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VII. ULUSLARARASI  

ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU 

23-24 Ekim 2020 Kars / Türkiye 

 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2014 yılından beri düzenli olarak her yıl ekim 
ayında yapılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun yedincisi bu yıl 23-24 Ekim 
2020 tarihlerinde yapılmıştır. Sempozyumun ana teması, “Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Sözlü 
Kaynaklar, Halk Edebiyatı, Mitoloji, Folklor, Tarih ve Kültür ile İlişkisi”dir.  

İlki 2014 yılında düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, uluslararası 
katılımcı sayısı ve yayın kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli kriterleri yerine 
getiren uluslararası bir etkinliktir. 

 

Sempozyumu Düzenleyen: 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

 

Sempozyumun Paydaşları: 
UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü  

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü 

Folklor Akademi Dergisi 

 

Sempozyum Oturumlarında Uygulanan Süre: 
İki gün. Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilmiştir. 

 

Sempozyumun Yapıldığı Yer: 
Covid-19 pandemi süreci nedeniyle sempozyum internet üzerinden telekonferans yöntemi ile 
online gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyumun online yayınında Kars, Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KAUZEM) altyapısı kullanılmıştır. Sistemle ilgili bilgiler ve erişim yöntemi tüm katılımcılara 
önceden bildirilerek, gerekli link ve şifreler gönderilmiştir. 
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Sempozyum Takvimi: 
30 Eylül 2020 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi 
30 Eylül 2020 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 
20 Ekim 2020 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih 
23-24 Ekim 2020 Sempozyum Tarihi 

 

 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI 

 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile Halk Edebiyatı İlişkisi 

Türk Halk Edebiyatına çocuğun yansıması 

Çocuk edebiyatı eserlerinde sözlü edebiyat eserlerinin izleri 

Metinlerarasılık bağlamında sözlü edebiyat ürünleri 

Sözlü edebiyat öğretimi bağlamında çocuk edebiyatı ürünleri 

Sözlü kaynaktan beslenen çocuk edebiyatı ürünlerinde fantastik öğeler 

Çocuk ve gençlik edebiyatında gelenekten yararlanma 

Çocuk kitaplarında atasözleri, deyimler, tekerlemeler, ninniler, maniler 

Sözlü edebiyattan beslenen çocuk edebiyatı eserlerinde düş ve düşünce gücünü devindirme 

Masalların çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkısı 

Çocuk ve masal, masallarının eğitsel özellikleri 

Masallarda dil ve üslup 

Çocuklar için hazırlanan masal kitaplarının içerik, dil-anlatım ve eğitim özellikleri 

Masal kitaplarında resimleme ve grafik tasarım sorunları 

Klasik ve modern masal ilişkisi ve karşılaştırılması 

Günümüzde yazılan sanat masalları 

Çocuk edebiyatı açısından Dede Korkut Hikayeleri, Destanlar, Orhun Abideleri, Bilge Tonyukuk 

Çocuk süreli yayınlarında halk edebiyatı, folklor, mitoloji, tarih ve kültür unsurları 

Sözlü kaynaklar, halk edebiyatı, mitoloji, folklor, tarih ve kültürden beslenen çocuk edebiyatı 

eserlerinde kız ve erkek rolleri, cinsiyet algısı 

 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Kültür ile İlişkisi 

Küreselleşme sürecinde sözlü edebiyat ürünleri ve çocuk edebiyatı 

Sözlü kültür ürünlerinde çocukluk felsefesi 

Çocuk ve gençlik edebiyatı açısından dil-kültür ilişkisi 

Somut olmayan kültürel miras açısından çocuk edebiyatı 

Çocuk ve gençlik edebiyatında somut olmayan kültürel mirasın aktarılması 

Kültür varlıklarının korunması açısından çocuk ve gençlik edebiyatı 

Çocuk ve gençlik edebiyatı ürünlerinde kültür varlıkları bilinci kazandırılması 

Çocuk ve gençlik edebiyatının kültür aktarımına katkısı 
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Kültürlerarası bildirişim bağlamında çocuk ve gençlik edebiyatı 

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençler açısından iki dilli ders kitaplarında kültürel karşıtlıklar 

Sözlü kültürden ve milli kaynaklardan beslenen çocuk kitaplarının duygu eğitimine katkısı 

Destanlar ve diğer sözlü kültür öğelerinin işlendiği kitapların liderlik eğitimine katkısı 

 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Folklor ile İlişkisi 

Çocuk ve gençlik edebiyatında folklor unsurlarının dünden bugüne aktarılmasında yaşanan sorunlar, 

gelişmeler ve beklentiler 

Folklor kaynaklarından beslenen eserlerin anadili becerisini geliştirmeye katkısı 

Söz varlığının ortaya çıkarılması 

Çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinde uygarlık tarihinin yapılandırılışı 

 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Mitoloji ve Tarih ile İlişkisi 

Çocuk ve gençlik edebiyatında mitolojik kahramanlar ve tarihi şahsiyetler 

Çocuk ve gençlik edebiyatı tarihi 

 

Çocuk Edebiyatında Sağlık Sorunlarının İşlenişi 

Çocuk edebiyatında sağlık sorunlarının işlenişi ve çocuğu bilinçlendirme 

Salgın hastalıklar ve pandemi temasının çocuk edebiyatında işlenişi 

Çocuk edebiyatında engellilik teması 

  

• Sempozyum duyurusunda verilen yukarıdaki başlıklar dışında Hıfzı hakkında gelen farklı bildiri 

önerileri de değerlendirmeye alınmıştır. 
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VII. INTERNATIONAL  

CHILDREN AND YOUTH LITERATURE SYMPOSIUM 

23-24 November 2020 
 

The seventh International Symposium on Children and Youth Literature, which has been held 
regularly every October since 2014 by the Association of Children and Youth Literature Writers, will 
be held on 23-24 October 2020 this year. 

The main theme of the symposium is “The Relationship of Child and Youth Literature with Oral 
Sources, Folk Literature, Mythology, Folklore, History and Culture”. 

The International Child and Youth Literature Symposium, first held in 2014, is an international event 
that fulfills the necessary criteria in academic and scientific evaluations with the number of 
international participants and publication criteria. 

 

Symposium Organizer: 

Children's and Youth Writers' Association 

Stakeholders of the Symposium: 

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

Azerbaijan National Academy of Sciences Folklore Institute 

Azerbaijan National Academy of Sciences Nizami Gencevi Literature Institute 

Folklore Academy Journal 

 

Duration for the Symposium: 

Two days. 4 speakers + 1 chairman will be preferred for each session. 

 

Symposium Venue: 

Due to the Covid-19 pandemic process, the symposium will be held online via teleconference 
method. 
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The infrastructure of Kafkas University Distance Education Application and Research Center 
(KAUZEM) will be used in the online broadcast of the symposium. Information about the system and 
access method will be notified to all participants in advance, and the necessary links and passwords 
will be sent. 

 

Symposium Calendar: 

30 September 2020 Deadline for Submission of Abstracts 

30 September 2020 Announcement of Accepted Papers 

20 October 2020 Deadline for Submission of Full Texts of Accepted Papers 

23-24 October 2020 Symposium Date 

 

Address to Send Papers: 

Bican Veysel YILDIZ 

Bagdat Cad. No: 385 / B Maltepe / İSTANBUL 

Tel-Fax: 0216 441 65 66 - 0532 410 29 26 

bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr 
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ÖN SÖZ 
 

Bican Veysel YILDIZ 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2014 yılından beri düzenli olarak her 
yıl ekim ayında yapılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun yedincisi bu yıl 
23-24 Ekim 2020 tarihlerinde Covid-19 pandemi süreci nedeniyle internet üzerinden telekonferans 
yöntemi ile online gerçekleştirildi. Sempozyumun online yayınında Kafkas Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAUZEM) altyapısı kullanıldı.  

İlki 2014 yılında düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 
uluslararası katılımcı sayısı ve yayın kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli 
kriterleri yerine getiren uluslararası bir etkinliktir. Bu etkinlik, bizim için bir sempozyumun 
ötesinde anlam ifade etmektedir. Sürekliliğini ve istikrarlılığını çok önemsediğimiz Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun yedincisi bu yıl 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde UNESCO, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor 
Enstitüsü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü, Folklor Akademi 
Dergisi ile paydaş olarak yapıldı.  

VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na Amerika Birleşik Devletleri, 
Azerbaycan, Irak, İran, Kazakistan, Ukrayna/Kırım, Makedonya, Nahçıvan, Özbekistan, Pakistan, 
Rusya Federasyonu, Tataristan, Tuva Cumhuriyeti ve Türkiye’den oluşan 14 ülkeden toplam 92 
katılımcı, 83 bildiri özeti ile başvuruda bulundu. Sempozyum Bilim Kurulu tarafından 88 katılımcıya 
ait 79 bildiri özeti kabul edildi. Sempozyum tarihinde Azerbaycan’daki savaş nedeniyle uygulanan 
internet kısıtlaması ve Covid-19 sürecindeki sağlık sorunları nedeniyle 5 akademisyen özetleri kabul 
edildiği hâlde sözlü sunuma katılamadı. Sempozyumda 33’ü Türkiye’den, 41’i yurt dışından olmak 
üzere 14 ülkeden 83 katılımcı tarafından 74 bildiri sunuldu. Bu yönüyle VII. Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, YÖK Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde “Tebliğlerin 
sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için 
Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve 
tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” şeklindeki 
Uluslararası Bildiri Tanımı’na da uygundur.   

Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelerek bu önemli bilimsel çalışmaya katkı sunan 
tüm katılımcılarımıza saygılarımızı sunuyor, çocuklar ve çocuk edebiyatçıları  adına teşekkürlerimizi 
arz ediyoruz. 

Sempozyumun ana teması, “Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Sözlü Kaynaklar, Halk Edebiyatı, 
Mitoloji, Folklor, Tarih ve Kültür ile İlişkisi” olarak belirlenmişti. Her yıl farklı bir ana tema üzerinde 
gerçekleştirdiğimiz sempozyumlarda çocuk ve gençlik edebiyatının farklı boyutlarını gündeme 
getirirken aynı zamanda bu alanda diğer disiplinlerin uzmanı olan akademisyenlerle disiplinler arası 
işbirliği zemini oluşturma amacımız çok belirgin bir şekilde gerçekleşti. Özellikle halk edebiyatı, tarih, 
mitoloji, ilahiyat, kültür ve sağlık alanlarından akademisyenlerin katılımı ile çocuk edebiyatının bu 
alanlarla ilişkisine dair bilgiler öğrenme ve öğretme şansı bulan katılımcılar aynı zamnda bu alanlarda 
yeni ve kalıcı  işbirliği için bir fırsat bulmuş oldu. VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   26 
 

Sempozyumu’nun Türkiye’den ve dünyadan birçok halk edebiyatı uzmanının katılımı ile gerçekleşmiş 
olması sevindirici bir gelişmedir. Halk edebiyatı ve sözlü kaynaklar ile çocuk edebiyatı ilişkisi mutlaka 
önemine layık şekilde üzerinde durulması ve uzun vadeli planlamalarla çalışılması gereken bir konu.  

 Sempozyumlar, daha doğrusu Türkçe ifadesi ile bilgi şölenleri, sadece bilim adamlarının ve o 
alanda çalışanların bir konu üzerinde bilimsel görüşlerini ortaya koydukları bilgi paylaşma ve tartışma 
etkinlikleri değildir. Bilgi şölenleri, ilk bakışta gördüklerimizin ötesinde çok geniş etki alanına sahip 
etkinliklerdir. Her şeyden önce üzerinde araştırmalar yapılan, görüşler ortaya konan, tezler 
savunulan konunun çok geniş bir çerçevede ele alınmasına ve konunun değişik boyutlarının alanın 
uzmanları tarafından araştırılıp ortaya konulmasına ve geniş kitlelerce öğrenilmesine vesile olur. Aynı 
alanda çalışmalar yapan bilim adamlarının, uzmanların, akademisyenlerin, bu alanlarda eserler veren 
yazarların ve alanın diğer tüm taraflarının bir araya gelmesine, ortak zeminde buluşmasına, 
tanışmasına ve kalıcı dostluklar edinmesine vesile olur. Aynı alanın tüm taraflarının ortak çevre 
edinmelerinin getireceği avantajlarla sorunların öğrenilmesi de bu sorunlara çözümlerin üretilmesi 
de daha kolay olur. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2014 yılından beri düzenli 
olarak her yıl ekim ayının 20. gününü içine alan haftada cuma ve cumartesi günlerini içine alacak 
şekilde iki gün olarak yapılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, bu yönüyle otuza 
yakın ülkeden çocuk ve gençlik edebiyatı alanının taraflarını bir araya getirmekte ve bu alanda sürekli 
çalışmalara zemin hazırlamaktadır. Özellikle Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Çalıştayı üyesi 
akademisyenlerin genelinin bu sempozyumlara da sürekli iştirak etmesi, Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na adeta bir enstitü, bir mektep işlevi kazandırmıştır. Katılımcılarına 
harita üzerinde uzak coğrafyalarda olsalar da gönül coğrafyasında aynı ailenin bireyleri olma 
sıcaklığını yaşatan bu güzel etkinlik dilde, fikirde, işte birlik olarak çocuklarımız için daha güzel bir 
dünyayı inşa etme adımıdır. Çocuklarımız için erdemli bir hayatın, sevginin, saygının, barışın, başarı 
ve mutluluğun yollarını açacak daha güzel şeyleri daha etkili, daha doğru yöntemlerle ve en önemlisi 
daha etik ölçülerle yazma yolunda birlikte çalışma ve birlikte öğrenme uğraşıdır. Bu yüzden bu 
sempozyumlar sıradan bir bilimsel etkinliğin ötesinde anlamlar yüklenmiş, aynı ailenin büyümek 
istemeyen çocuklarının yılda en az bir defa bir araya gelerek dünyanın bütün çocukları için sevinçte 
ve tasada birleştiği, bu arada birbirleri ile hasret giderdiği bir bilgi şölenidir. Bu geleneğimizi 
sürdüreceğimizden tüm dostlarımızın emin olmasını istiyoruz. Aile olduğumuzu uzaktan erişimle 
gerçekleştirdiğimiz VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda çok daha yakından 
hissettik. Teknolojinin getirdiği avantajla sempozyumu daha kolay yapmış olmamıza, görüntülü 
uzaktan erişimle sesimizi işitip, yüzümüzü görüyor olmamıza  rağmen birbirimizden uzak olmanın, 
sempozyum aralarındaki muhabbetlerin eksikliğini  derinden hissettik.  

Sempozyuma paydaş olarak katkı sunan UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’a; başta Sayın Prof. Dr. Ali Yakıcı 
ve Sayın Prof. Dr. Gülin Öğüt Eker olmak üzere UNESCO SOKÜM İhtisas Komitesi üyelerine 
şükranlarımızı arz ediyoruz.   

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Muhtar 
Kazımoğlu’na,  Sayın Doç. Dr. Fidan Qasımova ve tüm  Folklor Enstitüsü öğretim üyelerine 
şükranlarımızı arz ediyoruz.   

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Müdürü Sayın  Prof. Dr. 
İsa Habibbeyli’ye, Sayın Prof. Dr. Merziyye Necefova ve tüm  Edebiyat Enstitüsü öğretim üyelerine 
şükranlarımızı arz ediyoruz.   

Folklor Akademi Dergisi Baş Editörü Sayın Prof. Dr. Işıl Altun’a, Folklor Akademi Dergisi 
editörlerine, yazı heyeti ve hakem heyeti üyelerine şükranlarımızı arz ediyoruz.  

Kafkas Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüsnü Kapu’ya, Kafkas Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAUZEM) Müdürü Sayın Prof. Dr.  Erkan Tokucu’ya, teknik 
ekipte yer alan Sayın Muhammed Akif Yenikaya ve Sayın Murat İnce’ye, internette sorun yaşayan 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   27 
 

katılımcılarımızın bildirilerini okuyarak onların eksikliğini gideren Sayın Günay Ayhan ve Sayın Barış 
Ayhan’a  şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza, oturum 
başkanlığı ile bizleri onurlandıran hocalarımıza, tüm katılımcılarımıza ve katkı sunan herkese 
şükranlarımızı arz ediyoruz. 
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EDEBİYATTA ÇOCUK OLMAK:  

ÇOCUK VE YETİŞKİN EDEBİYATLARINDA ÇOCUĞA BAKIŞ 

Arş. Gör. Dr. Şener Şükrü YİĞİTLER1 

 

Özet 

Çocuklar edebiyatın sıklıkla yer verdiği karakterlerdir. Çocuk ve yetişkin edebiyatlarında 
başkahraman veya yan kahraman olarak okur karşısına çıkan çocuklar edebiyat tarihinin renkli 
karakterleri arasında yer alırlar. Çocuk karakterlerin belli başlı zorluklar karşısındaki zihinsel ve 
fiziksel potansiyellerinin sınandığı, ahlaki değişimlerinin veya psikolojik gelişimlerinin anlatıldığı 
hikâyeler, çoğunlukla en beğenilen roman kahramanlarına da sahip eserlerdir. İster çocuk 
edebiyatının sevecen, nahif, fantastik dünyası olsun ister yetişkin edebiyatının acımasız ve sert 
dünyası olsun, çocuk karakterler temsil ettikleri saflık ve umutla okurların beğenisini kazanırlar. 
Ancak anlatılan hikâyeler ne kadar benzer olsa da çocuk ve yetişkin edebiyatlarının çocukları ele 
alış biçimlerinde dikkat çekici bir farklılıktan söz edilebilir. Yetişkin edebiyatının yaşamın 
gerçeklerinin ortasında sergilediği çocuklarla çocuk edebiyatının görece daha hayalî/izole bir 
kurgusallık içinde temsil ettiği çocukların gerçekliği arasında belirgin bir fark dikkati çeker. Çocuk 
edebiyatında çocukların çoğunlukla iyi örnek, mutlu ve sevecen tipler olarak çizilmesindeki 
problematiğin tasalanmış bir ideal çocuk gelişimi, kurgusal/yaşamsal gerçeklik ve aşırı 
korumacılık gibi konularla ilgisi olduğu açıktır.  

Bu yazıda, çocuk ve yetişkin edebiyatından seçilen örneklerle çocuk karakterlerin temsil edilişi 
arasındaki farklar, yaşam gerçekliği, karakter gelişimi ve aşırı korumacılık bağlamında ele 
alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, yetişkin edebiyatı, çocuk karakter, aşırı gerçekçilik, aşırı 
korumacılık.   

 

BEING CHILD IN LITERATURE: A VIEW OF THE CHILD IN CHILDREN'S AND ADULT 
LITERATURES 

Abstract  

Children are characters that literature often features. Child heroes, who appear before the 
reader as protagonists or secondary characters in children's and adult literatures, are among the 

                                                           
1 Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bitlis, Türkiye 

ssyigitler@gmail.com. 
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colorful characters of the history of literature. Stories in which the mental and physical potentials 
of child characters are tested and their moral changes or psychological developments are told, 
are mostly works with the most admired heroes. Whether it is the loving, naive, fantastic world 
of children's literature or the brutal and harsh world of adult literature, child characters win 
readers with the purity and hope they represent. However, no matter how similar the stories 
are, there is a striking difference in the way children and adult literatures treat children. There is 
a distinct difference between the children that adult literature displays in the midst of the 
realities of life and the reality of children represented by children's literature in a relatively more 
imaginary / isolated fictionality. It is clear that the problematic in drawing children as good 
examples, happy and affectionate types in children's literature is clearly related to topics such as 
a conceived ideal child development, fictional / vital reality and overprotectionism. 

In this article, the differences between the representation of child characters with selected 
examples from child and adult literature will be discussed in the context of life reality, character 
development and overprotection. 

Keywords: Children’s literature, adult literature, child character, over realism, 
overprotectiveness  

 

Giriş 

Edebiyatın çocuk-yetişkin ayrımına girmediği zamanlardan bugüne çocukların edebiyat macerası 

yetişkinlerinkine göre çarpıcı bir değişim yaşamıştır. Çocuklar, yüzyıllar boyunca yetişkinlerin 

kütüphanelerinden faydalanırken bunun tam tersi son yüzyıl için yaygınlık kazanmıştır. Yetişkinler 

kelimenin tam anlamıyla çocuk kütüphanesine dadanmıştır. Son yıllarda pek çok yetişkin okurun 

kitaplığında bir de çocuk kitapları rafı oluşmuştur (Ewers, 2018: 9-21). Çocukların yetişkin 

edebiyatıyla kurdukları ilişki, şimdilik, araştırmacıların üzerinde anlaştıkları bir olgudur. Robinson 

Crusoe (1719), Güliver’in Gezileri (1726) gibi en baştan yetişkinler için yazılmış eserler, doğrudan 

çocuklara okutuldukları günlerden bugün neredeyse tümüyle çocuk edebiyatı içinde anılmalarına 

neden olan çeşitli kısaltma, uyarlama veya resimleme süreçlerinden geçirilmişlerdir (Yalçın ve Aktaş, 

2005: 166-167). Bunlar ve yetişkinler için yazıldıkları halde çocuk edebiyatı klasiği olarak anılan diğer 

pek çok eseri geride bırakan çocuk edebiyatı bugün kendi metinsel geleneklerini, söylemini, harici ve 

dâhili şeklini, kanonunu ve hatta piyasasını belirlemiş bir tür olarak şekillenmiştir. Çocuk edebiyatının 

kendine özgü niteliklerini belirlediği bu uzun ve sancılı ayrışma sürecinde çocuk edebiyatının ne 

olduğu ve ne olması gerektiği; okur-yazar arasındaki iletişimin imkân ve imkânsızlıkları edebiyattan 

çok pedagojiyi ilgilendiren bir çerçevede tartışıldı ve tartışılmaya devam etmektedir. Çocuklar için 

“ideal örnek” oluşturma, “ideal dünya” kurgulama tasavvurundan yola çıkan bu pedagojik yaklaşım, 

çocuk edebiyatının edebî niteliğini ikinci sıraya atmış, bu edebiyat türünde yaratıcı süreçlerinin ve 

araçlarının kısmen askıya alınmasına neden olmuştur.  

 

Çocuk Edebiyatında İdeal Sorunu  

Yeraltı edebiyatı, Beat edebiyatı gibi alt türlerin bulunduğu yetişkin edebiyatında “ideal sorunu” uzun 

yıllar önce aşılmış bir konuyken çocuk edebiyatında “ideal dünya” veya “ideal örnek”ten bugün de 

söz edilmeye devam etmektedir. İdeal dünya, çocuk edebiyatı kapsamında ilk tartışıldığı zamanlardan 

bugüne, değişmez bir kavram olmamakla birlikte belli başlı sınırlar ve tanımlamalarla dar bir hat 

üzerinde ilerler. Okuru eğlendirmek, öğretmek veya geliştirmek için yazılmış çocuk kitapları, 

birbirinden farklı amaçlar gütseler de, çoğunlukla çocuk için daha iyi bir yaşamın temelini oluşturacak 

bakış açısını kazandırmak, çocuğu o yaşama, bir bakıma, “ideal dünya”ya hazırlamak gibi pratik 

hedeflere sahiptirler. Çocuk okur tasarlanan ideal dünyanın bir parçasıdır, ondan bağımsız değildir. 

Bu nedenle çocuklar, yetişkinlerin kurguladığı ideal dünyayı gerçekleştirecek ve kendilerinden 

beklenen rolün gerekliliklerini yerine getirmelerini sağlayacak donanımı edinmelerini öğütleyen 

kitaplarda bol sayıda “ideal örnek” karakterle karşılaşırlar.  

Oysa değişen zamanların gerçeklikleriyle birlikte “ideal dünya” tasarısı da değişen bir kavramdır. 

İdeal dünya, yaşanan toplumsal/ekonomik değişmeler sonucunda sürekli değişmiş; buna bağlı olarak, 
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mutasavver ideal dünyayı gerçekleştirecek çocuklar için de birer rehber niteliğinde olan çocuk 

kitapları ve bu kitaplardaki ideal çocuğun karakter özellikleri devamlı değişmiştir. Örneğin, 18. yy’da 

doğa ve çocuğun ilişkisi çerçevesinde yazdığı Emile (1762) adlı eğitici kitabında J. J. Rousseau, Emile 

adlı kız çocuğun pedagojisini “doğanın yolu”ndan geçirir. Emile, doğayla iç içe yaşanılan eski güzel 

günlerin ve o günlere dönme arzusunu ifade eden nostaljisinin hikâyesidir.  

Emile’in yanı sıra Ballantyne’ın Mercan Adası (1857), Mark Twain’in Tom Sawyer’ın Maceraları 

(1876) ve Huckleberry Finn’in Maceraları (1884), Johanna Spyri’nin Heidi (1880), ve Rudyard 

Kipling’in Orman Kitabı (1894) adlı kitapları çocuk başkarakterlerini doğanın saf ve yabanıl haldeki 

yozlaşmamış özü içinde temsil ederler. J. J. Rousseau çocuk karakterini doğayla iç içe, yabanıl ve saf 

bir ortama yerleştirmenin yanı sıra, onu eğitilecek bir varlık olarak gören didaktik bakış açısının da 

ilk isimlerindendir. Rousseau çocuğu yabancı ve kötü etkilerden uzak eğitmenin önemi üzerinde 

durduğu için ondan sonra gelen yazarlar da benzer bir düşünce taşımışlar ve bu yaklaşımı 19. yy. 

boyunca sürdürmüşlerdir (Şimşek, 2014: 24-28). Çocuk bu yüzyılda doğal ortamdan çıkarılıp 

yetişkinlerin dünyasına dâhil edilmiş ve bir yandan ideal eğitim alırken diğer yandan modern/şehir 

hayatına ayak uydurması sağlanmıştır. Bu eğitici bakış açısının bir gereği olarak çocuklar tümüyle 

yetişkinlerin hal ve tavırlarını taklit eder, âdâb-ı muâşereti öğrenir ve günlük kurallara harfiyen riayet 

ederler. ‘Büyümüş de küçülmüş’ denebilecek çocuk kahramanlar yetişkinlerin kurallarına uyarlar ve 

uyum becerilerine paralel olarak sonunda daima ödüllendirilirler. 19. yy. sonu ve 20. yy. başı 

denebilecek geçiş sürecinde kaleme alınan eserlerde bu durum açıkça gözlenir. Carlo Collodi’nin bir 

kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşümünü anlattığı Pinokyo (1883) çocukların ödev, sorumluluk, 

dürüstlük gibi konularda istenen kazanımları edinmesi için grotesk ve ibretli bir hikâye sunar. Mavi 

Peri, Pinokyo’nun gerçek bir çocuğa dönüşme yolundaki sınavının gözlemcisi olur. Francis H. 

Burnett’in Küçük Lord (1886) ve Gizli Bahçe (1911) kitaplarında da çocuklar artık yetişkinlerin 

dünyasına taşınmıştır. Mary, Hindistan gibi uzak ve yabancı bir diyardan İngiltere’ye gelir. Cedric 

büyükbabasının malikânesinde yaşar. Benzer şekilde Eleanor H. Porter’ın Pollyanna (1913) adlı 

kitabında Pollyanna teyzesinin evine taşınır.  Oysa Pollyanna’nın kendi damgasını vuracağı 

iyimserliği, Cedric’in malikâne yaşantısında eşi daha önce görülmemiş özgüvenli davranışları ve 

Mary’nin yeni evine getirdiği yepyeni ilişkiler ağı, çocuk kahramanların yavaş yavaş yetişkinlerin 

kontrol alanından çıktıklarının da sinyalidir. Üç çocuğun da davranışları yanlarında yaşadıkları 

yetişkinlerin beklentileriyle uyuşmaz; böylece değişim, çocuklardan başlayıp yetişkinleri etkisi altına 

alır.  

Ancak ideal örneklerle dolu bu edebiyatın yanında, çocuklara nispeten daha özgür bir alan açan bir 

yaklaşım da vardır. Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında (1865), L. Frank Baum’un Oz 

Büyücüsü (1900) ve J.M. Barrie’nin Peter Pan (1902) adlı kitapları kurdukları fantastik dünyalarda 

çocukları otonom bireyler olarak kurgularlar. Oldukları gibi davranan, kendilerine özgü kişilikleriyle 

çocuklar, ‘birey’ olarak çocukta bulunması gereken özelliklerin ilk işaretlerini böylece verirler. Söz 

konusu geçiş döneminde yetişkinlerden farklı hareket eden ve kendi bağımsız kişiliklerini sergileyen 

çocuk kahramanlar, edebiyatta çocuğa bu yeni bakışın örnekleridir. Çocuk kitaplarındaki bağımsız 

çocuk kahramanların yarattığı gerçek ve kurmaca dünyadaki “ideal çocuk” imajındaki değişim eğilimi 

ilk büyük örneğini Astrid Lindgren’in Pippi Uzunçorap (1945) adlı kitabında okur karşısına çıkarır. 

Pippi, yetişkinlerin dünyasından ve o dünyanın kurallarından tümüyle azade, başına buyruk ve özgür 

bir çocuktur. “İdeal” rol modelden yoksun ve yalnız büyüyen bir karakter olarak kendi kararlarını 

alabilmesi ve daha da önemlisi iyiyi kötüyü ayırt edebilmesi bakımından ezber bozan bir çocuk olan 

Pippi büyüklere çığlıklar attıracak, hafakanlar bastıracak bir yaşam tarzına sahiptir. Öte yandan, 

komşu evdeki çocuklar için Pippi rüya gibi bir hayat sürmektedir. Okul ve ödevler yoktur; ne 

yeneceğine, ne giyileceğine ve ne zaman uyunacağına karar veren bir yetişkin yoktur. Pippi doğal ve 

sosyal bütün etkilerden bağımsız, kendi kendinin vasisi ilk çocuktur.   

 

Türk Edebiyatının Çocukları  

Türk çocuk edebiyatında Pippi’ye en yakın karakter Rıfat Ilgaz’ın beş kitaptan oluşan serisinin çocuk 

kahramanı Bacaksız’dır. Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Bacaksız Okulda, Bacaksız Paralı Atlet, 

Bacaksız Tatil Köyünde ve Bacaksız Sigara Kaçakçısı adlarını taşıyan kitaplar 1980’li yılların 
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başından sonuna değin bu sırayla yayımlanırlar. Muzaffer İzgü’nün Ökkeş serisi ve Kemalettin 

Tuğcu’nun sayısı yüzü aşkın çocuk kitabının oluşturduğu birikimin bir sonucu olan Bacaksız serisi 

1980’li yıllarda çocuğa bakış açısını da ortaya koyar. Bacaksız istediği gibi oyunlar oynayan, 

arkadaşlarıyla didişip kavga eden, yalan söyleyen, haylazlık eden, içinden geldiği gibi davranan bir 

çocuktur. Bacaksız’ın babasının kamyonunu ondan izinsiz alıp kaza yaptığı, sokakta sigara sattığı bu 

kitaplar, Pippi Uzunçorap serisinde anlatılan otonomi ve sorumluluk düşüncesinden, açık ki, oldukça 

uzaktır. Bunun gibi, öykücü ve romancı Tarık Dursun K.’nın Hoşça Kal Küçük (1979) adlı çocuk 

kitabında kitabın çocuk kahramanı Küçük ve onun çocuk yaştaki halasının evden kaçmaları 

kendilerince haklı nedenlerle ve caydırıcı olmaktan oldukça uzak bir şekilde anlatılır.  

1990’lı yıllarla beraber çocuk okurlar için ideal örnek oluşturma konusunda ciddi bir dönüşüme girdiği 

gözlenen Türk edebiyatında yazarlar canlı bir hayal gücü ve çocuğa görelik konusundaki 

hassasiyetleriyle öne çıkan kitaplar kaleme alırlar.  Hem edebi nitelik bakımından hem çocuk 

pedagojisinde uygunluk bakımından seleflerinden gözle görülür biçimde ayrılan yeni nesil çocuk 

kitapları 2000’li yıllardan itibaren çocuğa bakışta yeni bir yaklaşım sergiler.  

Türk çocuk edebiyatında niteliğe özgü bu değişimin habercileri arasında 2000’li yıllarda art arda 

önemli kitaplara imza atan Zeynep Cemali akla ilk gelen örneklerdendir. 1999 yılında yayımlanan ilk 

kitabı Ben, Çınar Ağacı ve Pufböreği ve ertesi yıl çıkan Gül Sokağı’nın Dikenleri, onun güçlü bir öykü 

anlatıcısı olduğunu kanıtlar. Cemali, kendine özgü öyküsel dilini romanlarında da başarıyla 

geliştirmeyi sürdürür. Patenli Kız (2003) ve Ballı Çörek Kafeteryası (2005) gibi öykülerle örülü 

romanlarının yanı sıra Çılgın Babam (2007) ve Öykü Öykü Gezen Kedi (2007) gibi öykü kitaplarıyla 

her yaştan okuyucuya ulaşır. 2009’da hayatını kaybeden Zeynep Cemali’nin ardında bıraktığı son 

romanı Ankaralı 2011 Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Sanat Ödülü’ne değer görülür.  

Zeynep Cemali’nin romanları incelendiğinde bu eserlerin sıklıkla hayata tutunma ve mücadele azmi 

temasıyla ilintili olduğu görülür. Örneğin Cemali’nin ilk romanı Patenli Kız’da işitme engelli olan 

Şerare’nin İstanbul yakınlarındaki Yeşilbağlar köyünde geçirdiği tatil sırasında, köyün altı yaşlı 

kişisinin anılarını derleyip tatil ödevini tamamlaması, bu ödevin okul idaresi tarafından çok 

beğenilerek kitap haline getirilmesi anlatılmış, engelli bir çocuğun başarısı konu edilmiştir. İnançlı ve 

hayata bağlı olduktan sonra hiçbir fiziksel engelin insanın başarıları önünde duramayacağını 

vurgulayan romanın başkahramanı Şerare, işitme engelli olmasına rağmen kendini insanlardan 

soyutlamamış, girişkenliği ve elde ettiği başarıyla herkesin sevgi ve takdirini kazanmıştır. Cemali’nin 

ikinci romanı Ballı Çörek Kafeteryası’nda, Sıla’nın annesinin ölümünden sonra, onunla yıllarca 

hayalini kurdukları kafeteryayı babası ve teyzesiyle birlikte açması, bu kafeterya çevresinde Sıla, 

babası ve teyzesinin başından geçen ilginç ve eğlenceli olaylar konu olarak işlenmiştir. Cemali’nin 

ölümünün ardından yayımlanan romanı Ankaralı’da ise birbirine güçlü bir sevgiyle bağlı aile 

üyelerinin geçmişle yüzleşmeleri anlatılır. Çevre âşığı anne babanın çocuğu olan Doğa, ailesinin 

işlettiği botanik bahçesinde mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün botanik bahçesini ziyarete gizemli 

bir yaşlı kadın gelir. Kendini “Ankaralı” olarak tanıtan kadın sayesinde Doğa, ailesinin sırlarla dolu 

geçmişini merak etmeye başlar. Zamanla ipuçlarını birleştirdikçe büyükbabasının 1940’lı yıllarda 

başlayan hayat hikâyesi ortaya çıkar. Aile içinde fırtınalar estiren gerçekler aydınlandıkça 

Ankaralı’nın gizemi de çözülür. O, büyükbabasının yıllar önce terk ettiği gerçek babaannesidir. Eser 

böylece en büyük sorunların bile aile bağlarının güçlülüğü, sevgi ve saygı sayesinde aşılabileceği 

mesajını verir. Görüldüğü gibi romanların merkezindeki çocuk karakterler hayatın zorluklarıyla 

mücadele etmeyi büyüklerle ortak bir iradeyle başarırlar.  Sonuç olarak hayatın önemli ve anlamlı 

yanlarını evrensel ahlaka ve vicdana uygun biçimde ele alan Cemali öğretici olmayan bir üslupla 

hayatın gerçeklerini küçük okurlara anlatmaya özen gösteren bir yazardır.   

Bunun gibi 2000 sonrası yayımlanan çocuk kitaplarında toplumsal, çevresel ve bireysel konulara 

eğilen, kendileri ve çevrelerindeki varlıklarla ilgili farkındalık uyandıran ve özellikle empati 

yeteneğini öne çıkaran kitapların sayısında önemli bir artış gözlenir. Behiç Ak’ın Rüzgâr Üzerindeki 

Şehir (2003) adlı kitabı ani bir rüzgârla gökyüzüne havalanan ve orada yeni bir yaşam kurup dünyayı 

dolaşan insanların, rüzgârla taşınan mektupların hikâyesini anlatır. Üzerinden geçtikleri şehirdeki 

insanlara, ormanlardaki hayvanlara yardım eden şehir halkının içinde çocuklara da yer olduğunu 

görmek önemlidir. Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları (2019) adlı kitabında maceracı ve kâşif ruhlu 

bir çocuğun çevreci duyarlığına yer verir. Vapurları Seven Çocuk (2009), Akvaryumdaki Tiyatro 
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(2011), Benim Bir Karışım (2013) gibi kitaplarında yazarın çocukları içinde yaşadıkları toplumun en 

önemli ve renkli kişileri olarak işlediği görülür. Yıldıray Karakiya’nın Şuşu, Can ve Dörtteker (2014) 

adlı kitabında fiziksel engellilik konusu çocuklar arası duygudaşlık ve farklılıkların anlaşılmasına 

yönelik bir bilinçle ele alınır. Deniz Üçbaşaran’ın Annemin İçindeki Ses (2018) adlı kitabı ise 

çocuklara üreme, doğum, yeni kardeş gibi konuları okuma-yazmayı bilmelerini gerektirmeden anlatan 

bir “sessiz kitap” olmasıyla dikkat çeker. Kitabın odağındaki çocuğun annesi ve karnında taşıdığı 

bebekle kurduğu insani ve duygusal ilişki ince bir duyarlığın sözcüklere gerek duyulmadan 

‘izleyici’ye aktarılmasını sağlar. Burada anılan ve okul öncesinden 12-13 yaş aralığına kadar uzanan 

kitaplarda, bu yazıda önceki nesil olarak andığımız 2000 öncesi yayımlanan çocuk kitaplarından farklı 

olarak, öğreticiliğin geri plana alındığı, çocuklarda bireyselleşmeyi öne çıkaran yaratıcı bir yazım 

sürecinin yaygınlaştığı dikkat çeker.  

Oysa yetişkin edebiyatında çocuk edebiyatında olduğundan çok daha olumsuz ve sert bir yaşam 

gerçekliği vardır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Haristan ve Gülistan (1901) kitabındaki “Bir Damla 

Kan” adlı öyküde anlatıcı çocukken başından geçen bir olayı anlatarak pişmanlığını dile getirir. O gün 

yaptığına yetişkin aklıyla “canavarca bir alçaklık” diyen anlatıcı, küçük kuşu öldürme nedeninin 

arkadaşlarının karşısına “siyah leke”yle, (Müftüoğlu, 1969: 58) kanla, çıkmak arzusu olduğunu itiraf 

eder. Her ne kadar bugün daha çok çocuklar tarafından okunsa da, yazıldıkları dönemde yetişkin 

okurlara yönelik olarak kaleme aldığı eserleriyle Türk öykücülüğünün ve Milli Edebiyat akımının en 

önemli isimlerinden Ömer Seyfettin’in “İlk Cinayet” adlı öyküsü çocuk karakterin işlediği ve 

pişmanlığı yıllar sonra bile anlatıcının yakasını bırakmayan cinayet nedeniyle akla gelen bir başka 

örnektir. Anlatıcının yıllar sonra bile anımsadığında “vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem 

azapları içinde hâlâ kıvranıyorum” (Ömer Seyfettin, 2009: 86) sözleriyle acısını ifade ettiği bir martı 

yavrusunu henüz dört yaşlarında öldürmesini anlattığı trajik öyküsü insan doğasındaki saldırganlığı 

ve vicdanın ağırlığını çarpıcı imgeler ve gerçekçi bir duygu yoğunluğuyla anlatır. Ömer Seyfettin’in, 

çocuğun martıyı hayranlıkla izlerken birden içten gelen bir dürtüyle savunmasız hayvanı öldürme 

isteği duymasını anlattığı satırlar ve bütün bu sahnenin Habil-Kabil kıssasını yaptığı anıştırma onun 

yazarlık yeteneğini sergilemesi açısından özellikle önemlidir (2009: 87). Hüseyin Rahmi Gürpınar İki 

Hödüğün Seyahati (1933) adlı kitabında yer alan “Nasıl Öldürdüler?”de yaşanmış bir olaya 

dayanılarak yazıldığını düşündüren ve çocukların şiddet potansiyelini gözler önüne seren çarpıcı bir 

hikâye anlatır: “Öldürenler çocuk… Ölen, zavallı bir eşek… Ama zulüm yapanların sorumsuz yaşta 

olmalarına ve zulüm görenin bir hayvan olmasına rağmen olay pek acıklı.” (Gürpınar, 2015: 50) 

şeklinde başlayan öykü, anlatıcının çalışma odasından görünen boş arazide ömrünün sonuna eriştiği 

için sahibi tarafından azat edilen yaşlı ve bakımsız bir eşeğe birkaç gün boyunca çocuklar tarafından 

uygulanan eziyeti anlatır.  Anlatıcı çocukların toplu kötülüğü karşısındaki acziyetini ve onlarda 

gördüğü şiddet eğilimi karşısındaki şaşkınlığını “Çocuk denilen insan fidanında acımanın pek kıt 

olduğunu veya hiç olmadığını o zaman anladım.” (Gürpınar, 2015: 56) cümlesiyle ifade eder. Bir diğer 

önemli Türk yazarı Halit Ziya Uşaklıgil’in Bir Aşk Hikâyesi (1922) adlı kitabında yer alan “Altın 

Nine” öyküsünde okur küçük bir erkek çocuğun anlık öfke patlamasıyla içinde birikmiş nefreti 

kusmasına şahit olur. Bütün ev ahalisinin Altın Nine olarak andığı yaşlı kadının adı, büyükbabanın 

elmastıraş nargilesini kıran çocuğun dilinde bir anlık suçluluk psikolojisiyle çocuk aklının erebildiği 

en ağır hakarete dönüşür: “Bir kedi hırçınlığı ile Altın Nine’nin solgun, sönük, sarı yüzüne korkunç 

bir aşağılama taşkınlığı ile bakarak: Sus, Bakır Nine! dedi.” (Uşaklıgil, 1987: 193). Bütün bunlar 

arasında, çocuk karakterlerin nedensiz kötülüğünü ortaya koyan en çarpıcı öykü Abasıyanık’ın 

Semaver (1936) adlı ilk öykü kitabında yer alan “Stelyanos Hrisopulos Gemisi”dir. Stelyanos 

Hrisopulos adlı yaşlı denizci ve onun küçük torunu Trifon’un zorluklar içindeki ayakta kalma ve her 

şeye birbirlerine sevgiyle tutunmalarının anlatıldığı öyküde büyükbabanın meşakkatli mesaisi 

sırasında torun orada burada, ayakaltında oyuncak gemiler yapar. Torunu aklına geldiğinde yüzünü 

kocaman bir gülümseme kaplayan büyükbaba gibi, Trifon da dedesine büyük bir sevgiyle bağlıdır. 

