönül. 

 

b. 2. 12. Diğerkamcı Olma 

Kibirle yürüyerek 

 

b. 2. 13. Dine İnanma 

Mevlâ verince azma, 

Geri alınca kızma, 

 

b. 2. 14. Tevazu Sahibi Olma 

Geri alınca kızma, 

 

b. 2. 15. Kanaatkar Olma 

Tüten ocağı bozma, 

Külü incitme gönül. 

 

a. Şiirin ilk iki mısrasına (Gölgesinde otur amma / Yaprak senden incinmesin ) yüzeysel 

baktığımızda gözümüze çarpan ilk değer “çevreyi koruma”dır. Yine ilk dörtlüğün son mısrası 

olan “toprak senden incinmesin” de bu görüşü desteklemektedir. Bu dörtlükte esas anlatılan ise 

dünya hayatı ve ölümden sonrasıdır. “Gölgesinde otur amma” derken insanın dünya 

nimetlerinden faydalanabileceğini ve bunun insanın en doğal hakkı olduğunu vurguluyor şair. 

Lakin faydalanılırken onlara zarar verilmemesi gerektiğini, keza bu nimetlerin insan için bir 

emanet mahiyetinde olduğunu belirtiyor. Burada “emanete sahip çıkma” değeri öne çıkıyor. 

Bizim nezdimizde yapraktan kasıt tüm doğa ve doğayı meydana getiren unsurlardır. “Temizlen 

de gir mezara” derken Karakoç, kişinin kötülüklerden ve günahlardan arınmış bir şekilde 

ruhunu teslim etmesi gerektiğini ve her an ölebilceği için insanın, özünü bunlardan arınmış 

vaziyette sürekli hazır tutmasının icab ettiğini ifade ediyor.  

Toprak cansız bir nesnedir, maneviyatla yoğrulmamış, sığ bir bakışta tabiki insana incinmesi 

imkansız gibi gelir. Lakin bizim için toprak kutsal bir olgudur. Öyle ki hayatı var eden, bütün 

doğayı bağrında yeşerten, barınmamızı sağlayan, bizi ısıtan topraktır. İnsanın yaradılışında Hak 

Teala, araç olarak toprağı kullanmıştır1. Hayat yolculuğu dünyevi manada son bulduğunda ise 

insanı yine sarıp sarmalayacak olan topraktır. Halk arasında yaygın olan “Topraktan geldik 

toprağa gideceğiz.” sözü adeta bir kült olmuştur. Toprak temalı edebiyatımızda birçok eser 

vardır. Dolayısıyla insanoğlunun gözünde bu kadar kıymetli olan ve bir gün dünyadan 

göçtüğünde onu kucağına koşacağı toprak, kapısı çalınıp kendine dönüldüğünde insanı 

benimsemelidir. Toprak, “Benden bir parçayla yoğrulup ruh üflendiğin vakit tertemizdin, sen ise 

kendini kire batırıp geri döndün.” dememelidir. Toprağın incinmesinden kasıt budur. Bu 

mısrada insanlara, “iyilik yapma” ve “maneviyatı koruma” değerleri benimsetilmeye 

çalışılmıştır. Burada toprak-insan ilişkisinde öne sürdüğümüz görüşe kanıt olarak; halk içinde 

günahkar bir insan öldüğü zaman kullanılan “Toprak bile kabul etmez.” söylemine değinebiliriz. 

Bu söylemde kullanılan “bile” edatı toprağın ne kadar merhametli olduğuna işaret eder. Yani bir 
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insanı kimse kabul etmese dahi toprağın kabullendiği ifade edilir. Şair de burada toprak senden 

incinmesin derken asıl olarak toprağın her halukarda insanı bağrına basacağını ve 

kabulleneceğini söylüyor. Buradan da hareketle okuruna mesaj vererek  “insanları olduğu gibi 

kabul etme” ve  “merhametli olma” değerlerini öne çıkardığını düşünüyoruz. 

İkinci dörtlükte şair, hayatın zorluklarla dolu meşakkatli bir yol olduğunu “Yollar uzun, yollar 

ince” mısrasıyla anlatıyor. Bu meşakketli süreci kolaylaştırmanın yolunun ise aşktan geçtiğini 

“Yol kısalır aşk gelince” dizesiyle ifade ediyor. Bize göre burada kastedilen aşk, beşeri aşk 

değildir. Buradaki aşk bir sonraki mısrada üzerinde durulacak olan teslimiyetten kaynaklanan 

ilahi aşktır. İslam inancına göre her insan dünyaya imtihan için gelir.2 Kimi insanların imtihanı 

ise daha ağır olabilir. Şairin bahsettiği uzun ve ince yol bu imtihana delalet eder. Bu zorlu 

yolculuğunun sonunun kutlu olması için şaire göre önce “sabırlı olma” daha sonra ise 

“mücadele etme” değerlerine kişinin vakıf olması gerekir. 

“Yat kurban ol İsmail’ce” derken Karakoç, teslimiyeti öne çıkarmıştır. Vurgulanan teslimiyet 

şüphesiz Hakk’adır. Atıfta bulunulan olay ise Hz. İsmail’in, Hz. İbrahim’in gördüğü rüyayı 

yorumlamasının ardınan Allah’a verdiği sözden ötürü bizzat babası tarafından kurban edilmek 

istenmesidir.1  Bize göre şairin burada üzerinde durduğu değer, kişinin canı pahasına da olsa 

“sözünde durma”sıdır. Ayrıca Hz İbrahim’i de anımsatan şair bu mısrada “vefalı olma” değerini 

de öne çıkarıyor. Zira Hz. İbrahim, evlat uğruna da olsa yaradana karşı ne kadar vefalı olduğunu 

bu hadisede gösteriyor.  

Teslimiyet meselesine geri dönecek olursak; Karakoç, körü körüne bir teslimiyet telkininde 

bulunumuyor. Bu teslimiyeti açıklamaya maddi fikirler yetmez, bu kutsiyyeti anlamlandırmak 

manevi bakış açısı da gerektirir. İnsanın kendi gücünün bir yere kadar olduğunun farkına 

vararak, üzerine düşeni yaptıktan sonra  “mütevazı olup” yaradana biat etmesi imanın 

gerekliliğindendir. Ayrıca ekabirlikten uzak olan insanın kendinden üstte bir kurum olduğunu 

bilmesi onu kimi konularda vicdanen rahatlatacak ve şairin önceki mısralarda ifade ettiği hayatı 

daha yaşanılır kılacaktır. Kısacası insanın akıl sağlığını dahi zorlayan “Neden başaramadım?” 

sorusundan şahsı koruyup onu ferahlığa kavuşturacaktır. 

Bu kıtanın son mısrasında ise bize göre Karakoç’un öne çıkardığı değer “samimiyet”tir. Zira 

“Bıçak senden incinmesin” derken şair bıçağa da anlam yükleyip; onu Mahkeme-i Kübra’da 

insana şahitlik edecek azalar gibi ele almıştır.2 Eğer kişi teslimiyetinde samimi ise bıçak 

suretinde düşünülen ve ona ızdırap verecek olan nesneler dahi kişinin imanına şahitlik edecek 

ve bu şehadette zorlanmayacak, dolayısıyla incinmeyecektir. 

Üçüncü dörtlüğün ilk iki mısrasında Karakoç, “doğru sözlü olma” ve “dürüstlük” değerini öne 

çıkarıyor. “Burdayım de ararlarsa” mısrası aynı zamanda “zor durumda olanlara yardım etme” 

değerine de değiniyor. Bir insan pek çok sebepten aranabilir ancak kişi ancak bir başkası 

kendine muhtaç olursa arandığında ulaşılmak istemeyebilir. Halbuki Karakoç’a göre insan her 

daim “paylaşımcı” olmalı, muhtaç olanlar için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Başka bir 

deyişle “neme lazımcı” olmamak gerekir. Bugün bizden çok uzakta harlanan bir ateşi nasılsa 

beni yakmıyor diyerek görmezden  gelirsek ve o ateşin ızdırap olduğu insanların çığlıklarına 

kulaklarımızı kapatırsak; yarın ateş daha da alevlenip bize ulaşınca bizimde başkalarından 

yardım istemeye hakkımız olmaz. Bu örnekten yola çıkarak üzerinde durulan diğer değerin ise 

“özgeci olmak”; yani fedakarlık gösterip sadece çevremizdeki değil diğer bütün insanlara da 

yardım etmektir.  

“Doğru söyle sorarlarsa” mısrasında ifade edilen doğruyu söylemek; bizce insanın öncelikle 

eşref-i mahlukat3 olmasının, daha sonra inancının ve kendine olan saygısının gerektirdiği bir 

zorunluluktur. İnsanın şeref sahibi olması ve mağrur bir duruş sergilemesi için ilk şart “doğru 

sözlü olmak”tır. Burada mağrurdan kastımız kibirle süslenmiş bir kendini beğenmişlik değil 

insan olmanın gerekliliklerini yerine getirmenin verdiği özgüvendir, alnın açık olması 

durumudur. Şairin “sorarlarsa” diye belirttiği söylem bizde ilk olarak şahitlik durumunu 

çağrıştırdı. Şahitlik, oldukça hassas ve bir o kadar muteber bir konumdur. Kişi herhangi bir 

meseleden ötürü şahitliğine başvurulduğunda ucunda üç ayaklıya dolanmış ip dahi olsa 
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“doğruluk”tan şaşmamalı ve “cesaret” değerinden taviz vermemelidir. Aksinin getireceği vicdan 

yükümlülüğü en azılı zalimin dahi yüreğini bir nebze de olsa acıtacaktır. 

Karakoç’un bu kıtanın son iki mısrasında öne çıkardığı değerlerden biri “şehitlik”tir. Bayrak bir 

cenazede tabuta çeşitli sebeplerden ötürü sarılır.1 Bize göre bunların en kıdemlisi ve şairin 

burada da değinmiş olduğu şehitliktir. Şehadet bizim milletimiz için için islamlıktan önce de 

kutsal bir olgu iken; islamlıktan sonra bu olgu daha da yücelmiştir. Öyleki şehadet mertebesine 

erişenlerin aslında ölmediği, Allah katında diri oldukları inancına sahibizdir.2 Ayrıca onların 

uğruna kainatın yaratıldığı son peygamber Hz. Muhammed’e de komşu olduklarına inanmamız 

bu mertebeyi bizim için insanın ulaşacağı en şerefli, en mağrur, en yüksek rütbe kılar. Burada 

fikirlerimizi desteklemesi açısından askeri jargondaki şu ifadeye de yer verelim, “Mareşaller 

bile şehide selam durur.” Karakoç ise bu olguya şu açıdan bakmış ve şöyle telkinde bulunmuş: 

Müslüman evladının hayatınınn her döneminde bu mertebeye nail olacakmış gibi hazırlıklı 

olmasını ve her vakit ulaşırsa eğer bu mertebeyi incitmeyecek, ona leke sürdürmeyecek şeref ve 

onura sahip olması gerektiğini vurguluyor. Şehitliğe yüklenen muhteva ve kutsiyyeti daha da 

ileri bir seviyeye taşıyor. 

Ayrıca son mısrada “Bayrak senden incinmesin” derken Karakoç, şiirdeki genel tarzını 

sürdürerek sembollere derin anlamlar yüklemeye devam ediyor. Bayrak, uluslar için uğruna can 

verilecek kadar kıymetli, en vazgeçilmez olan unsurdur. Bayrakta bir ulusun tüm değerleri hayat 

bulur. Burada şair “bayrak sevgisi” değerinin üzerinde duruyor. Kişinin bayrakla sarılma 

şerefine nail olduğu zaman onu hak etmesi gerektiğini vurguluyor. Şair bayrağı burada 

canlandırarak insan gibi ele almıştır. Şaire göre bayrak, kendini hak etmeyen bir kişiye örtü 

olduğunda şüphesiz incinip kırılacaktır. Keza bayrağın her kişiye örtü olması ihtimal 

dahilindedir. Eğer bu ihtimal vuku bulursa; bayrak için akıtılan onca kanın, sancağın uğrunda 

verilen binlerce canın, yakılan ağıtların hakkına layık olmak gerekir. Bu önermelerden devam 

ederek şairin bu mısrada “bayrağa saygı duyma” değerine de değindiğini söyleyebiliriz. Bayrağa 

gösterilen saygı ona bürünen insana da yansır. İnsanlar; zalim bir hakkaniyetsizlik çerçevesinde 

yapılandırılmış yönetim anlayışına sahip bir zorba dahi olsa ölen bir devlet başkanının 

cenazesine sırf bayrağın hatırına saygı duyarlar. Buna kendi tarihimizdeki cuntacı 

dikdatörlerden de örnek verebiliriz. Birçok vatandaşın en temel haklarını dahi gasp eden, 

devlette üst düzey yetki sahibi olan ve hatta devlet idaresinin en üst makamını temsil etmiş olan 

şahısların cenazesine dahi insanlar, her ne kadar şahsa kin ve öfke kussa da bayrak hatırına itina 

gösterir, içlerindeki olumsuz duyguları o an için bastırırlar.  Bu kıtanın ilk iki mısrasında ifade 

edilen doğruluk ve dürüstlükle beraber bu bağlamdan hareket edersek; Karakoç’un idarecilere 

ve onların nezdinde tüm topluma “adil olma” ve “hoşgörülü olma” değerlerini de hatırlattığını 

söyleyebiliriz.  

Şiirin dördüncü kıtasının ilk mısrasında ifade edilen “İl göçsün göçtüğün vakit” cümlesindeki 

“göçmek” ibaresi bize göre farklı şekilde yorumlanmaya açıktır. Aklımıza gelen ilk tabirde 

şairin burada kişilerin toplum bazında söz sahibi olma durumunu aktarmaya çalıştığını 

düşünüyoruz. Karakoç, toplumda sözüne itibar edilen, şahsına saygı gösterilen bir kişi olunması 

gerektiğini ifade ediyor. Bir kişinin toplumda önder konumda olmasını sağlayan birçok nitelik 

vardır.  Bu nitelikleri değer bazında ele alırsak, bu mısrada vurgulanmaya çalışılan değerin 

“sadakat” olduğunu düşünüyoruz. Her yönüyle kendini gerçekleştirmiş, iyi bir liderin aldığı 

kararların toplumda karşılık bulmasının temel koşulu liderin halkına, halkın da liderine olan 

sadakatidir. İl’in devleti temsil ettiği gerçeğini ele alırsak şairin burada idarecilere seslendiğini 

söyleyebiliriz. Bu ilişkinin oluşmasında, sadakatin yanında tabiki doğruluk, dürüstlük gibi farklı 

değerlerin de etkisi olduğu yadsınamaz. “Göçmek” ibaresi aynı zamanda halk arasında kişinin 

vefat ettiğini anlatan bir dolaylama unsuru olarak da kullanılır. Bu açıdan bakarsak “il göçsün 

göçtüğün vakit” mısrasında Karakoç’un burada ölümü de kastettiğini düşünebiliriz. Bir kişinin 

göçünün, yani ölümünün o kişinin çevresindeki insanlar üzerinde derin bir etki uyandırması 

durumu şair tarafından anlatılmaya çalışılıyor. Bu etkinin oluşmasını, kişininin vefatından sonra 

hoş bir seda ve hayır duasıyla yad edilmesini sağlayan etken olarak bu mısrada  “saygı” ve 

“onurlu olma” değerleri anımsatılıyor. 
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“Yol yansın geçtiğin vakit.” bu mısranın odak noktası ateştir.  Ateş kullanılmaya başladığı ilk 

andan itibaren çeşitli anlamların yüklendiği bir metafor olmuştur. Ateş, gazap unsuru olarak da 

bir nimet olarak da değerlendirilebilir. Aslında doğadaki müthiş dengeyi sağlayan çok ince bir 

ayar vardır. Misal su; olmadığında kuraklık fazlalığında ise afet vardır. Ateş de bu vasfa 

sahiptir. Öyle ki hak dinlerde en öncelikli ceza unsuru ateştir. Fakat aynı zamanda demirin 

eritillip insan yararına kullanılmasını sağlayan da ateştir. Bize göre burada Karakoç, esasında 

ateşin yakıcı değil yapıcı olma özelliği üzerinde duruyor. Bu düşüncemizi şu şekilde açabiliriz: 

Bir kişinin geçtiğinde yolun yanması, insanın hayatı boyunca etrafı için faydalı olmasıdır. Yol, 

ikinci kıtada olduğu gibi burada da hayatı temsil etmektedir; yoldan geçmek ise hayatı devam 

ettirmek manasında kullanılmıştır. Karakoç; kişiye hayatını boşa geçirmemesi gerektiğini, ömür 

boyu insanlığa faydalı olması gerektiğini söylüyor. Bu noktadan hareketle bu mısrada 

aktarılmaya çalışılan değerin, “insanlara faydalı olma” olduğunu söyleyebiliriz. 

Dördüncü kıtanın son iki mısrasında ise (Suyundan içtiğin vakit / Kaynak senden incinmesin) 

hayatı temsil eden “su” metaforundan faydalanılmıştır. Su, insanlık ve tabiat için hayatın 

devamını sağlayan en önemli nimettir. Medeniyetler, tarih boyunca suyun akışına göre 

şekillenmiş ve konumlanmışlardır. Su, birçok nimeti ve canlılığı da beraberinde getirir; 

dolayısıyla günümüzde olduğu gibi gelecekte de su insan için en vazgeçilmez hayat kaynağı 

olacaktır. Şiire dönecek olursak, Karakoç’un kaynaktan kastının ne olduğu sorusu zihnimizi 

kurcalıyor. Bu sorunun cevabı tabiki göze, ırmak, göl, deniz ya da okyanus değil bunların ve 

tüm kainatın yaratıcısı olan yüce Allah’tır. Su-hayat ilişkisine yukarıda değinmiştik. Suyu 

burada hayat olarak düşünürsek, hayatın kaynağı da pekala Allah’tır. Öylese burada değinilen 

“hatırşinas olma” ve “teşekkür etme” değerlerinin menzili madde değil maddenin yaratıcısıdır. 

Allah’a karşı insanoğlunun hatırşinaslığı ve teşekkürü ise “ahde vefalı olma” ve “şükretme” 

değerlerinin meydana çıkmasını sağlar. Karakoç burada su-kaynak irtibatından hareketle algıyı 

bir adım daha öteye taşıyarak bizce insanın yaratıcısına olan temel borçlarına yönlendirmeye 

çalışmıştır. Bu temel borçlardan biri de şüphesiz bahşedilenlere karşılık şükür sahibi olmaktır. 

Son kıtanın ilk iki mısrasında Karakoç, insanın sosyal yönüne dikkat çekiyor. İnsanın toplumla 

ilişkisinde en çok dikkat etmesi gereken ve toplumsal yapının da temelini oluşturan kavram 

“hak”tır. Karakoç, “Toz konmasın sakın sana / Hakkı geçer halkın sana” mısralarıyla toplum 

içindeki bizden öte bireylerin haklarına ve insan ilişkilerinin en ince noktasını oluşturan kul 

hakkına dikkat çekiyor. Karakoç’a göre kişi her daim tetikte olmalı ve üzerine en ufak toz 

konmasına dahi sebebiyet verecek olan bir haksızlığa ya da başka bir deyişle hak yemeye 

yeltenmemelidir. İnsanın, “başkalarının haklarına saygılı olma” ve “hakkaniyetli olma” 

değerlerini vasıflarından biri haline getirmesi gerektiğini söylerek bireyin toplumsal yönüne 

dikkat çekiyor. 

Karakoç, bu mısralarda aynı zamanda kişinin bünyesinde yaşamını sürdürdüğü halkına karşı da 

sorumluluklarının ve ödevlerinin olduğu; bu sorumluluklarının da kişiye yerine getirmesi 

gerektiği mesuliyetleri doğurduğu gerçeğinin üstünü çiziyor. Bireyin, halkının kendisine 

yüklediği bu mesuliyetleri yerine getirmediği takdir hak yiyeceğini belirten Karakoç burada 

aynı zamanda “sorumluluk sahibi olma” değerine de değinmiş oluyor. Son iki mısrada ise şair; 

bu mesuliyetlerinin sadece kişinin yakın çevresiyle sınırlı kalmayacağını, bize göre uzaktan 

kastı olan tüm insanlığa kadar uzanacağını ifade ediyor.  

Bu mısralarda belirtilen yakın ve uzak kavramlarını, aynı zamanda vakit nezdinde geçmiş ve 

gelecek olarak da değerlendirebiliriz. Şairin yakından kastı gelecek, uzaktan kastı ise geçmiştir. 

Bizce geçmişi uzak olarak nitelendirmesinin sebebi, kişinin maziyi tekrar yaşayamayacağı 

gerçeğidir. Farklı bir perspektifden bakarsak bir dakika öncesi sadece altmış saniyeden ibaret 

olsa da tekrar oraya dönmek imkansız dolayısıyla çok çok uzaktır. Ancak ati ise henüz 

yaşanmamıştır ve insan kendisine pay biçilen vakti mutlaka yaşayacaktır. Zamanın su gibi aktığı 

ise birçok insan tarafından dile getirilip söylenilen bir benzetmedir. İzafi olsa da zaman, bir 

şekilde akıp gitmeye ve yarını bir an önce bugün yapmaya devam etmektedir. Yani gelecek 

aslında bize oldukça yakındır. Karakoç’un burada üzerinde durduğu konu ise şudur. Bir kişinin 

mazisinin her daim geleceğini de etkileyeceği tartışılmaz bir gerçektir. İnsan geleceğini kötü 
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şekillendirmemek ve geçmişine leke sürdürmemek adına “zamanının kıymetini bilme” değerine 

her vakitte sahip çıkmaya gayret etmelidir. 

b. İlk kıtada Yazgan, çiçek-bal ve meyve-dal metaforlarını kullanmıştır. Kullanılan sembollerde 

göze çarpan ilk husus nesneler arasındaki ilişkidir. Zira balın özü çiçektedir, meyve oluşumu ise 

dalda gerçekleşir. Çiçek olmazsa bal, dal  olmazsa meyve olmaz. Şairin buradaki ilişkileri 

belirtirken kullandığı teknik ise oldukça ilginç. İlk iki mısrada kaynaktan ürüne -önce çiçek 

sonra bal- üçüncü ve dördüncü mısrada ise üründen kaynağa -önce meyve sonra dal- giden 

hassasiyet zinciri oluşturmuş. Bu kıtada bize göre şairin asıl üzerinde durduğu konu yaradan-kul 

ilişkisidir. Şiirin son kıtasında açıkca beyan edeceği bu konuyla ilgili Yazgan, insanı kırmayıp 

incitmemenin Allah sevgisinden kaynaklandığına, çiçek-bal ve meyve-dal sembolleriyle dikkat 

çekmektedir. Burada ise öncelikle bal hatırına çiçeğe, yani Allah’ın hatırına tüm insanlığa ve 

doğaya karşı “saygı” değerinin ön plana çıkatığını görmekteyiz. Ayrıca, ön planda gösterilen 

çiçek, bal, meyve ve dal gibi doğaya ait unsurlarla “çevreyi koruma” değerine de şairin 

değindiğini söyleyebiliriz. Meyvenin küçük sıfatıyla nitelendirilip dala hürmetin 

vurgulanmasında, meyveye küçük denmesinin sebebi bizce “tokgözlü olmak” değerinin şair 

tarafından aktarılmak istenmesidir. Keza, insanı açgözlülüğe ve bu açgözlülüğün neticesinde 

felakete iten birçok dünya nimeti esasında çok da kıymet taşımayan nesnelerdir. Genel olarak 

ilk dörtlükte bütün dünyevi hususlara duyulan saygı ve sevginin Allah’tan kaynaklandığı 

anlatılmaya çalışılmaktadır. Gözle görülene değil de gözün o an için görmediği ancak 

baktığımız nesnede siluetini gördüğümüz esas kaynağa, çiçek ve balda olduğu gibi bala bakınca 

çiçeği görmeyiz ancak hammaddesinin çiçek olduğunu biliriz, doğru algının yönlendirilmeye 

çalışılması bize göre şairin “vefalı olma” ve “hikmet sahibi olma” değerlerini de işleme 

gayesinde olmasındandır. 

“Konuşmak bize mahsus / Olsa da bir güzel süs” dizelerinde şair insanın üstün olduğu gerçeğini 

ifade etmek istiyor. Burada üstünlük bir kibir malzemesi olarak kullanılmamıştır. Şair, aksine 

eşref-i mahlukat olmanın insanın kendi çabası sonucu gerçekleşen bir durum olmadığını 

dolayısıyla başının, bu gerçeğin farkında olarak önde olması gerektiğini belirtiyor. İnsan, bu 

nitelikleri kendi çaba veya gayretiyle değil de doğuştan kazandı ise, bu üstünlükleri kendine 

bahşedene karşı her daim müteşekkir olmalıdır. Buradan hareketle ikinci kıtanın ilk iki 

mısrasında öne çıkarılan değerin “şükretmek” olduğunu söyleyebiliriz. 

Peki bize bahşedilen bu üstün niteliği, nasılsa bana ait mantığıyla ölçüsüz bir şekilde mi 

kullanmalıyız? Şair bu kıtanın son iki mısrasında ise aslında bu soruya cevap veriyor: Hayır! 

“Ya hayır de, yahut sus” mısrası bu soruya verilebilecek en mükemmel cevaptır. Şöyle ki 

Yazgan, insanın konuşacaksa faydalı konuşması gerektiğini söylüyor. Ayrıca şairin “hayır”dan 

kastının “doğru sözlü olma” değeri olduğunu da düşünebiliriz.   Keza konuşması fayda 

getirmeyecekse veya yanlış üzerine inşa edilecekse susmasının daha itibarlı olacağını söylüyor. 

“Söz gümüşse sükut altındır.”1 atasözü de şairin haklılığını kanıtlıyor. İnsanın, toplum içinde 

kendini küçük düşürüp değerine zarar verecek konuşmalardan kaçınması “özsaygı” değerine; 

bunu yaparken kendi kendini kontrol edebilmesi ise “özdenetim” değerine vakıf olduğunu 

gösterir. Fazla sözden kaçınmak aynı zamanda kelime israfı yapmamayı yani “tasarruflu olma” 

değerini de gündeme getirebilir. Unutulmamalıdır ki müsriflik sadece paha biçilen mallar ile 

değil gereksizce sarf edilen kelimeler ve vakitle de olur. Gereksiz konuşmalarla boşa geçirilen 

vakit ise “zamanın kıymetini bilmek” değeri ile çelişir. Derin manayı yakalamaya çalışırsak şair, 

bize göre burada zamanın ehemniyetine de değinmek istemiştir.  

Yazgan’ın burada incitilmemesini öğütlediği dili ise iki manada düşünebiliriz. Birincisi, 

iletişim, sözcükler aracılığıyla kurulduğunda herhangi bir lisanın zikredilmesi için kullanılma 

zorunluluğu duyulan ve temel azalardan olan dildir. Dili sıradan bir organ olmaktan uzaklaştırıp 

onu kişileştiren Yazgan, boş yere kullanıldığında bu dilin de pek tabi incineceğini ifade ediyor. 

İkinci manada ise dil burada “gönül”1 anlamında kullanılmıştır. Bir kalbi kıracak olan 

araçlardan biri de düşünülmeden kabaca sarf edilmiş sözlerdir. Söylenecek kötü bir ibareden 

etkilenip kırılacak olan kalptir. Kalp kırma hususunda ise örfümüzün ve dinimizin gösterdiği 

titiz tutum ortadır. Dolayısıyla bu kısımda öne çıkarılan bir diğer değerin de “iyi kalpli olmak” 

olduğunu söylemek mümkündür.  
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“Sevmekten geri kalma” diyerek Yazgan, açıkca “sevgi” değerini dile getiriyor. İnsanın temel 

fizyolojik gereksinimlerinin yanında varlığını sürdürmesini sağlayan duyuşsal gereksinimlerinin 

başında hiç şüphesiz “sevgi” gelir. Bir kişi mutlak suretle türü veya oluşum şekli farklı dahi olsa 

sevgiye, sevilmeye ve sevmeye ihtiyaç duyar. Sevgiyi destekleyen en büyük olgular ise “şefkat” 

ve “merhamet” değerleridir. Sonraki mısralarda şair, “Yapan ol yıkan olma / Sevene diken 

olma” diyerek bu değerlere değiniyor. Yapan olmaktan kasıt “insanlara faydalı olmak” ve 

“iyilik yapmak”tır. İyilik ise şefkat ve merhamet olmadan meydana gelmez. Yapan olmak için 

aynı zamanda insanların işini yokuşa sürmemek, gerekirse özden feragat ederek kişilere 

yardımcı olmak gerekir. Bunu sağlayan ise kişinin “kolaylaştırıcı olmak” değerine vakıf 

olmasıdır.  

Diken olmamayı tembihleyen şair burada kişinin zulümden ve zalimlikten uzak olmasını 

öğütlüyor. Zulumet, şefkat ve merhamet sayesinde def edilebilir. Her güzelliğin tabiki bir 

zorluğu da olacaktır. Gülün üzerinde dikenin bulunması buna en güzel örneklerden biridir. 

İnsana düşen görev de bu güzelliklere gölge düşürecek olan meşakkatlerin üzerinde durup 

bunları çoğaltmak değil tam tersi en aza indirip yaşanacak olan güzelliği en üst raddeye 

çıkarmaktır. Şair, icap ederse bu noktada kişinin dikeni kendi eliyle tutup gülü karşısındakine 

yani sevene hediye etmesini, diğer bir deyişle “özgeci olması” gerektiğini ifade ediyor.  

“Başın olsada yüksek / Gözün enginde gerek” Yazgan, bu mısralarda insanın ne kadar kendini 

üstün görse de sonuç itibariyle aciz bir varlık olduğunu ya da mutlaka ondan daha yüksekte 

bulunan Allah olduğunu hatırlatıyor. İkinci mısrada kullanılan “engin” sözcüğü burada bize yol 

gösteriyor. Zira engin, TDK Sözlük’te “Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, 

vâsi.” şeklinde tanımlanır. Yine TDK’da belirtildiği üzere halk ağzında ise engin, “Yüksekte 

olmayan, alçak (yer), ingin, münhat.” manasına gelmektedir. İlk anlamından hareket edecek 

olursak; insan her ne kadar yüksekte olduğunu düşünse de gözünün mutlaka daha kendinden 

daha üst bir varlığı arayacağı sonucunu çıkarıyoruz. Burada kast edilen ise bize göre Allah’tır ve 

insanın yaradan karşısındaki acizliği ise ortadır. Dolayısıyla kendini üstün görmesinin bir 

anlamı da yoktur. Halk ağzındaki anlamından yola çıkarsak bu mısrayı şu şekilde de 

yorumlayabiliriz: İnsanın netice itibariyle ulaşabileceği ve yükselebileceği konumların bir sınırı 

vardır. İnsan en üst sınırlara ulaşsa dahi bu mevki yüce yaradan nezdinde oldukça düşük bir 

mevkidir. Yani insanoğlu kendini ne kadar yüceltirse yüceltsin, bu yücelik aslında sade 

birkonumdur. Burada devreye giren ve şairin üzerinde durduğu değer ise “alçakgönüllülük”tür. 

Şaire göre kişi, her daim mütevazı olmalı ve kendini asla üstün görmemelidir. 

Şairin incinmemesini istediği “yol”dan kastı ise bize göre hayattır. Karakoç da şiirinde aynı 

metaforu kullanmıştır. Yazgan’a göre bütün bir hayatı ekabirlikle şekillendirip zai etmemek 

gerekir. Kişi kibir girdabına sürüklendiği takdirde, amelleri ne kadar salih olursa olsun bu yolu 

taçlandıramayacak belki de menzili uçurum olacaktır. Zira, İblis’in kibri sonrası başına gelenler 

Kur’an-ı Kerim’de anlatılmaktadır.1 Bu yolu, yani hayatı uçuruma sürüklemeyecek olan ve 

şairin derin manada anlatmaya çalıştığı değer ise bizce “güzel ahlaklı olmaktır”. Keza insan, 

önceki satırlarda bahsettiğimiz acziyetinin farkına varıp ahlaki özelliklerini müspet yönde 

yapılandırırsa yolunu yani hayatını değerli kılacaktır. Bu dörtlüğü biraz daha irdelediğimizde 

insanın benlik algısından da kurtulması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü kibirden 

uzaklaşmanın yegane yolu benlikçi düşüncelerden zihni arındırmaktır. Benlik algısından 

uzaklaşmak ise insana “diğerkamcı olma” ve “hoşgörü” değerlerini kazandıracaktır. 

Yazgan, insanı sahip olduğu ve kaybettiği nimetler konusunda dikkatli olması açısından şu 

mısralarla uyarıyor: “Mevla verince azma /Geri alınca kızma”. Şair burada kişiye zenginliği 

verenin veya kişiden zenginliği alıp ona fakirliği verenin Allah olduğuna dikkat çekiyor.2 Bu 

inanç tabiki bir dinin sonucudur, burada “dine inanmak” değeri ön plana çıkıyor. Yüce mevla, 

bir insanı zenginlikle veya fakirlikle sınayabilir. İnsanın vazifesi ise kulluk bilincinde bu 

imtihanı teslimiyet ve tevekkülle başarılı bir şekilde vermektir. Allah, kuluna sayısız nimet ve 

dünya zenginliği verebilir. Kişiye düşen görev ise bu zenginliğin yaradandan olduğunu bilip 

yaradanına ve diğer insanlara karşı asla şımarıklığa kapılmamaktır. Şairin burada üstünde 

durduğu değer “tevazu sahibi olmak”tır. Tevazu sahibi bir insan hiçbir zaman bir önceki kıtada 

değindiğimiz gibi yolunu, yani hayatını ekabirliğin boyunduruğuna hapsetmeyecek ve menzilini 
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kutlu kılacaktır. Nasıl ki zenginliği bahşeden Allah’sa onu alıp fakirliği veren de şüphesiz odur. 

Şaire göre insan, bu bilinçle hareket ederek sahip oldukları elinden alınınca katiyyen yaradana 

sırt çevirmemelidir. Şartsız teslimiyetin gerekliliği budur, böyle bir konuma düşünce insanın 

sığınacağı ve kendine binevi terapi uygulayacağı değer “sabır”dır. Her iki durumda da insan 

Allah’a karşı borcunun farkında olup şükretmekten hiçbir zaman vazgeçmemelidir. 

Bu kıtanın sonraki mıslarının üzerine yoğunlaşınca gördük ki Yazgan oldukça manidar imge ve 

metaforlardan yararlanmış. İnsan hayatında ateşin ne derece önemli olduğu malumdur. İnsanlar 

ateşi oldukça farklı şekillerde yararları için kullanmaktadır. Bu kullanımların en iptidai 

şekillerinden biri de “ocak”tır. Ocak, çorbanın kaynamasını da sağlar hanenin ısınmasını da. 

Şair, harlı bir ateşle yanmasa da tüten bir ocak ihtiyaç görüyorsa onunla fazla uğraşmamak 

gerektiğini söylüyor. Daha fazla ateş için kısmen yanan bir ocak körüklendiğinde bu işlem ters 

de tepebilir. Öyleki hırsla hareket edilip körüğün şiddeti doğru ayarlanamadığı takdirde var olan 

kısık ateş de sönecektir. Bu ateş ise eldeki nimet olan küllerin de sonunu getirecektir. Biz 

burada ateşi, ocağı ve külü sahip olduğumuz veya olma arzusuna kapıldığımız nimetler 

çerçevesinde değerlendirdik. Bir insanın elindekiyle yetinmeyip hep daha fazlasının hırsına 

amansız bir şekilde kapıldığı anda elindekini de kaybetmesi içten bile değildir. İnsanın sahip 

olduklarından ötürü Allah’a müteşekkir olması ve biraz daha isteğine kapılmaması, elindekileri 

muhafaza etmesini sağlayacaktır. Şairin bu metaforları kullanarak dikkat çekmek istediği değer 

“kanaatkar olmak”tır. 

Şiirin son kıtasında ise Yazgan, “Dokunur gayretine / Karışma hikmetine” mısralarıyla kul-

yaradan ilişkisini bize göre zahiri dünyadan alarak bambaşka bir aleme taşımaktadır. Şiire bizce 

aynı ilişkiye değinerek başlayan şair, şiirini yine bu konuyla bitiriyor. Aslında varlığın ve 

dünyanın özünü yaratan ve yaratılmış olanların ilişkisi oluşturuyor. Yüce yaradanın hikmeti ise 

insanın aklı ile kavrayıp açıklayabileceği bir ölçüde teşekkül etmemektedir. Keza bütün 

kainattaki muhteşem düzen ve harikulade ayar, insanı hayretler içerisinde bırakmaktadır. Şairin 

burada karışmamaktan kastı ise bize göre fikri münasebettir. Yani şair Rabb’in hikmetinin 

sadece kuru akılla ifade edilmeye çalışılmasına karşı çıkıyor. Bu zihniyetle başvurulacak bir 

yöntem insanı keşmekeşlerin içine sürüklemekle birlikte, Allah’ın yaratmış olduklarındaki 

muhteşem kusursuzluğa da saygısızlık olacaktır. Peki, yaradılışın gizemini irdeleyip 

sorgulamayacak mıyız? Tabiki sorgulayacağız. Yazgan, bize göre asla böyle bir tavırdan yana 

değildir. Lakin, şairin de ifade etmeye çalıştığı gibi bu gizemin hikmetine nail olmak aklın 

yanında yoğun bir kalbi de gerektirir. Yani maddiyatla sarıp sarmalanmış salt bir pozitivist 

anlayış kafi değildir. Ancak gönül ve ruh yoğunluğu, metafiziğe erişmek için insana yol 

gösterebilir. Bu yol gösteriminde öne çıkan değer ise bizce “maneviyatı korumak”tır. 

“Sahibi hürmetine / Kulu incitme gönül”, şairin bu mısralarda takındığı perspektif, geçmişte ve 

günümüz dünyasında en büyük vahşetlere sebep oluşturan “insana değer vermeyip ona zarar 

verme” anlayışına karşı kıymetli bir başkaldırıdır. Kainatın yaratıldığı andan bugüne dünya 

üzerindeki canlıların en vahşisi şüphesiz insanoğlu olmuştur. Tarih boyunca bu tezimizi 

ispatlayan sayısız vaka rücu etmiştir. İnsanoğlu, dünyevi hangi cezaya çarptırılırsa çarptırılsın, 

en ağır idamlar dahil, vahşi suçları işlemeyi bırakmayıp kendinden başka insanlara veya 

canlılara akıl almaz işkenceler etmeye devam etmiştir. Bu noktada görülüyor ki insanoğlunu 

dizginlemeye maddi hükümler yetmemiş. Bizce insan, gözüyle görmediği daha üst makamlar 

tarafından denetlendiğinin farkına vardığında ancak durdurulabilir. Bu denetleme sadece ceza 

veya öfke yoluyla olmayabilir. Keza Yazgan da şiirin son iki mısrasında sevgi ekseninde bu 

durumu ele almış. Kişiden bir başkasını incitmemesini isterken; sevgilerin en yücesine, en asli 

olanına, en nihai olanına ve en gerçek olanına yani Allah sevgisine başvurmuştur. İnsandan 

yaratıcısına duyduğu sevgi ve saygının adına, yaratılmış olanlara karşı şefkatli olmasını 

istemektedir. Yazgan’ın, yaratıcısına karşı göstemek zorunda olduğu hürmetin hatırına tüm 

insanlığa yaptığı bu çağrı ise bize son olarak “hatırşinaslık” değerini çağrıştırmaktadır. 
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Sonuç ve Öneriler 

Karakoç’un “İncitme” ve Yazgan’ın “Gülü İncitme Gönül” şiirlerinin de yazılmış bütün eserler 

gibi bir öğretisi vardır ve şiirlerin hedeflenen bir amaç veya amaçlar için oluşturulduğu 

aşikardır. Şiirler yoğun imgelere yüklenmiş birçok iletiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu 

iletiler ise bize göre pek çok değeri sanatsal ve edebi bir tazda aktarmak için sanatçılar 

tarafından müthiş bir sanatsal zekayla vazifelendirilmiştir. “İncitme” ve “Gülü İncitme Gönül” 

şiirleri değerler eğitiminde, “Edebi Metinlerden Yararlanma Tekniği” kullanılırken basılı 

kaynaklar arasında kullanılabilecek olan son derece nitelikli bir materyaldir.  

 Karakoç’un “İncitme” şiirinde açıkca ifade edilen veya sözcüklerin ardına ustaca gizlenmiş ve 

kavranabilmesi için biraz çaba gerektiren şu değerlere ulaştık: “Çevreyi koruma, emanete sahip 

çıkma, iyilik yapma, maneviyatı koruma, insanları olduğu gibi kabul etme, merhametli olma, 

sabırlı olma, mücadele etme, sözünde durma, mütevazı olma, samimiyet, doğru sözlü olma, 

dürüstlük, zor durumda olanlara yardım etme, paylaşmak, özgeci olmak, doğruluk, cesaret, 

saygı, şehitlik, bayrak sevgisi, bayrağa saygı duyma, adil olma,  hoşgörülü olma, sadakat, 

insanlara faydalı olma, onurlu olma, hatırşinas olma, teşekkür etme, şükretme, başkalarının 

haklarına saygılı olma, hakkaniyetli olma, sorumluluk sahibi olma, zamanının kıymetini bilme.” 

Yazgan’ın “Gülü İncitme Gönül” adlı eserini derin yapıda irdelediğimizde ise şu değerlere 

ulaştık: “Saygı, çevreyi koruma, tokgözlü olmak, vefalı olma, hikmet sahibi olma, şükretmek, 

doğru sözlü olma, özsaygı, özdenetim, tasarruflu olma, zamanın kıymetini bilme, iyi kalpli 

olmak, sevgi, şefkat, merhametli olma, insanlara faydalı olmak, iyilik yapmak, kolaylaştırıcı 

olmak, özgeci olmak, alçakgönüllülük, güzel ahlaklı olma, diğerkamlık, hoşgörülü olma, dine 

inanmak, tevazu sahibi olmak, sabırlı olma, kanaatkar olmak, maneviyatı korumak, hatırşinas 

olma.” 

Her iki şiirde de “Çevreyi koruma, iyilik yapma, maneviyatı koruma, merhamet, sabır, mütevazi 

olma, doğru sözlü olma, özgeci olmak, saygı, hoşgörü, insanlara faydalı olma, hatırşinas olma, 

şükretme, zamanın kıymetini bilme ve vefalı olma” değerleri ortak kullanılmıştır.  

Bu değerlere baktığımızda iki şiirinde hemen hemen aynı eksen etrafında oluşturulduğunu 

görmekteyiz. Her iki eserde de benzer değerlerin sıklıkta olması şairlerin vermek istedikleri 

iletinin ve okuyucuya aktarmak istedikleri değerlerin birbirine yakın olduğu sonucuna, bizi 

ulaştırıyor. Şiirlerin hedeflediği alan bize göre maddi dünyadan daha çok manevi hayattır. Öğüt 

vermen şeklinde yapılandırılmış bir üslup kullanan sanatçılar, yaptıkları telkinlerde ortak 

mesajları iletmeye çalışmışlardır. İnsanın gönül dünyasına erişip orayı zenginleştirmeye ve 

değerli kılmaya çalışan sanatçılar, hayatın anlamını oluşturan öz değerleri akıcı ve yalın ancak 

yoğun anlatımlarıyla kavratmak istemişlerdir. 

Oluşturduğumuz değer sınıflamasından hareketle bu iki eseri değerlendirdiğimizde gördük ki 

her iki şair de bize göre daha ziyade nihai değerleri hedeflemektedir. Şiirlerde en az yer verilen 

değerler ise alt değerler olmuştur. Vasat değerler ve üst değerler birbirlerine yakın miktarda 

şiirde yer bulmuşlardır. Bu dağılım bize gösteriyor ki şiirler daha ziyade bireyin kişisel ve 

ruhsal gelişimi tamamlandırmasına yönelik yazılmıştır. 
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Tablo 1 

Eserlerdeki değerlerin değer sınıflamasında gösterimi 

Alt Değerler Vasat Değerler Üst değerler Nihai Değerler 

Çevreyi koruma 

Cesaret 

Saygı 

Mücadele etme 

 

Sözünde durma 

Doğru sözlü olma 

Bayrağı sevmek 

Sadakat 

İnsanlara faydalı olma 

Teşekkür etmek 

Başkalarının hakkına 

saygılı olmak 

Sorumluluk 

Emanete Sahip Çıkma 

Tasarruflu olma 

Kolaylaştırıcı olmak 

Vefalı olma 

Samimiyet 

Dürüstlük 

Zor durumda olanlara 

yardım etme 

Paylaşmak 

Doğruluk 

Bayrağa saygı duyma 

Adil olmak 

Zamanının kıymetini 

bilme 

Tokgözlü olmak 

Özdenetim 

Dine inanmak 

İyilik Yapma 

Maneviyatı koruma 

İnsanları olduğu gibi kabul 

etme 

Merhametli olma 

Onurlu olma 

Sabırlı olma 

Mütevazi olma 

Özgeci olmak 

Hoşgörü 

Hatırşinas olmak 

Şükretmek 

Hakkaniyet 

Şehitlik 

Hikmet sahibi olma 

Özsaygı 

İyi kalpli olmak 

Şefkat 

Alçakgönüllülük 

Güzel ahlak 

Diğerkamlık 

Kanaatkar olmak 

 

Günümüzde milletin, ortak bir ülküye tutunma ve birlik olabilme mücadelesindeki en büyük 

destekçilerinden biri değerleri olacaktır.  

Değer eğitimin örtük programdan çıkarılarak alenen üzerinde durulup işlenmesi gereken bir ders 

niteliği kazanması zorunluluğu, oldukça hızlı gelişen ve değişen çağımızın şartlarının 

gerektirdiği bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun farkına varılmalı ve bilişsel alan kadar duyuşsal 

eğitim de ön plana çıkarılarak sistemli bir şekilde ele alınmalıdır.  

Yaptığımız çalışma, günümüz eğitim meselelerinde en önemli yeri teşkil eden “değerler 

eğitimi” konusunda edebi metinlerin kullanılmasına ve eserlerin getireceği faydalara bir örnek 

oluşturabilir. Özellikle, Türkçe ve Edebiyat derslerinde her iki şiir de öğretmenler tarafından 

basılı materyaller olarak kullanılabilir. Bu eserler öğrencilere sunulmaları durumunda, hem 

öğrencilerin ilgisini derse çekecek hem de muhtevalarının zengiliği bizce öğrencileri irdeleyip 

düşünmeye sevk edecektir. Ayrıca eserlerde mevcut bulunan değerlerin yoğunluğu, bu şiirlerin 

değer aktarımındaki önemini de ortaya çıkarmaktadır. Dersler haricinde çeşitli kulüp 

organizasyonlarında ve kurumlardaki değerler eğitimi komisyonlarının yürüteceği faaliyetlerde 

de çalışmamızdan istifade edinilebilir. Bu ve benzeri şekilde içeriği karakter eğitimine yönelik 

olan edebi eserlerin ders kitaplarında yer alma sıklığı arttırılmalıdır. Bu tarz çalışmalar 

sayesinde öğrencilerin milli ve manevi değerlerimizi kazanmaları yolunda müspet adımlar 

atılmış olacaktır. 

Özellikle yakın tarihli edebiyatımızda mihenk taşı olmuş Sezai Karakoç, Yavuz Bülent Bâkiler, 

İsmet Özel, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Nurullah Genç gibi ileti kaygısı taşıyan sanatçı ve 

mütefekkirlerin eserleri değer aktarımı açısından incelenebilir. Yalın ama yoğun bir dille 

oluşturulmuş bu eserler üzerine yapılacak olan çalışmalar, insanımızın bilhassa gençlerimizin 

ilgisini çekecektir. Akademik manada yapılacak olan çalışmalar değer eğitiminde yol gösterici 

olacak ve bu eğitimin sistemli bir şekilde tam anlamıyla gerçekleştirilmesine katkı 

sağlayacaktır.  
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MAVİSEL YENER’İN ÇOCUK KİTAPLARINDA  

SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ 

 

Zehra ANAZ* 

 

Özet 

Her çocuk bulunduğu ortamın kültür özelliklerine göre dilini geliştirir. Dile bağlı olarak da değer ve 
davranış geliştirir.  Dil öğrenimi, eğitimi aynı zamanda bir kültür aktarımı olduğu için her topluluk 
kültürünü dilin yardımıyla yeni kuşaklara taşır. Böylelikle sözlü ve yazılı anlatım ile gerçekleştirilen halk 
edebiyatı ürünleri çocuğun dil eğitimine önemli ölçüde katkıda bulunur.  

Masal, destan, efsane, ninni, türkü, tekerleme, mani, bilmece, fıkra, halk şarkıları çocuğun gerek dil 
bilinci gerekse kültür oluşturmasında etkili ürünlerdir. Çocuk edebiyatı, kökleri geçmişe dayalı yüzyıllık 
birikime sahip bu ürünleri göz önünde bulundurmaktadır.  

Çocuk kitapları yazarı olarak tanınan, çocuklara okumayı sevdirmek amacında olan bir yazar olarak 
karşımıza çıkan Mavisel Yener’in bu ürünlere yatkınlığı ve konuyu çocuk gözüyle aktarımı hemen her 
kitabında göze çarpmaktadır. Mavisel Yener'in çocuk diliyle yazdığı öyküler, masallar çocukların dünyaya 
gülümseyerek ve hoşgörü ile bakmalarına yardımcı olabilecek, onlara okumayı ve kitabı sevdirebilecek 
türdendir. 

Çocukları anadilin söz varlığıyla tanıştıran Mavisel Yener’in eserleriyle sınırlandırılan çalışmada 
kitaplar;  sözlü edebiyat ürünlerinin çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilişkisi göz önünde bulundurularak 
aktarılması bakımından kapsamlı olarak incelenecektir. Bu çalışmayla Mavisel Yener’in eserlerinin çocuk 
edebiyatı-sözlü edebiyat ilişkisi kapsamında kullanılabilirliğini tespit etmek amaçlanmaktadır. İnceleme; 
detaylı okuma, fişleme ve tasnif faaliyetinin ürünüdür. 

Araştırmanın sonunda yapılan analizler sonucunda, “sözlü edebiyat ürünlerinin çocuk ve gençlik 
edebiyatına Mavisel Yener’in eserleri örneğinde aktarılması” değerlendirilecek ve araştırmada elde 
edilen bulgulardan yola çıkılarak Mavisel Yener’in eserlerinin sözlü edebiyat ürünleriyle ilişkisi 
kapsamında dil ve anlatım yönünden materyal olarak kullanılması hususunda öneriler getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve gençlik edebiyatı, sözlü edebiyat, dil ve anlatım, dil eğitimi, Mavisel Yener. 

 

Giriş 

Toplumun temel ögesi olan çocuk ve çocukluk dönemi, tarihi süreç içerisinde değeri daha da 

artarak bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Bunun neticesi olarak da araştırmacılar, hedef kitlesi 

gereği üzerinde en çok düşünce sarf edilmesi gereken çocuk edebiyatı kavramı üzerine 

yoğunlaşmışlardır. Çocuk edebiyatıyla ilgili araştırmacılar, farklı tanımlamalar ve yaklaşımlar 

öne sürmüşlerdir. Bu tanımlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür: 

Çocukların okuması için yazılmış, derlenmiş veya yayımlanmış olan bütün yayınları içine alır 

(Enginün, 1991: 392). 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 zenginleştirilen, beğeni düzeylerini 

yükselten ürünlerin genel adıdır (Sever, 2003: 9). 

Çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düşüncelerine hitap eden  (Oğuzkan, 

2001: 12) çocuk edebiyatı, bununla birlikte çocukların “hayallerine, duygularına, düşüncelerine, 
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yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitirken eğlenmelerine katkıda bulunan sözlü ve yazılı 

verimlerin tamamıdır.” (Yalçın vd. 2002: 17) şeklinde de tanımlanabilir. 

İlgili alanyazındaki tanımlar incelendiğinde, edebiyatın bir parçası olarak kabul edilen çocuk 

edebiyatının hitap ettiği kitle dâhilinde farklı ölçütlere göre incelenmesi gereken bir disiplin 

olması gerektiği yönündedir. Ayrıca araştırmacılar çocuk edebiyatının pek çok tanımının 

yanında, sınırları, sahip olması gereken nitelikleri, gerekliliği ve hitap ettiği yaş grubu üzerinde 

de durmuşlardır. Bu bağlamda çocuk edebiyatının kapsamı “Genel hatlarıyla çocuğun 

dünyasında güzellikler çağrıştıran, onun ruhunda güzele ve iyiye karşı olumlu davranışlar 

geliştiren, hayal dünyasını zenginleştirerek ana dilinin tadını hissettiren eserler çocuk edebiyatı 

kapsamında değerlendirilir.” (Özcan, 2008: 583) şekilde sınırlandırılmıştır. 

Çocuk edebiyatının ilk ve yaygın ürünleri gerek dünya edebiyatında gerekse Türk edebiyatında 

sözlü geleneğin içinde yer almıştır. Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi, dünyadaki 

edebiyatın gelişimiyle yakından ilgilidir. Tanzimat dönemi Türk çocuk edebiyatının da 

başlangıcı sayılabilir (1839). Tanzimat'tan önce sözlü edebiyat türü hâkimdi. Bunlardan masal, 

bilmece, tekerleme, atasözleri, Nasreddin Hoca fıkraları daha çok evlerde, Karagöz ve Meddah 

biçimleri de kamusal alanlarda çocukların eğitim ve eğlencesine sunulurdu (Sınar, 2007: 547). 

16. yüzyıla kadar çocuklar için yazılmış kitap olmadığı için çocuklar, edebiyat gereksinimlerini 

halk edebiyatı ürünleriyle gideriyorlardı (Oğuzkan, 2001: 13). Böylelikle her bilimsel ve sosyal 

alanda olduğu gibi çocuk edebiyatı alanındaki boşluğun sözlü kültür ürünleriyle dolduğuna 

tanık olunmaktadır.  

Çocuk edebiyatı, geçmişten bugüne sözlü gelenek ürünlerinden olan masal, efsane, tekerleme, 

mani gibi türlerle hep iç içe olmuştur. Çağdaş edebiyatın, halkbiliminden, halk kültüründen 

sıkça etkilendiği bir gerçektir. Yüzyıllar boyunca insanları etkilemiş, onların edebiyat 

ihtiyaçlarına yanıt vermiş kimi türlerin, günümüz sanatçısının da ilgi odaklarından biri olması 

doğaldır (Karadağ, 1996: 290). O halde, halk edebiyatı ve çocuk edebiyatı ilişkisinde de, halk 

edebiyatının çocuk edebiyatına hem kaynak oluşturması hem de etkisi söz konusu edilebilir. 

Çocuk eğitimindeki arayışların sonucu (Şirin, 2000: 15) olarak yazılan çocuk kitapları, 

çocukların yaşama gücünü artıran onlara yurt, bayrak, doğa sevgisini aşılayan insan sevgisini 

telkin eden, büyüklere saygıyı öğreten sosyal davranışlar ve güzellik duygusu kazandıran 

niteliklere sahip olmalı, özetle millî ve evrensel değerleri aşılamalıdır. Ayrıca bu kitaplar, dil, 

üslup, konu, düşünce ve tez bakımından çocuğun okuma, anlama, kavrama, zevk alma 

derecesine uygun olmalıdır. Bu noktada çocuk edebiyatı yazarı önemli bir işlev üstlenmelidir. 

Kendi kültür kaynaklarından beslenmiş olan çocuk edebiyatı yazarı, sahip olduğu sanatsal 

yeteneği millî kültürle beslediği sürece gelecek nesillerin olumlu yönde inşasına yardım etmiş 

olmaktadır. İşte tam bu noktada karşımıza günümüz çocuk edebiyatı yazarları arasında yer etmiş 

olan Mavisel Yener çıkmaktadır. 

Bu bildiride Mavisel Yener’in eserlerine yer verileceğinden, Yener hakkında biraz bilgi 

vermemiz, tanımamız açısından yararlı olacaktır. 

1. Mavisel Yener’in Biyografisi 

1962 yılında Ankara’da doğan yazar, çocukluk döneminde tanıştığı kitaptan kendini koparamaz. 

Kitap okumak onun için tutkuya dönüşür. Ailesinde edebiyatla uğraşanlar olması da yazarlık 

yapmasının önünü açar.  

1984’te Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Yener, 1980 yılından bu 

yana öykü, masal, şiir, roman, eleştiri yazılarını yayımlamış, iki yıl süreyle Gazete Ege’de 

çocuk sayfası hazırlamıştır. Haber Ekspres gazetesinin çocuk sayfasında köşe yazarlığı 

yapmıştır. Varlık, Virgül, Edebiyat Eleştiri gibi yazın dergilerinde öykü ve yazıları 

yayımlamıştır. TRT İzmir Radyosu’nda iki yıl süreyle “Mavi Mektuplar” isimli yazın köşesini 

hazırlayıp sunmuştır. 2007’de TRT İzmir Radyosu’nda “Mavi Sözcükler” isimli köşeyi 

hazırlayıp sunmaya başladı. İki yazar arkadaşıyla (A. Akal, N. Yılmaz) birlikte kaleme aldığı 

Mor Gece Mavi Gün isimli oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 2007 sezonunda sahnelenmiştir.  
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Çocuk edebiyatı alanında atölye eğitmenliği de yapan, yine aynı zamanda diş hekimliği ve 

yazarlığı birlikte yürüten Yener, ortaya koyduğu birçok eser ile çeşitli ödüller almıştır. Yener, 

bununla birlikte çocuk edebiyatının Nobeli sayılan H.C.Andersen Ödülü için 2018 yılı Türkiye 

adayı olarak gösterilmesi açısından da ayrıca dikkate değer bir yazar ve şair. 

2. Amaç ve Önem 

Bu çalışmanın amacı Mavisel Yener’in eserlerinin sözlü kültür ürünleriyle ilişkisi bakımından 

çocuk edebiyatı kapsamında kullanılabilirliğini saptamaktır. Mavisel Yener’in eserlerinde sözlü 

kültür ürünlerinin kullanımına yönelik akademik tahlilî bir çalışma olması bakımından, alandaki 

eksikliği giderme yolunda önemli bir adım olduğu söylenebilir. 

3. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın evren ve örneklemi, verilerin toplanması ve 

çözümlenmesinde kullanılan teknikler açıklanacaktır. 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini; Mavisel Yener’in tüm eserleri, örneklemini ise ağırlıklı olarak masalları 

oluşturmaktadır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın verileri, Mavisel Yener’in roman, öykü, şiir, masal gibi çocuk kitapları ve 

konuyla ilgili başka yayınların da okunması aracılığıyla elde edilmiştir. 

3.4. Veri Çözümleme Teknikleri 

Mavisel Yener’in eserlerinin- sözlü edebiyat ürünleriyle ilişkisi kapsamında dil ve anlatım 

yönünden materyal olarak kullanılması belirlenmeye çalışılmıştır. 

4. Çocuk Edebiyatı Materyali Olarak Sözlü Kültür Ürünleri ve Katkıları 

Genel hatlarıyla çocuğun ruhunda güzellikler, iyilikler çağrıştıran, hayal dünyasını 

zenginleştirerek ana dilinin tadını hissettiren eserler çocuk edebiyatı kapsamında değerlendirilir.  

Çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte annesinden dinlediği ninnilerden, sonraki dönemlerde 

anlatılan masallara, çocuk oyunlarından tekerlemelere, bilmecelere, destanlardan efsanelere, 

kahramanlık hikâyelerine, atasözlerinden deyimlere, fıkralara, manilerden ninnilere, türkülere, 

ağıtlara, dualardan, beddualara Karagöz’den kuklalara, meddahtan ortaoyununa kadar bütün bu 

edebi ürünler Türk halk edebiyatının türleri içinde yer almaktadır. (Özcan, 2008: 583). 

Çocuk edebiyatıyla ilgili eserler yazılırken kaynak olarak halk edebiyatı türlerinden özellikle 

yararlanılması gerekmektedir. Çünkü bu kaynaklar yüzyıllarca halkın zevkine uygun türetilmiş, 

milletin dilinde işlenerek benimsenmiş ve nesillerden nesillere aktarılagelmiş, kültürel 

özellikleri içinde barındıran edebi mahsullerdir (Özcan, 2008: 587). 

Çocuk edebiyatında destan, masal ve bilmece gibi folklor ve edebiyatın ortak malzemesinden 

yararlanarak eser vermek orijinal eser vermekten daha önemlidir. Dünyanın bütün büyük çocuk 

edebiyatçıları da büyük ölçüde masal ve folklordan yola çıkanlardır (Miyasoğlu, 2002: 385). 

Son yıllarda televizyon, sinema ve bilgisayar oyunlarında şiddetle birlikte hiçbir temele 

dayanmayan hayal ürünü yapma mitolojilere dayanan roman ve filmler yayılmıştır. Batılılar, 

halk edebiyatı ve folklordan faydalanarak opera, bale, tiyatro, roman ve çocuk şiiri yazdılar. 

Sözlü ve yazılı kaynaklara yönelmek batıda gelişen çocuk edebiyatının ana damarını 

sağlamlaştırdı (Yardım, 1987: 342). Türkiye’de de bu dönüşüm benzer niteliktedir. 
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Millî insan yetiştirmek için genç nesillerin ruhlarını millî destanlarla doyurmak (Güney, 1966: 

6) gerektiğine inanan Güney, gençlere yabancı mitolojilerden önce kendi mitolojimizi, 

destanlarımızı ve kahramanlarımızı öğretmemiz gerektiği tezini ileri sürer. Sözlü kültür 

ürünlerimizin zenginliği dikkate alındığında, bu ürünlerin çocuk eğitiminde kullanılması 

konusuna ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

5. Sözlü Kültür Ürünlerinin Mavisel Yener’in Eserleri Örneğinde Aktarılması 

Çalışma, Yener’in masal, öykü, roman ve şiirleri içerisinden seçilmiş, on üç masal kitabının 

odak alınarak çocuk edebiyatı ögeleri açısından incelemelerini içermektedir. Çalışmada 

kullanılan masal kitapları önce teorik olarak tespit edilmiş, sonra tarama yöntemi kullanılarak 

incelenmiştir. Çocuk edebiyatının ögeleri arasında sayılan karakter, konu, ileti, dil ve anlatım 

unsurları, belirlenen eserler içinde taranmış, değerlendirilmiş ve hedef kitleye uygunluğu 

tartışmaya açılmıştır. 

5.1. Masalların ve Masalsı Ögelerin Aktarımı 

Sözlü kültür ürünlerinden ve çocuk edebiyatının önemli kaynaklarından olan masal sözcüğü” bu 

konu üzerinde derlemeler yapmış olan ve bu kavramı Türk Masalları adlı masal kitabında 

tanımlayan Tezel’e (1985: 6) göre “Masal, olayların geçtiği yer ve zamanı belirli olmayan, peri, 

dev, cin, ejderha, arap bacı vb. gibi kahramanları belirli kişileri temsil etmeyen hikâyedir.” M. 

R. Şirin (1987: 157-160) masal kavramına psikolojik açıdan yaklaşarak bu türün insan benliği 

üzerindeki etkisine dikkat çeker:  

“Masallar insanlığın çocukluğudur. Masalların bizce bilinmeyen zamanı ‘evvel zaman içinde’ 

bir zamandır. Olağanüstü biçimde, bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen kişiler ve varlıklarla ilgili 

olayların çarpıcı bir anlatımıdır masal. Masal çocukluk cennetidir. Çocuğun sınır tanımayan bir 

düşünce tarzı vardır. Masalı bunun için sever çocuk. Onda ulaşılması gereken en sihirli dünyayı 

‘hayalindeki ülkeyi’ bulur.” Masal, çocuğun daha okuma yazmayı öğrenmeden önce tanıştığı 

yazınsal eserdir. 

Masal gerçek dünyanın basitleştirilmiş bir modeli gibidir. Aynı zamanda da çocuğun dünyaya 

ilişkin bilgileri ve deneyimleri edinmesinde yardımcı bir araçtır (Yalçın, Aytaş, 2002: 47). 

Halk edebiyatını oluşturan türleri çocuk edebiyatında kullanılması açısından ele alırsak; çocuğa 

dinleme okuma, konuşma yazma edinimleri kazandırmakta masalların motivasyonu 

yadsınamaz. İkilemeleri pekiştirme sıfatları, tezlik, sürerlik ve yaklaşma fiillerini, ses taklidi 

sözcükleri, deyimleri, atasözlerini, duaları, bedduaları ve birbirinden güzel renkli inceliklerle 

süslü halk dili söylemlerini barındıran masallar bireye yalnızca dilinin tadını vermekle kalmaz 

sanatçıların yazarların gelecekte o dili geliştirip edebi sanatsal ürünler vermelerine de katkıda 

bulunur (Yavuz, 1999:440). 

Boratav (2002: 113), masal-dil ilişkisine yönelik olarak “Çocuğa ana dilinin, bir işçi elindeki 

alet gibi nasıl kullanıldığını ilk öğreten, ona bu dilin türlü hünerlerini, kıvraklığını, zenginliğini, 

inceliğini ilk gösteren, kişiye kendi dilini konuşamayanlardan uzaklaştırıcı, onu konuşanlara 

yakınlaştırıcı duyguyu –ninnilerin, tekerlemelerin, türkülerin yanı başında, ama herhalde 

onlardan daha geniş ölçüde- ilk aşılayan masaldır.” görüşünü ileri sürer.  

Çocuğun anadilini öğrenmesine, kullanmasına ve zenginleştirmesine yardımcı olan masalların 

çocuk eğitimindeki yeri bakımından çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Ünlü bir masal yazarı olan 

Eflatun Cem Güney (1966: 9-10)  masalların olumlu yönüne değinenlerdendir. Yazara göre 

“Masallar, sadece hayal ve fantezi mahsulü değildir; çeşitli motiflerle nice sosyal realiteler 

çizgileştirilmekte ve hele çoğu insan ruhlarında yapılmış bir seyahat hissini vermektedir. 

Keloğlan, Peri Kızı, Devanası, Kara Ese, Sarı Köse… Bu masal kahramanlarının hamuru, 

mayası bir ama, huyu suyu bir değil; akı da var, karası da… Akyürekliler arasında, gönül alıp 

Kâbe yapanlar mı dersin, hakka, hakikate tapanlar mı…” 

Çocukların ruhunu besleyen ve insanları tanıma melekesi kazandıran (Güney 1966: 10) araç 

olan masallar arasında hayvanların kişileştirilmesi, onlara insan rolü verilmesiyle oluşturulan 
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fabllar, insani değerleri dile getirerek gerek kişisel gerekse toplumsal aksaklıkların çözümünde 

yol gösterici nitelik taşırlar.  

Edebiyat dünyasında masal türünde eser veren pek çok yazar bulunmaktadır. Çocuk 

edebiyatının duyarlı kalemlerinden Mavisel Yener, hem kaleme aldığı masallarıyla hem de 

öykü, roman ve şiir gibi türlerde yer verdiği masalsı ögelerle çocuk edebiyatını sözlü kültür 

ürünleriyle buluşturmaktadır. 

Yener, Mavi Masallar Dizisi/İlk Okuma serisi olarak yayımlanan Düş Sandığı, Uçan Goril, 

Köpek Okulu, Köpeğim Âşık Oldu, Tırtıl Teyze, Masalcının Mektubu, Mavi Orman, Dipsiz Göl, 

Ödev Makinesi, Dedektif Birce adlı kitapları, okumayı yeni öğrenen öğrenciler için kaleme 

almıştır. Türkçeyi özenle kullanan Yener, 2/3’ü resim,1/3’ü yazı olacak biçimde oluşturduğu 

sayfa düzeni ile eserlerinde kısa cümle yapılarını dil ve zekâ kıvraklığı kazandıracak anlatımı ile 

kullanmıştır. 

Düş Sandığı adlı kitabında ayakkabı boyayarak biriktirdiği paralarla kitap fuarına gelen ve 

düşlerini gerçekleştirmenin yollarını kitaplarda arayan minik Umut’a, fuarda tanıştığı yazar 

düşlerin gerçeğin yaratıcısı olduğunu söyleyince, yeni kitaplar almayı düşleyerek evinin yolunu 

tutan çocuk kahraman aslında yazarın tüm eserlerinde yer verdiği örnek tiptir. Kitapta Yener’in 

tüm kitaplarında da kullandığı dikkati çeken bir tekniği var: Metinler arasılık. Yazar, hem 

kahramanların adını hem de kitaplarını eserlerinin çoğunda kullanarak kitaplarında bir bütünlük 

hissi uyandıran iç içe metinler kurgulamıştır. Burada da Uçan Goril masal kitabını 

kahramanının eline tutuşturmuş daha da ötesi yazarıyla da yani kendisiyle tanıştırmış ve kitabı 

imzalatmıştır. Yani kurguyla gerçekliği bir arada kullanmıştır. Serideki hayvan öyküleriyle 

kitabın son sayfasında yer alan boyama sayfası ayrıca çocukların ilgisini çekmektedir: 

“Kitabını seçmişti: ‘Uçan Goril’ ” (DS, S.4) 

“İmzalaması için ona verdi.” (DS, S.5) 

Evinden Kaçan Masal eseriyle TÖMER Ana Dili Masal Ödülü almış olan Yener, çocuklar için 

yazdığı bu eserde, birbirinden bihaber insanların dünyasında farkındalığın ve anlayışın önemini 

hatırlatıyor. Eser, klâsik masal ögeleriyle bezenmiş, ama tamamen farklı, çağdaş bir anlayışla 

hazırlanan birbirinden ilginç dört masaldan oluşmaktadır: Evinden Kaçan Masal, Yaşlı Kitap, 

Sihirli Çoraplar ve Konuşan Koltuk. Detaylı inceleme ve özetleme kitaba adını vermesi 

sebebiyle kitabın ilk masalı olan Evinden Kaçan Masal üzerinde yapılmıştır. Masalı içerisinde 

yer alan zengin ögeleri görme açısından önce kısaca özetleyelim: 

Yaşlı ve şişko olan Masalcı Amcanın içine kötü karakterleri doldurmasından sıkılan Masal, gece 

kimseye hissettirmeden evden kaçar. Bir evin penceresinden içeri girer ve evin küçük kızıyla 

arkadaş olur. Kız henüz okula gitmemektedir ve yılanların dilinden, ağaçların dilinden, kuşların 

dilinden anlamaktadır. Evinden Kaçan Masal ona Güneş Kız adını verir. Birlikte eğlenirler. 

Güneş Kız onun kendiliğinden evinden kaçmadığını, onu kendisinin çağırdığını söyleyerek, 

beraberinde galaksiler ötesine götüreceğini söyler. Masal, galaksiler ötesinin ancak masallarda 

olacağını söyleyerek onunla alay eder. Kız düşündüğü şeyin gerçekleşmesi için inanmasının 

yeterli olacağını söyleyerek onu bir ormana götürür. Burası Dağ Cinleri’nin Çikolata Krallığıdır. 

Pek çok davetli vardır. Toplanma nedenleri parktaki koca ağacın kesilmesidir. İnsanların 

çevreye zarar verdiklerini düşünürler ve onları cezalandırmak isterler. Ancak çocuklara 

kıyamazlar. 

Evinden Kaçan Masal’da hem insanlar hem de hayali karakterler yer almaktadır. Tüm 

masallarda olduğu gibi çoğunun olağanüstü özellikleri vardır. Masaldaki kahramanlar fiziksel 

özelikleri, duygu ve düşünceleriyle geliştirilerek anlatılmıştır. Yani kahramanlar çocuğun 

içselleştirip ilgi duyabileceği ve özdeşleşebileceği şekilde kurgulanmıştır. 

Masalda ele alınan konu genel olarak çocuğun ilgisini çekebilecek özelliktedir. Özelikle de 

merak ögesi sayesinde çocuk masalı sonuna kadar sıkılmadan okuyabilir. Aslında bu masal, 

evinden değil yazarından kaçıyor. Çünkü o, öteki masallara benzemek istemiyor. Oysa yazar, 

ona cadıları, tek gözlü devleri doldurmaya kalkıyor. 
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 Kitaptaki iletiler, iyi ve kötü kavramlarıyla ilgilidir. İnsanların çevreye verdiği zararın etkileri 

tema olarak ele alınmıştır. İşte masalın özü de burada yatmaktadır. İletilerin çocuğa uygun 

olduğu söylenebilir: 

“Bugün burada, parktaki gölgeli koca ağacın kesilmesi nedeni ile toplandık. İnsanlar doğaya istedikleri gibi zarar 

veriyorlar. Artık buna bir çözüm bulmalıyız. Bütün hayvanları, bitkileri ve masal kahramanlarını Dağ Cinleri 

ülkesine davet ediyorum. Artık burada yaşasınlar. İnsanları yalnız bıraksınlar.” (EKM, S.19) 

Kahramanlarını kitapları seven çocuklardan seçen yazar, okuyucularına kitap okumanın hayatın 

bir parçası olduğunu ve mutlaka okumaya zaman ayrılması gerektiğini yine kahramanlarını 

kullanarak hissettirmeye çalışır.  

Evinden Kaçan Masal kitabında bulunan “Yaşlı Kitap” masalında elektronik kitaplarla normal 

kitaplar arasındaki fark üzerinde durulmuştur. Masalda, eski bir kitabın CD’lerle tanışması 

anlatılıyor. 

“Kendilerine ‘kitap’ diyen nesneler, kitaptan başka her şeye benziyorlarmış. Hepsinin rengi ve şekli aynıymış. 

‘Hepinizin içinde aynı şeyler yazıyor olmalı, birbirinizin aynısınız çünkü. Yere düşseniz kırılırsınız’ diye dudak 

bükmüş.” (EKM, S.33-34) 

Bu masalda üzerine durulan tema, karşısındaki insanın yaptığı hataları affetmektir ve bu tema 

üzerinden veciz ifadeye yer verilmiştir: 

“Benimle yaşlı ve eski bir kitap olduğum için alay ettiniz ama ben sizi affediyorum. Çünkü affetmek, karşısındakini 

anlamak demektir. Ben de sizleri anladım.” (EKM, S.39) 

Kitapta yer alan “Sihirli Çoraplar ve Konuşan Koltuk” adlı masallar da çocuk okurları evvel 

zaman içine alıyor, sevginin sıcaklığına konuk ediyor. Yaratıcılık ve hayal gücünü yansıtan bu 

masallar, eğlendirirken de düşündürüyor. Yazar “Konuşan Koltuk” masalında özellikle 

masalların başında bulunan masal tekerlemelerini kendi dilinde güncelleyerek aktarmıştır: 

“Evvel zaman içinde, vaktin birinde, kuş yuvasında, balıkların yumurtaları ısıttığı, kaplumbağaların ışık hızını aştığı, 

korkulukların yıldız topladığı, gölgelerin saklambaç oynadığı bir ülke varmış.” (EKM, S. 53) 

Yazar, masallarından bir demet olarak yirmi masaldan oluşan Elma Şekeri Ülkesi’nde, çocukları 

diyar diyar dolaşıp topladığı düş ve yaşantı parçalarını birleştirip yeni masallar yaratan ve 

bunları gezerek insanlara anlatan Masalcı Dede’nin masallarıyla tanıştırıyor. Çağımıza özgü 

bilimkurgu tadında masalların yer aldığı Elma Şekeri Ülkesi’ndeki mor sakallı Masalcı Dede, 

bazen kanatlı bir bulut üzerinde, bazen de görünmez arabasıyla gezegenden gezegene, düşten 

düşe geziniyor, masal sandığını harika masallarla doldurup dünyalı çocuklarla ve öteki 

gezegenlerin çocuklarıyla paylaşıyor. “Mavi zamanların mavi ülkesi”nin bin iki yaşındaki 

Masalcı Dede’si, masal sandığını doldururken çocuklar da onunla birlikte masaldan masala, 

maceradan maceraya geçiyor. 

Gezegenler arasında bir masal evreni olan “Elma Şekeri Ülkesi’nde Masalcı Dede, insana özgü 

bütün duyguları bilgece bir bakışla izliyor ve çocuk okurlara gösteriyor. Mesela kendi 

gölgesiyle bile kavga eden, öfkeli, huysuz bir adamı, aşırı hırslı, kıskanç ve kötü insanları 

masallarına almıyor. Masalcı Dede mavi bir zarftan çıkan bilgece sözleriyle “Akrep Gazetesi” 

masalında “Umut edilenle daha sonra gerçekleşen arasında galaksiler kadar uzaklık olabilir kimi zaman. Düş 

kırıklığı yaratan her olay, içinde armağanını saklar.” (EŞÜ, S. 71) çocuklara mesaj veriyor. Bu veciz 

ifadeleri yazarın tüm eserlerinde görmek mümkündür. 

Elma Şekeri Ülkesi’nde her masal farklı bir duyguyu işlediği için bu kitap, duygu eğitimi 

çalışmalarında eğitimcilere zengin olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca eserlerde sıkça karşımıza 

çıkan “mavi, ışık, umut, düş, sihir” gibi sözcüklerle çocuklara olumlu iletiler verilmektedir.  

Elma Şekeri Ülkesi, pek çok düşsel motif içermektedir: Yazar, okurları Masalcı Dede’nin 

rüyasına atlayan bilge bir tırtıldan, gezegeninden sarkıttığı iple dünyaya çocuk kılığında inen 

bilgelik yarışması birincisi Çabi’ye; kaygıları yüzünden sihirbazlık yapamayan Sihirbaz 

Milyus’un öyküsünden, Mira gezegenindeki insanların, içlerindeki duyguları gölgelerinin 

renkleriyle anlatmasına kadar birçok düşsel yolculuğa çıkarmaktadır. 
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Elma Şekeri Ülkesi’ndeki “Karadelik Masalcısı” “İlksizlerin ilkinde, masmaviliğin orta yerinde, 

bitmek tükenmek bilmeyen bir karadelik uzanırmış.”(EŞÜ, S.80) diye başlayan bu kara masalda 

Masalcı Dede, bilgece sözlerinden birini söyleyerek veda eder: 

“Bencillik dostluğun zehiridir unutmaaaaa!” (EŞÜ, S. 83) 

Kızlar Sünnet Olur mu? ve yine aynı zamanda Karamelli Akide Şekeri kitabında da yer alan 

“Çorap Canavarı” öyküsünde bir çocuğun karşılaştığı sorunu çözme çabalarını görüyoruz. 

Masalsı ögelerin yer aldığı bu öyküde Çorap Canavarı sorununa kendince çareler aramakta, 

bunu yaparken de komik durumlar ortaya çıkmaktadır. Öyküde, düşünceleri paylaşmanın 

sorunların çözümünde daha etkili olacağı mesajı canavar motifiyle ve veciz ifadeyle verilmek 

istenmiştir: 

“Herkes sorununa farklı çözüm yolu bulmaya çalışır. Ben bu sorunumu her zaman birkaç çift aynı renk çorap satın 

alarak çözdüm. Teki kaybolsa bile fark etmiyor. Senin de tüm çorapların aynı renkte olsaydı sorun yaşamazdın. 

Yaratıkla kovalamaca oynamak istiyorsan sen bilirsin. Ama sakın unutma! Görünmez biriyle kovalamaca oynamak 

çok güçtür.” (KSO, S.58) 

“Şşşşt sus anne canavarı bekliyorum.” (KSO, S.59) 

“ Çorap canavarının gizemini çözemedim, belki de hiçbir zaman çözemeyeceğim. Ama aklıma iyi bir fikir geldi. 

Çarşıda çorapları çift olarak değil de, tek tek satsalardı insanlar aynı çoraptan diledikleri sayıda alabilirlerdi. Evet 

evet… Bu olağanüstü bir fikirdi… Kendi sorunumu çözümlemeye çalışırken, insanlık adına iyi bir fikir 

geliştirmiştim.” (S.65) 

“Sizin evde de çoraplar kayboluyorsa önerilerinizi bana yazın. Kayıp çorapların gizini birlikte çözeceğimize 

inanıyorum. Ne demişler , ‘Akıl akıldan üstündür.’ ”(KSO, S.65) 

Kızlar Sünnet Olur mu? kitabında bulunan “Prenses” öyküsünde ise rüyalar çocuklara 

sorumluluk duygusunu vermek için kullanılmıştır. Uykunun yararlı olduğu kadar görülen 

düşlerin de yararları olabilecekleri yine masal motifleriyle bezenerek anlatılmıştır: 

“Yemek zamanı geliyor. Birileri tabağıma pırasa koymuş. Emrime verilen metal suratlı, kırmızı saçlı robotum; ‘Siz 

zahmet etmeyin! Sizin yerinize ben yerim.’ diyor.” (KSO, S.66) 

“ Siz ne istiyorsanız ben yaparım. İşte uçurtma, işte gökyüzü işte rüzgâr… Evden çıkmanız bile gerekmez prenses. 

Sizin yerinize ben uçururum. İsterseniz kutu kutu pense de oynarım arkadaşlarınızla.” (KSO, S.69) 

“ İyice sıkılmaya başlıyorum. ‘Ben uçurtma uçurmak istiyorum’ diye ağlamaya başlıyorum.” (KSO, S.69) 

“ ‘Bana prenses deme, ben prenses değilim! Bana yardım eden bir robot da istemiyorum’ diye bağırıyorum.” (KSO, 

S.70) 

“ ‘ Sizin yerinizde olmak isteyen ne kadar çok çocuk var biliyor musunuz?’ diye sesini yükseltiyor.” (KSO, S.70) 

“ Her şey çok can sıkıcı geliyor. Mutsuz bir çocuğum. İşsiz güçsüz sırt üstü yatıp duruyorum. Tembellikten yoruldum. 

Gündelik işlerimi yapabilmek için yanıp tutuşuyorum. Korkunç bir yalnızlık bu. Issız bir dünyada yalnız kalmış 

gibiyim. Nerede benim ödevlerim, nerede sorumluluklarım?” (S.70) 

“ ‘ İşlerimi kendim yapmak istiyoruuuuuuuuuuum.’ diye bağırırken ter içinde uyandım.” (KSO, S.70) 

“Öğlen uykusunun pek çok yararı olduğunu bilirdim. Ama düşlerin yararlı olabileceklerini bilmezdim.” (KSO, S.70) 

Kızlar Sünnet Olur mu? kitabının “Uzaylılar Bize Geldi” öyküsünde yazar bir bilgisayar oyunu 

aracılığıyla insanlara hayal edebilmenin güzel yanlarını, insanların unuttuğu insani duyguları 

hatırlatmakta ve çocukları hayallerindeki masal kahramanlarıyla hatta bu kahramanların 

yazarlarıyla buluşturmaktadır: 

O insanlara uzay yolculukları yapabileceklerini düşündürdü. Sizlere Güliver’in, Peterpan’ın, Alaaddin’in, Simbad’ın, 

Küçük Prens’in yazarlarını da gönderdik. Kardeşlerimiz hayal edebilmeyi öğrensinler, unuttukları insanca duyguları 

hatırlasınlar istedik.” (S.41- 42) 

“Yüzyıllar geçtikçe dünyalılar bizi unuttukları gibi sevmeyi de unutmaya başladılar. Ama biz buna dayanamazdık. 

Onlar bizim kardeşlerimizdi. Onlara yardım etmek istedik. Kunduki’yi anımsarlarsa iyi olacağını düşündük. 

Kundukili yazar Jules Vern’i dünyaya gönderdik.” (S.41) 

Vampir Öyküsü kitabında bulunan “Güneş Hep Orada mıydı?” öyküsü öykülerin insanın 

öğrenmesi üzerindeki etkisini anlatan bir öyküdür. Öyküde bazı bilgi ve davranışların insan 

belleğinde kalıcı olması ve çabuk öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu öyküdeki çocuklar da diğer 
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öykülerinde olduğu gibi öğrenmeye meraklıdırlar. Yine burada da düşsel ögeler kullanılarak 

masal tekerlemelerine yer verilmiştir:  

“Bir çocuk varmış, dişlerini fırçalamamak için macunu kazaklarının arasına saklamış. Gece kalkınca bir de ne 

görsün…” (VÖ, S.9) 

 “ İnsan gerçekleri öykülerde bulur. Onlar içlerinde yaşamın gizlerini çözebilecek ipuçları barındırır. Kardeşinin 

sorularının yanıtlarını öykü anlatarak versem bir daha hiç unutmaz.” (VÖ, S.10) 

 “Ne komik sabah iki örgülü kız çocuğusun akşama elinde bastonla dolaşan bir nine oluvermişsin.” (VÖ, S.14) 

Vampir Öyküsü kitabında bulunan “Mars’a İlk ayak Basan Kim” öyküsü çocuklara dünya 

dışında başka gezegenlerin varlığını, insanların bu gezegenleri tanımak için oralara uzay aracı 

gönderdiklerini anlatmaktadır. Öyküde uzay aracındaki kozmonotlar aracılığıyla insanların çok 

basit şeyler için tartışırken kendilerini gülünç duruma soktuklarını fark etmedikleri okuyucu 

kitleye gösterilmektedir. Ayrıca tırnak yemek gibi alışkanlıkların da yanlış olduğunu 

öğretilmektedir. En çok dikkati çeken de kahramanların ilginç adlandırılmalarıdır: 

“İnsanoğlu Mars’a ilk defa ayak basacaktı. Fırfırella, Patırdak ve Reçel Göbek, bu önemli göreve seçilmiş olmaktan 

mutluluk duyuyorlardı.” (VÖ, S.20) 

“Yolculuğun başında benimle uğraşmaya başlama. Sen kendine bak, aldığın takma ad hiç yakışıyor mu bir 

anneanneye” (VÖ, S.22) 

 “Böğğğ… Tırnak yemek mi, iğrenç… Onun yerine reçel yesene.” (VÖ, S.23)  

“Onlar dertlene dursun, Mars’a ilk ayak basan fındık fareleri Didiş ile Fındiş’in isimlerini herkes öğrenmişti. 

Ansiklopedilere, ders kitaplarına bile geçti isimleri. Üç kozmonotun inatlaşmaları yıllarca konuşuldu; ama gerçek 

adlarını kimse merak etmedi bile.” (VÖ, S.28) 

Vampir Öyküsü kitabında bulunan “Sihirli Kekik Çayı” öyküsünde efsane olarak anlatılan 

olayın bilimsel açıklamaları da yapılarak okuyucunun bilgilendirilmesi sağlanmıştır: 

“Şu gördüğünüz alevler, efsaneye göre Şimera’nın ağzından çıkıp yeryüzüne ulaşan alevler. Yerin yedi kat altından 

çıkıp yeryüzüne ulaşıyor.” (VÖ, S.38) 

“ ‘Şimera da neymiş?’ diye sordum şaşkınlıkla.” (VÖ, S.38) 

“ Şimera, Bellerophontes adlı delikanlının uçan atı Pegasos’a binerek öldürdüğü canavarın adı.” (VÖ, S.38) 

“Annem yan gözle bana bakarak söze karıştı: 

‘Yer altı gazlarının kayalar arasından çıkıp yanmasıyla oluşuyor bu alevler. Eski insanlar, nedenini anlayamadıkları 

olayları efsanelerle açıklamaya çalışırlarmış. Uçan atlar filan da yok!’ “ (VÖ, S.38) 

Vampir Öyküsü kitabındaki “Sihirli Kekik Çayı” öyküsünde bir şeye inanmanın gücünün insan 

psikolojisi üzerindeki etkisi anlatılmıştır. Okuduğu efsaneden etkilenen babaanne dağdaki kutsal 

ateş üzerinde pişen kekik çayından içince ağrılarının geçeceğini düşünmüş ve bunu da rüyasında 

kendisine bir dedenin söylediğini anlatmıştır. Kutsal ateşte pişen kekik çayından içince 

iyileşeceğine inandığı için dağa tırmanırken ve yol hazırlıkları yaparken de yorgunluktan ve 

bacak ağrılarından şikâyetçi olmamış, nitekim uzunca bir süre bacak ağrıları çekmemiştir. Bu 

öyküde de mizah unsurları kullanılmıştır.  

İnanç teması yazarın diğer kitaplarında olduğu gibi burada da ele aldığı temalardan biridir. 

İnandığı değerlere sahip çıkan insanların bir gün mutlaka isteklerini gerçekleştirecekleri gözler 

önüne serilmiştir: 

“Dedenin kanatlı bir atı vardı. Atın yelelerinden, kuyruğundan mavi ışıklar damlıyordu. Burun deliklerinden, 

ağzından mavi ışıklar saçıyordu. Uçan at kişneyerek önünde durdu. Dede atın üstünden inip, ‘Ben ışık ülkesinden 

geliyorum. Senin ilacını getirdim. Dillerin söylemediğini rüyalar söyler. Beni iyi dinle, binlerce yıldır hiç sönmeden 

yanan kutsal ateşte pişmiş kekik çayı içersen bacak ağrıların geçer.’ dedi.” (VÖ, S.33) 

“Demek babaannen kitapta okuduğu bu söylenceden çok etkilenmiş Baksana rüyasına bile girmiş. Kutsal ateşte 

pişmiş kekik çayının onu iyileştireceğine gerçekten inanıp bunu denemek istemiş. İnanmanın gücünü görüyor musun, 

babaannen o dik yamaçlara hiç yakınmadan nasıl da tırmandı.” (VÖ, S.42) 

Çikolata Zamanı kitabında bulunan “ Mavi Bıyıklı Kedi” öyküsünde kapı dinlemenin yanlış bir 

davranış olduğu teması ele alınmıştır. 

“Odama gidiyor gibi yapıp kapının aralığından onları dinlediğimi söylesem beni ayıplar mısınız?” (ÇZ, S.9) 
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Aynı kitaptaki “Sihirli Çoraplar” öyküsünde okuyucuya önemsemedikleri, beğenmedikleri 

eşyaların başkaları için çok değerli olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. 

“Beğenmedim, giymem de giymem…” (ÇZ, S.49) 

“ …Eylül Kız’ın ayakları o kadar çok üşüyormuş ki, çorapları eline aldığı gibi hooop diye ayağına geçirivermiş. 

Yüreğinde öyle bir ılıklık geçmiş ki güneş içine doğdu sanmış. Ayakları da ısınıvermiş. Eylül Kız çorapları çok 

sevmiş. Sadece yıkanmaları gerektiğinde çıkarıyormuş. Eylül Kız’ın bütün dilekleri kısa sürede gerçekleşmiş. Başları 

dardan kurutulmuş. Eskisinden daha güzel bir evleri olmuş.” (ÇZ, S.52) 

Masalları, şiirleri, çocukları ve oyun oynamayı çok seven Mavisel Yener, Aytül Akal ile birlikte 

sevinç dolu, oyun dolu, neşe dolu, çocuk dolu Balığım Şiir Yazdı şiir kitabıyla okul öncesi 

dönemdeki çocukların sözcük dağarcığına, soyut/ somut kavram algısına bunun yanı sıra yeni 

kavramlarla tanışmalarına kapı aralamıştır: 

“Ben masal yazsam, Elma yerine gökten / Oyuncak yağardı / Kediler, kuşlar, balıklar, / Bebekler, toplar, arabalar / 

Pencereden girip / Sepetime dolardı/” (BŞY, S.6) 

Mavisel Yener’in yine çocuk edebiyatı yazarlarından Aytül Akal ile birlikte kaleme aldığı Uçan 

Nine eserinde, anneleriyle babaları tarlada çalışırken, kendi aralarında neşe içinde oyun oynayan 

çocuklar Uçan Nine ile tanışmış. Bir sürü eğlenceli bilmecesi ve oyunu olan Uçan Nine, 

çocukları sihirli dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkarmış, çocukları oyun oynamaya 

çağırmıştır. Nine “körebe”, “saklambaç”, “birdirbir,” gibi tüm oyunları çocuklara oynamaları 

için söylemiş; ama yaşlı olduğu için atlamalı, zıplamalı oyunlardan kaçınmıştır: 

“Bir oyun bulmalı, nineniz oturmalı.” (U.N, S.30).  

A. Akal ve M. Yener, az sözle çok şey anlatmıştır. Bunda kuşkusuz iki usta kalemin şair 

oluşlarının payı büyüktür. 

Yener Sihirli Masallar kitabında, geçmişten günümüze uzanan elli iki anonim masalı çocuklar 

için yeniden derlemiştir. Masal derleme ustaları ve yeryüzüne masallar bırakan herkese ithaf 

edilmiş olan kitaptaki masalların her biri farklı bir tekerleme ile başlıyor. Kitabında kendini, 

çevresindekileri, doğayı, hayvanları sevmenin anlamını duyumsatan sihirli masal 

kahramanlarıyla çocukları tanıştıran yazar, onların dil becerilerini de geliştirmektedir.  

Yener’in kitaplarında mitoloji ve arkeoloji önemli bir yer tutar. Kahramanlarını arkeolojik 

kazıların yapıldığı bölgelere götüren ve oralarda mitolojik olayları da içine alan heyecanlı 

maceralara sürükleyen yazar, ülkemizin tarihî güzelliklerini masalsı ögelerle çocuklara 

tanıtmıştır. Yazar, kitaplarında, tarihȋ değerlerin korunması için, bazen çocuklara önemli 

sorumluluklar ve görevler de vermiştir. Tarihi, mitolojiyi ve arkeolojiyi bir arada sunan Mavi 

Zamanlar romanında gençleri belgeler içinde boğmadan mizah unsuru da katarak arkeolojik 

kalıntıları tanıtmıştır: 

“Bülent bulduğu yontuya dikkatle bakarak, 'Kafada bir çatlak var, galiba!' dedi. Aktan pıskırarak gülmeye başladı. 

'Kafayı çatlatmış senin yontu Bülent abi!' Arzu sesine romantik bir tını vererek konuştu:, 'Billur dağında bir deniz kızı 

yaşarmış. Binlerce yıldır 'Ahhh... Bülent beni kurtarsa' dermiş. Ama kafası çatlakmışşşşş...''Dağda denizkızı ne arar 

Arzu abla?” (MZ, S.78) 

“Su perisi insanoğlunun açgözlülüğünü unutmuştu. Kuzey'i ve Güney'i koruyabilecek tek şeyin ne olduğunu biliyordu. 

İnsanoğlu, günün birinde Su Perisi'nin dünyanın merkezine uzanan köklerini yerinden oynatırsa, şifa dağıtan ateş, 

alevler kusacaktı yine... İzleri sürebilen gözler, aynada görecektir Dolunay Masalcısı'nın ipucunu. 

“Yuvasına git ve kurtar Su Perisi'nin ikizini.” (MZ, S.59) 

Zaman Torbası kitabındaki “Kar Yelkenlisi” öyküsünde düşsel ögelerle birlikte inanarak bir işe 

kalkışmanın başarı getireceği teması islenmiştir: 

“Selo, ben kar yelkenlisi gördüm rüyamda, bak resmini çizdim buraya. Senle beraber yapalım mı?” (ZT, S.42) 

“Bir gün gittiklerinde düşlerindeki kar yelkenlisi karşılarında duruyordu. Nereden getirttiyse, gerçek yelken bezi, 

gerçek bir dümen bile bulmuştu İhsan Amca. Uzun uzun seyrettiler düşlerinden çıkıp gelen yelkenliyi.” (ZT, S.52) 

Kitapta bunlara benzer birçok şiirsel ve masalsı cümleyle karşılaşılmaktadır. Böylece, yaratıcı 

okuma çalışmasında çocuklara kitapta yer alan bu ve benzeri cümlelerin anlamları sorularak, 

çocukların dilin inceliklerini, nüanslarını, derinliklerini ve anlam katmanlarını keşfetmeleri 
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sağlanmıştır. Yazar, ayrıca kitaplarının çoğunda Yaratıcı Okuma/Yazma çalışmalarıyla 

çocukların hayal dünyalarını inşa etmelerine, kendi şiir ve öykü serüvenlerini oluşturmalarına 

katkıda bulunmuştur. 

6. Çocuk Kitaplarının Dil ve Anlatım Yönünden Materyal Olarak Kullanılması 

Çocuk edebiyatında, çocuğa göreliğin en belirleyici ögesi dildir. Bu nedenle çocuğa yönelik 

eserlerde kullanılan dile özel olarak dikkat etmek ve özen göstermek gerekir. Eserde konuşma 

dili ölçü alınmalı, eserin diliyle konuşma dili arasında bir uçurum olmamalıdır. Seslenilen yaş 

çocuğunun sözcük dağarcığı göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukların dünyasında kavram 

olarak var olan sözcükler seçilmeli, ancak onların sözcük dağarcıklarının giderek genişletilmesi 

gereği de unutulmamalıdır. Eserde kullanılan sözcüklerin anlamlarının metinden yola çıkılarak, 

anlaşılabilir olmasına özen gösterilmelidir. Çocukların dünyasıyla bağlantılı ses, imge, ad ve 

sıfatlar seçilmeli, böylece okudukları yapıtla daha kolay bağ kurmaları sağlanmalıdır. Örneğin 

‘Köpek havladı’, ‘Kedi miyavladı’, ‘Dere şırıl şırıl akıyordu’, ‘Ördek paytak paytak yürüdü’ 

gibi  (Kıbrıs, 2002: 36). Çocuk yazarının çocuğa okumayı sevdirmek için dile egemen oluşu, en 

az kurgularına egemen oluşu kadar önemlidir.  

Çocuk kitaplarında cümle yapısı, seçilen sözcüklerin arasında anlam ve ses ilişkileri, kullanılan 

deyim ve atasözleri eserin anlatımını oluşturan unsurlardandır. Çocuk edebiyatında bu unsurlar 

mutlaka akıcı, açık, gösterişten, süsten uzak ve yalın olmalıdır. Cümleler kısa ve gereksiz 

sözcüklerden arındırılmış durumda olmalıdır (Kıbrıs, 2002: 36). Paragraflar ise kısa olmalı, 

metne sıkça yerleştirilmiş konuşmalarla hareket, canlılık ve çeşitlilik kazandırılmalıdır 

(Taşdemir, 2005: 12). Metinlerde ikilemeler, deyimler, atasözleri ve farklı türden sözcük 

grupları kullanılmalı. Bu, çocuğun anadilinin inceliklerini kavramasına yardımcı olacak, ifade 

yeteneğini güçlendirecektir. 

Çocuğun anadilinin zenginliğini kavrayabilmesi için öncelikle bu zenginlikleri görmesi 

gerekiyor. Bu da en güzel biçimde metinlerin üslubunda ortaya çıkar. Yazar, betimlemeler ve 

söz sanatları kullandıkça çocukta anadilinin gücünü kavrayıp kullanabilecektir. Bu yapılırken 

“Cümlelerde akıcılık, mantık dokusu ve fikir bütünlüğü sağlama derecesine dikkat edilmelidir” 

(Ataseven ve İnandı, 2000: 198).  