Büyüyünce onun gibi usta bir denizci olacak, çok uzak ülkelere, başka sulara gidecektir. Son yaptığı 

gemiye de bu yüzden dedesinin adını uygun görür. Geminin adı Stelyanos Hrisopulos’tur. Ancak 

büyük emeklerle ve göz nuruyla yaptığı gemiyi sulara saldığı anda öykünün ikinci yarısından itibaren 

beklenen saldırı ve buna bağlı akıbet geliverir:  

“Köyün bütün çocukları, hatta Japon mağazalarından, oyuncakçı dükkânlarından alınmış 

motorlu sandallara, yeşil ve beyaz boyalı yelkenlilere sahip olanlar bile, bir büyük çam 
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ağacının dibindeki konferansta hazır bulundular. “Stelyanos Hrisopulos” gemisini 

batırmak için bütün tertibat hazırdı. Çocuklar içinde derhal mühendisler peyda olmuş, 

toplar yapılmış, tüfekler hazırlanmış, kocaman taşlar bir kenara yığılmıştı. (…) 

Hrisopulos gemisi alabildiğine koşuyordu. Bu sırada on altı çocuk, aralarında motorlu 

sandallara, altın yaldızlı güvertelerinde yalancı insanlar bulunan kotralara sahip çocuklar 

da bulunan on altı çocuk, ellerindeki ve ceplerindeki taşarlar beraber fırladılar. 

“Stelyanos Hrisopulos” gemisini batırdılar.” (Abasıyanık, 2001: 23-24).  

Abasıyanık’ın on altı çocuğu betimlerken kullandığı ifadelerden Trifon’la aralarında bir sınıf farkı da 

gözettiği anlaşılır ancak bu tek başına gemiyi batırmaları için yeterli bir sebep olarak görünmez. 

Gösterişli gemileriyle on altı çocuk öykünün karanlık ve bilinmeyen tarafında dururlar; çünkü aynı 

zamanda kötülük onların içinden doğmaktadır. Abasıyanık büyükbabayla torununu anlatırken iyilik, 

sevgi ve ışıltıyla kurduğu dünyayı diğer tarafa gelindiğinde bir habaset ordusu tasvirine çevirir. 

Canhıraş bir savaş hazırlığı vardır ortada ancak saldırının nedeni bile söylenmez. İki defa anlatıcının 

bakışını çevirdiği on altı çocuk gözü kara ve kin dolu bir hengâme içinde sunulur. Arada, anlatıcının 

bakış açısı yine Trifon ve gemisine döner. Bu boşluk, kötülüğün sıradanlığını göstermek için ustaca 

bir suskunluk şeklidir. Güngör’ün derlediği Kahramanlar Hep Çocuk (2004) kitabında büyük kısmı 

yetişkin edebiyatı kabul edilen anı ve öykülerde çocuk karakterlere şiddet, argo, olumsuz örnek ve dil 

kabul edilebilecek durumlarda yer verildiği görülür.   

 

Çocuk Edebiyatında Alışılmadık Bir Örnek: Uçan Sınıf  

Erich Kastner’in 1933 tarihli çocuk edebiyatı klasiği Uçan Sınıf fedakârca dostluklar ve sıcak bir noel 

öyküsüyle iç içe geçen bir yatılı okul kitabıdır. Hikâyesi anlatılan, kendilerine “Çelik Birlik” adını 

veren her tipten çocuğun olduğu eğlenceli ve olaylı bir sınıftır. Çelik Birlik, “Uçan Sınıf” adlı bir 

tiyatro oyunu hazırlığı içindedir ancak okuldaki çalkantılar, kavgalar ve kökü geçmişe dayanan 

birtakım gizemli ilişkiler nedeniyle çocuklar kendilerini başka maceraların içinde bulurlar. 

Yayımlandığı günden bu yana bütün büyük dillere çevrilen ve binlerce baskı yapan romanın başına 

ironik bir dille yazdığı önsözde annesine “adamakıllı bir Noel öyküsü” (Kastner, 2011: 7) yazma sözü 

veren anlatıcının hikâyesine başlamadan önce çocuk edebiyatıyla ilgili eleştirel tespitleri yer alır. Bir 

yazar arkadaşının kendisine hediye ettiği çocuk kitabını okuyup elinden bırakan anlatıcı son derece 

öfkelendiğini ve sırf bu yüzden kendi kitabında bunların hiç birine yer vermeyeceğini kesin bir 

kararlılıkla ifade eder:  

“Ancak bu kadar kızabilirdim! Niye olduğunu size söyleyeyim. Bu bey, kitabını okuyan 

çocuklara, sanki çocuklar hep şen şakraklarmış da mutluluktan ne yapacaklarını 

bilemezlermiş gibi olduklarını yutturma niyetindeydi! İkiyüzlü beyimiz, çocukluk denen 

şey sanki pasta hamurundan yapılmış enfes bir şeymiş gibi davranıyordu. (…) Öyküde 

cesurlardan ve korkak tavşanlardan, akıllılardan ve mankafalardan söz edilecek. Ne de 

olsa, yatılı okulda her cins çocuk bulunur.” (Kastner, 2011: 14, 19).  

Anlatıcı verdiği sözü fazlasıyla tutar ve kitabında hemen hiç biri bir diğerine benzemeyen çocukların 

maceralarını anlatır. Martin Thaler sınıf birincisidir; yoksul ve gururlu bir çocuktur. Güçlü bir adalet 

anlayışına sahiptir; aldığı bursu tehlikeye atmak pahasına kavgaya girişir. Kitaptaki en dokunaklı ve 

geniş yer tutan hikâye de onunkisidir. Matthias Selbman parlak bir öğrenci değildir ancak bunun 

aksine son derece obur ve güçlü bir çocuktur. Büyüyünce boksör olmak ister. Onun himayesindeki Uli 

von Simmern ise cılız ve korkaktır. Cesaretini ispat etmek için yüksekten atlayarak ayağını kırar. 

Johnny Trotz, Noel’de sahnelenecek “Uçan Sınıf” adlı oyunun yazarıdır. Edebiyata meraklı ve son 

derece duyarlıdır. Babasız büyüyen Trotz ileride iyi kalpli bir kadınla evlenip bir sürü çocuk sahibi 

olmak ister. Çocuklarına iyi bir baba olma hayali kurar. Beşlinin geveze ve kinik karakteri olan 

Sebastian Frank’ın her konuyla ilgili diyecek bir sözü mutlaka vardır. Kimya ve felsefe gibi yaşına 

göre “ağır kitaplar” okur. Bunlar dışında kitapta ukala ve korkak dördüncü sınıf öğrencilerine (örn. 

Güzel Theodor), rakip okulun en az kendileri kadar gerçekçi karakterde öğrencilerine yer verilir. 

Johann-Sigismund Lisesi öğrencilerine her konuda düşmanlık besleyen ve onlara ellerinden gelen her 

türlü zararı vermeye çalışan rakip okulun öğrenci lideri Egerland, örneğin, son derece mağrur ve 

sözünde duran bir “yenik bir komutan” olarak tasvir edilir. Bu bakımdan, Uçan Sınıf’ta Johann-
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Sigismund Lisesi’nin ve rakip okulun öğrencileri arasında mutlak bir iyilik-kötülük ilişkisinden söz 

etmek mümkün değildir. Her iki grupta da iyiler, kötüler ve hatta “mankafalar” eşit sayıda vardır; tıpkı 

hayatın kendisi gibi. Uçan Sınıf’ı nesilden nesle okutan da bu gerçekçi yanıdır.  

 

Aşırı Gerçekçilik mi Aşırı Korumacılık mı?  

Erich Kastner’in 1933 gibi erken bir tarihte tespit ettiği durum çocuk edebiyatının bugün geldiği nokta 

açısından son derece önemlidir. Yazar dünyayı tozpembe gösteren çocuk kitaplarının, onları 

kötülüklerden korumak adına çocukları hayatın gerçekliklerinden uzaklaştırdığını savunurken bu 

görüşlerini edebi düzleme başarıyla aktarır. Kastner’in gösterdiği gibi, kendi deneyimlerinden yola 

çıkan küçük okurlar aşırı korumacı yaklaşımla çizilen tozpembe tabloların hayatın gerçeklerini 

yansıtmadığını görürken küçümsendikleri ve aldatılmaya çalışıldıkları duygusuna da ister istemez 

kapılırlar. Çocukların kendilerine örnek alabilecekleri endişesiyle metindeki bütün olumsuz 

karakterlerin, durumların ve duyguların ayıklanması küçük okurları gerçek yaşamdan uzaklaştırır. Bu 

durum, pedagoiik sakıncalar doğurabileceği gibi metnin edebi bakımdan da zayıflamasına yol açar. 

Bu bakımdan ikisi arasında bir denge gözetilmelidir. Bizim Sinemamız Var (1979), Cumartesiye Çok 

Var mı? (1981) adlı çocuk kitaplarının yazarı roman ve öykü yazarı Mustafa Balel konuyla ilgili olarak 

şunları kaydeder: “Oysa uç noktalarda olmamak kaydıyla yaşamın içinde yer alan birçok karakter 

çocuğun algılama düzeyine göre törpülenerek de olsa çocuk kitaplarında da yer alabilmelidir. Ancak 

işleniş tarzına özen gösterilmeli, özendirici olmaktan kaçınılmalı; tersine caydırıcı bir biçimde 

olumsuzlanarak çocuğun söz konusu karakterle arasına bir mesafe koyması sağlanmalıdır.” (Balel, 

2014: 519). Bugün çocuk eğitimi konusunda pek çok açıdan aşılmış olsa da konuyla ilgili bir başvuru 

kaynağı sayılan Emile’de Rousseau şunları kaydeder:  

“Çocuğu üzüntüden uzak tutmak yerine ona hissetmeyi öğretmeliyiz. Kimi anne-babalar 

yalnızca çocuklarını nasıl koruyacaklarını düşünüyorlar; oysa bu yeterli değildir. Ona 

kendisini nasıl koruyacağını, hayal kırıklıkları ve felaketler karşısında nasıl güçlü 

duracağını ve her türlü yaşam koşulunda nasıl hayatta kalacağını öğretmek gerekir. 

Çocuğu yaşamdan koparıyorsunuz ve bunu onu korumak adına yapıyorsunuz; oysa onu 

donanımlı bir şekilde yaşamın kollarına atmalısınız.” (Rousseau, 2009: 13-14)  

Son olarak, konunun çok daha ağır sonuçlar doğuran bir başka boyutuna bir kapı açarak yazımıza son 

verelim. Son yıllarda artan taciz, tecavüz ve her türden istismar haberlerinin bu konuda ortak bir 

duyarlılık geliştirilmesini de kaçınılmaz kıldığı ortadadır. Yetişkin edebiyatında pedofiliye varan 

anlatımlar kadar çocuk edebiyatında çocukların henüz gelişim aşamasında cinselliği yanlış 

tanımalarına, cinsel kimlik konusunda büyük travmalar yaşamalarına yol açacak ve onları fiziksel ve 

zihinsel sömürüye açık hale getirecek örnekler bugün her zaman olduğundan sayıca daha fazladır. 

Çocuk kitabı etiketi altında yazılan özensiz, sorumluluktan uzak, akla hayale gelmedik hikâye ve 

romanlar yayımlayan yayınevlerinin son yıllarda sayılarının hızla arttığı bugünlerde konuyla ilgili bir 

hassasiyet uyandırma gereği vardır. Çocuk ve yetişkin edebiyatlarında çocuğun temsilinin bu hayati 

boyutu uzmanlar ve yazarlar tarafından ayrıca tartışılmalıdır.  

 

Sonuç 

Çocuklar, okudukları kurmaca metinler (öykü, roman, masal, şiir) aracılığıyla toplumsal karakterleri 

tanırlar ve onların davranışlarını örnek alarak uygulamaya çalışırlar. Nesnel gerçeklikle ilgili 

bilgilerini ve deneyimlerini okudukları kitaplarla desteklerler. Olayları kavrama, algılama ve sonuç 

çıkarma gibi zihinsel süreçlerini daha çok okuma eylemiyle geliştirirler ve biçimlendirirler. Ayrıca 

çocukların maddi ve manevi gerçeklikle kurdukları ilk ilişkilerinde büyük yer tutan kitaplar, giderek 

onların estetik gereksinimlerini karşılayan bir kaynak olma görevini de üstlenir. Çocuk, roman, öykü, 

masal, şiir gibi metinlerle sevmeyi, hoşlanmayı, acımayı, pişman olmayı, paylaşmayı öğrenir. Bu 

anlamda, kitaplar çocuğun psikolojik güdülerini ve giderek değerlerini de biçimlendiren, geliştiren 

materyallerdir. İleriki yılların eleştirel, yaratıcı ve yapıcı düşünebilen bireylerinin oluşması da büyük 

ölçüde kitaplara bağlıdır. Çünkü kitaplar, çocuklar için en önemli rehberlerdir ve kitapların içindeki 

yol göstericiler her zaman için karakterlerdir.  
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Bu yazıda çocuk ve yetişkin edebiyatlarından verilen örneklerde görüldüğü gibi çocuk karakterlerin 

bulundukları eserin hitap ettiği kitleye göre farklı yaklaşımların ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Yetişkin edebiyatında çocukların daha sert ve çıplak bir gerçeklikle ele alındıkları, diğer yanda, çocuk 

edebiyatının çocuk karakterler için daha elverişli kurgusal bir dünyaya sunduğu dikkati çeken en 

önemli farktır. Bunun gibi yetişkin edebiyatında çocuklar iyi yanları kadar karanlık ve kötü yanlarıyla 

da ele alınırlarken çocuk edebiyatında çocuklar örnek modeller oluşturacak mutlu ve sevecen tiplerdir. 

Bu yazıda bazı örneklerde görüldüğü gibi, bu genellemelerin dışında çocuk karakterler de vardır. 

Ancak hem sayıca az olmaları hem de olumlu/ideal karakterler kadar bilinmemeleri nedeniyle 

özellikle çocuk edebiyatında çocuk-yaşam gerçekliği bakımından bir edebi nitelik sorunundan söz 

edilebilir. Bu yazıda da gösterildiği gibi özellikle çocuklar için aşırı gerçekçilik ile aşırı korumacılık 

arasında bir denge gözetilmelidir. Çocuklara her gün yaşadıkları, gözlemledikleri olaylar ve durumları 

başka türlü göstermek veya sterilize bir dünya sunmak yerine yaşamın gerçeklerini yaş gruplarına göre 

kurmacanın parçası kılmak ve çocukları yaşamın gerçeklerine hazırlamak doğru bir yaklaşım 

olacaktır.  
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ÇOCUK EDEBİYATI METİNLERİ İLE ÇOCUĞUN ZİHİN DÜNYASINA GİRMEK 

Doç. Dr. Nezaket İSMAYILOVA1 

 

Özet  

Azerbaycan çocuk edebiyatının tarihi çok eskidir. Çocuk edebiyatı, Azerbaycan edebiyatının 
kuruluşundan bu yana onun bir parçası olmuş, günümüze kadar ulaşmıştır. Anaokulu ve okul 
çağındaki çocukların konuşmasını, sanatsal zevklerini ve dünya görüşlerini geliştirmeye yardımcı 
olmak için çocuklar için yazılan eserlerin konusu basit, dili anlaşıklı  ve popüler olmalıdır. Sadece 
anadildeki ders kitaplarına değil, ders dışı okuma için kitap yazmaya da özen göstermeliyiz. Biz, 
bu alandaki eğitim bilim adamları, aydınlar, şairler ve yazarlar sadece nasıl yazacağımızı değil, 
aynı zamanda hangi konu ve türde yazacağımızı düşünmeli ve aynı zamanda çocuk edebiyatını 
tüm kapsamı ve ayrıntıları ile geliştirmeliyiz. Ana dilimizde yazılmış ders kitaplarına göz atsak, 
çocukların artık ilkel nüanslarla ilgilenmediğini görebiliriz. Çünkü çocuklar zamana ayak 
uyduruyor ve çok ileride. Bugün çocuk ders kitaplarına dikkat etsek, çocuğun ne öğrendiğini 
görebiliriz. Ve çocuğa biz ne veriyoruz? 

Çocuk edebiyatında yeni bir dil, yeni estetik, yeni bakış açıları ve ifadeler katma aşamasına geçış 
bağımsızlık dönemine girer. Çocuklarımıza ulusal kimliğe, ulusal düşünceye ve aynı zamanda 
anadilimize sevgi oluşturma isteği, üç renkli bayrağımızla, ulusal marşımızla onur duyma, 
vatanseverlik, özgürlük gibi konulu metinleri pek çok tercih edilmesi, modern çocuk edebiyatının 
öncül yönü olmalıdır. 

Çocuk edebiyatı konuşma ile çocuğun bilincine nüfuz eder. Çocuklar için yazılmış edebi  eserler, 
küçük ve genc okurların yaş düzeyleri, ulusal  özellikleri ve anlama becerileri dikkate alınarak 
kendi dillerinde yazılmalıdır. Gerçekten çocuğun içsel duygularını, sevinçlerini, acılarını, psikolojik 
ve ruhsal deneyimlerini ayrıntılı olarak yansıtan eserlere ihtiyacımız var. Bu sorun, her zaman 
olduğu gibi bugün de geçerlidir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, çocuk, komuşma, şair, eser. 

 

Azerbaycan çocuk edebiyatının tarihi çok eskidir. Çocuk edebiyatı, Azerbaycan edebiyatının 

kuruluşundan bu yana onun bir parçası olmuş, günümüze kadar ulaşmıştır. Anaokulu ve okul 

çağındaki çocukların konuşmalarını, sanatsal zevklerini ve dünya görüşlerini geliştirmeye yardımcı 

olmak için çocuklar için yazılan eserlerin konusu basit, açık ve popüler olmalıdır. Sadece ana dilde 

ders kitaplarına değil, aynı zamanda ders dışı okuma için kitap yazmaya da dikkat etmeliyiz. Bu 
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alandaki pedagojik bilim adamları, aydınlar, şairler ve yazarlar olarak bizler sadece nasıl yazılacağını 

değil, aynı zamanda ne yazılacağını, hangi türle yazılacağını düşünmeli ve aynı zamanda çocuk 

edebiyatının tüm kapsamı ve tonları ile gelişmeliyiz. Ana dilimizde yazılmış ders kitaplarına bakarsak, 

çocukların artık ilkel nüanslarla ilgilenmediğini görebiliriz. Çünkü çocuklar zamana ayak uydurur ve 

çok ileridedir. Bugün çocuk ders kitaplarına bakarsak, çocuğun ne öğrendiğini görebiliriz. Ve çocuğa 

ne vereceğiz? 

Çocuk edebiyatında yeni bir dile, yeni estetiğe, yeni görüş ve ifadelere atlama süreci bağımsızlık 

dönemine giriyor. Çocuklarımızın milli kimliği, milli düşüncesi ve aynı zamanda anadilimize sevgi 

oluşturma arzusu, üç renkli bayrağımız ve marşımızla gurur duyması, vatan, özgürlük, özgürlük 

metinlerinin hakim olması, modern çocuk edebiyatının öncü yönü olması gerekir. Çocuk edebiyatı 

çocuğun zihnine konuşma yoluyla girer. Çocuklar için yazılan sanat eserleri, genç ve ergen 

okuyucuların yaş düzeyleri, ulusal özellikleri ve kavrama becerileri dikkate alınarak ana dilde 

yazılmalıdır. Çocuğun içsel duygularını, sevinçlerini, acılarını, psikolojik ve ruhsal deneyimlerini tam 

olarak ortaya çıkaran çalışmalara çok ihtiyacımız var. Bu sorun, her zaman olduğu gibi bugün de 

geçerliliğini korumaktadır. Çocuk edebiyatının yolu, gelişim yasaları, sorunun konusu ve kapsamı 

hakkında çok şey söylendi. Günümüz çocuk edebiyatının sorunları ve konuları nelerdir? 

Şu anda Azerbaycan çocuk edebiyatımız benzersiz bir şekilde gelişiyor. Çocuk edebiyatı dünyası, 

kendi temaları ve olay örgüleriyle, farklı karakterleriyle, diliyle ve üslubuyla bir edebiyat olarak 

gelişiyor. Bağımsızlık döneminde, Azerbaycan çocuk edebiyatının birkaç yaratıcı nesli büyük 

edebiyat arenasında söz sahibidir. Karabağ trajedisi, işgal altındaki topraklarımızın görüntüsü, şehit 

oğullarımız, övgü ve ilahileri. Bir diğeri, dünyanın teknolojik medeniyetinin bir çocuk açısından 

algılanmasıdır. Dikkat edersek, bağımsızlık dönemimizin Azerbaycan edebiyatının işlediği 

konulardan biri olduğunu göreceğiz. Tüm edebiyatın ruhu ve ruhunun aynı amaca ve amaca hizmet 

ettiği halkın ve milletin kaderinde böylesi kader anlarının bir ifade, övgü ve yüceltilme anı vardır. 

Yirminci yüzyılın başlarında aydınların, öğretmenlerin ve yazarların öğretmenleri ve yazarları çocuk 

metinleri yazmaya teşvik etmelerinin nedenlerinden biri, okullarda öğrencilerin okuması için kitap 

okuma eksikliğiydi. (2. s, 45) Kaldılar. Bu aydınlar, çocuk edebiyatının tüm kapsamı ve tonlarıyla 

gelişimini düşündüler. Başka bir deyişle, nasıl yazılacağının yanı sıra, ne yazacakları ve hangi türde 

bir metin oluşturacakları konusundaki endişelerini de dile getirdiler. Sadece çocukların şiirleri, 

masalları, masalları değil, güçlü hikâyeler yazmaları da onların düşüncelerinin sebebiydi. Yeni okul 

türlerinin ortaya çıkışı, ders kitaplarının ve ana dilde öğretim yardımcılarının ortaya çıkması, yaygın 

aydınlanma dalgası, medya ağının genişlemesi, özellikle çocuk dergilerinin yayınlanması - bunların 

hepsi çocuk edebiyatının gelişimini teşvik eden faktörlerdir. (7.s, 35) Bütün bir entelijansiyanın ulusal 

önyargısı nedeniyle yaratılan çocuk edebiyatı, beslenmesini sağlıklı ve temel bir başlangıçtan bulduğu 

için bugün hala yaşıyor ve iyi durumda. Her alanda olduğu gibi çocuk edebiyatı miktarının kaliteden 

kat kat fazla olduğu bir durumda yaşıyoruz. 

Çok entelektüel yurttaşlar yetiştirmek için gerekli temel ilkelerden biri, öğretim ve eğitimde birlik, 

bütünlük ve Türkçülük ilkeleridir. Bunun için Azerbaycan çocuk edebiyatı konusunu öğretirken, 

anavatan milliyetçiliği ile kuzeyde yaşayan, kendi anadilimizde zorla bin bir tane yazan ve yaratan 

sanatçıların eserlerine yer verilmesi gerekmektedir.  

Çocuk edebiyatı, çocukları zengin ruhani ve estetik zevklere ve zamanlarının en insani bilgisine sahip 

yetişkinler olarak yetiştirmelidir. (7. s, 38) Bu kişi, halkının mücadelelerinin zengin tarihsel geçmişini 

derinlemesine bilmeli, bugünün talep ettiği ideallere ayak uydurabilmeli, vatanseverlik ve vatandaşlık 

fikirlerini her şeyin üzerinde tutmalıdır. Anadilini korumak ve çocukları sevdirmek Azerbaycan çocuk 

edebiyatının en büyük tarihi başarısıdır. Gerçek çocuk edebiyatı en iyi ana dil ders kitabıdır. 

Vatanseverlik, çocuk edebiyatının ruhu ve ruhudur. Çocuk edebiyatı, Azerbaycan edebiyatının ebedi 

vatanıdır. Basit ve net bir anadilde yazılmış ve vatanseverliğe dayalı Azerbaycan çocuk edebiyatı, 

halkımızı bağımsız devlet mücadelesine hazırlamaya onurlu bir şekilde hizmet etmiştir. 

Yazarlar Birliği ayrıca çocuk edebiyatı üzerine düzenli toplantılar yaptı. Çocuk edebiyatı, çeşitli 

yaratıcı toplantılarda her zaman ilgi odağı oldu. 

Azerbaycan'da yayınlanan çocuk dergileri arasında "Güneş", "Güvercin", "Gökkuşağı" ve diğerleri de 

bulunmaktadır. Dergiler, yaratıcılık alanıyla sınırlı olmamakla birlikte, çocuk edebiyatı kavramını, 
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doğrudan çocuklar için yazılan, kurgu, kurgusal olmayan ve kurgusal olmayan eserler dahil olmak 

üzere içerir. (3.p, 657) Bu, yetişkinler için yazılmış ancak çocuklar tarafından okunabilen çalışmaları 

da içerebilir. Bu çalışmalar, çocukların manevi, ahlaki ve estetik eğitiminde, dünya görüşlerinin 

genişlemesinde ve oluşumunda kilit rol oynamaktadır. 

Çocuk edebiyatı olmadan çocukları yetişkin yaşamına hazırlamayı hayal etmek imkansızdır. Bu 

noktada çocuk edebiyatı da çocuklarını adım adım yönlendirmek, düşünmek ve eğitmek görevini 

yerine getiren ebeveynlerin çalışmalarını yürütmektedir. Çocuk edebiyatı, çocukluğun tüm aşamaları 

için bir rehber ve rehberdir. Kısacası, çocuk edebiyatı gerçek bir okul ve bir çocuk yazar en iyi 

öğretmendir. (1.s, 28) En mükemmel çocuk çalışmaları en unutulmaz derslerdir. Çocukların 

çevrelerindeki dünyaya ilişkin ilk izlenimleri, aile ortamında oluşan eğitim niteliklerine katkıda 

bulunur ve onları zenginleştirir. Anaokulu - okul öncesi eğitim, çocukları sanat eserleri, şarkılar ve 

müzik hakkında ek bilgi sağlayarak, ailede ve çevrelerindeki dünyada aldıkları bilgileri, temel bilgileri 

ve hatırlatıcıları toplayarak okula hazırlar. 

Anaokulları, çocukların ilk şiir, hikaye ve şarkı okullarının işlevlerini yerine getirir. Bu nedenle 

anaokulu eğitimi, çocuğun dünyasının oluşumunda önemli bir aşamadır. (5.p, 15) Sovyet döneminde 

çocuk edebiyatımız ne kadar zor olursa olsun ciddi bir gelişme gösterdi. Sovyet ideolojisinin etkisiyle 

yaratılan çocuk edebiyatı örneklerinin yanı sıra, Azerbaycan çocuk edebiyatının hazinesine sonsuza 

kadar giren bu dönemde şiirler ve hikayeler yazılmış ve basılmıştır. Sonuç olarak günümüzde çocuk 

edebiyatının gelişim sorunu, sanatın durumu, genel olarak en son kazanımlar araştırılmalı ve yeni 

neslin dikkatine sunulmalıdır. 
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TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNİN  

ÇOCUĞA KATKISI 

Esra GÜRLEK1 

 

Özet 

Bu çalışmada çocuk kimdir, edebiyat nedir, çocuk edebiyatının işlevleri nelerdir? gibi sorulardan 
yola çıkılarak çocuk edebiyatı eserlerinin çocuğa, çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimi ile Türkçe 
öğretimine olan katkıları açıklanmaya çalışılmıştır. Türkçe öğretiminde, çocuğun anlama ve 
anlatma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra onun bilişsel ve duyuşsal becerilerinin de 
geliştirilmesi amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Türkçe öğretiminde metinlerden 
yararlanma giderek daha da önemli bir hal almaktadır. Yine bu çalışmada metinlerle Türkçe 
öğretimi yapılması hususunda açıklamalarda bulunulmuş ve bu doğrultuda üç farklı eser: Sadako, 
Küçük Kara Balık, 101 Atasözü 101 Öykü incelemeye tabi tutulmuştur. Bu incelemede kullanılan 
eserler, çocuğun ilköğretim süreci öncesinde tanıştığı ve ilköğretim sürecinde sıklıkla karşılaştığı 
üç farklı türe ait metinlerden oluşan -hikâye, masal ve atasözlerini öğreten metinler- kitaplardan 
seçilmiştir. İfade edilen metinlerin çocuğa ve Türkçe öğretimine olan katkılarının incelenmesinde 
Türkçe Öğretim programı amaç, kazanım ve yetkinlikleri de göz önünde bulundurulmuştur. Bu 
çalışmada adı geçen eserler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile 
incelenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 
içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan, gözlem ve görüşmeye gerek duymaksızın bilgi 
sağlanabilen önemli yöntemlerden bir tanesidir. Doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler 
kapsamlı içerik analizine tabi tutulmuş, bulgular ve sonuçlar bu şekilde oluşturulmuştur. Bu 
çalışmada; çocuğa görelik ilkesi göz önünde bulundurularak, çocuğun karşılaşabileceği temel 
yaşantı durumlarının ya da hayal dünyasını geliştirici, yaratıcı düşünmeye yönlendirecek 
kurguların yer aldığı nitelikli çocuk eserlerinin çocuğun bütünsel gelişimine ve Türkçe Öğretimi 
alanına katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, edebiyat, çocuk edebiyatı, Türkçe öğretimi, metin. 

 

THE CONTRUBİTİON OF CHILDREN’S LITERATURE WORKS WHICH ARE USED IN 
TEACHING TURKISH TO CHILDREN 

Abstract 

                                                           
1 Kılıçören İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni, esra.grlk@gmail.com 
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Who is a child in this study, what is literature, what are the functions of children's literature? The 
contribution of children's literature works to the child, the cognitive and affective development 
of the child and Turkish teaching was tried to be explained. In teaching Turkish, it is aimed to 
improve the child's understanding and expression skills as well as his cognitive and affective 
skills. For these purposes, it is becoming more and more important to use texts in teaching 
Turkish. Again, in this study, explanations were made about teaching Turkish with texts, and in 
this direction, three different works: Sadako, Little Black Fish, 101 Proverbs, 101 Stories were 
examined. The works used in this study were selected from the books - texts that teach stories, 
tales and proverbs - from three different genres that the child met before the primary education 
period and frequently encountered during the primary education process. In the examination of 
the contributions of the texts to the child and Turkish teaching, the aims, achievements and 
competencies of the Turkish Education program were also taken into consideration. The works 
mentioned in this study were examined by document analysis method, one of the qualitative 
research methods. Document review is one of the important methods that includes the analysis 
of written materials that contain information about the phenomenon or phenomena that are 
aimed to be investigated, and can provide information without the need for observation and 
interview. The data obtained through the document review were subjected to comprehensive 
content analysis, and the findings and conclusions were formed in this way. In this study; 
Considering the principle of relativity to the child, it has been concluded that quality children's 
works, which include basic life situations that the child may encounter or scenarios that will 
develop the imagination and lead creative thinking, will contribute to the holistic development 
of the child and the field of Turkish Teaching. 

Key Words: Children, literature, children's literature, Turkish teaching, text. 

 

1. Giriş 

Çocuk kimdir? sorusu birçok yazar, sanatçı ve topluluk tarafından sorulmaktadır. Çocuğun tanımı 

tıpkı çocuğa ait birçok şeyin tanımı gibi toplumdan topluma, kültürden kültüre değişmektedir. Ancak 

genellikle bedensel ve zihinsel gelişim bakımından insanoğlunun 0-16 yaş grubuna çocuk 

denilmektedir (Aytaş ve Yalçın, 2016:13). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca ise 

çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına 

kadar her insan çocuk sayılmaktadır.  

TDK Türkçe Güncel Sözlükte; olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı 

olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın olarak tanımlanan edebiyat sözcüğü kökenbilim açısından bizde 

ve Batı’da farklı köklerden türeyen bir sözcüktür. Bizde “edebiyat” sözcüğü “edep” sözcüğünden 

türetilmiş bir sözcük; edep de “iyi terbiye, zarafet, güzel ahlak, nefsin terbiye edilmesi anlamına 

gelirken, Batıda “edebiyat” sözcüğü “yazı” sözcüğünden türemiş bir sözcüktür (Uçan, 2016: 23). 

Alanyazın incelendiğinde edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerin estetik bir haz uyandıracak 

biçimde ifade edilme sanatı olarak tanımlanmaktadır. Oğuzkan’ın (1987) ifadesiyle “Bir insan güzel 

bir düzyazı veya şiir okumanın kazandırdığı yaşantılarla kısa zamanda bugünkü tasalarından kurtulma 

imkânı bulur ve sonra da bu tasaların karşısına daha güçlü, daha dinlenmiş hâlde çıkmanın yollarını 

öğrenir. Çocuklara okulda bu gibi yaşantılar edinmek için birtakım fırsatlar verilmediği sürece onlar 

ruhun canlanıp güçlenmesinde edebiyatın bu şaşırtıcı, olağanüstü değerini hiçbir vakit 

öğrenemeyeceklerdir. Edebiyat hayatı keşfe yardım eder. Çocuklar hayatı ve yaşama yollarını 

öğrenmek için edebî eserlere muhtaçtır.” (Akt. Göçer, 2010:345). 

Ülkemizde Tanzimat’la birlikte oluşmaya ve şekillenmeye başlayan çocuk edebiyatı en genel ifade ile 

temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına 

uygun; çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; ölçüde, dilde, düşüncede ve tiplerde çocuğa 

göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren; çocuğa okuma alışkanlığı kazandırması yanında 

edebiyat, sanat ve estetik yönden gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetişkinliğe 

hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı olarak tanımlanabilir (Şirin, 2007:42). Sever (2015)’e 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 
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ürünlerin genel adıdır. Çocuk edebiyatı ürünleri çocuk duyarlılığıyla örülmüş, çocuk düzeyine uygun 

bir dille kaleme alınmış metinlerdir. Metinlerde önemli olan dilin güzel kullanılması, işlenen konunun 

çocuğun bilişsel ve duyuşsal özelliklerine uygun olması, kurgunun çekiciliğidir. Bu doğrultuda 

oluşturulmuş eserler çocuğun hoşça vakit geçirme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını da karşılar niteliktedir 

(Karatay, 2007). 

 

1.1 Metinlerle Türkçe Öğretimi 

Türkçe öğretiminde; okuma kültürü edinmiş, düşünen-duyarlı bireyler yetiştirmek, öğretmenlerin 

temel amacı olmalıdır. Türkçe öğretimi; Türkçenin anlatım olanaklarını yansıtan, düzeye uygun çeşitli 

türdeki metinlerle; öğrencilerin okuma dinleme, konuşma, yazma becerilerini uygulamalarla 

geliştirebileceği; düşsel düşünsel birikimini sürekli sınama ve geliştirme olanağı bulacağı; insana, 

yaşama, doğaya özgü duyarlılıklar kazanabileceği etkinliklerle yapılandırılmalıdır (Sever, 2015). 

Ülkemizde yapılandırıcı yaklaşımla birlikte “Dil, sosyal etkileşim aracıdır.” görüşü gündeme 

gelmiştir. Bu yaklaşımda, öğrencilerin dil, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ön 

plana alınarak, çeşitli etkinlik, görev, proje vb. aracılığıyla dil öğretimi yapılmaktadır. (Güneş, 

2013:606). İlköğretim süreciyle başlayan Türkçe öğretimiyle; anlama ve anlatma becerileri gelişmiş, 

duyarlı, ana dilinin inceliklerini sezen, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine sahip, topluma karşı 

sorumluluk duyan, girişimci ve özgün bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Sever’e (2015) göre 

Türkçe öğretiminde amaçlanan becerilerin kazandırılmasında kullanılan temel araçlar, metinlerdir.  

Türkçe öğretiminde;  

 Çocuğun anlama ve anlatma becerilerini kazanmasında 

 Çocuğun kendini ve evreni tanımasında 

 Çocuğun gizil yeteneklerini keşfetmesinde 

 Çocuğun dilin inceliklerini sezmesinde 

 Çocuğun kelime dağarcığının gelişmesinde  

 Çocuğun okuma kültürü edinmesinde metinlerden yararlanılmalıdır. 

Türkçe öğretiminde kullanılacak olan metinler; Türk Milli Eğitimin genel amaçlarına ve çocuk 

gerçekliğine uygun konu ve anlatıma sahip, kendi içinde anlamsal ve dilsel bir bütünlüğü olan, 

Türkçenin anlatım zenginliğini yansıtan, okuma kültürü kazandıran, çocuğun hayal dünyasını 

zenginleştiren, çocuğa eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi kazandıran nitelikli metinler olmalıdır. 

Bununla birlikte bu metinler içerikle uyumlu yapaylıktan uzak çocuğun hayal dünyasına uygun çizgi 

ve resimlere sahip olmalıdır. Bu doğrultuda öyküleyici, bilgilendirici ve şiir olmak üzere üç türden 

metinlerden yararlanılmaktadır (MEB, 2019).  

 

1.1.1. Hikayelerin Türkçe Öğretimindeki Yeri 

Olmuş ya da olması mümkün olayları yansıtan kısa yazılar olarak tanımlanan hikâye kendine has 

yapısıyla diğer edebi türlerden farklılık gösterir. Türkçe Dersi Öğretim Programına Özel amaçlarına 

bakıldığında;  

 Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, 

 Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli 

kullanmalarının sağlanması, 

 Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine 

ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması, 

 Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması, 
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 Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve 

anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması, 

 Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi, 

 Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, 

sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi, 

 Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının 

sağlanması, 

 Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî 

duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi, 

 Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark 

etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanmasının amaçlanmış olduğu görülecektir. (MEB, 

2019) 

İlk öğretim sürecinin başlamasıyla hatta çok daha öncesinde, gelişmiş ve seçkin hikâye metni örnekleri 

ile karşılaşan çocuğun hayal dünyası zenginleşir, kelime hazinesi artar, anlama ve anlatma becerileri 

gelişir. Nitelikli hikayelerle karşılaşan çocukta okuma sevgisi ve isteği oluşur. Hikâye kahramanları 

ile özdeşim kuran çocuk yaşama dair tecrübeler edinir ve çocuğun empati kurabilme yetisi gelişir. 

Metinden yola çıkarak milli ve manevi değerleri keşfeder ve bu değerlere gereken önemi vermesi 

gerekliliğini kavrar. Yine okuduğu veya dinlediği hikâye metinleri ile birlikte çocuğun yorumlama, 

akıl yürütme gibi zihinsel yetileri de gelişecektir. İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf 

düzeyindeki tüm öğrencilerin programda yer alan hedef, amaç ve yetkinliklere erişebilmeleri için 

temel araç olan metinler arasında hikâye metin türünün belirtilen faydalarından dolayı oldukça önemli 

bir yeri olduğu söylenebilir. 

 

1.1.2. Masalların Türkçe Öğretimindeki Yeri 

TDK Güncel Sözlükte 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 olarak tanımlanan masal, çocukta ana dili sevgisi ve bilinci kazandırmanın 

yanı sıra topluma ait maddi ve manevi değerlerin tanıtılmasında da önemli bir görev üstlenmektedir. 

Anlatıma dayalı ve kendine has bir mantığı olan masal, hemen bütün milletlerde çocuk edebiyatının 

ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilmektedir (Aytaş ve Yalçın, 2016:124). Karatay’a (2007) 

göre sözlü edebiyat geleneğini oluşturan unsurlardan biri olan masal; dil edinimi, milli ve evrensel 

kültür değerlerinin kazanılması sürecinde öğrencilere okuma, dinleme, yazma, konuşma ve hatta 

görsel okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için öğretme öğrenme sürecinde kullanılması gereken 

önemli öğretim materyallerindendir. Türkçe öğretiminde ana dilinin ses ve güzelliklerini, ifade ve 

anlam zenginliğini en iyi yansıtan türlerden biri olması sebebiyle sıklıkla kullanılan bir türdür masal. 

 

1.1.3. Atasözlerinin Türkçe Öğretimindeki Yeri 

Atasözü, TDK Güncel Sözlükte uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal 

olmuş, öğüt verici nitelikte söz, mesel olarak tanımlanmaktadır. Kim tarafından söylenildiği belli 

olmayan bu kalıplaşmış söz öbekleri dilin ifade ve anlam zenginliğini içinde barındırır ve genellikle 

mecaz anlam taşır. Her durum ve zaman için geçerliliğini koruyan ve genellikle öğüt veren atasözleri, 

oluştuğu toplumun kültürel ve dil özelliklerini üzerinde taşır. Bu bağlamda atasözleri için kültür ve dil 

aktarıcısıdır da denilebilir. “Atasözleri günlük hayatta en çok başvurduğumuz söz varlıklarımızdandır. 

Öğüt vermek, örnek göstermek, sözümüze güç katmak düşüncelerimize delil bulmak, duygu ve 

düşüncelerimizi en kısa yoldan belirtmek istediğimiz zaman atasözlerinden yaralanırız.” Türkçe 

öğretiminin temel amaçları arasında dilin inceliklerini sezdirme, anlama ve anlatma becerilerini 

geliştirme vardır. Bu doğrultuda Türkçe öğretiminde atasözlerinden yararlanmak; dilin ifade gücünü 

ve dil mantığını sezdirerek öğrettiği, kavram birliğini sağladığı ve kelime serveti yetersizliği gibi 

sorunların çözümüne katkı sunduğu gibi birçok fayda sağlamaktadır (Esin, 2015:614). 
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1.2. Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Çocuğun Gelişimine Katkısı 

Çocuğa görelik ilkesi temel alınarak kaleme alınmış nitelikli çocuk edebiyatı eserleri; çocuğun okuma, 

yazma ve konuşma gibi dil becerilerini geliştirir, çocuğun kendini ve evreni tanımasına yardımcı olur, 

hayal dünyasını geliştirir, hayata dair deneyimler edinmesinin sağlar, kavrama, yorumlama, analiz-

sentez, karar verme gibi bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlar, gizil yeteneklerini keşfetmesine 

yardımcı olur. Bununla birlikte çevresinde ve dünyada olup bitenlere karşı bir merak duygusu içinde 

olan çocuğu, iyi seçilmiş metinlerle karşılaştırarak bu merakını olumlu şekilde yönlendirmesi 

sağlanabilir (Kıymaz, 2010:109). 

Sever’e göre (2019) yazınsal nitelikli çocuk kitapları; 

 Okuruna sanatsal bir etkileşim ortamı yaratır. 

 Duygu ve düşünce boyutuyla dengeli insanın yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenir. 

 Okul türü öğrenmelere, estetik nitelikli iletileriyle katkı sağlar, bu öğrenmelerin 

içselleştirilmesi için sezinletici birer uyaran olur. 

 Çocuk ve gençlerin ilişkilerini düzenlemede, tepkilerinin bilinçlenmesinde, kişilik 

gelişiminde etkili olur. 

 

1.3.  Bu Çalışmada Kullanılacak Olan Kitaplar  

Seçili metinlerin Türkçe öğretimine uygunluğunu çocuğa görelik ilkesinden yola çıkılarak 

değerlendirilmesine geçilmeden önce adı geçen metinlerin kısa özetlerinin verilmesinin çalışmanın 

anlaşılırlığı açısından daha faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

1.3.1. Sadako  

“Sadako ve Kâğıttan Bin Turna Kuşu, 1943 ile 1955 yılları arasında Japonya’da yaşamış olan küçük 

bir kızın gerçek yaşam öyküsüne dayanmaktadır.” Bu yönüyle eserin çocuğun karışılabileceği bir 

yaşantıyı sunması çocuğun deneyim kazanması ve çıkarımlar yapabilmesi adına oldukça önemli bir 

durumdur.  İkinci Dünya Savaşında Japonya’ya atılan atom bombaları binlerce insanın ölümüne veya 

sakat kalmasına yol açtı. Bomba atıldığında yaşamlarını sürdürmekte olan binlerce insan bombanın 

yaydığı radyasyonun etkisiyle yaşamını yitirdi. Yaşamını kaybetmeyenler ise sakat kaldı veya türlü 

hastalıklara yakalandı. Burada konunun daha iyi kavranabilmesi için kitabın kısa bir özeti yapılacaktır. 

Adeta koşmak için yaratılan Sadako okulda düzenlenen bayrak yarışında birinci olur ve okulunun 

atletizm takımına katılmaya hak kazanır. Takımın adeta yıldızı olan sadako çalışmalarına devam 

ederken tuhaf bir baş dönmesiyle karşılaşır. Bu durumu önemsemez, geçici bir şey olduğuna kendisini 

inandırır ve bir sır gibi saklar. Ancak bu sır Sadako’nun okul bahçesinde koşarken baş dönmesiyle 

birlikte yere düşmesiyle açığa çıkar. Öğretmeni Bay Sasaki’ye haber gönderir. Okula gelen Bay Sasaki 

Sadako’yu hastaneye götürür. Uzun bir muayene sonrasında doktorlar, Hiroşima’ya bomba atıldığında 

orada bulunan ancak burnu bile kanamayan Sadako’nun Lösemi olduğunu Sasaki ailesine açıklarlar. 

Hayat dolu ve enerjik bir kız olan Sadako’nun umut ve cesaret dolu öyküsü bu noktada başlar.  Şizuko, 

ziyaretine geldiği bir gün Sadakoya kağıtlar getirir ve ona eski bir efsaneden söz eder: Japon 

geleneğinde göre kâğıttan bin turna kuşu yapan herkesin dileği kabul olunur. Sadako ağrılar çekmeye 

ve güçten düşmeye başladığı o günlerde umudu kaybetmez ve her gün bu umudunun simgesi olan 

kâğıttan kuşları yapmaya devam eder. Onun bu umut dolu hali, yaşama sıkı sıkıya bağlı oluşu tüm 

insanlara örnek olur. Sadako Sasaki 25 Ekim 1955 tarihinde turnaları izlerken derin bir nefes alır ve 

hayata gözlerini yumar. Eksik kalan turnaları sınıf arkadaşları tamamlar ve cenazenin ardından 

Sadako’nun öyküsünü kitaplaştırırlar. Arkadaşları, Sadako ve atom bombası yüzünden hayatını 

kaybeden tüm çocuklar biçin bir anıt diker ve bir de dilek tutarlar. Sadako’nun umut ve cesaret dolu 

öyküsünün yer aldığı kitap bu dilekle son bulmaktadır: 

“Bu bizim haykırışımız, 
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 Bu bizim duamız; 

 Hâkim olsun dünyaya barış!” 

 

1.3.2. Küçük Kara Balık 

Küçük Kara Balık İranlı yazar Samed Bahrengi’nin masal türünde yazmış olduğu bir kitaptır. Bu kitap 

masal anlatıcısı olarak seçilen yaşlı bir balığın yavru balıklara “Bir zamanlar bir küçük kara balık 

vardı.” sözleriyle başlar. Annesinin biricik yavrusu olan Küçük Kara Balık, annesiyle birlikte küçücük 

bir derecikte yaşamakta, küçük gezintiler yaparak yaşamaktadır. Ancak küçük kara balık bu 

gezintilerden ve küçük derecikten çok sıkılmıştır. Yaşlı balıkların yaşamı anlamsız bulduklarını 

söylemelerinin ve sürekli her şeyden yakınmalarının umudunu yitirmesine neden olduğunu düşünen 

küçük kara balık, derenin nerede bittiğini görmek, yeni yerler keşfetmek istemektedir. Küçük kara 

balık annesinin ve diğer balıkların tüm itirazlarına ve uyarılarına rağmen kararlığını korur, 

arkadaşlarıyla ve annesiyle vedalaştıktan sonra yüzerek çağlayanın en ucuna gelir ve kendini aşağı 

bırakır, maceralarla dolu yolculuğunu başlatır. Küçük kara balık kendine geldiğinde, kendisini bir 

gölün içinde bulur. Burada kendisini gülünç bir canlı olarak gören kurbağalarla karşılaşır. Kendinden 

başka bir türde canlı görmemiş kurbağalara evren ve canlılar hakkında bilgi veren balık anne kurbağa 

tarafından dışlanır ve kabul görmez. Buradan ayrılan küçük kara balık yolculuğunda yengeç, 

kertenkele, küçük balıklar, pelikan, ay ve karabatakla karşılaşır. Bazılarından yolda ne gibi zorluklarla 

karşılaşacağı ile ilgili bilgiler ve yardımlar alır bazlıları onu tuzağa düşürmeye çalışır ancak hepsinden 

hayata dair birçok şey öğrenir. Hepsine merakın, keşfin, amaçları doğrultusunda verilen mücadelenin, 

umudun, kendini ve evreni tanımanın, anlamanın önemini anlatır. Karabatağın midesinden akılını 

kullanması sonucu kurtulan küçük kara balığın özgürlüğüne kavuştuğu söylemleri ile masalını bitiren 

masal anlatıcısı küçük kara balığın nihai sonu hakkında bilgi vermez. Küçük kara balığın yaşayıp 

yaşamadığını okurun düş gücüne bırakır. 

 

1.3.3. 101 Atasözü 101 Öykü 

Süleyman Bulut bu kitabında dilin ve çizgini uyumu ile birbirinden anlamlı, birbirinden eğlenceli ve 

birbirinden ilginç 101 atasözü ve her bir atasözünün öyküsünü kaleme almıştır. Kitabın önsözünde 

Atasözleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme metnine yer verilmiştir. Atasözleri uygun çizgi resimlerle 

tamamlanmıştır. 

 

1.4. Amaç 

Bu çalışmada Türkçe öğretiminde amaçlanan becerilerin çocuğa kazandırılmasında kullanılagelen 

farklı türde metinler çocuğa görelik ilkesine uygunluk açısından incelenecektir. Bu bağlamda Sadako, 

Küçük Karabalık, 101 Atasözü ve 101 Öykü adlı eserler Türkçe öğretimine ve çocuğun bilişsel ve 

duyuşsal gelişimine katkısı açısından incelenecektir. Yine bu çalışmada metinlerin çocuğun gelişimine 

olan katkısına farklı etkinlik örneklerinden de yararlanılarak değinilecektir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Elde edilen verilerin çözümlemesinde betimsel bir yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilen bu 

araştırmada; çocuk kitaplarından: Sadako, Küçük Kara Balık, 101 Atasözü 101 Öykü Türkçe 

öğretimine uygunluğu, çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkısı çocuğa görelik ilkesi açısından 

nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile incelenmiştir. Doküman incelemesi, 

araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. 

(Şimşek ve Yıldırım, 2008:187) Şimşek ve Yıldırım (2008)’a göre dokümanlar, nitel araştırmalarda 

etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu tür araştırmalarda, araştırmacı, 

ihtiyacı olan veriyi gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan elde edebilir. 
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2.2. İncelenen Doküman 

Bu çalışmada sözü edilen niteliklere uygunluk açısından üç farklı türe ait – öykü, masal, kavram 

öğretimine yönelik metin- üç farklı eser incelenmiştir: Sadako, Küçük Karabalık, 101 Atasözü ve 101 

Öykü. Bu kitapların seçilmesinin nedeni öykü, masal, kavram öğretimine yönelik metin türleri 

içerisinde öne çıkan kitaplar olmasıdır. Masal, öykü ve kavram öğretimine yönelik metin türlerinin 

seçilmesinin nedeni çocukların diğer metin türlerin oranla daha fazla karşılaştıkları türler olarak 

görülmesidir. 

 

 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi  

İlgili dokümanlar amaca uygun olarak kapsamlı bir içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde 

amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. 

 

3.Bulgular ve Yorumlar  

Bu bölümde adı geçen çocuk edebiyatı eserlerinin belli başlıklar altında çocuğun gelişimine olan 

katkısı ve Türkçe öğretimine uygunluğu konuları ele alınacaktır. 

 

3.1. Şiddet/Umut/Umutsuzluk Bağlamında Sadako 

İnsan gerçekliğinin sanatçı duyarlılığıyla işlenmiş hali olan Sadako yazınsal metni, okuruna savaşın 

ve şiddetin sorunları çözmede bir araç olarak kullanıldığı takdirde ortaya çıkabilecek olumsuz 

durumları, karşılaşılabilecek örselenmeleri yaşanmış olandan yola çıkarak sunmaktadır. Sever’e 

(2015) göre çocuk edebiyatında doğrudan öğüde yer verildiğinde, çocuk zamanla okuma eyleminden 

uzaklaşabilir. Bu doğrultuda öğüdü doğrudan değil de Sadako’nun hayatın türlü zorluklarına karşı 

gösterdiği mücadeleci ve umut dolu öyküsüyle okura sunan kitap okuma eylemine karşı okuyucuda 

bir isteklendirme oluşturmaktadır. Bu yönüyle Sadako metni Türkçe öğretiminin temel amaçlarından 

olan okuyan, yorumlayan ve çıkarımda bulunan bireylerin yetiştirilmesine de katkı sunmaktadır. 

“Duyguların ve düşüncelerin hızla kirlendiği, şiddetin, barbarlığın gittikçe yaygınlaştığı bir dünyada” 

(Sever, 2015:40) duygu ve düşünce yönüyle dengeli bireyler yetiştirilmesi Türkçe öğretiminin 

amaçları ve hedefleri arasında bulunmaktadır.  Bu bağlamda kahramanımız Sadako, duygu ve düşünce 

bakımından dengeli, yaşamın gerçekleri ile başa çıkabilen, umudunu yitirmeyen, mücadeleci bir 

kızdır. “Öykünme (taklit), çocuğun öğrenmesini ve gelişimini belirleyen önemli bir etkendir.” 

Kahramanların yaşama karamsar bir biçimde baktığı, mücadeleye girişmediği haksızlıklara karşı 

bezginlik duyduğu olaylar dizisi çocuk okuru da doğal olarak olumsuz bir algı içine sokabilir. Onun 

yaşama ve yarına ilişkin beklentilerini zedeleyebilir (Şen, 2016:136). Sadako ve Kâğıttan Bin Turna 

Kuşu kitabını okuyan çocuk, metnin kahramanı olan yaşama ve yarına umutla bakan, pes etmeyen, 

mücadeleci Sadako ile özdeşim kurarak öykünme yoluna gidecektir. Bu doğrultuda duygu ve düşünce 

yönüyle dengeli, gelece umutla bakan, kararlı bireyler yetiştirilmesi yönünden amaca uygun bir 

metindir denilebilir. Kitaplar okumayı isteklendirecek bir tasarım anlayışıyla oluşturulmalıdır. Sadako 

adlı kitabın dış kapak tasarımına bakıldığında ilgi ve merek uyandıracak, içerikle uyumlu görsellerden 

yararlanılarak tasarlandığı görülecektir. Bununla birlikte kitap, ebat ve punto bakımından da kolay 

taşınabilir ve okunabilir nitelikte olarak değerlendirilebilir. 

 

3.2. Merak/Özgüven/Cesaret Bağlamında Küçük Kara Balık 

İpuçlarıyla örülmüş olan kitap çocuğun merak duygusunu uyandırmakta ve çocukta okuma eylemine 

karşı isteklilik uyandırmaktadır. Bu yönüyle kitap, “Çocuk edebiyatı ürünleri, çocukları nitelikli 

metinlere yöneltmeyi başarabilen onlara zamanla okuma kültürü kazandırabilen bir sorumluluk 

üstlenmelidir.” (Sever, 2015:19) ilkesine uymaktadır. Metnin bütününe serpiştirilen (akıl vermek, 
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başının etini yemek, aklını çelmek, boyundan büyük sözler etmek, dil uzatmak gözü tutmamak vb.) 

deyimler Türkçenin ifade zenginliğini çocuğa sezdirmektedir. Metinde kişileştirme, benzetme, 

abartma, konuşturma gibi söz sanatlarına yer verilmiş, metin yazım ve noktalama kurallarına uygun 

sözcük, söz grubu ve cümlelerle örülmüştür. Metin bu yönüyle incelendiğinde Türkçe öğretiminin 

amaçlarından olan “Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma”yı olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Çocuk okuduğu metinlerdeki kahramanlarla özdeşim kurmaktadır. Metnin kahramanı küçük kara 

balık; istek ve amaçları doğrultusunda kararlı, pes etmek ve korkmak nedir bilmeyen kendini ve 

yeteneklerini sorgulayan, düşünen, karşılaştığı zorluklarda aklını ve düşünme gücünü kullanarak 

çözümler üreten, merak eden, öğrenmeye açık, evreni keşfetme isteğiyle dolu biridir. Küçük 

Karabalıkla özdeşim kuran çocuklar da düşünen, kararlı, pes etmeyen, girişimci, duyarlı bireyler 

olmaya öyküneceklerdir. Bu bakımdan da metnin, çocuklara kazandırılması hedeflenen Türkçe 

öğretiminin temel ilkelerine uygun düştüğü görülmektedir. 

3.3. Ana Dili Sevgisi/Dil Öğretimi Bağlamında 101 Atasözü 101 Öykü 

Dilin ve çizgini uyumu ile birbirinden anlamlı, birbirinden eğlenceli ve birbirinden ilginç 101 atasözü 

ve öyküsünün yer aldığı kitap Süleyman Bulut tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın önsözünde 

Atasözleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme metni yer almaktadır. Kitap genel anlamda okul türü 

öğrenmeleri destekleyici niteliktedir. Kişinin kendini ifade etme becerisi ile düşünme becerisi arasında 

doğrudan bir ilişki olduğu göz önüne alındığı zaman nitelikli bir kelime hazinesine sahip olmanın 

önemi kendiliğinden ortaya çıkacaktır. (Kıymaz, 2018:193). Kitapta yer alan metinler bilinmeyen 

kelime ve kelime gruplarının anlamlarının bağlamdan hareketle tahmin edilebileceği niteliktedir. 

Ayrıca çocuk, okuduğu her bir bölümde yeni bir Atasözü öğretimi de gerçekleştirmiş olacaktır. Bu 

doğrultuda zengin kelime hazinesine ulaşmış olan çocuğun; kendini ifade etme, topluluk önünde 

konuşabilme, duygu ve düşüncelerini çeşitli yazma etkinlikleri ile aktarma gibi anlatma becerileri ile 

birlikte anlama becerileri de gelişecektir. Dil ve anlatım açısında incelendiğinde kitabın dikte edici bir 

didaktizmden uzak bir anlayışla açık ve anlaşılır cümlelerle oluşturulduğu görülmektedir. Metnin 

buyurgan ve dikte edici bir öğreticilikten uzak merak unsuru ile oluştuğunu fark eden çocuk okuma 

edimine karşı güçlü bir istek duyacak, zamanla okumayı temel bir ihtiyaçmış gibi benimseye 

başlayacaktır. “Çocukların çoğu açıdan yetişkinlerden daha hassas olduğu bilinmektedir. Estetik 

konular açısından da bu durum aynıdır. Çocuklar tarafından beğenilen, onların zevklerine seslenen 

metinler şüphe yok ki ruhlarına da seslenecektir. Bu anlamda üzerinde durulması gereken bir başka 

nokta ise görselliktir.” (Kıymaz, 2018:193). Kitabın, kapağından başlayarak, genelinde canlı, çocuğun 

dikkatini çekici, içerikle uyumlu çizgi resimlerin varlığı göze çarpmaktadır. Bu çizgi resimlerin, 

çocuğun estetik bakış açısını ve hayal gücünü geliştireceğini bununla birlikte metinde yer alan 

bilgilerin öğretimini kolaylaştıracağını ve bu öğretimin kalıcılığını arttıracağını söylemek 

mümkündür. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bir toplumun geleceğini oluşturacak olan çocukların; bilişsel, duyuşsal ve fiziksel açıdan güçlü, 

özgüven sahibi, karar alan ve lider olabilen, girişimci, ana dilini özümsemiş, yaratıcı ve eleştirel 

düşünme yetisine sahip, çağın gerisinde kalmayan bireyler olabilmesi o toplumun varlığını 

koruyabilmesi ve geliştirebilmesi için büyük önem arz etmektedir. Belirtilen amaçların 

kazanılmasında çocuğun hatta ona rehberlik edecek aile, öğretmen vd. kişilerin yaralanabilecekleri 

kaynakların başında metinler gelmektedir. Çocuğa görelik ilkesi göz önünde bulundurularak, çocuğun 

karşılaşabileceği temel yaşantı durumlarının ya da hayal dünyasını geliştirici, yaratıcı düşünmeye 

yönlendirecek kurguların yer aldığı nitelikli çocuk kitapları, çocuğun bütünsel gelişimine ve Türkçe 

Öğretimine katkı sağlamaktadır.  

Bu doğrultuda incelenen kitapların -Sadako, Küçük Kara Balık, 101 Atasözü 101 Öykü- çocuk 

gerçekliğinden yola çıkarak oluşturulduğu görülmüştür. Çocukta okuma isteği ve sevgisini 

uyandırabilen bu metinler çocuğun sadece okuma becerisine değil tüm anlama ve anlatma becerilerine; 

bilişsel, duyuşsal, kültürel ve toplumsal gelişimlerine de katkılar sunmaktadır. Bununla birlikte 

çalışmada ele alınan kitapların, sunduğu olay ve durumlarla çocuğun kişiliğinin oluşmasına da 

yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Unutulmamalıdır ki Türkçe öğretimine ve çocuğun diğer 
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gelişim alanlarına yönelik sıralanan kazanımların gerçekleştirilmesi, çocuğun metinlere ve metinlerle 

ilgili tasarlanan etkinliklere gönüllülük esasına dayanarak katılım sağlamasına bağlıdır.  
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MODERN ÇOCUK EDEBİYATININ SORUNLARI - ZAMANIN NOTLARI 

Doç. Dr. Elnara AKİMOVA1 

 

Özet 

Makale, Azerbaycan çocuk edebiyatının 1990'lardan bağımsızlıktan sonra günümüze kadar olan 
yolunu inceliyor. Tarih turu, 20. yüzyılın başlarındaki çocuk edebiyatının gelişiminin düzenliliği ve 
Sovyet dönemi aşamalı olarak incelenerek, çocuk edebiyatı ile ilgili araştırmalara, bilimsel ve 
teorik çalışmalara dikkat çekilmektedir. Bağımsızlık yıllarında Azerbaycan'ın fikri, vatansever 
duygular, Karabağ acısı, dini motivasyona dikkat çeken araştırmacı, mevcut sorunlara da 
değiniyor. Yazarın karşılaştığı ana sorun keyfilik, ticari çıkarlar, kişisel baskı yoluyla yayınlanan 
kitaplardaki sanatsal ve estetik inceliklerin ortadan kalkması veya illüstrasyonun zayıflığı, 
yayınlanan kitaplardaki çocukların yaşlarının dikkate alınmamasıdır. Ayrıca makale, çocuk 
edebiyatı üzerine yeni ders kitapları yazma ihtiyacına dikkat çekerek, edebiyat tarihinde 
güncellemenin önemini vurgulamaktadır. Fuzuli Асgерli, Zahid Halil, Ali Мirzeyev, Kara Namazov, 
Rafik Yusifoglu, Fikret Seyitov, Aydın Hacıyev, Hanım Мustafayeva, Bilal Hаsanov ve diğer 
yazarların  çocuk edebiyatı tarihi  hakkında temel bilimsel eserleri çağdaş değerleri, 
azerbaycançılık ve idelojini  öyrenmek açısından  mühümdür.  Modern dünyada, modern çocuğun 
çıkarları göz önüne alındığında, çağa ve zamana göre yeni çocuk edebi kahramanlarının 
yaratılması, ulusal tarihsel kahramanlar ile ilgili karikatürlerin kaldırılması, çocuklarla bağlantılı 
olarak ayrı bir televizyon kanalının işleyişinin önemi de temel maksad olarak ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, bağımsızlık, azerbaycancılık, araştırma yönleri, sorunlar. 

 

PROBLEMS OF MODERN CHILDREN'S LITERATURE - NOTES OF THE TIME 

Assistant Professor Elnara AKIMOVA2 

Abstract 

The article examines the path of Azerbaijani children's literature from the 1990s to the present 
day after independence. History tour, 20. the regularity of the development of children's 
literature at the turn of the century and the Soviet period are gradually studied, drawing 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Çocuk Edebiyatı Bölüm Başkanı, 
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2 Institute of Literature named after Nizami Ganjavi, Head of "Children's Literature" Department, Doctor of 

Philological Sciences, Docent, akimovaelnara@mail.ru 
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attention to research, scientific and theoretical studies related to children's literature. The 
researcher, who draws attention to the idea of Azerbaijan during the years of independence, 
patriotic feelings, Karabakh pain, religious motivation, also touches on existing problems. The 
main problem facing the author is arbitrariness, commercial interests, the disappearance of 
artistic and aesthetic subtleties in books published through personal printing, or the weakness 
of illustration, the fact that the ages of children in published books are not taken into account. 
In addition, the article highlights the need to write new textbooks on children's literature, 
emphasizing the importance of updating in the history of literature. The basic scientific works of 
Fuzuli Acgepli, Zahid Khalil, Ali Mirzeyev, Kara Namazov, Rafik Yusifoglu, Fikret Seyitov, Aydin 
Hajiyev, Hanım Mustafayeva, Bilal Hasanov and other authors about the history of children's 
literature are important in terms of modern values, azerbaijanism and idelogy. In the Modern 
world, given the interests of the modern child, the creation of new children's literary heroes 
according to the era and time, the removal of cartoons related to national historical heroes, the 
importance of the functioning of a separate television channel in connection with children have 
also been put forward as the main goal. 

Key Words: Children's literature, independence, azerbaijanism, research directions, problems. 

 

MODERN ÇOCUK EDEBİYATININ SORUNLARI - ZAMANIN NOTLARI 

 Uşaq edebiyatı haqqında meydanda olan kitablar, tədqiqat eserleri, araşdırma yazılarından 

başqa, sovet dövründən bu yana yazılmış bir çox məqalələr var ki, məsələn, Səməd Vurğunun, Mikayıl 

Rzaquluzadənin, Rəsul Rzanın, İlyas Əfəndiyevin, Məmməd Cəfər Cəfərovun, Məmməd Arif 

Dadaşzadənin, İmamverdi Əbilovun, Yaşar Qarayevin, Bəkir Nəbiyevin, İsa Həbibbəylinin, Elçinin, 

Şirindil Alışanlının ve başqa tanınmış qələm adamlarının icmal, problem xarakterli yazılarında 

mövzuya peşəkar yanaşmanın şahidi oluruq. Bu yazılarda ən önəmli cəhət onlarda uşaq edebiyatına 

hədsiz məsuliyyət ve tələbkarlığın olması faktıdır. Sovet hakimiyyətinin süqutundan sonra edebiyatda 

yaranmış azad mühitin anarxiya səviyyəsində dərki ve onun gətirdiyi anomaliya uşaq edebiyatına da 

təsirsiz qalmadı. Bu sahəyə axın başladı, kitab nəşrləri artdı, marketinq şəbəkəsi genişləndi, fərdi 

maraqların, qazanc industriyasının önə keçməsi tələbkarlığa məsuliyyəti azaltdı, daha çox bədiilikdən 

uzaq kitablar dövriyyəyə buraxıldı. Eyni zamanda mövzu ile bağlı məsələləri davamlı gündəmdə 

saxlayan, elmi-nəzəri predmetin analizinə daxil edən müellif yazıları pərakəndə yazıldığından 

konseptuallığı ile diqqət çəkmədi, sistemli baxış olarak meydanda olmadı.  

Uşaq edebiyatı xüsusi diqqət, davamlı təbliğat tələb edən sahədir. Bu sahənin inkişafı üçün 

kollegiallığa xüsusi ehtiyac var. Yazıçı, şairin işi bu gün yalnız yaxşı mətn meydana qoymaqla 

məhdudlaşmalı halda, o, daha izafi məsələlərlə yüklənir. Öz hesabına çap etdirdiyi kitabların 

ictimaiyyətə ötürülməsi, təbliğ olunması qayğısını da daşımağa məcbur olur. Halbuki, onun 

kitabxanalara paylanması, mekteplerə təqdim olunması, müzakirələr, görüşlərin təşkili məsələləri ile 

xüsusi sahələr məşğul olmalıdır. Bu istiqamətdə əsas rolu qəzet ve jurnallar, televiziya oynayır ki, son 

vaxtlar uşaq edebiyatı problemlərinin prioritet məsələyə çevrilməsinə şahid oluruq. "Azerbaycan" 

jurnalı ötən il dekabr sayını bütünlükdə bu sahəyə həsr etmişdir. "Ədəbiyyat qəzeti"nin 1 iyun 2019-

cu il sayı uşaq edebiyatına həsr olunmuş buraxılışı ile yadda qaldı. Reyhan Yusifqızının ve Solmaz 

Amanovanın kitabları Mədəniyyət Nazirliyinin bir ildən bir keçirilən ve bir nominasiyası da "Uşaq 

edebiyatı"nın inkişafına stimul olarak yaradılmış "Qızıl Kəlmə" mükafatına layiq görüldü. Sevinc 

Nuruqızının "Melisa" romanı Türkiyədə birinci oldu. Televiziyada ard-arda uşaq edebiyatına həsr 

olunmuş verilişlər təqdim olunmaqdadır. Bunu indiki şou bazarının işləkliyi dönəmində daha önəmli 

hesab etməliyik.  

1994-cü ildə professor Şirindil Alışanlı "Əyanilik ve konkretlik" adlı məqaləsində yazırdı ki, 

"Təkcə belə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, respublikamızda filoloji fikrin mərkəzi sayılan Nizami 

adına Ədəbiyyat İnstitutunda uşaq edebiyatının tədqiqi ile bağlı məsələlərə yalnız təsadüfi halda 

müraciət edilir" (1,180). Bu gün vəziyyət aksinədir, Ədəbiyyat İnstitutunda uşaq edebiyatının inkişafı 

istiqamətində mühüm addımlar atılır. Tək onu demək kifayətdir ki, hər il keçirilən "Ədəbi proses" 

elmi yaradıcılıq müşavirəsində bu sahəyə dair silsilə məruzələr dinlənir. Bu məruzələr hər halda uşaq 

edebiyatının inkişaf qanunauyğunluğu ile bağlı müəyyən fikir hasil etməyə, ümumiləşdirmələr 
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aparmağa imkan yaradır. Bu yaxınlarda VI Beynəlhalk Uşaq ve Gənclik Ədəbiyyatı Simpoziumunun 

keçirilməsinin faydaları haqqında yazdıq ve "Ədəbiyyat qəzeti"ndə geniş işıqlandırdıq (2). Bütün bu 

məsələlər uşaq edebiyatına akademik, ciddi münasibətin ifadəsi sayıla bilər. 

Uşaq edebiyatında mövzu rəngarəngliyindən tutmuş forma dəyişiminə qədər çox yenilənmələr 

gedib. Qarabağ dərdi, qaçqınlıq ağrıları, şəhid ucalığının aks olunduğu eserlerlə yanaşı, dini motiflerin 

yer aldığı uşaq şiirleri, hikayeleri de yazılır. Dekonstuksiyaya meyil, mətnə yeni məzmun çalarları 

qazandırmaq, yeni obraz ve ifadə tərzindən istifadə ile onu çağın müstəvisinə adaptasiya etdirmək 

cəhdləri yenilənmə prosesinin əsas stimulu sayılmalıdır. 

Uşaq edebiyatının mövzu dairəsinə illərdir Qarabağ məsələsi daxil olub. Yazarlarımız 

vətəndaş olarak bu ağrını içlərində daşıyırlar ve mətnlərə yol açılması təbiidir. Hətta dünyasını 

dəyişmiş uşaq yazıçı ve şairlərimizin belə, yaradıcılıqlarının son dönəm mövzusu müharibə ile bağlı 

oldu. Məsələn, Xanımana Əlibəylinin, Məstan Günərin şiirlerindən qaçqınlıq, şəhidlik, müharibəni 

pisləyən məqamlar daha önə keçdi ve bu dövrə qədər daha çox təbiətin, vətənin, insani münasibətlərin 

vəsfi, coşqu ve sevincin aparıcılığı ile seçilən bu şairlərin poeziyası yeni ovqat ve məzmuna transfer 

elədi. Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda görkəmli uşaq yazarımız Teymur Elçinin "3 alma" 

nəşriyyatında çap olunan yeni kitabı da belə adlanırdı: "Könlüm Qarabağdadır". Bu artıq yazıçı sözü 

olmaqla bərabər, çağın irəli çəkdiyi reallığın adıdır, günün nəbzidir ki, daha çox Zahid Helil, Qəşəm 

İsabəyli, Sevinc Nuruqızı, Qəşəm Nəcəfzadə, Reyhan Yusifqızı, Rafiq Yusifoğlu, Mina Rəşid, 

İbrahim Yusifoğlu, Aygün Bünyadzadə, Məmməd Namaz, İnqilab İsaq qələmində davamlı olarak 

funksionallıq qazanır. 

Müharibə ve onun gerçəkləri... Bu gün, bəlkə də, bütün dünyanın başlıca problemidir. 

Xüsusən de uşaqlar ile çalışan instansiyaların. Axı müharibədə öldürülən, əzab çəkən, işgəncəyə 

məruz qalan daha çox uşaqlardır. Ötən həftə Sevinc Nuruqızının "Ədəbiyyat qəzeti"ndə çap olunan 

"Bakı-Doha-İncon reysi ile Sürəyyanın axtarışında..." məqaləsində bu məqamla bağlı bir nüans 

diqqətimi çəkdi: 

"Asiya Mədəniyyət Mərkəzinin builki "Şəkilli kitab" layihəsinə iki ülke düşmüşdü - 

Azerbaycan ve Monqolustan. Amma təvazökarlıqdan bir qədər kənar olsa da, deyim ki, nəşriyyatın 

direktoru ve baş redaktoru - hər ikisi mənə eyni sualla müraciət etdi: 

- Siz belə güzel əsəri necə yazmısınız? 

Onlara hikayedə baş verənlər maraqlı idi. Hətta onlardan bu sualı da aldım: 

- Niyə məhz müharibə mövzusu? 

Qarşılığında mən onlardan soruşdum: 

- Mən üç hikaye göndərmişdim, seçiminiz nədən "Ağca ve Cuppulu" oldu? 

Suallara nə onlar tutarlı bir cavab verdi, nə de mən. Amma özlüyümdə bu qənaətə gəldim ki, istər 

koreyalı olsun, istərsə de Azerbaycanlı - hər kəsin ürəyində müharibəyə sərt ve kəskin bir "YOX" 

nidası var. Yəqin ki, elə həmin nida məni yazmağa, onları ise nəşr etməyə ruhlandırıb. Və belə 

qərarlaşdırdıq ki, kitabın üzərində adından başqa, müharibələrə qarşı yönəlmiş "Uşaqlar, gəlinciklər 

ve göyərçinlər müharibəyə YOX deyir" çağırışı da yer alsın..." (3). 

Yeni qəhrəmanlar niyə yaranmır deyə çox sual edirlər. Doğrudanmı, yazılan bütün uşaq 

mətnlərini oxuyub qəhrəmanlarını tanıyırıq? Yaxud biz oxuduğumuz obrazları nə vaxt qəhrəman 

etməyə çalışdıq? Haqqında davamlı yazdıq, cizgi filmlərinə gətirdik, təbliğat predmetinə çevirdik? 

Məsələn, Reyhan Yusifqızının elmi-fantastik üslubda meydana çıxan "Yaşıl gözlü qız", "Zamanın 

əsirləri" ve "Uzaq planetin sirri" trilogiyası uşaq edebiyatımızda bu istiqamətdə boşluğu təmin etməklə 

bərabər, uşaqların maariflənməsinə, macəra axtarışlarına, yeni texnologiyalar haqqında bilgilərə 

sahiblənməyə pozitiv qida verən nümunələrdəndir. Bu qəhrəmanlardan yararlanmağa, çağın 

müstəvisinə proyeksiyalamağa çalışdıqmı? 

Hətta yeni qəhrəman olmasa belə, bu o deməkdirmi ki, bu gün hələ de sevilən Cırtdan, Tıq-

Tıq xanım ve başqa obrazları tarixə gömək, yaxud estetik yaddaşdan kənarlaşdıraq? Bir halda ki, onları 

yeni versiyada işləməklə dövriyyəyə gətirmək mümkündür. Türkiyədə qədim edebiyatdan gələn 
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Kəloğlan personajı yeni nəsil uşaqların sevimli qəhrəmanıdır ve türklər buna obrazı yeni versiyada 

işləməklə nail olublar. Yaxud kökü XVII əsrə gedib çıxan bir məsələ, fransız yazar Şarl Perronun 

qədim dövrə aid nağılları toplayaraq, onların qəhrəmanlarını öz dövrünə uyğunlaşdırıb, tamamilə yeni 

məzmunlu nağıllar qələmə alması faktı. İlk dəfə 1697-ci ildə çap olunmuş "Ana Qazın nağılı, yaxud 

keçmiş zamanların hikayetləri" kitabında bu gün de çox məşhur olan 8 nağılın toplanması ve onun 

gətirdiyi şöhrət Fransada yeni dalğa yaratmış ve bu sahəyə marağı artırmışdır. Ədəbi-tənqidi esselər 

müellifi Mətanət Vahidin 2015-ci ildə yazdığı "Nağıl dekonstuksiyası" məqaləsində oxuyuruq: 

"Turpun nağılı"nın dekonstruksiyasından bəhs edən Aydın Talıbzadə bir neçə il öncə yazırdı ki, nağılı 

dekonstruksiya edəndə ətrafa fəlsəfi tezislər səpələnir. Qəhrəmanları öz nağıllarından "qoparıb" 

yenilərinə gətirəndə onlar yeni zamana, onun tələblərinə uyğunlaşır, dünyagörüşlərini, düşüncelərini, 

əməllərini dəyişirlər. Əks təqdirdə, bir məkandan digərinə adlamağın - edebi oyunların nə mənası olar, 

nə de əhəmiyyəti" (4,76). 

Həqiqətən belədir, nağıl halkın ruhuna bələdliyə daha yaxşı imkanlar açır. Amma o, həm de 

hər dövrün ruhuna müvafiq bir nəzərlə meydana qoyula bilər. Bu yöndə müəyyən nümunələrimiz var 

ki, nağıl qəhrəmanlarımızın yeni macəra ve məzmun qarışımında təqdimatına imkan verir. Rasim 

Qaracanın postmodern estetikası əsasında yazılan, "Cırtdan" nağılının yeni interpretasiyası kimi 

meydana çıxan "Kim yatmış, kim oyaq" hikayesi folklordakı Cırtdanı yeni müstəvidən tanıdır, onun 

zirəkliyini Divi aldatması, balaca canı ile ona kələk gəlməsi kimi detallarda deyil, özünü, nənəsini, 

ətrafını, halkını xilas etməyə yönəlmiş niyyətdə sərgiləyir. 

Sevinc Elsevər "Tıq-tıq xanımın nağılı" əsasında yazdığı eyniadlı dekonstruktiv hikayede de 

fərqli düşünce planı meydana qoyur. Elece de Sevinc Elseverin yeni formada təqdim etdiyi diger 

hikaye - balaların azadlığa can atması, müstəqil hayata alışmaq cehdlerinin uğurlu mətn həllini tapdığı 

"Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm" nağılı, Zahid Helilin "Cırtdan ve Azmanın sergüzeştleri" eserinde 

Cırtdan, yeni çap olunan "Çınqı" kitabındakı Cırtdanın qardaşı kimi verilen Çınqı obrazları ənənevi 

qəhrəmanımıza qazandırılan yeni biçim kimi maraqlıdır. Belə nümuneler az da olsa var, yaranır. 

Problem bizim onlardan yararlana bilmemeyimizdedir. Meselen, niye nağıl qəhrəmanları, mifoloji 

personajlar, dastanlarımızdakı obrazlar, tarixi serkerdelerimizin obrazı cizgi filmlerimize getirilmir? 

Ümumiyyetle, düşünürükmü ki, uşaqların obrazlı yaddaşında bu gün hansı qəhrəmanlar yer tutur. 

Belki Avrupa’nın bu yönde fəaliyyetinden faydalanaq? Onlar ki, uşaqlar üçün maraqlı 

eksperimentleri, eğlenceli, düşündürücü testleri, psixoloji çalarlı yoxlamaları ile hemişe seçilirler. Bu 

yaxınlarda heyvanları qorumaq, onlara qarşı həssas olmaqla bağlı kiçik bir videoçarxa baxdım. Bu 

kiçik videoçarxda uşaqları heyvan sevgisinə alışdırmaq üçün çox şey vardı. Kiçik süjetə böyük 

mətləblər ifadə edən məzmun yükləmişdilər. Belə nümunələr çoxdu. Çünki uşaq dünyasının 

maraqları, onun faydalı insan kimi yetişməsi diqqət hedefindedir. Bu meselede dediyim kimi, 

kollegialdırlar. Uşaqlar üçün ayrıca televiziya kanalının olması faktının özü artıq mənzərəni yeterince 

aydın görükdürür. 

11 may 2019-cu ilde Bakı Kitab Merkezinde Ramiz Rövşenle keçirilen görüşde şair bele bir 

fikir seslendirmişdir: "Men niye uşaq şiirleri yazmaq istedim? Düşündüm ki, bizim yaddaşımız işğal 

olunur. Artıq yeni dövr uşaqlarına ABŞ ve diger ölkelerin cizgi filmleri gösterilir ve onların öz yaddaşı 

yoxa çıxır. Yaddaşın işğalı başlayıb. Men o yaddaşı bərpa etmək üçün yazmaq istedim" (5). Amma 

yaddaşın berpası hem de klassik irsi çağın tecrübesinden, nəzərlərindən oxunuşdan keçir. Onun derk, 

idrak ve şerh üsullarında köklü deyişmeler etmekle. Bunun üçün ciddi akademik ölçüleri gözleyen 

uşaq edebiyatı tarixine ehtiyac var. Düzdür, uşaq edebiyatının tarixiliyine maraq hemişe önde olub. 

Bunu meydanda olan müxtelif uşaq edebiyatı tarixi kitabları sübut edir. Amma uşaq edebiyatının 

keçdiyi yolu tedqiq eden kitablarda kiçik fərqlərlə eyni xətt, eyni devriye sxemi, eyni yanaşma 

hakimdir. Bütün bu kitabların umumileşmiş analizi fonunda uşaq edebiyatının tarixini yazmaq, 

folklordan bu yana uşaq edebiyatının immanent inkişaf qanunauyğunluğunu izlemek prioritet 

meseleler sırasına daxildir. 

Füzuli Esgerli, Zahid Helil, Əli Mirzəyev, Qara Namazov, Rafiq Yusifoğlu, Fikret Seyidov, 

Aydın Hacıyev, Xanım Mustafayeva, Bilal Hesenov ve başqa müelliflerin uşaq edebiyatının tarixi ile 

bağlı kitablarını da nəzərə alaraq çağdaş deyerler ve Azerbaycançılıq ideologiyasının təlebleri 

baxımından fundamental bir eser meydana qoymağa ehtiyac var. Füzuli Esgerli ve Zahid Helilin bu 

yönde fedakar ve sistemli emeyinin neticesi olan kitabları çıxmaq şərtilə, diğer kitaplarının her birinde 
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uşaq edebiyatı mərhəleli şekilde, bir-birinin tekrarı olarak, sosioloji təhlil baxımından araşdırılıb. Bir 

qismində dövrleşdirme ile bağlı ciddi qüsurlar var, bir qismində milli uşaq edebiyatının poetik 

tekamülü, spesifik cihetleri araşdırılmır, təsəvvür ve neticeler bir-birini tekrarlayır, bir qisminde ise 

diger ülke halklarının uşaq edebiyatı ile oxşar, ya fərqli cəhətləri, təsir münasibətləri meydana 

qoyulmur. Bu son məqama xüsusilə diqqətli olmaq ona görə vacibdir ki, çağdaş edebiyatımızın, milli 

məfkurə xəttinin formalaşma mərhələsi kimi XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinin mətnləri ciddi 

qaynaq hesab edilir ve uşaq edebiyatının da formalaşması sinxron olarak eyni zaman kəsiminə təsadüf 

edir. Milli mətbuatın, maarifçiliyin, milli məfkurə dalğasının yaranışı ve intişarı baxımından. Və belə 

bir düşünce təlatümündə bu edebiyatın faydalandığı, nələrisə əxz etdiyi, təsirləndiyi məxəzlər, 

müxtəlif ülkelərin mətnləri var ki, onların öyrənilməsi, müqayisəli şəkildə təhlil edilib üzə çıxarılması 

vacib məqamlardır. Dünya təcrübəsinin milli kontekstə daxil edilməsinin bütün cəhdləri öz şərhini, 

qiymətləndirilməsini gözləyir. 