 Metinlerde çocuğun doğayı, doğadaki varlık bitki ve hayvanları küçük görmesine neden 

olabilecek bir anlatımdan uzak durulmalıdır. Böyle bir anlatım tarzı, çocuğu doğaya 

yabancılaşmasına, sadece insan merkezli bir yaklaşım geliştirmesine neden olabilir. (Mahsereci, 

2000: 409). Sonuç olarak çocuk edebiyatı metinlerinin çocuğun dil gelişimine hizmet etmesi 

gerekir.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Mavisel Yener’in eserleri içerisinde sözlü kültür unsurlarının en yoğun olarak yer 

aldığı masal türüne odaklanılmıştır. Ayrıca öykü, roman, şiir gibi diğer türler içerisinde de yer 

alan masalsı ögelerle birlikte incelenmiştir. Yalnız sözlü kültür unsurları içerisinde yer alan 

tekerleme, destan, efsane, ninni, türkü, mani, bilmece, fıkra gibi ögelerin kullanıldığı birçok 

esere rastlanmakla beraber bu ögeler, çalışmanın hacmini artıracağından çalışmada yer 

verilememiştir. Belirlenen ölçütler çerçevesinde tarama yöntemi ile elde edilen bulgular, yeri 

geldiğince verilmeye çalışılmıştır. Bu bulguları toparlamak gerekirse:  

İncelenen kitaplar eğitsel iletiler yönünden zengindir ve çocukları hayata hazırlayacak, onlara 

güzel değerleri kazandıracak niteliktedir.  

Eserlerde psikolojik yıkıma neden olacak olaylar görülmez; yaşam sevgisinden beslenen bir 

ümitli bekleyiş vardır. Eserlerdeki kahramanlar olumlu niteliklere sahiptir ve okuyucuya örnek 

olacak kişilik özellikleriyle donatılmışlardır. Sabır ve sevgi kavramları üzerine kurulan eserler, 

hem konusu hem de verdiği iletiler açısından çocuklara uygun bir düzeye sahiptir.  

Mavisel Yener'in mizaha yatkınlığı ve konuyu çocuk gözüyle aktarımı hemen her kitabında 

göze çarpmaktadır. İlk öyküsü 'Dişini Arayan Çocuk'ta esin kaynağı, yazarın, gerçek mesleğidir. 
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Değişik bir yaklaşımla diş bakımına özendirmesi, bazı bilgilerin çocuğu hiç ürkütmeden, 

tersine, eğlendirerek nasıl verilebileceğinin güzel bir örneğidir. Mavi Elma, Kızlar Sünnet Olur 

mu? gibi buna benzer birçok kitabına da ilginç adlar vererek kitaptaki olayları, anlatacaklarını o 

adın arkasına yerleştirmektedir. Böylece kitap adları, çocuklarda içerik konusunda merak 

duygusu uyandırmaktadır. 

Mavisel Yener’in çocuk kitaplarına damgasını vuran başlıca özellik;  onun akıcı, duru dili ve 

kendine özgü üslubudur. Her kitabında yaşamın derinlerdeki hakikatlerini çocuklara sezdiren ve 

yaratıcı kurgularıyla ilgi uyandıran Yener, eserlerinde kurgularını düşsel ögelerle 

zenginleştirmektedir. Bu özelliğiyle gerçeklere başka bir açıdan bakmayı olanaklı kılan, 

zihinlere yeni ufuklar açan onlarca çocuk kitabına imza atan Yener,  ilginç ve özgün 

kurgularının yanı sıra, dile egemen bir yazar olarak dikkati çekmektedir. 

Ana dilin öz değerlerini yaşatmanın sorumluluğunu taşıyan yazar, eserlerini içten ve sıcak bir 

anlatımla sunar. Özellikle bilimsel terimlere sıkça başvurarak okuyucunun sözcük dağarcığını 

zenginleştirdiğini söylemek mümkündür. Yazarın sözcük türlerinde ve cümlelerdeki ortalama 

sözcük sayısında gösterdiği özen, çocuk kitaplarında bulunması gereken özeliktedir.  

Masallarının başındaki tekerlemeler, masalsı motifler ve masal boyunca yinelenen ses tekrarları, 

çocuklara Türkçenin güzelliklerini göstermesi ve anadili bilincini geliştirmesi bakımından 

önemlidir. Türkçenin anlatım gücünün en somut göstergeleri olan edebî sanatlar (benzetme, 

değişmece, deyim aktarması, ad aktarması), deyimler, özlü sözler ve ikilemelerin yerinde 

kullanımı ile okuyucuya dil zevkini ve inceliği yaşatılmış, masallar da sığ, kuru bir anlatımdan 

kurtarılmıştır. Yazar eserlerinin genelinde kısa, etkili, yoğun ve derinlikli cümleler kurarak 

ayrıca diyalogları tercih ederek hem eserin devingenliğini sağlamış hem de anlaşılabilirliğini 

kolaylaştırmıştır. Anlatılar bazen 3. tekil kişili yani şahit olunan (müşahit) bakış açısı, bazen de 

1. Tekil kişili yani kahraman yazar konumundadır. 

Yener, eserlerinde yabancı kökenli kelimeler yerine Türkçe kelimeleri kullanarak okuyucu 

kitlesini Türkçe kelimeleri kullanmaya ve Türkçe düşünmeye özendirir. Ayrıca dil kurallarına 

da dikkat eder ve kahramanlarının yaptığı dil yanlışlarını yine kahramanları aracılığıyla eleştirir. 

Yalnız Yener’in eserlerinde “zehiridir” (EŞÜ, S. 83), “kütüpane” (EKM, S. 28) gibi birkaç 

yerde yazım hatalarına rastlanmaktadır. 

Yener, romanlarında çocukların anlamakta zorlanabileceği çok fazla kelime kullanmasına 

rağmen öykü ve masallarında çocuğa görelik ilkesine bağlı kalarak çocukların düzeyine uygun 

kelimeler kullanmıştır. 

Masallarının başındaki tekerlemeler, masalsı motifler ve masal boyunca yinelenen ses tekrarları, 

çocuklara Türkçenin güzelliklerini göstermesi ve anadili bilincini geliştirmesi bakımından 

önemlidir. Türkçenin anlatım gücünün en somut göstergeleri olan edebî sanatlar (benzetme, 

değişmece, deyim aktarması, ad aktarması), deyimler, özlü sözler ve ikilemelerin yerinde 

kullanımı ile okuyucuya dil zevkini ve inceliği yaşatılmış, masallar da sığ, kuru bir anlatımdan 

kurtarılmıştır.  

Masallarının başındaki tekerlemeler, masalsı motifler ve masal boyunca yinelenen ses tekrarları, 

çocuklara Türkçenin güzelliklerini göstermesi ve anadili bilincini geliştirmesi bakımından 

önemlidir. Türkçenin anlatım gücünün en somut göstergeleri olan edebî sanatlar (benzetme, 

değişmece, deyim aktarması, ad aktarması), deyimler, özlü sözler ve ikilemelerin yerinde 

kullanımı ile okuyucuya dil zevkini ve inceliği yaşatılmış, masallar da sığ, kuru bir anlatımdan 

kurtarılmıştır.  

Yazar eserlerinin genelinde kısa, etkili, yoğun ve derinlikli cümleler kurarak ayrıca diyalogları 

tercih ederek hem eserin devingenliğini sağlamış hem de anlaşılabilirliğini kolaylaştırmıştır. 

Anlatılar bazen 3. tekil kişili yani şahit olunan (müşahit) bakış açısı, bazen de 1. Tekil kişili yani 

kahraman yazar konumundadır. 
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Masallarında gerçek ve hayali karakterler bir arada bulunmaktadır. Kahramanları da çoğunlukla 

çocuktur. Genelde idealize edilen bu karakterlerin adının da yazarın bilinçli tercihlerinin sonucu 

olarak görülmektedir. 

Mavisel Yener, günümüz çocuk edebiyatı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yener’in 

eserleriyle ve kullandığı dille çocukların ruhsal, bilişsel, dilsel ve motor gelişimlerine büyük 

katkı sağladığı söylenebilir. 

Yazar, hayal gücü ile anlatımındaki ustalığını birleştirerek çocukların çok rahat ilgisini 

çekebilecek eserler hazırlamıştır. Konusu ve karakterleriyle de çocuk gerçekliğine uygun olan 

bu eserler, içeriği dışında biçimsel olarak da estetik kaygılarla tasarlanmış ve dikkat çekici bir 

şekilde resimlenmiştir. İncelenen eserlerin çoğunun mevcut hâliyle çocuklara önerilebilecek 

niteliklere sahip olduğu görülmüştür. 

Çocuk kitaplarının okurlara değer aşılamada ve ana dil bilinci kazanımında önemli bir vasıta 

olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Çocuk kitaplarında yer alan değerler çocukların duygu ve 

düşünce dünyasına uygun olmalı, çocukların gelişimlerine paralel olarak verilmeli, millî ve 

manevi değerlere uygun doğrular aktarılmalıdır. Mavisel Yener’in incelenen bu ve bu gibi 

eserleri çocuklara önerilerek okutulmalıdır. 
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TÜKETİLEN EDEBİYAT: ÇOCUK DERGİLERİ 

 

Zeynep GÜLTEKİN AKÇAY* 

Oğuz Selim KOBAZA** 

 

“Dergilerin garip bir kaderi var. Bir nesle hitap ederler çok defa. Sonra meşin türbelerinde 

ebedi istirahate çekilirler. Bir ölen heyecanlar mezarlığı. Ama bir devrin çehresini makyajsız 

olarak dergilerinde bulabiliriz, kitaplarında değil. Kitap daha yapmacıklı. Orada düşünceler 

gelecek asırlara yollanan birer mektup. Kitaplar çok defa mumyalanmış fikirler. Dergi ve gazete, 

bir devri, terlik ve sabahlığı ile teşhir eder. Bunun için dergilerde seyahati, kitaplarda seyahate 

tercih ederim. Daha mahrem, daha samimi bir yolculuk. Şehrin iç sokaklarına daha çok 

sokulabilirsiniz. Müzeden çok antikacı dükkânı, hatta Kapalı Çarşı’daki, Bit Pazarı’ndaki 

külfetsizlik, en kabadayılarında en çatık kaşlılarında bile insanı gülümseten, bazen ağlamamak 

için gülümseten çocukça bir saffet ve hayal sefahati. Şöhreti fethe koşan bir aydınlar ordusu, 

heyecanlı, ümitli, çoğu yarı yolda kalmış, kimi yol değiştirmiş, hedefe varan birkaç kişi” (Meriç, 

1992: 183). 

 

Cemil Meriç’in dönemin anlaşılmasında dergilerin aydınlatıcı olduğunu belirtmesi kuşkusuz 

çok doğrudur. Güncelin sayfalarına yansıdığı dergiler yaşanılan dönemle paralellik seyretmek 

zorundadır. Derginin alınıp satılmasıyla ve sahiplerine sağladığı kazançla ekonomik; içeriği ve 

savunduğu görüşlerle politik; fikir akımlarını ve ideolojileri yönlendirmesiyle sosyolojik; 

reklamlar ve okuyucu algılaması üzerindeki etkisiyle psikolojik boyutlar içerdiğini (Güngör ve 

Tellan, 2000: 161) göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  Bu açıdan maddi toplumsal 

sürecin temel gerçekliği kapitalizmin, gündelik yaşamın her noktasında olduğu günümüzde, 

dergiler tüketim kültürü ideolojisini yansıtmaktadır.  

Robert Bocock’a göre (2005: 71), tüketim, toplumsal olarak oluşturulan tarihsel bir değişim 

sürecidir. Bu düşünceyi pekiştiren, David Chaney’e (1999: 25) göre ise, tüketim; hem sosyal 

yaşam, hem de kültürel değerler için önemli bir odak noktası haline gelmiştir (ya da 

gelmektedir) şeklindeki yaklaşım tüketim kültürü düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. 

Kapitalizm, üretilen metaları tüm dünyada dağıtıma sokarak kendisini ayakta tutmaya 

çalışmaktadır. Tüketim ve farklı yaşam tarzı değerlerinin dolaşıma sokulduğu, bir dünyada 

sanat, edebi eserler ve iletişim araçları insanların bu yanılsamayı yaşamasına olanak sağlar. 

Kuşkusuz kapitalizmin bu noktada tüketim ve tükettirmeye yönelik iki temel ayrıcalığı 

belirginlik kazanmaktadır: Birincisi, ekonomik açıdan kârın en çoklaştırılması, ikincisi ise, var 

olan, kendisinin de içinden beslendiği ve yaşadığı krizleri aştığı ideolojik düzlemin garantiye 

alınmasıdır (Dağtaş ve Dağtaş, 2009: 9). Art and Mass Culture başlıklı çalışmasında 

Horkheimer’a göre (1982: 273, 277-278), gerçek sanat eseri bireyi, tek biçime sokan estetik 

müdahaleye boyun eğdirmez. Tam tersine gerçek sanat eseri, bireyi, her zaman yabancılaşmaya, 

baskın ekonomik ve siyasal düzenin değerlerine direnmeye sevk eder. “Bağımsızlaştığından 

beridir ki, dinin elden kaçırdığı ütopyayı sanat sahiplenmiştir”. Kitle sanatıyla birlikte ortadan 

kaybolan, işte bu, insan kavrayışının ötesinde, eleştirel işlevdir; çünkü kolektivist ekonomilerin 

ve bürokratik olarak kontrol edilen toplumların yükselişiyle birlikte, yalıtılmış çekirdek aile, 

bireyi artık yalnızca kitlelerin bir üyesi olması için toplumsallaştırabilmektedir. Ailenin aşamalı 
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olarak çözülmesi, kişisel yaşamın boş zamana, boş zamanın da son ayrıntısına dek denetlenen 

rutinlere, sinemadan, çok satan kitaplardan ve radyodan alınan keyfe dönüştürülmesi, kişinin iç 

dünyasını yok etmiştir  

Geniş, türdeş bir kitleye seslenmesi gereken kültür endüstrisi ürünleri, bu yüzden yaratıcılığa 

imkân tanımaz. Bunlar bireyleri gerçek bir karşılıklı tartışma ortamına çekeceğine, onları 

yönlendirecek ve kontrol edilecek edilgen birer nesne konumuna sokan “estetik birer 

yoksullaşmadır”. Kitle iletişim aygıtlarının fantezi dünyasında kültür ve eğlence eriyip birbirine 

karışmıştır: kitle sanatı, “normal bir duygusal hayatı” engelleyen ve kitlelere itaat etmeyi 

öğreten “arzulanan fantezilerle dolu bir sefahat âlemine körlemesine yuvarlanmıştır. Sanat ve 

edebi eserler, hem çalışma hayatının yabancılaştırıcı etkilerini iyileştirme, hem de ailenin 

çözülmesinin ardından toplumsal bütünleşmeyi sağlama işlevlerini gördüğü için gerçek 

özerkliğini tümüyle yitirmiş bir meta halini almıştır. Kültür endüstrisi zorunlu olarak, içinde 

trajedinin bulunmadığı, olumsuz unsurlardan arındırılmış ve önceden tasarlanmış bir uyum 

tarafından idare edilen bir sanatsal ve edebi biçim yaratır. Yaratıcıları için yalnızca kâr etmekte 

ve tüketicileri için yalnızca eğlence, hazcılığa adanan sanat ve edebi biçimlerin ortaya 

çıkmasının bir sonucu olan kültür endüstrisi müzik, edebiyat ve sanatın diğer alanlarındaki 

ürünleri geçmişten farklı (Swingewood, 1996: 36-37; 147) olarak kültürel dönüşüme 

uğratmıştır. Adorno’ya göre (2008: 66- 67) ise eğlenceli vakit geçirmeye hizmet eden her şey, 

kültür endüstrisinin tüm bu üstte bahsi geçen unsurları, kültür endüstrisinden çok önce de vardı. 

Şimdi bunlar tepeden kavranıp zamanımızla aynı seviyeye getirilerek güncelleniyor. Bunu ise 

eskiden çoğunlukla hantalca gerçekleşen bir süreci, sanatın tüketim alanına dönüşümünü kararlı 

bir biçimde gerçekleştirmiş ve bu dönüşümü ilke düzeyine yükseltilmiştir, eğlenceyi sıkıcı 

naifliğinden arındırıp metaların niteliklerini geliştirmiştir. Kültür endüstrisinin getirdiği asıl 

yenilik, kültürün uzlaşmaz iki öğesini, sanat ile eğlenceyi amaç kavramına, yani tek bir yanlış 

formüle, kültür endüstrisinin bütünselliğine tabi kılmış olmasıdır. 

Edebî değeri olan, edebiyat eleştirisi ve iletişim araştırmalarının kesiştiği ara bir yazınsal tür 

olarak karşımıza çıkan dergiler kültür sanayinin uzmanlaşmış kesimlerinin tekelinde bulunan 

diğerleri gibi kendine özgü olarak gelişmiştir. Çalışma bu düşünceden hareketle Türkiye’de 

dergiciliğin alt türü olan çocuk dergiciliğinin kültür endüstrisi ile ilişkisini incelemektedir. 

Günümüzde çocuk dergilerinin kültür endüstrisi ile organik bağı olduğu önermesinden yola 

çıkılarak 2016 Eylül ayında ilk kez yayımlanmaya başlayan Bilge Minik Dergisi çalışmanın 

araştırma nesnesidir. Çalışma 2016 Eylül-2017 Ağustos aralığında yayımlanan on iki sayıyı 

kapsamaktadır. “Çalışma betimleme amaçlı yapılan bir nitel çalışma olarak tasarlanmıştır. Nitel 

araştırmaların çoğu, araştırdıkları sosyal çevrelerin ayrıntılı bir betimlemesini yapmayı amaçlar. 

Betimleme sayesinde tüketim kültürü ideolojisinin hangi unsurları dergide vardır, dergideki 

içerikler tüketim kültürü ideolojisiyle örtüşmekte midir, sorularına yanıt verilmeye 

çalışılacaktır. Bu sayede de kültür endüstrisinin çocuk edebiyatının bir kolu olan çocuk 

dergiciliğiyle ilişkisi tartışılacaktır.  

 

Çocuk Dergiciliğinin Endüstrileşme Serüveni 

Gelişme çağındaki çocukların duygu ve düşünce dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine 

seslenen edebiyata çocuk edebiyatı denir. Terim, 20. Yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmış, her 

yaştan çocuğu hedef alan duyarlılığın ifade biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çocuk 

edebiyatının kurucu unsurlarından biri olan çocuk dergileri (Şimşek, 2007: 540, 546), okul 

öncesi dönemden başlayarak çocukların hayal güçlerinin zenginleşmesinde katkısı olan, güzel 

konuşma ve okuma alışkanlıklarının edinilmesinde, kelime dağarcığının geliştirilmesinde ve 

zihinsel ve duygusal gelişimin sağlanmasında olumlu etkileri olan edebi üründür. Bunlar, 

çocukların sağlıklı bir kişilik kazanmalarının ve birey olarak kendini ifade edebilmelerinin 

önünü açmaktadır. Çocuk edebiyatının süreli yayınları kategorisinde yer alan çocuk dergileri, 

haftalık, on beş günlük ya da aylık sürelerle çocukların ilgisini çeken konulardaki güncel haber 

ve bilimsel gelişmeleri yansıtan iletişim araçlarıdır. Çocuk dergileri ile çocuklar, okulda 

öğrendikleri ile toplumsal hayat arasında bağ kurma yetisi kazanmakta, olayları izleme ve 
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değerlendirme yetenekleri gelişmektedir. Bu dergileri eğitim konusunda değerli kılan 

taraflardan biri, çocukların ilgisini çekecek görsel malzeme kullanmalarıdır (Kuyucu, 2016: 

151).  

Çocuk dergileri, edebiyatın ve basının kitleselleşmesi sonucunda zaman içerisinde cinsiyet, ilgi 

ve mesleki farklılıklara dayalı yeni haberleşme ürünlerinin doğmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Avrupa’da çocuk dergileri 18. yüzyılda çıkarken Türkiye’de ilk çocuk dergisi 1869’da 

yayımlanmıştır. Artık toplumun tamamına yönelik bir haberleşme aracı yerine kadınlara, 

çocuklara, gençlere, değişik meslek gruplarına yönelik gazeteler ve dergiler çıkarılmaya 

başlanmıştır. Zamanla, geniş kitlelere ulaşmaya çalışan aktüel ve günlük gazeteler yerine, 

periyodik aralıklarla belirli bir kitleye, spesifik konularla ilgili, daha kapsamlı bilgi sunabilen 

kadın dergileri, çocuk dergileri, bilim dergileri ve spor dergileri gibi süreli yayınlar ortaya 

çıkmıştır. Çocuk dergilerinin ortaya çıktığı ilk yıllarda, bu dergiler hedef kitle olarak seçtikleri 

çocukların eğitim ve eğlence alışkanlıklarına odaklanmışlardır. Ancak 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren verimliliğin arttırılması ile birlikte aşırı tüketim olgusu kitleler için bir 

ideolojiye dönüştürülmüş, bu bağlamda medya da farklı bir boyuta taşınmıştır. Çocuk 

dergiciliğinde de öncelik artık, eğitim ve bilgilendirmek değil, sunulan değerler çerçevesine 

uygun tüketici bir birey yetiştirmek olmuştur (Taşdelen, 2016: 809-810).  

Ekonomik açıdan çocuğun, tüketim hedef kitlesi olarak keşfi özellikle ellili yıllarda başlar. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ekonomik sistem tüketim toplumu üzerine kurulu olduğu için 

çocuk da hedef kitlesi olarak yerini almıştır. Bu hedef kitlesini tüketime çekmek için çocuk 

kitapları ve görsel medya önemli işlevler yüklenmiştir. İşte bu süreçte popüler kitaplar ve 

programlar çocuklara seslenmeye başlamıştır. Kitle iletişim teknolojileri baskın ideolojiye 

dayalı olarak yapılandırılan popüler kültür imgelerini iletmekte ve bu ileti de yeniden 

yapılandırılmaya çalışılan sosyolojik anlayışın yerleşmesini sağlamaktadır. Kitle iletişim 

araçları olmaksızın gerçekleştirilmesi on yıllar alacak bu süreç bu araçların devreye girmesiyle 

kısa sürede bir altüst oluşu gerçekleştirmiştir (Neydim, 2004a: 78). 1950-1970 yıllar tüketici 

bireylerin yetiştirilmesi için üretilen dergilerinde farklılaşmanın arttığı bir dönem olmuştur. Bu 

dönem çocuk dergilerinde Amerikan kökenli çizgi romanların etkinliği yoğun olarak görülür. 

Hatta öyle ki 1960 sonrası tüm içeriği çizgi roman olan çocuk dergilerinin popülerliği 

tartışılmaz boyutlara varmıştır. Konuları, kahramanları ve adları bile yabancı olan bu dergilerin 

yayıncılarını kısa sürede ticari başarıya ulaştıkları söylenebilir. Ofset baskının getirdiği kolaylık 

ve ucuzluk, bu tür yayınların piyasaya sürülmesini cazip kılmıştır. Daha önceleri yazı ağırlıklı 

olan dergiler, çocuklar için önemli bir araç olan televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, bundan 

doğrudan etkilenmiş, görüntü ve magazin ağırlıklı bir yayımcılığı benimsemek durumunda 

kalmışlardır. Çizgi roman ve magazine daha çok yer vererek tirajlarını yükseltmek istemişlerdir 

(Yiğitbaşı, 2014: 42-43) 

1980-1990’larda enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin iletişim sektöründe görsel 

basını ön plana geçirdiği bu dönemde, yazılı basın televizyonların tahakkümü altında gelişme 

savaşı vermiştir. Dünya genelinde haber kaynağı ve eğlence aracı olarak görsel basının geniş bir 

yer bulması; yazılı basının (ve dergilerin) çokuluslu televizyon şirketlerine entegre olmasına ya 

da sermaye bağı kurmasına, yayın politikası bağlamında kontrollü alternatif yaklaşımını 

benimsemesine ve eğlence sektörüne hizmet ederek tüketicilerin psikolojik doyumunu 

desteklemesine yol açmıştır (Güngör ve Tellan, 2000: 177). Bu dönemde baskı teknolojilerinden 

bilgisayarlı sistemler kullanılmaya başlanması da dergi sayılarının artmasına sebep olmuştur. 

1990’larda çocuk dergilerine genel olarak bakıldığında ise eğitim işlevinden çok eğlendiriciliğin 

ve bunun da ötesinde tüketiciliğin öğretilmesinin hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun olduğu 

görülmektedir. Çocukların bilgilendirilmesine ayrılan sayfa sayısı, reklam ve eğlenceye ayrılan 

sayfa sayısından çok daha azdır. Bu da çocukların yazılı kültürden giderek uzaklaştığı ve bilişsel 

düzeyde bir okuma gerektirmeyen, bakmaya dayalı görsel kültürle baş başa kalmalarına sebep 

olmaktadır. Yazılı kültürden uzaklaşıldığının görselliğin önem kazandığının en gözle 

görülebilecek göstergesi dergilerde, uzun öyküler yerine kısa çizgi romanların, resimlerin, 

posterlerin yoğunluk kazanmış olmasıdır. 1990’dan sonra “Donald Amca”, “Disney Dünyası”, 

“Şirinler”, “Barbie”, “Power Rangers”, “Batman”, “Swing”, “Red Kit” gibi çocukların tutkun 
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oldukları çizgi film karakterlerinin sunduğu öyküler, bilmeceler ve boyama, çıkartma bölümleri 

ile süslü dergiler yayımlanmıştır (Ungan ve Yiğit, 2014:192-195). 

2000’lerde internet teknolojilerinden sonra dergiler, tek başlarına ayakta durmakta zorluk 

çektikleri için, genelde diğer iletişim biçimlerinden ve ortamlarından kaynaklanan konuları ele 

almadıkları zaman yok olma, yayınlarını sürdürememe tehlikesi ile karşılaşmaktadırlar. 

Derginin, kitap gibi yalnızca belli bir okuma ve bilgilenme amacı taşıyan okuyucu kitlesi 

yoktur. Özellikle çocuk dergileri söz konusu olduğunda, derginin, sürekliliğini koruyabilmesi 

yayının çocuk okuyucu ve elbette yetişkin okuyucuyu da ne denli mutlu ettiği ne denli güncel 

kıldığı sorgulanacaktır. Bu yüzden dergiler diğer iletişim organlarının birebir etkilerini yansıtan 

(sinema-çocuk, televizyon-çocuk, internet-çocuk, reklam-çocuk) bir yapıda karşımıza 

çıkmaktadırlar (Öcel, 2002: 320). 

 

Çalışmanın Bulguları 

Çocuk dergilerinin yukarıda bahsedilen tüketim ideolojisini yerleştirme ve onu bir parçası olma 

işlevinin anlaşılması için içeriklerine bakmak gerekir. Çünkü dergiler, amaçlarıyla bütünleşen 

bir yayın politikası izlemeye özellikle çaba göstermektedirler. Her şeyden önce Bilge Minik 

dergisi 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak çıkarılmaktadır. Dergi, hükümete 

yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya Grubu’nun yayın organı olarak Eylül 2016’da yayım 

hayatına başlamıştır. Derginin çıkış nedenini ortaya koyan Genel Yayın Yönetmeni Osman 

Turhan’a göre (http://www.yenisafak.com/hayat/bilge-cocuk-milli-degerlere-sahip-cikiyor-

2533944) Bilge Minik dergisi, “Muhafazakâr kesimde önemli bir boşluk olan milli ve manevi 

değerlerin geri planda kalmasını ortadan kaldırmak” amacıyla yayımlanmaktadır. Çocuk 

dergilerini kendi içinde üçe ayıran Kaptan ve Sürmeli’nin (2011: 184) sınıflandırması da göz 

önünde tutularak inceleme yapıldığında, dergide, eğitime ilişkin yazılar, çeşitli hikâye, 

tekerleme, okul müfredatına uygun öğretim konuları ve bunlara ilişkin sorular, bilmeceler, 

çocuk oyunları gibi bölümlerle karşılaşılır. Bu açıdan derginin “eğitim” amaçlı olduğunu 

belirtmek mümkündür. Bunların yanı sıra derginin gelir sağlamak amacıyla yayımlandığını bu 

nedenle içeriğin pek çok açıdan sınırlandığından ileriki paragraflarda değinilecektir. 

Açık Radyo’da yayınlanan Bir Dolap Kitap program yapımcıları (www.birdolapkitap.com) ve 

Dedeoğlu ve arkadaşlarına göre (2011: 29), nitelikli bir çocuk dergisi birçok bölüm 

içermelidir. Bu bölümlerin her birinde farklı bir konu ele alınır. Okur, canının istediği, ilgisini 

çeken bölümü okur. Yani bir çocuk derginin başına geçtiğinde baştan başlayıp sonuna kadar 

okumak zorunda hissetmez kendisini. Nitelikli bir çocuk dergisinde ele alınan bir konunun 

genel çerçevesi, en çekici yanları sunulur okura. Alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ya da 

yerinde birkaç soruyla konuya lezzet katılır. Okur, ilginç bir konuya dair ilginç bilgiler edinmiş 

olmaktan keyif alır. Konu ilgisini çok çekerse okur da daha derin kaynaklar arayacaktır nasıl 

olsa. Bu nedenle çocukların hayal dünyalarına hitap eden dergiler doğal olarak okuma ve 

öğrenmeye karşı bir motivasyon aracı olacaktırlar. Aşağıda Bilge Minik dergisinde yer alan 

bölümler çizelgesi görülmektedir. 

Çizelge 1: Dergide Yer Alan Bölümler 

• Hikâye 

• Eşletirme 

• 5 Fark 

• Gölgesini Bul 

• Noktaları Birleştir 

• Tahmin Et 

• Minik Kılavuz 

• Kaç Tane 

• Hangisi/Örüntü 

• Meraklı Sorular 

• Origami 

• Minik Ressam 

• Sayılar Her Yerde 
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• Görgü ve Nezaket Kuralları 

• Hadis-i Şerif 

• El Becerisi 

• Okuma Yazmaya Hazırlık 

• Peygamberimizi Tanıyalım 

• Dikkatle Bak 

• Geri Dönüşüm 

• Kavramlar 

• Minik Meddah 

• Tekerleme/Şekerleme 

• İnsan Dostu Hayvan 

• Sağlıklı Beslenme 

• Oyun Zamanı 

Kırk sekiz sayfalık bir dergide çizelgeden de anlaşılacağı üzere yirmi altı farklı bölüm 

bulunmaktadır ki bu oldukça zengin bir bölümleme olduğunu göstermektedir. Her sayıda 

bölümlerin konuları farklılaşmıştır. Yiğitbaşı’nın belirttiği gibi (2014: 43-44), kısa cümle ve 

paragraflardan oluşan sürükleyici bir anlatım kullanılmaktadır. Biraz önce bahsi geçen “çocuk 

dergisinde ele alınan bir konunun genel çerçevesi, en çekici yanların sunulması” noktası, 

derginin bölümlerinde karşılaşılamayan bir unsurdur. Bunu bölümlerden birkaçına değinerek 

anlatmak yararlı olacaktır.  

Derginin, 2016-2017 yılları arasından yayımlanan on iki sayı incelendiğinde edebi tür olarak 

değerlendirilebilecek tüm yazıların (hikaye ve şiir) toplamının 26 sayfa olduğu görülmektedir. 

Bu yazılar ise hikâye bölümü başlığında sınırlandırılmıştır. İncelemeye konu olan son üç sayıya 

ise bir sayfalık şiir bölümü eklenmiştir.  

Çizelge 2: Hikaye Bölümünün Konuları 

Dergi Sayısı Hikayenin Konusu/Başlığı Yazarı 

1. Zeynep’in Duası Tuba Devam 

2. Aşure Tuba Devam 

3. Hırkan Olmadan Çıkma Tuba Devam 

4. Mevsim Meyvesi Pırasa Tuba Devam 

5. Kediciğin Yuvası Tuba Devam 

6. Kahraman Tavşan Bestami Yazgan 

7. Oyuncağımı Paylaşıyorum Tuba Devam 

8. Kutudaki Hazine Tuba Devam 

9. Balona Kirpi Mevlana İdris 

10. İlk Oruç Tuba Devam 

11. Tırtıl İle Kırtıl Emine Arslan 

12. Pembe Yelkenli Bestami Yazgan 

26 sayfanın neredeyse yarısı ise resimli sayfalardır. Edebi tür oranına bir kıyas olması açısından, 

dergide yayımlanan reklamların toplam sayfa adedine bakıldığında ise 52 sayfanın reklama 

ayrıldığı görülmektedir. Yani edebi türlere ayrılan sayfanın hemen hemen iki katı kadar fazla bir 

sayfa reklamlara ayrılmış durumdadır. Dergi içinde çocuklar için önemli olan masal, hikaye, şiir 

gibi edebi türlere az yer ayıran Bilge Minik dergisinin bu edebi türleri yayınlayan yayınevlerinin 

reklamlarını sayfalarında yer vermesi de manidardır. Üzerinde durulması gereken bir başka 

nokta ise 70’li yıllarda çocuk edebiyatının gelişme göstermesini sağlayan ünlü yazarların çocuk 

dergilerinde çıkan yazılarının günümüz dergiciliğinde söz edilemez olmasıdır. Bilge Minik’in 

hikâye bölümünün konuları dergi ideolojisi örtüşürken konuların sadece ideolojik olarak 

seçilmesi, alanında uzman/ünlü çocuk yazarlarının kullanılmaması da eskiden gelen geleneğin 

kaybolduğuna iyi bir örnek oluşturmaktadır.  

Çocukların boş zamanlarını değerlendirmeye, bilgi edinmeye, hayal güçlerini geliştirmenin yanı 

sıra gerçek hayatla ilgili tecrübe kazandırmaya yaraması üretilmiş çocuk dergilerinin genel 

olarak şu özellikleri taşıması önerilmektedir: (a) Çocukların ilgi, tecrübe ve algılamalarına 

uygun olarak seçilecek bir konu olmalıdır. Yapıtta ideolojik örüntüler olmamalıdır; herhangi bir 

duygu empoze edilmemeye çalışılmalıdır. (b) Somut ve dikkati dağıtmayacak ayrıntılara yer 

verilmelidir. (c) Kısa cümle ve paragraflardan oluşan sürükleyici bir anlatım kullanılmalıdır. (d) 
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Mantıklı sonuçlarla biten hareketli olaylar ve gerçekliğe uygun kahramanlara yer verilmelidir. 

(e) Çocukların anlayabileceği düzeyde ruh çözümlemeleri yapılmalıdır. (f) Kabalığa 

kaçmaksızın olay ve konuşmalarda güldürüye yer verilmelidir. (g) Her olayda heyecanlı 

yönlerin vurgulanmalı ve ayrıntılara karşı ilgi uyandırılmalıdır. (h) Metinle ilişkili olan anlamlı 

resimler kullanılmalıdır (Yiğitbaşı, 2014: 43-44). Bilge Minik dergisinin sıralanan sekiz 

maddeden çok azına sahip olduğunu belirtmek gerekir. Derginin varoluşuyla başlayan ve 

bölümlerine de sirayet eden ideolojik yapılanma bunun nedenini de açıklamaktadır. Dergide 

bulunan bazı bölümler (Hadis-i Şerif ve Peygamberimizi Tanıyalım) 4-6 yaş arası çocukların 

soyutlama yeteneklerinin henüz gelişmediğini görmezden gelmektedir. Dergi geleneksel 

çocukluk anlayışı içinde J. J Rousseau’nun çocukları Tabula Rasa olarak gördüğü bir bakış 

açısına sahiptir. Bu anlayış içinde, “tatlı ve uysal çocuğun, varoluşunun kötülüklerinden, küçük 

kinlerden, nefretten ve büyüklerin siyaset ve ideoloji bulaştırmalarından etkin bir biçimde 

korunması gerekir; çünkü çocukluğun kutsal alanına herhangi bir siyaset bulaştırma girişimi 

sürdüğü bu alana ahlaksızlığın, sapıklığın aşağılanması tehlikesini taşır” (Mattelart ve Dorfman, 

1977: 36-37). Bu nedenle de çocuklar kötülüklerden (günahkârlık, terbiyesizlik vb.), din, 

terbiye, ataerkil otoritesi ve bunun yansımaları iletişim araçları (dergi gibi) ile kontrol edilerek 

çocuğun bağımsızlık (bireysellik, benlik bilinci, evrensel değerler vb.) kazanması 

engellenmelidir. Bu bakış açısını bir görgü kuralları bölümünde de görmek mümkündür. 

Çizelge 3: Görgü ve Nezaket Bölümü Konuları/Başlıkları 

Dergi Sayısı Bölümün Konusu/Başlığı 

1. Diş sağlığı 

2. Yemekte Nezaket Kuralları 

3. Vücut Temizliği 

4. Kıyafet ve Oda Temizliği 

5. Nezaket Cümleleri 

6. Öksürme/Hapşırma sırasında ne yapılmalı? Burun/Kulak karıştırılmamalı 

7. Gürültü Yapmamak 

8. Misafirlik adabı 

9. Doğaya saygılıyım 

10. Büyüklerime saygılıyım 

11. Yemek adabına uyarım 

12. Ne zaman ne söyleneceğini bilirim 

Türk Dil Kurumu’nun (www.tdk.gov.tr/index.php) “bir toplum içinde var olan ve uyulması 

gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye” olarak tanımladığı görgü kuralları Norbert Elias’a 

göre (2005) insan deneyimlerinin, insan davranışlarındaki duyguların ve bireysel duyguların 

dışsal ve içsel baskılanmaya bağlı olarak düzenlenişi, insanların toplumsal olarak devlet 

denetimi altına alınmasıdır. Bu bakış açısından yola çıkıldığında tüm toplumu denetimi altına 

alma pratiği olarak görgü kuralları Bilge Minik dergisinde her sayı bir bölüm olarak 

yayımlanmıştır. Çocuğun masum, yeteneksiz ve yetersiz, korunmaya ve disipline muhtaç 

olduğu savıyla bağımlılaştırılma süreci derginin ideolojisi ile at başı gitmektedir. Bölüm her 

sayıda ‘dini’ unsurların baskın olduğu görgü kurallarını çocuklara sunarak çocukları aslında 

muhafazakâr bir kurumsallaştırma içine sokmaktadır.  

Dergi yukarıda tartışılanların yanında ‘postmodern çocukluk’ unsurlarını bölümleriyle 

içselleştirmeye çalışmaktadır. Bu tür çocuk için yaşam, iktisadi açıdan neoliberal bir ilişki kalıbı 

içinde biçimlenir: Kariyer, performans, risk, tüketim, vizyon ve misyon, küresel bağlantılar. 

Postmodern çocuk tipi, toplam kalite yönetimi, çoklu zeka kuramı, performansa dayalı ölçme, 

ileri bileşim teknolojisi, simülasyon ve animasyon vb’nin uygulandığı unsurlarla yetiştirilir 

(İnal, 2007: 89). Bilge Minik dergisinin “eşleştirme, 5 fark, gölgesini bul, noktaları birleştir, 

tahmin et, minik kılavuz, kaç tane, hangisi/örüntü, sayılar her yerde, dikkatle bak, kavramlar” 

gibi bölümleri postmodern çocuğun sahip olması gereken yetiler için hazırlık yaptırmaktadır. 

Aşağıdaki çizelgede ise postmodern çocuğun inşa edilmesine yardımcı olan bir bölüme örnektir.  
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Çizelge 4: Meraklı Sorular Bölümünün Konuları 

Dergi Sayısı Bölümün Konusu/Başlığı 

1. - 

2. Sonbaharda Yapraklar Neden Dökülür 

3. Kuşlar Nasıl Uyur 

4. Neden Acıkırız 

5. Kar Nasıl Yağar 

6. Kulaklarımız Nasıl Duyar 

7. Uyurken Neden Rüya görürüz 

8. Arılar Nasıl Bal Yapar 

9. - 

10. Neden Gıdıklanırız 

11. Karıncaların Evi Nerede 

12. Dişlerimizi Neden Fırçalamalıyız 

 

Meraklı Sorular bölümü ise çocuklara bir olgu, durum, olayın nedenini analitik olarak 

anlatmaktan ziyade popülerleştirilmiş bilgi olarak sunmaktadır, bu ise çocukta hazır paket/hap 

bilgi kullanımını tetiklemektedir. Geleceğin test çocukları bir eğlence aracı olan dergilerle inşa 

edilmektedir.  

Kültür endüstrisinin örgütlenmesinin giderek kapitalist pazar güçleriyle bağlantılı ideolojileri 

yansıtmaktadır. Artık birçok kapitalist toplumda radyo, televizyon, film üretimi ve her düzeyde 

dağıtım ve basım dev tekeller ve çok uluslu şirketlerin denetimi altındadır. Bu eğilimin en 

belirgin sonucu, dergi, gazete ve televizyon programlarının eğitim ve kültüre önemli bir katkısı 

olduğu için değil, reklam gelirlerini arttırmanın bir yolu olduğu için üretilmeleridir 

(Swingewood, 1996: 170). Türkiye’de dergiciliğin üstlendiği görev, okurların ve reklam 

verenlerin gereksinimleri doğrultusunda uygun stratejiler geliştirerek en yüksek düzeyde 

memnuniyet sağlamaktır. Reklam bir derginin yayın yaşamını sürdürebilmesi için en temel 

gereksinimlerden birisidir. Dergilerin hedef kitlelerin oldukça belirgin olması reklam verenin 

amacına ulaşmasını kolayca sağlamaktadır (Yapar Gönenç, 2007:  77). Aşağıda Bilge Minik 

dergisinin bir yıl boyunca yayımladığı reklamların dağılımı verilmektedir. 

Çizelge 5: Dergide Yer Alan Reklamlar 

Sayı Ön İç Kapak Arka İç Kapak Arka Dış Kapak Diğer Sayfalar 

1. Çaykur Didi (Buz Devri 

Çizgi Sinema Karakteri 

Sunumuyla) 

- Familia 

(Madagaskar Çizgi 

Sinema Karakteri 

Sunumuyla) 

3. Sayfa: LC 

Waikiki 

2. Familia(Madagaskar Çizgi 

Sinema Karakteri 

Sunumuyla) 

Albayrak Medya 

Grubu 

LC Waikiki - 

3. Semerkand Yay.Çocuk Ve 

Diyanet Vakfı Mağazaları  

Albayrak Medya 

Grubu 

LC Waikiki - 

4. Wee Baby İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi İstanbul 

Kitapçısı 

Torku Sütlü Çikolata - 

5. Torku Miniki Çikolata Albayrak Medya 

Grubu 

LC Waikiki  

6. Torku Miniki Çikolata Molfix LC Waikiki  

7. Torku Banada Kids (Buz 

Devri Çizgi Sinema 

Karakteri Sunumuyla) 

Familia (Madagaskar 

Çizgi Sinema 

Karakteri Sunumuyla) 

LC Waikiki 15. Sayfa Gökyüzü 

Eğitim Kurumları 

8. Gökyüzü Eğitim Kurumları Torku Banada Kids Özel Acıbadem 

Koleji 

11. Sayfa 

Familia 

(Madagaskar Çizgi 

Sinema Karakteri 

Sunumuyla) 

9. Gökyüzü Eğitim Kurumları Torku Banada Kids Özel Acıbadem 

Koleji 

- 

10. Aroma Meyve Suları Albayrak Medya Özel Acıbadem - 
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Grubu Koleji 

11. Nutrigen İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi İstaç 

Özel Acıbadem 

Koleji 

- 

12. Nutrigen Semerkand Yayınları 

Ve Diyanet Vakfı 

Mağazaları 

Özel Acıbadem 

Koleji 

15. Sayfa 

Nar Yayınları 

 

Çocuk dergileri, çocuklara yönelik reklamların yoğun olarak kullanıldığı reklam 

araçlarındandır. Çocukları ilgisini çeken resimlerle kaplı olan Bilge Minik, çocuklara yönelik 

reklamlar için en uygun ortamı sağlamaktadır. Çocukların bilgilendirilmesine ayrılan sayfa 

sayısı daha önce de bahsedildiği gibi, reklama ayrılan sayfa sayısından çok daha azdır. Bu da 

çocukların yazılı kültürden giderek uzaklaştığı ve bilişsel düzeyde bir okuma gerektirmeyen, 

bakmaya dayalı görsel kültürle baş başa kalmalarına sebep olmaktadır. Yazılı kültürden 

uzaklaşıldığının görselliğin önem kazandığının en gözle görülebilecek göstergesi dergide, uzun 

öyküler yerine kısa bölümlerin, resimlerin, iki sayfayı kaplayan resimli yarışmaların yoğunluk 

kazanmış olmasıdır.  

Bilge Minik dergisi reklama ve hediyelere oldukça önem vermektedir. Derginin her sayısında 

renk kartı, mini yapboz, resimli ip oyunu, tangram, zekâ oyunu gibi hediyeler verilmektedir. Bu 

hediyeler reklam içeren destek kartonları ile birlikte sunulmaktadır. Dergide çoğunlukla 

çocukların ilgisini çekecek çikolata, kıyafet, yayın evi gibi reklamlara yer verilmektedir. Bu tür 

reklamların yanı sıra çocukların okul öncesi olduğu göz önünde tutularak ailelerine yönelik de 

reklamlara başvurulmuştur. Örneğin okul, hastane, soğuk algınlığı için ilaç vb. çocuklara 

yönelik olan reklamlarda sinema yan ürünlerinin tüketimini de körüklemektedir. Sinemadaki 

özellikle çizgi karakterlerin (Buz Devri, Madagaskar vb.) imgelerinin canlı tutulmasına, 

bunların çocuğun yaşamında sinema izleme süresi dışında da yer almasına ve yaşamın 

neredeyse vazgeçilmez parçaları biçimine dönüşmesine oldukça fazla etkisi bulunmaktadır. 

Albayrak Medya Grubu çapraz promosyona başvurmaktadır. Çapraz promosyondan 

kastedilmek istenen, bir kültür endüstrisi ürününün yeniden tüketimini sağlamak için çok çeşitli 

yolların kullanılarak, kâr maksimizasyonunu arttırma ya da en fazla karı elde etmeye dönük 

faaliyetler dizisidir. Büyük medya gruplarına ait televizyon kanallarının haber programlarında 

ya da reklam kuşaklarında yine aynı gruba ait gazetelerin ya da dergilerin reklamları 

yapılmaktadır. (Dağtaş ve Dağtaş, 2009: 66). Bilge Minik dergisinde ise yazarların belirttiğinin 

tersi bir durumdan bahsetmek mümkündür. Derginin arka iç kapağında çoğunlukla kendi medya 

grubunun araçlarının reklamı yapılmaktadır. 

 

Sonuç 

Bilge Minik dergisi, hitap ettiği hedef kitleye tüketim kültürü ve kültür endüstrisi söylemini 

yaymakta ve yaygınlaştırmaktadır. Derginin hitap ettiği kitlenin yanı sıra derginin alıcısı 

pozisyonundaki ebeveynleri de tüketime yöneltme işlevinin bulunduğunu ve bunu da derginin 

sayfalarında yer verilen reklamlar aracılığıyla gerçekleştirdiğini söyleyebilmek mümkün 

olmaktadır. “Muhafazakâr kesimdeki önemli bir boşluğu doldurmak” amacı ile izlenen yayın 

politikası başarılı bir şekilde 12 sayıda görülmüştür. Dergi, bu amaç çerçevesinde de geleneksel 

yapının egemen dilini yaygınlaştırmaktadır. 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ESERLERİNİN MİLLÎ KÜLTÜRÜN 
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Özet 

Çocuklar kendi kültürlerine dair pek çok şeyi kitaplar aracılığıyla öğrenirler. Bu sebeple çocuk kitaplarının 
kültürel ögeleri doğru bir şekilde aktarması çok önemlidir. Her çocuk kendi kültürüyle ilgili bilgi sahibi 
olmalıdır. Çocukların halk hikâyeleri ve masalları, destanlar, şiirler gibi çeşitli yazın türleriyle kendi 
kültürlerini tanımaları sağlanmalıdır. Çocuklar kendi kültürleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra 
dünyada var olan diğer kültürlerle tanıştırılmalıdırlar. 

Çocuklar fantastik ögeler içeren, kahramanlıkların anlatıldığı destansı eserleri okumaktan keyif alırlar. Bu 
tip eserlerin devamlı haraket halinde olması, birlik beraberlik ve dayanışmayı işlemesi; bir gruba dahil 
olma, sevgi, liderlik, başarma, oyun ve değişiklik ihtiyacını tatmin etmesi ve sürükleyici olmasından ötürü 
çocuklar tarafından tercih edilmektedir. Ancak, bu tip sevilen eserler genellikle yabancı yazarlar 
tarafından üretilmektedir. Bir edebi eserin amacı kültürel ögeleri tanıtmak olmasada, eser yazarının 
kültürüne ait ögeler barındırır. Her yazar ister istemez kendi kültürüne ait ögeleri eserlerine yansıtır. 
Yabancı yazarların ürettikleri yayınlar her ne kadar başarılı eserler olsalar da, çocuklarımızın kendi 
kültürlerini tanımalarında yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, çocuklara kendi kültürlerinden yazarların 
eserleri okutulmalıdır. Zengin kültürümüze ait destan, masal ve hikâye gibi eserlerin de çocuk edebiyatı 
eserlerimize konu edilmesi gerekir. Bu kapsamda yerli yazarların kültürümüze ait ögeler içeren eserler 
üretmesi teşvik edilmelidir. 

Niteliksel bir araştırma olan çalışmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler gözlem ve belgesel 
tarama tekniği ile toplanmıştır. Çalışma kapsamında incelenen bazı kaynaklar, vurgulanan niteliklere 
sahip olmaları nedeniyle örnek olarak seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Gençlik Edebiyatı, Millî Kültür, Yazarlar, Halk Hikâyeleri, Destanlar. 

 

Abstract 

Children learn many things about their own culture through books. . So it is very important for children’s 
boks to transfer the cultural elements correctly. Every child should have the knowledge about their 
culture. Children should be able to recognize their own culture with various literary genres such as folk 
tales and epics, poems. Children have to be introduced to other cultures that exist in the world once 
they have knowledge of their own cultures. 