Məsələn, bu məsələ ile bağlı edebiyatşünas Məti Osmanoğlunun “Sözün o üzündə” kitabında 

yer almış, böyük mətləblərə toxunduğu “Rodnoye slovo" - dilimizin doğma kitabı", “Yad et” - 

Azerbaycan şiirində fransız "modası”, “Kiçik janrın böyük sərgüzəşti” (bax:6) məqalələrindən yola 

çıxaraq bir çox məqamlara aydınlıq gətirə bilərik. 

Böyük rus pedaqoqu Uşinskinin məşhur "Rodnoye slovo" dərsliyindəki mətnlərin sonradan 

Azerbaycanda yeni bədii düşüncenin formalaşmasında, xüsusilə de poetik sistemin yerdəyişməsində 

oynadığı rol, estetik sistemin transformasiyası, konkret desək, Azerbaycan şiir (nəzm) düşüncesinin 

Şərqdən Qərbə yerdəyişməsi, mövzunun janrın təkamülü kontekstində araşdırılması, Qərb bədii 

düşünce sisteminin Azerbaycana gəlişində ve Azerbaycan dili, bədii düşüncesi ile qaynayıb-

qarışmasında rolu, izi olan eserlerin, müellif yanaşmalarının tədqiqi həllini gözləyən məsələlərdəndir. 

"XIX əsrin sonlarına doğru Azerbaycan ictimai məfkurəsində, eləcə de bədii düşüncesində ve edebi 

dilində gedən proseslərdə "Rodnoye slovo" - "Ana dili" kitabının ayrıca rolunu üzə çıxarmaq, XX 

əsrin əvvəllərində iki təsir qüvvəsi - rus edebiyatı ve türk edebiyatı ile birbaşa təmasda olan yeni 

Azerbaycan edebiyatının fransız edebiyatı ile de kəsişdiyi" (Məti Osmanoğlu) məqamlara diqqət 

etmək çağdaş edebiyatşünaslığın, uşaq edebiyatı ile bağlı tarixi mərhələlərin yeni gözlə oxunuşunu 

labüdləşdirir. Lokal hüdudları qırıb geniş panorama varmaq zamanla, dünya tempi ile ayaqlaşmağın 

tək yoludur. 
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ÇOCUK VE GENÇLERE TARİHİMİZİ TANITMANIN BİR YOLU EDEBİYAT 

(Akademisyen Yagub Mahmudov'un Eserleri Üzerine) 

Doç. Dr. Zakire ALİYEVA1 

 

Özet 

Her millet, ulusal ve ruhsal varlığı anavatanlarıyla bağlantılı olan tanınmış kişiliklerin, gayretli 
entelektüelleri de içeren tarihi kahramanların faaliyetleri ve mücadeleleri sayesinde yaşar.Tarih, 
sadece yılların bir kronolojisi değil, aynı zamanda edebi anılardaki yaşam ve kahramanlık tarihidir. 
Tarihin ve edebi hafızanın birleşmesiyle, çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinde devasa 
köprüler inşa ediliyor, tarihsel-kültürel-edebi hafızanın tükenmez bir hazinesi, Anavatan ve 
Toprak sevgisi yaratılıyor. Tarih benim, sizin değil, onun değil, hepimizin - halkımız, halkımız, 
uluslar - tüm insanlığın biyografisidir... Geçmiş ile günümüz arasındaki tarih köprüsü, bu kutsal 
köprüden geleceğe insanlığı yönlendirir. 

Tarihimizi tanıtmanın bir yolu edebiyattır. Hem tarihçi-bilim adamı hem de kanı Azerbaycancılık 
ve Türkçülük tarafından beslenen tarihi romanların yazarı, Azerbaycan-Türk devletinin büyük 
geçmişini renkli bir tablo olarak canlandırıyor. Bu görkemli tarihi yazan bilim adamı bizi 
yöneticilerimize, komutanlarımıza ve kahramanlarımıza tanıtır ve tahrifleri ciddi ve doğru 
gerçekler ve ilkeli konumla iter. Mesela yazar Yunus Oğuz. “Atabey Eldaniz”, “Atilla”, “Tahmasib 
Shah”, “Nadir Shah” ve d. romanlarla Azerbaycan tarihinin destansı yaratmaya devam ediyor. . 

Akademisyen Yagub Mahmudov'un çalışmaları AnaVatan tarihi ile ilgilenen uzmanlar, gençler ve 
gençler için masa kitaplarına dönüştürülüyor. Özellikle, öğrenciler için yazdığı ders kitapları 
tarihimizin belleğini edebi bellekle multidisipliner düzeyde sunar. "Ata yurdu" ders kitapın 
içeriğine bakalım: Anavatanım Azerbaycan!; Azığ mağarasının sırrı; Tomiris'in gayreti; Cavanshir; 
Demir Kapı-Derbent; Babek; Nizami ve tarihimiz; Uzun Hasan; Sara Xatun; Dahi Fuzuli; Şuşa kalesi 
- Panahabad; Cavad khan; Irevan hanlığı; Gülustan Dağı; Hasan bey Zardabi; M.F.Akhundzade; 
Dahi Sabir; Settar; Unutulmaz generallerimiz - A.Shikhlinsky, S.Mehmandarov ve d. "Tarihsel 
kişiliklerimizin efendisi olalım" projeleri, genç neslin ulusal-ruhsal ruhtaki yetiştirilmesi için Yagub 
Mahmudlu'nun büyük bir girişimidir. 

Yagub Mahmudov tarihte, Yunus Oğuz'un edebiyattaki misyonu karşılıklı. Bu misyonlar, tarihsel 
bilgi ve edebiyatın multidisipliner öğretimi örneklerine yansıtılmalıdır. Bu iki sütuna dayanarak, 
çocuklar, gençler, ülkeleri hakkında daha yaratıcı bilgi sağlama, verilen bilgileri doğrulama, 

                                                           
1 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü, zakiraalieva@rambler.ru 
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gerçekleri karşılaştırmalı ve modern bir düzeyde ve edebiyat dilinde sunma yeteneğini 
gösterebilirler. 

Anahtar Kelimeler: Yagub Mahmudov, tarih, edebiyat, multisipliner yanaşma, çocuk ve gençlik. 

 

LITERATURE IS A WAY TO CONVEY OUR STORY TO CHILDREN AND YOUTH 

(On the works of academician Yagub Mahmudov) 

Abstract 

The history of each nation, national and spiritual existence is associated with its famous 
personalities, as well as historical heroes. 

With the fusion of history and literary memory, huge bridges are being built in the upbringing of 
children and young people, an inexhaustible treasure of historical, cultural and literary memory, 
love for the Motherland and the Earth is created.History is the biography of all of us - our people, 
our people, nations. Both the historian-scientist and the author of historical novels, whose blood 
feeds on Azerbaijanism and Turkism, depict the great history of the Azerbaijani-Turkish state 
with colorful painting.  

The writer Yunus Oguz. "Atabey Eldaniz", "Atilla", "Tahmasib Shah", "Nadir Shah" and others 
continue to create an epic story of Azerbaijani history with novels. 

Academician Yagub Makhmudov's books are turning into reference books for youth and youth 
interested in the history of AnVatan. In particular, the textbooks he wrote for students represent 
the memory of our history at an interdisciplinary level with a literary memory. Let's look at the 
content of the textbook "Fatherland": Azerbaijan is my homeland! The secret of the Azig cave; 
Efforts of Tomiris; Kavanche; Iron gate-Derbent; Babak; High Hassan; Sara Khatun; Even Fizuli; 
Shusha Fortress - Panakhabad; Javad Khan; Iravan Khanate; M.F.Akhundzade; Ingenious Sabir; 
Our memorable generals; The mission in history of Y.Makhmudov and the mission of Yunus Oguz 
in literature are mutual. These missions should be reflected in examples of interdisciplinary 
teaching of history and literature. Based on these two pillars, children, young people can 
demonstrate their ability to provide more creative information about their country, verify the 
information provided, present facts in a comparative and contemporary way and in the language 
of literature. 

Keywords: Yagub Mahmudov, history, literature, multidisciplinary approach, children and youth. 

 

Giriş 

Her millet, ulusal ve ruhsal varlığı anavatanlarıyla bağlantılı olan tanınmış kişiliklerin, gayretli 

entelektüelleri de içeren tarihi kahramanların faaliyetleri ve mücadeleleri sayesinde yaşar. Tarihin ve 

edebi hafızanın birleşmesiyle, çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinde devasa köprüler inşa ediliyor, 

tarihsel-kültürel-edebi hafızanın tükenmez bir hazinesi, Anavatan ve Toprak sevgisi yaratılıyor. Tarih 

benim, sizin değil, onun değil, hepimizin - halkımız, halkımız, uluslar - tüm insanlığın biyografisidir 

... Geçmiş ile günümüz arasındaki tarih köprüsü, insanlığı bu kutsal köprüden geleceğe yönlendirir. 

Tarihimizi tanıtmanın bir yolu edebiyattır. Azerbaycan ve Türkçülükten beslenen tarihi 

romanların hem tarihçileri hem de yazarları, Azerbaycan-Türk devletinin büyük geçmişini gerçeklerle 

bezenmiş renkli bir manzaraya dönüştürüyorlar. Hem bu büyük tarihi inceleyen bilgin, hem de edebi 

figürlerini, edebi ortamını ve edebi manzarasını hayata geçiren edebiyat eleştirmeni, bizlere 

hükümdarlarımız, komutanlarımız ve kahramanlarımızla birlikte sunmakta, ciddi, belgesel deliller ve 

ilkeli duruşlarla sahteliği çürütmekte, sahte kaynakları zorlamakta ve adaleti tesis etmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında binlerce tarihi araştırmayı tamamlayan edebi eserlerden, edebi figürlerden, edebi 

çevrelerden, tam tersine edebi hafızamızı yeniden canlandıran tarihsel araştırmalardan, olgulardan, 

belgelerden vb. bahsedebiliriz. 
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Bugün Azerbaycan halkı yeni bir tarih yazıyor. Bu tarih, Başkomutan Başkomutan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yetkili liderliği ve ileri görüşlü politikası ile ülkemizin savaştan zarar 

gören bölgelerinde askeri rütbelerine bakılmaksızın Azerbaycan'ın oğulları tarafından yazılmıştır. 

yazılıyor ve yazılacak ...  

 

Edebiyat ve Tarih  

Uzun süre edebiyat ve tarih birbirinden ayrılamazdı. Eski kronikleri, örneğin geçmişin 

hikayesini hatırlamak yeterlidir. Hem edebiyatın hem de tarihin bir anıtıdır. 18. yüzyılın başlarında 

tarih, bağımsız bir bilim olarak edebiyattan ayrıldı, ancak edebiyat ve tarih arasındaki bağlantı kaldı. 

Edebiyatta tarihi bir konuyla ilgili pek çok eser var: geçmiş olaylar hakkında okuduğumuz romanlar, 

hikayeler, şiirler, dramalar, türküler. Birçok yazar tarihsel temalar üzerine eserler yarattı ve bugün de 

yapmaya devam ediyor. Her şeyden önce edebiyata bu kadar ilgi duyulması vatan sevgisi, halk sevgisi, 

tarihi koruma ve gelecek nesillere aktarma arzusu ile açıklanmaktadır. Yazarlar ise günümüzün, 

çevrenin ve toplumun sorduğu sorulara yanıt bulmak için tarihe dönüyor. 

Yazarların farklı zamanlarda yazılmış eserlerini okuduğumuzda çevremizdeki dünyanın 

değiştiğini ve insanın esasen aynı kaldığını görürüz. Binlerce yıl önce olduğu gibi, insanlar mutluluk 

ve özgürlük, güç ve refah için can atıyor. Bin yıl önce insan yaşamın anlamını anlamaya çalışırken, 

İnsanlık bir sosyo-felsefi değerler sistemi yaratır. 

Dikkat edersek, geleneksel kurguda romanlardaki kurgusal olayların (kurgu, bessteller vb.) 

çoğu zaman gerçek mekanların ve gerçek tarihi olayların arka planında yer aldığını göreceğiz. 

Dolayısıyla pek çok sanat eseri aslında tarihin unsurlarıdır. Bu inkar edilemez bir gerçektir. 

Ama aynı zamanda tarihin kaçınılmaz olarak sanatsal öğeler içerdiği gerçeği daha tartışmalı. 

Çoğu tarihçi aynı fikirde değil. Tarihçinin amacı elbette gerçek kişiler ve olaylar hakkında konuşmak 

ve onlar hakkındaki gerçeği bize anlatmaktır ki bu da tarihçinin sanat eserinin yazarı ile ortak bir 

özelliği. 

Tarihsel temanın kurguda özel bir yeri vardır. Tarihini bilmeyen birinin büyük sanat ve bilim 

eserleri yaratamayacağını söylemek güvenlidir. Aynı zamanda tarih, her birimiz tarafından bir 

deneyim olarak algılanır - insanlığın deneyimi, belirli bir ülkenin, ulusun veya belirli bir kişinin 

deneyimi. Kroniklerde, tefsirlerde, yaygın Türk edebi anıtlarında, el yazmalarında, mitlerde vb. Kadim 

tarihinin izlerini koruyan halkların varlıklarına daha fazla güvenmeleri tesadüf değildir. Yunus Oğuz 

gibi bir yazar tarihine güvenemese "Atabey Eldaniz", "Atilla", "Tahmasib Şah", "Nadir Şah" ve diğer 

romanlarla Azerbaycan tarihinin destanlarını yaratamaz. 

Edebi eserler, tarihi belgelerden daha uzun ömürlü olmuştur. Tarihsel olarak korunan ve 

erişilemez tarihsel belgeler bazen hükümdarlar, hanedanlar, rejimler, ideolojiler ve politik sistemler 

tarafından yıkıma mahkum edilmiş olsalar da, edebi eserler çoğaldı ve yeni nüshalarda yeniden 

üretildi. Akademisyenler de genellikle yardım için edebi eserlere başvurmak zorundadır. Görüldüğü 

gibi insan hafızası, kuşak hafızası, kan hafızası ve tarihsel hafıza da bir tür kroniktir. 

Akademisyen Yagub Mahmudovun tarihte, yazar Yunus Oğuz'un edebiyattaki misyonu 

karşılıklı. Bu misyonlar, tarihsel bilgi ve edebiyatın multidisipliner öğretimi örneklerine 

yansıtılmalıdır. Çocuklar, gençler bu iki sütuna güvenerek ülkeleri hakkında daha yaratıcı bilgiler 

sağlayabilmeli, verilen bilgileri doğrulayabilmeli, gerçekleri karşılaştırmalı ve modern ve edebi bir 

dilde sunum yapma becerilerini göstermelidir. 

İyice incelersek, ülkesinin kahramanlık tarihini yazan, tarihi gerçekleri edebi gerçeklerle 

birleştiren ve kendisi tanınan tarihçi bir kahraman olur. 

 

Akademisyen Yagub Mahmudov Kimdir?  

Babası 1918-1920 yıllarında milletimizi yok etmeye ve ülkemizi bizden almaya çalışan 

Taşnaklara karşı savaşan halkın gönüllüleriyle birlikte kahramanlığını ortaya koydu.1930 Göynük 

ayaklanmasının liderlerinden biriydi. Kimliğimi babası Mikail Mahmud oğlundan miras aldı. Baş 
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Göynük köyü "Kınık" ile bağlantılı ve "Dash Oğuz" olarak adlandırılıyor. "Kitabi-Dada Gorgud" da 

adı geçen coğrafi alanlardan sadece "Dash Oğuz" bilinmekte ve antik adının ülkemizde modern 

zamanlara kadar korunduğunu görüyoruz. 

Akademisyen Yagub Mikayıl oğlu Mahmudov Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Asil 

Üyesi, A.A.Bakıhanov adına Tarih enstitü müdürü, bir çok Devlet Ödülü Sahibidir. 

Akademisyen Yagub Mahmudov'un çalışmaları, kitapları Anavatan tarihi ile ilgilenen 

uzmanlara, çocuk ve gençlere çok disiplinli bir şekilde sunuyor. "Tarihi kişiliklerimizin efendisi 

olalım" projeleri Genç neslin milli ve manevi yetişmesi için Yağub Mahmudov'un büyük bir 

girişimidir. 

Gençler, artık entegre etmek istediğimiz ünlü Avrupalı diplomatların araştırma ve yazılarından, 

Akkoyunlu ve Safevi saraylarından yardım istediklerini, gerçek niyetlerini ve tarihimizin inceliklerini 

öğrendiler. Gençler Yagub Mahmudov'un " Öğrenilmemiş sayfalar" kitapının sayfalarını çevirirken 

"Gezginlerin Azerbaycan'a geldiğini" gördüler, gezginler arasına katılarak "Ateş Ülkesine Yolculuk" 

yaptılar, Azerbaycan'ı keşfettiler, damarlarında Türk kanını kaynattılar ve Türk olmaktan gurur 

duyuyorlardı! Sinsi düşmanlarımız bizi alaya aldığında, atalarımızı yanlış varsayımlarla değiştirince, 

Yagub Mahmudov öğrencilerine Azerbaycan tarihinin rönesansını öğretti, onlara Altay dünyasının 

kapılarını açtı. Dolayısıyla Azerbaycan tarihi ile Yagub Mahmudov ismi arasına eşit bir işaret koymak 

abartı olmaz ... 

Akademisyen Yagub Mahmudov, Tarih Enstitüsü'nün önde gelen bilimsel araştırmalarının yanı 

sıra, lise öğrencileri ve öğrenci izleyicileriyle yaptığı görüşmelerde Ermenilerin ve onların 

destekçilerinin "Büyük Ermenistan" sahte hayallerini bilimsel kanıtlara ve tarihsel gerçeklere 

dayanarak, cesurca ortaya koyuyor. “Halka soykırım” (Mart 1918), “Azerbaycan'ın Zangazur kentinde 

Ermeni infazcılar tarafından işlenen vahşet", "Guba bölgesinde Azerbaycan halkına karşı soykırım 

(Mart-Nisan 1918)", "Şamahı bölgesinde Azerbaycan halkına karşı soykırım (1918) Mart-Nisan 1918) 

“, “Azerbaycan halkına karşı Mart 1918 soykırımı”, “Azerbaycanlılara yönelik Urmiye soykırımı ile 

ilgili yeni arşiv belgeleri”, “Doğu Anadolu, Nahçıvan ve Erivan Ermenileri yeni arşiv belgelerinde 

Türk-Müslüman nüfusa yönelik soykırım” , “Büyük Ermenistan kurgusu: terörizm, soykırım ve 

yabancı toprakların işgali vb.İdeolojisi"- rapor konuşmalarında ise sadece hain karakterlerini dünyaya 

tanıtmak için büyük çaba sarf etmekle kalmıyor, aynı zamanda liderliğini yaptığı ekibi, yarınlara adım 

atan genç nesil ve çocukları da harekete geçiriyor. 

Karabağ, Nahçıvan ve Erivan'ın eski Azerbaycan toprakları olduğunu önceki araştırmalarında 

defalarca kanıtlayan Yağub Mahmudov, "Karabağ: gerçek tarih, gerçekler, belgeler", "Nahçıvan: tarih 

ve anıtlar", "Erivan hanlığı" nın proje lideri, bilimsel editörü ve ortak yazarıdır. Temel eserlerinde 

yabancı toprakları ele geçirme politikası güden tarihçiler de dahil olmak üzere Ermeni şovenistlerinin 

sahte teorilerine ve kurgusal bilimlerine darbe indirmeyi başardı, Güney Kafkasya'yı terör ve soykırım 

tehdidi altında tuttu ve "daha büyük Ermenistan" illüzyonunda yaşadı. (Bunyadov, 2014)   

 

Azerbaycan Okullarında Tarihi ve Edebi Misyon  

Yagub Mikayil oğlu Mahmudov'un yazıp düzenlediği "Tarihi kişiliklerimize sahip olalım" 

projesi Azerbaycan okullarında yaygın olarak uygulanmaktadır, hadi bazı olayların isimlerine 

bakalım: 

Bakü'nün Nizami ilçesinde 11 Şubat 2016 tarihinde Bakü'nün Yasamal ilçesinde 20 Ocak Eldar 

Mammadov'un şehit adıyla anılan 21 numaralı ortaokulda "Sara Khatun", "Shah Tahmasib Safavi", 

12 Ocak 2016'da 272 No'lu Ortaokulda, "Gayretli kadın hükümdarımız - Tomiris", 22 Nisan 201 No'lu 

ortaokulunda, "Azerbaycan'ın Safevi hükümdarı - Şah Abbas I" 2 Haziran'da Bakü Binagadi ilçesinde 

144 numaralı ortaokulda "Azerbaycan'ın büyük devlet adamı Hasan Padşah”, 4 Kasım'da Şeki'deki 10 

No'lu okulda bağımsız Şeki Hanlığı'nın kurucusu Hacı Çelebi Han'a ithafen “Hacı Çelebi Han” konulu 

bir konferans düzenledi. Şu anda Tarih Enstitüsü'nden bilim adamlarının katılımı ile proje aynı 

kararlılık ve özveri ile devam etmektedir. 
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Akademisyen Yagub Mahmudov'un yazdığı ortaokulun farklı sınıfları için tarih ders kitapları, 

programları, öğretim yardımcıları vb. gerçek yükün zenginliği, sunum dilinin akıcılığı ve stili ile ayırt 

edilir. Azerbaycan tarihi ve Türk halkları ile ilgili konular da dikkat çekicidir. Lise 5. sınıf için "Ata 

yurdu" (Baba yurdu) ders kitabındaki konular tarih olmakla birlikte, edebi bir aurayla çekicidirler: 

“Benim vatanım Azerbaycan!: Azerbaycan bir anıtlar ülkesidir; Azıh mağarasının sırrı; 

Halkımızın Nevruz'u; Azerbaycan Devleti Manna; Tomiris'in gayreti; Atropatena-Azerbaycan; Eski 

Arnavutluk ve başkenti Gabala; Demir Kapı-Derbent; Babek; Barda; Ganja; "Kitabi-Dada Gorgud"; 

Shamakhi-Shirvanshah eyaletinin başkenti; Atabey Shamsaddin Eldaniz; Nahçıvan-Atabey eyaletinin 

başkenti; Mimar Ajami; Nizami ve tarihimiz; Maragha Gözlemevi; Tebriz; "Rashidiyya" - Eski 

Azerbaycan Üniversitesi; Uzun Hasan; Sara Xatun; Ardabil; Güçlü Azerbaycan devleti; Dahi Fuzuli; 

Koroğlu; Shaki; Shusha kalesi-Panahabad; Cavad khan; Erivan hanlığı; Gülustan Dağı; Türkmençay 

Antlaşması - halkın trajedisi; A.A.Bakikhanov; Guba ayaklanması; M.F.Axundov; Mirza Kazimbay; 

Halkın İntikamcıları; Oil Baku; Büyük hayırsever; "Molla Nasreddin"; Dahi Sabir; Sattarkhan; 

Unutulmaz generallerimiz - A. Shikhlinsky, S.Mehmandarov; Halkımıza karşı soykırım; "Bir kez 

yükselen bayrak bir daha asla düşmez"; 28 Nisan trajedisi; Alley; 37.; Üzeyir Hacıbeyli; Hazi Aslanov; 

Mehdi Huseynzade; Siyah altınımız faşizmin üstesinden gelir; Ustad Shahriyar; 18 Ekim - 

bağımsızlığımızın restorasyonu; Hocalı soykırımı; Yeni Azerbaycan'ın kurucusu; Bu olayların tarihini 

hatırlayın”. (Mahmudov, 2003, s.4) 

"Ata yurdu" hakkında - Babam benim için değişmez, harika, her zaman gözlerimin önünde 

hissediyorum. Keşke ailemizde babaya değer veriyorsak, annenin yerini nasıl görürsek, birçok 

Azerbaycanlı ailenin babayı bu şekilde takdir etmesini, anneyi bu şekilde takdir etmesini diliyorum. 

Her birinin ailede, memlekette, köyde yeri olduğu için ... Ana vatandan sabahtan akşama kadar 

okuyorlar. Vatan için daha kutsal boyutlar olabilir. Ancak memleketi, ülkeyi koruyan babadır. Ata 

yurdu... milli ve manevi değerlerimizi korumalıyız, milletimizin evrimsel süreçleri hızlandırılmalıdır. 

Tarih, insanların biyografisidir. Kendim de dahil olmak üzere eski nesillerin her birinin bir dönemden 

geçtiğini düşündüm ve karar verdim, ancak yeni nesil tamamen farklı bir şekilde yetiştirilmeli. Bu 

yüzden bu egzotik hikayelere "Ata yurdu" adını verdim ve 5. sınıf için bir ders kitabı "Ata yurdu" 

yazdım. Ve oradaki konseptin bizim Azerbaycan düşüncemizle tamamen tutarlı olduğu için gurur 

duyuyorum. Ve bu kavram ders kitaplarımızda, öğretimimizde. Çünkü ülke sadece herkesin doğduğu 

köy değil. Yani ülke, Azerbaycan'ın tamamı. Annemizi kutsal sayıyorum ama ülkemiz babalarımızın, 

atalarımızın ülkesidir". (Tanıdığımız… 2019, s.113) 

 

Tarihsel Gerçeklerin Arkasındakı Biyografi  

Tarihçi yalnızca tarih kitapları ve ders kitapları yazmakla kalmaz, bazen de sunduğu tarihsel 

gerçeklerin arkasında biyografisi vardır. Şu ilginç noktalara dikkat edelim: Molla Cuma Hakkında - 

“20. yılda Molla Cuma'dan öğrendim ve dedemin söylediği tarih gerçekleşti. 15 Temmuz 20'de 

helikopterler nihayet gökyüzünü bombaladı ve sonra köyümüzde elden ele geçti. Molla Cuma da orada 

öldürüldü. Hareketin liderlerinden biri olan büyükbabam cenazesini gördü ve Molla Cuma'yı nasıl 

öldürdüklerini anlattı ... " 

Akademisyen Yagub Mahmudov'un Sara Khatun Hakkında – “Tanınmış bir diplomat ve devlet 

adamı olan Sara Khatun, Akkoyunlu devletinin dış politikasını şekillendirmede önemli bir rol oynadı. 

Tüm Doğu'nun tek yetenekli diplomatı olarak tanınan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi 

Sara Hatun, Avrupa ülkelerinde bile biliniyordu. Akkoyunlu devletinin yabancı ülkelerle diplomatik 

ilişkilerinde Sara Hatun'un rolü daha önemliydi. Uzun Hasan, tüm dış politika konularında kendisiyle 

istişare etti ve onu en sorumlu diplomatik görüşmelere gönderdi. (Mahmudov (1972, s.6)  

Akademisyen Yagub Mahmudov matematiksel bir zihne, aydınlanmış bir zekaya ve pek çok 

kişinin imrenebileceği bir belleğe sahip. Bu, sorulara verdiği dürtüsel cevaplarda, konuşmalarında, 

özellikle Azerbaycan tarihi ile ilgili konulardaki tartışmalarda görülebilir. Tüm bunların yanı sıra ciddi 

ve bazen sert görünen bu adamın şiirsel kalbi, tarihi eserlerin satırlarının gerisinde görülebilir. 

Tarihçinin Azerbaycan edebiyatının klasikleri, milli müziğimiz ve sanat eserleri hakkında kendi 

görüşleri ve ilginç fikirleri vardır. Hepsini konuşma fırsatımız olmadığına göre Nizami Gencevi ile 

ilgili tek bir fikirle yetinelim: 
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Nizami Ganjavi Hakkında - “Kendisinden önceki bilimsel ve felsefi mirasın derinliklerine inen, 

çeşitli ilim ve dilleri bilen ve Gence'nin sıcak ortamında yaşayan Nizami, dünyadaki hümanist 

edebiyatın en büyük ustalarından biridir. Nizami'nin işinin mayası insandır. Şairin günlük hayatında 

karşılaştığı sıradan endişeler arasında iyiyle kötü arasındaki mücadelede yaşayan, dünyadan uzak, bu 

dünyada yaşayan, çok çalışan, seven, güzellik ve bilgeliğin birliği ile yoğrulmuş bir kişi! Böyle gerçek 

bir insan, büyük hümanistlerin şiir dünyasının kalbinde, aşkı duruyor ... Nizami sadece çağdaşlarını 

değil, hümanist aşk felsefesi ve eşsiz sözleriyle ilerleyen yıllarında yaşamış ve yaratmış birçok önemli 

hümanisti de geride bırakmıştır. (Mahmudov, 1996, s. 74). 

 

Sonuç 

Akademisyen Yagub Mahmudov'un geniş kapsamlı, son derece bilgili bir uzman olarak vatan 

tarihinin çalışılmasına büyük katkısı var. Araştırmalarının bir kısmının Anavatan tarihi ile ilgilenen 

uzmanlarımızın, anavatanlarının tarihine ilgi duyan gençlerimizin ve okul çocuklarımızın masa 

kitapları olması sevindiricidir. Aydının Tarihsel yüzyılların zengin gerçeklerinin mayasında bir de 

edebi atmosfer var. Tarihi araştırmaları, romanın etkisinde hedeftir. Akademisyen Yagub 

Mahmudov'un  bu kitapları gibi: 

Odlar Yurduna Seyahet, Bakı, Genclik, 1980 

Seyyahlar, Keşfler, Azerbaycan, Bakı, Genclik, 1980 

Qarabağ: Real Tarix, Faktlar, Senedler, Bakı, Tehsil, 2005 

Qarabağ: Asıl Tarih, Gerçekler, Belgeler, Bakı, Turhan NPB,2011. 

İrevan Hanlığı. Rusiya İşğalı ve Ermenilerin Şimali Azerbaycan  Topraklarına Köçürülmesi. 

Bakı, 2009 

Şuşa-Penahabad: Qarabağın Sinesinde Azerbaycan Möcüzesi, Bakı, Tehsil,2012 

Real Tarix ve «Böyük Ermenistan» Uydurması. Bakı, Turhan NPB, 2014. 

Azerbaycan Halkına Qarşı 1918-ci İl Soyqırımları. Bakı, 2016 

Azerbaycan Halkının İrevan ve Etrafındakı Topraklara Tarixi Varislik Hüququ Berpa 

Olunmalı, Bakı, Elm, 2017. Ve d.  
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AZERBAYCAN VE KARAKALPAK FOLKLORU VE YAZILI ÇOCUK  

EDEBİYATI ÖRNEKLERİNDEKİ MİTOLOJİK İNANÇ VE MOTİFLER 

Arş. Gör. Dr. Şebnem MEMMEDOVA1 

 

Özet 

Etnik sanat kültürünün önemli parçasını folklor, destanlar, yazılı edebiyat örnekleri oluşturur. 
Bunlar arasında çocuk edebiyatı örnekleri önemli yere sahiptir.  Bu açıdan Azerbaycan ve 
Karakalpak folkloru ile yazılı edebiyatın mitlerle bağlantısını, folklor ve edebiyatın mitolojik 
motifi, inanç, olay örgüsü ve imgelerle kullanımını takip etmek çok önemlidir. Bu bağlamda 
Azerbaycan edebiyatının önemli dalı olan çocuk folkloru ve çocuk edebiyatı ile ilgili konular 
üzerinde çalışılmış, ancak Karakalpak sanatında çocuk edebiyatı dalı çok geç gelişmiştir. 

Azerbaycan'da XI-XII. Yüzyıllarda çocuk folkloru ve çocuk edebiyatı örnekleri bulunurken, 
Karakalpak yazılı edebiyatının oluşumu XIX. Yüzyılın ikinci yarısında – XX. Yüzyılın başlarında 
gelişmeye başlamıştır. Azerbaycan edebiyatının ünlü temsilcileri Hakani, Nizami, Fuzuli, G.Zakir, 
A.Bakihanov, M.Vazeh, S.A.Şirvani, M.E.Sabir, A.Sehhet, M.Mahmudbeyov, S.M.Ganizade, 
C.Memmedguluzade ve diğerleri bu alanda değerli örnekler yaratmışsa da,yazılı çocuk edebiyatı 
örnekleri XIX.Yüzyılda yazıp yaratan Günhoca, Hacıniyaz, Berdağ, Ateş ve XX.Yüzyıl şairleri 
S.Abbazov, H.Ayımbetov, R.Aymuratov, A.Agnazarov, Ş.Aytmuratova, S.Ayapov, Y.Ajimov, 
G.Ametov, M.Berdiyev, J.Dilburatov, A.Dıbılulı, T.Yesşanov, T.Jumabayev, T.Jumamuratov, 
K.Karimov, T.Gabulov, S.Majitov, J.Oteniyazov, O. Sarsenbayev, M. Seyitniyazov, A. Seytekov, U. 
Hojanazarov, İ.Fazilov, İ.Yusupov ve diğerleri tarafından oluşturulmuştur. 

Belirttiğimiz gibi, bu sorunu yorumlarken, Azerbaycan ve Karakalpak folklor ve yazılı edebiyat 
örneklerinde sanatçıların mitlere, mitolojik motiflere, olay örgüsüne ve imgelerine hitap 
etmelerinin bir sıra sebeplerine değineceğiz. 

Anahtar kelimeler: folklor, yazılı edebiyat, çocuk edebiyatı, destan, mitler, inançlar 

 

AZERBAİJANİ AND KARAKALPAK FOLKLORE AND APPEAL TO MYTHOLOGİCAL BELİEFS 
AND MOTİVES İN THE EXAMPLES OF WRİTTEN CHİLDREN'S LİTERATURE 

Abstract 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü, shebnem.memmedova1981@mail.ru 
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An important part of ethnic art culture is folklore, epics, examples of written literature. Examples 
of children's literature have a leading position among them. From this point of view, it is very 
important to follow the connection of Azerbaijani and Karakalpak folklore and written literature 
with myths, the use of folklore and literature by mythological motives, beliefs, plots and images. 
In this context, issues related to children's folklore and children's literature, which are important 
branches of Azerbaijani literature were studied, but the branch of children's literature in 
Karakalpak art was developed much later. 

While examples of children's folklore and children's literature can be found in Azerbaijan in the 
XI -XII centuries, the formation of Karakalpak written literature began to develop in the second 
half of the XIX - early XX centuries. Famous representatives of Azerbaijani literature Khagani, 
Nizami, Fuzuli, G.Zakir, A.Bakikhanov, M.Vazeh, S.A.Shirvani, M.A.Sabir, A.Sahhat, 
M.Mahmudbeyov, S.M.Ganizade, J.Mammadguluzadeh created valuable samples in this field. 
Gunkhoja, Hajiniyaz, Berdagh, Atesh and poets such as S.Abbazov, H.Ayimbetov, R.Aymuratov, 
A.Agnazarov, Sh.Aitmuratova, S.Ayapov, who wrote and created valuable examples in this field, 
wrote valuable works in the XX century. It was created by Y.Ajimov, Q.Ametov, M.Berdiyev, 
J.Dilburatov, A.Dibiluli, T.Yesshanov, T.Jumabayev, T.Jumamuratov, K.Karimov, T.Gabulov, 
S.Majitov, J.Oteniyazov, O.Sarsenbayev, M.Seyitniyazov, A.Seytekov, U.Khojanazarov, I.Fazilov, 
I.Yusupov and others. 

While commenting on this problem, we will touch on a number of aspects of the artists' appeal 
to myths, mythological motifs, plots and images in the examples of Azerbaijani and Karakalpak 
folklore and written literature. 

Key Words: Folklor, written literature, children's literature, epic, myths, beliefs. 

 

               Giriş 

Folklorun ve yazılı edebiyatın tarihsel kökleri oldukça eskidir. İlk belirtileri insan 

düşüncesinin erken dönemiyle ilişkilidir. İlkel insanlar olayların gerçek nedenlerini 

belirleyemedikleri için bunu mitolojik düşünceyle ilişkilendirmişler. Azerbaycan ve Karakalpak 

halklarının Antik Çağlardan kalma eski halk sanatının zengin örnekleri vardır. Yazılı edebiyatın 

ortaya çıkmasından önce bile, her iki halkın böylesine eşsiz bir sanatı, bu halkların manevi kültürünü 

yansıtarak, onları geçmiş sosyal yaşamlarındaki önemli olaylarla çevreler. 

Aynı zamanda, her iki halkın sözlü ve yazılı örnekleri, çocuk folklorunda ve yazılı edebiyat 

örneklerinde önemli bir yere sahiptir. Ve her ikisinin de tarih boyunca mitolojik inançlara ve 

motiflere başvurması ilginçtir. Folklor ve yazılı edebiyat,  bu halkların kültürünün gelişiminde kendi 

aşamalarıyla  farklı olduğunu belirtmek gerekir.  

 

Azerbaycan ve Karakalpak Folkloru ve Yazılı Çocuk Edebiyatı Örneklerindeki Mitolojik 

İnanç ve Motifler 

Azerbaycan folkloru ve yazılı çocuk edebiyatı yüzyıllar boyunca paralel olarak geliştiyse, 

X-XI yüzyıllar ve daha önce bir-birlerini zenginleştirdiyse, folklor ve edebiyatın gelişimi bu arka 

plana karşı farklı bir şekilde gitmiştir. Yani, eğer XVIII yüzyılın 60'larından önce ya da daha doğrusu 

Jien Jırau'nun yaratıcılığından önce, folklorun halkın kültürel ve manevi düşüncesinde önemli bir rol 

oynadığı Jien Jırau'nun yaratıcılığından sonra, yazılı, yazarın edebiyat örnekleri yaratılmaya 

başlandı.  Yazılı örneklerin geç ortaya çıkması nedeniyle folklor, Karakalpaklarda etkinlikleri ve 

anıtsallıkları bakımından farklılık gösteren yazılı edebiyat örneklerini telafi etmeye muvaffak 

olmuştur. Unutulmamalıdır ki 2014 yılında Karakalpak mitologları, folklor ve destan bilimcilerin 

sürekli çabaları sonucunda Karakalpakstan'ın başkenti Nökis'te 9 anıtsal kitapta 100 ciltlik 

“Karakalpak Folkloru” yayınlandı. (Karakalpak folkloru, 2014-2015) 8. kitabın 77-87. ciltlerinde 

mitler, efsaneler, şecereler, anlatılar, bilge sözler, alkışlar, beddualar vb. yer alır.  Ayrıca 2018 

yılında Nökis'teki Karakalpakstan Yayınevi, Karakalpak halkbilimcisi Seydin Amirlan'ın 

editörlüğünde “Karakalpak Çocuk Edebiyatı Antolojisi”ni çocuklara armağan eder. (Qaraqalpaq 
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balalar adebiyatının antologiyası, 2018: 288). Karakalpak okurlarına ilk kez sunulan bu “Antolojide 

...” 44 şair ve 20 yazarın yazdığı çocuk edebiyatı örneklerine yer verilmiştir. 

Azerbaycan çocuk edebiyatı örneklerine gelince, durum tamamen farklıdır. Çünkü 

Azerbaycan'da çocuk edebiyatı antolojileri uzun bir süredir farklı zamanlarda basılmış ve bunlar 

hakkında bir dizi kapsamlı analiz yapılmıştır. Bu nedenle bu çocuk antolojilerinden değil, 

Azerbaycan ve Karakalpak çocuk folkloru ve yazılı edebiyat örneklerinde mitolojik inanç ve 

motiflerin nasıl yer aldığından bahsedeceğiz. Bazen mitolojik motifler ve inançlar, bu veya diğer 

örnekler içerisinde öyle kaybolmuştur ki, onlardaki türün sınırlarını belirlemek çok zordur. Ancak 

mitolojik inanç ve motiflerin folklor ve yazılı edebiyatta kullanımından bahsederken, “Leyli ve 

Mecnun”, “Sırlar Hazinesi” ve Nizami Gencevi'nin “Hamse”sinde  yer alan mitolojik inanç ve 

motiflerin (efsaneler ve anlatılar) folklor örnekleri ile birlikte naıl kullanıldığını görebiliyoruz. 

Azerbaycan ve Karakalpak folklorunda ve çocuk edebiyatında birbirine oldukça benzeyen 

mitolojik unsurların kullanıldığını görebiliriz. Böylece, bu tür paralelliklere dikkat ederek, 

diğerlerini de dikkate alarak, ilgili gerçeklerin açıklanması için herhangi bir tarihsel senaryo 

oluşturabiliriz. Örneğin, her iki halkın masal repertuarında (“Melikmemmed ve Melikahmed”, 

“Cantig”, “Şems-Kamer”, “Prens Mutalib”, “Gül Semavere Ne Yaptı, Semaver Güle Ne Yaptı?”, 

“Güloğlan”, “Siyah At”, “Padişah Oğlu Behram`ın Masalı”, “Kellegözü`ün Masalı”, “Kel Hasan`ın 

Masalı”, “Tepegöz`ün Masalı”, “Nardan Kızının Masalı”, “Melik Cümşüd`ün Masalı” vb. (Əliyev, 

2004: 217-240 ), karakalpak halk masalları (“Cadı”, “Gizildaş”, “Asıl arkadaş”, “Tiyın”, “Sinekler 

şahı”, “Dört Abdullah”, “Kel”, “Üvey anne” vb. (Qaraqalpaq halk nağılları, 2006: 212) verilen 

örnekler dahilinde, diğer durumlarda veya kaynaklara erişilememesi uzmanların bu tür numuneleri 

doğrulamasını zorlaştırır. 

Bilindiği gibi olay örgüsünden farklı olarak motif, belirli bir araştırmacı tarafından objektif 

bir çerçevede belirlenir. İlk motif, belirli bir görüntüyü yansıtarak herhangi bir bağlama uyabilir. 

Olay örgüsünü oluşturan motifler, metnin yapısal unsurlarını yansıtır. Bu durumda, olay örgüsünü 

oluşturan motif, nükleer mitolojiden (her ikisinden) daha fazla zarla kaplanır.  

Hemen tüm eserlerde mitoloji ve folklor eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Belki de “mitoloji” 

olmadan mümkün olabilirdi. Ancak bunu yapmak çok zordur. Çünkü her gün kullandığımız “mit” 

ve “mitoloji” kelimelerinin terminolojik kullanımı o kadar geniş ki sözlükten çıkarmak kolay değil. 

Konumuzda mitoloji, mitolojik inançlar ve motifler tür ya da olay örgüsü açısından ayırt edilmez. 