Children enjoy reading epic works of fantasy, including heroic tales. The reason of why children choose 
this type of work is, they have constant action, process unity and solidarity and satisfying, the need for 
being in a group, love, leadership, achievement and change. This type of popular works are usually 
produced by foreign authors. Although the purpose of literary work isn't promote the cultural objects, 
it's definitely has information about authors culture. Each author willingly or unintentionally reflects his 
or her own cultural objects. Although the publications produced by foreign authors are successful works, 
they are insufficient for our children to recognize their own culture. For this reason, children should be 
taught the works of authors from their own cultures. Our cultural values such as epics, fairy tales and 
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stories must be the subject of our children's literature works. In this context, domestic authors should 
be encouraged to produce artifacts containing cultural and mental elements. 

 In this study, which is a qualitative study, the general screening model is used. The data were collected 
by observation and documentary scanning technique. Some of the resources examined within the scope 
of the study have been chosen as examples because of their quality. 

Keywords: Children's literature, Youth literature, National Culture, Authors, Folk Tales, Epics. 

 

Giriş 

Çocuklar kendi kültürlerini ilk olarak edebi eserlerle tanırlar. Ülkemizde yerli yayınların az 

olması gelecek nesillerin kendi kültürlerini tanımadan büyümelerine sebep olmaktadır. Çocuklar 

diğer kültürleri tanımadan önce kendi kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bir edebi 

eserin amacı kültürel ögeleri tanıtmak olmasa dahi yazarının kültürüne ait ögeler barındırır.  Her 

yazar ister istemez kendi kültürüne ait ögeleri eserlerine yansıtır.Yabancı yazarların ürettikleri 

yayınlar her ne kadar başarılı eserler olsalar da, çocuklarımızın kendi kültürlerini tanımalarında 

yetersiz kalmaktadır. O nedenle, çocuklara kendi kültürlerinden yazarların eserleri 

okutulmalıdır. 

Çocuk edebiyatı, çocukların kendilerini tanımalarına, kendi öz değerlerini anlamalarına ve 

özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kendisini tanımayan ve önemli bir birey 

olduğunun farkına varamayan çocukların, başkalarının da değerli ve önemli olduğunu 

anlamaları mümkün değildir (Veziroğlu, 2009, s. 57). Kendini iyi tanıyan bir birey içinde 

bulunduğu toplumu da tanır. Çocuk içinde bulunduğu toplumun kültürüyle ilk olarak edebiyat 

eserleriyle tanışır. Çocukta kendi kültürel mirasına karşı saygı duyma ve milliyetçilik duygusu, 

nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle pekiştirilebilir. 

Atasözleri ve deyimler ulusların damgasını taşır. Ulusun hayat felsefesi, zekâsı, eleştirileri, espri 

anlayışı ve dil yapılarında anlamını bulur. Atasözü ve deyimler, gelenek ve inanışların da 

aktarılmasında da önemli rol oynarlar. Toplumun aynası durumundaki atasözü ve deyimler 

çocukların toplumsal bakış açısı hakkında izlenim edinmelerini sağlar (Yeşil, 2000, ss. 251-

252). 

Halk masalları ve destanlarla çocuklara kendi milletlerinin tarihi, gelenek ve görenekleri 

hakkında bilgiler aktarır. Halk masallarıyla çocukların, kendi milletlerinin kahramanlarını 

tanımaları sağlanarak, millet sevgisi sahibi olmalarına yardımcı olunabilir. Millî değerlerin 

öneminin çocuğa benimsetilmesinde çocuk kitaplarının önemi yadsınamaz. Kendi ulusunun 

tarihini konu alan ya da ulusal kahramanların hayat hikâyelerini işleyen kitaplar, çocukların 

uluslarının tarihini öğrenmelerine yardımcı olur. Çocuğa ülkesinin kültürünü aşılamanın en 

etkili yollarından bir diğeri de çocuğa ülkesinin sanatsal değerlerini ve kültürel ögelerini 

tanıtmaktır. Ülkesinin sanatçılarının eserleri ve biyografileriyle çocuğun ülkesinin kültürüne 

dair bilgi edinmesi sağlanabilir. 

Kitapların çoğuna egemen olan konular aslında, toplumların genel olarak önem verdiği değerleri 

de ortaya koymaktadır. Örneğin Afro-Amerikalılar ırkçılık konusunda derin yaralar almışlardır 

ve çocukların bu baskının farkında ve bilincinde olarak yetişmeleri ve kendilerini değerli olarak 

görmeleri için kitaplarda ırkçılığın kötü bir şey olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bu kitaplardaki 

kahramanlar siyahi kişilerden seçilerek motivasyon sağlanmaya çalışılmıştır (Sezen, 2012, 

s.19). Japon çocuk edebiyatında, Japon sosyal sisteminin temellerini oluşturan, empati, sadakat, 

sabır ve uyum göze çarpmaktadır. Çocuklara kültür anlatılırken, bu ideoloji, sosyal yaşam ve 

gelenekler üzerinden gidilmektedir (Kelley, 2008, s. 61). Çocuklara aktarılmak istenen kültürel 

ve sosyal unsurlar edebiyat eserleriyle başarılı bir biçimde aktarılmaktadır. Bu doğrultuda 

ülkemiz tarihi ve kültürünün de edebi eserler aracılığıyla aktarılması üzerine olan çalışmaların 

arttırılması gerekmektedir. 
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Yazar ve Yayıncılık Problemleri 

Ülkemizde nitelikli yayın yapmaktan uzak salt maddi kazanç amaçlı yayın üreten yayınevleri, 

düşük maliyetle üretim yapmak amacıyla, yayınlarının içeriksel özelliklerine önem 

vermemektedir. Ucuz üretim yapmak isteyen ve pazarlamacı mantığıyla üretim yapan yayıncılar 

için telif hakları problemdir. Bu yayıncılar dünya klasiklerinin uyarlamalarını ya da popüler 

kültür unsurları (film ya da oyun kahramanı ve ünlü kişi gibi)  üzerine bir hikâyeler 

yayınlamaktadırlar. Dış kapaklarıyla çocukları kendisine çeken bu kitaplar ucuz da olmaları 

sebebiyle ebeveynler tarafından tercih edilmektedir. Pazarlama mantığıyla yapılan bu eserlerin 

içeriği çocuklar için yetersiz ya da zararlı olabilmektedir. Nitelikli yayınların fiyatlarının yüksek 

olması aileleri maddi açıdan zorlamaktadır. Kitapların çocuklar üzerindeki etkilerinin bilincinde 

olmayan aileler maddi olarak ucuz kitaplara eğilim göstermektedir. Bu noktada çocuk 

kitaplarının seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler kitap seçimi yapacak kişiler tarafından 

iyi bilinmeli ve bu tip kitaplar tercih edilmemelidir. 

Ülkemizde masal ve hikâye en çok üretilen çocuk kitabı türüdür. Ancak bunların hepsinin 

başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Çocuk kitabı yazmak, büyüklere kitap yazmaktan 

çok daha zordur. Yerli eserlerde tema genelde vardır, ancak konu çok zayıftır ve çocuk düzeyine 

inilememiştir. Anlatımda kullanılan cümleler dil bilgisi yönünden hatalı ve uzundur. Eseri ucuza 

mal etmek için, resimler tecrübesiz kişilere yaptırılmakta ve baskıda düşük kaliteli malzemeler 

kullanılmaktadır. Ülkemiz yayıncılığının bir diğer önemli sorunu da yerli eserlerin azlığıdır. 

Yerli eserlere telif hakkı ödeme zorunluluğu vardır. Yayıncılar telif ödememek için klasik 

eserlere yönelmektedir. Genellikle dünya çocuk klasiklerine telif hakkı ödenmesi 

gerekmediğinden, yayıncılar klasik eser uyarlamaları basmaktadır (99 Soruda…,  1998, ss. 237-

238). Bu sebepler ülkemizde özgün yayın üretiminin önünde engel teşkil etmektedir. Ülkemizde 

çeviri ve uyarlama eserler yoğunluktadır. Çeviri eser olarak yayınlanan çocuk edebiyatı 

yayınları, yayın nitelikleri ve  kültürel ögeler bakımından irdelenmelidir. Bir çeviri eserin 

nitelikli sayılabilmesi için, çevirmenin kitabın hitap edeceği yaş grubunun gelişim özelliklerine 

ve psikolojik ihtiyaçlarına dikkat etmesinin yansıra hem çevirisini yaptığı hem de çevirdiği dilin 

kültürüne dair bilgi sahibi olması gerekir. Çeviri eserlerde işlenen ögelerin hangisinin yabancı 

hangisinin yerel kültüre ait olduğu açık olmalıdır. Kültürel ögelerin yanlış aktarıldığı kitaplar, 

çocukların kafasını karıştırabileceğinden tercih edilmemelidir. Bu sebeple, çeviri eserler üzerine 

eleştirel yayınların yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Ülkemizde uyarlama eserlerin hazırlanışında bilinçli bir yaklaşım söz konusu değildir. Örneğin 

“Ayşegül ve 4 Mevsim” olarak çevrilmiş olan ve ayları tanıtmayı amaçlayan eserde Aralık ve 

Nisan ayları, Noel ve Paskalya olarak tanımlanmıştır (99 Soruda…,  1998, s. 237). Uyarlama 

eserlerde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri çevirinin yapıldığı ülkenin 

kültürüyle uyumlu olmasıdır. Editörlük kurumunun eksikliği, çocuk edebiyatı eserlerinde açık 

bir şekilde görülmektedir. Yanlış çeviriler, eski dil, hatalı imla kullanımı, uyarlama sorunları ve 

kötü baskı gibi hatalar pek çok eserde yer almaktadır. Örneğin Ayşegül Küçük Kowboy adlı 

eserde, Türk alfabesinde olmayan “w” harfi kapakta yer almaktadır. Bu sorunların çözümü için 

çocuk kitabı hazırlayanlara (yayıncı, yazar, çevirmen, ressam) ve çocuk kitabı seçenlere 

(ebeveynler, öğretmenler ve kütüphaneciler gibi) çocuk edebiyatı yayınları hakkında bilgi 

verilmelidir (99 Soruda…,  1998, ss. 237-239). Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı yayınlarının 

artması için, yazar ve yayıncıların desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereklidir. Bir çocuk için 

kitap seçimi yapacak olan ebeveyn, öğretmen ve kütüphanecilerin de çocuk edebiyatı, çocuk 

psikolojisi ve çocuk sosyolojisi hakkında bilgi edinmesi gereklidir. Bu doğrultuda üniversiteler, 

yazar ve yayıncı birlikleri sempozyum ve konferanslarla bilgiler verebilirken, halkı 

bilinçlendirmek adına da medya aracılığıyla bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Teşvik Sorunları 

Çocuklar kendi kültürlerini ilk olarak edebi eserlerle tanırlar. Ülkemizde yerli yayınların az 

olması gelecek nesillerin kendi kültürlerini tanımadan büyümelerine sebep olmaktadır. Çocuklar 

diğer kültürleri tanımadan önce kendi kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bir edebi 

eserin amacı kültürel ögeleri tanıtmak olmasa dahi yazarının kültürüne ait ögeler barındırır.  Her 
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yazar ister istemez kendi kültürüne ait ögeleri eserlerine yansıtır.Yabancı yazarların ürettikleri 

yayınlar her ne kadar başarılı eserler olsalar da, çocuklarımızın kendi kültürlerini tanımalarında 

yetersiz kalmaktadır. O nedenle, çocuklara kendi kültürlerinden yazarların eserleri 

okutulmalıdır. 

Destanların ve ulus hikâyelerinin çocuk kitaplarına yansıtılması hem ülkemiz yayıncılığını 

geliştirecek hem de kültürel mirasın genç nesillere aktarılmasında öncü olacaktır. Piyasada 

destan ve halk hikâyelerini konu alan kitaplar mevcuttur. Ancak bu kitapların hem sayısı 

yetersizdir hem de her yaş grubuna hitap edecek çeşitlilikte değillerdir. Bir eserin anlatımının 

sadeleştirilmesi onu çocuk edebiyatı eseri yapmaz. Bu tür eserler uyarlanırken, eserin hitap 

edeceği yaş grubunun nitelik ve ihtiyaçlarını göz önüne almak gerekir. Örneğin, soyut 

kavramları anlayamayacak yaş grubu için fiziksel başarıların konu edinildiği eserler 

yayınlanabilir. 

Ülkemizde çocuk edebiyatı ürünü veren yazarların az olması, çalışma kapsamında incelenen 

kütüphanelerin koleksiyonlarına da yansımıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çocuk 

kütüphanelerinden ve halk kütüphanelerinin çocuk bölümlerinden, son 2 yılda en çok ödünç 

alınan ilk 50 kitabın yerli-yabancı yazar dağılımına bakıldığında yabancı eserlerin yoğunluklu 

olarak kullanıldığı görülmektedir. 

 

Grafik- 1: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Çocuk Kütüphanelerinden ve Halk Kütüphanelerinin Çocuk 

Bölümlerinden son 2 yılda en çok ödünç alınan ilk 50 kitabın yerli-yabancı yazar oranı 

 

Çocuklar fantastik ögeler içeren, kahramanlıkların anlatıldığı destansı eserleri okumaktan keyif 

alır. Çalışma kapmasında görüşülen kütüphanelerden edinilen bilgilere göre çocuklar daha çok 

macera, fantastik ve polisiye eserleri tercih etmektedir. Bu tip eserlerin devamlı haraket halinde 

olması, birlik beraberlik ve dayanışmayı işlemesi; bir gruba dahil olma, sevgi, liderlik, başarma, 

oyun ve değişiklik ihtiyacını tatmin etmesi ve sürükleyici olmasından ötürü çocuklar tarafından 

tercih edilmektedir. Bu tip sevilen eserler genellikle yabancı yazarlar tarafından üretilmektedir. 

Zengin kültürümüze ait destan, şiir, masal ve hikâye gibi eserlerin de çocuk edebiyatı 

eserlerimize konu edilmesi gerekir. Yerli yazarların kültürümüze ait ögeler içeren eserler 

üretmesi teşvik edilmeli, bunun için de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının, ilgili yazar ve 

yayıncı kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışması gereklidir. 

Kültürel unsur ve ögelerin korunması, Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile 

teşvik edilmektedir.1 Kanunun 1. maddesinde vurgulanan somut olmayan kültürel mirasın 

korunması ve sürdürülebilir kültürün bir ögesi haline getirilmesinin, uygulamada geri planda 

kaldığı görülmektedir. Mevzuata konu olan teşvik konuları, fiziksel konular üzerinde 

yoğunlaşmış olup; madde 4’ün d bendinde “Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın 

araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenmesi, yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve 

                                                           
1 bk. Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Madde 1. 
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tanıtılması faaliyetleri.” şeklindedir. Ancak madde 5’te açıklanan teşvik unsurlarının “taşınmaz 

mal tahsisi, gelir vergisi stopajı indirimi, sigorta primi işveren paylarında indirim, su bedeli 

indirimi ve enerji desteği, yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme ile hafta sonu ve 

resmi tatillerde faaliyette bulunabilme” ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Yazarların ve 

yayınevlerinin kültürel ögeleri barındıran eserler üretmeleri konusunda teşviğe ihtiyacı 

bulunmaktadır. Teşviğin önemi Madde 1’de vurgulanmaktadır, ancak uygulamada somut 

olmayan ögeler için teşviğin yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Destanlar ve Halk Hikâyelerinin Önemi 

Batı dilleri ve edebiyatlarında yer alan epos, epope ve mit kelimeleri, dilimize destan olarak 

geçmiştir. Destan, yazarı belli olmayan manzum kahramanlık öyküleridir. Destanlar önceleri 

sözlü olarak anlatılan sonradan yazıya geçirilen eserlerdir. Yazarı belli olmayan, bir toplumun 

yaratılışını, iç ve dış ilişkilerini, büyük toplumsal çalkantılarını, kahramanlık ve varoluş 

öykülerini anlatan manzum öykülere destan adını veriyoruz (Yalçın ve Aytaş, 2014, s. 95). 

Destanlar olağanüstü motifleriyle masalları andırırlar. Olağanüstü olayların anlatıldığı 

destanlardaki kahramanlar içerisinde dev, peri, cin, ejderha ve benzeri olağanüstü yaratıklar 

vardır. Destanlar uluslara özgüdür ve o ulusa dair tarihi ve sosyokültürel bilgiler içerirler. 

Yiğitlik, güç, cesaret, aşk, yardımseverlik, acıma, yurt sevgisi gibi kavramlara geniş ölçüde yer 

verildiğinden dolayı destanların çocuklar için büyük bir önemi vardır (Oğuzkan, 2001, ss. 68-

69). 

Destanların bir toplumun kültürünü, ulusal benliğini aktarması sebebiyle çocuklara okutulması 

gerekir. Yeni yetişen neslin, kimlik bunalımına düşmemesi için bilinçaltlarında kendi 

toplumlarının destanlarının yer alması önemlidir (Yalçın ve Aytaş, 2014, s. 97). Bu amaçla 

çocuklar ve gençler için hazırlanan destanlar kullanılabilir. Çocuğun üzerinde yaşadığı 

toprakların destanlarının anlatıldığı kitaplar okutmak, onlarda atalarının ne kadar güçlü 

olduklarının düşüncesini uyandırır. Anadolu destanları, hem aktardığı kültürel ögelerle hem de 

içerdiği fantastik unsurlarla çocuk ve gençlerin ilgisini çekecektir. Destanların çocukların 

seviyelerine göre uyarlanıp kitap haline getirilmesi teşvik edilmelidir. Destanların 

hikâyeleştirilerek kitaplaştırılması hem Türk edebiyatına hem de ülkemiz çocuklarının ulus 

sevgisi edinmelerine yardımcı olacaktır.  

Destanlar ve halk hikâyeleri, çocuklarda ulusal kültürün geliştirilmesine yardımcı olmanın 

yansıra ulusların tarihinin aktarılmasında da önemli katkılarda bulunur.  Tarihi ögeler içeren 

destanlar ve halk hikâyeleri içerdiği hareketli bir olaylarla ve görkemli kahramanlıklarla için 

çocuğun ilgisini canlı tutar. Bu eserlerin tarihi bilgiler içerdiğinin bilincinde olan çocuğun kendi 

ulusuna ait kahramanları okuyunca, milletine olan güven ve sevgisi artacaktır. Çanakkale 

Destanı gibi destanların edebi eserlerle aktarılması, çocuklar ve gençlerin kendi tarihlerini 

öğrenmelerine, değer vermelerini ve saygı duymalarını sağlayacaktır. Tarihini bilmeyen bir 

bireyin, milletinin ve ulusunun değerini anlaması beklenemez. 

Destanlar, bir toplumun olduğu kadar insanlık tarihi hakkında da bize bilgi ve kültür birikimi 

sunmaktadırlar. Bu açıdan destanların, diğer edebî türlerden farklı bir özelliği vardır. Sözlü 

olarak ağızdan ağıza nakledildiği dönemlerde birçok eklemelerle, destan tabakalaşması adını 

verdiğimiz bir teknik özellik de kazanmış olan destanların olağanüstülüklerle dolu olmasına 

karşılık, toplumların geçmişlerine ait birçok kültürel değeri içinde taşıması bakımından büyük 

önem taşımaktadır. Destanlar toplumların sosyal psikolojileri ile ilgili olarak da bize bazı temel 

bilgiler vermektedir. Bu özellikleriyle içinden çıktıkları toplumların bilinçaltını saf ve yalın bir 

biçimde dile getirirler. Destanların ele aldığı konuların bir diğer önemli yanı da tarihle ilgili 

olmasıdır. Destanlarda anlatılanların tarihsel gerçeklikle tutarlılığı çok olmasa da, tarihin 

bilinmeyen dönemleri hakkında ipuçları vermesi, çeşitli göndermelerde bulunması bakımından, 

tarihsel değer sahibidirler (Yalçın ve Aytaş, 2014, ss. 95-96). 

Çocukların kendi kültürleri ve tarihleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanırken, diğer toplumlar 

hakkında da bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Farklı ulusların destanları çocukların, hem bilgi 

edinmelerini sağlayacak hem de diğer ulusların tarihine de saygı duymalarına yardımcı 
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olacaktır. Destanların çocuklar için hazırlanmış baskılarıyla anlatımın hikâyeleştirilmesi ve 

resimlemelerle destanda geçen karakterlerin canlandırılması, çocukların ilgisini çekecektir. 

Sonuç olarak, zengin kültürel birikimimizin çocuk edebiyatına yansıtılması hem ülkemiz 

gençliğinin kültürel gelişimine katkı sağlayacak hem de ülkemiz yayıncılığının gelişmesine 

katkı sağlayacaktır. Ülkemizde çeşitli sebeplerden ötürü yerli yayın üretiminin yetersiz olduğu 

gözlemlenmektedir. Zengin bir kültürel tarihe sahip ülkemizde yazarlarımızın ve 

yayıncılarımızın özverili çalışmaları sonucunda yerli yayın sayı ve niteliğimizin artacağı 

aşikardır. Bunun sağlanması için kamu kurum ve kuruluşlarının desteğinin arttırılması 

gereklidir. Bu sayede kültürel mirasımızın önemli parçaları olan destanlarımız ve halk 

hikâyelerimiz gelecek nesillere aktarılacaktır. Zengin kültürümüzün çocuk ve gençlik edebiyatı 

eserlerine yansıtılması ülkemiz çocuklarının ve edebiyatının gelişmesini sağlayacaktır.  

 

KAYNAKÇA 

Kelley J. Harmony (2008). Empathy, Loyalty, and Patience in Japanese Children’s Literature. The Social 

Studies, March/April, 61-70. Erişim adresi: https://goo.gl/7vmzvD 

Oğuzkan, A. F. (2001). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayınları. 

Sezen, E. (2012). Başarı güdüsü ve liderliği anlatma hususunda son dönem Türk çocuk  edebiyatının 

durumu, Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel 

Davranış Anabilim Dalı, İstanbul. Erişim adresi: https://goo.gl/UaectX 

Şirin, Mustafa Ruhi (haz.) (1998). 99 Soruda çocuk edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. 

Veziroğlu, M. (2009). Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okul öncesi eğitim programı’ndaki kazanımlara 

uygunluğunun incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı, Ankara. Erişim adresi: 

https://goo.gl/A63mre 

Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2014). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları. 

Yeşil, H. (2000). Çocuk kitaplarındaki atasözü ve deyimlerin önemi. I. Ulusal Çocuk Kitapları 

Sempozyumu Sorunlar ve Çözüm Yolları 20-21 Ocak 2000 (ss. 244-252) Ankara: Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi. 

 



IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu                                                                                                   477 

 

 

KİMLİK OLUŞUMUNDA MİLLÎ VE MANEVİ MOTİFLERİN 

KULLANILMASI: ALTIN IŞIK ÖRNEĞİ 
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Özet 

Bu çalışmada yerel masallar üzerinden millî ve manevi motiflerin aktarımı ele alınmıştır. Türk ilim ve fikir 
hayatında derin izler bırakan, cumhuriyetin toplum yapısının şekillenmesinde çocuğun eğitimine önem 
veren Ziya Gökalp’ın düşünceleri üzerinden bu motifler incelenmiştir. Motiflerin zaman içinde ne gibi 
değişiklikler geçirdiği, günümüzdeki eğitim sisteminde nasıl karşılık buldukları araştırılmıştır. Nitel 
araştırma modeli kullanılarak şekillendirilen bu çalışmada betimsel tarama metodu ile veriler 
toplanmıştır. Bu bağlamda Ziya Gökalp’ın Altın Işık masal kitabından yola çıkılmıştır. MEB tavsiyeli 100 
temel eser arasında bulunan bu kitaptaki millî ve manevi motiflerin çocuk eğitiminde kullanılmasının 
önemi üzerinde durulmuş ve kimlik oluşmasında önem arz eden bu motiflerin günümüze aktarılmasında 
bu masal metinlerinin yeniden uyarlanması teklif edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Masal,  millî ve manevi motifler, Ziya Gökalp. 

 

USING NATIONAL AND MORAL MOTIFS IN CONSTRUCTING IDENTITY 

 

Abstract 

This study examines how national and moral motifs have been conveyed through local fairy tales. These 
motifs were investigated through perspective of Ziya Gökalp, who emphasized child education for 
shaping of society and had been a significantly influential figure at his era’s Turkish science and ideology. 
The kind of changes motifs have undergone and how the motifs find their counterparts in the current 
education system were discussed,. Data were gathered through descriptive survey method, which was 
based on qualitative research model. Golden Light written by Ziya Gökalp guided the research in this 
context. Golden Light has been recommended by Ministry of National Education (MoNE) for primary 
schools as a must read book among the 100 masterpieces. Moreover, variable perceptions and 
objectives in child education is crucially important for constructing identity.  

Keywords: Fairy tales, national and moral motifs, Ziya Gökalp. 

 

Giriş 

Masal, kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal 

ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu hâlde, dinleyicileri inandırabilen bir sözlü 

anlatım türüdür (Sakaoğlu, 2002: 2). Alptekin, bu tanıma masalların nesir oluşunu ekler (2002: 

12). Şimşek ise tanımı genişleterek başlangıç ve bitiriş formellerine vurgu yapar ve diğer iki 

tanımı kapsayıcı bir şekilde ifadesini tamamlar: “Genellikle özel kişiler tarafından, kendine 

mahsus (olağanüstü) zaman, mekân ve şahıs kadrosu içerisinde, yaşanılan hayat ile hayal edilen 

hayatın sistemli bir şekilde ifade edildiği; klişe sözlerle başlayıp, yine klişe sözlerle biten hayal 
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mahsulü sözlü anlatım türüdür” (Şimşek; 2001: 3). Öcal Oğuz ise masalı; “Birtakım 

olağanüstülükleri içine alarak insanları eğlendiren, insanlara ders veren, öğüt veren, geçmişin 

tecrübelerini tatlı bir dille gelecek nesillere aktaran, bütün bu özelliklerini bir kalıp içerisinde 

sunan anlatım türüdür” (2002: 114) şeklinde ifade eder. Aktaş ve Gündüz (2011: 334) bu 

tanımlara masalların anonim oluşunu ekler: “Yazarı belli olmayan, olayları bilinmeyen bir 

zamanda ve ülkede geçen, gerçek olaylar yanında doğaüstü olaylara da yer veren ve kendine 

özgü bir anlatım biçimi olan kurmaca metinler” şeklinde açıklar. Öyleyse masalların ayırıcı 

özellikleri şöyle sıralanabilir: 

Masallar, çocuğun hayal âlemini besleyen, ona yeni ufuklar açan büyülü bir dünyadır. Çocuk ve 

masal kavramı çocuğun eğitiminde âdeta birbirinden ayrı düşünülmeyecek iki unsur olarak 

görülmektedir. Kolektif hafızanın üretimleri olan masallar, sembolik bir anlatıma sahiptir. 

Masallardaki peri, canavar, ejderha gibi olağanüstü varlıklar, bilinçaltındaki hırs, kin, nefret ve 

kıskançlık duygularının bir ifadesi olup, sembolik dilin çözümlenmesiyle anlamlandırılabilir. 

Eric Fromm; ‘‘Mitoslar ve masallar kendilerini sembol dili aracılığı ile ifade etmiş geçmiş 

zaman bilgelikleri ve özdeyişleridir” (Fromm, 1990: 7) diyerek konuyu özetler. Bizi mitolojiye 

kadar götüren bu anlatıların temel amacı kişiye doğru yolu bulmasını, ahlaki erdemlerini 

koruyabilmesini, kötünün karşısında iyinin pes etmemesini öğretmektir. 

Masalların sembolik dili denildiğinde ilk akla gelen masal motifleridir. “Motif terimi çok esnek 

bir şekilde bir masaldaki herhangi bir unsur için kullanıldığında kesinlikle unutulmamalıdır ki, 

geleneğin bir parçası olabilmek için bir unsur insanların onu hatırlayacağı ve tekrar edeceği 

geleneğe has bir özelliğe sahip olmak zorundadır. Sahip olunan bu özellik sıradan ve bayağı bir 

özellik değil, farklılığı gösteren bir özelliktir” (Ekici 2008: 74).  TDK’ya göre “yan yana gelerek 

bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biridir”  (2017: 

1409). Bütün bunlardan yola çıkarak motif için; ulusal ya da evrensel kültüre ait unsurların, 

masal, hikâye, destan gibi estetik yaratılardaki en küçük parçasıdır, denilebilir. Yani motifler 

hem evrensel hem de ulusal kültüre ait hazineleri içinde barındıran hazine sandıklarıdır. 

Kültürün sırlarını koruyarak gelecek nesillere ileten unsurlardır (Bozdoğan, 2013: 40). 

Masalın ve hikâye etmenin en küçük unsuru olan motif, sözlü gelenekte hayat bulan masalın 

zihinde tutulmasına, onun ete kemiğe bürünmesini sağlayan mahalli ögeleri üzerinde barındıran 

masalı masal yapan en önemli ögedir. Sözlü̈ gelenekte doğan masallar dilden dile aktarılarak 

yaşamaya devam eder. Hikâye ederken de masal anlatıcısının birtakım kalıpları kullanması 

gerekir. Kullanılan bu motifler masal kahramanlarına birçok ayrıcalık tanır ve anlatıcının 

hafızasında çağrışımlara yol açarak masalın gelenekte yaşatılmasına yardımcı olur.  

Masalların en az bir motife sahip olması gerekir ve bir masalda aynı motif genel olarak bir defa 

kullanılır. Bir defaya mahsus olarak kullanılan motif masalın sonuna kadar bir daha görülmez; 

fakat nadir olarak da aynı motifin bir masal içinde birden fazla kullanıldığı da olabilir. Bazı 

motifler ise masallarda birer defa görülmelerine rağmen, masalın daha sonraki bölümlerinde 

daha değişik şekillerde görünerek baş tarafta adeta hazırlayıcı bir fonksiyon ifade etmiş̧ gibi 

olurlar (Sakaoğlu 2012: 76). 

Ziya Gökalp (1876-1924), “toplumsal kimlik” arayışlarının yoğun yaşandığı 19. Yüzyılın ikinci 

yarısında İmparatorluktan Cumhuriyete geçişe yön veren düşünürlerimizdendir. Sosyolog, 

tarihçi, dilci kişilikleri ile kimlik problemize çözüm üretmeye çalışmış, özellikle çocukların 

eğitiminden başlayarak ulusal bir kimliğin oluşması için kuramlar geliştirmiştir. Türk milli 

kimliğinin İslâmiyet ve modern Batı bilimi ile şekillendirilmesi gerektiğini söylemiştir 

(Davison,  2002: 143-144). 

Edebiyatın kimlik oluşumunda önemli bir etken olduğu kabul edilir (Kanter, 2015; Savaşkan ve 

Arslan, 2015). Okuma kültürü, düşünce sistemine tesir ederek kavramların algılanmasında ve 

zihne yerleşmesinde etkin bir rol oynar. Zihnin terbiyesi, düşünce sisteminin tekâmülü, 

davranışlardaki nezaket ve hepsinin birbiri ile uyumu şahsiyeti şekillendirir. Bu çalışmanın 

amacı, Türkleşmek-İslâmlaşmak-Çağdaşlaşmak sentezinin güzel bir örneği olan Altın Işık masal 

kitabından yola çıkarak ilköğretim öğrencilerinin okuma kültürüne katkıda bulunmak ve ortak 
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milli ve manevi motifleri tespit ederek çocukların, gençlerin duygu ve düşünce dünyalarını 

kimlik sorunumuz üzerinden ele almaktır. 

Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı eserinde insanın en samimi ve içten duygularının çocuklukta 

oluştuğunu, beşikte dinlediği ninnilerle ana dilinin tesiri altında kaldığını belirtir. Bundan 

dolayıdır ki, en çok sevdiğimiz dil, ana dilimiz, der. Ruhu terbiye eden bütün din, ahlâk ve 

güzellik duyguları ana dili vasıtasıyla canlanır. Böylece zevkimiz, vicdanımız, özdeyişlerimiz 

müşterek olur ve içinde yaşadığımız toplumun ortak terbiyesi ve vicdanı meydana gelir (1990: 

21). Ayrıca Gökalp, milli terbiye ve vicdanın oluşmasında Halk edebiyatı modellerinden ne 

kadar çok feyiz alırsa, o kadar çok millileşmenin olacağını vurgular (1990: 143). 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “doküman incelemesi” yöntemi kullanılmıştır. 

Kuram oluşturma yaklaşımında görüşme, gözlem ve dokümanlar (yazılı ve görsel) en çok 

kullanılan veri toplama yöntemleridir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya 

olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Bu yaklaşım ile yapılan 

araştırmalarda doküman, gözlem ve görüşme verilerinden elde edilen kavramlar ve temalarla 

kuramın ilk işaretleri ortaya çıkar. Araştırma sürecinde ulaşılan kavram ve temalar anlamlı bir 

açıklama ortaya koyar. Bu açıklama veriler temelinde ortaya çıkan kuramdır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 218). 

Araştırmanın Amacı  

Çocuğun dünyasını şekillendirecek bu masalların içeriği incelenmeli ve masal motifleri ele 

alınmalıdır. Bu araştırmada Ziya Gökalp’ın derlediği masalları bir araya getirerek hazırladığı 

Altın Işık isimli kitabın içinde yer alan masallar incelenerek millî manevî motifler üzerinde 

durulacaktır. 

Bulgular 

Altın Işık (1923) kitabı, masalları, menkıbeleri ve tarihi hikâyeleri içerir. Altın Işık gökten inen 

kutsal ışıktır; neye değse kutsar. Kitabın içindeki masalların bazıları  manzum (Küçük Hemşire, 

Kolsuz Hanım, Ülker ile Aydın, Küçük Şehzâde, Ala Geyik) veya mensur (Tembel Ahmet, 

Kuğular) veya her ikisi ile karışık (Keloğlan, Nar Tanesi Yahut Düzme Keloğlan, Keşiş Ne 

Gördün, Yılan Bey ile Piltan Bey, Pekmezci Anne) olarak yazılmıştır. Masallar şifahi 

ananelerdir ve çocukların eğitimi için gereklidir.  Kitap, Keloğlan masalı ile başlar. Altın Yurda 

doğru yola çıkarak gurbette talihini arayan Keloğlan, dev karısına onun “süt evlâd”ı olduğunu 

söyleyerek kendini ve arkadaşlarını ölümden kurtarır. Akıl, zekâ fiziksel güçten üstündür.  

Diğer bir masal Tembel Ahmet’tir. Musul Padişahın küçük kızını ceza olarak ülkenin en tembel 

adamı ile evledirir. Kocası Tembel Ahmet’i dövmekle tehdit ederek çalışıp para kazanmasını 

salık verir. Tembel Ahmet çalışmaya başlar, başından çeşitli maceralar geçer; yaptığı iyiliklerin 

karşılıklarını bulur. Kazandıklarını eşi ve annesiyle paylaşır. Sonunda padişah kızına, ailesine, 

özetle herkes sevdiğine kavuşur, Tembel Ahmet de saraya damat olur. Çalışmakla tembellikten 

kurtulunur, sevgide, aşkta, parade kazanılır. 

Kuğular masalında Nilüfer isminde bir padişah kızının, büyücü üvey annesinin yaptığı 

büyülerle çıkmaz siyah boya ile boyanmasını, onbir erkek kardeşinin kuğuya dönüşmesini 

görürüz. Nilüfer, bir külkedisi gibi mutfakta gündüz gece çalışan bir hizmetkâr olur. Nilüfer’in 

kardeşleri saraydan uçup gidince o da onları aramaya gider. Kuğular gündüz kuş; gece birer 

şehzâde olur. Nilüfer süt gölüyle tekrar eski güzelliğine kavuşur. Ayrık otundan onbir gömlek 

örerek kardeşlerini büyüden kurtarmaya çalışır. Yalnız bu süre zarfında hiç konuşmayacaktır. O 

diyarın padişahı Nilüfer’e âşık olur; fakat hiç konuşmayıp devamlı örgü örmesi, onun büyücü 

olduğuna dair söylentilerin çıkmasına sebep olur. Ölüm cezasına çarptırılı. Ölüme giderken 

“abdest alıp namaz kılması” salık verilir. Gömlekler biter bitmez kuğular gelir ve gömlerini 
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giyerler. Büyü bozulur ve mutlu sona ulaşılır. Bu masalda “kardeşlerin birbirine bağlılığını” 

görürüz. Ayrıca ölümü “tevekkül” ile kabulleniş vardır.  

Nar Tanesi Yahut Düzme Keloğlan’da ise “ruh güzelliğinin öneminden, kibirli olmamak”tan 

bahsedilir. Yeni evli bir çift olan Gülsün Sultan ile Şehzâde evlerine doğru yolda iken 

Şehzâdenin yoldaki bir nar tanesini ağzına atar. Gülsün Sultan bu davranışı nezaketsizlik ve 

kabalık olarak yorumlar ve Şehzâdeyi terk eder. Bu hakareti gururuna yediremeyen Şehzâde, 

başına bir işkembe geçirerek Keloğlan kılığına girerek intikam almaya karar verir. Gülsün 

Sultan’ın sarayının bahçesine bahçıvan olur. Bahçeyi güllerle donatır. Sonunda kendine Gülsün 

Sultan’ı âşık eder. Beraber kaçarlar. Şehzâde yani Düzme Keloğlan ona fakirliği gösterir, zorluk 

çektirir fakat Gülsün Sultan kocasına sevgisinden onun her dediğini yapar. Şehzade gerçek 

kimliğini söyler. Gülsün Sultan da bir nar tanesinden dolayı af diler. “Güzel bir ruh güzel bir 

çehre ile beraber olursa, nimet nimet üstüne demektir.”(48) 

Keşiş Ne Gördün, “verilen sözlerin tutulmasını” vurgular. Fakir bir kadının en küçük kızı 

kaçırdığı tavuğun peşinden ormana gelir, şehzâdelerin en küçüğü ile tanışır. Savaşa katılan 

şehzâdenin peşinden keşiş kılığına girerek gider. Yol boyunca birbirlerine arkadaşlık yaparlar. 

Sevgili aklına geldikçe keşişe sorar: “Keşiş ne gördün?” Keşiş “Yâr yatar gördüm. Gül kocar 

gördüm. Nazlısından ayrılmış. Kendini göçer göredüm.” (53). Savaş meselesi ortadan kalkınca 

padişah şehzâdelerini evlendirmeye karar verir. Küçük şehzade, küçük vezirin kızıyla 

evlendirilecektir. Sonunda keşiş kılığındaki kız kimliğini şehzadenin vefasızlığı karşısında ifşa 

eder ve birbirlerine kavuşurlar.  

Pekmezci Anne masalcı teyze kılığında bir şehzâdedir. Bir tüccar hacca gitmeye karar verir, tek 

evladı kızı Akçiçek’i kime emanet edeceğini bilemez. Bunun üzerine Akçiçek, dadısıyla birlikte 

bir sene boyunca erzaklarıyla dolu bir evde kapalı kalabileceğini söyler. Babası da kapıyı taşla 

ördürüp hacca gider. Bunu duyan padişahın oğlu kızı merak eder ve Pekmezci Anne diye koca 

karı kılığında kızı ziyarete eder. Evde canı sıkılan Akçiçek hem pekmez satın alır hem de 

Pekmezci Anne’nin masallarını dinler. Burada masal içinde masal anlatılır. Mehveş’in Adaleti 

adlı masalda çift olarak gezen kumrulardan birini hapseden Mehveş’in sonunda adaletli 

davranarak kumruyu serbest bırakması anlatılır. Akçiçek, Pekmezci Anne’yi çok sever. Babası 

hacdan döner ve ihtişamla karşılanır. Padişahın oğlu Akçiçek’e tâlip olur. Pekmezci Anne’nin 

de saraya gelmesi şartı ile razı olur. Şehzadenin gerçek kimliği ortaya çıkar ve evlenirler. 

Hacdan ve hacı karşılama âdetlerinden bahsedilir.  

Yılan Bey ile Piltan Bey masalında evlad özlemi çeken padişah öyle bir dua eder ki evladım 

yılan bile olsa razıyım der. Hanım Sultan da bir yılan doğurur. İmamın kızı Ayşe, üvey 

annesinin ondan kurtulmak istemesi üzere saraya gönderilir. Kimse yılana yaklaşamazken o 

mezardaki annesinin öğütleriyle bu yılanla başa çıkar, onu besler, eğitir, sonunda da onunla 

evlenir. Yılan Bey, kırk kat derisinden kurtulunca yakışıklı bir şehzâde olur. Yılan Bey, savaşa 

gidince üvey anne bunu fırsat bilip Ayşe’yi ırmağa atar. Ayşe, elbiseleri olmadan çıplak şekilde 

bir mezarlığa sığınır. Mezarın içinde peri padişahının çocuklarıyla yaşamaya mecbur edilmiş 

şehzade Piltan Bey ile tanışır. Savaşa giden Yılan Bey’den uzun süre haber alınamayınca Ayşe, 

Piltan Bey ile evlenir. Çocukları olur. Yılan Bey savaştan döner ve karısını başka bir beyle evil 

bulur. Ayşe aşkı ve çocukları arasında tercih yapmak zorunda kalır. Çocuklarının saadetini 

aşkına tercih ederek Piltan Bey ile evli kalır. 

Kolsuz Hanım, milli ve manevi motiflerin işlenmesi bakımından kitaptaki en ilgi çekici 

masaldır. Öksüz kardeşler, Ay Hanım ile Yıldız Bey yaşadıkları maceralarla Grimm Kardeşlerin 

Hansel ile Gretel masalı ile benzerlik gösterirler. Hicaza giden Padişah baba çocuklarını üvey 

annenin eline bırakır. Üvey anne Yıldız Bey ile birlikte olmak ister. Kardeşler birbirinden 

ayrılır. Yıldız Bey delirir. Ay Hanım, kolları kesilerek bir sandık içinde denize atılır. Bir 

şehzâde onu kurtarır, evlenirler. Gül adlı bir kızları, Reyhan adlı bir oğulları dünyaya gelir. 

Şehzade kolları aratır; hâlbuki kollar Kızıl Kıraldadır. Daha sonra Ay Hanım ile çocukları üvey 

annenin yalanları üzerine cellâda verilir. Cellâd güvercin kanı ile gömleklerini boyar ve onları 

öldürmez. Burada da Pamuk Penses masalı ile benzerlik gösterir. Bu masal ile ilgili yapılan 

açıklama yine manzum şeklindedir. Masaldaki karakterler, Ay Hanım Türkiye, Türkiye’nin 
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kolları Edirne ve İzmir, Yıldız Bey İslâm, öz anneleri Hürriyet, Şehzâde milli kahraman, Gül ile 

Reyhan halk ile vatan, Üvey Anne İngiliz, Üvey annenin yeğeni Kızıl Kıral, Yunan diye 

yorumlanır. Dualarla Ay Hanım, çocukları, kardeşi kurtulur; bütün aile bir araya gelir. Üvey 

anne İngilizin İslâmı yok etme çabasına karşılık kardeşler bir araya gelmiş, Ay Hanım Hilal 

Sultan olmuş, yurdu gafletten kurtarmışlardır.  

Küçük Hemşire masalında milli irfanın bütün ruhlarda olduğu, kız erkek fark etmediği, eğitimin 

bu irfanı oluşturduğu belirtilir. Padişah, kız çocukları olan vezir ile erkek çocukları olan 

vezirinden Kıpçak’a giderek peri sazını getirmelerini ister. Erkek çocukları olan vezir el üstünde 

tutulur. Kızkardeşlerin en küçüğü, Banı Çiçek, erkek kılığına girerek Ali ismini alır; gördüğü 

eğitimin hakkını vererek at yarışı, ok atma, güreş gibi sınavları geçerek sazı alır. Kıpçak hanı ile 

evlenir ve millet reis seçilir. “Değildir kahraman yalnız er kişi / Bir arslan arslandır olsa da dişi” 

“Kadına verirse erkek kıymeti, / Hem onun, hem bunun artar kuvvet…” (112). Kız sultan 

olunca halka biat eder. Millet Meclisi sarayda toplanır; Saltanat halktadır, padişah odur. “Ali 

dedi “Halktır Hakk’ın vekili, /Saltanatın odur aslı, asili…” “Hükümet halkındır, sultanın değil,/ 

Ferman milletindir, divanın değil…”(109). Gökalp, halkın vazifesinin tekâmül ve terakki etmek 

olduğunu belirtir.  

Dede Korkut’un Deli Dumrul1 hikâyesi de masal olarak burada karşımıza çıkar. Deli Dumrul’un 

Azrail ile olan can pazarlığında eşinin kendi canını Deli Dumrul’un yerine feda etmesi anlatılır. 

Anne ve eş olan kadın, obanın devamlılığı ve ailenin korunması için kendini feda etmektedir. 

Sonunda da Tanrı, Deli Dumrul’un canını bu mert kadına bağışlar. Boş konuşmamak gerektiği, 

sözün nereye varacağını bilmemiz gerektiği vurgulanır. 

Ülker ile Aydın masalı da Hansel ile Gretel masalına benzerlik gösterir. Ülker abla, Aydın erkek 

kardeşidir. Üvey anne çocukları istemez, kendi kızı Zeynep ile evde kalır. Baba da çocukları 

ormana bırakır. Annesi Ülker’in rüyasına girerek kolundaki mercan bileziğin bir peri kızı 

olduğunu ve onları kötülüklerden koruyacağını söyler. Babaları Kayı, anneleri Kırgızdır. “Biz 

öz Türk’üz, bak sen Aydın, ben Ülker / Türk Tanrısı öz ilini esirger”. Üvey anne babayı ve 

pınarı büyülemiştir. Pınar su içen vahşi hayvana dönüşür. Aydın susayınca içer ve ceylan olur. 

“Anam Ala Geyik, babam Bozkurt iken / Ben Türk oğlu kaçar mıyım ölümden?” (132) diyerek 

de ormanda avlanan Hakana meydan okur. Ülker ile Hakan ormanda karşılaşır, birbirlerine âşık 

olur ve evlenir. Hakan savaşa gider, bunu fırsat bilen Zeynep, büyücü üvey annenin kızı, 

Ülker’in yerine geçer, Ülker’i de ırmağa atar. Ülker balığın içinde oğlu Turan2’ı doğurur. 

Aydın, Turan’ı görünce tekrar insan kılığına döner, büyü bozulur. Cesaret, inanç, iman ve 

dualarla kurtulurlar. Allah mazlumların yanındadır. 

Küçük Şehzâde masalında padişah, üç oğlundan (Gün, Ay, Yıldız Tekin) hangisine ülkeyi 

emanet edeceğine karar vermek için, onları bir sınava tâbi tutar. Küçük kardeş Yıldız Tekin, 

bütün kazandıklarını âşık olduğu Peri Sultana verir ve her defasında saraya eli boş gelir.  

Padişah da ölüm cezası verir. Cellat şehzadeye kıyamaz, bir tavşanı öldürüp kanını gömleğine 

bulayarak şehzâdenin öldüğünü bildirir. Peri Sultan şehzâdeye ettiği nazlardan dolayı pişmandır. 

Şehzadenin kazandığı zenginlikleri (çadır, sofra, dağarcık) padişah babasına gösterir. Şehzade 

avda dolaşırken bir Ala Geyik görür ve peşine takılır. Ala Geyik, şehzâdeyi saraya, Peri Sultan 

ile padişah babasının yanına getirir. 

Ala Geyik3 masalı Türk gençliğine bir rehber niteliğindedir. Turan meleği Ala Geyik, 

koruyucusu Bozkurt, Türklere her daim yoldaş olmuştur.  Dünya nimetleri her ne kadar zengin 

                                                           
1 Ziya Gökalp’ın Dede Korkut’tan esinlenerek yazdığı hikâyelerinin, Kilisli Muallim Rıfat Bilge’nin Dresden 

nüshasının Von Diez tarafından çekilen fotoğraflarını esas alarak 1916 yılında yayımlanan Kitâb-ı Dede Korkut Alâ 

Lisân-ı Tâife-i Oğuzân adlı esere dayandığı belirtilir (Duymaz, 2016: 115). 

2 “Ziya Gökalp’ın düşünce sisteminde Türk topluluklarını aynı kültürel, idari ve siyasi birlik altında toplama 

ideolojisi olan Turancılığın kurmayı amaçladığı devlet ve ülkeye verilen ad” (Duymaz, 2016: 238). 

3 Çocuk Dünyası (1914, 55. sayı) dergisinde Ala Geyik ile ilgili tanıtımlar bulunmaktadır. “… Her Türk çocuğunun 

elinde, mutlaka bir tane bulunmalıdır. Türk babalar! Çocuklarınıza Ala Geyik hediye etmekle kurtuluş bayramını 

kutlayınız!” Bu manzum masal, Gökalp’ın ilk şiir kitabı olan Kızıl Elma’da da görülür (Duymaz, 2016: 159-160). 



 482                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

olsa da insan özünü, nerden geldiğini asla unutmamalıdır. Çocuk oyun oynarken bir Ala Geyik 

ile karşılaşır, onu takip eder, ormandan, Kaf Dağından, golden, çölden geçerler. Ala Geyik 

çocuğa sırlı bir elma verir, Altın Köşke gitmesini salık verir. Çocuk sırlı elmayı yer ve gizli 

dünyanın kapıları aralanır. Cüceler, cinler, melekler, devler, perileri görür. Altın Köşke ulaşır. 

Ala Geyik olan Kırgız güzelini kurtarır. “Dedim Turan Meleği! / Türk’ün yüce dileği!” “Yüz 

milyon Türk bu anda / Seni bekler Turan’da” (163). Bozkurt’un eşliğinde Türk iline varırlar. 