Folklor, kendisini yaratan kültürün ötesinde herhangi bir dilde açıklama talep edilerek 

incelenebilecek kaynaklardan oluşur. Metin, söz konusu olaylarla ilgili bir hikaye olarak kabul 

edilebilir. Bu işaret bir şeyin mecazıysa, o zaman mite dönüşür.  Mitoloji, belirli bir kültür 

bağlamında anlaşılan bir açıklama gerektirir. Aynı kaynaktan, çeşitli mitlerin neye hizmet 

etmesinden ve onları kimin yorumladığına bağlı olarak, dinleyiciler ve anlatıcılar mitolojik metinlere 

anlam, değer ve duygu açısından ek unsurlar getirirler. Muhtemelen bu nedenle R. Bart, mitolojiyi 

“ikinci semiyolojik sistem” olarak tanımlamıştır. (Мифология и фольклор….m.polit.ru). 

Folklor ve mitoloji arasındaki neden-sonuç ilişkisi, bir yandan doğa ve sosyal çevre ile diğer 

kültür alanlarından daha zayıf olduğu için, metinlerdeki motiflerin çokluğu, göç ve kültürel ilişkiler 

için ideal bir işaret haline gelir. Ünlü Rus mitoloğu Y.Meletinsky şunları yazar: “Mitler bazen masal, 

efsane veya yerel anlatılar biçiminde olup ve sadece Tanrılar hakkında değil, aynı zamanda 

kahramanlar, tarihi prototiplere sahip kahramanlardan da bahseder. (Мелетинский, 1995: 172). 

Aslında mitolojik inançlar ve motifler yüzyıllardır Azerbaycan ve Karakalpak çocuk 

folklorunun ve yazılı edebiyatının önemli kaynakları olmuştur. Araştırmacı S.M. Leuther, on yıldır 

çocuk folkloru ve çocuk edebiyatı alanındaki gözlemlerini özetleyerek konunun konusunu ve 

sınırlarını vurgular, çocuk folklorunun özelliklerini, şiirsel klasiklerde arkaik çocuk mitolojisini, 

modern mitolojik inanç ve motiflerin nasıl kullanılacağı ve onun  şiirselliğinin bir sıra sorunlarını 

analiz eder. Şair, çocuk klasiklerinde arkaik mitolojinin sorunlarını, çocuk ninnilerindeki mitolojik 

köken ve inançları, modern çocuk mitolojisini, çocukların mitolojik öykülerini, çocuk folklorunu ve 

çocuk edebiyatının bazı ilginç konularını ortaya koymaktadır (Лойтер, Русский…twırpx.com). 

Genel olarak, edebiyatın çocuklara veya yetişkinlere hitap etme sorunu şartlı olmasına 

rağmen, “çocuk folkloru” ve “çocuk edebiyatı” gibi terimler yüzyıllardır kullanılmaktadır. “Çocuk 
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folkloru” ve “çocuk edebiyatı” terimlerinin çekiciliği, konunun her zaman güncel olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda sorunun güncelliği, hepimizin hayatımızın belirli bir döneminde 

çocuk folklorunun taşıyıcısı olduğumuz gerçeğiyle açıklanmaktadır. Aynı zamanda çocuk folkloru 

ve çocuk edebiyatı, dönemin kitlesel kültürel metinlerini kolayca eritir. 

Araştırmacılar, çocuk folkloru örneklerindeki aşırı arkaik inançların, motif ve hayal gücü 

unsurlarının koruyub sakladığını belirtir, ama bunlar yetişkin folklor örneklerinde bulunmaz. Bunun 

tipik bir örneği, meteorolojik büyünün kalıntısı olarak düşünülebilecek “yağmuru dayan, yağmur 

yağma” inancıdır. Ayrıca çocuk ve ergen oyunlarında pek çok arkaik özellik bulunmaktadır (bunlar 

zamanımızda çocuklar ve ergenler tarafından oyun alanlarında yeterince kullanılmıştır). 

Araştırmacılara göre, burada oyunla ritüel arasındaki geniş bir bağlantı ortaya çıkar. Dolayısıyla, 

çocuk folklorunun oldukça “eski” olduğu ve mitolojik unsurlarla dolu olmasına rağmen her zaman 

“genç” olma eğiliminde olduğu söylenebilir (Бернштам, 1990: 17-36). 

Şüphesiz, Azerbaycan ve Karakalpak folklorunun ve yazılı çocuk edebiyatının gelişimindeki 

mitolojik inanç ve motiflerden bahsederken, değişen toplumsal koşulların içerik ve biçimlerine 

etkisinden bahsetmek gerekir. Örneğin, XX. Yüzyılın sonlarından bu yana, hem Azerbaycan'da, hem 

de Karakalpakistan'da giderek daha fazla çocuk şehir sakinleri haline gelir. Ancak çocukların 

zihinsel gelişiminde her zaman korku, merak ve bunları yok etme gibi duygular oluşmuştur. Daha 

önceki yüzyıllarda bu, köy ortamında genel folklor geleneği tarafından ödenmişse (yani kırsal 

kesimde anneler, nineler, dedeler onlara alıntılar, mitolojik hikayeler, efsaneler, masallar vb. 

anlatmışsa), günümüz koşullarında kentsel çevre ve yaşamda onların oluşumları tamamen farklı 

şekilde gelişir.  

Çocukların hayal gücüne dayanan plastik görüntüler, “zihinsel enerji” kazanarak, sanki 

K.G.Yung'un da belirttiği gibi  kolektif bilinçaltını etkiler. Çocuğun yaratıcı çalışmasında, fetişizm 

ve animizm gibi evrensel kültür işaretleri – benzersiz vizyon, boyut, ktonik karakterler ortaya çıkar 

ve dönüşüme maruz kalırlar. Bu, bize bu tür görüntülerin modern çocuk mitolojisinin bir parçası 

haline geldiğini söylememiz için neden sağlar (Современная детска…textologiya.ru). 

Aynı zamanda, çocuk folklorunun kendi etnokültürel geleneklerine sahip olduğunu 

unutmamalıyız. Yukarıda bahsettiğimiz S.M. Leuther, haklı olarak, çocuk folklorunun folklor 

çalışmalarında genel kabul gören şekilde anlatıcıyı tanımadığına işaret etmektedir. Psikolojik bir 

ortamda yaratıcı çalışmada etnik bilgi ve birlik ortaya çıkar ve karşılığında ikili bir karşıtlık “kendim-

diğer” oluşur. Çocuklar, dünyanın farklı alt etnik grupları içindeki alt kültürlerinin koruyucuları ve 

taşıyıcılarıdır, her şeyden önce, “dünya görüşlerinin” varlığıyla ayırt edilirler. Aynı zamanda, 

çocukların alt kültürünün dili olan çocuk folkloru, dünya görüşünü şekillendirmenin, korumanın ve 

dönüştürmenin önemli bir aracıdır” (Лойтер, http://childcult.rsuh.ru/article.htmi?id=5951013). 

Elbette, etnik kimlik, sosyal ve kültürel deneyim biriktirme sürecinde oluşur, var olur ve kişiyi 

tanımlar. 

Azerbaycan ve Karakalpak folklorunun ve yazılı çocuk edebiyatının ortaya çıkmasında ve 

gelişmesinde anadilli okulların ve  derslerin rolü önemlidir. Çünkü öğretilen konu programların, ders 

kitaplarının ve kitapların ortaya çıkmasını gerektiriyordu. Orta Çağ'da Arapça-Farsçanın pedagojik 

ortamdaki hakimiyetinden dolayı ana dilin (hem Azerbaycancanın, hem de Karakalpakcanın) 

hakimiyeti bizden alınmışsa ve bu çocuklar için sanat eserleri yazma girişimine yol açmışsa, 

Karakalpakistan'dan çok önce Azerbaycan'da çocuk edebiyatı örnekleri bu alandaki süreçleri olumlu 

yönde etkileye bilmiştir.  Nedeni açıktı. Rus çarlığı için, sömürge halkının dili olan Azerbaycanca 

ders kitaplarının ve kitapların oluşturulması hiç de önemlilik arzetmiyordu (Məmmədov, Babayev, 

Cavadov, 1992: 19)  Karakalpakstan'daki durum daha da tahammül edilemezdi. İmparatorluğun 

zulmü o kadar şiddetliydi ki ne Azerbaycan, ne de Karakalpakistan bu konuda acil önlemler almadı. 

S.A. Şirvani tarafından yazılıp yayımlanmayan “Rebiül-Etfal” ders kitabından neredeyse yarım asır 

önce bile “Azerbaycanca sadece iki ders kitabı” (N. Dementyev – “Alfabe”, “İlk Okuma İçin Fabl 

ve Hikayeler” – 1839) ve bir kitap (M.Ş.Vazeh, I.Grigoryev – “Kitabi-Türki” – 1850) derlendi ve 

çocuklara armağan edildi. A. Şaig'e göre, Azerbaycan'ın yanı sıra Karakalpakistan'daki Çarlık 

politikası ana dilde ve genel olarak özellikle çocuk edebiyatı örneklerinin yayınlanması ihmal edildi. 

Bu doğaldı. Çarlık, bütün mal mülküne göz koyduğu bölgelerde edebi örnekler yaratılmasına, milli 
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kültür örneklerinin yayılmasına, bu halkların her birinin manevi değerlerinin gelişmesine ve folklor 

ile yazılı edebiyatın yayılmasına özen göstermedi. Bununla birlikte, bu zorluklara rağmen, 

Azerbaycan çocuk edebiyatı örnekleri olgun, ulusal özgün nitelikleriyle özellikle XIX. Yüzyılın 70'li 

ve 80'li yıllarından itibaren şiirin gelişimine odaklanmıştır. Bir yandan G.Zakir, A.Bakihanov, 

M.Ş.Vazeh'in çalışmaları buna ivme kazandırırken, S.A. Şirvani, A.Chernyayevsky, R.Efendiyev'in 

“Çocuk Bahçesi”, “Basiretül-Etfal”, M. A.Nevres'in “Pendi Etfal”, H.Zerdabi'nin “Türk 

Nağmelerinin Mecmuası”, M.S.Şirvani'nin “Kitabi-Hazaunül-Etfal” ve diğerleri gözle görülür bir 

etkiye sahipti. Bu kitaplarda yer alan “Durna”, “Gap” gibi Doğu, müziğiyle farklılık arzeden 

“Menekşe”, “Sülün”, “Keçi”, “Kurk ve Civciv”, “Çocuk ve Çiçek”, “Bülbül”, “Çiçek”, “Annemin 

Ninni Sedası”,  “Kirpi ve Tavşan”, “Yağmur”, “Hayal”,  “Okula Davet “, “Nasihat”, “Tembel”  vb. 

örneklerinde mitolojik inançlar ve motifler kullanılmış ve çocukların folklor dünyasına bir gezi 

yapılmıştır. Ayrıca nesir türünde (hikaye, anlatım, fabl, fıkra vb. kullanılmıştır), Doğu ve Batı 

edebiyatından örnekler (“Kelila ve Dimne”, Fedra, Lafontaine, Krylov ve diğer sanatçıların temsili) 

yaratıcı bir şekilde kullanılmıştır. M.E.Sabir`in, A.Sehhet'in güncel çocuk folklorunu ve yazılı 

edebiyatını ustaca kullanması, mitolojik inanç ve motifler bakımından zengin şiirsel eserlerin ortaya 

çıkması için zemin oluşturmuştur. XIX. Yüzyılın sonları ve XX. Yüzyılın başlarında, Azerbaycan 

ve Karakalpak folklorunda ve yazılı çocuk edebiyatında gezici konularının kullanımı önemlilik 

arzediyordu. 

Ziya gazetesinin yayıncısı, büyük aydın Said Unsizade, (“Tarihi-Nadir”, “Leyli ve Mecnun”, 

“Gülüstan”, “Yusif ve Züleyha” vb.) çocukların okuma ilgisini artırmak için  eserlerinde mitolojik 

inanç ve motiflerin  kullanımına önem vermiştir. Aynı zamanda, bir çok yazarın (H.E.Efendiyev, 

A.E.Hadizade, M.H.Tahirov, M.M.Ahundzade, H.Ş.H.M.Gencevi, M.A.Mirzazade) ve diğerlerinin 

çocuk folkloru ve edebiyatını çevreleyen örneklerinde mitolojik inançlar, dini hadisler ve anlatılar 

ağırlıklı olarak Müslüman ahlak normlarının ön plana çıkarıldığı belirtilmelidir. (Məmmədov, 

Babayev, Cavadov, 1992: 32) M. Şahtahtlı, F. Köçerli, A. Şaig, M.E.Sabir, A.Sehhet, Ü.Hacıbeyli, 

C.Memmedguluzade ve diğer yaratıcı aydınların bu alandaki faaliyetleri, çocuk folklorunda ve 

çocuk edebiyatında mitolojik inanç ve motiflerin daha etkin kullanımının temelini oluşturmuştur. 

S.M.Ganizade'nin “Tilki ve Çag-Çag bey”, A.Şaig'in “Tık-tık hanım”, “Tilki Hacca gider”, M. 

Faseh'in “Hadiyatül-Etfal”daki masalları, E.A. Nafiz'in “Divane Tapdık`ın Hikayeti”, C. 

Esgerzade`nin “ Altın Yaprak veya Zeki Enver” mazmun folklor-mitolojik öyküleri, 

T.Efendizade`nin “Eyrikıç”, A.Şaig'in “Şelakuyruk”, A.Dain'in “Merhametli Gezgin”, 

E.Elekberov`un “Mutlu Kız”, H.S.S.Kasımzade`nin “Buzsındıran” ve diğerlerinin kitaplarında yer 

alan çocuk folkloru ve yazılı edebiyat örneklerinde mitolojik inanç ve motiflerin kullanılması, 

Azerbaycan edebiyatında  eski çağlardan beri günümüze gelinceye kadar önemlilik arzetmiştir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi mitolojik inançlar ve motifler, Karakalpaklar'ın kültür 

repertuarında folklor ve yazılı çocuk edebiyatı örneklerinde her zaman yer almıştır. Bu amaçla 

Karakalpak merasim folkloru, Karakalpak bilmeceleri, tören ve inançları, Karakalpak sihirli 

masalları, sayısız destan, Karakalpak klasik edebiyatının tanınmış temsilcileri – Jien Jiraun, 

Günhoca, Hacıniyaz, Berdah, İ.Yusupov, Ateş şair, T.Dabilov, T.Kaipbergenov, S.Emirlan, 

H.Begimov ve diğerlerinin eserlerine bakmak yeterlidir. (Мамедов, 2007: 296; Məmmədov, 2015: 

456; Berdağ, 1989: 56; Hacıniyaz, 2020: 136). Başlıklarında sunduğumuz kalıpları tanımak, 

mitolojik inançların ve motiflerin çocuk folklorunda ve yazılı literatürde ne kadar tutarlı ve etkili 

olduğuna tanık oluyoruz. 

 

Sonuç 

Konuyu inceleyerek, Azerbaycan ve Karakalpak folklor ve çocuk edebiyatında mitolojik 

inanç ve motiflerin kullanılmasının oldukça eski ve zengin bir tarihe sahip olduğu sonucuna vardık. 

Bu nedenle, sorunun sadece genel olarak değil, aynı zamanda bireysel aşamalar, türler ve türler 

bağlamında da gözden geçirilmesi daha büyük bir ilgi olabilir. Gelecekteki makalelerimizdeki 

soruna geri dönme, sorunu daha derin ve kökten inceleme hedefini belirliyoruz.   
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ESKİ KAYNAKLARDA ÇOCUKLARI KORUYAN PROTOTÜRK TANRILARI,  

ONLARIN NAHÇIVAN VE ÜMUMTÜRK COĞRAFİ ADLARINDA İZİ 

Doç. Dr.  Firudin RZAYEV1 

 

Özet 

Azerbaycan aynı zamanda Türkiye ve ümumtürk halklarının mitolojik düşüncelerini eski 
kaynaklarda izlerken m.ö. binyılllarda tarihde yer alan kadim Türk Tanrı isimleri ile karşılaşıyoruz 
ki, bu mitolojik isimlerin çok zengin şekilde yaygın olduğu yörelerinden biri de Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti arazsindeki coğrafi isimlerdir. Bu mitolojik isimlere Türkiye ve ümumtürk coğrafi 
isimlerde de rastlıyoruz, bu efsaneler Nahçıvan ve diğer Türklerin tarihlerinde 5 binyıllık bir yol 
katetmiştir.Bu mitolojik kaynaklarda önemli olan bölümlerden biri de çocuklar için gönderilmiş, 
onları koruyan, onların arasından şeytanı kovan tanrılardır.  

Azerbaycan aynı zamanda ümumtürk mitolojik düşücesini, mitolojik kaynakları dikkatlice izlersek 
eğer As tayfalarının m.ö. VI binyıllardaki mitolojik düşüncesinde “Ares” ve “Assalaxu” isimli 
tanrılar olduğunu görürüz. Bu tanrı gaddar şeytanları insanlar arasından kovan, çocuklardan 
uzaklaştıran tanrılardır. Biz Azerbaycan, Türkiye, aynı zamanda ümumtürk coğrafi alanındakı  
Altay, Orta Asiya, Kırım ve b. Türklerin de arazilerinde Astara, Asir, Araz, Aras, Arsa Astarka, 
Astariya, Astraxan, Asati, Astraxanka kimi otuzdan çok yalnızca köy, kasaba şehir isimlerine 
rastlıyoruz. Bütün bunlar sunulan mitin Türklere özgü olmasını, sonralar bu mitin gösterilen Türk 
arazilerinde yayıldığını ispat ediyor ki, bu Aser Türklerinin onlardan daha önce tarih sahnesinde 
olduğunu Strabonun yazıları ile da ispat ediyor. Biz Azerbaycan ve ümumtürk arazilerindeki 
Türklerin mitolojik inançlarına dikkat ettikte, burada Anu yazılışlı ilahe (tanrıça)-yaratıcı tanrıyla 
karşılaşıyoruz. Aynı mitolojik inancın taşıyıcısı kadın ilahe ile biz Yakut Türklerinin mitolojik 
inancında da karşılaşıyoruz. Burada An tanrısı An Darxan hatun gibi yaratıcı tanrıdır. Onun adı 
aynı mitolojik düşünceleri tekrarlayan, Bayanay ismiyle buryat, mongol Türk mitlerinde de yer 
alır. Burada o, kadın gibi yaratıcı Tanrı olarak çocukları koruyan, onları himaye eden tanrıdır. Bu 
bütün Türklerin modern dilimizdeki Ana sözümüzde ada -a harfi, küçültme eki ilave etmekle 
“küçük yaratan” manasındadır. Şumer Türkleri de kendilerine Kenger diyorlar ki, burada İnnana 
aşk ve bereket tanrısı olmakla o da çocuk dünyaya getirip onları besleyen, hastalıklardan koruyan 
tanrı gibi anlatılıyor.. 

Eski kaynaklarda Hürrü Türk mitinde İnnana ilahesi ile birlikte ilahe Şaluş (Şalaş) Pidin, aynı 
zamanda Şavuşka ilahesi çocukları koruyan ilahelerdir. Bu ilahelere çocuk dünyaya getirerek 
onları besleyen, hastalıklardan koruyan, şeytanı onların içinden kovan tanrılardır.  Aynı vazifeyi 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Güzel Sanatlar, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, 

Onomastika Bölümü Başkanı, firudinrzayev@gmail.com 
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hürrülerde Ninatta, Kulitta, İşxara gibi ilaheler yapıyor ve burada Xudenı-Xudelura kadın ilahesi 
çocukların baht bext ve kaderini yazan ilahedir.  

Şar ümumtürk mitinde, aynı zamanda  Altay ve Buryat Türklerinde güneş ilahesi olmakla 
çocukların arasından sinirli gücü kovan, koruyan, Tungus macarlardaysa 99 tanrının son çocuğu 
olarak toprağı, onun üzerindeki çocukları koruyan tanrı olarak bahsediliyor. 

Eski kaynaklarda Türk mitinde Nisi tanrısı ismine de rastlıyoruz ki, o, insanlara, çocuğu 
olmayanlara çocuk veren aşk tanrısı olmakla, doğan çocukların sihhatini koruyan tanrı ilahedir. 
Bu ilahe isimleriyle bir çok coğrafi isim Nahçıvan ve ümumtürk coğrafi isimlerinde kalmaktadır.  

Konumuzda bu imgeleri detaylı şekilde ele alacağız. Makalede bunlar geniş şekilde 
araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nahcıvan, Ares, Anu, Innana, Shalush, çocuk miti. 

 

PROTOTURK GODDESSES WHO PROTECT CHILDREN IN ANCIENT SOURCES, 
THEIR TRACE IN THE NAKHCHIVAN AND ALL-TURKIC GEOGRAPHICAL NAMES 

Abstract 

When studying the mythical beliefs of Azerbaijan, Turkey and all-Turkic peoples in ancient 
sources, we come across the names of ancient Turkic gods dating back to millennia BC. The 
Nakhchivan Autonomous Republic is one of the areas where these mythical names are widely 
spread. These mythical names are also found in Turkish and all-Turkic geographical names, and 
these legends go back 5,000 years in the history of Nakhchivan and other Turks. 

One of the important parts of these mythological sources is the goddesses who were sent to 
children for  protecting and expelling  the evil spirits from them. 

If we pay attention to Azerbaijan, as well as to the all-Turkic mythical beliefs and mythical 
sources, we see that the As tribes had goddesses named "Ares" and "Assalahu" in the 6th 
millennium BC. These are the goddesses who expel evil spirits from the people and keep them 
away from the children. We meet  more than 30 names of villages, settlements, cities such as 
Astara, Asir, Araz, Aras, Arsa Astarka, Astaria, Astrakhan, Asati, Astrakhanka in the territories of 
Azerbaijan, Turkey, as well as all-Turkic geographical area -Altai, Central Asia, Crimea and others. 
All this clearly proves that the myth mentioned belongs to the Turks, and later this myth was 
spread in the mentioned Turkish territories. This is also evidenced by Strabo's writings that the 
Asar Turks were on the stage of history  long ago. 

When we pay attention to the mythical beliefs of the Turks in Azerbaijan and the all-Turkic area, 
here we see  the goddess-creator "Anu". We meet the same mythical goddess in the mythical 
beliefs of the Yakut Turks. Here, the god "An" is the creator god like "An Darkhan Khatun". Her 
name is also mentioned in Buryat and Mongol Turkic myths under the name “Bayanay”, 
repeating the same mythical thoughts. Here she is the goddess who protects children. This 
means "small creator" by adding suffix and the letter -a to the word “Ana”  in our modern 
language. The Sumerian Turks also called themselves Kangar, where "Innana" is given as the 
goddess of love and blessing, as well as the goddess who gives birth to children and protects 
them from diseases. 

In ancient sources, along with the goddess "Innana" in the Turkish myth of Hurru, the goddess 
"Shalush (Shalash) Pidin" and the goddess "Shavushka" protect children. These goddesses give 
birth to children, look after and protect them from diseases, and expel evil spirits from them. 
She is surrounded by goddesses such as Ninatta, Kulitta, Ishkhara, and here the goddess Khudeni-
Khudelura determines the fate of children. 

In the all-Turkic myth, as well as in the Altai and Buryat Turks, "Shar" is given as the sun goddess, 
expelling the angry spirit from children and protecting them, and in the Tungus Hungarians as 
the last child of 99 gods, protecting the land and children above it. 
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In ancient sources, we also find the name of "Nisi" in the Turkish myth, who is a goddess of love 
who gives birth to people, childless, and protects the health of children. Many geographical 
names with these goddess names remain in Nakhchivan and all-Turkic areas. 

These will be discussed in detail in the article. 

Key Words: Nakhchivan, Ares, Anu, Innana, Shalush, the myth of child. 

 

Azerbaycan aynı zamanda Türkiye ve ümumtürk halklarının mitolojik düşümlerini eski 

kaynaklarda  izlerken m.ö. binyıllıklarda tarihde yer alan türk Tanrı isimleri ile karşılaşırık ki, bu 

mitolojik isimlerin çok zengin şekilde yaygın olduğu yörelerden biri de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 

arazsindeki coğrafi isimlerdir. Bu mitolojik isimlere Türkiye ve ümumtürk corafi isimlernde de rast 

gelirik ki, bu efsaneler Nahçıvan ve diğer türklerin tarihlerinde 7 binyıllıq bir yol getmektedir.  

Bu yönden araştırdığımız mitolojik kaynaklarda önemli olan bölümlerden biri de çocuklar için 

gönderilmiş, onları koruyan, onların arasından şeytanı kovan tanrılar, tanrı ilahelerdir.  

Bildiyimiz gibi, eski tayfa birliklerinin, sonda halk kimi bir araya gelmesi, 2 binyıllık bir tarihi 

devri ehate etmişdir. Bu toplu hale gelmede esasen etraf alemi, tabiatda baş veren hadiseleri derk etme 

yönünden mitler ve mitik tefekkür dyrymları meydana çıxmışdır ki, bunlar halk haline gelmişlerin 

davranış ve maişetlerinde “hayır” ve “şer” istiqametli mitleri araya getirmiştir. Onlar adet-enenelerine 

uyğun, bir halk şeklinde araya gelme tarihi tekamülünde bu mitleri özlerinde yaşatmış, öz inanc ve 

adetleri ile başqa halklardan farklanmış, bir çox hallerde bu mitleri diğer halklara da aşılaya bilmişler. Bu 

devrde ister o halkın dili, ister tarihi, isterse de mitk düşüm tarzı onun kültürünü eks etdiren esas 

göstergeler olan toponimik-coğrafi isimlerde yer almıştır. Azerbaycan, elece de onun terkib bölümü olan 

Nahçıvan ve Türkiye arazilerinin toponimik-coğrafi isimlerinde biz m.ö. VI binyıllıkda tarihde yer alan 

bu arazilerde meskunlaşmış, kendi alfabetleri olan As-Aser türkleri ile  karşılaşırız (24, XI, XIV, s. 500-

572). Bu türk boyutlarının taşıdığı kendi mitlerinde bir kaç tanrılar var idi ki, şurada Asallaxu-“qüvvetli 

yaradan”, “şeherler salan”, Aza-“Güneş şüasından doğulan” Ares-“adaletli muharibe tanrısı” gibi tanrılar 

idi. Bu tanr ve ilaheler kaddar şeytanları insanlar arasından kovan, onları cocuklardan uzaklaştıran, 

gelecek tökülen kanlardan koruyan ve ışıklı hayata bağlayan tanrılar idi. Bu mitolojik düşüm tarzleri bu 

gün de çeçen, inquş türklerinin mitolojik bakışlarında kalmakdadır. Bir çok kaynaklarda Aza ilahesi hem 

de güneşin annesi olarak verilir  (16, s. 50, 101-102, 112).  

Eğer ümumtürk mitik düşüncesine, aynı zamanda Strabonun As tayfalarının tarihine dair 

verdiyi bigiye dıkkat etsek, biz türk halkları mitoloji düşümünün ve bu mitolojik bakışların m.ö. 

VI binyıllıklara aitliyini görürük ki, bu da türk mitinin 8 binyıllık tarihini tam olarak kanıtlıyor. 

Büyük ve çok eski prototürk alanlarından biri olmuş Azerbaycan ve onun bir bölgesi Nahçıvan, 

aynı zamanda Türkiye arazilerindeki Gemikaya, Nüvedi, Kobustan, Boğazköy, Kağızman, Döger (Diqor) 

kimi taş yazıtları, elece de Kültepe, Oğlanqala, Karaman şeheri yaxınlığındakı Çatal, Iğdır bölgesindeki 

Diqor kimi eski türk kassi, kuti, hürrü, koman mezarlıkları ve arxeolojik kültür örnekleri, m.ö. V-II 

binyıllıklara ait olmakla bu arazilerin kadim tarihinin ve mitik düşümünün kanıtlarıdır (21, s. 23-31; 27, 

s. 366-381). Bütün bu kanıtlar arazilerin en eski türk tayfaları olan As, Hürrü, Kuti, Koman, Şu, Suber 

gibi yüzlerle prototürk tayfalarının ana yurtları olduğunu tam olarak tesdiq edir ve bu melumatlara biz 

qaynaqlarda da rast gelirik ki, şurada Azerbaycan, Türkiye, elece de Orta Asiya “Asaylar” adlanırdı  (3, 

s. 142). Sonralar bu ad, hristian siyaseti ile “Asiya” şekline salınmaqla As türklerinin bu mitolojik 

inamları, “m.ö. II minillikden qabaq”- olarak  qeyd edilse de, hristianlar bu tarihi gizletmiş, aynı zamanda 

türklere ait olan bütün mitik türk tanrı isimlerini ermeni, fars, gürcü, yunan ve s. etnik kurm ve halklara 

mahsus mit olarak kitaplarda kayt etmişler. Bu mit As tayfalarının inancında yer almakla, sonralar m.ö. 

IV minillikde “Ares” ve “Assalaxu” adlı tanrılar şumerlerin inancına da adlamışdır.  Araş türk Tanrısı 

Araş, Aras, Arqaş, hem de Er+As, aynı zamanda As+er gibi de kaynaklarda yer almıştır. Azerbaycan 

türklerinde bu tanrı Vatan toprağını koruyan tanrı gibi de verilmiş, Abxaz türklerinde ise o, kanatlı at 

olmakla kahramanlara yardıma gelen tanrı olarak kalmakdadır. Bu isim Zerdüştlük dini kitapı “Avestada” 

Araş kimi verilse de rus syasi oyunu ile bu Tanrı ismi Araxşa gibi yazılmakla farslara ait edilmişdir (16, 

s. 98, 101, 112; 27, s. 671). Lakin, biz frik-ermeni, fars, gürcü, yunan arazilerinde bu inancla  bağlı hiç 

bir ada tesadüf etmirik. Bunun eksine olarak, Nahçıvan arazisinde Araz çay adı, Arac zirve, Babek 
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bölgesinde Araz köy ismi, Azerbaycan ilçelerinde Araz Dileqarda, Araz Zerger, Arazbarı köylerine, 

(1, s. 10), Türkiye erazisinde Araç, Aras, Araz (sonradan Başbüyük), Aşar köy isimleri, Aras kasaba 

ismi, (25, s. 3, 57, 86) Orta Asiya ve altaylarda Arasatuba, Ares, Arıs, rumın türklerinde Ares gibi xeyli 

coğrafi isimlerle rastlaşırık (14, s. 54-59, 66-69). Tüm bu isimler mitin türklere mahsus bu mitoloji 

inancın kanatları olmakla günümüzde coğrafi isimlerde kalmakdadır.  

Biz Azerbaycan, Türkiye ve ümumtürk alanında türklerin mitik inanclarına dıkkat etdikde, şurada 

Kuti, Kassi türklerinin mitolojik baxımında An/Anu yazılışlı ilahe-yaradan tanrı ile beraber  Kaşşu, Şar, 

Kiur, Mirizir, Sax, Qidar gibi tanrı isimlerine de rast gelirik. Aynı tanrı isimleri Şümer, Akkad,  Assur, 

Hett ve s. devletlerin mitinde bir kadar ses deyişimi ile  Anu, Nisir, Kudur Enlil, İrni, Saria gibi aynı 

mitolojik inancları taşıyımışdır (28, s. 397-404). V.V.Yemelyanov Mezopotamiya adetlerini şerh edirken, 

kasların (eserde kassi) m.ö. XXVI-XXI asırlarda Vavilonda hakimiyyeti ele aldıklarını, 500 yıl 

Mezopotamiyanı idare etdiklerini, arazını “evlere”-bitulara böldüklerini, evin böyüyünün “Biti-xan” 

adlandığını kayt ediyor (6, s. 33).  Mezopotamiya ise kaynaklarda önce Sümer adlanmış, sonra bu arazi  

Sümer ve Akkad adlandırılmaqla iki devlete parçalanmıştır (27, s. 289-291). A.F.Elford ise, Kas 

türklerini Mezopotamiyaya ilk bronza ve demir memulatları getiren halk gibi gösterib eski Sumer ve 

Elamda onların Kuşan-An kasları adlandıklarını ve şurada kassiter-demir çıhardıklarını bu 

memulatların Mezopotamiyaya Suz şehirinden getirdiklerini, bu şehirin ise onlara aid olmaqla m.ö. IV 

binyıllıkta mevcud olduğunu kayt edir (26, s. 63,147- 149). Bu tarihi kanıtlara esasen söylemek olur ki, 

Anu mitik düşümü Şumer ve Mezopotamiya halklarına kassi, kuti türklerinden adlamıştır. Nahçıvan 

arazisi ve Gemiqaya etrafı toponimlerindeki Nesirvaz, Sax, Şerur, Şurut, Qudu, Bilbil, İrni, Sari, 

Kırna gibi şehir köy, dağ, yayla ve diğer isimleri de Sumer mitindeki bu  tanrı isimleriyle aynıdır. Şurada 

tarih  esas kabul edilirse, kassi, kuti türk mitik tanıları (m.ö. V-IV binyıllık) bu tayfaların inanclarından 

Sumer mitine (m.ö. III binyıllık) adlamıştır (21, s.16).  

Biz kassi, kuti türklerindeki An tanrı ismini Altay türklerinin inanclarında bu gün Anu 

yazılışlında ilahe-yaradan tanrı gibi görürk. Aynı mitik inanc daşıyıcısı olan kadın ilahe Yakut türklerinin 

mitik inancında An Darxan hatun gibi cocukları yaradan tanrıdır ki, aynı mitik inanc Bayanay isminde 

buryat, monqol türk mitlerinde de yer alır. Şurada o, kadın ilahe gibi yaradan Tanrı olarak, hem de Orman 

ruhunu daşıyan tanrıdır. Bu ilahe tanrı cocukları koruyan, onları himaye eden tanrıdır ve aynı zamanda o, 

ovçuları ve onların cocuklarını orman bitkileri ile kıtalandırır. Onun 11 kardeşi var ki, onlar bir arada 

insanların dolanışığını iyileşdirmeye, cocukları gelen belalardan korumağa hizmet yapırlar.  

Yakutlarda An tanrı mifi şamançılıqda ayrıca ritual ayinlerde hüsusi yer alır, o etrafdakı cocuk 

ve büyükleri ayinin yerine yetirilmesinde raks haraketlerine davet edir (16, s.  75, 150, 594). Tarihi 

kaynaklarda Sumer türklreri özlerini Kenger adlandırırlar ki, şurada İnnana-Anu da aşk ve bereket 

tanrısı olmaqla, dünyaya cocuk getirir, onları besleyir, hastalıklardan qoruyur. Eğer bu gün biz tüm 

türklerin sözlüklerini izlesek, şurada hazırda dilimizde kullanılan Anne sözümüzdeki -a herfi, küçültme 

eki olmakla Anne ismini “Küçük yaradan” gibi anlatıyor. Kayt etmek isterdik ki, bu mit Abxaz türklerinin 

mitinde de Anan, Anana tanrı ilaheler gibi yaradan kadın tanrı ilahe olmakla onları himaye edir (20, s. 

81-89).  

Biz, sovetler rusiyasından önce Azerbaycan türklerine mahsus olmuş Suhimi (Suxumi) 

bölgesinde yaşayan azerbaycanlı ahalisinin mitik inanclarında An/Anu tanrısını Anana yazıtında tanrı-

ilahe gibi görürük. O, Anatavr kalesine sahib olmakla, bu tanrı kalesinde oturur (16, s.75). Eğer kale 

ismine dıkkat etsek, şurada Ana tanrı ismidir, eski türk dillerinde ise tavr-“var-devlet”, “düşerge, yayla”, 

“möhkemlendirilmiş kale” anlamını taşıyır (4, s. 542; 13, s. 98). Bu sözler ise, mövcud mitik kale ismini 

“Ana tanrısının möhkemlendirilmiş kalesı” anlamında izah edir ki, bu tam olarak qedim türk inancı ile 

yaranmış mitolojik türk kale ismidir. Nahçıvan arazisinde An/Anu tanrı ismi hazırki devrde insan 

yaşayan Anabat, Bananyar, Anaqut, Anabat, Andemic gibi köy isimlerinde ve harebelikleri duran Ankas, 

Anzır, Andon, Aniler, Usan gibi 12 köy isminde de kalmakdadır (9, s. 159-183). An/ Anu mitik isimlerine 

biz Türkiye devleti arazisi coğrafi isimlerinden Anıt tepe, Ana kaya ve Ana, Anatlı, Ansız köyleri, 

Anamur, Andırın, Antakiya gibi köy, şehir ve ilçe isimlerinde karşılaşırık (25, s. 2-3, 96). 

Eski kaynaklarda biz Hürrü türklerinin mitinde de cocuklara hizmet yapan tanrı ilahelerle 

karşılaşırık. Önce şu tayfaların mitolojik düşüm terzlarına dikkat etdikde, şurada Hürrü mitleri esasen 

kosmoqonik-kainatın yaranışı, doğru hale gelişirken bu halk düşümündeki efsane, rivayetler, elece de 
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tanrı isimlerinin gelişmesinde teoqonik-tanrıların ilkin başlanğıcı hakkındakı efsanelerin ve mitik 

dünyabakışların üzerinde kurulduğunu görürük. Hürrü türk mitlerinde dünya 3 aleme bölünür. Şurada 

göy-semavi alem genç tanrıların maskunlaştığı arazidir  ki, bu sema tanrıları ancak göyleri idare edirler. 

İkinci alem yerdir ve şurada yer tanrıları insanların cocukluktan yetkinliye kaderki dövrü yaşayış 

adetlerine dikkat edirler ve onların gördüyü her bir iş, bu tanrıların dikkatı altındadır. Üçüncü alem ise, 

yeraltı dünyadır ki, bura ancak yaşlı insanların mekanıdır ve bu dünyaya hakim tanrılar bu alemdeki 

insanları idare edirler (17, s. 606-609).  

Kaynaklar Hürrü türklerinin mitindeki Teşuba, Haldi, Şivni tanrılarını aynı isimde Urartu devleti 

halklarının mitinde de tekrarını sunur. Tarihi menbeler ise, Urartu devletinin kassi, huri, kuti türkleri 

tarafından kurulduğunu ve Urartu dilinde 30 binden artık sözlerin türk dilinde olduğunu kanıtlıyor (Etraflı 

bak, 15, s. 6-7, 18-20, 28). Kaynak ve araştırmalarda Urartu mitinde biz  79 tanrı ismi ve kurbanlar kesilen 

dini inançın mitik görünüşleriyle rastlaşırık ki, şurada baş tanrılar Hürrü tayfalarının tanrılarıdır ve 

Teşuba, Haldi, Şivni tanrı isimleri bu mitde olduğu gibi tekrarlanır (12,   s. 71-168.). 

Hürrü türklerinin bu mitlerinde de biz cocuklara hizmet yapan tanrı ilahelerle karşılaşırık ki, onlar 

ikinci katdadır. Şurada İnnana ilahesi ile yanaşı ilahe Şaluş (Şalaş) Pidin, elece de Şavuşka ilahesi 

cocukları koruyan ilahelerdir. Bu ilahelr cocuk dünyaya getirib onları besleyen, hastaliklerden koruyan, 

şeytanı onların içinden kovan tanrı ilahelerdir.  Onları  hürrülerde Ninatta, Kulitta, İşhara (İşxara) kimi 

ilaheler de ehate edir ve şurada kadın ilahelerden Hudenı-Hudelura (Xudenı-Xudelura) ilahesi 

cocukların baht, tale ilahesidir ki, metnlerde adı keçen ilaheler tam olarak muhabbet, ruzi-berekete dıkkat 

eden ilahelerdir. Onlar çok hareketli, fedakar ilahe tanrılar gibi cocukların koruyucusu olarak, onların 

baht ve  taleini yazan, ruzilerini veren ilaheler olarak gösteriliyor (17, s. 607-608). Bildiyimiz gibi, bu mit 

ve adetler sonralar türk Amazon kadınların adet-enenelerinde de tekrarlanmışdır ki, Nahçıvanın Haraba-

Gilan arazisinde arkeolojik çalışmalarda şuradan Amazon kadın cesedleri aşkar edilmişdir (2, s. 196-

197). 

Bu mitolojik düşümdeki bütün Aştabi, Kumarbi, Kuuh, Nubadiq, Teşub, Şimiqe, Şivan, 

Şavuş gibi tanrı isimleri Azerbaycan ve onun ayrılmaz bölgesi olan Nahçıvan toponimik isimlerinde bu 

gün de kalmakdadır. Bura Astafna, Astüpü, Astaf, Kumur, Nüvedi, Teşkan, Şumalıq, Şuman, Şimile, 

Şimşabı, Şavuş gibi 50-den yukarı isimler aitdir (1, s. 11, 61, 92, 110-111). Bununla beraber biz Türkiye 

arazisi toponimlerinde Aştavul, Kumarlı, Kumari, Kumar, Sivas, Şimav, Silvan, Şavalı, ümumtürklerde 

ise,  Astavi, Aştabyul, Komarvo, Kumarvo, Kuh, Kuhtuy, Nubay, Şavala, Savilo, Şumihe, Şivan gibi 

yüzlerle kasaba, köy, dağ isimlerinde bu mitin izleri ile karşılaşırık (14, s. 217-218, 260-261, 279, 295, 

326; 25 , s. 3, 35, 93, 101-103).   

Azerbaycan, Türkiye  Orta Asiya, Kuban, Önkafkaz, Kafkaz ve Azerbaycanın kadım arazılarında 

(“ermenistan”, Tiflis, Batum, Kutaisi ve s.) maskun olmuş Şirak türklerinin de kendi Şar mitlerinde 

cocuklarla bağlı mitolojik Tanrı isimleri ile karşılaşırık. Görkemli Azerbaycan ve Türkiye  bilim adamları 

M.Seyidov, F.Kırzıoğlu şirakların Siraq, Şiraq, Sir, Şar yazılışlarında kaynaqlara tüşdüyünü  geniş şerh 

etmiş, onların oda tapınarak isimlerini kendi inanclarında yer alan Şar-güneş, ışık tanrı adından 

götürdüklerini yazmışlar. Şurada onlarıın arazilarıne ve türk boyutları olduklarına gerekli tarihi kanıtlar 

da gösterilmişdir (10, s.39, 41, 197; 23, s. 47-50, 52-60). Şirakların bir türk tayfaları olmaqla ister Şar 

tanrısına inancları, ister tarihi, isterse de arazileri hakkında daha yeterli ve elmi faktlara kadım Orhon-

Yenisey yazıtlarında da rast gelirik (18, s. 117-118).  

Biz kaynaklara tıkkat etdikde m.ö. I binyıllığın ilk devrlerinde Şirak türklerinde Ay inancı olan 

Şar, Şarsin tanrı ismini görürk ki, bu mit, m.ö. III binyıllıkda Kassi türklerinde Şuriaş-güneş tanrısı idi. 

Bu tanrı miti Buryat ve Karb Buryat türklerinde Şarqay-Noyon adlanmaqla, ata Tanrının 

cocuklarından biri gibi tesvir edilir. O, bu arazi mitinde cocukların koruyucusudur ve cocuklara, onların 

anne ve babalarına işık verir. Aynı isimli bu tanrı hem de buryatlardakı balaqan, kudin türklerinin 

inancında da geniş yer alır. O, şurada Eseqe Malan adlı tanrının oğludur ve buryatları bedbehtlıkten 

sovundurmak için göyden yere enmiştir. Onun maksadı yalnız şere karşı vuruşmaktır. Bununla beraber 

Şar Altay türklerinde güneş ilahesi olmakla cocukların arasından gazap kücünü kovan, cocukları 

koruyan, Tunqus, macarlarda ise Şarkan adı altında 99 tanrının son evladı  olarak toprağı, onun 

üzerindeki insanlarla beraber cocukları şerden, zülmetden koruyan, onlara işık baxş eden bir tanrı ilahedir 

(17, s. 640). Feofilakt Simokatta da kendi “Tarih” eserinde Şirak türklerinin mitik adetleri olduğunu kayt 
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etse de, mitoloji düşümlerinden bahs etmir gücü ve arazileri hakknda bilgi verib, Atropatena arazısında 

Sirakan/Şaratan ayalet ismi olduğunu, bu ismin Sirak türk tayfa isminden geldiyini, eramızın I asrında 

onların bu arazılarda yaşadıklarını ve türk olduklarını yazır (7, s. 32-34, 75-78,127-131). Bu yazıtlardakı 

Sirakan/Şaratan ayalet ismi kaynaklarda az bir deyişiklikle taras türklerinin mitinde yer alan, Şar tanrı 

mitinden gelen Şaratanqa yazılışlı tanrı ismidir. Şurada bu tanrı güneş tanrısı gibi tanınan Krukaveri 

tanrısına öz yerini vermeyen bir kadın ilahe tanrıdır. O, güneş tanrısı koca, ağsaçlı kadın olmakla yalnız 

bitkilerden örtük geyir ve gerekli bitki arzakları ile cocukları yedizdirir onlara dayak olur. Bununla 

beraber hale m.ö. III binyıllıkada biz eski Akkad-Sumer türklerinin mitik dünyagörüşünde de tanrı adının 

Sarqon-Şarukkan, Şarukkin gibii yazılışlarla tekrarını görürük. Bu tanrı, ikiçayarasıında Akkad 

devletini quran insanlara ve onların cocuklarına hizmet yapan efsanevi kahraman tanrı gibi mitde hüsusi 

yer alır (17, s. 409, 639-641).  

Bu mitle bağlı Azerbaycan arazilerinde dikkat etdikde şurada Sarabil, Saray, Saral, Saril, 

Saramer, Saralçay, Sarp, Şar, Şarat, Şarattk, Şarukkar, Şaran, Sari, Sarant, Sargcan, Türkiye arazilerinde 

Saralı, Sarat, Sarqun, Sargac, Sar, Sarac, Şarakman, Şarklı, Şar, Şarkışla, Şarköy isimli bu miti taşıyan 

şehir, kasaba, köy, kaya, dere, dağ, nehr gibi yüzlerle isimlere rast gelirik  (1,  s. 84-85, 109; 25, s.42-43, 

47, 93, 101-103). Bu eski türk miti Orta Asiya türklerinin yer isimlerinde de yüzlerledir.  

 Kassi türkleri ve Sumer mitlerindeki Anın evladı olan eski Nisaba/Niseya Tanrı ismi de kaynak 

bildirilerinde esasen m.ö. III binyıllıkla bağlı tarihi dönemlerde ve hazırki devr tarih alanındakı türklerin 

mitik inanclarında da tesadüf edilir. Bu tanrı ismi eski yazıtlı kaynak bildirilerinde, aynı zamanda, mitik 

inanclarla bağlı araştırmalar ve ensiklopedik eserlerde hem aşk ve insanları koruyan, hem de bitki tanrısı 

gibi kendi izlerini yaşatmaktadır. Bu ilahe insanları kulaklarını, akıllarını, düşüm terzini de açarak onları 

düz yola getirir, onun çiyninde denli bitkiler bitir, elinde ise hurma meyvesi var. Bununla beraber bu ilahe  

türk mitinde hem de Nisi türk ilahesidir ki, o, An/Anu tanrısının kızı olmakla beraber, Ninqusunun kız 

kardeşidir, sonsuzluk yaşayan kadınlara evlad veren aşk tanrısı olmaqla, doğulan cocuklarn sağlığını 

koruyan  bir ilahedir (13, s. 62; 17, s. 203, 223-224, 491). Şurada Nisi/Nisiba tanrı-ilahe ister kassi 

türklerinin mitinde, isterse de Sumer mitinde aynı aşk Tanrısı ve miti olarak yukarıda da kayt etdiyimiz 

gibi eski kassi mitolojik bakımından Nisaba aşk tanrısı olarak m.ö. III binyıllıkda Kassi türklerinden 

Şumer mitine adlamışdır. Bu tarihi kanıtlar S.Kramer, İ.M. Dyakonov, Q.Qeybullayev gibi yazarların 

eserlerinde yer alır ve şurada eski Nahçıvan-Naher ölkesi isminin m.ö. VIII yüzyılda Midiya yazıtlarında 

Nisa adıyla yazıldığı gösterilir (5, s.130-133; 11, s. 30; 19, s. 248).  

Kayd edek ki, bu mit hazırda Nahçıvan toponimik isimlerinin ayrı-ayrı katlarında tekrarlanan Nisi, 

Nisiba Naxçıvan ve Mezopotamiya, Sumer kültürünün bir-biri ile sık bağlı olduğunu kanıtlıyor. Bu eski 

arazi toponimik isimleri, esasen de şuradakı köy, elece de kaya, dağ, çeşme isimlerindeki Nisi/Nisaba 

Tanrı adının tekrarı, bu türk mitinin izlerini kendinde yaşadan kanatlardır. Biz m.ö. III binyıllıklarda 

Nahçıvan arazisindeki diğer prototürklerin inancında da bu mitin yer aldığını görürük. Nisi/Nisaba 

Tanrısı bazı kaynaklarda Naxi (Nuxay)i gibi de tekrarlanır. Eski türk dillerinde bu söz Naşi şeklinde 

(diqqet et arxiv-arşiv x=ş beraberliyi-F.R.) insanların hayrına yol gösteren hayırhah bir tanrıdır (4, s. 355). 

Midiya arazisi tayfaları arasında bu mif Nasu yazılışında “azadlığı seven” eski bir tanrı kimi kayt edilir.  

Bu tanrı adı Nisaba gibi An tanrısının kızı olmakla “aşk tanrısı”, elece de “ruzi ilahesi” gibi m.ö. III 

binyıllıkta türk tanrı inancında yer almışdır. Buna baxmayaraq dünya halklarının mitine dair, menbelerde 

rus siyaseti ile bu tanrı “İran, Ereb miti” gibi gösterilmişdir ki, o devr fars ve ereblerin tarihi kaynaklarda 

ismi kayt edilmiyordu. Bununla beraber bu mit asasen türklere ait mit olarak kaynaklarda verilir (11, s. 

203, 223-224). Kayt edek ki, Strabonun yazıtlarında biz Araz çay adı ile yanaşı Albaniyadan cenubda 

Sakasena ve Niseya vilayet isimlerine tesadüf edirik ki, bu arazi eski Nahçıvan-Naher ölkesi arazisi idi 

ve şuradakı Niseya vilayeti Nisi tanrısının ismini taşıyırdı (24  , s. 837-941). 

Eski yazılı kaynaklara dikkat etdikde, biz m.ö. II binilliye ait tarihi bildirilerde yer alan Nasu ve 

Nisi/Nisaba tanrı adının Azerbaycan türklerine mahsus Zerdüştlük dininden gelen “Avestada” ölüm 

meleyi gibi de görürük. Lakin o, Nisaba adında prototürk ve sumer mitlerinde mehebbet ve eşq tanrısı 

idi. Nasu eski türk miti, ölüm meleyi sovetler döneminde yazılmış ensiklopedik eserlerde tarihinin m.ö. 

II binilliye ait olduğu kayt edilmiş, lakin  siyasi yozumla bu mit  “İran miti” olarak göstermekle türk miti 

tarihinden uzaqlaştırılmışdır (17, s. 203, 223-224, 491). Eğer eski tarihlere dikkat etsek, m.ö. II binyıllıkta  

heç bir kaynakda biz “İran”, “fars” ismine rast gelmiyoruz ki, bu tarihi kanıtlar göstergenin siyasi oyun 

olduğunu tasdik edir.  
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 Nahçıvan arazisinde her kesin tanıdığı Culfa bölgesindeki An/Anu tanrı ismini kendi isminde 

yaşatan İlan dağın-“An yurdunun dağı” doğu töşünde Nisa kale ve onun yene de doğu eteyinde Nisa 

çeşmesi mevcuttur. Şurada Nisa kale- “Aşk kalesi”, çeşme ise “Aşk çeşmesi” gibi manalar daşıyan coğrafi 

isimlerdir. Kayt etmek isterdik ki, biz köyleri ilmi bakımdan gezdiyimiz zaman, ihtiyar karı ve kocalar 

Nisa çeşmesinin bir ziyaret yeri olduğunu “evlatsızların şu çeşmeni daha çox ziyaret etdiklerini, 

mükaddes  bir çeşme gibi tanındığını” bildirdiler. İlan dağın etrafındakı köylerde sonsuzların-evlad sahibi 

olmayanların bu çeşmeden su içmekle evlat kazandıkları hakkında ihtiyarların konuştukları da 

Nise/Niseba miti ile bağlı örneklerdendir. Biz eski Baş Anzır köyünden olan 119 yaşlı İmanova Telli 

Hetemhan kızı ve ondan dört yıl sonra aynı 119 yaşta dünyasını deyişen, Koreymer köyünden olan 

Hacıyeva Sekine Hacı kızı ve Baş Anzır köylü 97 yaşlı Memişova Gülhanım Kerbalayı Sattar kızının 

konuşmalarında bu çeşme suyun sonsuzlara evlat verdiyi açıqlanır ve bu ayinin yerine yetirilmesinde bu 

çeşme suyu ile yıkalandıktan sonra suyun içildiyi, bundan sonra ise onun evlat sahibi olduğu bildirilirdi. 

 Azerbaycan ve Nahçıvan arazilrinde Nisa, Nesirvaz, Nasağa, Nesli, Nesili, Neser, Nesirabat, 

Nesioba, Türkitye arazilerinde Nasirköy, Nisaybin, Nizip, Nazık, Naslar, Nasıkdağı, Nisteker gibi  

köy, il, belde, kaya, nehr ve s. yüzlerle coğrafi isimlerde bu mit “Nisi” olarak kendi ismini taşımaktadır 

(1, s. 75-76; 25 , s. 38,61, 100). Bütün bunlar ise mitin türklere aitliyini tam olarak kanıtlıyor. 

Tüm gösterilen kaynaklardakı eski türk miti ile bağlı bilgilere istinaden biz kayt ede bilerik ki, 

as, kassi, hürrü, kuti prototürk boyları hale m.ö. VI-III binyıllıklar tarihde yer almış bir türk halkı gibi 

kendi alfabet ve mitlerine sahib olmuşlar. Sonrakı devrler ise bu  mitik baxışlar eski türklerin kendi 

tesirleri altına aldıkları Mezopotamiya, Assur, Hett, Elam, Vavilon, Akkad-Sumer, Yunan, Urartu ve b. 

devletlerin arazılarında yaşamış halkların mitolojik düşümlerinde de yer almışdır. Bundan sonra m.s. 

binyıllıklarda ise hale halk formasına tüşmemiş, etnik birlikler olan ermeni, gercü, fars ve başkaları bu 

mitleri kendi mitlerine katarak “eski mit ve tarih yaratmak” siyaseti kurmuşlar. Buna bakmayarak ümum 

türk halklarının mitik düşümünde, aynı zamanda onların arazilerindeki toponimik isimlerde yukarıda kayt 

etdiğimiz tüm tanrı ve ilahe isimlerinin tekrarı, bu eski mitin türklere, onların varislerine ait bir mit 

olduğunu tam olarak kanıtlıyor. 
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ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GELİŞİMİNE YÖNELİK KEHANET METODOLOJİSİ  

VE İLETİŞİM MODELİ 

Doç. Dr. Abdul Fareed BROHİ1 

 

Özet 

Etkili ahlaki eğitim vaazlar, tavsiyeler ve talimatlardan değil, kişisel iyi davranış örneklerinden 
gelir. Bilgi edinmenin her Müslüman erkek ve kız çocuğu için bir zorunluluk olduğu ünlü bir 
Peygamber Geleneğidir . Başka bir hadis de, "En iyiniz, çocuklarına iyi bir eğitim (entelektüel ve 
ahlaki) verendir" diyor. Başka bir hadis, kızların eğitimine vurgu yapmaktadır. 

Bu nedenle çocuklar, genel olarak topluma ve özel olarak da ebeveynlere verilen bir güvendir. 
Ebeveynler, kıyamet günü bu güvenden sorumlu olacaklardır. Aslında, böyle bir ifade, çocukların 
uygun şekilde yetiştirilmesinin değerini yansıtır. Ölümden sonra bile sonsuz bir etkisi vardır. 
Çocuklar çiçekler gibidir. Küçük çocukların sevilmesi, okşaması, öpülmesi ve kucaklanması 
gerekir. Peygamber çocukları çok severdi. Torunları Hassan ve Hüseyin'in dualarında bile 
omuzlarına binmesine izin verirdi. Aile ortamını ebeveynler için en uygun, huzurlu ve tatmin edici 
hale getirmek ve çocuklar için sağlıklı kişilik gelişimi yapmak için toplum üyeleri, özellikle 
ebeveynler, öğretmenler ve yazarlar İslam'ın bu kurallarına ve öğretilerine göre hareket ederse 
toplum güçlenir. 

Bu araştırma makalesi çocuk gelişimi ve ebeveynlik teknikleri üzerinde duracaktır. Ayrıca makale, 
geleneksel ve tarihi folklor yoluyla çocukların gelişmesine ve mutlu aile yaşamına nasıl izin 
verileceğine dair bilgilere odaklanacaktır. Araştırma aynı zamanda, günümüz dünyasında 
yurttaşlık sorumluluğu duygusuyla Tanrı bilincini yükselterek çocuklara öğretmek için teknikler 
sunacak. Ayrıca araştırma, davranış, kişisel faktörler ve çevresel olayların karşılıklı ilişkisini içeren 
çevre ile etkileşim yoluyla öğrenme metodolojisini ele almaktadır. Makalenin ana teması, 
Hz.Muhammed'in çocuklara nasıl davrandığı üzerinedir. 

Peygamberliğin yirmi üç yılı boyunca, Peygamber Muhammed'in insanlara mesajını iletmek için 
ilettiği birçok konuşma, nutuk veya vaaz vardı. İslam'ın mesajı sadece Arabistan halkı için değil, 
aynı zamanda evrensel olması amaçlanmıştır. Çalışma, Peygamberimizin çocuk ve gençlerin 
gelişimi, karakter oluşumu ve eğitimi ile ilgili mesajları ilettiği bazı konuşma, hutbe, deyim ve 
eylem ve olayları analiz edecek şekilde yapılacaktır. 

  

THE PROPHETIC METHODOLOGY AND PATTERN OF COMMUNICATION TOWARDS THE 
DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUTH 

                                                           
1 Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi İslamabad/Pakistan, abdul.fareed@iiu.edu.pk 
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Assistant Professor ABDUL FAREED BROHI1 

Abstract 

Effective moral training comes not from sermons, advice and instructions but from personal 
examples of good behavior. It is a famous Tradition of the Prophet (PBUH) that acquisition of 
knowledge is a must for every Muslim boy and girl. Another Hadith says, “The best of you is one 
who gives a good education (intellectual and moral) to his children”. Another Hadith lays stress 
on education of daughters.  

Children, therefore are a trust given to the society in general and to the parents in particular. 
Parents will be responsible for this trust on the Day of Judgment. In fact, such a statement 
reflects the value of the proper upbringing of children. It has an everlasting effect, even after 
death. Children are like flowers. Small children need to be loved, caressed, kissed and hugged. 
The Prophet loved children greatly. He would allow his grandsons Hassan and Hussain (R.A) to 
ride on his shoulders even during his prayers. The society gets strength if the members of the 
society especially the parents, teachers and writes act according to these guidelines and 
teachings of Islam to make the family environment most favorable, peaceful and satisfactory for 
the parents and healthy personality growth for children. 

This research article will emphasize on child development and parenting techniques. Moreover 
the paper will focus on the information on how to let the children flourish and develop happy 
family life through traditional and historical folklore. The research will also offer techniques for 
teaching children, raising God conscious with a sense of civic responsibility in today’s world.  
Moreover the research addresses the methodology of learning through interaction with the 
environment that involves mutual relationship of behavior, personal factors, and environmental 
events. The main theme of the paper is on the children as they were treated by the prophet 
Muhammad. 

During his twenty-three years of the Prophethood, there were many of the speeches, orations 
or sermons that Prophet Muhammad communicated through to deliver his message to people. 
The message of Islam was not only for the people of the Arabia, but also was intended to be 
universal. The study will be done in such a way to analyze some of the speeches, sermons, saying 
and acts and events through which the Prophet communicated the messages which are related 
to the development, character building and the education of children and youth.  

 

Çocukların ve Gençlerin Gelişimine Yönelik Kehanet Metodolojisi ve İletişim Modeli 

İslam, insanlık için gerçek bir rehberlik ve rahmet olarak Hz.Muhammed'e vahyedilen barış ve 

tutarlılık dinidir. Peygamber, daha sonra hemen hemen tüm kıtalara yayılan İslam'ın mesajını 

Arabistan'da vaaz ederken, Müslümanlar farklı din, kültür, medeniyet, etnik köken ve inanç 

mensuplarıyla etkileşim kurdu. Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde; İlk dönemlerde kurduğu temel 

kurumlardan biri de cami müessesesidir. Yeni kurulan Medine eyaletinin tüm faaliyetlerinin merkezi 

Mescid-i Nabavi idi. Eğitimin ve öğrenmenin merkezi oldu. Peygamberlik sadece ayrıntılı Şeriat 

kanunlarının kaynağı değil, aynı zamanda al-İlm'in (Bilgi) temel kaynağıdır. Büyük merkezi 

gerçekliğe götüren, insanlığa temel bilgiyi sağlaması Peygamberliğin nimetleridir. Bu bilgi, yaşamın 

temel gerçeklerine, yol gösterici ilkelere ve kalıcı ahlaki değerlere sahip olduğu için değerlidir. 

Peygamberimizin hayatından çocukların ve gençlerin gelişimine yönelik peygamberlik yaklaşımı ve 

metodolojisini anlamamıza rehberlik eden birçok örnek ve model vardır. Bu karşılaşmalar ve 

modeller, içeride ve dışarıda göçü, savaşları, anlaşmaları ve diyalogları içerir. 

Peygamber Efendimiz (sav) 'in bir tanesine göre, Peygamberimizden daha sevgi dolu, çocuklara karşı 

şefkatli ve şefkatli bir kimseye rastlamamıştır. Peygamberimizin çocuklara olan sevgisini gösteren çok 

sayıda rivayet ve gelenek vardır. Bu gelenek koleksiyonu, Peygamberimizin çocukların zihinlerine 

olan inanılmaz sempatisini ve günlük yaşamda gayri resmi eğitimlerinin yöntemini ortaya 

koymaktadır; bu da çocukları ve gençleri, ahlaki eğitimleri ve karakter inşası için neşeli bir coşku 

içinde işbirliği yapmaya ikna etmiştir. Bu araştırma makalesi, Peygamber Efendimiz'in çocuklara ve 
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gençlere, Peygamberimiz tarafından muamele gördüğü şekliyle çocuklara odaklanarak etkileşimini 

keşfetme girişimidir. Araştırmacı aynı zamanda soruyu, Hz.Muhammed'in zamanında çocuklarla nasıl 

iletişim kurduğunu da yanıtlamaya çalışmaktadır. Peygamberlik metodolojik yolunun sonraki nesil 

çocuklar üzerindeki etkisi neydi? Araştırmacı, Peygamberimizin iletişim modelinin çocuklar 

üzerindeki etkisini araştırmaya çalışmıştır. Bu, Peygamber Efendimizin çocukları İslam'ı öğrenmeleri 

ve toplumda iyi ve üretken bireyler olmaları için cezbetmek için kullandığı iletişim teknikleri ve 

stratejileri üzerinde bir işaret olacak. 

Etkili ahlaki eğitim vaazlar, tavsiyeler ve talimatlardan değil, kişisel iyi davranış örneklerinden gelir. 

Bilgi edinmenin her Müslüman erkek ve kız çocuğu için bir zorunluluk olduğu ünlü bir Peygamber 

Geleneğidir (asm). Bir başka hadis de, "En iyiniz, çocuklarına iyi bir eğitim (entelektüel ve ahlaki) 

verendir" diyor. Başka bir hadis kızların eğitimine vurgu yapmaktadır. 

Bu nedenle çocuklar, genel olarak topluma ve özel olarak da ebeveynlere verilen bir güvendir. 

Ebeveynler kıyamet günü bu emanetten sorumlu olacaklardır. Aslında, böyle bir ifade, çocukların 

uygun şekilde yetiştirilmesinin değerini yansıtır. Ölümden sonra bile sonsuz bir etkisi vardır. Çocuklar 

çiçekler gibidir. Küçük çocukların sevilmesi, okşaması, öpülmesi ve kucaklanması gerekir. 

Peygamber çocukları çok severdi. Torunları Hassan ve Hüseyin'in (RA) duaları sırasında bile 

omuzlarına binmesine izin verirdi. Aile ortamını ebeveynler için en uygun, huzurlu ve tatmin edici 

hale getirmek ve çocuklar için sağlıklı kişilik gelişimi yapmak için toplum üyeleri, özellikle 

ebeveynler, öğretmenler ve yazarlar İslam'ın bu ilkelerine ve öğretilerine göre hareket ederse toplum 

güçlenir. 

İslami ideoloji, karakter oluşturma sistemimizin ideolojisi olmalıdır. İnancın uygarlık yaklaşımımızın 

temeli olacağı böyle bir sisteme ihtiyacımız var. İnsanlık tarihinde kültürler ve medeniyetler sürekli 

ve sürekli bir temelde birbirleriyle ilişki kurmaya mecburdur. İslam'ın mesajı tüm dünyaya yayılırken 

Müslümanların bilinen dünyanın diğer kültürleri ve medeniyetleri ile bütünleştiği İslam tarihinden çok 

açıktır. Çok geçmeden İslami bilgi çağı başladı. Müslümanlar sadece Arabistan dışındaki yeni 

sınırların fatihleri değil, aynı zamanda araştırma, keşif ve çeviriler yoluyla bilgiyi fethetmede ön 

plandaydılar. O zamanki güç ve bilgi merkezleri olan Pers ve Roma'nın fethinden sonra Müslümanlar 

Pers, Roma ve daha sonra Yunan medeniyetleri ile bütünleşti. Yunan bilgisinin felsefi eserlerinin ana 

parçalarını tercüme etmeye dahil olurlar. 

Peygamberliğin yirmi üç yılı boyunca, Peygamber Muhammed'in insanlara mesajını iletmek için 

ilettiği birçok konuşma, nutuk veya vaaz vardı. İslam'ın mesajı sadece Arabistan halkı için değil, aynı 

zamanda evrensel olması amaçlanmıştır. Çalışma, Peygamber Efendimizin çocuk ve gençlerin 

gelişimi, karakter inşası ve eğitimi ile ilgili mesajları ilettiği bazı konuşma, hutbe, deyiş ve eylem ve 

olayları analiz edecek şekilde yapılacaktır. 

Hz.Muhammed (barış onun için olsun), mevcut kültür ve uygarlık senaryosu ve istilası ile mücadele 

etmemiz için bize rehberlik eden rol modeldir. Tarih, İslam Peygamber'in Arap yarımadasındaki 

okuma yazma bilmeyenlerin tutumunu daha medeni ve terbiyeli bir topluma dönüştürdüğüne tanıklık 

etti. Yeni bir çağın ve medeniyetin başlangıcıydı. Peygamberimizin coşkulu liderliğindeki Ümmet, 

bilgi çağına girdi. Peygamberlik sadece ayrıntılı Şeriat kanunlarının kaynağı değil, aynı zamanda al-

İlm'in (Bilgi) temel kaynağıdır. Büyük merkezi gerçekliğe götüren, insanlığa temel bilgiyi sağlaması 

Peygamberliğin nimetleridir. Bu bilgi, yaşamın temel gerçeklerine, yol gösterici ilkelere ve kalıcı 

ahlaki değerlere sahip olduğu için değerlidir. Hz.Muhammed (sav) oradaysa, başka bir kaynak veya 

rehbere gerek yoktur. 

 

Dar-i Aram: İlk Bilgi Merkezi 

İlk vahiy Iqra idi, Oku. Yüce Rab Allah'ın eğitim ve bilginin önemine yaptığı vurguyu göstermektedir. 

Peygamberimizin Allah'ın emrini aldıktan sonra İslam'ı tebliğ etmeye başladığı Sirah ve İslam tarihi 

çok bilinen bir gerçektir. Birkaç kişi mesajını kabul ettiğinde, Mekke'de attığı ilk adımlar, 

Müslümanlar için Peygamber Efendimiz'den bilgi alabilecekleri ve öğrenebilecekleri bir merkez 

kurmak oldu (barış ona). Dar-e-Arqam Müslümanlar için ilk bilgi merkezi oldu. Dar-e-Arqam'da 

Peygamber'in metodolojisi, önce Kur'an'ın vahyedilen ayetlerini arkadaşlarına ezberlemekti. Ondan 
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sonra onlara İslam hakkında talimatlar verirdi. Başlangıçta eğitimin çoğu sözlü ve sözeldi. İlk yöntem, 

doğası ve niteliği itibariyle resmi değildi. 

Vahyi korumanın bir başka yolu da yazıcılar tarafından yapıldı. Peygamber Efendimiz, bazı 

arkadaşlarına Kuran'ın ayetlerini dinlemelerini emretti, sonra onlar da yazdı. O zamanlar kağıt nadirdi, 

bu yüzden parşömenleri, hurma ağacının yapraklarını, deve kemiklerini ve deri üzerinde saklıyorlardı. 

Peygamberimiz genellikle ashabıyla birlikte sabah namazından sonra camide otururdu. Burada eğitim 

yöntemini daha iyi anlamak için bir örnek sunmak istiyorum. Kuran'ın tarihine ve derlemesine 

baktığımızda, Kuran'ın Peygamber Efendimizin hayatında tam olarak derlenmediği ortaya 

çıkmaktadır. Tamamen Eb Bekir'in halifeliğinde derlenmiştir. Kuran İlimleri, Hadis İlimleri vb. Gibi 

diğer bilimler de aynı şekilde. Eğitim de böyledir. Madinan eyaletinin ilk günlerinde, günümüzde 

okullar ve diğerleri gibi gözlemlediğimiz gibi resmi bir eğitim yoktu. Daha ziyade eğitimin ilk 

aşamasıydı. Sabah Namazından sonra Peygamber Efendimiz, camide oturdu ve arkadaşlarından 

sorular sordu. Genellikle geceleri o rüyayı gören insanların rüyalarını dinlerdi. Peygamber rüyaları 

yorumladı. Peygamber bazen küçük bir vaaz verirdi. Olayda bulunmayan yoldaşlar, orada 

bulunanlardan bilgi aldılar. Günümüz dünyasında herkes her türlü bilgiyi aramayı vurgular, ancak 

İslam Peygamberi çok titizlikle insanlığa ve millet için faydalı olan bilgiyi aramaya yönelmiştir. Bu, 

Peygamberimizin eğitime vurgu yapmakla birlikte benimsediği önemli öğretim yöntemlerinden 

biridir. Arkadaşlarına Ilm Nafeh (Faydalı Bilgi) almayı öğretti. Peygamber, şu duayı okurdu: 

زقاً َطي ِّباً، َوَعَمالً ُمتَقَبَّالً  ْلماً َنافِّعاً، َورِّ  اللَُّهمَّ إن ِّي أَْسأَلَُك عِّ

 "Allahım, senden fayda olan ilim, güzel bir rızık ve kabul edilecek ameller istiyorum." 

Herhangi bir faydası olmayan bilgiye, o bilgiye ulaşmaya izin verilmediğini gösterir. Aşağıdaki 

satırlarda, Peygamberlik metodolojisinin daha iyi anlaşılması için daha fazla öğretim yöntemi 

verilmektedir. Peygamberimiz, en iyi iletişim en temel araç olduğu için mesajını dinleyicilere çok açık 

bir şekilde iletmiştir. İslam Peygamberi, herkesin duyabilmesi için sadece net bir sesle konuşmakla 

kalmaz, bazen bir cümleyi üç veya iki kez tekrar ederdi. Herkesin mesajı çok kolay anlamasına 

yardımcı olur. Peygamber Efendimiz bazı vesilelerle arkadaşlarının merakını sorular sorarak dile 

getirmeye çalışmıştır. Bazen bazı örnekler vererek insanların konsantrasyonunu değiştirmeye çalıştı. 

Resulullah (Resulullah) üzerine selam olsun, rahmet olsun: "Siz (halk) her biriniz çobandır. Ve 

sorumluluğu altına giren her şeyden sorumludur. İnsan, kendi ailesinin çobanı gibidir ve o onlardan 

sorumludur. " Bu hadis hem Buhari hem de Müslim tarafından nakledilir. İnsanları seviyelerine göre 

konuşurdu. Arkadaşlarından işleri insanlar için kolaylaştırmalarını istedi. Peygamber diyor ki: 

“Müjde verin ve insanları korkutmayın. İşleri kolaylaştırın ve zorlaştırmayın ”(Eb Abu Davud). 

Muhammed ümidin Peygamberidir. Bu yüzden insanları kaçtırmak yerine İslam çemberinde tutmaya 

çalıştı. 

Peygamberimiz ayrıca yazma ve okuma bilgisini öğrenmemeye, okçuluk, binicilik ve yüzme gibi 

diğer yeteneklerini de geliştirmelerini emretmiştir. Sevgili Peygamberimizin "Çocuklarınıza yüzmeyi, 

okçuluğu ve ata binmeyi öğretin" (لموا م ع باحة االودك س ة ال رماي وب وال يل ورك خ  dediği Hz. İbn (ال

Ömer'den (R.A) rivayet edilen bir hadiste. Sahih Müslim'de Peygamber Efendimiz, "Okçuluk ve ata 

binme pratiği yap" dedi. Peygamber, "Allah'ı anmadan yapılan herhangi bir hareket, dört fiil dışında 

bir saptırma veya gaflettir: hedeften hedefe yürümek (okçuluk uygulaması sırasında), bir atı eğitmek 

ve yüzmeyi öğrenmek." (Tabarani tarafından bildirildi). Burada Hz.Muhammed'in hayatından çok 

ilginç bir örnek sunmak istiyorum ملسو هيلع هللا ىلص. Peygamber Efendimiz üç genç arkadaşına sorduğunda; 

Abdullah, Obaidullah ve Kathir ibne Abbas, arka arkaya. Sonra uzak durdunuz ve onlara önce kimin 

ulaşacağını sordunuz. Çocuklardan üçü Peygamberimize doğru koştu ملسو هيلع هللا ىلص. Yanına geldiler ve biri 

Peygamberimizin sırtından tırmandı, biri ona sarıldı, Peygamber onları okşadı, öptü ve sevdi. 

Kültürler arası medeniyetin zorluklarıyla mücadele etmek için Peygamber Efendimiz, aynı zamanda 

ailenin birliğini sağlamlaştırmada da bize rehberlik ediyor. Aile, önemli bir role sahip bir toplumun 

temel ve çekirdek birimidir. Ebeveynler ve çocuklar bu birimin kilit oyuncularıdır. Bu birim 

güçlendikçe, toplum daha işlevsel, aktif ve güçlü hale gelecektir. Bu birimin her üyesinin, onu daha 

başarılı kılan kendi rolü ve katkısı vardır. İyi ebeveynliğin rolü ve çocukların nasıl büyüdüğü, olumlu 

sosyal değişimi etkilemek için aile biriminin kapasite geliştirmesinde doğrudan bir etkiye sahiptir. 
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Aile sadece üyelerini değil, nihayetinde bir bütün olarak toplumu dönüştürür. İyi ebeveynliğin önemli 

olduğu ve seçimimiz olarak benimsediğimiz ebeveynlik tarzının, çocuklarımızın nasıl insanlar haline 

geleceğini etkilediği bir gerçektir. Güçlü ebeveyn-çocuk ilişkisi sevgi, ilgi, barış ve güvenlik etrafında 

döner. Sevgi dolu bir aile, hem ebeveynlerin hem de çocukların ihtiyaçlarına cevap verir. Günümüzde 

sadece tek ebeveynli aileler, boşanma, aile büyüklüğünün değişmesi ve istikrarsızlık gibi sorunlarla 

karşı karşıya kalan sadece batılı toplumların değil; Müslüman aileler ve İslam dünyası da bu 

istikrarsızlıklarla karşı karşıyadır. Gelişmekte olan toplumlar sağlıklı aile birimleri olmadan var 

olamaz ve bu Müslüman dünyası için de geçerlidir. Bu birimi güçlendireceğinden emin olmak için 

zamana ihtiyaç vardır çünkü bir aile daha geniş kültürün bir parçasıdır ve ideal olarak bütün bir 

kültürün kendisidir. Aile içinde oynadığımız rollerin büyüklüğünün rolünü anlamalıyız. Bir aile küçük 

bir ibadethanedir, küçük bir hükümettir ve pozitif değerleri ve iyiliği öğrenmek için küçük bir yerdir. 

İslam'ın öğretilerinden biri de çocuklarımıza temel İslami ve ahlaki değerleri telkin etmemizi 

hatırlatıyor. Bir babanın çocuğuna verdiği en iyi şeyin düzgün bir yaşam tarzı olduğunu vurgular 

(Tarbia). Ayrıca Allah Resulü (asm) şöyle buyurmuştur: "Ölüm üzerine insanın amelleri, üç amel 

dışında (kesinlikle) duracaktır: sürekli bir hayır fonu, vakıf veya iyi niyet; insanların yararlanmasına 

bırakılan bilgi; dindar, salih ve Allah korkusu. Ebeveynlerinin canı için sürekli olarak Yüce Allah'a 

dua eden çocuk. " Bu hadis Müslim tarafından nakledilir. Aslında, böyle bir ifade, çocukların uygun 

şekilde yetiştirilmesinin değerini yansıtır. Ölümden sonra bile sonsuz bir etkisi vardır. 

Ebeveynler ve çocukları arasında güçlü ve etkili bir ilişki için, ebeveynlerin çocuklarına verdiği sevgi 

ve ilgi budur ve çocuklar onlara geri döner. Bunlar her ikisi için de rahatlıktır. Başka bir vesileyle de 

Kuran, onlara bizim için gerçek bir teselli ve gözümüze zevk olduğunu söyler: 

"Ve dua edenler," Rabbimiz! Bize, gözlerimiz için rahatlık sağlayacak ve bize doğrulara 

önderlik etmemiz için (lütuf) verebilecek eşler ve çocuklar verin." 

Çocuklar çiçekler gibidir. Küçük çocukların sevilmesi, okşaması, öpülmesi ve kucaklanması 

gerekir. Peygamber çocukları çok severdi. Torunları Hassan ve Hüseyin'in (RA) duaları sırasında 

bile omuzlarına binmesine izin verirdi. Sokaklarda çocuklara "selam" sunar, onlarla oyun oynar ve 

şakalar keserdi. Peygamber Efendimiz (sav) 'in sahabesi Anas, "Peygamber, ahlak ve tavır 

bakımından insanlar arasında en iyisiydi. Ebu Umair adında bir kardeşim vardı ve o sırada sütten 

kesilmişti. Peygamber onu gördüğü zaman, 'Ebu' Umair Nughair'i (Arap kuşu) ne yaptı? '" Akra bin 

Habis bir sahabe (Allah razı olsun) Resulullah'ı ziyaret ettiğinde (Allah'ın selamı ve bereketi ona 

olsun). Daha sonra Hz. Hasan'ı okşamaya başladı (Allah ondan razı olsun). Akra, bu duruma 

şaşırarak şöyle buyurdu: "Ey Allah'ın Resulü, (Allah'ın selamı ve bereketi onun üzerine)! Siz de 

çocukları okşuyor musunuz, on çocuğum var ama ben onlardan birini hiç okşamadım. Allah'ın 

(Allah'ın selamı ve bereketi onun üzerinedir) gözlerini kaldırıp Akra'ya şöyle dedi: "Allah 

kalbinizden merhamet ve iyiliği almışsa ne yapabilirim?" 

Sevinç, rahatlık ve sevgi herkesin istediği şeylerdir. Ebeveynlerin, çocukların ve benzerlerinin 

temel amacıdır. Bununla birlikte, doğruluk ve yüksek değerler yetiştirmek ve üretmek bir başka 

amaç olmalıdır. Bu değerler ve iyilik, çocuklara hakikat, Yaratıcılarına tapınma, İman (İman) ve 

Yaratıcıları Allah ve Resulü Muhammed'in sevgisini öğreterek elde edilebilir. Çocuklar 

yeryüzündeki yaşamın misyon ve sorumluluklarına uygun ve doğru davrandıklarında anne babalar 

için neşe ve zevk getirecek ve aralarındaki bağlar güçlenecektir. Sadece aile değil, aynı zamanda 

tüm toplum ve kültür barışçıl hale geldi. Bu kavramlar özümsenip çocuklara anlatıldığında, milletin 

aktif bir vatandaşı olacaklar. Bir toplum, yalnızca toplumun korunması için gerekli olan dış güçlere 

güvenerek hayatta kalamaz. Güçlü bir doğruluk temeli, bir çocuğun çevremizdeki kötü ve yaygın 

ayartmalara karşı bağışıklığını güçlendirir. Toplumun korunmasına yönelik en etkili mekanizmalar 

olan başka faktörler de vardır; bir çocuğun içsel vale sistemi, sorumluluk duygusu ve öz saygı ve 

özdenetim ve öz saygı gücü gibi. Bu nitelikler, imanı, dürüstlüğü ve doğruluğu vurgulayarak ilahi 

vahyin bilgisi ve hikmetiyle elde edilebilir. Yaratıcısını bilmek yeterli değildir. Çocuklar Allah 

sevgisiyle ve O'nun bilinciyle yetiştirilmelidir. Gerçek başarı ortaya çıkacak ve toplum ve aile Tanrı 

bilincine dayandığında ve temel alındığında diğer değerler çiçek açacaktır. Şeriat perspektifinde 

çocuk gelişimi ve ebeveynlik teknikleri, çoğunlukla Kuran ve Sünnet ışığında çocukların nasıl 

gelişmesine ve mutlu bir aile yaşamı geliştirmesine izin verileceğine dair bilgilere odaklanan 
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öğretilerin denge yöntemine dayanmaktadır. Günümüz dünyasında çocuklara öğretmek, 

Yaratıcısının bilincini yurttaşlık sorumluluğu duygusuyla yükseltmek için teknikler var. Ebeveynler 

çocuklarını dengeli bir şekilde yetiştirmelidir. Bu akıllıca bir yaklaşımdır. İbadet (ibadet) ve 

Muammalat (dünya işleri) arasında bir denge olmalıdır. Bir çocuğun zihnindeki dünya görüşü 

aşağıdaki ayet ile net bir şekilde detaylandırılabilir: 

De ki: Şüphesiz namazım, duygusal bağlılığım, geçimim ve ölümüm âlemlerin Rabbi 

Allah içindir. Allah'ın ortağı yoktur ve bana emredilen buydu ve teslim olanların ön 

safındayım." 

Yukarıda bahsedildiği gibi bu Küreselleşme çağıdır. Müslümanların ve İslam'ın Altın Çağı (750-1260) 

artık tarih oldu. Her ne kadar Müslümanlar keşifler, keşifler ve bilimsel çalışma ve araştırma yoluyla 

bilgiyi fethetmede ön plandaydılar. Farklı kültür ve medeniyetlerle bütünleştiler. İlk Müslüman 

alimler uyum sağlama, benimseme ve asimile etme ve bütünleştirme yaklaşımını kullandılar ve 

kullandılar. Batı'nın eğitim kurumlarında muhafaza edilen Müslüman ilmi çalışmalarının Batı'da 

yayılması görülebilir ve gözlemlenebilir. 15. ve 16. Yüzyıla gelindiğinde Batı, seferleri ve özellikle 

sömürgecilikle egemen oldu. Bu, Müslüman yönetimin çöküş zamanıydı. Müslümanlar azalıyordu ve 

Batı, teknolojisiyle ve bilim alanında yükseliyordu. Sömürgecilik Müslüman ülkeleri Batılı sömürge 

güçlerine çok bağımlı hale getirdi. Müslüman devletlerin çoğu özgürleşmesine rağmen, bağımlılıkları 

Batı'ya eski kolonileri üzerindeki kontrollerini sürdürme konusunda bir avantaj sağladı. Günümüzde 

modern dönemde sömürgeleştirme, doğası gereği artık fiziksel değildir, ancak gelişmekte olan ve 

üçüncü dünya ülkelerinin zihinleri ve ruhları, kılık değiştirmiş veya 'Psikolojik' sömürgeleştirmenin 

kontrolü altındadır. Batı'nın Müslüman dünyasına nüfuzu, onların dillerini, kültürlerini, yönetim 

sistemlerini ve eğitim sistemini daha etkili hale getirdiklerinde çok belirgindir. Bunlar, Batı dünyasına 

etkisi altındaki ülkeler üzerinde hegemonyasını verir. 

 

Sonuç 

Peygamberimize öğretilen hikmet, sabır ve kolaylık sağlamaktı. 

  يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا “ :وعن أنس رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

Peygamberimiz (ملسو هيلع هللا ىلص), "İşleri kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyip insanları neşelendirin ve (onları) 

püskürtmeyin" dedi. 

Karakter oluşturma ve insanları eğitmenin amacı ve hedefi; özellikle gençler ve çocuklar 

Peygamberimize çok açıktı. İslam'ın mesajını iletecek insanları hazırlamak içindi. 