Sonuç 

Günay ve Çelik’in (2010) belirttiği gibi Gökalp’ın temel meselesi, kendine yeni bir denge ve 

yön arayan Türk toplumunun millî tipinin belirlenmesidir. Alptekin (2005: 21), masalların 

çocuğa farkına varmadan millî mitolojisini öğrettiğini söyler. Farkında olmadan öğrenme 

bilinçaltının işlevini yerine getirmesinin bir göstergesidir. Dikte ederek, sürekli yapması 

gerekenleri söyleyerek çocuğu yönlendirmek eğitimde doğru bir yaklaşım değildir. 

Yapılandırmacı yaklaşımın kullanıldığı 2017 MEB Türkçe ders programı dâhil bütün 

programların ortak amacı çocuğa yaparak yaşayarak öğreneceği öğrenme ortamlarını 

hazırlamaktır. Görerek, gözlemleyerek, gezerek, sezerek, dinleyerek, düşünerek, konuşarak, 

tartışarak, beş duyu organını aktif olarak kullanarak öğrenme gerçekleşmelidir. Çünkü bu tür bir 

öğrenme çok daha kalıcı ve yapıcı olacaktır. Edgar Dale öğrenme üçgeninde olduğu gibi 

(Seferoğlu, 2006) öğrenci ne kadar etkense öğrenme ve hatırlama oranı o kadar yüksektir. 

Masallar öğrenciyi aktif kılar. Farkında olmadan öğrenmesini sağlar. Öğrendikleri hayata 

dairdir: iyi padişah, kötü cadı, aklını kullanan Keloğlan, sahiplerine sadık hayvanlar, çalışkan 

köylüler, kolaydan zengin olmak isteyen vezirler, güzel padişah kızları, birlik olan kardeşler, 

çekemeyen komşular, açgözlü devler, iyilik yapan periler hayata dairdir. Masalı hikâyeden 

ayıran, hayata dair olan kısmın hayallerle bezendiği, düşlerle zenginleştiği, olağanüstü olayların 

cereyan ettiği gelişme bölümüdür. Çocukların ilgisini çeker ve sıkılmadan dinlemelerini 

mümkün kılar. Çocuğu düşündürür, inandırır, kendine çeker, hayal kurdurur, rüya gördürür, ona 

bir amaç sunar. Hayata dair beklentilerini sorgulatır ve bütün bunları yaparken asla ona emir 

vermez. Çocuk bütün bunları farkında olmadan ve gönüllü olarak yapar. Çocuğun bilinçaltına 

yerleşir. Çocuk masalı unutsa bile masalın dünyasında bıraktığı iz silinmez ve hayatı boyunca 

verecek olduğu kararlarda sessizce onu takip eder. Öyleyse çocuklarımıza dünya masallarının 

yanında mutlaka kendi kültürümüzün masallarını da sunmalı ve düşünce dünyalarını öz 

değerleri ile şekillendirmeliyiz.  
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ÇOCUK EDEBİYATININ HAYALPREST DÜNYASI: MASALLAR 

 

Aybala DİKBAŞ 

 

Özet 

Masallar, çocukların zihinsel ve dilsel becerilerin gelişimi, değer öğretimi, hayal gücü ve yaratıcılığın 
geliştirilmesi ve bireylerin sosyalleşmesinde etkileri büyüktür. Söz konusu açılardan kendini geliştiren 
çocuk, gerçek hayatta karşılaşacağı problemlerin üstesinden daha kolay gelir. Bildirimizde masalların, 
çocuğun dilsel, zihinsel ve kişisel becerilerin gelişimi üzerine araştırma yapılmıştır. Çalışmadaki veriler, 
Elazığ’da gözlem yoluyla toplanmıştır. Canlı veri kaynakları kullanılarak derleme yapılmıştır. 

Bulgulara göre masalların çocuklarda motivasyonun sağlanmasında, kültür aktarımında, zihinsel ve dilsel 
becerilerin gelişiminde önemli bir rol oynadığı anlaşılmıştır. Masalların içindeki eğitsellik ve öğreticilik 
boyutu, aileler için iyi bir malzeme olarak görür. Bu da masalı çocuk yazınının kaçınılmaz türü yapar. 

Sonuç olarak, macera yükünün yoğunluğu, olumlu bir dünya anlayışının olması, fantastik örgüsüyle 
çocuğun düş gücünü geliştirmesi ve öğreticilik özelliğinin çocuk eğitimi için bir araç olarak görülmesi bu 
türe olan ilginin artmasına neden olur. Yalnız unutulmaması gereken önemli bir konu, masalların eğitim-
öğretim amaçlı okutulması değil, çocukların zevk alacakları bir metin olmasıdır. Amaç her şeyden önce 
okumayı çocuk yaşlarda sevdirmek ve aynı zamanda düş gücünü geliştirmektir.  

Anahtar Kelimeler: Elazığ, masal, çocuk, fantastik, eğitim  

 

THE FANTASTİC WORLD OF CHILDREN'S LITERARY: TALES 

Abstract 

Tales are great for the development of children's mental and linguistic skills, the teaching of value, the 
development of imagination and creativity, and the socialization of individuals. The child who develops 
himself from the angles more easily than the problems that are encountered in real life. We have 
conducted research on the development of the children's linguistic, mental and personal skills in our 
notices. The data in the study were collected through observation in Elazığ. Compiled using live data 
sources. 

According to findings, it has been understood that the children play an important role in providing 
motivation for children, in transferring culture, in the development of mental and linguistic skills. The 
educational and instructional dimension in the masks is seen as a good material for families. This is the 
inevitable form of the massive children's writing. 

As a result, the intensity of the adventure burden, the positive sense of the world, the development of 
the child's imagination with the fantasy braid, and the fact that the teaching ability is seen as a tool for 
children's education leads to an increased interest in this type. An important issue that should not only 
be forgotten is that it is a text that children will enjoy rather than being taught for educational purposes. 
The aim here is to read first of all before the child's ages and at the same time to develop the dream. 

Keywords: Elazıg, tale, child, fantastic, education 
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Giriş  

Asırların birikmiş bilgi, birikim ve dünya görüşünü, kendi mantık düzeni içinde ustalıkla 

anlatan masallar, sözlü anlatım türlerinin en ilgi çekici alanıdır. Masalları her zaman okunur, 

dinlenir ve canlı yapan; dili ve olayları biçimlendiren ve hareketlendiren kültür birikimi ve 

kültür farklılığıdır. Masallar içinde bulunduğu toplumun gelenek ve görenekleriyle şekillenir. 

Masallarda insanların gerçek hayatla düşleri arasındaki uzlaşma anlatılmakla beraber her 

milletin hayal ettiği rahatı, refahı, mutluluğu ve bunlar için yapılan mücadeleyi ifade etmektedir. 

Masallar, uyumlu ve mutlu bir hayatı savunurlar.  

Masal, büyük küçük birçok kişiyi olağanüstü olaylar sayesinde büyüleyip, umutları ve 

beklentileri masalın içinde saklamaktadır. Gerçek hayatta da sürprizlerle, olması imkânsız gibi 

görünen gerçekliklerle, aşılamayacakmış gibi görünen engellerle karşılaşma olasılığı vardır. 

Yaşamdaki gerçeklik de aslında “Bir varmış bir yokmuş” cümlesiyle başlayıp biten gerçeklikle 

örtüşmektedir. Belki de hayatı daha kolay ve sevilesi kılan yanı da masal tadında oluşudur.  

Çocuk Edebiyatı 

Çocuk Edebiyatı denildiğinde hedef kitlesi belli bir edebiyat anlaşılmalıdır. Çocuklar, edebiyat 

eserlerinde yaşadığı ortamın bir benzerini bulmak isterler. Bu sayede de yazılan veya anlatılanla 

yaşadıkları arasında bağlantı kurma ve karşılaştırmalar yapma fırsatını yakalar.  

Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk duyarlığıyla oluşturulmuş, çocuk düzeyine uygun bir dille 

kaleme alınmış metinlerdir. Bu metinler içerisinde masallar kuşkusuz çok önemli bir yere 

sahiptir. Metinlerde önemli olan dilin çocukların anlayabileceği şekilde kullanılması, işlenen 

konunun çocuğun bilişsel ve duyuşsal özelliklerine uygun olması ve kurgunun çekiciliğidir. 

Masalların heyecanı sürekli en üst safhada tutmasından dolayı çocukta dinleme, deyim, atasözü 

ve tekerleme öğretimi konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Dinleyen, dinlediğini anlayan 

çocuğun hayal dünyasında masal canlanacak; masal soyut ifade olmaktan kurtulup somut 

biçime dönüşecektir.  Somutlaşan ifadeler çocuğun sözcük dağarcığını genişletecektir. Bu 

sayede de zihin, konuşma ve dil becerilerinin gelişmesini sağlanmış olacaktır.  

Metinlerin alıcısı öncelikle çocuktur. Fakat bu metinleri çocuklar dışında hiç kimsenin 

okumayacağı anlaşılmamalıdır. Nitelikli çocuk edebiyatı ürününü yetişkinler de zevk alarak 

okuyabilir.  

Çocuk Edebiyatı, eğitici yönüyle de öne çıkan bir edebiyattır. Doğrudan doğruya çocuğu 

eğitmek amacıyla meydana getirilmese de, çocukta olumlu etki ve izlenimler bırakmayı 

amaçlar. Çocukta olayları, kendisini, çevresini algılayıp, sezerek ona göre davranış geliştirip 

olumlu gelişme ve değişmelere neden olur. Başka bir deyişle masallar bir yandan çocuğun dil 

becerilerini geliştirirken bir yandan da farkında olmadan, millî ve evrensel değerlere karşı bir 

bilincin uyanmasını sağlar.  

Masalların, çocuğu oyalama ve eğlendirme işlevinin yanında çocuğu eğitip, ruhen sağlıklı bir 

birey olarak yetişmesini sağlamak gibi önemli bir görevi de vardır. Çocuğun hayal dünyasında 

ve çocuk için, çocuk edebiyatının ve ürünlerinin amacı ve önemi nedir,  niteliği nasıl olmalıdır, 

sorularına cevap aranmalıdır. Çocuk edebiyatının ve ürünlerinin amacı, önemi ve niteliği 

maddeler hâlinde şu şekilde sıralanabilir.  

“Amacı;  

1. Bilgilendirme 

2. Zevk verme 

3. Çocuğa yaşamı tanıtma  

4. Kendine güven duygusunu geliştirme 

5. Başarma isteği uyandırma 

6. İnsana ve çevreye karşı duyarlı olma bilincini kazandırma 
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7. Çocuğu sosyalleştirme 

8. Öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirme  

9. Farklı alanlara ve kavramlara karşı ilgi uyandırma 

10. Güzellik ve estetik gibi duyuşsal ihtiyaçları karşılama 

11. Çocukta dil gelişimini sağlama 

12. Çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlama  

13. Hayal gücünü, yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirme  

14. Kişilik gelişimine olumlu katkılarda bulunma 

15. Kitabı sevdirmek, kitabın vazgeçilmez bir eğlenme, öğrenme ve bilgilenme aracı olduğunu 

fark ettirme  

16. Okul öncesinde dinlediğini anlama ve görselleri anlamlandırma; okul döneminde bunlara ek 

olarak metin ve görsel okuryazarlığını geliştirme  

17. Düşündüklerini ve hissettiklerini yazı yoluyla anlatma isteği uyandırmadır. 

Önemi;  

1. Eğlendiricidir  

2. Çocuklara yaşama sevinci aşılar 

3. Çocuklara hayatı ve yakın çevrelerini tanıtır 

4. Çocuğun davranışlarını olumlu yönde geliştirir  

5. Yaratıcı etkinlikler için alt yapı hazırlar 

6. Dil gelişimine yardımcı olur 

7. Çocuğu, güzellik duygusunu geliştirecek estetik değerde edebî ürünlerle karşılaştırır. 

Niteliği; 

 1. Eğitici olmalı 

2. Çocuğun bilişsel ve duyuşsal düzeyine uygun olmalı 

3. Değişik yaş gruplarındaki çocukları ilgi duydukları konulara yönlendirmeli 

4. Çocuğu araştırmaya ve incelemeye yöneltmeli 

5. Çocukta duygu ve algıların gelişmesine zemin hazırlamalı 

6. Yaşama sevincini ve iyimserliği işlemeli ama günün gerçeklerini de yansıtmalı 

7. Çocuğu içinde doğup büyüdüğü toplumun kültür ve bilgi birikiminden haberdar etmeli 

8. Yetişkinlerin zihinsel ve duygusal deneyimlerinden yararlandırmalıdır.” (Karatay, 2007: 466-

467) 

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için çocuk edebiyatı konusunun titizlikle ele alınıp işlenmesine 

bağlıdır. Çocuk edebiyatının gelecek nesillerin duygu ve düşüncelerini şekillendirdiği dikkate 

alındığında; aslında çocuk edebiyatının stratejik bir öneme sahip olduğu görülecektir.  

Yalnız unutulmaması gereken önemli bir konu, masalların yalnız eğitim-öğretim amaçlı 

okutulması değil, çocuk ve gençliğin zevk alacakları bir metni okumaları olarak bakılması 

gerektiğidir. Burada amaç her şeyden önce okumayı çocuk yaşlarda sevdirmek ve aynı zamanda 

düş gücünü geliştirmektir.   
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Masal 

Masallar, “Anonim Halk Edebiyatı” içinde yer alır ve toplumun ortak malıdır. “Masal genellikle 

olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa 

aktarılarak gelen hayal ürünü hikâyeler” olarak tanımlandığı görülmektedir. (Türkçe Sözlük, 

1998: 200) Masallar, halkın kültürel kodlarının yansımasıdır.  

Masallar, insanın hayat ve doğa karşısındaki tavrını duygu, sezgi ve düşüncelerini konu alırlar. 

İnsanın doğaüstü olaylar ve kişilerle mücadeleye başladığı dönemin olağanüstü unsurları 

masallara vücut vermiştir. Dolayısıyla masallarda eski kültürlere, dinlere ve törelere ait 

motiflere sıkça rastlanır. Bu sayede de çocuk, geçmiş hakkında bilgi sahibi olurken bunu 

geleceğe taşır. 

Masal genellikle döşeme denilen uzun bir tekerleme ile başlar. Bu tekerleme, masalda anlatılan 

olaydan bağımsızdır. Kelime oyunlarından meydana gelir. Olağanüstü benzetme ve ögelerle 

masalın hazırlık aşamasını oluşturur. Bu bölüm, dinleyicileri heyecanlandırarak onların ilgisini 

masal üzerinde toplamaya yardımcı olur. Ayrıca karakterler tanımlanır, olayın çerçevesi çizilir 

ve dinleyicide masala karşı merak uyandırılır.  

Olay zincirinin anlatıldığı ikinci bölüm, asıl masalı oluşturur. Tekerlemenin ardından “Evvel 

zaman içinde” gibi soyut bir zaman tasviriyle bu bölüme başlanır. Masal boyunca iyiler ve 

kötüler sürekli karşı karşıya gelir. Bunların yanında yardımcı unsurlarda olur. Bu unsurlar bazen 

iyiyi hedefe yaklaştırırken, bazıları da engellemeye çalışır. Sonunda iyileri temsil eden 

kahraman hedefine ulaşır ve ödüllendirilir; kötü kahraman ise yenilir, yok edilir ya da 

cezalandırılırlar.   

Masalın üçüncü bölümü olan sonuç kısmında ise olay çözülmekte, dağınık bir şekilde verilen 

olaylar toparlanmakta ve dinleyici rahatlama içerisine girmektedir. Çünkü dinleyici, gelişme 

bölümünde duygusal ve zihinsel olarak etkilenmekte bu yüzden de merak oluşmaktadır. Sonuç 

bölümünde bu belirsizlik ortadan kaldırılmaktadır. Masallar genellikle bir tekerleme ile bitirilir. 

Bu tekerleme anlatıcının üslubuna göre değişiklik gösterebilir.  

Masalların yarattığı puslu, gizemlerle dolu, serüven yüklü dünya, çocuklar için olduğu gibi, 

yetişkinler için de ilginç, merak edilen bir ortamdır. Hemen her yazınsal türün kullandığı 

serüven özelliği, okumayı ve sürükleyiciliği arttırır. Bu nedenle merak ögesi, daha başta masalı 

çocuğa yakın kılar. Ayrıca masallarda olumlu bir dünya sunulur. Yani çoğunlukla sonuç 

olumludur. Bütün kötü niyetli kişilere, gizemli güçleri olan düş yaratıklarına, devlere, cadılara, 

büyülere karşın iyi yürekli, dürüst, yardımsever olan her zaman kazanır. Bu bakımdan çocuk da 

iyi ile özdeşleşip iyilerin dünyasında yer almayı seçer. Ancak çocuğu masala bağlayan asıl 

nokta, masallarda kullanılan düşsel ortamdır. /…/ Çocuk zaten fantastik bir algı dünyasına 

sahiptir. Bu bakımdan masallar çocuğun düş dünyasına çok yakın bir dünya kurar. Böylece 

çocuklar masal dinlemekten ve okumaktan son derece hoşlanır. (Yaldız, 2006: 30)   

Bu sayede de çocuk yaşta kitap sevgisi kazandırılır ve çocuklara okuma ve dinleme becerisi 

kazandırılır. 

Elazığ’da Masal Anlatma Geleneği 

Elazığ’da halk kültürü köklü ve zengin bir yapıya sahiptir. Çalışmamız sırasında, Elazığ’dan 

derlediğimiz masallara baktığımızda masalların zamanla unutulmaya yüz tuttuğunu ya da bazı 

kısımların anlatıcıya göre değiştiğini görürüz. Dikkatimizi çeken bir diğer husus ise, masal 

anlatıcılarının bayan oluşlarıdır. “Masal anası” olarak adlandırılan anlatıcılar, birçok yörede 

olduğu gibi Elazığ Yöresinde de görülür. 

Yörede masal anlatımı belirli bir zamana ve mekâna bağlı değildir. Genellikle akşam saatlerinde 

herkesin evde toplandığı ve dinlenme zamanı diyebileceğimiz anlarda büyükler tarafından 

anlatılmakla birlikte, gündüz saatlerinde ev işleri, işyeri sohbetleri, hayvan otlatma vb. işler 

sırasında da icranın gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. İl merkezi genelinde ise yukarıda ifade 

edilen farklı kültürel ortamların, masal anlatma geleneğini zayıflatmış olduğu görülür. Sohbet 
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ortamının ortaya çıkmasının mümkün olduğu ev, işyeri, kahvehane gibi yerlerde, elektronik 

veya yazılı iletişim araçlarının sohbeti köreltmesi sebebiyle ya da sosyo ekonomik konular 

üzerindeki tartışmaların öne çıkmasından dolayı masal veya benzeri halk bilgisi ürünlerinin 

anlatımında bir azalma olduğu dikkati çekmektedir. Buna rağmen bu merkezlerde de 

yönlendirilmiş mülakat tekniği kullanıldığında insanların, kırıntılar şeklinde de olsa masallardan 

ve anlatım geleneğinden haberdar olduğu söylenebilir. Bu da, modern araçların masal anlatmaya 

veya dinlemeye olan ilgiyi azaltmasına rağmen henüz tamamen ortadan kaldırmaya yetmediğini 

göstermektedir.  

Yörede masal anlatma geleneğinin zayıflamasına etki eden bir başka faktör ise küçülen aile 

yapısıdır. Geçmişte büyükanne, büyükbaba ile birlikte aynı evi paylaşan aile üyelerinin son 

yıllarda genellikle anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısına dönüşmüş olması, 

aile içi sohbet ortamının giderek azalması dolayısıyla özellikle çocuklara geleneksel anlatıların 

aktarılamamasına zemin oluşturmuştur. Bu da masal geleneğinin zamanla yok olacağının 

göstergesidir. 

Geleneği oluşturan en önemli unsurlardan biri şüphesiz “doku/sözel dokudur”. Elazığ 

yöresindeki masal anlatımlarında kullanılan sözel dokunun genellikle Türk masal anlatma 

geleneğiyle aynı olduğunu söylemek mümkündür. Anlatıların başlangıç ve sonuç kalıp sözleri, 

anlatımda kullanılan kip ve ifade teknikleri, tasvirlerde ve benzetmelerdeki kalıp ifadeler Türk 

anlatı geleneğinin canlı örneklerini ortaya koyar niteliktedir. Aynı zamanda yöreye has ifade 

özellikleri anlatıları da yöreye has hale getirmektedir. Anlatıcılar anlatımlarına “bir varmış bir 

yokmuş” gibi geleneksel ifadelerin dışında genellikle şu kalıp sözlerle başlamaktadırlar:  “Mat 

mat matatal iki sıçan göt atar.” gibi kalıp sözle masala başlar. 

Bu düşünceden hareketle anlatıcı ve dinleyici özelliklerinin belirlenmesiyle yöredeki masal 

anlatma geleneğinin daha iyi ortaya konulacağı muhakkaktır. Masal genellikle herkes tarafından 

anlatılabilir. Masal anlatmak için profesyonel özellikler taşımak bir gereklilik değildir. Her 

yaştan ve her cinsten kişi masal anlatabilir. Bununla birlikte masal anlatma geleneğinin insanlar 

tarafından içselleştirilmiş ve söylenmeyen kuralları çerçevesinde her anlatıcının icra sırasında 

uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar masal anlatıcısını kendine has özelliklere sahip 

kılmaktadır. 

Yöredeki derleme çalışmalarımız sırasında üç anlatıcı ile görüşülmüş ve bu anlatıcılardan sekiz 

masal tespit edilmiştir. Bu oranlara göre Elazığ yöresinde masal anlatımının çoğunlukla kadın 

anlatıcılar tarafından gerçekleştirildiği söylenebilir. Öte yandan derleme soruları içindeki 

“Anlattıklarınızı kimden öğrendiniz?” sorusuna verilen cevaplarda belirtilen kaynak şahısların 

daha çok erkek olması, bu oranları değiştirebilir kanaatini daha da kuvvetlendirmektedir. 

Anlatıcıların eğitim durumları ilkokul ve üniversitedir.  

Bunlar anlattıkları masalları çeşitli sohbet ortamlarında dinleme yoluyla öğrenmişlerdir. 

Anlatılar genellikle aile büyüklerinden ve yakın akrabalardan öğrenilmiştir. Akrabalık bağı 

olmayanlardan öğrendiğini söyleyenler az sayıdadır.  

Yöredeki anlatıcıların tamamı anlattıkları masalları önceki anlatıcılardan öğrendiklerini 

söylemektedirler. Öncekiler de daha öncekilerden öğrenmiştir. Yani hiçbir anlatıcı anlattığı 

masalı kendi anlatısı olarak görmez kendisini bu geleneğin taşıyıcısı olarak görür. 

Masalların Eğiticiliği   

Çocuğun eğitim ve öğretim süreci; aile, sokak ve çevrede daha çok eğlendirme, hoşça vakit 

geçirme amacıyla başlar, okul yıllarında sistemli bir şekilde devam eder. Bu süreçte masalın, 

milli ve evrensel değerlerin öğretilmesinde,  çocuğun hayal dünyasının ve dilinin 

geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Masalların; eğlendirme işlevin yanı sıra dil eğitim 

amaçlı da kullanılmaktadır. Masallar; deyim, atasözü ve ikilemelerin öğretimi konusunda da 

büyük katkı sağladığı ortaya konmuştur. Masallar, bilindiği üzere tekerlemeyle başlar. 

Tekerlemeler, dinleyiciyi olağanüstü bir anlatıya başlanacağı konusunda hazırlayan bölümlerdir 



 490                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

ve birtakım söz oyunlarını, ses tekrarlarını içermektedir. Bu tekrarlarda çocuğun ilgisini 

çekmektedir.  

Masalın sağladığı faydalar arasında dili kullanma yeteneğini geliştirmek, hayal gücünü 

zenginleştirmek, okul öncesinde dil becerilerinden dinleme-anlama ve konuşmayı öğretmek, 

kelime hazinesini geliştirmek, merak duygusunu öğrenme yönünde etkilemek, estetik 

duygusunun geliştirmek, çocukta olumlu tutum geliştirmek vb. sayılabilir. “Masal çocuğa ana 

dilinin nasıl kullanıldığını öğretir, ona bu dilin kıvraklığını, zenginliğini, inceliğini gösterir. 

(Boratav, 1959: 15; Günay, 1975: 10) Masalların dil edinimine olan katkıları üzerinde de duran 

Yavuz, bunun önemine çarpıcı şu cümlesiyle anlatır; (2002: 153) “Bir insana anadilini; anlatımı 

ikilemeler, benzetmeler, uyaklar, deyimler, atasözleri vb. gibi konuşma dilinin bütün 

incelikleriyle zenginleştirilmiş masallardan daha iyi, sözlü veya yazılı hangi edebiyat ürünü 

öğretebilir ki?”  Masalların, çocukların hem dil gelişimine hem de hayal dünyasına etkisi çok 

büyüktür ve masallar, çocuklar açısından önemli mesajlar içermektedir. 

Masallarda genellikle tek kahraman ve onun etrafında gelişen olaylar anlatılır. İyi-kötü, doğru-

yanlış, güzel-çirkin … vb. gibi karşıt kavramlarla özdeşleşen kahramanların mücadelesi vardır. 

Olumlu ile olumsuzun mücadelesi anlatılır. Bazı istisnalar dışında masallar,  mutlu sonla biter. 

Bu da çocuğun dünyaya daha umutlu bakmasına neden olur. 

“Masallarda talihsizlik ve aksilikler gerçek hayattan farklı olarak bir kerede veya birbirine bağlı 

olarak arka arkaya çıkar. Bunlar çözümlendikten sonra yeni sıkıntılar söz konusu olmaz, 

iktidarı, başarıyı ve mutluluğu sembolize eden taç ve evlilik bir daha zarar görmez” (Günay, 

1992: 326). Bunların yanında, ulaşılması zor hedefler, bu hedeflere ulaşma dirayeti, gücün 

sınanması, aklın test edilmesi gibi konular işlenir. Masallar, kimi zaman millî ve yerel değerlerle 

kimi zaman da evrensel değerlerle zenginleşir. “Masalda işlenen maddi-manevi kültürel ve 

evrensel değerler ile motifler, insanlara örnek ve model oluştururlar. Bütün masallarda iyi 

meziyetler güzelde ve güçlüde; kusurlar ise çirkinde ve kötüdedir.” (Tezel, 1985: 1) Masallarda 

dürüst-sahtekâr, mert-namert, cesur-korkak, akıllı-aptal, adil-zalim, tembel-çalışkan insan tipleri 

karşı karşıya gelir. Bu iyi ve kötü karakterler aracılığıyla örnek alınacak ya da örnek 

alınmayacak davranış biçimleri tanıtılır. Masalın sonunda daima iyiyi temsil eden kahraman 

kazanır; kötüyü temsil eden karakterler cezalandırılır. Masal, bir yandan çocukların düşünce ve 

hayal dünyalarını zenginleştirirken bir yandan da onların kazanması gereken iyilik, dürüstlük, 

çalışkanlık ve yardım severlik gibi erdemlerin olaylar içinde edinimini sağlar.   

Masallardaki zıtlıklar sayesinde çocuğa sahici bir dünya fotoğrafı çizilir. Dikkatli incelendiği 

zaman masalların insan hayatının yansıması olduğu görülür. Şöyle ki, insanlar gerçek olayları 

yaşarken bir taraftan da hayaller kurarlar. İnsanların gerçek hayatlarıyla hayalleri masallarda 

birleşmiştir. Geçmişte insanlara ulaşılması güç gibi görünen masal gibi gelen hayallerin birçoğu 

bugün gerçekleşmiştir. Bu yönüyle masalların çocuğu gelecekteki teknolojik gelişmelere de 

hazırladığı söylenebilir.  Masalların, çocuksu duyarlığı en iyi yansıtan edebî tür olduğu 

söylenebilir. Masal, çocuk ruhunu besleyip hayal dünyasını zenginleştirirken çocuğu geleceğe 

hazırlayan tecrübelerin bir kısmını kazanır.  

Bu bağlamda, masalların çocukların eğitiminde ve toplumsal değerlerin öğretiminde, onlara 

aktarımında üstlendiği bazı işlevleri şu şekilde sırlanabilir:  

 1. İyi ve kötü çatışmasının anlatıldığı ve iyilerin galip geldiği masallar, çocukların zihninde iyi 

ve doğru kavramlarının şekillenmesine yardımcı olmakta,  onların bilincine iyi ve kötü 

arasındaki çatışmada daima iyiliğin ve haklılığın üstün geleceği düşüncesinin işlenmesini 

sağlamaktır. Bu yüzden de kendilerine iyi kahramanı örnek alırlar ve bu sayede iyi bir insanın 

temelleri atılmış olur. 

2. Masal kahramanı ne kadar zayıf ve küçük olursa olsun haklı ve doğru olduğu takdirde zafere 

ve başarıya ulaşacaktır. Önemli olan, haklılık ve doğruluktur. 

3. İyilik eden iyilik bulacaktır. Onun içindir ki, iyilik eden masal kahramanları, iyiliklerinin 

mükâfatını zor zamanlarında iyilik ve yardım olarak görürler. 
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4. İyi ve doğru olanlar, ne kadar güçsüz olurlarsa olsun, mutlaka yardım görecekler, gördükleri 

yardımlar sayesinde başarıya ulaşacak ve yaşadıkları olumsuzluklardan kurtulacaktır. Çocukta, 

her ne şartta olursa olsun olumlu düşünme alışkanlığı ve inancı kazandırılır.   

5. Masallarda kötü olaylardan ancak sabrederek kurtulacağı inancı vardır. Her türlü bela ve 

zorluğa karşı sabırlı olmak gerekmektedir. Sabreden, mutlak bir şekilde mutluluğa ulaşacaktır. 

6. Masallarda beklenmedik varlıklardan beklenmedik yardımları görmek mümkündür. Hiçbir 

varlığı güçsüz ve anlamsız görmemek gerekir. En küçük varlık bile kendisine yapılan en küçük 

bir iyiliğe iyilik ve yardımla cevap verebilmektedir. 

7. Hayat tesadüflerle doludur ve bu tesadüf ise iyi ve doğru olanların lehine ortaya çıkacaktır. 

Tesadüfler, masallarda önemli bir yer işgal etmektedir. 

8. Masallardaki hayvanlar veya başka varlıkların olması çocukta, hayvan sevgisini ve diğer 

varlıklara değer verme duygusunu geliştirmektedir. 

Sonuç  

Halk edebiyatı ürünü olan masallardan anlama ve anlatma becerilerinin oluşması, özellikle 

dinleme ve konuşma alt dil becerilerinin gelişmesinde yararlanılması gerekir. Sözlü edebiyat 

geleneğini oluşturan türlerden biri olan masal; dil gelişimi, millî ve evrensel kültür değerlerinin 

kazanılması sürecinde yardımcı olmaktadır. Çocuklara okuma, dinleme, yazma, konuşma 

becerilerinin kazandırılmasında önemli bir araçtır. Masallar sayesinde çocukların duygu, 

düşünce ve hayallerini sözlü veya yazılı olarak anlatma becerileri kazandırılır. Onların estetik 

duyguları geliştirilirken bir yandan da millî bir kimlik hatta millî ve evrensel değerleri farkında 

olmadan benimsemelerini sağlamaktadır. Cehalet bilgi ile giderilir fakat estetikten zevk almak 

ise eğitimle gerçekleştirilir. Masalların, çocukları hem bilişsel hem de estetik açıdan geliştirdiği 

göz önüne alındığında; onların eğitsel değeri de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Masallar, çocukların eğitiminde ve kültürlenmelerinde önemli bir görev üstlenmiştir. Bunların 

geçmişte üstlendikleri görevleri yerine getirmesi için günümüz zamanındaki yaşantıdan izler 

taşıyacak şekilde düzenlemeler yapılabilir, teknoloji ve gelişmiş teknolojik araçlarla mümkün 

olacaktır. Masalların eğitim ve kültürü aktarma süreçlerindeki işlevlerini tespit edebilmek ve bu 

işlevleri gelecek kuşaklar açısından da güncel kılabilmek için hepsinin bu bağlamda incelenmesi 

gereklidir. Bu konuda sadece masallar değil, diğer halk bilimi ürünleri de modern eğitim 

ortamına aktarılıp çocukların eğitiminde etkin olarak kullanılmalıdır. 
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SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİNDEN MASAL TÜRÜ VASITASIYLA KÜLTÜR 

AKTARIMI VE EFLÂTUN CEM GÜNEY’İN DERLEYİP YAZDIĞI ÇOCUK 

MASALLARINDA YER ALAN KÜLTÜREL UNSURLAR 

 
Seda Gül KARTAL* 

 

Özet 

Kendisi de bir halk kültürü unsuru olan sözlü edebiyat ürünlerimizden masal türü; gelenek ve 
göreneklerimiz, halk eğlencelerimiz, bayramlarımız, törenlerimiz, kutlamalarımız, oyunlarımız, giyim-
kuşamımız, mutfağımız, sanatlarımız ve zanaatlarımız gibi birçok kültürel değerimizi, birikimimizi yansıtıcı 
ve kapsayıcı bir yapıya sahiptir. Türk halk kültürü unsurlarının birçoğunun maalesef günümüzde 
unutulduğu veya unutulmaya yüz tuttuğu bilinmektedir. Hâlbuki bu yerel kültürel unsurların gelecek 
nesillere başarılı bir şekilde aktarımı, içinde yaşadığı toplumun öz değerlerini ve millî kültürünü tanıyan 
bireyler ve nesiller yetiştirilmesinde büyük bir ehemmiyete sahiptir. Bu hususta, edebî türler içinde 
kültür aktarımının en yoğun olarak görüldüğü türlerden biri olan masalların eğitimde bir araç olarak 
kullanımı gündeme gelmektedir. Bu sebeple çalışmamızda, çocuklar tarafından severek okunulan Eflâtun 
Cem Güney’in derleyip yazdığı çocuk masallarında yer alan bazı kültürel unsurlar tasnif edilip 
değerlendirilerek çocuk edebiyatında ve eğitiminde masal türünün kültür aktarımı ve kültürü yaşatma 
hususunda önemi üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Masal, Kültür, Eflâtun Cem Güney 

 

CULTURAL TRANSFERS IN ORAL LITERATURE PRODUCTS AND CULTURAL FACTORS IN FAIRY TALES 
WRITTEN AND COMPILED  BY EFLÂTUN CEM GÜNEY 

 

Abstract 

Fairy tale is one of our oral literary products, which is a folk culture element itself; having a reflective 
and inclusive structure of our cultural values, traditions, customs and our accumulations such as our 
beliefs and faiths, our folk funs, our festivals, our ceremonies, our celebrations, our games, our clothes, 
our kitchen, our arts and crafts.  Unfortunately, it is known that many of the elements of Turkish folk 
culture are forgotten or begin to be forgotten today.  However, the success of these local cultural 
elements and their transfer to future generations has a great significance in educating individuals and 
generations who recognize the core values of the society and the national culture in which they live .  In 
this respect, the use of tales as a tool in education is at the top of the agenda in which they are seen as 
one of the most intense of cultural transfer genres.  For this reason, in our work, we will try to 
emphasize the importance of cultural transfer in tale genre and education by categorizing and 
evaluating the cultural elements that are written and compiled by Eflatun Cem Güney, which is read 
fondly by children. 

Keywords: Tale, culture, Eflâtun Cem Güney 
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“Bu toprağın da bir masal dünyası var. Uçsuz bucaksız bir dünya bu! 

Keloğlan’ı da içine alır, Köroğlu’nu da, peri kızını da içine alır, dev anasını da.  

Seni de içine alır, beni de…”1 

Giriş 

Bir çocuk edebiyatı türü olan masal, çocukların hoşça vakit geçirerek ana dilini kavramasına, 

anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir edebî 

türdür, fakat yalnızca dilin incelikleri ve zenginliklerini yansıtan bir dil materyali değildir. 

Bunun dışında sözlü kültür geleneğimizin de dikkat çekici türlerinden biri olarak halk 

kültürünün bütün özelliklerini bünyesinde barındırır.  

İnsanlık tarihinin en büyük anlatım geleneklerinden birini oluşturan masallar, geçmişte 

atalarımızın yaşadığı dünyanın hayal fotoğrafları gibidir. Bu sayede günümüze kadar ulaşmış 

masallarda geçmişimize tanıklık edecek birçok hikâye bulabiliriz. (Şirin 2007, s. 23) Artık 

günümüz dünyasında masal geleneğinin zayıflamasıyla masalları unutmuş ve bizi geçmişten 

geleceğe bağlayan hayal köprüleri olan masallardan uzaklaşmış gibiyiz. Bu kültürel bir 

sorundur. Zira masalların oluşumu toplumların yaşadıkları serüven ile birçok benzerlik gösterir. 

Bir masal dili; biçimi, anlatım düzeni, motifleri, sembolleri ve teması ile içinde doğduğu 

toplumu yansıtır. (Şirin 2007, s. 51) Farklı coğrafyalarda üretilen ve buna rağmen ortak evrensel 

değerler bakımından birbirine benzeyen masallardaki en büyük farklılık içinde yaratıldığı 

toplumun öz ve kültürel değerleridir. Bu masallarda ortak motifler ve yardımseverlik, doğruluk, 

dürüstlük, hoşgörü, adalet, saygı, sevgi gibi evrensel değerler aynı olsa dahi kişiler, mekânlar ve 

millî değerler değişir. Bu bakımdan masallar ait oldukları toplumların gelenek ve göreneklerini, 

âdetlerini, değerlerini, hayat tarzlarını, yani kültürel birikimlerini yansıtır. Bizim masallarımızda 

da kendi insanımızın duyguları, düşünceleri, hayalleri, özlemleri ve deneyimleri vardır. Bu 

sebeple nesilden nesle, ağızdan ağza aktarılarak günümüze kadar ulaşmış masallarımız, Türk 

halk kültürünün diğer millî ürünleri gibi zengin bir kültürel malzeme içerir ve toplumsal hayatta 

kültür aktarma görevini üstlenir. 

Günümüzde duygu ve düşünce yeteneğinin köreldiği ve insanların soyut düşünme kabiliyetlerini 

yitirmeye başladığı bir görsellik çağı yaşanmaktadır. Bu sebeple his ve hayal ufuklarının önüne 

çekilen dev ekranlar, masal devlerini hayal bile edilemez hâle getirdi. (Bilkan 2009, s. 31) 

Birçok teknolojik yenilik ve gelişmenin kısa süre içinde çocuklar tarafından benimsenmesiyle 

de masal kitapları yerini çizgi filmlere, animasyon filmlere ve bilgisayar oyunlarına bıraktı. 

Yani masal dünyasının yerini önce televizyon dünyası, ardından da sanal dünya aldı. Böyle bir 

ortamda millî kültürümüzün varlığını sürdürebilmesi için çocuklarımızın kültürümüze ait 

gelenek, görenek ve âdetleri, millî ve maddî değerleri öğrenmeleri ve dolayısıyla kültürümüzü 

tanımaları, benimsemeleri zorlaştı. 

Kültürel sınırların her geçen gün biraz daha zayıfladığı dünyada büsbütün yok olmamak 

amacıyla kaynaklardan faydalanmayı bir kimlik kazanma yolu olarak düşünmek gerekmektedir. 

(Ayvazoğlu 1987, s. 244) Bir kaynak olarak masallar, modern şehir hayatına hapsolmuş 

çocuklarımızın kendi folklorunu, değerlerini tanımalarına ve kavramalarına imkân 

sağlayacaktır. Bu nedenle kültürel birikimimizi gelecek nesillere aktarıp millî kültürü 

canlandırabilmemiz için masallarımıza ihtiyaç vardır. 

Bu ihtiyacı fark ederek bu alanda çeşitli çalışmalar ve yayınlar yapan Eflâtun Cem Güney, Türk 

çocuk edebiyatına derleyip yazdığı masallarla mühim katkılarda bulunmuş usta yazarlarımızdan 

ve folklor araştırmacılarımızdan biridir. Güney’e göre folklor, hem millî eğitim için bir millî 

kültür kaynağı hem de halk eğitimi için bir dayanaktır. Bu sebeple halkın ekonomik, sosyal, 

kültürel kalkınmasına yardım etmek için eğitime önem verilmesi gerektiğini savunur. Bunun 

için de halkın maddî ve manevî kültürünü göz önüne sermek amacıyla bir folklor haritası 

yapmak; halkın iyilik, doğruluk ve güzellik duygularını geliştirmek için halk eserlerinden 

faydalanmak; bunun dışında hazırlanacak eserleri de halk ağzı ve diliyle kaleme almak 

gerektiğinin önemle üzerinde durur. (Güney 1966, s. 20-21) Ona göre folklor sadece geçmiş 

                                                           
1 Güney, Eflâtun Cem (1953). Nar Tanesi, 3. Baskı, İstanbul: Doğan Kardeş Yay., s. 3. 
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çağların, geçmiş nesillerin değil; yaşadığımız zamanın ve çevrenin de geleneklerini bize 

nakleder. Bu sebeple yetişme çağındaki çocuklara halkın maddî ve manevî değerlerini tüm 

derinliği ve genişliği ile öğretmek ve ruh yapılarını bu cevherlerle işlemek; bunun için de folklor 

eserlerimizi değerlendirerek millî eğitim ve halk eğitimi için tükenmez bir kaynak olarak 

görmemiz gerektiğini ifade eder. Bu eserler de halk masalları, millî destanlar, efsaneler, halk 

hikâyeleri, atasözleri, bilmeceler, türküler ve manilerdir. Bu türler içersinde masallara ayrı bir 

önem atfeder ve masalların eğitici, öğretici değerlerinden gereği kadar faydalanamadığımızı 

belirtir. Bu sebeple şu önerileri getirir: Kendi masallarımızı ocaktan yetişme masalcılardan 

derleyerek ya da derlenmiş masallar arasından en güzellerini seçerek pedagojinin süzgecinden 

geçirmeli ve sonra bunları usta masalcıların ağız tadı ile işleyip yazılı bir edebiyat mertebesine 

eriştirmeliyiz. Ardından bu masallara okul kitaplarında yer vermeli ve sosyal şartlara uyum 

sağlayarak yeniliklerden faydalanılması gerektiğinden sözlü kültürün devamı için yeni bir 

eğitim nimeti olarak olan radyoyu kullanmalıyız. Bunun dışında masallarımızı ve kültürümüzü 

tüm çocuk ve gençlik dünyasına tanıtmak için yabancı lisanlara çevrilmesi için çaba sarf 

etmeliyiz. (Güney 1966, ss. 10-11) 

Güney, birçok masal derlemiştir. Bu derlediği masalları aynı zamanda aslını bozmadan çocuğun 

hayal dünyasına uygun bir hâle getirerek kısa ve yalın cümlelerle yeniden kaleme almış ve 

biçimlendirmiştir. Bunun dışında bazı halk hikâyelerini, destanları ve efsaneleri masal türüne 

uyarlayarak yeniden yazmış, bunlardan yeni masallar üretmiştir. Bu çalışmamızda yazarın halk 

hikâyeleri, destanlar ve efsanelerden derlediği masalları dışarıda bırakarak sadece derlediği ve 

yeniden yorumladığı masalları inceledik. İncelediğimiz masallar ilk defa 1946-1948 yılları 

arasında Doğan Kardeş Yayınları tarafından yayımlanan ve yedi kitaptan oluşan Bu Toprağın 

Masalları serisinde, 1962 yılında yayımlanan Evvel Zaman İçinde ve Az Gittim Uz Gittim isimli 

masal kitaplarında yer almaktadır. Ayrıca yazarın Bu Toprağın Masalları serisinde yer alan bazı 

masalları kısaltarak yeniden kaleme aldığı ve İtimat Yayınevi tarafından yayımlanan masal 

kitapları da çalışmamıza dâhil edilmiştir. Bu çalışmada Eflâtun Cem Güney’in derleyip yazdığı 

çocuk masalları, çocuk eğitiminde kültür aktarımı boyutuyla ele alınmış ve incelenmiştir. Bu 

masallarda yer alan gelenek, görenek, âdetler, maddî ve manevî bazı kültürel unsurlar şunlardır: 

Düğün Öncesi, Esnası ve Sonrasında Yapılan Merasimler: 

Eflâtun Cem Güney’in masallarında düğün öncesi, esnası ve sonrasında yapılan 

gelenekselleşmiş merasimlere çoklukla yer verildiği görülmektedir. Bu adetlerden bazıları 

görücü gitmek, söz kesmek, geline yüzgörümlüğü takmak ve çeyiz odasıdır. Düğün öncesi 

merasimlerden görücü veya dünür gitme ile söz kesme adetlerine Zümrütüanka masalında 

rastlamaktayız. Padişah küçük oğlu tarafından devin elinden kurtarılan üç elma güzelinden 

ikisini oğullarıyla evlendirmek ister. Bu sebeple söz kesilmesi için kızlara görücü gönderir 

(1954c, s. 25) ve bir süre sonra gençler arasında söz kesilir. (1954c, s. 29) Başka bir masalda da 

düğünde geline verilen bir hediye olan yüzgörümlüğünden bahsedilir. İncili Yorgan masalının 

kahramanı Mıstık, padişahın üç kızını da devin elinden kurtarır. Bunun üzerine padişah kızlarını 

Mıstık ve kardeşleriyle evlendirmek ister. Mıstık’ın kardeşlerinin gözü padişahın tahtındadır. Bu 

sebeple de onu saf dışı bırakmak isterler. Bunu da gelinlere yüzgörümlüğü temin etmesi 

bahanesiyle Mıstık’ı büyük bir hazinesi olan devin yanına yeniden göndererek yapmayı 

plânlarlar. (2016, s. 50) Bu yüzgörümlükleri incili yorgan, şimşek taşı ve yeşil bir kuştur. Ayrıca 

bir başka gelenek olan düğünden önce sergilenmek için genç kızların çeyizlerinin konulduğu 

“çeyiz odası”nın da masalda bahsi geçer. (2016, s. 51) 

Bu düğün geleneklerinden bir başkası da günümüzde de bazı yörelerde hâlâ devam eden 

çevreye düğünün ilânı için düğünden bir hafta evvel oğlan evininin damına bayrak dikilmesi ve 

gelini almaya giderken de damadın ailesinden birinin bayrağı alarak elinde tutması geleneğidir. 

Sabırtaşı masalında padişahın büyük kızı ve vezirin oğlu evlendirildiğinde “al bayrak” 

kaldırıldığı ifade edilir. (1954b, s. 13) Ağlayan Nar ile Gülen Ayva adlı masalda da kırk gün kırk 

gece toy düğün edildiği ve damat evinin “al bayrak kaldırıp davullar dövdürerek gelin kızı 

alıp”  (1969a, ss. 4-5) gittiği ifade edilir. Bu masalda ve yazarın diğer masallarında görülen bir 

başka düğün âdeti de günümüzde de hâlen uygulanmakta olan davul çaldırmadır. Nar Tanesi 
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masalında evlenen şehzadenin düğününde davullar dövdürülür, “kırk gün, kırk gece dünya 

gümbür gümbürlenir.” (1953, s. 31)  

Tellal Bağırtmak: 

Bir başka karşımıza çıkan gelenek de tellal bağırtmadır. Bir bilgiyi, haberi duyurmak için halk 

arasında davul çalarak dolaşan kişilere tellal denilir. Akıl Kutusu adlı masalda da düzenlenen bir 

yarışın halka ilânı tellallar ile yapılır. (1955a, s. 20) Çiçek Kızla Çiğdem Kardeş masalında ise 

Şehzade, ağacın tepesinden gördüğü bir kızı bir türlü yere ayak basmaya ikna edemez. Bu 

duruma çareyi bulacak kimse olup olmadığını öğrenmek için meydanda davullar vurulur ve bu 

durum tellal vasıtasıyla halka duyurulur. (1962, s. 24) 

Halı/Kilim/Hasır Dokumak, Gergef İşlemek, Yün Eğirmek: 

Halı veya kilim dokumak, gergef işlemek gibi geleneksel el sanatlarımız da yazarın 

masallarında yer alır. Altın Perçemli Çocukla Sırma Saçlı Kız adlı masalda halı dokumak, bir 

genç kızın sahip olması gereken mühim bir hüner olarak gösterilir. (2016, s. 157) Hasırcı Baba 

adlı masalın kahramanı dükkânında hasır dokuyan bir ihtiyardır. (1969d, s. 2) Düşmez Kalkmaz 

Bir Allah masalında yoksul bir genç kız geçimlerini sağlamak ve annesine yardımcı olmak için 

gergef işler. (1970b, s. 10) Bazen de masallarda gergef, bir sihirli bir nesnedir veya sihir ile 

ortaya çıkar. Congoloz Baba masalında Keloğlan girdiği bir köşkte güzel bir kızın gergef 

işlediğini görür. Bu gergefe sihir yapılmıştır ve bu yüzden gergef kız işledikçe sökülür. (1955c, 

s. 19) Zümrütüanka adlı masalda gelin olacak üç elma güzelinden küçüğü yüzgörümlüğü olarak 

padişahtan bir altın gergefle altın iğne ister. Bu güzeli seven Şehzade, Keloğlan kılığında bir 

kuyumcunun yanında çırak olarak çalışmaktadır. Şehzade bunu öğrendiğinde altın gergefle 

iğneyi daha önce kızın kendisine verdiği saç telini yakarak sihirle elde eder. (1954c, s. 28) Bu 

Toprağın Masalları serisinin üçüncü kitabında yer alan Akıl Kutusu adlı masalda da bir peri 

kızının yaşmak ördüğünden bahsedilir. (1955a, s. 9) Sırmalı Pabuç masalının kahramanı kız, bir 

ağacın altında oturarak yün eğirir. Bir rüzgâr gelip eğirdiği yünü alıp gider. Bu yünü takip eden 

kız, daha sonra ermiş yaşlı bir kadının yanında kendisini bulur. (2016, s. 13) 

Giyim-Kuşam: 

Güney’in derlediği masallarda geleneksel giysiler ve aksesuarların da zaman zaman bahsi geçer. 