 Peygamberin Sırası tüm insanlık için rol modeldir. Muhammed peygamber olarak hayatı boyunca 

hayatının 13 yılını Mekke'de ve 10 yılını Medine'de geçirmiştir. 23 yıllık bir süre içinde kendisine 

kademeli olarak indirilen Tanrı'nın rehberliğine göre yaşamını sürdürdü. Bunlar, daha sonra 

başkalarına öğrettiği yöntemlerdi. Peygamber, arkadaşlarına talimat vermek için hikayeler anlatmak 

ve kendi düşüncesini açıklamak için jestler yapmak gibi çeşitli öğretim yöntemleri kullandı. 

Peygamber bir keresinde, "Ben ve bir yetime bakan ve ona bakan kişi böyle cennette olacağız" demiş, 

işaret ve orta parmaklarını bir araya getirerek (El-Buhari). Diğer bir yaklaşım, bazı soyut fikirlerini 

iletmek için basit grafik resimler çizmekti. Bu yöntemler ve metodolojiler, günümüz dünyasında 

eğitim üzerindeki kültürel ve uygarlık etkisine yönelik olarak da uygulanabilir. 

Peygamberlik metodolojileri, kişinin hayatını nasıl idare edeceğine dair bir eğitim kılavuzu gibidir. 

Bilgi aramaya ve onun doğru uygulanmasına çok önem veriyordu. Duruma uygun yöntemlerle 

İslam'ın temellerini öğretme fırsatı buldu ve aynı şekilde takipçilerini ve sahabelerini Kuran ve Sünnet 

öğretilerine göre hareket etmeye teşvik etti. 

Peygamber, ilahi mesajı iletmek ve yaymak için birçok strateji kullandı. Herhangi bir şeyi açıklarken 

çizimler yapar, jestler kullanırdı. Tartışmadan bilgi vermek yerine sorular sordu, hikayeler anlattı ve 

arkadaşlarına sonuca götürmek için benzetmeler kullandı. Peygamber, dersi dinleyicinin ihtiyaçlarına 

ve zihinsel düzeyine uyarlamasıyla biliniyordu. Hz.Muhammed, takipçilerini düşünmeye, 

gözlemlemeye ve sorumlu olmaya teşvik etti. Peygamber birçok vesileyle kötü davranışları düzeltme 

yöntemini örnekler vererek kullandı, bu da arkadaşlarının kendilerine öğretilenleri hatırlamalarına 
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yardımcı oldu. Peygamberimiz çok kolay ve anlaşılır bir şekilde konuştu. Bu nedenle arkadaşları, 

öğretilerinin çoğunu ezberleyebildiler. Müminlerin annesi Ayşe, “o kadar net konuşurdu ki, birisi onun 

sözlerinin sayısını saymak isterse, bunu yapabilirdi” dedi. Bu, "Allah'ın Elçisi hiçbir zaman senin 

kadar hızlı ve muğlak konuşmadı" (El-Buhari) gibi yorumları da dahil olmak üzere birçok alim 

tarafından tekrarlandı ve kendisini dinleyen herkesin onu anlaması için açıkça konuştu. 

Hz.Muhammed'in mesajı mevcut durumda rehberimizdir. 
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İNANÇTAN KANDIRMACAYA: ÇOCUKLARA SÖYLENEN KALIPLAŞMIŞ  

YALANLARIN MİTOLOJİK BOYUTU 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI1 

 

Özet 

Doğumuyla bilinmeyen bir mekândan yepyeni bir âleme gelen çocuk, dünyayı algılamaya ve 
kendini ifade etmeye başladığı anda var oluşu ile birlikte karşılaştığı soyut-somut, canlı-cansız 
nesne, kavram ve olayları sorgulamaya başlar. Çocuk için bu yeni âlem, muammalarla dolu bir 
evren ve çözülmeyi bekleyen büyük bir bilmecedir. Dinmez merakını gidermek amacıyla çocuk, 
ardı arkası kesilmeyen onlarca soru ile anne ve babasının zihinsel tatminini gidermesini bekler. 
Ebeveynler, çoğu zaman bu sorulara doğru yanıt verirken bazı durumlarda yalana 
başvurmaktadır. Gerek konuşulması yaşına uygun olmadığından gerek de çocuğun algılamasını 
kolaylaştırdığından bu yalanlar, neredeyse bütün anne-babalar tarafından kullanılmaktadır.  

Çocuklara söylenen yalanların en önemli özelliği, toplumca bilinmesi, kullanılması ve böylece 
kalıplaşmasıdır. Bu nedenle kalıplaşmış yalanların gelenekselleşmiş bir yönü olduğu dikkatlerden 
kaçmamalıdır. Nitekim yalanların kalıplaşmasının ve ortak nitelikler etrafında kurgulanmasının 
temel nedeni, ait olduğu toplumun kültürel yapısı ile kolektif hafızasının bu süreçte etkin 
olmasıdır. Yani bir anne, çocuğuna kalıplaşmış bir yalan söylerken zihninde var olan sosyokültürel 
bilgi kaynağından yararlanarak yalanını oluşturur ki bu da söz konusu yalanların halk bilimsel bir 
incelemeye tabi tutulmasını gerektirir. Bu bağlamda, çalışmada, kendi tespitlerimize dayanan ve 
çocuklara söylenen çeşitli yalanların folklorik bir değerlendirmesi yapılmış; Türk toplumunun 
ortak kültür belleğinden beslendiği tespit edilen bu yalanların, eski Türk inanışları ile ilkel düşünce 
biçimi temel alınarak kurgulandığı ve bu sebeple kalıplaştığı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yalan, çocuk kandırmacası, halk inanışları, ilkel inanç ve düşünce sistemi. 

 

FROM FAITH TO DECEPTION: MYTHOLOGICAL DIMENSION OF THE STEREOTYPES LIES 
TELLED TO CHILDREN 

Abstract 

The child, who comes to a new realm from an unknown place with his birth, begins to question 
his existence with the abstract-concrete, living-lifeless objects, concepts and events he 
encounters as soon as he begins to perceive the world and get self-expression. For the child, this 
new world is a universe full of enigmas and a big puzzle waiting to be solved. In order to satisfy 
his curiosity, the child waits for the mental satisfaction of his parents with dozens of 
uninterrupted questions. While parents often answer these questions correctly, in some cases 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Iğdır/Türkiye, 

ismail.abali@igdir.edu.tr 
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they resort to lies. These lies are used by almost all parents, both because they are not suitable 
for their age to speak and they facilitate the perception of the child. 

The most important feature of the lies told to children is that they are known to the society, used 
and thus molded. Therefore, it should not go unnoticed that stereotypical lies have a traditional 
aspect. As a matter of fact, the main reason why lies are stereotyped and structured around 
common characteristics is that the cultural structure and collective memory of the society they 
belong to are effective in this process. In other words, when a mother tells a stereotypical lie to 
her child, she creates her lie by making use of the sociocultural information source in her mind, 
which necessitates a folkloric investigation of these lies. In this context, a folkloric evaluation of 
various lies told to children based on our own determinations has been made in the study; It was 
concluded that these lies, which were determined to be nourished by the common cultural 
memory of the Turkish society, were constructed on the basis of old Turkish beliefs and primitive 
way of thinking and therefore became stereotypes. 

Key Words: Lie, child deception, folk beliefs, primitive belief and thought system. 

 

Giriş 

Yalan, en genel ifadeyle, herhangi bir şey hakkında kasıtlı olarak gerçek olmayan sözlerin icra 

edilmesi ve muhatabı nazarında bu sözlerle yanlış kanı oluşturulmasıdır. Gerek toplumsal normlar 

gerek de dinî kurumlarca hoş karşılanmamasına rağmen yalan söyleme eylemi, çeşitli sebeplerle 

insanlar tarafından sürekli başvurulan bir durumdur. Amacı, bağlamı ve sonucu göz önüne alındığında 

bir kavram olarak yalanın pek çok çeşidinden söz edilebilir. Sözgelimi maddi kazanç elde etmek ya 

da bir kişinin zarar görmesine neden olmak amacıyla bilinçli bir şekilde söylenen yalan ile şaka amaçlı 

oluşturulan yalanların bir tutulmadığı malumdur. Bu nedenle çeşitli durumlarına göre yalanların 

sınıflandırılması kaçınılmaz olmuştur. Bryant’a göre gerçek yalan, kötücül ve kabul edilemezdir; bu 

yalana başvuran kendi çıkarlarını önceler. Gerçek yalan, tehlikeli sonuçlara neden olabilir ve herhangi 

bir doğruluk içermez. Beyaz/pembe yalan ise iyi niyetle söylenen, kısmen doğruluk taşıyan ve 

kimseye zararı olmayan yalandır (Aydın, 2020: 715). Bu nedenle beyaz yalanın kötücül olmadığı 

anlaşılmaktadır ve başvurulduğunda toplumsal yaptırımların işletilmesinin gerekli görülmediği 

söylenebilir.  

Anne ve babaların çocuklarına söylediği birtakım yalan ifadeler de beyaz yalanlar 

kategorisinde değerlendirilmelidir. Her ne kadar psikolog ve pedagoglarca çocuğun ileriki yaşantısı 

ve psikososyal gelişimi için önerilmese de bu tip yalanların görünürde zararlı olduğu pek söylenemez. 

Eğitimine destek olması ve birtakım alışkanlıklar kazanması yönünde kısa vadeli çözüm olarak 

başvurulan bu yalanlar, çoğunlukla, çocuğun ısrarlı sorularından kurtulmak, yanında konuşulması 

uygun olmayan konuların üstünü örtmek ve algılayamayacağı kimi durumları sembollerle anlatmak 

vb. amaçlarla söylenebilmektedir.  

Çocukların sorduğu soruların bazıları evrensel bir nitelik taşımaktadır. Her çocuk, belirli bir 

gelişim evresine geldiğinde -aynı zamanda etrafındaki çeşitli doğum, ölüm vb. olaylara tanıklık 

ettiğinde- kendi yaşamını da sorgulamaya başlar. Evcil hayvanının doğurduğunu ya da bir yakınının 

bebeği olduğunu gören çocuğun soracağı ilk soru kendisinin nasıl meydana geldiğine yönelik 

olacaktır. Aynı şekilde bir akrabasının ölümüne şahit olan ve büyüklerinin üzüldüğünü gören çocuğun 

ölen kişinin nereye gittiği, ona ne olduğu ile ilgili sorular sorması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Böyle 

durumlarda ebeveynler gerek çocuğun algılamasını kolaylaştırmak gerek de soruyu geçiştirmek 

maksadıyla bazı yalan ifadeler kullanırlar. Bu ifadelere bakıldığında yetişkin anne-babaların 

yanıtlarının da evrensel bir nitelik taşıdığı görülecektir. Çünkü bu yalanlar bir çırpıda uyduruluyormuş 

gibi görünse de aslında, sahip olunan kolektif bilinçaltı bu sürece doğrudan bir etkide bulunmaktadır.  

Anne ve babanın mensubu olduğu milletin ilkel dönemlerden itibaren oluşturduğu kültür 

hafızası her türlü folklorik söz ve edimde ortaya çıktığı gibi çocuklara söylenen yalanlar nazarında da 

aynı işleve sahiptir. Söz konusu toplumun dinî algısı, halk inanışları, mitolojik dönemlerinin kalıntısı 

olan inanç ve uygulamalarından oluşan düşünce sistemi, anne-baba yalanlarının teşkil edilmesinde her 

daim etkin bir rol oynamaktadır. Özellikle, yaramazlık yapan çocukları korkutmak ve sakinleştirmek 
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amacıyla söylenen “Öcü geliyor”, “Ağlarsan canavarlar gelir, seni götürür” şeklindeki yalanların 

temelinde, Türk mitolojisindeki ve halk inanışlarındaki olağanüstü varlık inancının mevcut olduğu 

görülmektedir. Nitekim “… bazı mitolojik hikâyeler, zamanla aslından uzaklaşarak yaşanılan bir 

olayın anlatısına dönüşmüştür. Ayrıca çocukları korkutmak amacı ile söylenen hikâyeler de zamanla 

şuur altı kalıntılar şeklinde tezahür etmiş, yaşanılan bir olay görüntüsü almıştır” (Bayat, 2012: 259).   

Anne-baba yalanlarının çocuk üzerindeki inanılırlık düzeyinin yüksek olmasında, ilkel 

insanınkine benzeyen gelişmemiş düşünce şeklinin etkisi büyüktür. Kritikten yoksun, duygusal ve saf 

olan çocuk düşüncesi, ilkellerin doğaya bağlı algı şemasına benzeyen eğitilmemiş bir düşüncedir 

(Örnek, 1988: 21). Birçok araştırmacı tarafından ortaya konduğu üzere ilkel zihni ile dünyaya yeni 

adım atan çocuğun düşünce sistemi benzer şekillerde işlemektedir. Nitekim her ikisi de içinde 

bulunduğu âlemin sırlarını büyük bir merakla takip eder ve bu muammaların cevaplarını öğrenmek 

amacıyla sorular üretmeye başlar. İlkel insan bu soruların yanıtlarına kendi kendine geliştirdiği 

mitolojik anlatılarla ulaşırken çocuğun durumu daha kolaydır. Çünkü çocuğun dünyasında, tüm 

soruların muhatabı ebeveynleridir ve onlarda her sorunun cevabı mevcuttur. Campbell’ın (1992: 93-

97)  ifade ettiği gibi anne ve baba, çocuğun tanrısı konumundadır. Çocuğun henüz tanımaya başladığı 

dünyayı anlamlandırması amacıyla sorduğu tüm sorulara ebeveynler, yalan ya da gerçek mutlaka bir 

cevap vermek durumundadır. Bu sebeple ilkeller gibi çocuklar da gerçek olmayana inanma 

eğilimindedir. 

Gerek anne-baba yalanlarının mitolojik ve folklorik temelli ortak bir bilgi kaynağının etkisiyle 

oluşturulmuş olması gerek de çocuğun dünyayı ilkel düşünce sistemiyle algılaması bu yalanların 

gelenekselleşmesine ve kalıplaşmasına neden olmuştur. Gerçekten de özellikle Anadolu Türk 

sahasında söylenen anne-baba yalanlarının birbiriyle büyük bir benzerlik taşıdığı malumdur. Bu da 

geleneksel ve kalıplaşmış bir nitelik taşıyan söz konusu yalanların halk bilimsel bir bakış açısıyla ele 

alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, kendi tespitlerimize dayanan1 anne-baba yalanlarının 

oluşturulmasında, mitolojik dönemlerden kalma inançlar ile ilkel düşünce sisteminin etkili olduğu 

iddia edilmiş ve söz konusu yalanlar; doğumla, günlük yaşamla ve ölümle ilgili olmak üzere üç başlık 

altında incelenmiştir.   

 

1. Doğum ile İlgili Anne-Baba Yalanları 

Bu bağlamda ele alacağımız ilk yalan, “Seni leylekler getirdi” yalanıdır. Bebeklerin leylekler 

tarafından getirildiği yönündeki inanç, eski dönemlerden beri birçok kültürde mevcut olan bir 

unsurdur. Pervin Ergun (2011: 133-146), bu inanışın Türkler arasında ortak ve yaygın bir konumda 

olmasının temelinde, eski Türk inanışlarının etkin bir rolü olduğunu vurgular. Buna göre leylek gerek 

renk itibariyle gerek de ağaç-ana metaforuyla ilişkilendirilmiş olmasından dolayı Türk mitolojisindeki 

koruyucu ruh Umay ile özdeşleştirilmiştir. Kimi anlatılarda bir kuş şeklinde tasvir edilen Umay figürü, 

bazı Türk topluluklarında leylek suretinde güncellenmiştir. Bunun yanında her yıl aynı yuvaya 

dönmesi, Türk aile yapısına uygun olarak tek eşli ve insan ile iç içe yaşaması da leyleğin insanoğlunun 

saygısına ve ilgisine mazhar olmasına yol açmıştır. Böylece leylek, dişil soylu bir karakterde 

algılanmış ve bebeklerle birlikte anılmıştır. Bizim bu çalışmaya ekleyeceğimiz husus ise yine 

araştırmacının belirttiği üzere leyleğin Kâbe’ye göç ederek orada hacı olduğu yönündeki inanış ile 

ilgilidir. Bu inanışa göre leyleğin halk arasındaki bir diğer adı “Hacı Baba/Hacı Laklak”tır. Bir başka 

deyişle Türk’ün zihninde, hacı olduğu gerekçesiyle leylek dinî kutsiyeti olan bir hayvandır. Leylek, 

aynı zamanda, göğün en yüksek katlarında uçan bir kuştur. Bu özelliği ile gökyüzünün ötesindeki 

âlemlerden geldiği şeklinde düşünülür ve mistik bir seyyah olarak algılanır. Leyleğin hem dinî-mistik 

bir kimliğe bürünmesi hem de bebeklerin dünyaya gelişinde etkin bir rol oynaması, Türk 

mitolojisindeki aksakallı derviş inancını akla getirmektedir. Nitekim destan, halk hikâyesi ve 

masallarımızda dinî-mistik kimliğiyle bilinen aksakallı derviş, uzun süren bir çocuksuzluk döneminin 

sonunda, çiftlerin evlat sahibi olmasına yardım etmektedir. Sözün kısası, Hacı Baba olarak zikredilen 

                                                           
1 Söz konusu yalanların bazıları, çocukken anne ve babasının yazarın kendisine söylediği yalanlardan oluşmaktadır. Diğer 

yalanlar ise derleme amacı olmayan görüşmeler esnasında, yazarın akraba, arkadaş ve diğer yakınlarından gözlem yoluyla 

elde ettiği yalanlardır.  
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leylek, beyaz renkli olması da göz önüne alındığında halk anlatılarındaki ağzı dualı, aksakallı derviş 

motifinin günümüz anne-baba yalanlarına aksetmiş yeni bir formudur. 

Çocuğun, doğumuyla ilgili sorduğu sorular karşısında başvurulan bir diğer yalan ise “Seni 

falanca köprünün altında tuttuk” ifadesidir. Bir ebeveynin, çocuğun “Beni nerede buldunuz/Ben 

nasıl oldum?” sorusuna bu şekilde bir yanıt vermesi, köprü ile akarsu olgularının mitolojik boyutunu 

ve ilkel toplumlardaki algılanma şeklini akıllara getirmektedir. Köprü, “öte” ile “beri”nin, yani bu 

dünya ile mistik dünyalar arasındaki geçişin bir sembolüdür. Bu geçiş, ana rahminden çıkışı (doğumu) 

ve ana rahmine dönüşü (ölümü) simgelemektedir (Saydam, 2013: 167). Bu yönüyle köprü, birçok 

toplumun mitik anlatılarında, ruhların öbür dünyaya ulaşmasında bir araç vazifesi görmektedir 

(Biederman, 1992: 49). Köprü unsurunun bu sembolik yorumu, doğumla ilgili söylenen yalan 

nazarında da aynı işlevi görmektedir. Buna göre bilinmeyen bir âlemden gelen çocuğun bu dünyaya 

intikali de köprü sayesinde olmaktadır. Söz konusu yalan bünyesindeki “tut-” ibaresi ise çocuğun bir 

akarsu ile taşınarak geldiğini ifade etmektedir. Su zaten başlı başına var olmanın ve doğumun bir 

simgesi konumundadır. Neredeyse bütün toplumların mitlerinde hayat, su ile başlar. Türk 

mitolojisinde de dünyanın ve insanın yaratılışında su başrolü oynar. Akarsu ise Türk düşünce 

sistemine göre kaynağını cennetten ve göklerden almaktadır. Hatta Uygur destanlarında, Bögü Tigin 

ve kardeşlerini doğuran ağaç, Orhun ve Selenga nehirlerinin birleştiği yerde bulunmaktadır (Ögel, 

1993: 83). Bunun yanında, ilkel toplumlara ait birçok mitik anlatıda, ırmağa bırakılan bebek motifi 

söz konusu olup bu motif, doğum ile akarsu arasında var olduğu düşünülen mistik ilişkiden 

kaynaklanmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, söz konusu yalan ifadeye göre bebek, mistik 

bir âlemden akarsu aracılığıyla taşınmak suretiyle içinde bulunduğumuz dünyaya gelmiş ve ruhsal 

âlemlerin geçiş kapısı olarak düşünülen köprü vasıtasıyla hayata gözlerini açmıştır.  

Suyun, hayatın başlangıcındaki işlevini akıllara getiren anne-baba yalanlarından biri de “Seni 

kurbağaların ağzından aldık” şeklindeki kandırmacadır. Kurbağaların, çoğunlukla, su kaynaklarında 

eğleştiği göz önüne alınırsa söz konusu yalan bünyesinde kastedilen mekân bir nehir ya da göl olsa 

gerektir. Bu mekânlar, bebek ruhlarının embriyolar halinde beklediği yerlerden biridir ve ilkel 

düşünceye göre kadın, su kaynaklarına yaklaştığında hamile kalır (Eliade, 2020:185). Nehir ve göl, 

aynı zamanda, anne rahmi olarak tasavvur edilen yeraltı dünyasının bir çıkış kapısı konumundadır. 

Bunun yanında, Freud’a (2011: 87) göre balık ve yılan gibi hayvanlar erkekliği temsil eder. Balığa ve 

yılana benzer bir hayvan olduğu göz önüne alınırsa kurbağanın da aynı olguyu temsil ettiğini söylemek 

yanlış olmayacaktır. Kısacası su kaynağının dişiliği, kurbağanın da erilliği sembolize ettiği 

düşünüldüğünde söz konusu yalana başvuran bir ebeveynin, aslında, yalan söylemediği, sorunun 

doğru cevabını (cinsel ilişkiyi) simgesel bir biçimde çocuğuna aktardığı görülecektir.   

 

2. Günlük Yaşam ile İlgili Anne-Baba Yalanları 

Günlük yaşamda, ebeveynlerin çocuklarına söylediği birçok kalıplaşmış yalan bulunmaktadır. 

Örneğin “Kahve içersen Arap olursun/kararırsın” yalanı, neredeyse bütün ebeveynler tarafından 

kullanılmaktadır. Çocuğu zararlı içeceklerden uzak tutmak maksadıyla söylenen bu yalanın, ilkellerin 

büyü anlayışını hatırlattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü çocuk algılayışı gibi ilkel düşünce 

sisteminde de çeşitli ilişki durumlarına göre kimi nesnelerin başka objeleri etkileyebildiğine 

inanılmaktadır. Sözgelimi ilkeller arasında görülen ve günümüzde de bazı ritüel kalıntılarında tezahür 

eden temas büyüsüne göre birbirine bağlı olan parçalar, sonradan tamamen ayrılmış olsalar dahi 

bağlantı içindedir (Örnek, 1988: 143). Bu büyü çeşidine göre avlanan hayvanın kanını vücudun çeşitli 

bölgelerine sürme uygulaması, o hayvanın sahip olduğu gücün insana geçtiği anlamına gelmekte ve 

böylece parça, bütünün sahip olduğu özellikleri bünyesinde hala barındırarak aynı etkiyi 

göstermektedir. Kahveden bir yudum alırsa çocuğun da bu içeceğin rengine bürüneceği yönündeki 

yalanın temelinde de temas büyüsünün etkisinin mevcut olduğu söylenebilir. Zira Kurban 

bayramlarında, kesilen hayvanın kanını alnına sürüp kutsandığı düşüncesinde olan bir ebeveynin bu 

yalanı söylemesinin arka planında, hiç şüphesiz, atalarının kendisine bıraktığı kültürel miraslardan biri 

olan temas büyüsü fikri yatmaktadır. Zaten çocuk zihni de tıpkı ilkel insanın düşünce tarzında olduğu 

gibi içgüdülerinde var olan bu büyüsel etkileşimi algılamaya hazır bir haldedir.  
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Çocuğa sağlıklı yemek yeme ve tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak için söylenen 

“Yemediğin pirinç taneleri/ekmek kırıntıları kadar çocuğun olur” şeklindeki yalan da eski 

toplumların pek çok kez başvurduğu taklit büyüsünü akla getirmektedir. Birbiriyle herhangi bir ilgisi 

olmasa da benzerin bir başka benzeri yarattığı ilkesine dayanan bu sihir çeşidine göre taklit yoluyla 

istenilen sonucu meydana getirme durumu esastır. İlkel toplumların, gerçekten zarar vereceğini 

umarak düşmanlarının bir suretini yapıp onu parçalaması ya da bu suret üzerinde çeşitli tahrifat 

gerçekleştirmesinin altında analojik büyü de denen taklit büyüsünün etkisi bulunmaktadır (Örnek, 

1988: 142). Çocuğun yemek esnasında, sofrada bıraktığı pirinç tanesi veya ekmek kırıntısı kadar 

bebeği olacağı yönündeki yalanın temelinde de benzer nesnelerin bir başka benzer objeyi meydana 

getireceği algısı vardır. Taklit büyüsü, her ne kadar ilkel insanın katı inanç unsurlarından biri olsa da 

günümüz bireylerinin de farkında olmadan günün her anında başvurduğu bir kâhinlik yöntemidir. 

Hamileliğinde karnından sarkıtılan yüzüğün hareketlerine ve oturduğu minderin altındaki nesnelere 

göre doğacak çocuğunun cinsiyetini belirleyen ya da içtiği kahvenin izleri ile dizdiği oyun kâğıtlarını 

gelecekteki yaşamına benzetmeye çalışan bir annenin, çocuğuna söylediği böyle bir yalan da şüphesiz, 

aynı algılayış tarzının bir ürünüdür.  

İlkel zihni ile çocuk düşüncesinin buluştuğu ortak zeminlerden biri de animizmdir. 

Araştırmacılara göre animizm, ilkel insanın rüya olgusunu anlamlandırmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Yatağında yattığı halde rüyasında bambaşka yerlere gittiğini gören ilkel insan, kendi bedeninden başka 

benliğini oluşturan bir varlığın daha mevcudiyeti konusunda karar kılmış ve “ruh” adını verdiği bu 

bilinmeyen cismin doğadaki her unsur bünyesinde de var olduğuna kanaat getirmiştir. Böylece ilkel 

insan bir çocuk gibi çevresini ve doğayı dolduran her şeyi canlı olarak görmeye başlamıştır (Örnek, 

1988: 24-25). Çocuk zihni de bu sistemle çalışmakta olup gördüğü her cismi canlı olarak kabul 

etmektedir. O yüzdendir ki ebeveynler, herhangi bir nesneye çarpıp canı yanan çocukları avutmak için 

“Ben de ona vurdum, uf oldu” yalanına başvururken çocuklarının zihinsel işleyişinin farkındadır. 

Şimşek, yıldırım ya da gök gürültüsü nedeniyle korkan çocuğu sakinleştirmek isteyen anne-babanın 

söylediği “Bulutlar oyun oynuyor” yalanı da ilkellerin kişileştirme mantığıyla aynı düzlemde 

değerlendirilmelidir. Ebeveynler, çocuklarına dinî ibadetleri öğretirken de aynı yönteme başvurur. 

Oruç tutma alışkanlığının kazandırılması esnasında her aile, “İlk gün kurtlar kuşlar bile oruç 

tutuyor” şeklinde bir yalan söylerken çocuğun, çevresindeki her unsuru kendisine benzettiğini 

bilmektedir. Zaten çocuk zihninde var olan bu hazırbulunuşluk seviyesi, kendisine söylenen ve animist 

bir bakışla kurgulanan yalanın anlamlandırılmasını kolaylaştırmaktadır.  

Türk mitolojisinde, ateş unsurunun kültleştirilmesinin temelinde de animist dünya görüşünün 

etkili olduğunu söylemek mümkündür. Tabiatta var olan her şeyin bir ruhu olduğu inancı bağlamında 

Türk toplumu, ateşin tanrılar tarafından gönderildiğini ve ocak kültü ile de ilişkilendirerek evde yanan 

ateşin o ailenin koruyucusu olduğunu düşünmüştür. Buna göre ateş, soyu, kabileyi ve aileyi korur; 

insanları kötü ruhlardan ve fikirlerden temizler. Hatta ocaktaki ateşin etrafında oturan aile bireylerine, 

ölmüş akrabaların ruhlarının da eşlik ettiği fikri gelişmiş ve bu da ateşe saygı gösterme geleneğini 

doğurmuştur. Böylece ocak, ateş iyesinin ve akraba ruhlarının mekânı olarak tasavvur edilmiştir. 

Bundan dolayı ateşle oynamak; yani ateşe su dökmek, tüy atmak, tükürmek, ateşi bir aletle karıştırmak 

ve odunları ayakla itelemek ateş iyesine ve ruhlara saygısızlık olarak algılanmıştır. İnanışa göre ateşi 

rahatsız etmek, evin yanmasına ya da aile fertlerinin hastalanmasına yol açabilir (Bayat, 2012: 118-

137). Kültürel belleğinde bu inanışa sahip olan bir ebeveynin, çocuğuna “Ateşle oynama, gece altını 

ıslatırsın” şeklinde bir yalan söylemesi hiç de yadırganmamalıdır. Her ne kadar çocuğun, kendisine 

zarar vermemesi ve yangın riskinin önüne geçilmesi amacıyla söylense de bu yalanın arka planında, 

ateş iyesinin aile fertlerini cezalandırabileceği inancı vardır. Bu ceza ise çocuğun algılayabileceği ve 

daha önce karşılaştığı bir ceza şeklinde tasvir edilmektedir. Böylece ebeveynler, ateş ruhuna 

gösterilmesi gereken saygıyı kalıplaşmış bir yalan ile çocuğun zihnine yerleştirebilmektedir.  

Kalıplaşmış yalanların bir kısmını ise çocuğun dinî yasaklar konusundaki eğitimine destek 

veren ifadeler oluşturmaktadır. Çocuk psikolojisine göre ahlaka uygun olmayan kimi söz ve 

eylemlerin, başkalarının haberi olmaksızın icra edilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ayıp ve 

günah kavramlarının öğretilmesiyle de ilgili olan bu durumlarda ebeveynler, “Ay Dede görür” 

şeklindeki bir yalana başvurabilmektedir. Dikkat edileceği üzere ay, söz konusu yalanda dede sıfatıyla 

eril bir niteliğe büründürülmüştür. Ay unsurunun Türk mitolojisinde, çoğunlukla, erkek olarak 
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düşünüldüğü bilinmektedir. Sözgelimi Türklerin kökeni ile ilgili mitik bir anlatıda, ilk insanın (erkek) 

adı Ay-Atam’dır. Ayrıca Türk efsanelerinde, yeryüzündeki kızlara âşık olup onu kaçıran ay, kimi 

anlatmalarda ise çeşitli varlıkların suretine girerek kadınları hamile bırakma işlevine de sahiptir. Zaten 

ilkel halklar, regl hallerini, kadınların ay ile cinsel ilişkiye girmesi şeklinde yorumlamıştır. Bu suretle 

çocuğa söylenen Ay Dede sözü, ayın erkek şeklinde tasavvur edildiğine bir örnek oluşturmakta olup 

arkaik inanışların günümüzdeki bir yansıması konumundadır (Ögel, 1993: 129-133, 484). Aynı 

durumlarda kullanılan bir başka kandırmaca ise “Allah Dede taş atar” yalanıdır. Bu yalanın teşkilinde 

de ilkel düşünüşlerden kalma birtakım etkenlerin var olduğunu söylemek yanlış değildir. Zira 

üretkenlik niteliğine atıf yapılmak suretiyle yeryüzünün dişi olarak görüldüğü ilkel zihinde gökyüzü 

ise erilliğin karşılığıdır. Yeri ana olarak kabul eden eski toplumlar, toprağı yağmurla dölleyen göğü 

de baba olarak algılamışlar ve kendilerini yoktan var eden tanrının gökte oturduğu fikriyle birlikte 

onun erkek bir surete sahip olduğuna kanaat getirmişlerdir (Gezgin, 2007: 114). İslam inancında da 

Allah bu düşünüşle tasavvur edilmektedir. Müslümanlıkta, Allah’ın zaman ve mekândan bağımsız, 

insana şah damarından daha yakın olduğu özellikle vurgulansa da söz konusu yalandaki “taş at-” 

eylemiyle Allah’ın gökte olduğu algısının varlığından söz edilebilmektedir. Zaten bu yalanın 

oluşturulduğu ve sıkça kullanıldığı Türk toplumunun mitolojik inançlarından biri de Göktanrıcılıktır. 

Evreni, dünyayı ve insanı yaratan tanrının gökyüzünde yaşadığına inanılan bu dinin mensupları 

tarafından  “tengri” kelimesi zaten hem tanrıyı hem de göğü ifade etmek için kullanılırdı. Bunun 

yanında, Türk mitolojisinde, tanrının (Ülgen) erkek bir insan ve çoluk çocuk babası şeklinde tasavvur 

edildiği de bilinmektedir. İslam dinine geçen fakat eski inanışlarından henüz tam anlamıyla 

sıyrılamamış olan Türk halkının zihninde, günümüzde, Allah da eril bir tanrı şeklinde hayal 

edilmektedir. Her ne kadar cinsiyetsiz olduğu ve yaratılmışlara hiçbir şekilde benzemediği özellikle 

vurgulansa da Allah’ın toplum zihninde, eril bir biçimde düşünüldüğü (İnan, 2000: 28, 33, 39; Roux, 

1998: 32) söz konusu yalanda da görülmektedir. Bu haliyle bir ebeveynin, Allah’ı çocuğuna Allah 

Dede sözüyle tanıtmasının altında, arkaik inanışlardan kaynaklı kolektif düşünce sistemi yatmaktadır. 

Zaten çocukta var olan antropomorfik düşünce bu algının kolayca kabul edilmesini sağlar. Din eğitimi 

konusunda yapılan araştırmalara göre çocuklar, Allah’ı güçlü bir adam ve aksakallı bir dede şeklinde 

tasavvur etmektedir (Çanakcı, 2018: 76). 

Türk halk inanışlarında mevcut olan ortak kanaatlerden biri de bazı şeytani varlıkların geceleri 

ortaya çıktığı yönündeki inanıştır. Gün batımıyla dünyanın kararması ve insanın etrafını tam olarak 

görememesi nedeniyle var olduğuna inanılan cin, şeytan, peri, gulyabani gibi bazı olağanüstü 

varlıkların bu vakitlerde insanlara yaklaştığı ve insanlarla birlikte yaşadığı inancı ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle geceleri bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi, insanlarla söz konusu demonik varlıkların 

karşılaşmasına ve hatta insanların bu varlıklar tarafından cezalandırılmasına yol açabilir. Nitekim 

Türk halk inanışlarındaki “Geceleri ıslık çalınmaz, sakız çiğnenmez, aynaya bakılmaz” gibi inançların 

temelinde gecenin ve karanlığın doğurabileceği mistik riskler bulunmaktadır. Bu bağlamda, çocuklara 

söylenen “Gece dışarı çıkılmaz, yollar kilitlenir”, “Sabah yüzünü yıka, gece yüzüne şeytanlar işer” 

ve “Dişini sakla, geceleyin diş perisi gelirse yerine para bırakır” şeklindeki yalanların temelinde, 

Türk’ün toplumsal belleğinde mevcut olan ve geceleri bazı olağanüstü varlıkların ortaya çıktığı 

yönündeki algıyı ihtiva eden inançların etkisi bulunmaktadır.  

 

3. Ölüm ile İlgili Anne-Baba Yalanları 

Çocuk ve ilkel için ölüm aynı şeydir. Her ikisi de var oluşun sona erecek olmasına, bilincin 

kaybolacağına akıl erdiremez. O yüzden ikisi de ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanır. İlkele 

göre bedenin hayati işlevleri yitse de benliğini oluşturan ruhu, mevcudiyetini devam ettirecektir. Fakat 

gelecekteki bu var oluş, hâlihazırdakinden çok farklıdır. Ruh, yaşamsal fonksiyonunu kaybeden 

bedenden ayrılıp mistik âlemlerde, farklı suret ve boyutlarda yaşamını sürdürecektir. İlkellerin bu var 

oluş temennisi, günümüz insanına da sirayet etmiş ve çeşitli dinî kurumlar bünyesinde bir inanç 

gerekliliği şeklinde algılanmıştır. Çocuk için de benzer bir durumdan söz edilmelidir. İlkel düşünce 

şeklini zihninde barındıran çocuğa göre ölümün akla-mantığa sığan herhangi bir açıklaması olamaz. 

Yok olmak, çocuk için düşünülemez bir durumdur. Bu sebeple kendi ölümünü dahi aklına getiremeyen 

çocuk, ölümü ancak ölen kişinin ortadan kaybolması ya da çok uzak diyarlara gitmesi şeklinde 
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algılayabilmektedir. Bu nedenle ebeveynler, yakınlarının ölümünü çocuğa açıklayabilmek amacıyla 

oluşturduğu yalanları, ölen kişinin bir daha geri dönmeyeceği şeklinde kurgulamaktadır.  

Bu yalanların en bilineni, ölen kişi kastedilerek söylenen “O melek oldu” ve “Artık 

gökyüzünden bizi izleyecek” şeklindeki yalanlardır. Görüldüğü üzere söz konusu ifadelerde dikkati 

çeken husus, ölen kişinin göğe yükseldiği ve varlığını gökyüzünde devam ettirdiği yönündeki algıdır. 

İlk ifadede açıkça belirtilen bir sözcük olmasa da melek ibaresi, bu olağanüstü varlığın kanatlı 

olmasından ötürü uçabildiği ve gökten yeryüzüne indiği şeklindeki algıyı akla getirmektedir. Bu 

nedenle her iki yalanın temelinde de Türk mitolojisindeki ölü ruhlarının göğe yükseldiği inancı 

bulunmaktadır. Bilindiği üzere Türkler, insan ruhunu kuş veya böcek şeklinde düşünmüşler; ölen 

kişiyi de “uçtu”, “uçabardı”, “kuş oldu”, “şahin oldu”, “sineğe benzeyen canı çıktı” gibi sözlerle ifade 

etmişlerdir (Ersoy, 2002: 88). Her ne kadar İslam dinine geçmiş olsa da Türk toplumu, kolektif 

hafızasından eski inanç unsurlarını silememiş; önce yeni dinin bir gereği gibi algılamış ve sonrasında 

bu inanç unsurlarını çocuklara söylenen kandırmacalar şeklinde yaşatmaya devam etmiştir. Sonuç 

olarak çocuğun ölüm algısını anlamlandırabilmesi için söylenen bu yalanların temelinde, eski 

inanışların var olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Böylece ebeveynler, çocuğun algılayabilme 

yetisine paralel olarak ölen kişinin bu dünyayı terk etmediği, yalnızca diğer insanlar tarafından 

görülemeyecek bir yerde yaşadığı yönündeki bir yalana başvurmaktadır.  

 

Sonuç 

Mitolojik inanç unsurları ile kurgulanmış olan anne-baba yalanlarının temel amacının 

kandırmak değil çocuğu hayata hazırlamak olduğu söylenebilir. Sağlıklı yemek yeme, israf etmeme, 

dürüst olma, eğitme, alışkanlık kazandırma ve toplumun kutsal kabul ettiği değerlere saygıyı öğretme 

gibi amaçlarla söylenen anne-baba yalanlarının, aynı zamanda, korkan çocuğu sakinleştirme ve 

algılamasını kolaylaştırma gibi fonksiyonlara sahip olduğu da söylenebilir. Söz konusu yalanların en 

dikkat çekici yanlarından biri birtakım sembollerle kurgulanmış olmasıdır. Özellikle doğuma 

sebebiyet veren cinsel ilişkinin çocuğa anlatılamadığı durumlarda söylenen bu sembolik ifadeler, 

esasında, doğru yanıtın simgesel bir anlatımı rolündedir. Doğum gibi ölüm de çocuğun yanında 

konuşulması uygun görülmeyen bir olaydır. Bu sebeple hem çocuğun kolay algılayabilmesini 

sağlamak hem de konuyu geçiştirmek için söylenen anne-baba yalanları ile ilkel ve mitolojik ölüm 

algısının günümüzdeki yansıması gün yüzüne çıkmış olmaktadır.  

İlkel zihniyle düşünen çocuğun ardı arkası kesilmeyen sorularına yanıt olarak verilen anne-

baba yalanları, yine ilkel dönemlerin inanışlarından, algılama şeklinden ve dünyaya bakış açısından 

izler taşımaktadır. Çünkü kolektif hafıza ya da toplumsal bellek dediğimiz ortak bilgi kaynağını 

besleyen bu arkaik kültür kalıntıları, insanların sadece kültürel ve folklorik yaşantısında değil sosyal 

ve gündelik hayatının en sıradan anlarında dahi tesirini göstermektedir. Birey farkında olmasa da 

günlük söz ve edimlerini, bilinç gerisinde bulunan kolektif belleğin gerektirdikleri ile faaliyete 

geçirmektedir. Çocuğun sorduğu kimi sorulara verilen herhangi bir  “öylesine” cevap bile bireyin 

mensup olduğu milletin bir zamanlar katı bir inanç olarak algılanan unsurlarından izler 

taşıyabilmektedir. Nitekim mitolojik dönemlerde, güncel bir inanış olarak kabul edilen bazı 

unsurların, sonraki zamanlarda o toplumun halk anlatılarında bir motif şeklinde gizlendiği ya da 

benimsenen yeni dinin bir hurafesi olarak görüldüğü malumdur. Yüzyıllardır farkına varılmayan bir 

anlatı motifi veya boş bir inanç (halk inanışı) olarak yaşama fırsatı bulan bu mitolojik unsurların son 

durağı, yani yeni yaşam alanı ise anne-baba yalanları olmuştur. Böylece, inanç unsurlarının yaşam 

serüvenini son haliyle şu şekilde gösterebiliriz: 

Mitolojik dönem inanç unsurları 

 

Halk anlatıları bünyesinde motif   Yeni kabul edilen dinin hurafesi  

Anne-baba yalanları (Kalıplaşmış yalanlar) 

Bu durum da söz konusu yalanların geleneksel boyutunu gözler önüne sermekte olup kalıplaşmış ve 

gelenekselleşmiş bir forma bürünmesine açıklık getirmektedir.  
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE MİLLİ KİMLİĞİN İNŞASI BAĞLAMINDA  

“MİLLİ DESTAN VE HİKÂYE - MİLLİ ÇOCUK” 

Dr. Arş. Grv. Gülperi MEZKİT SABAN1 

 

Özet 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim ve öğretimin, değerler eğitimi ve öğretimi noktasında ve 
milli kimlik inşasında ‘tamamlayıcı’ bir pozisyon aldığı bilinmesi ile birlikte dönemin 
ideologlarınca kamusal bir mesele olarak ele alınmıştır. Çalışmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda, çocuklar için çıkarılan süreli yayınlarda yayımlanan destan ve hikayelerin 
çocukların milli kimliğini oluşturması noktasındaki işlevleri ele alınmıştır. 23 Nisan dolayısıyla 
süreli yayınlarda yayımlanan destan ve hikâyeler, milli ve manevi değerlerin inşa edildiği dönem 
olan erken çocukluk döneminde, çocukların kolektif belleğini hedef almış ve bu minvalde 
milliyetçi idealler kodlanmaya çalışılmıştır. Aksakal’ın ifadesiyle (2015: 195) bu gelişim seyri 
içinde Türklerin ütopyalarına zemin teşkil eden mitosları kayıt altına almak istemeleri, büyük 
felâketler içinde boğulan milletin başını suyun üstünde tutması bakımından hayatî derecede 
önem taşımaktadır.  Kültürün kurucu mitlerinin, destan ve hikayelerinin analiz edildiği bu çalışma, 
dönemin çocuk kültürünün oluşturulması noktasında, nasıl hareket ettiğini çerçevelendirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, milli kimlik, edebiyat, dergi. 