Sırmalı Pabuç masalının kahramanı öksüz kız, üvey annesi tarafından düğüne götürülmeyince 

ağaç perisinin eli değdiği için sihirli tüylere sahip olan sarı öküzün kıllarından birini kopararak 

yakar ve birden kapısının önünde bir araba ve arabanın içinde düğünde giyeceği giysileri bulur. 

Bu giysilerden biri de sırma ile kabartma dal, yaprak, çiçek işlenmiş; kültürümüzde geleneksel 

bir kadın giysisi olan “bindallı” dır. (2016, s. 23) Karagülmez adlı masalda ise yine geleneksel 

bir giysi olan “mintan”ın bahsi geçer. (1954a, s. 29) Bunun dışında eski dönemlerde hayvan 

postundan yapılan bir tür başlık olan “börk”ten (2016, s. 143) Köse Dağı masalında bahsedilir. 

Bir Türkmen beyi işlerini çekip çevirecek bir kâhya aramaktadır. Bu kâhya adaylarından birine 

bir koyun parası verir ve kırk gün sonra bu koyunun yününden kürk, derisinden börk, canından 

can ister. Fakat bir şartı daha vardır. O da koyunu kâhyadan sapasağlam geri istemektedir. 

Sabırtaşı isimli masalda bir oyalı yazma çeşidi olan “çevre”den bahsedilir. Bu masalın 

kahramanlarından Akça Kız “çevre”yi çıkararak terini siler. (1954b, s. 27) Bunun dışında 

“çevre” masallarda birini işaret etmek, göstermek için de kullanılır. Zümrütüanka masalında 

padişahın kızı kendisini kurtaran şehzadeyi babasına göstermek için şehzadenin üzerine çevre 

atar. (1954c, s. 18) 

Oyun ve Sporlar:  

Geleneksel Türk sporları da masallarda yer alır. Bu sporlar arasında okçuluk, binicilik ve ciridin 

mühim bir yeri vardır. İlk etapta göçebe bir topluluk olunduğu zamanlarda her bireyin at 

binmede maharetli olması bir gereklilikti. Yerleşik hayata geçildiğinde yine savaş ve akıncılık 

vasıtası olması sebebiyle toplumsal hayatta önemini koruyan at ve atlı sporlar önemli bir 

kültürel değer hâline gelmiştir. Atlı sporlar umumiyetle düğün, doğum, evlenme, panayır ve 
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mesire şenlikleri vesileleriyle yahut da padişahların, vezirlerin, beylerin ve ağaların ödül 

koyarak önceden ilân ettikleri belli günlerde yapılırdı. (Yıldıran 1986, ss. 46-47) Bu 

eğlencelerde biniciler at üzerinde maharetlerini gösterirdi. Sabırtaşı adlı masalda padişahın 

emriyle düzenlenen bir şenlikte cirit oynanacak, at oynatılacak ve ok atılacaktır; masalının 

kahramanı Kocabey de atını oynatıp at üzerinde maharetlerini göstererek herkesi kendisine 

hayran bırakır.  

“Sabah davullar vurulur, meydan kurulur; ahali olan buyurulur. Aman öyle bir kalabalık olur 

ki iğne atsan yere düşmez; saraydakiler ise padişahından cariyesine kadar sıra sıra 

pencerelerin önüne sıralanır. 

…. 

Önce Sarı Sultanın kocası büyük vezirin oğlu sürer atını… Ardından da Allı Sultanın kocası 

küçük vezirin oğlu sürer atını… Onda sonra atına, gemine güvenen kim varsa gelir ortaya; o 

gün ne cirit oynanır, ne ok atılır; sadece at oynatılır. Derken nerde var, nerde yok, tepeden 

tırnağa kadar beyazlar giyinmiş; aktan ak, kardan beyaz bir ata binmiş biri peydah olur! 

Meydanı dört döner, fır dolanır; bir durur, bir kanatlanır; sonra ahali olanın üstüne kucak 

kucak güler serperek gözden kaybolur. Herkesin parmağı ağzında kalır, hele saraydakiler dilini 

ısırır, ağızları varıp da kimse kimseye bir şey söyleyemez; birinci günü böyle geçer.” (1954b, s. 

25) 

İkinci ve üçüncü günde de Kocabey kılık değiştirerek at üzerindeki maharetlerini ahaliye 

seyrettirir. Bir diğer millî sporumuz olan ok atmak da masallarda cesaretli, yiğit kahramanların 

gösterdiği bir beceri olarak yer alır. (1969b, s. 6) 

Halk Edebiyatı Türleri: 

Güney’in masallarında metinlerarası bağlamda diğer sözlü halk edebiyatı ürünlerinin de yer 

aldığı görülmektedir. Örneğin bazı masallarda doğrudan bilmece metinlerine yer verilir. Bu 

bilmeceyi bilen ya bir ödül kazanır ya da kendisine yardım edecek ve destek olacak bir yol 

arkadaşı edinir. Akıl Kutusu adlı masalda Keloğlan, padişahın âşık olduğu bir kızı aramak için 

yollara düşer. Yolda “Yerdinleyen” ile karşılaşır. Yerdinleyen kendisine bir bilmece sorar: 

 “Canı var da kanı yok, 

 Yolda gider izi yok, 

 Yer altında evleri var! 

 Eğri büğrü yolları var!” (1955a, s. 14) 

Keloğlan bu bilmeceye doğru cevap verince Yerdinleyen, ona yolculuğunda eşlik etmeye karar 

verir. Bir süre daha gittikten sonra Keloğlan yolda Seyrekbasan’a rast gelir. Seyrekbasan da 

aynı şekilde Keloğlan’a bir bilmece sorar: 

 “Taştandır, demirdendir, 

 Yediği hamurdandır, 

 Dünyaları doyurur, 

 Kendi doymaz nedendir?” (1955a, s. 16) 

Keloğlan bu bilmecenin de cevabını bilince Seyrekbasan akıl ve marifet öğrenmek için 

yolculuğunda ona eşlik eder. Böylece bu bilmecelere doğru cevap veren Keloğlan kendisine 

destek olacak akıllı yol arkadaşları edinmiş olur. 

Yazarın masallarında karşımıza çıkan bir başka tür ise “türkü”dür. Sabırtaşı masalının 

kahramanı Akça Kız ve iki kardeşi, padişah babalarından kendilerini evlendirmelerini ister. 

Bunun üzerine Padişah üç kızına da ok gönderir. Bu okları attıkları takdirde okların düştüğü 

yere gelin gideceklerini söyler. Kızlar saçlarını yay edip okları atarlar. Bu kızların en küçüğü 

Akça Kız’ın attığı ok, Kaf Dağı’nın tepesinden aşarak bilinmedik bir yere düşer. Akça kız bir 

ata binip okunu takip eder. Okun düştüğü yerde ne bir kimse ne de bir lokma yiyecek ve bir 

yudum su vardır. Bir süre sonra güçten düşer. Derken bir kekik kokusu alır ve bir keklik sesi 
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duyar. Kekik kokusunu içine çekerken bayılır. Birkaç gün sonra ayıldığında bir taşın üzerinde 

bir kınalı keklik, kekliğin ağzında da bir tutam kekik vardır. Akça kız “bugün av avlamadım, ot 

otlamadım diye, yeri göğü yaratan avı da otu da ayağıma göndermiş olacak ya, velâkin ben ne 

bir lokma et için bu ses yumağına kıyarım ne de bir çiğnem ot için şu koku yaprağına 

dokunurum”, (1954b, s. 16) der ve kendini tutamayarak Erzincan/Kemaliye yöresine ait 

olduğunu tespit ettiğimiz bir türkünün farklı bir varyantını söylemeye başlar. Bu türkünün 

sözleri şu şekildedir: 

“Keklik taşta ne gezer? 

Kalem kaşta ne gezer?  

Böyle gelin olanın, 

Aklı başta ne gezer? 

 

Kekliğim seker gelir, 

Tüyünü döker gelir, 

Keklik otu ağzında 

Kokular tüter gelir.” (1954b, ss. 16-17) 

Masal başı, arası ve sonunda yer alan tekerlemeler haricinde bu masalda başka bir tekerleme 

daha bulunur. Akça Kız, kendisi yüzünden yaralanmış Koca Bey’i hekimlik yapıp tedavi etmek 

için ararken diline şu tekerleme takılır:  

“Hekimim, hâkimim, 

Kimse bilmez ben kimim!” (1954b, s. 30) 

Yazarın derlediği masallarda karşımıza çıkan bir diğer gelenek de âşıklık geleneğidir. Aygın 

Baygın Ses adlı masalın kahramanı Yetim Ali “sazının üstüne bir saz daha olmayan” (1970a, s. 

1) bir âşıktır. Geçimini sağlamak için gurbete çıkar. Gittiği memleketlerde kahvehanelerde saz 

çalarak geçimini kazanmaya çalışır ve kısa sürede şöhret olur.  

Bu Toprağın Masalları serisinin yedinci kitabında yer alan Congoloz Baba adlı masalda ise âşık 

tarzı şiir geleneğinin önemli özelliklerinden biri olan âşık karşılaşmasına yer verilir. Bu masalın 

kahramanı olan Keloğlan bir köşke girer ve burada iki gözü iki pınar gergef işleyen güzel bir 

kızla karşılaşır. Bu kızın padişah kızı olduğunu ve Congoloz Baba isimli bir canavar tarafından 

tutsak edildiğini öğrenir. Ardından bu canavar Keloğlan’ı da yakalar. Keloğlan’a bir oyun 

oynamayı teklif eder. Bu oyun sonunda Keloğlan yenilirse kendisine yem olacaktır. Keloğlan da 

korkmaz ve ona meydan okur. Bunun üzerine Keloğlan ve Congoloz Baba adlı canavar 

karşılıklı oturup birbirini yenmek ve mat etmek için söz yarıştırmaya başlarlar: 

“CONGOLOZ 

Keloğlan, netsem neylesem 

Bir allem, kalem eylesem 

Yemyeşil bir elma olsam, 

Dalında bitsem ne dersin? 

 

KELOĞLAN 

Sen bir yeşil elma olsan 

Dalımda bitmeye gelsen 

Ben bir çatal değnek olsam 

Çeksem, indirsem ne dersin? 

 

CONGOLOZ 

Sen bir çatal değnek olsan 

Çekip indirmeğe gelsen 
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Ben bir avuç darı olsam 

Ben bir toplasam ne dersin? 

 

KELOĞLAN 

Sen bir avuç darı olsan  

Yere saçılmaya gelsen 

Ben bir güzel keklik olsam 

Bir bir toplasam ne dersin? 

…” (1955c, ss. 21-23) 

Bu türler dışında bilindiği gibi atasözleri ve deyimler yönünden de masallarımız oldukça zengin 

bir içeriğe sahiptir. Bu çalışmamızda yazarın masallarında geçen tüm atasözleri ve deyimlere 

yer vermek mümkün değildir. Bu sebeple incelediğimiz her masaldan birer deyim ve atasözüne 

burada yer vermeyi uygun bulduk. Eflâtun Cem Güney’in masallarında yer alan bazı deyimler 

şunlardır: “tatlıya bağlamak” (1953, s. 11), “ayağına kara su inmek” (1954a, s. 13), “kaşla göz 

arasında” (1954a, s. 32), “parmağı ağzında kalmak” (1954b, s. 6), “kaş göz etmek” (1954c, s. 

12), “gözlerine inanmamak” (1955a, s. 7), “baltayı taşa vurmak” (1955b, s. 5), “ekmeğini 

taştan çıkarmak” (1955b, s. 13), “ağzını bıçak açmamak” (1955b, s. 24), “ağzı kulaklarına 

varmak” (1955c, s. 7), “meydan okumak” (1955c, s. 21), “dişini sıkmak” (1962, s. 9), “dil 

dökmek” (1969a, s. 5), “dili dolaşmak” (1969b, s. 2), “foyası meydana çıkmak” (1969c, s. 8), 

“tasını tarağını toplamak” (1970a, s. 3), “gözü gönlü açılmak” (1970a, s. 10), “göz yummak” 

(1970b, s. 4), “kara gün dostu” (1970c, s. 13), “dili varmamak” (1970d, s. 1), “tuttuğunu 

koparmak” (1971, s. 1), “ekmeğini taştan çıkarmak” (1972, s. 1), “küplere binmek” (2016, s. 

21), “saman altından su yürütmek” (2016, s. 51), “tadı damağında kalmak” (2016, s. 68), 

“güvendiği dağlara kar yağmak” (2016, s. 102), “kara kara düşünmek” (2016, s. 112), “ağzı 

yanmak” (2016, s. 136), “yerden göğe kadar” (2016, s. 159), “akıl öğretmek” (2016, s. 169) 

vb. Eflâtun Cem Güney’in masallarında yer alan bazı atasözleri ise şunlardır: “Kısmetinde ne 

varsa kaşığında o çıkar.” (1953, a. 13), “Demir tavında dövülür.” (1954a, s. 13), “Kul 

daralmayınca (bunalmayınca) Hızır yetişmez.” (1954a, s. 31), “Gün doğmadan neler doğar.” 

(1954b, s. 21), “Söz ağızdan çıkar.” (1954c, s. 28), “Akıl akıldan üstündür.” (1955a, s. 16), 

“Elin ağzı torba değil ki büzesin.” (1955b, s. 4), “Lafla peynir gemisi yürümez.” (1955b, s. 12), 

“Aç tavuk düşünde darı görürmüş” (1955c, s. 5), “Su içene yılan bile değmez.” (1955c, s. 17), 

“Ateş olmayan yerde duman tütmez.” (1962, s. 15), “Sakınılan göze çöp batar.” (1969a, s. 1), 

“Söz sözü açar.” (1969b, s. 10), “Minareyi çalan kılıfını hazırlar.” (1969c, s. 7), “Akılsız başın 

cezasını ayaklar çeker.” (1969d, s. 9), “El elden üstündür.” (1970c, s. 10), “Bir musibet bin 

nasihatten yeğdir.” (1972, S. 13), “Üzüm üzüme baka baka kararır.” (2016, s. 14),  “Çam 

sakızı çoban armağanı.” (2016, s. 55), “Bülbülün çektiği dili belasıdır.” (2016, s. 87), 

“Ummadık taş baş yarar.” (2016, s. 118), “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.” (2016, s. 

144), “Derdini söylemeyen derman bulamaz.” (2016, s. 169) vb. Görüldüğü gibi yazarın 

masallarında, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların kolayca anlayabileceği atasözleri ve 

deyimler yer almaktadır. 

Bunlar dışında diğer halk edebiyatı türlerine masalların içinde göndermede bulunulduğu 

görülür. Zümrütüanka masalında bir yeraltı ülkesinin padişahı masalın kahramanı genç 

şehzadeden bir dağı delip kendilerini ışığa, aydınlığa kavuşturmasını ister. Şehzade ise 

padişahın bu teklifini “… Bir gün gelir, bir delikten bir bozkurt çıkar, elbet sizi aydınlığa 

çıkarır. Yoksa o gün, o saat gelmeden ben değil Ferhat bile külünkünü sallasa nafile!” (1954c, 

s. 20) diyerek Ferhat ile Şirin hikâyesine göndermede bulunur. Eflâtun Cem Güney’in 

masallarında “fıkra” türüne rastlanmaz, lâkin Sabırtaşı masalında “ne kapısı var girilir, ne 

bacası var çıkılır; üstü açık, dört duvarı olmayan” (1954b, s. 13) bir yer Nasreddin Hoca’nın 

türbesine benzetilir. Hamur Bebek adlı masalda da hamurdan bebek yapmak isteyen karı-koca 

“Eloğlu göle yoğurt çalıyor, yoğurt tutuyor” (2016, s. 124) diyerek bir Nasreddin Hoca 

fıkrasına göndermede bulunur. 
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SONUÇ 

Görüldüğü gibi Eflâtun Cem Güney’in masalları içerdiği halk kültürü unsurları ile 

toplumumuzun geleneksel kültürünü yansıtmakta, aynı zamanda birçok açıdan kültür aktarıcısı 

işlevi görmektedir. Bu sebeple bu masalların gözden geçirilerek çeşitli yaş gruplarındaki 

çocuklar için yeniden yayımlanmasını, bu yayınların da biçim açısından çocukların ilgisini 

çekecek özellik ve nitelikte olmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda çocuklara masalların o 

harikulade dünyasını tanıtmak için geleneksel unsurlar ihtiva eden masallarımızın teknolojinin 

imkânları da kullanılarak çocuklarımıza sunulmasını umuyoruz. Bu masalların kültürel 

birikimimizin, toplumsal, geleneksel ve ahlâkî değerlerimizin yeni nesiller tarafından bilinmesi, 

benimsenmesi ve aktarılmasında büyük paya sahip olacağına hiç şüphemiz yok. 
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L. N. TOLSTOY’DAN İLK İKTİBAS VE TERCÜMELERİN AZERBAYCAN ÇOCUK 

NESRİNİN OLUŞUMUNA ETKİSİ 

 

Aynur NOVRUZOVA* 

 

Özet 

Gerek XIX. yüzyılın son çeyreğinde, gerekse de XX. yüzyılın I. çeyreğinde Azerbaycan çocuk edebiyatı ve 
çocuk ders kitapları dünya, aynı zamanda Rus edebiyatının ender örneklerinin iktibas ve tercümeleri 
sayesinde yenilendi. Ana dilli ders kitapları için sanatsal edebiyat ihtiyacı eğitici çocuk nesrinin de hızlı 
gelişimini teşvik etti. Ortaya çıkan bu ihtiyaca olabildiğince çabuk cevap verme arayışları da eğitimci okul 
ve basın görevlilerinin dikkatini Rus ve Avrupa edebiyatından tebdil ve tercüme çalışmalarına 
çekmekteydi. Temel olarak Azerbaycan-Rus edebi ilişkileri zemininde A.O.Çernyayevski, S.Velibeyov, 
İ.Gaspirinski, S.M.Ganizade, M.Mahmudbeyov, A.Şâik gibi eğitimciler tarafından hazırlanan bu ders 
kitaplarında L.Tolstoy, A.Çehov, V.Korolenko, A.Pleşeyev, M.Gorki, M.Prişvin gibi yazarların eserlerinden 
çevirilere yer verilmekteydi. 

Orijinallerde olduğu gibi, tercümelerde de genç neslin manevi-ahlaki terbiyesi, çok yönlü gelişimi ve 
dünya görüşünün şekillenmesinde bilimin, eğitimin rolü, onlara soylu niteliklerin kazandırılması gibi 
önemli fikirler aktarılırdı. Çeviride de müellifin esas gayesi, amacı korunuyordu. 

Azerbaycan çocuk nesrinin oluşum devrine bakıldığında ortaya çıkan eserlerde Lev Tolstoy kaleminin 
etkisini hissetmemek mümkün değil. Bazıları hatta yapısına, anlatım tarzına göre Tolstoy'un çocuk 
hikayeleri ile benzer bir etki bırakır. Tolstoy sanatına ilgi duyan eğitimci-yazarlar A.Bakıhanov, 
İ.Gutgaşınlı, M.Ş.Vâzıh, S.E.Şirvani, S.M.Ganizade, R.Efendizade, C.Memmedkuluzade, Q.R.Mirzezade ve 
başkaları büyük edibin ilerici düşüncelerini Azerbaycan'da yaymakla birlikte milli edebiyatı, aynı zamanda 
da çocuk nesrimizi zenginleştirmeye çalışmaktalardı. Böylece, Azerbaycan-Rus edebi ilişkilerinin 
genişlemesi sürecini de hızlandırmaktalardı. 

L.Tolstoy yaratıcılığının Azerbaycan çocuk nesrinin gelişmesindeki rolü makalenin temel araştırma 
konusunu oluşturmaktadır. Makalede ayrıca, edibin eserlerinin dilimize tercümesi, tebdil ve iktibasların 
çocuk ve gençlerin etik-estetik terbiyesindeki önemli rolü anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, nesir, tercüme, hikaye, L.N.Tolstoy 

 

Giriş 

Gerek XIX. yüzyılın son çeyreğinde, gerekse de XX. yüzyılın I. çeyreğinde Azerbaycan çocuk 

edebiyatı ve çocuk ders kitapları dünya, aynı zamanda Rus edebiyatının ender örneklerinin 

iktibas ve tercümeleri sayesinde yenilendi. Ana dilli ders kitapları için sanatsal edebiyat ihtiyacı 

eğitici çocuk nesrinin de hızlı gelişimini teşvik etti. Ortaya çıkan bu ihtiyaca olabildiğince çabuk 

cevap verme arayışları da eğitimci okul ve basın görevlilerinin dikkatini Rus ve Avrupa 

edebiyatından tebdil ve tercüme çalışmalarına çekmekteydi. Temel olarak Azerbaycan-Rus 

edebi ilişkileri zemininde A.O.Çernyayevski, S.Velibeyov, İ.Gaspirinski, S.M.Ganizade, 

M.Mahmudbeyov, A.Şâik gibi eğitimciler tarafından hazırlanan bu ders kitaplarında L.Tolstoy, 

A.Çehov, V.Korolenko, A.Pleşeyev, M.Gorki, M.Prişvin gibi yazarların eserlerinden çevirilere 

yer verilmekteydi. 
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Büyük edebiyatşinas Firudin bey Köçerli, çocuk yazarı Abdullah Şâik’e gönderdiği mektubunda 

rus edebi ortamının ilerici yanlarına özel olarak değinerek "... Rus ediplerin bazılarının bu 

hususta (nesir eserlerini kastediyor-A.N.) ziyade mahareti" olduğunu haber verir. (A.Şaiq. Eserleri, 

1978, s. 402-421) 

Rus çocuk nesrinin Azerbaycan Türkcesine tercüme çalışmalarının XIX. yüzyılın 80'li 

yıllarından beri yapıldığını biliyoruz. XIX. yüzyılın 80'li yıllarında Azerbaycan eğitimcileri 

A.Bakıhanov, İ.Gutgaşınlı, Z.Marağayi, E.Talıbov, M.F.Ahundzade, S.E.Şirvani, 

S.M.Ganizade, N .Nerimanov, C.Memmedkuluzade, S.S.Ahundov ve diğerleri bu alanda ciddi 

çalışmalar yapmaktalardı. XX. yüzyılın başlarında Rus edebiyatından yapılmış tebdil ve 

iktibasların sayısı yeterli miktardadır. XIX. yüzyılda bu alanda M.F.Ahundzade’nin yaptığı 

çalışmaları XX. yüzyılın başlarında C.Memmedkuluzade, S.S.Ahundov, A.Şâik ve diğerleri 

sürdürdü. Azerbaycan yazar ve aydınları, Avrupa'dan yararlanmış ilerici Rus kültürünün 

düzeyini ve gelişimini anlayarak, bu edebi ortamı daha da yakından tanımış, realist Rus 

edebiyatı temsilcileri olan A.Puşkin, M.Lermontov, N.Gogol, N.Nekrasov, İ.Krılov, L. Tolstoy 

ve diğer ustaları kendi halkına daha yakından tanıtmaya çalışmışlar. 

Demek ki ayrı ayrı milli edebiyatlar ve onların ayrı ayrı temsilcileri arasında aynı ya da farklı 

zamanlarda var olan ilişkiler, genellikle edebi sürecin tarihinin göreceli benzerliklerinin 

temasından ve bunun sebebi olan toplumsal-tarihsel sürecin gelişim benzerliklerinden ortaya 

çıkabilir. (T.Mirzaliyev, 2001, s.2) 

Rus edebiyatının önemli simalarına derin ilgi duyan öğretmen ve yazarlar çocuklarda manevi-

ahlaki nitelikleri şekillendirmek için uygun eserleri Azerbaycan Türkçesine çevirirlerdi. 

Hazırlanan ders kitaplarına konulmuş çeviriler incelendiğinde XIX. yüzyılın sonu ve XX. 

yüzyılın başlarında Azerbaycan aydınlarının, öğretmen ve yazarların dikkatini en fazla çeken 

yazarlardan birinin L.N.Tolstoy olduğu anlaşılmaktadır. Yazarın yaratıcılığına ilgi 

Azerbaycan'da 1880 yılından itibaren başlar. Daha hayattayken onun 110 makale ve hikayesi 

Azerbaycan Türkçesine çevirilerek basılmıştır. 

Azerbaycan çocuk nesrinin oluşum devrine bakıldığında ortaya çıkan eserlerde Tolstoy 

kaleminin etkisini hissetmemek mümkün değil. Bazıları hatta yapısına, anlatım tarzına göre 

Tolstoy'un çocuk hikayeleri ile benzer bir etki bırakır. Akademik Memmed Cafer "Azerbaycan-

Rus edebi ilişkileri tarihinden" adlı araştırma eserinde bu benzerligin sebebini şöyle anlatıyor: 

"Öyle görülüyor ki, bir halkın öncü sosyal-edebi fikrinin diğer bir halkın öncü sosyal-edebi fikri 

ile uyum sağlamasını sadece belli bir edebî veya ilmî eserlerin etkisiyle sınırlamak mümkün 

değildir. Tarihin belli dönemlerinde halkların sosyal fikrinde, aynı zamanda edebiyatındaki 

uyumu tarihi koşulların kendisi hazırlar ve bu uyumu daha da derinleştirir, güçlendirir". (M.Cefer, 

1964, s. 23-24) 

Tolstoy sanatına ilgi duyan eğitimci-yazarlar A.Bakıhanov, İ.Gutgaşınlı, M.Ş.Vâzıh, 

S.E.Şirvani, S.M.Ganizade, R.Efendizade, C.Memmedkuluzade, Q.R.Mirzezade ve başkaları 

büyük edibin düşüncelerini Azerbaycan'da yaymakla birlikte milli edebiyatı yeni türlerle 

zenginleştirmeye çalışmaktalardı. Böylece, Azerbaycan-Rus edebi ilişkilerinin genişlemesi 

sürecini de hızlandırmaktalardı.  

Önemli Sovyet alimi İ.Q.Neupokoyeva’ya göre edebi etki ve edebi ilişkilerin gelişim 

aşamasında belli uyumlar ve biçimler bulunmaktadır. Ona göre, edebi ilişkiler sürecinin temel 

biçimlerinden edebi etki, tercüme, alıntı, tebdil etmek, üslupca yakınlaşma, karakterlerin 

benzerliği ve diğer yönler üzerinde daha çok durmak gerekir. (İ.Q.Neupokoyeva, 1960, s. 52) 

60 yıllık yaratıcılığının ürünü olan eserlerinde bütün bir çağın karakterini canlandırmayı 

başaran, dönemin portresini çizen L.N.Tolstoy’un, Azerbaycan'ın büyük söz ustalarının fikir 

dünyasına her yönden etki edebilmesi rastlantı değildir. Sıradan insanın sıradan gerçeklerini 

görmek her yazara nasip olmuyor. Tolstoy’u zirveye çıkaran hep bu gerçekleri görmesi, sanatsal 

seviyeye yükselte bilmesidir.  

Bir zamanlar Tolstoy'u "İnsanlık alemine hizmet eden dahi yazar" diye tanıtan Celil 

Memmedkuluzade, yazarın doğulu çağdaşlarına etkisini şöyle anlatıyor: "Tolstoy! ... Bu, öyle 
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bir isimdir ki, insanlık adıyla adlanan tüm yaratılmışlarn yanında 60 yıldan beri saygıyla 

anılmakta. Milyonlarla emekçiler, köylüler, katıksız ekmek için gece gündüz çalışanlar bu 

isimle kendilerini avutmuşlar. Milyonlarca üdebalar, şuaralar, musannifler, muharrirler ... bu ad 

sahibini vacibü’l-ihtiram bilmişler". (C.Memmedquluzade,1908) 

L.Tolstoy Rusya'da çocuk eserlerinin yazarı ve maarif adamı olarak anılıyordu. Sanatsal 

yaratıcılık yanı sıra, eğitiminde yer alan edibi genç neslin manevi-ahlaki terbiyesi ciddi 

düşündürüyordu. İnsanperver düşünür gençliğin en büyük xeyirxahı ve savunucusuydu. "O, 

öğretmek ve çocuk dergisi bırakmakla birlikte, okulların ders malzemesi ile sağlanması 

konusunuda  düşünüyordu. Yazıcının küllü miktarda küçük öğretici hikayeler yazması bir 

yandan da onunla izah edilmelidir. Çocuk hayatını ve çocuk psikolojisini derinden bilen 

L.N.Tolstoy Rus edebiyatında güzel çocuklar suretlerinin sanat yaratıcısı olarak da 

bilinmektedir. " (A.K.Petrov, 1953)  

Lev Tolstoy’dan sonra Rus edebiyatına öncülük eden ünlü Rus yazar V.Q.Korolenko yazıyordu 

ki, 

"çocuklar için yapılacak ne varsa her şeyi sabırla, kardeşçe , milli İstisna olmadan 

gerçekleştirmek, rus, Hıristiyan, Yahudi ve Müslümanlar arasında iletişim kurmak gerekir. 

Böyle olursa halk bunu görür, kardeşçe birlik bildirir. Sadece bu yolla halklar arasında iletişim 

kurmak mümkündür".(P.İ.Neqretov,V.Q.Korolenko,1990,s.104) 

Halkların, ulusların kardeşçe, sevecen yaşadığını görmek arzusunda olan Tolstoy'un 

günlüklerinde okuyoruz: "Her bir eserin gayesi gerek iyilik olsun". (L.N.Tolstoy, 1955, s.21) "... 

Benim tek, esas ve tüm diğer meyllerime ve meşğalelerime üstün gelen meyil edebiyatçı 

olmaktır ... Eğer ben bir yararı bilsem, bu hayrı kendi eserlerimle verebilirim ". (L.N.Tolstoy, 1955, 

s. 31) 

L.Tolstoy’un kişisel gözlemlerinin ve pedagojik birikiminin sonucu olan" Alfabe "sındeki 

hikayeler Tiflis'te maarif adamı A.O.Çernyayevski tarafından tebdil edilerek azerbaycanlı 

çocukları için tasarlanan "Veten dili" dersliğine salınmışdı.Hikayelerin öğrenciler tarafından 

ilgiyle okunması onların  çeviri ve iktibas edilmesine veya bu konulardan kullanılarak ulusal 

nitelikteki eserlerin oluşmasına ivme verdi. 

L.Tolstoy yaratıcılığından etkilendiğini itiraf eden eğitimci-yazar Süleyman Sani Ahundov 

makalelerinin birinde yazıyor: "... gençliğimde iki büyük simanın etkisi altında pek 

qaldım.Bunlardan biri Lev Tolstoy, diğeri Maksim Qorki idi".L.Tolstoy ve S.S.Ahundov 

yaradıcılığındakı yakınlık, benzerlik onların yaşam gerçeklerini aynı açıdan görebilmek 

yetisinden ileri geliyordu. "Okul" dergisinde 1912-1914 yıllarında yayınlanan S.S.Axundovun 

"Korkulu Masallar" hikayeler silsilesinde zahiri parıltıdan uzaklık, akıcı tehkiyenin avantaj 

teşkil etmesi yazarın Tolstoy senetkarlığının etkisi altında olduğunu ispatlamaktadır. Bu kalite -

sakit ahenkle kendi estetik idealini okuyucuya iletmek, genel isteğine dönüştürmek L.Tolstoy 

hikayelerinin işçilik boyutu idi.Bu ölçü Azerbaycan'ın birçok kalem sahiplerini bütün 

yaratıcılığı boyu izlemiş, onları kendi etkisi altında saklamıştı. 

Belirtmek gerekir ki, L.Tolstoyun Azerbaycanlı mütercimleri Edible düzenli mektuplaşır, hatta 

onunla bizzat görüşerek eserlerini tercüme etmeye izin alıyorlardı. Rus-Müslüman okullarının 

öğrencileri de edibin çocuklar çevirisi ile meşgul olmuşlar. İlk defa böyle girişimi Bakü 2 sayılı 

Rus-Müslüman okulunun öğrencisi Hacıağa Abbasov gerçekleştirir. 1906 yılında "Debistan" 

çocuk dergisinde H.Abbasovun çevirisinde dahi sanatçının "Allah hakkı bilse de,hemen beyan 

etmez" hikayesi basılıyor. 

1907 yılında N.Abbasov Okul Müdürü büyük eğitimci Sultan Mecid Qenizade ile birlikte 

Yasnaya Polyanaya gelerek tercüme eserini yazara sunuyor. L.Tolstoy ise ona üzerinde 

avtoqrafı olan "Harp ve sulh" romanını hediye eder.. Tolstoy'un Azerbaycan diline 

mütercimlerinden biri olan S.M.Qenizade ise edibin vefatına kadar 24 yıl boyunca onunla 

mektublaşır, maarif meseleleri ile ilgili ondan değerli danışmanlık alır, aynı zamanda sık sık 

Yasnaya Polyanaya giderek yazara baş çekiyordu. 
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L.Tolstoy yaratıcılığından tercüme, iktibas ve tebdillerin tebliğinde yirminci yüzyılın başlarında 

ortaya çıkan Azerbaycan çocuk basınının rolü danılmazdır.Tedqiqatçı E.Memmedov yazıyor ki, 

"Debistan", "Rehber" ve "Okul" dergilerinin dünya edebiyatından kullanımı o dönemde 

Azerbaycan'da çocuk eserlerinin azlığından daha çok edebiyat ve maarif işinin hızla gelişmesi 

ile, dünya edebiyatına olan regbetle anlatılmalıdır. Tesadüfi değildir ki, Firdevsi, Sadi, Hafız, 

Rumi, Russo, Voltaire, V.Hüqo, A.S.Puşkin, L.N.Tolstoy, N.Qoqol, A.Çexov ve başka 

görkemli senetkarlara büyük saygıyla yanaşılır, onların uygun şiir ve hikayeleri 

bırakılıyordu".(E.Memmedov,1977,s.89) 

"Okul" dergisi Lev Tolstoy eserlerinin etkin tebliğatçısına dönüşmüştü. Bu doğrudan müherrir 

Gafur Reşat Mirzezade'nin Tolstoy yaratıcılığına saygı ve ihtiramının göstergesiydi. Bazen 

yazarlar L. Tolstoy'un eserini orijinal şekliyle çalışıyor, hatta tercüme, tebdil ve alıntı olduğunu 

bile göstermirdiler. Q.R.Mirzezade bile müelliflere itirazını bildirerek bu çeviriyi baskı 

yapmaktan boyun kaçırıyordu. "İdaremize tercüme gönderen değerli zatlardan rica ediyoruz ki, 

tercüme ettikleri eserin kimin olduğunu yazsınlar. Sahibi-eser belli olmadığı halde tercüme çapa 

verilmeyecek ". (" Okul ", 1913) 

"Okul" dergisinde çeşitli illerde edibin 40'a yakın eğitici nitelikte hikayelerinin tercümesi 

yayınlanmıştı. "Köyde", "Üç soru", "Gerçekten böyle olmalıdır" (Q.R.Mirzazade), "Hırsızlığın 

üstünün açılması" (R.Efendizade), "Adil padişah", "Eşit miras" (E.Eliyev), "Baha oturur", " 

Barmaqboylu çocuk "," İnsanlar ne ile yaşıyor","Kafkas esiri"(R.Tahirov),"Dirilik yolu","Taşlar 

"(E.İbrahimzade), 

"Prens ve arkadaşları","Fakirler"(M.Henife),"Çocukluk povestinden bir parça” (C.Paşazade)," 

At ve öküz "(A.Metlebzade)," İki kardeş "(E.Rzazade),  "Dolaşa ve güvercin" (B.Mürşüd), 

"Kurt ve it" (R.Fikri), "Kirpi ve tavşan" (E.İbrahimov), "Köylü ve su adamı" (E.Qasımov), 

"Kömekdarlıq "(A.İsrafilbeyov), 

Köylü ve kurt", "Delikanlı baykuş ve tavşan"(A.Fehmi),"Kurtların yavrularına öğretisi"(İ.Salih) 

ve b. (E.Bağırov, 1974, s.190) tercümelerin çocuklar tarafından düzgün qavranılmasına işte 

Tolstoy'un folklorla, halk tehkiyesile yoğrulmuş realizmi yardımcı olurdu. 

İlginçtir ki, bu tercüme, tebdil ve iktibasların bazılarında serbestlik hissedilir. İsimler ve tarif 

edilen olaylar değiştirilerek, yerel koşullara uyarlanmış, bir sözle millîleştirilmiştir. Bu da 

görünür, eserin çocuklar tarafından daha sık sindirmeye ve aynı zamanda, derginin bu konuya 

hassasiyetle yaklaşımı talebinden ileri gelirdi.L.Tolstoyun "Filipok" hikayesi "Ahmed" 

(A.Fehmi-A.Ş.) Adı ile tercüme edildi. "Çocukluk povestinden bir parça" da (C.Paşazade-A.Ş.) 

isimler, situasiyalar azerbaycanlaşdırılıb. "İki kardeş" e (E.Rzazade-A.Ş.) şartı olarak tercüman 

tarafından Ahmed ve Hasan adı verilib.Bu hikayelerde hayatın aydınlık yönleri, insanın beşeri 

idealleri, temiz düşünceleri öne çekilir, yazar, hatta kötülüğü ve şerri, yaramazlığı da iyi 

örneklerin aynasında inkar ediyor. 

Orijinalda olduğu gibi, tercümelerde de genç neslin manevi-ahlaki terbiyesi, her yönden 

gelişmesi ve bakış açısının şekillenmesinde bilimin, maarifin rolü, onlara soylu keyfiyyetlerin 

aşılanması gibi önemli fikirler tebliğ ediliyordu. Tercümede de eser müellifinin esas gayesi, 

amacı korunuyordu. L.Tolstoyun çocuk hikayelerinin tercüme edilip yayılmasından 

bahsederken bir yanı da belirtmeliyiz. Azerbaycanlı yazarlar Rus edebiyatından seçtikleri bazı 

şiirleri, özellikle temsilleri nesrle tercüme ettikleri gibi bir çok hikayeleri de nazma çekiyorlardı. 

Bu Tolstoy'un çocuk hikâyelerinin tercümesine de geçerlidir. 

"Okul" dergisinin sayfalarında çeşitli yıllarda yayınlanan "Tilki yavrusu" (A.İsrafilbeyov), 

"Vasiyyet", "Tamahkar fare" (H.Abbaszade), "Prens ve yılan" (A.Velixanov), "Tamah her 

şeyden kötüdür "(H.Gözelov)," Hırsızlığın belası "(A.Metlebzade) (E.Bağırov, 1964, s.186-187) 

ve s.orijinal, milli konulu çocuk hikayelerinin L.Tolstoyun manevi-ahlaki evrim düşüncesinden 

mayalandığını itiraf etmemek mümkün değildir.  

Anlatı var ki, bir günün, bir hususun olaylarına bağlıdır. Hikaye var ki, belli anı esas alıp, bütün 

insan ömrünü açıyor, bir kaderi tamamlar. Tolstoy'un çocuk hikayelerinde adi hayat gerçeklerini 

genelleme yeteneği insanı hayran bırakıyor. 
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Asıl sanat eseri okucuyu sadece süjetle hayretlendirmekden ibaret değildir. Sanatın büyüklüğü 

tarif edilen karakterlerin canlılığında, situasiyaların inandırıcılığında, yazar gözlemlerinin 

çözünürlüğündedir. Eğer durum, "hayrete salmirsa" demek inandırmır. Çünkü "hayrete 

düşürmek ifadesinde insanın ilk kez karşılaştığı nokta anlayışı var. Bu durum ise tipiklikden 

uzakdır.L.Tolstoy kaleminin muhteşem inandırma kudreti ve derin etki gücü vardır. Tolstoy 

sanatının büyüklüğünü ve ebediliyini sağlayan öncelikli hususlardan biri de şudur ki, 

eserlerindeki sanatsal bulgular, inandırıcı sanatsal ayrıntılar okucuyu hem şaşırtır hem de 

inandırır. Ünlü bir Belçika şairinin dediği gibi: "... yaşam inandırıcı olmayabilir, ancak sanatın 

inandırıcı olmamaya hakkı yoktur". 

Genellikle, küçük formda büyük fikir söylemek için yazardan güçlü sezgi, net gözlem yeteneği 

gerektirir .En büyük düşünceyi ise işte Tolstoy görümü küçük dalda vere bilirdi.Hikaye aslında 

hayatın bitmiş anıdır. Fakat bu bitkinlik zahiri niteliktedir. Eğer hikaye okucuyu uzun süre 

düşündürmürse, demek ki, yazar kendi fikir-sanat amacına ulaşmamıştır. L.Tolstoyun çocuklar 

için kaleme aldığı hikayelerinin görünüşte bitkinliyinin arkasında okucuyu sürekli düşünmeye 

sevk eden nitelikler dayanır.      

Mir Celala göre "Tolstoy ilk eserlerinden başlayarak insanı ve onun kaderini yaratıcı 

çalışmasının merkezinde koyar, konuların esası sayıyordu. O, sanatın büyüklüğünü de, 

küçüklüğünü de bunda görüyordu ". (Mir Celal, 1948, s.77-90) 

L.Tolstoy yarattığı insan karakterleri ile genç oxucusuna ahlak dersi vermiyor. O, hayatın öyle  

gerçekliklerini kaleme alır ki, bu gerçekler kendi içinde yazarın fikir-sanat amacını 

açıqlayr.Meselen, bedii sözün insanı değişim gücüne inanan Tolstoy "Taşlar" (E.İbrahimzadenin 

tercümesinde-A.Ş.) hikayesinde de bu akidesine sadık kalıyor. Bilge ihtiyar suçlu kadına büyük, 

dindar kadına ise gücü yettiği kadar küçük taş getirmelerini istiyor. Daha sonra ise bu taşları 

yerine koymayı söyler. Suçlu kadın getirdiği büyük taşı yerine koyur.Dindar kadın ise küçük 

taşların yerini bulamıyor. Bu bölümde "GÜNAH ve TÖVBE" gibi ağır çekili kavramların 

birbirile ilişkisinde ilginç bir noktanın açılış makamı var: "Küçük günahları az sanmayın. Çünkü 

bu günahlar birbirinin üstüne kalanıb çoğalır. "(Emali-Müfid) 

Böylece, edip öyküde genç oxucusuna derin anlamlı metlebler açıyor: günahlar insanın ruhuna 

bulaşan manevi kirlerdir.Vücudumuzun kirini su ile temizlediyimiz gibi, günahlarla kirlenmiş 

maneviyyatımızı tevbe ile temizlmliyiz. 

Mütereqqi Rus edebiyatını kendisi için en büyük okul edinen ünlü Kolombiya yazarı, Nobel 

ödüllü , magik gerçekçilik okulunun parlak temsilcilerinden olan Gabriel Markes 

müsahibelerinin birinde demişti: "... Birinci, elbette, ben Dostoyevskini tanımışım. Ama bana 

tüm dünya edebiyatından birini seçmeyi teklif ederlerse, ben Rus yazar Tolstoy'un adını atarım. 

Bence "Harp ve sulh" insanlık tarihi boyunca yazılan eserlerin en dahisidir ". (Gabriel Garcia 

Markes, 1980, s.15) 

Dünya çapındaki bir sanatçının Tolstoy'a büyük meftunluğunun sebebi onun yaşayıp yarattığı 

dönem hakkında söylediği gerçekler ve sanat eserlerinde şaşırtıcı gerçeklikle yansıttığı insan 

hayatı vardı.  

İri janrlarda arsa hattını, genellikle, çok karmaşık kolliziyalar, kollar, dipnotlar, çatışmalar, 

konfliktler oluşturmaktadır. Öyküde ise komple matleb, fikir, sanatçı isteği görünüşte küçük 

görünen bölümde, noktada verilir. Ali Qasımovun tercüme ettiği "Köylü ve Su adamı" 

hikayesinde ilk bakışta tamahkarlik eleştirilse de dahi üstadın islahedici niyeti daha 

qabarıqdır.Tesadüfen baltasını suya daldırıp kaybeden köylü çayın kenarında oturup üzüntü 

qusseye gömülür. Köylünün acınacak durumunu gören Su adamının ona rahmi gelir köylüye 

altın ve gümüş eksenleri göstererek onun olup olmadığını sorar. Köylü bu baltaların hiçbirinin 

kendisine ait olmadığını söylüyor. Üçüncü kez Su adamının elinde baltasını gören köylü sevinir. 

Onun dürüstlüğüne hayran kalan Su adamı her üç baltayı köylüye verir. Bu olaydan haber tutan 

başka bir köylü de kendi baltasını götürüp aynı nehre atıyor. Su adamı altın baltayı ona gösteren 

kimi tamahkar köylü onu almak için ellerini uzatır. Su adamı kıskıvrak terpenerek sulara 

gömülür. 
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Sonuç 

Sonuç olarak L.Tolstoy, okucusuna ahlaki duyguları sadece sözlerle anlatmıyor. Bu nitelikler, 

manevi üstünlükler eseri okuyan her gençte kendini anlama, kusurlardan arınma yoluyla oluşur. 

L.N.Tolstoyun yaratıcılığını mükemmel bilen Mir Celal şöyle yazıyordu: "Yazar var belli bir 

sosyal zümreyi temsil ediyor. Yazar var belli bir dönemi, meseleyi, ülkeyi göstermekle 

yetiniyor. Yazar da var ki güneş ışığı gibi toplum hayatının, insanın manevi aleminin her 

yönünü etkiliyor, zaman geçtikçe, nesiller değiştikçe etkisini azaltmıyor, bilakis, artırıyor. 

Tolstoy sanatı zaman, mekan sınırı tanımayan, her zaman, her yerde güç ve kudretini koruyan 

bir sanattır".(Mir Celal, 1978) 
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Özet 

Çocukluk insan hayatının en hassas ve müstesna dönemidir. Bu dönemde çocukların karakterleri aile 
başta olmak üzere yakın çevreden ve eğitim kurumlarından alınan bilgi, görgü ve terbiye ekseninde 
gelişir. Çocuk, her türlü kin ve garazdan uzak, art niyetsiz, peşin hükümsüz ve tarafsızdır. Bu çağda, 
edinilen bilgiler çocuğu yoğurur ve onun kişiliğini şekillendirir. Çocuğun yaratılışında olan duygular onun 
iyiden, güzelden ve sevgiden yana olmasını sağlar. Doğuştan gelen bu güzel duygularla beraber hayat 
içerisinde var olan diğer hissiyatlar da zaman içerisinde tanınır ve yaşanır.  

Bu amaçla çocuk edebiyatı yazarları, çizerleri, şairleri didaktik ve hikemi olmaktan ve çocukları sıkmaktan 
uzak durarak çocukların anlayacağı bir dil ve anlatım yolu kullanmayı tercih etmelidirler.  

Çocuk edebiyatı alanında eser veren önemli isimlerden biri de Mevlâna İdris Zengin’dir. Zengin, kendine 
mahsus üslubuyla kaleme aldığı kitaplarıyla çocukları eğlendirirken düşündürmek ister.  

Bu çalışmada Mevlana İdris Zengin’in “Korku Dükkânı” adlı eseri dil, anlatım, üslûp ve çocuklara verdiği 
mesajlar yönünden değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mevlâna İdris Zengin, çocuk edebiyatı, dil, anlatım. 

 

A CONTENT ANALYSIS ON “THE SHOP OF HORRORS” AUTHORED BY 

MEVLANA IDRIS ZENGIN 

Abstract 

Childhood is the most sensitive and exceptional period in human life. In this period, the character of the 
children develops with respect to knowledge, manners and training acquired from the family and 
education institutions. The child is guileless, non-judgmental and impartial far from all sorts of spite and 
animosity. In this period of life, the learned knowledge would mold and shape the child's personality. 
Child’s intrinsic emotions enable him to be for the good, beautiful and love. In addition to these intrinsic 
and good emotions, other emotions would be learned and experienced over time throughout the life. 

For this purpose, children's literature authors, cartoonists, and poets should use a language and a 
narrative style that is not didactic and witty to avoid boring the children. 

One of the important authors in the field of children's literature is Mevlana Idris Zengin. The author aims 
to make the children think while they are entertained with his books written with a rich and unique 
style. 

In the present study, Mevlana Idris Zengin's book "Shop of Horrors" will be analyzed based on language, 
narration, style and the morale of the story. 

Keywords: Mevlâna İdris Zengin, children’s literature, language, narration. 
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GİRİŞ  

Çocuk her türlü kin ve garazdan uzak, art niyetsiz, peşin hükümsüz ve tarafsızdır. Kalpleri 

iyilikle çarpan bütün çocuklar, altın birer yürek taşır ve onlar daima iyilerden, düşkünlerden, 

mazlumlardan ve ailelerinden yana olurlar. Diğer taraftan çocukluk ise, insanoğlunun hayatının 

unutamadığı en güzel dönemidir (Çalışkan,2001:409). Çocuk, kinden nefretten uzak, saf, sevgi 

dolu, ayrımcılığı ve kötülüğü bilmeyen tek yönü güzellik ve sevgi olan eşsiz bir varlıktır. 

Çocuk edebiyatı ise devasa bir varlık olan çocuk ile söz sanatlarının, edebi oyunların, hayali 

sevgilerin, efsanevi aşkların yer aldığı edebiyat sanatının bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış 

bir türdür. Sever’e göre ise çocuk edebiyatı, 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, 2003:9).  

İnsanlar ilk çağlardan beri çocukları eğitmek ve oyalamak için masallara, hikâyelere, 

tekerlemelere, bilmecelere başvurmuşlardır. Bu türler aynı zamanda çocukların dil, duygu ve 

düşünce gelişimine de katı sağlamıştır. 

1. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ  

Çocuk edebiyatı alanında değişik türde ve konuda pek çok eser verilmiştir. Bu konuda eser 

verenlerden biri de Mevlana İdris Zengin’dir. Zengin, ‘Korku Dükkânı’ adlı eserinde çocuksu 

korkuları çocuğa özgü bir hissiyat ve yaklaşım tarzıyla ele almıştır. Çalışmamızda Mevlana 

İdris Zengin’in bu eserinde yer alan korkular dil, anlatım ve içerik yönünden incelenecektir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA, ANALİTİK ÇALIŞMA VEYA ANAKONU MEVZUU 

Çalışmada betimsel bir yöntem olan döküman analizi yöntemi kullanılacaktır. Tarama 

modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama modellerinde amaçların ifade edilişi genellikle soru cümleleri 

ile olur. Bunlar: “Ne idi?”, “Nedir?”, Ne ile ilgilidir?” ve “Nelerden oluşmaktadır?” gibi 

sorulardır (Karasar, 2009: 77). 

3. BULGULAR VE/VEYA TARTIŞMALAR  

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğan Mevlana İdris Zengin, yükseköğrenimini İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Çocuklar için masal ve öyküler yazan Zengin’in şiirleri 

İkindiyazıları, Albatros, Diriliş, ve Dergâh dergilerinde yayımlandı. Çocuk edebiyatı alanında 

ödüller aldı. Masal, hikâye ve deneme türlerinde de eserleri bulunan şairin; Kuş Renkli 

Çocukluğum (1987), İyi Geceler Bayım (1997) adlı iki şiir kitabı vardır (Avcı, 2008:213). 

Mevlana İdris zengin, farklı üslubu ve sorun odaklı masallarıyla çocuk edebiyatının dikkat 

çeken isimlerinden biridir. Masallarında, gerçek dünyaya ait savaş, ölüm, açgözlülük, para hırsı 

gibi temel sorunları çocuksu bir saflıkla işleyerek, okuyucularının anlayabileceği bir kıvama 

getirdiği görülür (Ulutaş ve Işık, 2015:2120).  

Edebiyatta olaylar her ne kadar fantastik bir kurguyla ele alınırsa alınsın iyiler hep iyi, kötüler 

hep kötü şeklinde aktarılamaz. Böyle bir durum çocukların kişiliğinin gelişmesini olumsuz 

etkiler. Mevlana İdris Zengin savaş, ölüm, açgözlülük, para hırsı, korku gibi dünya gerçeklerini 

çocuk duyarlılığına uygun şekilde işlemiş, çocukların anlayabileceği ve yorumlayabileceği bir 

seviyeye indirmeyi başarmıştır. Korku Dükkânı’nda Mevlana İdris çocukların korkularını 

çocuksu bir bakış açısıyla aktarırken beraberinde çocuklara ders verme ve eğitme amacı da 

gütmektedir. Kitapta işlenen korkuları; çocukların meslek seçimi ve toplumun buna etkisi, 

çocuklara kültür ögelerini, deyim ve atasözlerini sezdirme amacı güdenler, çocuklara 

sorumluluk bilinci yükleme, çocuklara insani duyarlılık kazandırma çabası güdenler gibi 

başlıklar altında ele alabiliriz. 
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1. Çocukların Meslek Seçimi ve Toplumun Buna Etkisini Yansıtan Korkular: 

“Bomba uzmanı olduğum  

zaman bombanın elimde 

patlayacağından korkuyorum.” 

Çocuklar için meslek seçimi her ne kadar ergenlik döneminin sonunda başlasa da temelleri 

çocukluk döneminde atılmaktadır. Yukarıdaki korkuda mesleklerin risklerine değiniyor. 

Böylelikle çocukların meslek seçerken yaşayacakları endişeleri çocukça bir saflıkla dile 

getiriyor.   

 “Önüme bir piyano konulmasından 

Korkuyorum. Çünkü ben piyano değil, 

  keman çalarım.” 

Burada meslek seçimi ya da hobi üzerinde durularak çocukların kendi yeteneklerinin dışında 

başka bir alanda kendilerini göstermeleri isteneceği korkusu vurgulanmaktadır. Zira çocuklar 

meslek seçerken veya herhangi bir sosyal etkinliğe yönlendirilirken aileler çocuklarının 

tercihlerinden, ilgi alanlarından ziyade kendi ilgileri doğrultusunda onları yönlendirmek 

istemektedirler. Bu durumu şair çocuğun iç dünyasında yaşadığı bir korku hali olarak dile 

getirmektedir. 

Bir başka korku da çocukların ilgileri ve kabiliyetleri olmayan alanlara zorlandıklarında 

yaşayabilecekleri mizahi bir şekilde şöyle anlatılır: 

 “Resim yaparken adamın 

 yüzünü armut gibi 

çizmekten korkuyorum.” 

2. Çocuklara Kültürel Unsurları (Deyim ve Atasözlerini) Kullanma Amacı Taşıyan 

Korkular: 

“Vapurda denizde dolaşırken 

denize düşmekten korkarım. 

Çünkü yılana sarılmak gibi bir  

sonuç hoşuma gitmiyor.” 

Bu korkuda, “denize düşen yıla sarılır” atasözü yetişkinlerin kullandığı mecazlı anlatımın 

dışında gerçek anlamı esas alınarak kullanılmaktadır. Yaşı gereği bu tür kalıplaşmış sözlerdeki 

mecaz anlamı sezinleyemeyen çocuğun atasözüne yüklediği görünen, somut anlam çocukta bir 

korkuya sebep olmaktadır. Fakat bu korku aracılığıyla örtük amaç sezdirme yoluyla atasözünün 

kullanımını öğretmek de olabilir. 

Benzer durum başka bir korkuda iki deyim için söz konusudur.  

 “Samanlıkta iğnemi kaybetmekten  

korkuyorum. Çünkü ben iğneyle  

kuyu kazmayı düşünüyordum.” 

Bu korkuda, ”samanlıkta iğne aramak” ve “iğneyle kuyu kazmak” deyimlerine atıf 

yapılmaktadır. Yine örtük olarak bu kalıp sözlerin kullanımı öğretilmek isteniyor olabilir. 

 “Beslediğim karga bir değil de 

iki gözümü oyacak diye çok  

korkuyorum.” 

Burada yaşanan korku da daha önceki kalıp ifadelerde yaşanan korkulara benzerdir. “Besle 

kargayı oysun gözünü” atasözüne yapılan göndermeyle iyilik yaptığımız kişilerin bize karşı 

gösterecekleri nankörlüğün boyutunun bizim tahmin edebileceğimizden de fazla olabileceği 

korkusu yaşanmaktadır. 
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“Hamama girip terlememekten  

Korkuyorum. Çünkü bu davranışımla atalarımı 

Haksız çıkarmış olmak gibi bir durum var.”  

Bu korkuda çocukça bir hissiyatla hamamda terlememe ataları haksız çıkarmak anlamında 

yorumlanır. Çünkü “Hamama giren terler” atasözü çocuğun düşünce dünyasında mecaz manada 

değil de gerçek manasında karşılık bulmaktadır. Bu durumda yazar aslında bazı atasözlerinde 

söylenenlerin genel geçerliği olamayacağını dile getirmektedir.  

 “Öldüğüm zaman meleklerin 

 sorularına doğru cevap 

verememekten korkuyorum.” 

Burada korkulması gereken ölümün bizatihi kendisi değil de, öldükten sonra hayattayken 

yapılanların hesabının verilemeyecek olması anlatılmakta ve çocuklara, hesabını 

veremeyeceğimiz işlerden geri durmamız gerektiği ve dini bilgilerin öğrenilmesinin gerekliliği 

sezdirilmek istenmektedir.  

3. Çocuklara Sorumluluk Bilinci Yükleme Amacı Taşıyan Korkular: 

“Lunaparkta kafama 

Göre cav cuv yaparken 

Eve dönecek paramın 

Bile kalmadığını 

Farketmekten 

Korkuyorum.” 

Bu bölümde çocukların yaptıklarının kendilerine ne gibi sorumluluklar ve sıkıntılar 

getirebileceğini düşünmeleri bir korku olarak verilerek çocukların kafalarına göre her 

istediklerini yapmalarının bazı sıkıntıları da beraberinde getirebileceği mesajı (korku) olarak 

verilmektedir. 

 “Herkesin ortasında seçtiğim bir 

 karpuzun kabak çıkmasından 

 korkuyorum.” 

Bu sıradışı korkuyla aslında çocukların yaptığı bir işin sonucunda istenilmeyen durumlarla 

karşılaşabileceklerinden doğan bir korkuya yer verilmiştir. Karpuz burada sadece bir semboldür. 

4. Çocuklara İnsani Duyarlılık ve Bilinç Kazandırma Çabası Güden Korkular: 

“Tavşanıma verdiğim havucun bayat 

olmasından çok korkuyorum. 

Tavşana saygısızlık bu.” 

 

“Islandıktan sonra kurumamaktan  

Korkuyorum. Hep ıslak olarak 

Dolaşamam. Ben solucan değilim.” 

 

Kış gelince yoksullar ve kuşlar  

açlıktan, soğuktan ölecek diye  

korkuyor ve üzülüyorum.” 

Bu korkularla yazar çocukların diğer insanlara ve hayvanlara karşı bir sorumluluk duygusu 

geliştirmelerini sağlamak istemiştir. Yaşadığımız dünyada yalnız olmadığımızın bilinmesi ve 

çevremizdeki diğer canlılara karşı sorumluluk hissiyle hareket etmemiz gerektiği gerçeği 

çocukça bir eda ile korkular şeklinde verilmiştir. Eserin isminin “Korku Dükkânı” olması 

verilmek istenen mesajların çocuksu kaygılar ve korkular şeklinde verildiğinin bir delilidir. 
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“Durmadan televizyon izliyorum ama bir 

 Gün kendimden geçmiş bir halde  

 Televizyon izlerken, televizyonun bommm 

Diye patlamasından çok korkuyorum.” 

Bu korkuda günümüz çocuklarının televizyona olan bağımlılığı yine bir çocuk saflığı ile aşırı 

televizyon seyretmekten televizyonun patlayacağını zannetme korkusuyla ironik bir biçimde 

verilmektedir. Böylece televizyona veya farklı eğlence araçlarına aşırı bağlı olmanın 

doğurabileceği psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara dikkat çekilmektedir. 

 “Okuduğum güzel bir kitabın  

 en heycanlı yerine gelmişken 

 sayfanın o kısmının yırtılmış  

 olmasından korkuyorum.” 

Bu korkuyla da çocuklara kitap kullanımı konusunda mesaj verilmek istenmekte, kitap okurken 

kitabın sayfalarına zarar vermemek gerektiği ya da herhangi bir yerden ödünç kitap aldığımızda 

o kitabın bir bölümünü koparıp almamın bizden sonra o kitabı okuyacaklar/kullanacaklar için 

hiç de iyi bir durum olmadığı vurgulanmak istenmiştir. Bir diğer korkuda ise yazar, kitap 

okuyan çocukların kitap okurken hayallere fazla dalmalarının onları kitap okumaktan 

alıkoyabileceğini şöyle anlatır:  

 “Hayaller beni alıp 

 gittiklerinde bana kitap 

okutmayacaklar diye 

korkuyorum.”   

Günümüzde çocukların abur cubur şeylere olan düşkünlüğü çocukça bir anlatımla şu şekilde 

verilmektedir: 

 O kadar çok çikolata yiyiyorum ki.. 

 Babamın parasının bitmesinden  

veya dişsiz kalmaktan  

korkuyorum. İkisi de kötü.” 

Görüldüğü gibi çocuk çikolataya olan aşırı düşkünlüğünün hem dişlerinin dökülmesine hem de 

babasının parasının bitmesine yol açabileceği korkusunu yaşamaktadır. Verilmek istenen mesaj 

yine çocuk saflığıyla, onların anlayabileceği veya yaşayabileceği korkular şeklinde 

verilmektedir. 

İnsanlık için en büyük felaketlerden birisi olan savaşın sebep olduğu acılar çocuk düşüncesinde 

ve dünyasında değişik korkular olarak kendini göstermektedir.  

 “Bence savaş korkulacak bir şey değil, 

 savaştan sonra annesiz babasız kalmak 

asıl korkunç olan bu.”  

  

 “Kafama atom bombası  

 düştüğü gün gözlerimin kör 

 olmasından korkuyorum.” 

Çocuk saflığı savaşın büyük felaketlerinin ancak kendisine yansıyan tarafını görebilmekte fakat 

bu saflık savaşın ne büyük bir trajedi olduğunu anlatmaya yetmektedir. Yazar, bu şekilde 

savaşın zararlarını, çocuğa ve insanlığa olan yıkıcı etkisini çocuk bakış açısıyla ortaya 

koymuştur. 

4. SONUÇ  

Çocuk edebiyatının temel sorumluluğu, çocuklara dilin ve resmin olanaklarıyla kurgulanmış 

yeni yaşantılar sunma olmalı, sunulan yaşantılardan çıkarsamalar yapma sorumluluğu ise 
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çocuğa bırakılmalıdır (Maltepe 2009:401). Mevlana İdris Zengin dilin ve resmin oranlarını 

başarılı bir şekilde kullanarak çocuk dünyasına uygun bir şekilde işlemiştir. 

Mevlana İdris “Korku Dükkânı” adlı kitabında çocukların dünyasında yer alan farklı 

konuları/korkuları çocuk duyarlığıyla ele almıştır. Esasında bu korkuları mesaj ve ders verme 

aracı olarak görmüştür. Çocuğun dünyasında yer alan toplumsal, bireysel konulara sıkça 

değinmiş ve çocuğun hayatında olması gereken değerleri sezdirmeye çalışmıştır. Kitapta yer 

alan çeşitli korkularla çocuklara hayvan ve doğa sevgisi, diğergamlık, zamanı ekonomik 

kullanma, tasarruf, dengeli beslenme gibi konuları kavratmayı amaçlamıştır. Böylece çocukların 

olumlu tutumlar edinmelerine katkı sağlamak ister.  

Çocuklara tavsiye edilecek bir eser olan “Korku Dükkânı” ile çocuklar farklı bir yaklaşımla 

eğlenceyle birlikte kendilerini hayata hazırlayacak olan pek çok olumlu tutum ve davranış 

edinebilecek ve bu sayede kendilerini geliştirme imkânına kavuşacaklardır.  
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FERİDUN ORAL’IN “BENEKLİ FAREMİ GÖRDÜNÜZ MÜ?” ADLI MASAL 

KİTABININ METİNLER ARASILIK VE OKUMA EĞİTİMİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
 

Erhan AKDAĞ* 
 

ÖZET 

Feridun Oral, çocuk edebiyatımızda hem yazarı hem de çizeri olduğu çocuk kitaplarıyla öne çıkan 
sanatçılarımızdandır. Özellikle masal türündeki eserleriyle okuyucularının karşısına çıkan Feridun Oral, 
gerek biçim gerek içerik bakımından başarılı ve özgün kitaplarıyla çocuk edebiyatımızda kendisine önemli 
bir yer edinmiştir. Benekli Faremi Gördünüz mü? adlı masal kitabında Oral, ‘Hansel ve Gretel’den ‘Karga 
ile Tilki’ye, ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’den ‘Fareli Köyün Kavalcısı’na, ‘Kırmızı Başlıklı Kız’dan 
‘Pinokyo’ya varıncaya dek türlü masal ve roman kahramanına yer vererek metinler arasılığa 
başvurmuştur. 

Türkçe öğretim programında yer verilen metinler arasılığın eğitim-öğretimde önemli bir yeri vardır. 
Okuyucuları muhakeme yeteneği, ilişkilendirme, analiz etme, karşılaştırma gibi bilişsel becerilerin yanı 
sıra bağdaştırma gibi duyuşsal becerilere de sevk eden metinler arası okuma, ilk kez 2005 Türkçe öğretim 
programıyla resmî olarak uygulamaya koyulmuştur. Günümüzde de Türkçe derslerinde metinler arası 
okuma ve yazma çalışmaları yaptırılması üzerinde durulmakta ve bu yolla öğrencilerin okuma becerisinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Çocuk kitaplarında farklı metinlere, eserlere göndermelerde bulunmanın okuyucu açısından arz ettiği 
önemin; ‘merak’, ‘okuma’, ‘araştırma’, ‘bağdaştırma’ açısından ne tür kazanımların önünü açtığının 
incelendiği bu çalışmada, Feridun Oral’ın Benekli Faremi Gördünüz mü? adlı masal kitabı anlamsal içerik 
analizi yöntemiyle incelenmiş, eserin metinler arasılık (söz konusu masallarla ilişkilendirilmesi) ve okuma 
eğitimi açısından taşıdığı değer ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Masal, metinler arasılık, okuma eğitimi, Feridun Oral, Benekli Faremi Gördünüz mü? 

ABSTRACT 

Feridun Oral is one of the most prominent artists with his illustrations and books in our children’s 
literature. Especially with his successful and original tale books, Feridun Oral has taken an important 
place in our children’s literature. In his tale book, that is named as Have You Seen My Spotted Mouse?, 
Oral uses intertextuality with some tale’s and novel’s characters such as from ‘Hansel and Gretel’ to ‘The 
Crow and the Fox’, from ‘Snow White and the Seven Dwarfs’ to ‘The Froggy Village’, from the ‘Little Red 
Riding Hood’ to Pinocchio. 

In the schedule of the Turkish teaching program, intertextuality has an important place in education and 
training. Intertextual reading, which encourages readers to cognitive skills such as reasoning ability, 
associating, analyzing and comparing, as well as affective skills such as reconciliation, was first officially 
put into practice in 2005 Turkish teaching program. Nowadays, it is aimed to improve the reading skills 
of the students and to make the reading and writing studies more effective between the texts in Turkish 
lessons. 

In this study, the tale book of Feridun Oral’s, that’s named as Have You Seen My Spotted Mouse?, was 
examined with the semantic content analysis method and what kind of importance is in the children’s 
books that it is important for the reader to find the different texts and what kind of gains have made in 
terms of ‘curiosity’, ‘reading’, ‘research’ and ‘reconciliation’ has been tried to put forward the value it 
carries in terms of reading education. 

                                                           
* Arş. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. erhanakdag@aku.edu.tr 



 516                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

Key words: Fairy tale, intertextuality, reading education, Feridun Oral, Have You Seen My Spotted 
Mouse? 

GİRİŞ 

Çocuk edebiyatımızda hem yazar hem de çizer olarak ürün veren ender sanatçılarımızdan biri de 

Feridun Oral’dır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Oral, çizimleriyle 

yurt içi ve yurt dışında birçok sergi ve yarışmaya katılmış, çocuk kitapları resimlemesindeki 

başarısını kendi yazıp çizdiği kitaplarında da sürdürmüş ve çocuk edebiyatı yazar-çizerleri 

arasında önemli bir yer edinmiştir. 1992’de Japonya’da düzenlenen bienalde ‘Runner Up’ 

ödülünü alan Oral, çocuk okuyucuların ilgisini çeken kurgu ve çizimleriyle ün kazanmıştır. 

Feridun Oral’ın çocuk kitapları nitelikli görselleri ve ilgi çekici konularıyla dikkat çekmektedir. 

Söz konusu eserlerin kapsamlı bir çalışmanın ürünü olma, ayrıntılar üzerinde ustalıkla durma, 

çocuksu duyarlığı yakalama, okuyucuların ilgisini çekme ve hayal dünyalarını geliştirme gibi 

belirgin özellikleri bulunmaktadır. Görsellik ve içerik açısından Feridun Oral’ın masal kitapları 

ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülmüştür. 

2008’den itibaren çocuk edebiyatımızda üretkenliğini her geçen yıl artıran Oral, biçim ve içerik 

açısından oldukça yetkin eserlerle okuyucuların karşısına çıkmıştır. Kitaplarında özgün ve 

başarılı çizimlere, sağlam kurguya, pedagojik kaygıya ve çocuksu bakışı yansıtmaya özen 

gösteren yazar; çocuk okuyucuların ilgi ve beğenisini kazanmış, eserleri birçok dünya diline 

çevrilmiştir. Feridun Oral’ın yazarı ve çizeri olduğu çocuk kitapları, Türk çocuk edebiyatında 

önemli bir boşluğu doldurmuştur. Biçim ve içeriğin aynı kişi tarafından tasarlanması 

kapağından resimlerine, konusundan biçemine varıncaya dek eserin uyumluluğunu artırmıştır. 

Özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocukların ilgi ve beğeniyle 

dinleyecekleri/okuyacakları resimli masal kitaplarının bilişsel ve duyuşsal gelişimlerinde büyük 

etkisi vardır. Çocuk edebiyatı ürünleri okuyucuların düşünce dünyasını geliştirmede oldukça 

önemli kaynaklardandır. Nitekim “çocukların büyüme ve gelişmelerine; hayallerine, 

duygularına, düşüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitirken eğlenmelerine 

katkıda bulunan sözlü ve yazılı verimlerin tamamı” (Yalçın ve Aytaş, 2016: 19) olarak 

tanımlanan çocuk edebiyatı “sanatçının düş ve düşünce gücüyle, ‘çocuğa göreliğe’ uygun olarak 

yeniden oluşturduğu bir gerçekliğin söze, resme dönüştürülmüş biçimidir. Çocukların duygu ve 

düşünce dünyalarını; insana, doğaya, hayvana ilişkin yaşam durumlarından da yararlanarak 

zenginleştirme eylemidir” (Sever, 2007: 16). 

Çocuğun zihin dünyasında renklerin ve resimlerin uyandıracağı izlenimler; onun hayal 

dünyasının şekillenmesini, yaratıcılığının artmasını, okuma kültürü kazanmasını ve duygularının 

açığa çıkmasını sağlar. “Çocuk edebiyatının en temel işlevlerinden biri, çocuklara okuma 

sevgisi ve alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuk edebiyatı ürünleri, çocukları nitelikli metinlere 

yöneltmeyi başarabilen, onlara zamanla okuma kültürü kazandırabilen bir sorumluluk 

üstlenmelidir. Başka bir söyleyişle, çocuklar adına üretilen nitelikli yayınlar çocuk-edebiyat-

sanat etkileşiminin kapısını aralayan etkili birer uyaran olmalıdır. Çocuklara, yazınsal metinlerin 

ve resmin iletilerini tanıma ve anlamaya dayalı bilişsel ve duyuşsal boyutlu davranışlarını 

uygulayabileceği, sınayabileceği olanaklar sunmalıdır” (Sever, 2012: 19). 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacını, Feridun Oral’ın Benekli Faremi Gördünüz mü? adlı masal kitabının 

‘metinler arasılık’ ve ‘okuma becerisi’ açısından incelenmesi oluşturmaktadır. 

Çalışmanın Kapsamı 

Çalışmanın kapsamı, Feridun Oral’ın çocuk kitapları arasında yer alan Benekli Faremi 

Gördünüz mü? adlı masal kitabıdır. 
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Çalışmanın Yöntemi 

Nitel araştırma tekniklerine uygun olarak yapılan bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217). 

Masal 

“Masal eskiden beri çocukların ilgisini çeken bir yazı türüdür. Bugün gerek telif gerekse çeviri 

halinde birçok örneklerine rastlanan masal, çocuk edebiyatının en ilginç ve renkli ürünleri 

arasında yer alır” (Oğuzkan, 2013: 17). Çocuğun okuma-dinleme becerilerinin, hayal 

dünyasının gelişmesinde masal önemli bir yer tutar. Çocuğun estetik zevkini ve düşünce 

dünyasını zenginleştiren bu tür, ona doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü sezdirmede de önemli bir 

işlev görür. “Masalların, çocuksu duyarlığı en iyi yansıtan edebî tür olduğu söylenebilir. Masal, 

çocuk ruhunu besleyip hayal dünyasını zenginleştirirken çocuğu hayata, dolayısıyla geleceğe 

hazırlar. Masallar taşıdıkları sembolik unsurlardan ayıklandığında ortaya gerçek hayat çıkar. 

Çocuk hayal ürünü olan masallarda, kendini geleceğe hazırlayan tecrübelerin bir kısmını 

kazanır” (Karatay, 2007: 471). 

Çocuk masallarla sınırsız ve olağanüstü bir dünyayı keşfe çıkar. Bu dünyada iyiler 

ödüllendirilirken, kötüler de cezalandırılır. İyi-kötü mücadelesine tanıklık eden çocuk kendi 

zihninde birtakım yordamalar yapma şansı bulur. Masal çocuğun zihninde, hayalden hakikate 

uzanan faydalı, sürükleyici ve eğlendirici olaylar silsilesiyle örülü bir türdür. “Masal 

insanoğlunun güçlü ve güçsüz yanlarını, dileklerini, özlemlerini, iyi ve kötü taraflarını ortaya 

koyar. İçinde olağanüstü özelliklere sahip kahramanlar ve olaylar olsa da aslında her masalda 

hayatın bir gerçeğine gönderme vardır. Masal kahramanları ve masalda anlatılanlar birer 

semboldürler. Bu semboller vasıtasıyla çocuğa gerçek hayat tanıtılır” (Çılgın, 2007: 98). 

Çocuğun yaşamı anlamlandırmasında, çevresiyle ilişki ve iletişim kurmasında masal türünün 

yoğun bir etkisi bulunur. Özellikle başarılı görsellerle çocuklara seslenen masal kitapları, 

onların zihninde daha kalıcı izler bırakabilir. 

Feridun Oral’ın masal kitapları çocuğun hem göz zevkine hem de beynine hitap edebilmesiyle 

öne çıkmaktadır. Sanatçının oldukça etkileyici çizimleriyle örülü bu kitapların kapaklarından 

içindeki resimlere varıncaya dek bir yetkinlik söz konusudur. Ağırlıklı olarak hayvanların yer 

aldığı masal kişileriyle Oral; iyilik, doğruluk, dürüstlük, paylaşma ve empati kurma gibi 

evrensel değerleri yansıtmaya çalışmıştır. Yazarın, insan-hayvan ayrımcılığını ortadan 

kaldırmayı amaçladığı, farklılıkların birer zenginlik olduğunu sezdirmeye çalıştığı, birlik 

olmanın her türlü zorluğu aşmada önem taşıdığı bu masallar, çocuk okuyucularda farkındalık 

yaratma ve onları iyi birer insan olma yolunda güdülemesi bakımından da bir hayli önem 

taşımaktadır. 

Metinlerarasılık 

Edebiyatta özellikle son dönemlerde sıklıkla tartışılan konulardan birini de metinler arasılık 

oluşturmaktadır. “Julia Kristeva’nın ortaya attığı ve 1960’lı yılların sonlarından başlayarak her 

yazınsal çözümlemenin artık zorunlu bir aşaması olarak görülen metinlerarası, kabaca iki ya da 

daha çok metin arasında bir alışveriş, bir tür konuşma ya da söyleşim biçimi olarak 

anlaşılmalıdır. Kavram genel anlamıyla bir ‘yenidenyazma’ (réécriture) işlemi olarak da 

algılanabilir. Bir yazar başka bir yazarın metninden parçaları kendi metninin bağlamında 

kaynaştırarak yeniden yazar. Her söylemin başka bir söylemi yinelediğini, her yazınsal metnin 

daha önce yazılmış olan metinlerden ayrı olarak yazılamayacağını, her metnin açık ya da kapalı 

bir biçimde önceki metinlerden, yazınsal gelenekten izler taşıdığını savunan yeni eleştiri 

yanlıları onun ‘alıntısal’ özelliğini göstermeye uğraşırlar. Hepsi de metnin bir alıntılar toplamı 

olduğunu, her metnin eski metinlerden aldığı parçaları yeni bir bütün içerisinde bir araya 

getirdiğini ileri sürerler. Metinlerarasında, her metnin kendinden önce yazılmış öteki metinlerin 

alanında yer aldığı, hiçbir metnin eski metinlerden tümüyle bağımsız olamayacağı düşüncesi 

öne çıkar” (Aktulum, 2014: 16). Edebî metnin milyarlarca nörondan oluşan sınırsız genişlikteki 



 518                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

insan beyninin eseri olduğu göz önüne alındığında yazarın ne denli büyük ve zengin bir 

kaynaktan beslendiği görülebilir. Buna göre, her söylem başka bir söylemin oluşturucusu, 

geliştiricisi ve sürdürücüsüdür, kısacası söylem söylemi doğurur. “Özellikle Julia Kristeva, 

postmodern eleştiri alanında, bir metnin başka metinlerle, başka söylemlerle kurduğu ilişkileri 

ve söylemin sürekli olarak başka söylemlere açık olduğu, her söylemin aynı zamanda başka 

söylemlere yer vererek bir çokseslilik özelliğiyle belirdiği olgusunu göstermek için 

‘metinlerarası’ kavramını ortaya atar” (Aktulum, 2014: 12). 

R.Barthes’ın deyimiyle metinler arasılık ‘Yazarın ölümü!’dür. ‘Yeryüzünde söylenmemiş hiçbir 

söz yoktur’, ‘Her edebî metin başka metinlerden doğrudan ya da dolaylı yoldan beslenir’ 

değerlendirmelerinin yapıldığı günümüzde, edebî metinlerin birbirlerinden esinlenme, etkilenme 

ya da alıntı yapmaları doğal bir eylem olarak düşünülebilir. Kıran ve Kıran (2007) “Her anlatı 

bir kültürün içinde yer alır, bu nedenle, yalnız yaşadığımız dünyanın dil dışı gerçekliklerine 

değil, aynı zamanda kendisinden önceki yazılı ve sözlü öteki metinlere de göndermelerde 

bulunabilir” (359) der. Yine Kristeva’ya göre, “Her metin alıntılamalardan oluşma bir 

mozaiktir. Her metin bir başka metinden oluşma, onun transformasyona uğramasıdır” (Kristeva, 

1972: 348). Edebî metinler arasına duvar örmek, her metnin katıksız orijinal olduğunu söylemek 

-özellikle günümüz hızlı iletişim çağında- geçerli bir saptama gibi görünmemektedir. Nitekim 

Tahsin Yücel (1995) ’in şu tespiti oldukça önemlidir: “[…] şu son yıllarda, başkasının yapıtının 

bir başka biçimde kullanılışına tanık oluyoruz: kimi yazarlar, başkalarının yapıtını (ya da 

yapıtlarını) bir tür ham nesne biçiminde ele alarak yapıtlarının ögelerine dönüştürüyor, böylece 

iki üç eski yapıttan bir yeni yapıt oluşturuyor, gerçekleştirdikleri işlemin de çağcıl bir yaratım 

olduğunu söylüyorlar” (82). Edebiyatımızda farklı şairlerce yazılan Leylâ vü Mecnûn 

mesnevilerine bakıldığında metinler arasılığın geçmişten günümüze hep var olduğu görülebilir. 

Yine ‘suç’, ‘cinayet’ gibi olguların pek çok yazarın eserinde işlenmesine rağmen 

Dostoyevski’nin Raskolnikov karakteriyle yeniden ele alınması bu duruma örnek gösterilebilir. 

Söz konusu çocuk edebiyatı ve çocuk metinleri olduğunda metinler arasılığa çocuk kitaplarında 

da sıkça rastlandığı görülür. “Metinler arası anlam kurmada metinlerden (anlamlardan) metin 

üretme vardır. Bu tür anlam kurmada okuyucu üst düzey bilişsel süreçleri kullanır. Okuyucu 

metinlerle (yazarlarla) tartışarak okumaktadır. Metinler arası okumak ve anlam kurmak metinler 

arası düşünme ve alternatif bakış açıları geliştirmeye yol açacaktır” (Akyol, 2003: 51). Bu 

nedenle 2005 Türkçe programında metinler arasılığa özellikle göndermede bulunulmaktadır. 

Metinler arası okuma çalışmalarıyla; öğrencilerin farklı metinleri zihinlerinde canlandırma, 

karşılaştırma yapma, hayal dünyasını geliştirme, analiz etme ve sentezleme gibi üst bilişsel 

becerilerinin artırılması amaçlanır.  

Okuma edimi sırasında öğrencilerin farklı metinler/kitaplar arasındaki biçimsel ve içeriksel 

benzerlikleri saptaması algı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. “Çocuklar okurken, dili 

kullanırken, yazarken ve konuşurken düşünme ve öğrenme süreci dinamiktir. Okuma kültürü 

tüm bu öğrenme faaliyetlerini yerine getirdiği için bilişsel, sosyal, kültürel ve etkileşim 

kuramlar, okumayı öğrenme, okuma alışkanlığı ve çocuk edebiyatının öğrenmeye katkısına 

ayna tutar” (Kaya, 2014: 610). 

Benekli Faremi Gördünüz mü?’de Metinlerarasılık 

Feridun Oral’ın Benekli Faremi Gördünüz mü? adlı masal kitabı ‘Zeytin’ adlı kedinin ‘Benekli’ 

adlı oyuncak faresini kaybetmesi üzerine kurgulanmıştır. Dedesinden masal dinlerken 

uyuyakalan Zeytin ilginç bir rüya görür. Rüyasında benekli faresi kaybolmuştur. Oyuncak 

faresini aramaya koyulan Zeytin’i birçok masal kahramanıyla karşılaşacağı bir macera 

beklemektedir. Kitapta metinler arasılık “‘En son dinlediğim Hansel ve Gretel masalında mı 

unuttum acaba? diyerek koşa koşa ormandaki cadının kulübesine gitti’” (Oral, 2016) sözüyle 

başlar. Masalda çocuk okuyucuların kedisini kaybeden Zeytin’in ana anlatısı altında evlerinin 

yolunu kaybeden Hansel ve Gretel karakterleriyle karşılaştırılmaları bilinçli bir yazma tutumunu 

gösterir. Bu yolla çocuklarda, benzerliklerin farkına varma, farklı anlatılarda ortak özellikleri 

tespit etme gibi üstbilişsel analiz yapılmasının önü açılmaktadır. Yazarın Benekli Faremi 

Gördünüz mü? adlı eserinde metinler arasılığa başvurarak farklı masal ve roman karakterlerine 
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yer vermesi, çocukların okudukları diğer eserlerden tanıdıkları karakterlerle yakınlık 

duymalarını, kitabı daha kolay benimseyip sahiplenmelerini de sağlar. 

Oral, masalında ilk metinler arasılığa Grimm Kardeşler’in “Hansel ve Gretel” adlı eseriyle yer 

verir. Cadının “‘Biz cadılar fare yemeyiz tatlım ama biraz önce Tilki, Karga’yı kovalıyordu, 

sanırım Karga’nın gagasında bir şey vardı,’” (Oral, 2016) sözü Zeytin’i La Fontaine’in ‘Karga 

ile Tilki’ masalına yönlendirir. Karganın gagasından düşürdüğü peyniri yiyen kurnaz Tilki 

“‘Geçen gün Yedi Cüceler’den biri, Pamuk Prenses’in, yatakları toplarken fare görüp çığlık 

attığını söylemişti. O fare mutlaka senin farendir,’” (Oral, 2016) diyerek Zeytin’i bir başka 

masala -Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’e- yönlendirir. Masaldan masala geçişin öne çıktığı 

kitabıyla yazar, okuma edimi sırasında okuyucuları farklı metinlere göndererek anımsama, 

özetleme, çıkarımda bulunma gibi zihinsel faaliyetlere yöneltmektedir. 

Grimm Kardeşler’in ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ masalında bilge cücenin “‘Birçok zehirli, 

benekli mantar gördük ama hiç benekli fare görmedik. Pamuk Prenses’in korktuğu fare, 

Kavalcı’nın yolunu kaybetmiş faresiydi,’” (Oral, 2016) sözüyle Andersen’in ‘Fareli Köyün 

Kavalcısı’ masalına yönelen Zeytin, kavalcıdan olumsuz yanıt alıp “‘Belki ormanda çiçek 

toplayan Kırmızı Başlıklı Kız görmüştür, ona sormalısın,’” (Oral, 2016) diyerek beşinci masala 

göndermede bulunur. Grimm Kardeşler’e ait olan bu masal da ana anlatı da orijinal biçimiyle 

yer almaktadır. Büyükannesi için ormanda çiçek toplayan Kırmızı Başlıklı Kız’dan bir kesiti 

masalına taşıyarak Oral, okuyucunun zihninde çağrışım oluşturmayı amaçlar. 

Kırmızı Başlıklı Kız’dan da olumlu bir yanıt alamayan Zeytin’e yeni göndergeyi bıyıklı baykuş 

verir. “Yakındaki ağacın kovuğundaki bıyıklı baykuş, ‘Az önce Pinokyo’yu gördüm, kucağında 

bir şeyler taşıyordu, belki benekli faren de ondadır,’ deyip kanatlarını çırparak uzaklaştı” (Oral, 

2016) sözüyle Carlo Collodi’nin Pinokyo romanına göndermede bulunulur. Masal 

karakterlerinden sonra Oral, Zeytin’i bir roman karakteri olan Pinokyo’ya yönlendirip türler 

arası geçişin başarılı bir örneğini verir.  

Pinokyo çok yalan söylemekten uzamış burnunu Zeytin’e doğruyu söyleyerek normal hâline 

döndürür. Pinokyo’nun kendisine oyuncak faresinin yerini soran Zeytin’e verdiği “‘Hımm… 

Sanırım faren büyükannenin önlüğünün cebinde uyuyor,’” (Oral, 2016) cevabıyla macerasını 

tamamlayan Zeytin, uyandığında büyükannesinin önlük cebinden çıkardığı faresine kavuşur. 

Feridun Oral’ın Benekli Faremi Gördünüz mü? adlı masal kitabında, ana metin altında beşi 

masal, biri roman olmak üzere altı alt metne yer vermesi metinler arasılığın güzel bir örneğini 

oluşturur. Çünkü okuyucuda çağrışımlar oluşturması, geçmiş okumaya göndermede bulunması 

ve düşünceyi geliştirmesi bakımından öğretimde metinler arasılık önemli bir araçtır. Bu yolla, 

çocukların bilmedikleri metinleri merak etmeleri, araştırmaları ve okumaları da sağlanabilir. Bu 

tutum okuma becerisini geliştirmede büyük önem arz etmektedir; çünkü farklı masal ya da 

roman kahramanlarıyla örülü bir kitabı -ana metni- okuyan çocuk, analiz ve sentez yeteneğini 

geliştirmede önemli bir fırsat elde etmiş olur.  

Sonuç 

Özellikle çocukluk döneminde zihinsel gelişimin zirvesinde olan insanoğlu için metinler arasılık 

önemli bir rol oynar. ‘Yeryüzünde söylenmemiş hiçbir söz yoktur.’ düsturundan hareketle 

birçok anlatının birbiriyle benzerlik taşıdığı rahatlıkla görülebilir. 

Feridun Oral da Benekli Faremi Gördünüz mü? adlı eserinde altı metne göndermede bulunmuş 

ve farklı eserleri ana anlatının içine katarak çocukların beğenisine sunmuştur. Çocuksu duyarlık, 

görsel zenginlik ve hayvan sevgisinin ustalıkla işlendiği söz konusu kitapla yazar, çocuklara 

okuma sevgisi aşılama yolunda önemli bir adım atmıştır. 

Benekli Faremi Gördünüz mü? adlı eser çocukları okumaya, araştırmaya yönlendirmesinin yanı 

sıra onlara değerler eğitimi vermesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Masalda bir 

kedinin oyuncak fareye sahip olması, onu çok sevip yanından hiç ayırmaması, yokluğuna 

üzülmesi çocuklara hayvan sevgisi aşılamada, hayvanların değerli olduklarını hissettirmede 

oldukça başarılı bir yöntemdir. 
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Çocuk edebiyatı yazarlarının kitaplarında metinler arasılığa başvurmasının çocuğun zihninde 

önceki okumaları canlandırma, neden-sonuç ilişkisi kurma, çocuğa okuma kültürü aşılama gibi 

pek çok önemli kazanıma da katkı sağlayacağı açıktır. 

Türkçe derslerinde uygulanacak metinler arası okuma ve yazma çalışmaları (Feridun Oral’ın 

Benekli Faremi Gördünüz mü?, Abbas Cılga’nın Yaramazlar Kuyusu vb.) öğrencilerin üst 

düzey bilişsel becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacağı gibi, onların metne karşı 

daha fazla ilgi ve yakınlık duymalarının, farklı metinlerde yer alan kahramanlarla özdeşim 

kurmalarının, farklı kişilik özelliklerini ayırt edebilmelerinin, ‘geçmiş-şimdi-gelecek’ arasında 

ilişki kurmalarının ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin de önünü açacaktır. 
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FERİDUN ORAL’IN ÇOCUK KİTAPLARINDA HAYVAN SEVGİSİ 

 

M. Hilmi UÇAN* 

 

Özet 

Çocuk edebiyatı ürünlerinde okuyuculara kazandırılması gereken değerlerden birini de “hayvan sevgisi” 
oluşturur. Feridun Oral da kitaplarında çocuk okuyucularına hayvan sevgisi aşılamayı kendisine ilke 
edinmiş bir yazar ve çizerdir. İnsanların hayvanlara yardımcı olması, onları koruyup gözetmesi ve dünyayı 
onlarla paylaşması gerektiğini sezdirmeye çalıştığı kitaplarıyla Oral, çevresindeki canlılara, varlıklara 
sahip çıkan, onları seven nesiller yetiştirmenin de önünü açmaktadır. 

Feridun Oral’ın Babaannem Kime Benziyor?, Farklı Ama Aynı ve Guguklu Saatin Küçük Kuşu adlı masal 
kitaplarında özellikle birçok hayvana yer verilmekte ve insanlarla hayvanlar arasında sevgi, dostluk 
bağları kurulmaktadır. Söz konusu eserlerin kapaklarından görsellerine varıncaya dek tüm çizimleri 
kendisi yapan Feridun Oral, okuyucularında hayvanlara karşı bir farkındalık ve sevgi oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Hayvanlarla bir arada yaşayan, gerektiğinde onlara yardım eden bir çoban ve bir saat 
ustası gibi eyleyenlerin yer aldığı bu eserlerle yazar, çocuklara hayvan sevgisini sezdirmede, başka 
canlılara saygı duymada önemli bir işlevi de yerine getirmektedir.  

Bu çalışmada, Feridun Oral’ın Babaannem Kime Benziyor?, Farklı Ama Aynı ve Guguklu Saatin Küçük 
Kuşu adlı üç masal kitabı incelenerek yazarın hayvan sevgisi duyumsatmada seçtiği kurgu, içerik analizi 
yöntemiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Çocuk masalları, hayvan sevgisi, Feridun Oral, Babaannem Kime Benziyor?, Farklı 
Ama Aynı, Guguklu Saatin Küçük Kuşu 

 

Animal Love in Feridun Oral’s Children’s Books 

Abstract 

In children’s literature books, “animal love” is one of the values that must be given to readers. Feridun 
Oral is also an author and illusrator who has adopted the principle of imbuing animal love to children’s 
readers in his books. With his books, which help people to help animals, to protect and observe them 
and to share the world with them, Oral opens the way for the breeding of the surrounding environment 
and the breeding of generations who love and enjoy beings. 

In the fairy tale books of Feridun Oral that named as Who Does My Grandfather Look Like?, Different But 
Same and Cuckoo Clock’s Little Bird, he especially has given place to many animals, and love and 
friendship are established between people and animals. Feridun Oral, who makes all the drawings 
himself from the covers to the visuals of the books, aims to create awareness and love for the animals in 
his readers hearts. With these books, with a shepherd who lives together with animals, who helps them 
when necessary, and a master craftsman who works like a watchmaker, the writer also fulfills an 
important function in apprehending the love of animals and respecting other creatures. 

In this study, Feridun Oral’s three fairy tale books that are named as Who Does My Grandfather Look 
Like?, Different But Same and Cuckoo Clock’s Little Bird were examined and the fiction chosen by the 
author to hear the animal love has been tried to be determined by the content analysis method. 

Key words: Children’s fairy tales, animal love, Feridun Oral, Who Does My Grandfather Look Like?, 
Different But Same and Cuckoo Clock’s Little Bird  

                                                           
* Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, ucan@aku.edu.tr 
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Giriş 

İnsanoğlu Dünya’da varlığını bildiği ya da varlığından haberdar dahi olmadığı pek çok canlı 

türüyle bir arada yaşamaktadır. Yaratılmışların en şereflisi (eşref-i mahlûkat) olarak 

vasıflandırılan insan, her canlıya karşı sevgi, yaşam hakkına saygı ve merhamet gibi temel 

değerlerden sorumludur. İslamiyet her canlının yaşamına değer verdiği gibi hayvanların 

yaşamını da kutsal saymış ve korunmalarını, gözetilmelerini emretmiştir. “Hadislerde hayvan 

hakları konusunda ısrarlı bir şekilde vurgulanan husus, onların yaşama haklarıdır. Hazreti 

Peygamber’in tavsiye, emir ve uygulamalarında belli başlı zararlılar hariç, hayvanların faydasız 

ve keyfî bir şekilde öldürülmesi yasaklanmış, hayvanlara merhametli davranılması gereğine 

işaret edilmiştir.” (Koşum, 2007: 39). 

Kâinattaki ekolojik dengeyi sağlayan en önemli unsurlardan biri olan hayvanlar, Kur’an-ı 

Kerim’de “ümmet” olarak isimlendirilmektedir. En’am suresinin 38. ayetinde “Yeryüzünde 

yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa, hepsi ancak sizin 

gibi ümmettir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin 

huzuruna getirilecekler” buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimede, yeryüzündeki bütün canlıların 

insanlar gibi birer tür oldukları, tek hücrelilerden, omurgalılara, sürüngenlerden, ayaklarıyla 

yürüyenlere ve kanatlarıyla uçanlara kadar bütün canlıların müstakil birer varlık oldukları 

bildirilmektedir. 

Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren başka canlıların yaşamına saygı duymayı, onları sevmeyi, 

korumayı aşılamada çocuk edebiyatının önemli bir yeri vardır. “Çocukta güzellik duygusu 

doğuştan vardır. Güzel bir oyuncak, güzel bir şarkı, kuş, çiçek, balık ve insan çocuğun ilgisini 

çeker. Doğuştan var olan bu duygunun geliştirilmesi ve ileriki yaşlara taşınması için çocuğun 

yönlendirilmesi şarttır. Edebiyat çocukta güzellik duygusunu harekete geçiren unsurlardan 

biridir” (Şimşek, 2005: 21). Özellikle okul öncesi dönemde, çocuklara hayvan sevgisi 

duyumsatma ve pekiştirme nitelikli edebî metinlerle kolaylıkla sağlanabilir. 

Çocuğun edebiyatla tanışmasında öncül iki tür, masal ve öykü, hayvan sevgisi aşılamada temel 

kaynaklar arasında yer alır ve çocuklara en hızlı, kolay yoldan bu değeri aşılayabilir. 

Feridun Oral’ın Eserlerinde Hayvan Sevgisi 

Feridun Oral, çocuklara hayvan sevgisi aşılamada öne çıkan yazar ve çizerlerimizdendir. Oral’ın 

Babaannem Kime Benziyor? adlı çocuk kitabında “Ali resim yapmayı çok seviyordu. Resim 

defterine renk renk kuşlar, kelebekler, çiçekler ve çeşit çeşit hayvanlar çiziyordu. Çünkü 

hayvanları çok seviyordu.” (Oral, 2015: 4) sözleri bu durumun açık bir göstergesidir. Yazarın 

kitabın daha giriş cümlesinde Ali’nin hayvanları seven bir çocuk olduğunu belirtmesi hayvanlar 

konusundaki duyarlığını gözler önüne sermektedir. 

Söz konusu eserde dedesine babaannesinin hangi hayvana benzediğini soran Ali, onu önce uzun 

kulaklı bir tavşana, ardından kediye, sincaba, kurbağaya, koyuna, kurda baykuşa, bülbüle, 

keçiye, tilkiye ve diğer hayvanlara benzetir. Oral’ın bu benzerliği kurdurmadaki amacı insan-

hayvan ayrımını ortadan kaldırmaktır. 

‘Babaannem Kime Benziyor?’dan 

Örnek: 

Bu eserde dedesinin Ali’ye yaptığı 

benzetmeler çocukta özdeşim kurma, 

insan-hayvan yakınlığını duyumsama 

bakımından oldukça önemlidir. 

Dedenin “Babaannen kurbağa gibi 

zıplayamasa da gençken çok güzel 

kurbağalama yüzerdi. Ama 

romatizmaları yüzünden artık yüzmek 
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istemiyor.” (Oral, 2015: 14) sözü insanlar ve hayvanların aynı özelliklere sahip olduklarını 

okuyucuya sezdirmesi bakımından değer taşımaktadır. 

Feridun Oral, Ali’nin soruları karşısında dedenin verdiği cevaplarda oldukça özen göstermiş, 

insan-hayvan yakınlığını sağlarken pedagojik kaygı gözetmiştir. “Babaannenin kedi gibi uzun 

bıyıkları yok, ama bütün kediler gibi o da süt içmeyi çok seviyor.” (Oral, 2015: 10) diyerek 

sağlıklı beslenmeyi sezdirmiştir. “Babaannenin dişleri kurdunki gibi sivri değil. Ama dişlerini 

fırçalamayı hiç unutmuyor.” (Oral, 2015: 18) diyerek de diş sağlığının önemine dikkat 

çekmiştir. Eserin sonunda dedenin “‘Babaannen hiçbirine benzemiyor. Senin gözlerin küçük bir 

kuzunun gözlerine benzese de…’” (Oral, 2015: 30) sözleri kurulan tüm benzerliklerin aslında 

insan-hayvan ayrımcılığını ortadan kaldırmak için olduğunu özetler gibidir. 

Farklı Ama Aynı 

Feridun Oral’ın çocuklara hayvan sevgisi aşılama ve engelli hayvanlara yardım etme 

konusundaki önemli bir eseri de Farklı Ama Aynı’dır. 

Eserde bir ilkbahar akşamı sürüyü otlatmaktan döndüren çoban dinlenmek için mola verir. Bu 

esnada sürüdeki bir keçi yavrular. Çoban yavrunun farklı olduğunu anlar. Oğlağın ön ayakları 

oldukça zayıftır. Çoban oğlağı heybesine alarak taşır. Bir süre sonra kendi tasarlayıp ürettiği 

bisikleti yürüyemeyen oğlağa takar. Oğlak, yürütecine zamanla alışır. Artık o da arkadaşları gibi 

zıplayıp koşmaya başlar. Bir gün çalılıklara takılan keçiyi kurtarır ve o keçi ile yaşar. Çiftin biri 

siyah, biri beyaz iki oğlağı olur. Onlarla eğlenir, oyunlar oynar. Yavruları ondan farklı ama 

aynıdır! 

Çobanın engelli doğmuş, yürüyemeyen oğlağı heybesine alarak taşıması hayvan sevgisinin 

güzel bir göstergesidir. 

Feridun Oral, yaşama engellerle başlayan ya da zaman içinde bir engeli olan hayvanlara 

yardımcı olunması gerektiğini vurguladığı bu eserinde sorunlarla başa çıkma, mücadele etme ve 

onları çözme becerisi göstermenin önemine dikkat çeker. 

 

Feridun Oral’ın 

çizimiyle kitapta 

çocuklara ‘Rengi ve 

engeli nedeniyle 

hayvanlar arasında 

ayrımcılık 

yapılmamalıdır.’ 

iletisi verilmektedir. 

 

 

 

Guguklu Saatin Küçük Kuşu 

Feridun Oral’ın Guguklu Saatin Küçük Kuşu adlı eserinde köyde yalnız yaşayan bir saat ustası 

yer alır. Yaptığı duvar saatleri, evlerin duvarlarını süslemekte, saatlerin kapısı otuz dakikada bir 

açılarak içindeki kuş ötmektedir. Yaşlı adam, kışın her gün ormandaki hayvanlara yiyecek 

vermeye gider, yapacağı saatler için de kuru ağaç arar. Bir sabah yaşlı adam evin kapısını açık 

unutur, aç bir kedi eve girer. O sırada duvarda asılı olan saatin kapısı açılır ve içinden çıkan kuş 

ötmeye başlar. Kedi, kuşu yakalamak için masaya sıçrar ve saatin üstüne atlar. Saat yere 

düşerek paramparça olur. Kuş ise açık kapıdan uçar gider. 

Yaşlı adam evine döndüğünde yerde parçalanmış saati görür. Önce rüzgârdan dolayı kapının 

açıldığını düşünür, sonra kedinin miyavlamasını duyar. Kedinin aç olduğunu anlar, onun karnını 



 524                 IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 
 

doyurur, sonra da kırılan saati tamir eder. Ancak saatin kuşu yoktur.  O günden sonra evden 

çıkarken kapısını dikkatle kilitler. Ormana gittiğinde de uzaktan gelen kuş sesinin guguklu 

saatinin kuşu olduğunu düşünür. 

Yaşlı saat ustasının ormandaki kuru ağaçları toplayarak saat yapması, kışın yiyecek bulamayan 

hayvanları düşünerek onlara yiyecek vermesi çocuk okuyuculara doğa ve hayvan sevgisi 

aşılaması bakımından değerlidir. 

Yaşlı adamın, evine girerek duvar saatini kıran kediyi cezalandırmaması, onun karnını 

doyurması hayvan sevgisine güzel bir örnektir. Böylelikle Feridun Oral çocuklara doğa bilinci 

(yaşlı adamın yalnızca kurumuş ağaç parçalarını toplaması) ve hayvan sevgisi aşılamayı 

amaçlamıştır. 

Eserde “Bu ormanda çatal boynuzlu geyikler, kızıl tüylü tilkiler, kirpiler, sincaplar, tavşanlar, 

baykuşlar ağaçkakanlar ve daha birçok hayvan yaşıyordu.” (Oral, 2017: 8) sözüyle ‘Ormanlar, 

hayvanlar için bir yaşam alanıdır.’ iletisi; “Yaşlı adam soğuk kış günlerinde yiyecek götürüp 

hayvanların karnını doyuruyordu.” (Oral, 2017: 8) sözüyle ‘Kış aylarında hayvanlar yiyecek 

bulmakta sıkıntı yaşar. İnsanlar bu konuda duyarlı olup hayvanların ulaşabileceği yerlere 

yiyecek bırakmalıdır.’ iletisi ve “Bazı günler ormanda saat yapmaya uygun kurumuş ağaç 

arıyordu. Bulduğu kuru ağacı kesiyordu.” (Oral, 2017: 10) sözüyle “Doğada işlevini yitirmiş 

ağaçları keserek onları değerlendirebiliriz.” iletisi çocuklara sezdirilmektedir. 

Sonuç 

Çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri olan Feridun Oral, masallarında hayvanlara yer vererek 

okuyucularında hayvan sevgisi aşılamaya çalışmış bir sanatçıdır. Oral’ın eserlerinden seçilen üç 

örnekte -Babaannem Kime Benziyor?, Farklı Ama Aynı, Guguklu Saatin Küçük Kuşu- yazarın 

özellikle hayvan sevgisi aşılamayı amaçladığı görülmektedir. 

Değerler eğitiminde yer alan ‘hayvan sevgisi’ konusunu çocuk edebiyatı yazarlarımızın işlemesi 

çocuklarımızdaki farkındalığı artırdığı gibi onların doğaya ve insana yaklaşımında da belirgin 

bir etki sağlayacaktır. Çocuk kitaplarında hayvan sevgisinin işlenmesi hayvan hakları 

konusunda birçok yasal eksiği olan ülkemiz adına sevindirici bir gelişmedir. 

İncelenen üç eserde çocuklara küçük yaştan itibaren okunan, dinletilen ya da okutulan masal 

kitaplarıyla Feridun Oral’ın önemli bir boşluğu doldurmaya çalıştığı görülmüş, yazarın 

çocuklara hayvan sevgisi aşılarken pedagojik kaygı gözettiği, özenli kurgu ve sezdirmelerle 

seslenmeye çalıştığı tespit edilmiştir. 

Çocuklarımıza doğanın ve bizlerin birer parçası olan hayvanlar konusunda duyarlık 

kazandırmada diğer yazarlarımıza da önemli görevler düşmekte ve yeni, özgün eserlerle hayvan 

sevgisi çocuklarımıza kazandırılabilmelidir. 
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SÖZLÜ KÜLTÜRDEN ÇOCUK EDEBİYATINA “KELOĞLAN’IN HATIRATI” 

 

Elif KONAR ÖZKAN 

Ümit Yaşar ÖZKAN 

 

Özet 

Tarihi macera romanlarıyla tanınmış ve sevilmiş Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun önce Çocuk Dünyası 

dergisinde 1927 yılı Mart-Haziran aylarında tefrika edilen Keloğlan’ın Hatıratı adlı eseri 1928 yılında 

Muallim Ahmed Kitabhanesi (İstanbul) tarafından kitap olarak basılmıştır.  

Kozanoğlu, anonim Keloğlan masallarını çocuk edebiyatı için yeniden işlemiş; sözlü kültür ürünü olan 

masalı yazılı bir esere dönüştürmüştür. Masalı bir çeşit romana dönüştürürken Keloğlan’ın kendi 

hatıralarını yazan bir anlatıcı olarak sunulması dikkat çekicidir. Bu masalda rastlayabileceğimiz bir özellik 

değildir. Anlatıcının bizzat Keloğlan olması, Türk Çocuk Edebiyatında masaldan romana geçişte önemli ve 

üzerinde durulmaya değer bir buluştur. Kozanoğlu, Keloğlan’a kendi hatıralarını yazdırarak farklı 

masalları birbirine bağlayacak modern bir anlatıcı kipi kullanmıştır.  

Çalışmamızda Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun Keloğlan’ın Hatıratı (Osmanlıca) adlı kitabı, sözlü kültür 

ürünlerinin çocuk edebiyatı kaynağı olarak kullanılması, Türk çocuk edebiyatında ‘çocuğa görelik’ 

kavramının değişimi, masaldan romana geçiş bağlamında incelenecek ve değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, masal, Keloğlan, sözlü kültür, Çocuk Dünyası Dergisi, tefrika, eski 

harfli dergiler, Abdullah Ziya Kozanoğlu      

 

GİRİŞ 

 ‘Balkan harplerinin ve Türkçülük akımının etkilerinin en yoğun yaşandığı dönemde çıkan’ 

Çocuk Dünyası, haftalık bir dergidir. Müdürünün, Azeri Türklerinden Tevfik Nurettin’in olduğu 

dergide Turancılık, ‘milliyetçilik/millîlik’ ortak tema olarak kendine yer bulur. Kozanoğlu 

dışında Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Edhem Nejad, Mehmet Emin Yurdakul, Selim 

Sırrı Tarcan, Hüseyin Ragıp Baydur, Kazım Nami Duru, Ali Ulvi Elöve, Aka Gündüz, Ömer 

Seyfeddin gibi yazarlar da dergide yer almış isimlerden.  

‘Çocuk Dünyası edebiyatın hemen her alanında çocuklar için eser vermiştir. Masal, hikâye, şiir, 

bilmece, fıkra, monolog ve fabl türlerinin yanında Andersen’den Masallar ya da Gülliver’in 

Seyahatnamesi gibi tercümeler de yayımlanmıştır. Bunların yanında Çocuk Dünyası, çocuk 

edebiyatına “politika”yı sokan bir süreli yayın da olmuştur. Özellikle derginin sayfalarında 

“millî hikâye”, “millî masal” üst başlıklarıyla Ziya Gökalp’ın “Alageyik”, “Türk’ün Tufanı”, 

Edhem Nejad’ın “Kahraman Nuri”, imzasız “Türk Serencamları” ya da Nazım’ın “Ben 

Türk’üm” başlıklı şiirlerini, Balkan harplerinin etkisiyle hız kazanan milliyetçilik, çerçevesinde 

değerlendirmek gerekir. Dergi, “Çocuk Dünyası Kitapları” adı altında hem dünya çocuk 

edebiyatından tercüme (Giyom Tel, Gülliver) hem de telif olmak üzere bazı kitaplar 

yayımlamıştır ki bu kitapların çocuk edebiyatına önemli bir katkı sağladığını belirtmek yerinde 

olur. (Okay, 2006)’ 
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Abdullah Ziya imzalı Keloğlan’ın Hatıratı da ilk olarak Çocuk Dünyası isimli dergide tefrika 

olarak yayımlanmıştır. Tefrika, on altı bölüm olarak 10 Mart 1927 (Çocuk Dünyası, 15. sayı), 

22 Haziran 1927 (Çocuk Dünyası, 30. sayı) tarihleri arasında neşredilmiştir. Eser, 1928 yılında 

Muallim Ahmed Kitabhanesi (İstanbul) tarafından kitap olarak basılmıştır. Latin alfabesine 

çevrildiğine dair hiçbir ibareye ve kaynağa rastlanmamıştır.  

Peki, kimdir Abdullah Ziya (Kozanoğlu)? Biyografisine bakacak olursak; 16 Ocak 1906 

Beşiktaş doğumlu yazar, mimar, mühendis, müteahhit, çizer Abdullah Ziya, 29 Mart 1966 

yılında vefat etmiştir. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi (1922), Mühendis Mektebi ile Güzel 

Sanatlar Akademisi Mühendislik bölümü mezunu (1929). 1932 yılında Millî Eğitim’de 

Başmimar olmuş daha sonra ise serbest mimarlık, mühendislik, müteahhitlik yapmıştır. Spora 

meraklı olan Kozanoğlu, bir dönem Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığını üstlenmiştir (1940-

50). Fransızca bilen, kitap koleksiyoncusu olan ve resim de yapan  (kitap kapaklarının 

tasarımlarının kendisine ait olduğu bilgisi mevcuttur bazı kaynaklarda) yazarın edebi hayatını 

incelediğimizde, öğrencilik yıllarında gazetelerde çizerlik yaparak ve roman tefrika ederek yazı 

hayatına girdiğini anlarız.  Henüz on dört yaşındayken Bizim Mecmua’da Şairle Ekmekçi adlı 

bir şiiri yayımlanmıştır. Çocuk Sesi, Çocuk Dünyası vd. dergi ve gazetelerde muharrirlik 

yapmıştır. Kızıltuğ, Atlı Han, Türk Korsanları, Seyit Ali Reis, Gültekin, Kozanoğlu, Kolsuz 

Kahraman, Savcı Bey, Malkoçoğlu, Patronalılar, Tavşanbaşı, Tokat, Battal Gazi Destanı, 

Sencivanoğlu, Fatih Feneri, Karakoldaki Ayna, Dağlar Delisi, Hilal ve Haç, Kızıl Kadırga, 

Arena Kraliçesi, Kubilay’ın Gelini vb. pek çok 

tarihi romanın, tiyatro oyununun yazarı olduğunu 

görürüz. Barbaroslar adlı dört bölümlük çizgi 

romanın senaryosu da ona aittir. Kızıltuğ ve Cüneyt 

Arkın’ı meşhur eden Malkoçoğlu dışında da pek 

çok romanı filme çevrilmiştir. Eserlerinin çizgi 

romana ve sinemaya uyarlanmasıyla kendisi 

uğraşmıştır, bu yüzden Türkiye’deki ilk ciddi çizgi 

roman yazarlarından; tefrikaları ve ‘Büyük Türk 

Romanı’ üst başlığıyla yayımlanan tarihi 

romanlarıyla da bu alanın öncülerinden kabul 

edilmiştir. Farklı kaynaklarda yazarın otuz dokuz 

romanı ve dört tiyatrosu olduğu belirtilmektedir, 

kitaplaştırılmamış tefrikaları, hikâye ve çizgi 

romanları da dâhil edildiğinde bu sayı daha da 

artmaktadır.     

Tarihi romanla ilgili akademik çalışmalarda 

kendine nispeten yer bulmuş Kozanoğlu, kimi 

zaman bu bağlamda değerlendirilir ve taltif edilir 

kimi zaman ise eleştirilir.  

‘Edebiyat tarihimizin üretken şahsiyetleri arasında’ 

kabul edilen yazarın ‘kırk yıllık yazarlık hayatında 

Türk edebiyatına hizmet eden, eserleriyle dönemine 

ve Türk milletinin mazisine ayna tutan, Cumhuriyetin ilanından ölümüne kadar yeni kurulan 

rejimin toplum tarafından benimsenmesi için yoğun çabalar gösteren yazarlarımızdan’ olduğu 

vurgulanırken ‘eserlerinde Türklerin büyüklüğünü ve üstünlüğünü anlatarak gençlere tarih 

bilinci aşılamayı ve tarih sevgisi kazandırmayı amaçlayan ancak şimdiye kadar hak ettiği ilgi ve 

değeri görmediği’, diğer yandan ‘Osmanlıya karşı reddi miras anlayışının etkisiyle tarihi 

gerçekleri çarpıttığı’, ‘kafasında oluşturduğu Türk kavramına ilişkin romanlar yazmakta ve 

yaşamakta’  olduğu (Kaya, 2010) düşünülmüştür. 
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Eleştiriler ise yazarın, “eski halk 

hikâyeleri ve kahramanlık 

hikâyelerinin, destanların ve 

masalların devamcısı olmaktan öteye 

geçeme”diği (Uygun, 2014) 

şeklindedir. Kozanoğlu, yazarlık 

hayatında izlediği yolu, Arena 

Kraliçesi (1964) kitabına yazdığı 

“Arena Kraliçesi Niçin Yazıldı” 

başlıklı yazısında şöyle açıklar: ‘Kırk 

yıllık yazarlık hayatımda tutuğum yol 

şudur: 1) Kitaplarımı öncelikle 

aranır, sıkılmadan okunur, herkesin 

anlayabileceği şekilde yazmak. 2) 

Kuru bir övünme yerine –diğer 

milletlerin de onurlariyle 

oynamadan– tarihteki başarı ve 

başarısızlıkların içyüzünü 

açıklamak.’ Bu açıklamayı samimi 

algılayıp kabul edenler olduğu gibi 

‘Kozanoğlu’nun roman değil tarih 

yazma düşüncesinin ön planda’ 

olduğunu belirterek eleştirenler de 

vardır. Eleştirilerden bir kısmı da 

yazarın tarihi romancı değil çocuk 

romancısı kabul edilebileceği 

yönündedir. Bunda, Tahsin Demiray 

ile birlikte yazdığı ve çoğu Dede 

Korkut Hikâyelerinden uyarlanan 

çocuk romanlarının payı büyüktür. 

Lakin bugünün pedagoji anlayışıyla 

çocuk edebiyatçıları da aksine inanabilir ve günümüz çocuğuna göre olmadığı yönünde görüş 

bildirilebilir. Tüm bu arada kalmışlıkların ve belirsizliklerin netleşmesi için dönemle ve yazarla 

ilgili daha ayrıntılı araştırma ve incelemeler gerekmektedir. Biz çalışmamızda Abdullah Ziya 

Kozanoğlu’nun Keloğlan’ın Hatıratı (Osmanlıca) adlı kitabını, sözlü kültür ürünlerinin çocuk 

edebiyatı kaynağı olarak kullanılması, Türk çocuk edebiyatında ‘çocuğa görelik’ kavramının 

değişimi, masaldan romana geçiş bağlamında incelemeye ve değerlendirmeye çalıştık. 

Kozanoğlu’nun, Çocuk Sesi dergisinde kendisine yöneltilen eleştirilere dergiden verdiği cevap 

masalların önemi bağlamında ilgi çekicidir. Okura yazdığı açık mektubunda, masalın çocuk 

eğitimi ve gelişimi üzerinde etkili bir araç olduğunu belirtir ve devam eder: 

“Masal çocuğun ruhunu besler, düşüncesini genişletir, hayata bağlı hikâyeler çocuğu yorar, 

masalsız büyüyen çocuk sevgisiz büyümüş öksüz gibidir. Yürür, gezer, yer, içer. Fakat sevgi, 

hayal gibi bir insanı insan eden en değerli şeylerden mahrumdur, yani hissizdir. Masal bütün 

dünya çocuk edebiyatının anasıdır ve bunu cahil ninelerimiz bile kavramışlardır.” (Kozanoğlu, 

1935: 25; akt: Kaya, 2010) 
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‘Çocuk ve Halk Edebiyatı Külliyatından’ ibaresiyle yayımlanan Keloğlan’ın Hatıratı, on yedi 

bölümden oluşur. Bölümler, birbirinden başlıklarla ayrılır ama bir çerçeve hikâye ile de 

birbirine bağlanır. Bölümler: Konuşan Duvar, Eşeğimle İlk 

Önce Ne Konuştum, Kayışdağındaki Define, Keloğlan 

Ördekçi, Zümrüdüanka Kuşu, Keloğlan ve Kırk Haramiler, 

Eşeğimi Nasıl Kurtardım, Çamlıbel Kahramanı, Akar 

Tunç Irmağının Hikâyesi, Keloğlan Akar Tunç Kalesinden 

Gidiyor, Keloğlan Akar Tunç Esrarını Hallediyor, 

Keloğlan Akar Tunç’tan Kaçıyor, Keloğlan ve Don Kişot, 

Keloğlan ve Ebu Ali Sina, Keloğlan ve Seyyid Battal, 

Keloğlan Hint’e Gidiyor, Son Sözler. Tefrikada ve kitapta 

yer alan çizimler, günümüzde aşina olunan Keloğlan 

tiplemesinden farklıdır. Çizimlerin de yazara ait olma 

ihtimali yüksektir ama bununla ilgili bir kayda 

rastlanmamıştır.  

Kozanoğlu, Keloğlan’ın Hatıratı’nda anonim Keloğlan 

masallarından, tarihi kaynaklardan, halk hikâyelerinden, 

Batı masalları ve edebiyatından faydalanarak özgün bir 

metin ortaya koymaya çalışır. Anlatının en özgün tarafı, 

Keloğlan’ın kendi hatıralarını anlatan bir kahramana 

dönüştürülmesidir. Klasik masallarda kişilerin birbirleriyle 

konuşurken kullandıkları ‘ben anlatıcı’ kipini saymazsak 

kahramanlar, ben anlatıcı bakış açısıyla kendi maceralarını 

iletmezler. Keloğlan’ı kendi hatıralarını yazan bir anlatıcı 

hâline getirmek özgün bir buluştur fakat büyük ihtimalle 

hikâyenin tefrika olarak yayımlanmasının getirdiği 

birtakım aksaklıklar da göze çarpmaktadır. Yer yer ben 

anlatıcı kipinden ilahi anlatıcı kipine ani geçişler meydana 

gelir. Kipteki bu kopuşlar, tefrikanın yapısından 

kaynaklandığı kadar masal, halk hikâyesi ve roman 

anlatıcı bakış açılarının uyuşmazlığından da kaynaklanıyor 

olabilir. Kozanoğlu’nun yapmaya çalıştığı şey, klasik 

masalları, tarihi ve edebi metinleri olduğu gibi nakletmek 

değil onları kullanarak çocuklar için yeni bir masal-roman 

yazmaktır. Klasik masal unsurlarını yeniden işleyerek 

çocuk edebiyatı ürünleri yazma işinin öncüsü Ziya 

Gökalp’tir. Ziya Gökalp’in Türkçü, Turancı ideolojiyi 

aktarmak ve benimsetmek üzere yazdığı manzum, mensur 

masallarla Kozanoğlu’nun bu çalışması karşılaştırıldığında 

içerik ve biçim olarak birtakım benzerliklerden ve 

farklardan bahsetmek mümkündür. Gökalp’te baskın olan 

Türkçü, Turancı ideoloji (Türkleşmek, İslamlaşmak, 

Muasırlaşmak), Kozanoğlu’nun metninde bazı kısımlarda 

kendini hissettirir. Yolda karşılaştığı keşişlerden Türkçe 

konuşmalarını istemesi; Don Kişot ve Sanço Panza 

(Osmanlıca yazılışıyla Sanşo Panşo) karşılaşmasında 

Keloğlan’ın Sanço Panza’yı kılıç çekilecek değerde 

görmemesi sadece bir tekmeyle onu devirmesi ve Don 

Kişot tarafından Keloğlan’ın Batı dünyasından gerçek 

veya edebi pek çok asil kahramana benzetilmesi; Ebu Ali 

Sina ile karşılaşmasında aralarında geçen diyalog [Ebu Ali 

Sina, (Âli Saman) hakanının veziri olduğunu söyleyince 

Keloğlan, siz bir Türk değil misiniz diye sorar. Evet, 

cevabını alınca da nasıl olur da aslen İranlı olan bir 
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hükümdar sizi kendisine vezir yapar, diye şaşkınlığını dile getirir.] vd. Biçim olarak ise 

Kozanoğlu, daha eklektik, kolaja benzer bir metin ortaya koyar. Halk hikâyesi unsurlarından 

resimden âşık olma motifi, Taberi Tarihi’ni kaynak olarak kullanma (Akar Tunç Irmağı’nın 

Hikâyesi ve Hz. Süleyman’ın kalesi/hazineleri bahsi hatta peri padişahının kızı Safiye Sultan ile 

de burada karşılaşır Keloğlan), Çamlıbel Kahramanı bölümünde Behrengi’den önce anonim 

sözlü kültür unsurlarından olan Keloğlan’ın Köroğlu’nun atını kaçırma anlatısını 

değerlendirmesi vb. dikkat çekicidir.   

Anonim Keloğlan masallarında dış görünüş bakımından hiçbir cazibesi olmayan kahraman 

zekâsını ve hünerini kullanarak bunu telafi eder. Keloğlan’ın Hatıratı da kahramanın dış 

görünüşü yüzünden uğradığı haksızlığı dile getirişiyle başlar. Klasik masallarda Keloğlan, 

olaylar geliştikçe bunu keşfedecektir. Bu metinde ise Keloğlan yaşadıklarını dile getirmekte ve 

klasik masallarda hiç alışık olmadığımız şekilde kendine dair uzun değerlendirmeler 

yapmaktadır. Bu sunuştan sonra yine klasik masallardan aşina olduğumuz evden ayrılış ve 

maceraya atılış kısmına geçeriz. Burada dikkat çekici olan klasik Keloğlan masallarında pek 

rastlamadığımız masalın başında şöyle bir görünüp sonra ölen Keloğlan’ın babasının gayet 

güçlü bir şekilde tasvir edilmesidir. Babasıyla Keloğlan arasındaki çatışma Kozanoğlu’nun 

ileride yazacağı popüler tarihi macera romanlarındaki otoriteyle çatışma hâlinde olan 

karakterleri hatırlatır. Babası tarafından evden kovulan ve perili eve gönderilen Keloğlan 

maceralarına bu noktadan başlar. Perili ev bölümünde onun cesaretine ve bu cesaretin nasıl bir 

karşılık bulduğuna şahit oluruz. Sonrasında Keloğlan, birçok farklı macera yaşayarak yine 

klasik masallarda olduğu gibi olgunlaşmış ve ödüllendirilmiş olarak evine dönecektir. Bu 

maceralarda, klasik Keloğlan masallarından bildiğimiz Zümrüdüanka, kırk haramiler, Köroğlu 

gibi tiplerin yanı sıra Batı masallarından uyuyan güzel ve Batı edebiyatından Don Kişot gibi 

tiplerle karşılaşır. Hatta İbni Sina gibi efsaneleşmiş Ebu Âli Sina hikâyeleriyle kolektif belleğe 

girmiş bir kişilik de onun karşısına çıkacaktır. Bunlara menkıbevi bir kişilik olan Battal Gazi’yi 

(Seyyid Battal) de ekleyebiliriz.  

Kozanoğlu’nun metninde masal ve romana ait unsurlar, çatışma hatta çelişki hâlindedirler. 

Örneğin, Keloğlan, Kayışdağı, Konya, İspanya-Endülüs gibi gerçek mekânları da ziyaret eder. 

Devler, Zümrüdüanka, periler gibi olağanüstü varlıklar gerçek mekânlarda karşımıza çıkar. Otuz 

üç başlı deve dair maceranın sonunda rüya olduğunu söyleyerek bu çelişkiyi bir yerde 

gidermeye çalışır. İbni Sina ile karşılaştığı macerada bilimkurguya yaklaşarak pozitif bilimlerin 

önemine vurgu yapar. Bütün bu çelişkiler, aslında arayış ve şekillenme hâlindeki çocuk 

edebiyatımızın net olarak cevaplayamadığı sorularla ilgilidir. Daha sonra çeşitli kongrelerde de 

resmi boyutta tartışılacak olan çocuk edebiyatı metinlerine olağanüstü unsurlar girmeli mi 

girmemeli mi sorgulamasının uçlarıdır Keloğlan’ın Hatıratı’nda karşımıza çıkan ve tam bir 

senteze ulaşamayan bu çelişkiler. 

Hatırat, bir yönüyle masalsı bir mutlu son ile biter. Keloğlan, ödüllendirilir, memleketinde bir 

sarayı ve yanında, macera esnasında tanıyıp sevdiği Safiye Sultan gibi bir hayat arkadaşı vardır. 

Macera boyunca ona yardımcı olan ihtiyar adam, Keloğlan’a saç ve yüz güzelliği de vermiştir 

bir tılsımla. Yalnız Keloğlan’ın bu estetik geçirmiş hâli Safiye Sultan’a yapay gelir. Zira ‘Hokka 

dehan/Ayine-i cihan/Peri padişahının kızı/Safiye Sultan’, Keloğlan’ın iç güzelliğini, cesaretini 

ve zekâsını sevmiştir. Güzelliğini dil ile anlatmak mümkün olmayan bir güzel tarafından böylesi 

kabul edilmek ve sevilmek, yol boyu her fırsatta çirkinliğinden dem vuran Keloğlan’ı da ikna 

eder. Yüzünün eski hâline dönmesini ister ve öyle olur. Bütün bu masalsı unsurlara rağmen 

ihtiyar, Keloğlan’a şu sözleri söyleyerek gider: ‘İşte sana para, servet, arkadaş… Artık tılsım, 

sihir ve yardım yok! Çalış, kendin kazan. Memlekete, arkadaşına yardım et!’ Bu nasihatten 

sonra ihtiyarın elini öper ve ayrılırlar. İhtiyar gittikten sonra ailesiyle kavuşur, hasret giderir ve 

kırk gün kırk gece düğün yaparlar. Bu kadar mihnet ve eziyetten sonra mükâfatını görüp 

ölünceye kadar mesut yaşarlar.  

Masalsı sonla gerçeği birlikte vermeye çalıştığını görürüz Kozanoğlu’nun. Mutlu sonla birlikte 

gerçek hayata dönüş vardır; artık tılsım, sihir ve yardım olmadan kendi çalışıp kazanmalıdır 

Keloğlan. Yol boyunca büyümüş, olgunlaşmış ve bir yetişkin olarak geri dönmüştür evine.          
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Sonuç olarak, çelişki, teknik aksaklık ve sıkıntılarına rağmen Türk çocuk edebiyatında sözlü 

geleneğin değerlendirilmesi bağlamında erken dönemde dikkate değer bir çalışmadır 

Keloğlan’ın Hatıratı. Ayrıca Keloğlan ile ilgili tek çalışması da değildir Kozanoğlu’nun. 

Yazarın Çocuk Sesi dergisinde kitaplaşmamış masal derlemeleri de vardır; Keloğlan Define 

Peşinde (1931) ve Keloğlan Devriâlem Seyyahı (1932). Yani hâlâ üzerinde çalışılmaya devam 

edilmesi gereken yazarlarımız arasındadır Abdullah Ziya Kozanoğlu. 
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“KÖROĞLU” VE “ROBİN HOOD” DESTANLARINDA 

“HABER VE HABERCİ” MOTİFİ 

 

Adila İSMAYILOVA* 

 

Özet 

"Köroğlu" ve "Robin Hood" destanları için karakteristik olan motiflerden biri haber ve haberci motifidir. 
Bu motif her iki destanda çeşitli durumlarda tezahür eder ve istifade edilen önemli unsurlardan biridir. 
O, bölümlerde sıkça tekrarlanmakla destan poetikasının esas motiflerinden biri olarak görülür. Haber ve 
haberci her iki destanda da bulundukları bölümler için önemli kahramanlardır. Haber ve haberci motifleri 
hem dostları, hem de düşmanları kapsamaktadır. Olayların gelişimi haber aracılığıyla olmaktadır. 
Haberler, haberciler destanın ayrı ayrı olayları arasında bağlantı oluşturmaktadır. Haberciler, aynı 
zamanda destan poetikasına özgü ahlaki-estetik, sanatsal-etik değerlerin ifadecileri olarak hareket 
ediyorlar. 

Anahtar Kelimeler: Köroğlu, Robin Hood, folklor, epos, destan, tipologiya, kahraman, motif, haber, 
haberci 

 

Giriş 

"Köroğlu" ve "Robin Hood" destanları için karakteristik olan motiflerden biri haber ve haberci 

motifidir. Bu motif her iki destanda çeşitli durumlarda tezahür eder ve kurgunun önemli 

unsurlardan biridir. Haber haberci motifi hem dostları, hem de düşmanları kapsamaktadır. 

Çalışmanın yapılmasında temel amaç "Köroğlu" ve "Robin Hood" destanlarında "haber ve 

haberci" motifinin tipolojisinin incelenmesidir. 

"Köroğlu" ve "Robin Hood" Destanlarında "Haber ve Haberci" Motifi 

"Köroğlu" ve "Robin Hood" destanları dünya destan geleneğinin önemli anıtlarıdır. Bu destanlar 

hakkında geniş yazılmış, süjet ve karakterleri en çeşitli aspektlerden incelenmiştir (3; 2; 4; 1; 7; 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 ve s.). Her iki destan için kendi tetkikini bekleyen sorunlardan biri 

haber ve haberci motifinin incelenmesidir. 

"Robin Hood Rescuing Three Squires" ("Üç Silah Arkadaşını Kurtaran Robin Hood") 

balladasında yolun kenarında ağlayan bir kadın Robin Hood’a onun üç silah arkadaşının 

Nottingem’da şerif tarafından asılacağını haber verir. Robin yardıma koşar ve ekibi ile birlikte 

yoldaşlarını kurtarmaktadır (8). 

Burada üç unsur var: 

1. Haber: Robin Hood’a üç silah arkadaşının yakalanması haberi veriliyor. 

2. Haberci: Kadın. 

3. Habercinin anlamsal işareti: dost haberci. Yakalanan üç kişi aynı kadının oğlanlarıdır. Yani 

kadın olumlu (dost) habercidir. 

"Robin Hood Rescuing Will Stutly" ( "Uill Statlini kurtaran Robin Hood") balladasında Robin 

Hood heyecanlı haber duyar. Üç kişi Uill Statlini sattı. O da onlardan ikisini öldürüp, fakat 

kendisi esir düştü. Sabah erkenden onu asacaklar: 

                                                           
* Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, eli.mustafa@inbox.ru 
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Robin Hood yeşil ormanın 

Lap derinliklerinde, 

Yemyeşil ağaçlar arasındayken 

Ona ani haber geldi. 

Haber netti, 

Ancak inanamıyordu. 

Kahramanlar yardıma koşarlar. Kentte Uill Statlin’in saklandığı köşke varınca bir Zevvar haber 

öğrenirler. Robin Hood’a rağbet besleyen zevvar Uillin köşkte olduğunu onaylar ve bu olaya 

üzülür: 

Maalesef şöyledir, - dedi hacı, 

- Bu, benim için ömürlük dert olacak. 

Uill Statlin’i bugün asacaklar, 

Odur, darağacı da kuruldu. 

Eğer onun iyi ağası bilseydi, 

Ona yardım yollardı. 

Birkaç cesur yiğit gelirdi, 

Onu kalın ormana kaytarardılar. 

Bu balladada iki haber var. Fakat birinci haberin habercisi anonimdir, süjette yer almıyor. 

Genellikle, süjette yer alan haberciler hem "Robin Hood", hem de "Köroğlu" destanında onların 

başkahramanlara tutumuna bağlı olarak ya ödüllendiriliyor, ya da cezalandırılıyorlar. 

İkinci haberci ziyaretçidir. O, semantik işaretine göre dost (olumlu) habercidir, Uill Statlin’in 

asılacağına üzülüyor. 

"Robin Hood hakkında küçük şarkılar" silsilesinden olan "The Fyfth and The Sixth Fytte" ( 

"Beşinci ve altıncı nağme") balladasında Richard Li Robin Hood ve silah arkadaşlarını evinde 

gizleyerek şerifin takibinden kurtarmaktadır. Bundan haberdar olan şerif, Richard Lini yakalar. 

Kocasının tutulması ve asılacağı haberini Robin Hood’a Richard Li'nin eşi iletiyor. Robin Hood 

şerifi öldürür ve Richard Li’yi kurtarır (8). 

Bu balladada Richard Li'nin eşi pozitif işaretli, yani dost habercidir ve onun ödülü kocasının 

kurtarılması olur. 

"Robin Hood and The Curtal Friar" ( "Robin Hood ve bekçi monax") balladasında Uill Skadlok 

Robin Hood’a çayın öbür tarafındaki manastırda yiğit bir monaxın yaşadığını haber verir (8). 

Bu balladada haberci Robin Hood’un kendi silah arkadaşı, yani dost habercidir. 

"Roobin Hood and The Monk" (Robin Hood ve monax ") balladasında hain monaxın haberciliği 

sonucu Robin Hood tutuklanıyor. Küçük John ormanda bu namert monaxa rastlar. Kendini 

yalandan Robin Hood’un düşmanı gibi gösterip, monaxdan söz almaya çalışır. Monax ona 

inanır ve Robin Hood hakkında haber verir. Küçük John namert monaxın cezasını vererek onu 

öldürür ve birçok maceradan sonra Robin Hood ve yiğitleri sağ salim ormana dönerler (8). 

Bu balladada iki haber ve bir haberci vardır. Haberci Robin Hood’a düşman olan monaxdır. O, 

ilk kez şerife Robin Hood’un kilisede olduğunu haber verir. İkinci kez ise Robin’i kurtarmaya 

giden küçük John ondan haber alır. O, bu kez de verdiği haberle kendi düşmanlığını ortaya 

koyuyor ve "Köroğlu" destanında tüm negatif (düşman) haberciler ölümle cezalandırıldığı gibi, 

"Robin Hood"da da namert monax öldürülür. 

Böylece, "Robin Hood" destanında haber ve haberci motifi işlek motiftir. Not edelim ki, bu 

motif kahramanlık destanları için özeldir ve özel anlama sahiptir. Her iki destanda 

başkahramanları, onların silah arkadaşlarını haberleyen çuğullar var. Bu çuğulların görevi haber 

vermektir. Rüstem Kemal "Dede Korkut" destanındaki kaferin casusu (habercisi) karakterini 

incelemiştir. Yazara göre, kaferin casusu Oğuz-Kâfir dünyaları arasında diyaloğu ve 

kommunikativ olay yaratan xronotopik obrazlardan biridir. Köstebeğin "işi" "casuslamakdır", 
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sınırdan, periferiyadan Merkeze (tekura) haber sunmak için (5, 115). Destanın kommunukativ 

sisteminde çobanlar, ozan, casuslar ve bezirgânlar haber taşıyıcıları gibi lider konuma sahiptir. 

Bezirgânlar yâd-özge mekânlarla, uzak memleketlerle, yani yol xronotopu ilgili uçta varlıklardır 

(5, 114). 

Görüldüğü gibi, haber-haberci motifi Dede Korkut "destanı için de yaygındır. Burada çoban, 

ozan, casus ve bezirgânlar gibi haber taşıyıcıları - haberciler var. "Köroğlu" destanında da 

"Robin Hood" ve "Dede Korkut" da olduğu gibi çeşitli haberciler var. Dede Korkut’taki 

haberciler Robin Hood’da olduğu gibi pozitif ve negatif (dost ve düşman) karakterli 

habercilerdir. Ana mesaj şudur ki, dost haberciler mükâfatlandırılır, düşman haberciler ise 

cezalandırılır. 

Destanın "Turna Teli" kolunda Ayvaz, Demircioğlu ve Belli Ahmet turna teli getirmekten 

dolayı Bağdat'a yola düşerler. Onlar Bağdat çevresinde bir korukta turna avlıyor, onların 

tellerini yolup, heybelerine doldurur, etlerinden kebap çekiyor, yiyip içip yatıyorlar. Bunlara 

gizlice göz koyan Korukçu kaçıp Aslan Paşa'ya haber verir: 

"Demek, Bağdat paşası Aslan Paşa'nın korukçusu bunlara göz koyuyormuş. Öyle ki onlar 

uykuya gittiler, korukçu taban aldı Aslan Paşa'nın yanına ki, bes: 

- Ne oturuyorsun? Üç kişi nabeled adam gelip, bu namda, bu nişanda; kendileri de filan 

çeşmenin başında yatıyorlar. Ama içlerinde bir kişi var lap Köroğlu’dur ki durup "(6, 135). 

Görüldüğü gibi korukçu olumsuz habercidir: o, sosyal konumunun düşük olmasına rağmen 

(korukçuluk), Köroğlu’na hasmane bir tutum besliyor. 

Tesadüfi değildir ki, delilerin tutulmasını Köroğlu’na dost (olumlu) haberci haber verir: 

"Şimdi bunlar burda kalmakta olsunlar, sene kimden deyim, Hoca Aziz'den. Köroğlu'nun bir 

bezirgân dostu vardı. Adı Hoca Aziz idi. Hoca Aziz yıllarca Köroğlu ile dostluk etmişti. Şimdi 

Ayvazgil tutulan zamanda o da mallarını satmak için Bağdat'a gelmişti. Bağlayın öyle ki 

Ayvazgil’i tutup şehre doğru gelmeye yüz koydu, piyasaya ses düştü ki, bes “üç kişi korsan 

tuttular, asmaya götürüyorlar”. Pazar adamı hepsi çıktı onların tamaşasına. Hoca Aziz de bu 

adamların içinde idi. Gözle ha bekle, bekle ha bekle, sonunda takımın ucu açıldı. Aslan Paşa 

geçti, ordu büyükleri geçti, atlılar geçti. Bir de baktılar ki, budu, bir bölük asker dustaqları 

ortalığa alıp getirir. Hoca Aziz gördü ne? Yakalanan Ayvaz’dı, Demircioğlu’ydu, bir de Belli 

Ehmed’di. Dünya-alem Hoca Aziz'in gözünde karardı. Dedi: "Ey dadi-bidad! .. Bu zalim oğlu 

zalim çocukları öldürecek". Kaldı mat-meettel ki: "Ne teher eleyim? Benim burda elimden bir iş 

gelmeyecek. Ticaret değil ki, bin tane Bağdat tacirini bir horoza yükleyeyim. Burada kılıç 

vurmak gerekir. Habere gitsem de, buradan Çamlıbel’e az bir haftalık yoldu. Ben gidip haber 

verinceye, Köroğlu gelinceye kadar muhtemelen onları öldürürler"(6, 137). 

O, bir çalımlayıp Ayvaz’ın binip geldiği kıratı ele geçiriyor ve at onu kısa zaman diliminde 

Çamlıbel’e iletiyor. Böylece Hoca Aziz Köroğlu'nun dostu olduğu için burada haber olumlu 

işlev taşıyor. 

İlginçtir ki, bu kolda aynı situasiyada hem negatif, hem de pozitif habercileri bir arada 

görüyoruz. Köroğlu ve delileri yardıma koşarlar. Onlar yolda acele at koşturan bir kişiye rast 

gelirler. Bu, olumsuz habercidir. O, ölümle cezalandırılır: 

"Köse Sefer sordu: 

- Peki, kentte ne var ki böyle? Hayır ola? 

Kişi dedi: 

- Aslan Paşa, Köroğlu'nun üç delisini tutmuş. Bugün onları asacaklar. Büyük neşe olacak. Şimdi 

gerek çabuk şehre qayıdam ki, hem asılanda orada olayım, hem de gömülende her birinin 

kabrine bir siyah taş atam ki, Allah o dünyada bana ecir versin . 
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Kişi ele bunu dediğini gördü. Köse Sefer alıcı kuş gibi onun üstüne çullanıp, gırtlağından 

yapıştı. Pis et gibi sallaya-sallaya Köroğlu'nun önüne getirdi. Yere koyarken Köroğlu baktı ki, 

kişi çoktan cehenneme vasıl oldu. Sordu ki: 

- Bunu neden böyle yaptın? 

Köse Sefer öyküsü konuştu. Köroğlu yüzünü delilere tutup dedi: 

- Attan düşüp her biriniz bunun üstüne bir kara taş atın ki o dünyada Allah ecir payını çok 

eylesin. 

Yedi bin yedi yüz yetmiş deli attan düşüp here onun üstüne bir taş fırlattı. O kadar taş yığıldı ki, 

iri bir dağ oldu. Diyorlar ki, şimdi de o dağ kalır ve babalar diyorlar ki, oradan geçince 

lanetleme okumak büyük sevaptır "(6, 142). 

Bu bölümde "Diyorlar ki, şimdi de o dağ kalır. Babalar diyorlar ki, oradan geçince lanetleme 

okumak büyük sevaptır." cümlesi doğrudan söyleyicinin (aşığın) kendisinin yaklaşımını ifade 

etmektedir. Aşık süjete kendi ilavesi ile halk kahramanlarına namert, hain bir duruş sergileyen 

insanlara nefretini belirtiyor. 

Köroğlugil namert atlıyı öldürdükten sonra dost haberciye rast gelirler ve bu haberci bize 

"Robin Hood" destanında Uill Statlin’in asılacağına üzülen zevvarı hatırlatıyor: "Biraz da 

gitmişlerdi, gördüler bir ihtiyar biçin biçiyor. Ama öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki, yaş gözünden 

dolu gibi dökülüyor. " 

Köroğlu onun ağlamasının sebebini sorar, ihtiyar demek istemiyor. İhtiyar Köroğlu'nun el 

çekmediğini görüp onun Köroğlu’na dost, ya düşman kişi olması ile ilgileniyor: 

- Peki, diyorsun ki, Muradbeyli tarafındansın. Söyle bakayım, Köroğlu’nu tanıyor musun, 

tanımıyor musun? 

Köroğlu baktı ki ihtiyar, sözlü birine benziyor dedi: 

- Tanıyorum. Neden bilmiyorum! 

İhtiyar dedi: 

- Şimdiki tanıyorsun, mene de görüm Köroğlu’na dost adam mısın, ya düşman? 

Köroğlu dedi: 

- Dostuz. Ne var ki? Bu şeyleri benden niye soruyorsun? 

İhtiyar dedi: 

- Bala, düzdü, ben ne Rüstem Zal olmuşum ne Kiziroğlu Mustafa Bey değilim, ne de 

Köroğlu’na tay olan değilim. Ama gençliğimde ben de kendime göre bir kişi oldum. Sözümü 

anla ey! .. Böyle mert olmuşum. Onlara arka çevirmemişim. 

İhtiyar biraz durdu. Yengi ile gözünü silip dedi: 

- Bizim bu Bağdat da bir paşa var. Adına Aslan Paşa derler. Çok namert, çok Muhannet, çok da 

hilekâr adamdır. Şimdi üç gündür Köroğlu'nun üç delisini yakalayıp zindana atmış. Dün car 

çekip haber verdi ki, bugün onları astıracak. 

Bala, doğrusu ki, men öyle mert oğulların böyle hain adam elinde ölmesini kabul edemiyorum. 

Eğer merdi-merdana meydan açsaydı, ikili savaşırlar öldürseydi, bana yer elemezdi... Neyleyim, 

yaşlılığın yüzü kara olsun. Şimdi benim yüzden fazla yaşım var. Elimden bir iş gelmiyor. Atalar 

diyorlar ki adam eliyle iş göremediğinde, diline güç verir. Dili de bağlı olunca mülkü beylerin, 

paşaların elinde oldu demektir. O zaman çare kalıyor göze. Adam da gözünün yaşına verir"(6, 

143). 

Bu parçada kahramanlık destanları için karakteristik olan tüm ahlaki-sanat, etik ve estetik 

değerler ifade edildi. Bunlar dost-düşman ve mert-namert ilişkisidir. İhtiyar kahramandan onun 

Köroğlu’na dost, ya düşman olmasını sorar. Aslan Paşa’yı namert, Muhannet (hain) olarak 

adlandırır. Demek, kahramanlık destanlarında imgeler dostlara ve düşmanlara, mertlere ve 

namertlere bölünüyor. Gözü yaşlı ihtiyar olumlu etik değerlerin taşıyıcısıdır. O, işlevine göre 

olumlu habercidir. Köroğlu, onu ödüllendirir: deliler bir anda onun tahılını biçip derzleyirler. 

Ayrıca, Köroğlu Aslan Paşa’yı yenip, onun hazinesini ele geçirdikten sonra bu ihtiyara bol ödül 

verir. 
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Görüldüğü gibi, "Köroğlu" destanında da "Robin Hood" da olduğu gibi çeşitli haberciler var. 

Bunların içerisinde her iki destan için karakteristik olan kadın karakteri ilgi çekiyor. "Robin 

Hood" da kadınlar olumlu haberciler. Onlar "Köroğlu" destanında da aynı işlevi yerine 

getirirler. 

"Köroğlu'nun İstanbul seferinde Nigar hanımı getirmek için İstanbul'a gelen Köroğlu bir kadına 

konuk oluyor. Aralarında çok komik konuşmalar olur. Önemlisi, bu kadın Köroğlu ile Nigar 

hanım arasında haber götürüp-getirerek ilişki kuruyor. 

"Hamza'nın Kırat’ı Götürmesi" kolunda atı getirmek için Tokat şehrine gelmiş Köroğlu burada 

kendisine gereken bütün bilgileri evinde misafir kaldığı kadından öğrenir: 

"Kadın dedi: 

- Sabah ben evde olmayacağım. Hamza beyin düğününe gideceğim. 

Köroğlu dedi: 

- Ne Hamza bey? Hamza bey kimdir? 

Kadın başladı ki: 

- Hamza bey Hasan Paşa'nın damadı. Çok cesur bir oğlandır. Gidip, o Köroğlu var ha ... 

eşidibsen ki? 

Köroğlu dedi: 

- He, duydum. 

Kadın dedi: 

- He, Hamza gidip o Köroğlu'nun atını getirip. Hasan Paşa da ona beylik verdi, üstelik de kızı 

Dona Hatun’u verir ona. Sabah düğünleri olacak. Ben de gelinlerin, kızların içinde olacağım. 

Köroğlu sordu: 

- Ay kadın nine, söyle ay gelin hanım, bes Köroğlu'nun o atını nerede saklıyorlar? 

Kadın dedi: 

- Hasan Paşa'nın tövlesinde. Ama çar değmiş diyorlar yaman beddi. Yanına bir kişi almıyor. 

Day Hasan Paşa'nın tövlesinde mehter kalmayıp, hepsini şil-küt eylemiş. Şimdi arpa, samanını 

bacadan döküyorlar. 

Bununla da, Köroğlu öğreneceğini öğrendi, bileceğini bildi... "(6, 188-189). 

Sonuç 

Böylece, haber ve haberci motifi "Köroğlu" ve "Robin Hood" destanları için özeldir. Bu motif 

süjetlerde sıkça tekrarlanmakla destan poetikasının esas motiflerinden biri olarak görülür. Haber 

ve haberci süjetler için önemli kahramanlardır. Süjetin gelişimi haber aracılığıyla olur. Haber ve 

haberciler süjetin ayrı ayrı olayları arasında bağlantı oluştururlar. Haberciler aynı zamanda 

destan poetikasına özgü ahlaki-estetik, sanatsal-etik değerlerin ifadecileri olarak hareket 

ediyorlar. 

Bu eser Köroğlu ve Robin Hood destanlarının eğitiminde pratik, destanların karşılaştırmalı 

analizi alanında ise teorik aktüelliğe sahip iştir. 
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