 

NATIONAL EPIC AND STORY - NATIONAL CHILD" IN THE CONTEXT OF THE CONSTRUCTION  

OF NATIONAL IDENTITY IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD 

Abstract 

Knowing that education and training in the Early Republican Period took a "complementary" 
position in the education and training of values and in the construction of national identity, it 
was addressed as a public issue by the ideologues of the period. In the study, the functions of 
epics and stories published in periodicals published for children on April 23 National Sovereignty 
and Children's Day in forming the national identity of children were discussed. Epics and stories 
published in periodicals due to April 23 targeted the collective memory of children in early 
childhood, the period when national and spiritual values were built, and in this regard, nationalist 
ideals were tried to be coded. In Aksal's words (2015: 195), the desire of the Turks to record the 
myths that constitute the basis for their utopias in this development course is of vital importance 
in terms of keeping the head of the nation drowned in great disasters above water. This study, 
in which the founding myths, epics and stories of culture are analyzed, will frame how the period 
moved in the creation of children's culture. 

                                                           
1 Aksaray Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, halkedebiyati@hotmail.com 
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Giriş 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim ve öğretimin, değerler eğitimi ve öğretimi noktasında ve milli 

kimlik inşasında ‘tamamlayıcı’ bir pozisyon aldığı bilinmesi ile birlikte dönemin ideologlarınca 

kamusal bir mesele olarak ele alınmıştır. Osmanlı Devleti’nden sonra değişen vatan sınırları, ulus 

devletin inşası ile birlikte fiziksel sınırlarını belirlemiştir; ancak vatandaşın bu sınırlar dâhilindeki 

vatanı bilmesi ve ona aidiyet geliştirmesi bağlamında aktarım öğesi olarak eğitsel kaynakların 

seçilmesi sebepsiz değildir. ‘Kimlik’ ve ‘vatan’ arayışında olan çocuk, destan ve hikâyelerde de ‘Türk’ 

kimliğiyle öne çıkar. Kimliği ‘Türk’ olarak vurgulanan çocuk, ‘vatan coğrafyası’nı Orta Asya’ya 

kadar genişletir ve bu çerçevede tarihi köklerini de Orta Asya’da arar. Köken anlatıları olarak ele 

alınan mitoloji referanslı destanlar da Osmanlı Dönemi kahramanlarını değil; Orta Asya’da coğrafyası 

döneminde ortaya çıkan kahramanlarını yüceltir. Hikâyelerde hâkim unsur ise sonunda ulus devletin 

inşa edildiği Kurtuluş Savaşı’na dair milliyetçi anlatılardır. Ulus devletin inşası için lüzumlu görülen 

‘ana vatan’ arayışı sonunda, Erken Cumhuriyet Dönemi destanları, Osmanlı Devleti sınırlarını vatan 

coğrafyasına dâhil etmemiş, Ziya Gökalp, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Ömer Seyfettin gibi milli 

eğilimli yazarların öncülüğünde ‘Turan’ coğrafyası ‘ata toprağı’ olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla 

Osmanlı kimliğinde sıyrılıp seküler kimliği haiz ‘Türk ata’sının arayışına giren çocuk, henüz 

‘vatanlaştırdığı’ ulus devletini de bu köken anlatıları üzerine inşa eder. Fortes’ın (1978a) da belirttiği 

gibi ‘Ataları şimdiki zaman dâhil etme’ olarak nitelendirilebilecek olan bu davranış, aslına bakılırsa 

insan varlığının evrensel temel yapısının bir parçasıdır.  

Mete, Oğuzhan, Kültekin gibi ‘geçmişin kahraman ataları’ şimdiye dâhil edilerek devletin köklerinin 

eski Türk devletlerine dayandırılması; aynı zamanda devletin meşru temellerinin, geçmişin ‘kadimliği 

ve kahramanlıklarla pekiştirilmiş ırki tarihi’nde aranması bu çerçevede mantıksal bir bütünlük 

içindedir. “Bu yaklaşım doğrultusunda Mete, ilk ve en büyük Türk kahramanı konumuna yükselirken, 

tarihteki en erken demokrasi uygulamaları eski Türk hakanlıklarına dayandırılır. Böylece eski Türk 

hakanlıklarının “demokrasi” kurum ve uygulamaları, Osmanlı Devleti’nin istibdat yönetimini 

paranteze alır ve Türkleri bu yönüyle de “medeni” bir ulus kılar” (Üstel 2016:167). Bu çerçevede 

nitelendirilebilecek “Mefküre geleceğin yaratıcısıdır.” diyen Gökalp, tüm meramını özetlediği 

satırlarda “Türklüğün kelimelerde, mesellerde, masallarda, destanlarda izleri kalmış bir millî 

mefkûresi vardır ki, bunu dağınık enkaz arasından bulup çıkarmak ve bunda mündemiç olan kavmî 

‘mâ-abed tarih’i keşfetmek en büyük vazifemizdir” diye yazar ve ‘şimdilik’ Türk tarihinin başlangıcı 

için, ‘başka hiçbir kahramanda görülmemiş̧’ faziletlerin sahibi Mete’yi ve Hunları temel almak 

gerektiğini söyleyerek,  romantik Türk Tarih Tezi’ ne giden yolu biraz daha açar” (Aksakal 2015: 

258).  

Mete’nin, mitolojik anlatımlarda, genel bir kabul üzere ‘Oğuz han’ olduğu var sayılır. Tarihi köklerini 

Mete’de arayan ‘Türk Tarih Tezi’ne atfen Çocuk sesi Dergisi’nde 1929 yılında ‘Oğuzhan’ın hayatı’, 

serileri halinde ve her erginlenme devri ayrı bir başlık altında destan tarzında çocuk okurlara sunulur. 

Oğuzhan’ın ‘doğaüstü’ doğumuyla başlayan destan, çocuk okurlarını ‘etkilemek ve dolayısıyla 

kolektif belleklerinde yer etmek’ maksadıyla ‘mucize’ olarak nitelendirilebilecek bir doğum ile başlar: 

Doğduğu gün Oğuzhan, şenlendi güzel Turan!  

Dolaşırdı her yeri, çok sevdiği Turan’da!  

Annesinden memeyi, aldığı gün ağıza,  

Bir damla emdi ancak. 

 

Ne beşik, ne bir kundak,  

Birini istemedi.  

— Bırakın, beni dedi!  
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Daha ilk günde güldü, daha ilk gün ağzından,  

İnci sözler döküldü!  

Emince bu bal sütü, güzel, çapkın Oğuzhan,  

Tam kırk günde büyüdü!  

 

Kırk günde ‘delikanlı’ olan Oğuzhan, ‘Turan’ coğrafyasına hâkim bir kişilik haline gelir ve ‘ünü’ 

Çin’e ulaşır: 

Olunca delikanlı, Turan’ı anlı şanlı,  

Oğuz namı dolaştı, bir rüzgâr gibi taştı,  

Bu nam Turan’dan Çin’e, bütün Asya içine!  

 

Çocuk okurlara ideolojik bir coğrafi sınırı çizen destan, ‘Turan’ adlı mekânı çocuklara tanıtmaya 

başlar. Oğuzhan’ın doğduğu, yetiştiği, savaştığı, evlendiği ve çocuklarının doğduğu ‘yurt’ Turan adlı 

‘Türk yurdudur’. Çin’e komşu olan ve Asya’da bulunan bu yurt, Türklerin ilk atalarının bulunduğu 

yer olarak aktarılır. Tarih ve coğrafya bilgisini milliyetçi perspektiften güncelleyen bu destan, 

Türklerin ilk atalarını kişilik özelliklerini de ifade eder: 

Dağlarda gezerlerdi, ‘dağlar bizim derlerdi!’
 
 

Hele bir orman vardı, içinde bülbülü bol,  

Yollarında gülü bol; bu hoş ormana hâkim!  

Bir vahşi canavardı! 

 

Onu öldürecek kim?  

İnsanları parçalar,  

Hayvanları parçalar; at demez, kartal demez,  

Kurt demez, çakal demez,  

Fakat küçük kahraman, delikanlı Oğuzhan,  

Der: anlasın, ben neyim?  

Onu öldüreceğim!  

Oğuzhan’da korku yok,  

Bir gün alır kalkan, ok,  

Mızrak, kılıç, yayını;  

Versin diye ormanda, canavarın payını.  

 

Destan boyunca Oğuzhan, ormanda yaşayan ve halkına zararı bulunan geyik, ayı, kurt vb. yırtıcı 

canlılarla mücadele etmiş ve hep galip gelmiştir. Son olarak, canavar olarak nitelenen, tüm halkı 

ürküten, insan yiyen bu canlıdan kurtulmak da yine Oğuzhan’a kalmıştır. Canavarı yenmesiyle tüm 

dünya ona ‘hayran olmuş’ ve bu hayatı Turan coğrafyasında destan olarak kalmıştır: 

Alınca bu haberi,  

Bütün dünya erleri,  

Şaşıp kalır Oğuz’a.  
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Destan olur Turan a.  

 

Halkını düşünen ve onun iyiliği için ‘canını feda eden’ lider portresi, milliyetçi ideolojinin 

düşünce sisteminde değerlendirilmesi gereken bir olgudur; Türk çocuklarına Oğuzhan 

üzerinden verilen bu mesaj ‘Türk cihan hâkimiyeti’ ideolojisi ile de ‘yüceltilmiş’ ve destanın 

sonunda Oğuzhan, tüm halkı kendisine biat ettirmiştir: 

Oğuzhan bir ziyafet çekti o gün herkese...  

Bu pek ulu meclise  

İhtiyar, kadın, erkek geldiler sevinerek!  

Meclise uzak, yakın  

Bütün halk etti akın!  

Oğuzhan dedi:  

— Artık ilan oldum işte size,  

Kessin ümidi artık, hâkim olmak isteyen,  

Turana Han'ım diyen!  

Benimle olanları bana tabi hanları arkadaş bileceğim; öl dese öleceğim!  

 

Oğuzhan destanında görüldüğü üzere çocuklara çizilen ‘lider ve vatan portresi’ bir bütün olarak 

sunulmuştur. Lider yani hakan, halkını düşünen ve gözeten, özgürlüklerini ‘canı pahasına’ savunan ve 

aynı zamanda ‘vatan’ mücadelesi veren, ‘korkusuz’ ve ‘cömert’ bir yöneticidir. Çocukların 

‘geçmişleriyle övünmeleri’ için ‘geçerli sebepler’ sunan destan, Aksakal’ın (2015: 191) da belirttiği 

gibi, devleti yönetenlere politik motivasyonlarını sağlamak için bir ütopya verirken, yönetilen halka 

efsunkâr bir hikâye sunmaktadır.” Bu çerçevede değerlendirilebilecek bir başka destan da ‘Orhun 

Kitabeleri Kahramanı Gültekin’dir. Çocuk Sesi Dergisi’nde 1929 yılında yayımlanan bu destanda 

Kırgızlara esir düşen Çin hükümdarının bir Türk tarafından kurtarılışı ve Çin Hükümdarının bu 

kurtuluşun ardından, Türk gencine vaatleri karşısında aldığı cevapların neticesinde ortaya çıkan ‘Türk 

karakteri’ anlatısı çocuklara öğüt niteliğinde sunulmuştur: 

Çin Beyi; 

— Yetişin bahadırlar... Bir Çin beyi ölüyor! diye bağırır.  

Bu saatte bu karanlık dereye kaplanlar bile titreyerek girerdi.  

 

Fakat bu çağda, tepeden gür bir ses haykırdı. 

Uluyan canavarların, haykıran, boğuk çelik seslerini sindirdi.  

— Çal kılıcını ağam yettüm... Korkma çal kılıcını! diye bağırdı.  

          Kara dağları inletti.  

Dağın yamacından taşları, toprakları kopartarak boz aygırla bir yiğit yıldırım gibi yetişti. 

Gecenin karanlığında çelik donları parıl parıl parlıyordu. Boz aygırını şahlandırdı. Boz 

aygır kişneyerek dört bir yere çifteler savurmaya başladı. Bir göz açılıp kapanmadı. 

Kırmızlardan dört tanesi beyinleri patlayıp yere yıkıldılar, diğerleri de gökten tanrı iner 

gibi tepelerine inen bu zorlu bahadırın karşısında tııtunamayacaklarını anlamışlardı. 

Atlarına sıçradılar, karanlıklar içine karışıp gittiler.  

— Beni kurtardın... Ben kimim biliyor musun diye homurdandı. Yiğit hiçbir ses 

çıkarmadı. Beni kurtardın, sana payza, para ve nam vereceğim, söyle bakayım adın 
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ne?  

Bu sefer bahadır şahlanan boz aygırının yelesini okşadı. Türkçe:  

— Türk! Diye gürledi. Çin beyi yere tükürdü ve gene Çince sordu. Bir Türk’sün 

demek Kimin at uşağısın, de bakayım? Ona söyler, seni yanıma alır saçını uzatır, 

sana bir Çin kızı alırım. Çince biliyor musun?  

— Ben tanrının at uşağıyım ve yalnız Türkçe konuşurum. Kendimden başka kimseye 

boyun eğmez, zorla boyun eğdirdiğiniz bütün Türk'leri kurtaracağım. Yeni bir Türk 

kanlığı kuracağım.  

Çin beyinin gözleri parladı, kahkahalarla güldü. Artık korkusu geçmişti. Bir deli... Bir 

deli... diye böğürdü.  

—  Sen bir delisin! Bu kara dereye delilerle başbuğlardan başka kimse giremez. Türkler 

ise Çin hakanının tutsağıdırlar. Sen bir başbuğ olamazsın; olsan, olsan bir delisin! 

Fakat sen benim canımı kurtardın sen kutlu bir delisin! Seni yanıma alacağım. Bana 

atı uşağı olur musun ?  

— Bir Türk bir Çinliye uşak olamaz! 

Yasa başbuğu köpürdü.  

— Türkler yıllardan beri Çinlilerin uşağıdır. Bana bir Türk hakanı göster! Bir Türk 

sancağı göster! 

— O hakanı çok yakında göreceksiniz. Sancağa gelince bundan daha birkaç yıl evvel 

tepenizde dalgalanan o sancağı pek iyi tanırsın, kurt başlı gök sancak! 

Başbuğ̆ elini kaldırdı. Yabancıya doğru yürüdü, vurmak istiyordu. Sonra acı, acı güldü.  

— Sen benim canımı kurtardın dedi sana borçluyum, söyle ne istersin? Yürüdü, elini 

atının heybesine soktu, altın sesleri şakırdadı. Yolcu güldü.  

— Dilenmeyecek kadar zenginim!  

— Peki, ne istersin?  

— Hiçbir şey. İstediğimiz şeyleri kendi kolumuzun zoruyla alırız!  

Çin başbuğu atının üzerine sıçradı, yabancıya yaklaştı, yüzüne dik, dik baktı.  

— Sen bir han oğlusun! dedi. Yabancı titredi. Sesinin berraklığı bozuldu.  

— Her Türk bir han oğludur...  

—  Sen temiz yürekli bir gençsin! Hoşuma gittin! Adın ne? Söylemeyeceksin ha! Öyle 

ama ben sana borçlu kalamam bir şey alacaksın! Sonra onun sustuğunu görünce  

—  Olmazsa kurtardığın canımı geri alman için, vuruşacağız! Ben bir Türkün iyiliği 

altında kalamam. Yabancı güldü. Yerde kalasını havaya kaldırıp uluyan boz kurdu 

gösterdi.  

— Bu, sanırım cins bir kurttur.  

— Evet, ben küçük yaştan aldım, büyüttüm. İlk buyruğumda adamın gırtlağına yapışır. 

İster misin?  

— Verirsen!  

— Ha... Bir kurt istiyorsun! Siz Türkler kurdu, hele kurt oğullarını (Asena) çok 

seversiniz! Duydum ki (Asena)lardan kutlu hanın yürüdüğü yolda oğulları ve 

kardeşleri de yürüyeceklermiş̧! Benim kurdun adı da (Asena) dır.  

Genç güldü,  

— Kurda kurt gerek veriyor musun? Dedi.  

Bu sefer Çinli güldü: 

—  Alabilirsen al, senin olsun.  

Yabancı atının üzerinde birdenbire eğildi. Kurdun kulaklarım kavradığı gibi kucağında 

doğruldu, canavar birkaç kere tepinmek, kurtulmak istedi, inledi, sonra kolları arasında 

bulunduğu adamın zorlu bir şey olduğuna aklı kesince atın eyeri üzerinde büzüldü. Genç 
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yolcu:  

— Şehre mi gidiyorsun başbuğ̆! Dedi. Çinli atını sördü.  

— Öyle! Ama senin de peşimden şehre girmeni pek istemem. Çünkü böyle gök sancak 

düşüncesini kafalarında taşıyan Türklerin, yüreğim kan ağlamakla beraber, kafasını 

kopartmaya mecburum. Sustular artık şehre giriyorlardı. O zaman genç yolcu.  

— Biz kafamızın koparılmasını özleyenlerdeniz dedi. Çinli sordu.  

— Niçin?  

— Cihandaki bütün Türklerin birleşmesini istiyoruz. 

— Ne yapacaksınız   

— Hiç uşak olmağa alışmadık, cihana başbuğ̆ olacağız: Çinli öksürdü.  

— Yaman düşünce... Huda yardım etse de dileğiniz olsa... Ne ise delikanlı çok konuştuk 

biraz dik kafalısın ama hoşuma gittin, adını demedin. Benim adım  

Çangfungi’dir. Çin Hanlığı yasa başbuğu ve (Tiyen Ping) eyaletinde Türkleri 

yeryüzünden kaldırmaya memur bir kumandanım! Tanrıdan dilerim ki bir daha 

karşılaşmayalım! İstersen gel simdi bir kucaklaşalım. Bu cihan kurulduğundan beri ilk 

görülen bir şeydir. Bir Çin başbuğu bir Türk uşağı ile kucaklaşıyor dedi.  

İki atlı birbirlerine sarıldılar. Genç güldü. Başbuğdan ayrılınca:  

— Benim adımı da tez elden duyar ve tanırsın dedi. Şimdilik hoşçakal!  

Boz aygırını şahlandırdı. Kucağında Çinlinin kurdu olduğu halde şehrin sokaklarına 

vurdu, gitti. Yasalar başbuğu yalnız kalmıştı.  

Ellerini hohladı.  

— Amma soğuk var! Dedi. Dört at uşağını da yok ettik! Şu Türk delikanlısı da çok zorlu 

idi ha! Tıpkı bir Han oğluna benziyor. O ne at sürüş̧? O ne pala savuruş Bizde böyle bir 

er güç yetişir! Acaba adı ne idi?  

Çin Beyi’nin adını merak ettiği bu Türk delikanlısının adı ‘Gültekin yani Kültigin” dir. İnsicamının 

bozulmaması için bütün halinde verilen destan metninde, çocuğun milli kimliğine ve kolektif belleğine 

Türklerin tarihin çok eski dönemlerindeki ‘karakter verileri’ kodlanmak istenmiştir. Öncelikle, bir 

Türk gencinin Çin Beyi’ni kurtarması, Türk atasındaki ‘âcize merhamet’ duygusunu işaret etmektedir. 

Türk’ün, millet ayırt etmeksizin ‘aman dileyene’ yardım etmesi, çocuk zihinlerine geleneksel kimlik 

verisi olarak işaretlenmek istenmiştir. Kurtarılan Çin Beyi’nin vaatlerini kabul etmeyi, ‘dilenmek’ 

olarak niteleyen Türk delikanlısının, istenilen herhangi bir şeyi kendi kuvvetiyle alacak olduğunu 

belirtmesi, çocuğa ‘kolaylığa alışmama, çalışkan ve azimli olma’ duygusunu aşılamaktadır.  Çin 

Beyi’nin canını kurtarmasına karşılık bir Çinli kız alıp evlendirmek istemesi ve bu sebeple Çince bilip 

bilmediğini sormasına karşın ‘Türk’ genci, ‘yalnız Türkçe bildiğini söyler. Henüz Latin alfabesine 

geçildiği ve Türkçe konuşma ve yazmanın üzerinde önemle üzerinde durulduğu bir dönemde 

yayımlanan bu destanda Türk gencinin ‘Türkçeden başka dil konuşmam’ demesi sebepsiz değildir.  

Kahramanlığından övgüyle bahsettiği Türk gencine ‘kimin at uşağısın?’ diye sormasına karşılık aldığı 

cevap, ‘Türk’ün bağımsız karakterini ortaya koyar: ‘Yalnız Tanrının at uşağıyım, Türk kimseye uşak 

olmaz’ der. Çin Beyi’nin ısrarları üzerine armağan olarak bozkurdu tercih etmesi, ‘Türeyiş Destanı’na’ 

atıf yapar ve Türklerin kurt soyundan geldikleri düşüncesini çocuklara aktarır.  

“Altın çağ Orta Asya" üzerinden çocuklara verilmeye çalışılan ve militarize edilmiş şeref duygusu, 

genellikle ‘otorite’nin ve vatan toprağının ‘kutsallığı’ ile kuvvetlendirmek için kullanılmıştır” (Öztan 

2013:78). Türk’ün, Çin Beyi’ne ‘zorla boyun eğdirdiğiniz bütün Türkleri kurtaracağım, yeni bir Türk 

Hanlığı kuracağım’ demesi, Türklerin tutsaklığı kabul etmeyen anlayışını ve ‘devlet’e verdiği önemi, 

baskın ideolojik unsur olarak devletçi ve milliyetçi bir perspektiften çocuğa öğütler. “Ulusal mirasın 

“gelecekteki” taşıyıcıları olarak görülen çocuklar da mitlerle örülmüş bu yeni toplum projesinde yer 

almaktadırlar. Bu nedenle toplumsal belleğin çocuklukla kesiştiği noktaların incelenmesi, toplumsal 

belleğin barındırdığı mitlerin anlaşılması açısı dinî reform, kültürel ödünç alma, halk katılımı ve etnik 

seçilmişliğe dair mitler; bunlar, coğrafi yer, özerklik, çok dillilik, ticarî beceriler ve örgütlü dinle 

birlikte belli etnik toplulukların, toplumsal bileşim ve kültürel içeriklerinde yaşanan onca değişikliğe 
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rağmen yüzyıllar içinden geçerek bugüne gelmelerini sağlayan mekanizmalardan bazılarıdır. (Smith 

2014:67) 

Devletçi ve milliyetçi perspektiften çocuğun milli kimliğini inşa eden destanların yanı sıra milli 

hikâyeler de Erken Cumhuriyet Dönemi’nin kimlik inşacı bir edebi ürünü olarak sözü edilen tez 

doğrultusunda araçsallaştırılmıştır. Çocukların doğrudan ya da dolaylı bir şekilde katıldığı İstiklal 

Savaşı’nı konu edinen hikâyeler, okur çocuğa ‘minnet ve aidiyet’ duygusunu öğretir. Ulus-devlet 

inşası bağlamında devletin ve milletin güvencesi olarak görülen çocuktan, geçmişine ‘vefa’ duygusu 

ile hareket etmesi ve bu çerçevede ‘atalarına ihanet etmemesi’ beklenir. Bu bahisle Çocuk Sesi 

Dergisi’nde 1929 yılında yayımlanan ‘İki Fedakâr Çocuk’ isimli hikâye, iki küçük çocuğun ‘canlarını 

feda etme’ pahasına Türk askerine yardım etmelerini konu alır. Sakarya muharebesi esnasında Yunan 

Kuvvetleri ile çarpışan Türk ordusunun tabur komutanının oğlu Demir ve İnci isminde bir kız çocuğu, 

Yunan Kuvvetlerine esir düşer.  Esir düştükleri karargâhta Yunan askerlerinin aralarında geçen 

konuşmayı duyarlar. Gün doğar doğmaz taarruza geçeceklerini, ağır bombardıman ile Sakarya’yı yerle 

bir edeceklerini söylerler. Bu keyifle içki içer ve sarhoş olurlar. Bu iki ‘kahraman’ çocuk bir fırsatını 

bulur ve kaçar başlarından geçen badirelere rağmen Türk karargâhına ulaşır ve durumu anlatırlar: 

“Derhal lâzım gelen tedbirler alındı. Mütarekenin bittiği gece yarısında bir kahraman 

kıt’a ormana sevk edildi. Bir saat sonra düşman tayyarecisinin elleri bağlı olarak geldiği 

görüldü. Arkadan Mehmetçiklerin ellerinde getirilen tayyare göründü. Demir ve İnci 

yerlerinde duramayarak: ‘Yaşasın kahramanlarımız’ diye haykırdılar... Babaları 

gözyaşları içinde bu iki fedakâr çocuğu kucaklayarak öptü. Taarruz akim kalmıştı. Birkaç 

gün sonra ordu kumandanı İnci ve Demir’e birer kahramanlık madalyası takıyordu” 

(Çocuk Sesi sf:7 no:3 yıl 1929). 

Çocuk kahramanların ‘vatan sevgisi’ ve ‘yardımsever’ gayretleri ile Türk ordusuna yaptıkları katkı, 

madalya ile ödüllendirilir. Aynı doğrultuda 1930 yılında yayımlanan ‘Küçük Kahramanlar’ adlı 

hikâyede, İzmir’de, ilk mektepte görev yapan bir öğretmenin İstiklal Harbi’nde yaşananlara 

dayanamayıp sınıfta ağlamasıyla birlikte öğrencilerinin durumu öğrenmeleri neticesinde ‘Demir’ 

isimli bir öğrencinin öne atılması ve bir şeyler yapmak istemesini konu alır. Demir arkadaşlarına şöyle 

seslenir: 

 “Arkadaşlar görüyorsunuz ki her gün yüreğimizi parçalayan birçok şeyler oluyor; 

binlerce Türk öldürülüyor, büyüklerimiz hakaret görüyor, hatıra gelmeyecek fenalıklar 

yapılıyor. Bu haller karşısında acı duyarken düşüneceğimiz bir cihet var: “Bu kara 

günlere nihayet vermek için ne yapalım?” size fikrimi açmış bulunuyorum der.   

Bunun üzerine Altay isimli bir öğrenci: 

İstiklal Harbi’ne fayda sağlayacak ne varsa biz de yapalım fikrini ortaya atar. Ayhan adlı 

öğrenci durumu bildiren bir yazı hazırlayıp tüm mekteplere dağıtmayı önerir.  

Ayhan’ın fikrini beğenen öğretmen bu görevi sınıfın en başarılı ismi olan Oğuz’a verir. Oğuz ertesi 

gün yazıyı hazırlayıp gelmiştir. Uzunca bir durum tespitinin ardından sözlerini şu soruyla bağlamıştır: 

“İşte ümitler hep orada... Türk askerinde… O asker, annesi ile babası ile kardeşleri ile 

her şeyini feda ederek çalışıyor. Bizler, bu vatanın esir bucağında bulunan bizler, 

vaziyetimizin darlığını düşünerek hiçbir şey yapmayacak mıyız? 

Yazı çok beğenilir ve her mektepten iki kişinin seçilip bu konu üzerinde konuşmak için gönderilmesi 

istenir. Kendi mekteplerinden Altay ve Oğuz, konuşmacı olarak seçilir. Toplanma günü gelmiştir ve 

her mektebe ayrılan yer dolmuştur. Oğuz, toplanan arkadaşlarından vatan kurtulana kadar ellerinden 

gelen ne varsa yapmalarını ister. Konuşmasının üzerine ilk toplantı biter ve dağılırlar. Çocukların 

oluşturduğu bu guruba “Türk Çocukları Vatanı Kurtarma Cemiyeti” adı verilir. Saatler süren 

konuşmanın ardından çocukların akıllarında şu cümle kalır: “Herkes kendi kendine düşünmelidir ki 

aldığım vazife çok büyük. Onu her zaman düşünmeliyim. Bir Yunan askerinin tokadı, dipçiği hatta 

süngüsü beni korkutmamalı. Şüphe ettiğim her yerden bir şeyler elde ederim ümidi ile derhal harekete 

geçmeliyim.” Çocuklardan Orhan ve Gündoğdu meydanda dolaşırken kıyıya yanaşmakta olan bir 

Yunan gemisi görür. Gemiden birtakım şeyler çıkarılır ve üzeri örtülür. Etrafında nöbetçiler olan bu 

gizli şeyin ne olduğunu öğrenmek için ayakkabılarını çıkarıp yanaşırlar. Örtünün altına girip ne 
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olduğunu bilmediği şeylere dikkatle baktılar. Anlamazlar ancak Orhan, o şeylere bağlı olan bir kâğıt 

görür ve koparır. Kaçmak istediklerinde nöbetçi sesi işitir ve birden silah sesleri duyulur. Gündoğdu 

vurulmuştur; ancak arkadaşına bir an önce gidip kâğıdı ulaştırmasını söyler. Türk Çocukları Vatanı 

Kurtarma Cemiyeti ilk şehidini vermiştir. (Behzat 1930:45) 

Çocukların vatan için bir şeyler yapmak istemesi ve bu amaç doğrultusunda ‘şehit olmaları’, 

çocuklardan beklenen fedakârlıklar noktasında bir sınır olmadığını gösterir. Türk çocuğu, askeri gücün 

yetemediği/ulaşamadığı yerde asker olmayı seçmiştir. Çocuk Sesi Dergisi’nde yayımlanan ‘Kahraman 

Kaya’ isimli hikâyede de aynı vurgu vardır.  Aydın’ın Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildiği 

günlerden birinde, Aydın’ın bir köyünde oturan Kaya, Yunan kuvvetlerinin köylerine yaklaştığını 

haber alır ve aklına ninesi ve kız kardeşi gelir. Gözlerinin önünde, onlara yapılacak zulmü kabul 

edemeyeceğini düşünür: 

“Kaya yatağından henüz kalkan zavallı kardeşine, sevgili ninesine baktı. Yüzlerini hüzün 

kaplamıştı. Eğer babası cihan harbinden dönmüş̧ olsaydı hiç korkmayacaktı. Birden 

kararını verdi. Başlarına gelecek felâketi biliyordu. Ninesinin ellerini, ak saçlarını son 

defa öptü. Kardeşinin o güzel gözlerini, ateş renkli saçlarını bir kere daha doya doya 

seyretti. Yunanlılar köye girmişler ve evlere taarruza başlamışlardı. Kaya bir zabit 

idaresinde iki mangalık bir kuvvetin kendi evlerine doğru geldiklerini gördü. Odanın 

sedirinden sıçradı, evin ahırına koştu, orada gülerden beri sakladığı bombasını aldı ve bir 

kenara gizlendi. Yunan kuvvetleri evlerinin kapısını kırmış içeri girmişti. Doğruca 

yukarıya çıktılar. Kaya aşağıdan büyük annesinin feryatlarını, kardeşinin inlemelerini 

dinliyordu. Bir Türk genci, bir Türk çocuğu bunlara nasıl tahammül eder dedi. Bu 

düşünce ile ocağa koştu, bombasını fitilledi, bomba müthiş̧ bir seda ile patlamıştı. Ev 

altüst olmuş Yunan neferlerinin kolları vücutlarından ayrılmış̧ havada uçuyordu. Kaya 

gözlerini son olarak kaparken ninesinin ve kardeşinin intikamını almasından doğan bir 

gönül açıklığı ile vedâ sevgili vatanım, elveda sevgili nineciğim ve kardeşim diyordu.  

(Çocuk Sesi, 1927, s.4, sf:3 ) 

Yunan Kuvvetlerinin köylerini basması sonucunda ninesine ve kız kardeşine yapılan zulümleri kendi 

gücüyle yenmek isteyen ‘Türk çocuğu’, bir asker gibi davranıp el bombasını ateşlemiş ve Yunan 

askerlerini öldürmüştür. Aynı zamanda kendisi, kız kardeşi ve ninesi de ölen çocuk, ‘intikamı almanın’ 

‘gönül açıklığı’yla çok sevdiği vatanına veda etmiştir. ‘Vatanın şerefini kurtarmak’ için ‘şehit olmak’ 

kavramı, milli hikâyelerde hâkim düstur olarak ifade edilmelidir. Bu minvalde yayımlandığı Çocuk 

Sesi Dergisi’nde ‘Milli Hikâye’ olarak isimlendirilen başka bir hikâyede, Bekir adlı çocuk yaştaki 

delikanlının ‘vatanının şerefini kurtarmak uğruna şehit oluşu’ anlatılır.  

Bekir, Cihan Harbi’nden henüz dönmüş, yaşının da çok küçük olmasından dolayı vücudu büsbütün 

zayıf düşmüştür; ancak Yunan Kuvvetleri’nin Afyon’a gireceğini duymasıyla birlikte milli kuvvetlere 

geri dönmüş ve yine bu mücadeleye katılmak istemiştir. Tabur komutanının Bekir’i zayıf ve çelimsiz 

görmesinden ötürü, onu geri kuvvetlere vermek isteseler de Bekir bir yolunu bulup öncü kuvvetlerin 

içine girmiştir. Topçu ateşleri düşmanın istihkâmlarını ve tel örgülerini yerle bir etmiş, Bekir 

süngülediği düşmanın sayısını unutmuştur:  

Esasen o kendine malik değildi. Birden göğsünün hafif hafif yandığını duydu, mintanını 

eliyle yokladı. Sıcak bir kan tabakası göğsünden önüne doğru akıyordu. Bekir 

vurulduğunu anladı. Gözlerini bir kere sevgili yurduna çevirdi, baktı, sora gözlerini 

karşısında alev sütunlarıyla yükselen kırmızı beldeye dikti ve taşmaya başladı. Afyona 

girmişti. Göğsümde girdiğinden beri sakladığı sevgili bayrağını çıkardı. Halâ karşıda bir 

binanın üstünde sallanan mavi beyaz paçavrayı bir hamlede aldı, parçaladı. Göğsünden 

çıkan kan ile boyanan kırmızı bayrağını direkte sallandırdı, onun sevimli rengine tatlı 

dalgalanmasına baktı. Yavaş yavaş dizleri büküldü, gözlerinin feri sönmeye başlamıştı. 

Birden direğin dibine yıkılıverdi. Gözlerini halâ direkte sallanan kırmızı, o sevgili renkte 

idi. Son nefesini verirken son sözleri mırıldandı: Düşmanı bozduk. Vatanım, namusum 

Türklüğün şerefi kurtuldu. Canım, bu kefen olan kırmızı bayrağa feda olsun”. (Çocuk 

Sesi 1927, s.10, sf:3) 
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Bayrağı için ölen asker, ülkesi için ölür; ama aslında, kendi bilincinde, ilk etapta olan bayraktır. 

Durkheim’ın (1976:221) da ifade ettiği gibi, düşmanın elleri ülkenin kaderini belirlemez veya 

belirlemez, ancak asker onu geri kazanmak için öldürülmesine izin verir. Bayrağın sadece bir işaret 

olduğuna dair görüşlerini kaybeder ve kendi içinde bir değeri olmadığı, ancak yalnızca temsil ettiği 

gerçeği akla getirdiği; sanki gerçekliğin kendisiymiş gibi muamele görür. Vatan sevgisi, yukarıdaki 

metinlerden de anlaşılacağı üzere bir ‘bedel’ ödetmektedir. Bayrağa feda edilen can ile birlikte 

kurtarılan ‘vatanın namusu’, ‘vatan sevgisi’nin ‘ağır’ bir bedeli olarak çocuk zihinlerine öğütlenir. Bu 

çerçevede çocuklara öğretilmek istenen de vatanın, verilen canlar neticesinde bir toprak parçasından 

yurda dönüştüğüdür.  Böylesine ‘büyük fedakârlıklarla’ kurtarılan vatana hizmet etmek için, özellikle 

erkek çocuklarını asker olmalarına özendirmek için çocuklara ‘bayrak, namus, vatan’ gibi kavramların 

altı sıklıkla çizilmiştir. Sözü geçen tüm metinlerde askere ve askerliğe övgü, belirgin bir biçimde dışa 

vurmaktadır. Türk askerlerinin "vatan sevgisi", "cesareti", “savaşkanlığı”, “sarsılmaz kuvveti", 

"disiplini" ve "zafer arzusu" methedilmekte ve örnek gösterilmektedir.
 
Bir başka deyişle “militer 

figürler, simgeler ve yöntemler, çocuklar için cazip kılınmak istenmektedir” (Öztan 2013:83).  

Vatan için elinden geleni yapamamak yahut yapıp da sonuç alamamak, çocuk için ‘kahrolunacak 

derecede zor’ bir duygunun ifadesidir. ‘Vatan Aşkı’ adlı hikâyede, annesini kaybeden bir çocuğun, 

mermiyi cepheye ulaştıramayışına duyduğu üzüntü, annesinin ölümüne duyduğu üzüntüden daha 

fazladır. Sakarya Meydan Muharebesi’nin konu alan hikâyede, düşman kıtalarını teftiş eden bir 

memur, ‘feci’ bir manzara ile karşılaşır: 

Düşman müfrezeleri tarafından yıkılan küçük bir kulübe harabesinde başını taşlara 

dayamış̧ hıçkıra hıçkıra ağlayan bir Türk çocuğu vardı.  

Yanına yaklaştık ve sorduk:  

— Neye ağlıyorsun küçük?  

O altın gibi parlak, ipek gibi yumuşak saçların süslediği başını taşlardan kaldırıp bir kaç 

kere sarsıldı ve kuzgunî alevler saçan ateşli lâcivert gözlerini bize dikerek anlatmaya 

başladı:  

— Bizim asker cephanesiz kaldı diye duyduyduk... Bundan tam dört gün evvel bir miktar 

cephaneyi bir gece gizlice köyden kaçırdıydık. Babam harbi umumide Çanakkale 

cephesinde İngiliz askeri tarafından kurşuna dizilerek şehit olmuştu. Daha o zamandan 

yetim kalmıştım. Annemin başka kimsesi olmadığı için o gece yola benimle beraber 

çıkmıştı. Kendisi sırtında 30 okkalık bir mermi taşıyordu. Üç saat evveline gelinceye 

kadar cephaneyi taşıdık. Buraya getirdik, biraz istirahat için bu harabede oturduk, 

konuşuyorduk. Birdenbire nasıl oldu ve nereden çıktıklarını bilmediğim birkaç Yunan 

askeri etrafımızı sardılar. Anam entarisinin eteği ̆ile önündeki mermiyi kapatmak 

istiyordu. En ufak bir hadiseyi bile gözlerinden kaçırmayan Yunan askerleri: 

— Ver o gülleyi... Diye bağırarak yüzümüze hain nazarlarla bakıyorlardı. Fakat dört 

günden beri karlı dağlarda kurtlar, çakallar arasında ölümün vahşi pençelerine göğüs 

gererek bin türlü müşkülatla getirdiğimiz bu vatan malını bile bile düşmana teslim etmek 

vatanı, milleti bilerek kendi elimizle yunan bandırasının gölgesine terk etmek kadar 

feciydi.  

Bu gülleyi kolay kolay düşman eline vermeyeceği kara bağrından, yanık yüzünden 

anlaşılan anam canından daha aziz olan cephanenin üzerine kapanmıştı. Fakat fazla 

nazdan muğber olan vahşi yunan askerlerinden biri omzundan çıkardığı süngüsünü 

kudurmuş̧ köpek gibi atılarak bir can için vatanın mermisini düşman ellerine terk etmeyi 

en büyük kahpelik addeden anamın vücuduna bir kaç defa sokup çıkardı. Lâkin öldükten 

sonra bile kolları arasından bırakmadığı mermi ile kalbinin üzerinde büyük bir aşkla 

taşıdığı küçük Türk bayrağını almak mümkün olmadı!  

Küçük, hikâyesinin burasına gelince karşısındaki duvarı, ıslak gözlerini çerçeveleyen 

nemli kirpiklerde işaret ederek bir şeyi göstermek istediğini anlattı. Duvarın dibine 

yaklaşarak çocuğun gösterdiği yere baktık. Karların üstünde yılankavi hatlar teşkil ederek 

akmış̧ bir kan lekesi vardı. Ötede beride zalim haydutların parçaladığı, Türk kadınının 
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gömleğinden yırtılan kanlı parçalar duruyordu. Bu Türk kadınında bu ne büyük bir vatan 

aşkıydı.  (Çocuk Sesi, 1929, s.22, sf:11-12) 

 

Hikâyede, annenin ‘canından aziz olan şey’, milli kuvvetlere yetiştirilmek istenen cephanedir. ‘Ölse 

dahi’ cephanesini ve kalbinin üzerinde ‘büyük bir aşkla’ taşıdığı bayrağı bırakmayan ‘Türk kadını’ 

ölmeyi tercih etmiş; lakin cephanesini vermemiştir. Cephaneyi Yunan askerine teslim etmeyi; milleti, 

Yunan askerine vermekle eş tutan ‘Türk çocuğu’, ‘vatan malı’ bilincini ve ‘vatanın malını her şeyden 

üstün tutma’ öğretisini çocuk okuruna aşılar. Kurtuluş Savaşı’nda yapılan bu fedakârlıkların ‘farkında’ 

olan Cumhuriyet çocuğu ise, ‘ben de asker olacağım’ diyerek hem İstiklal Harbi’nin yapıldığı 

dönemde yaşamadığına ve dolayısıyla askerlere yardım edemediğine üzülür hem de kendisi de asker 

olmak ister. ‘Hayat Bilgisi Okuma Parçaları’ adlı kitapta yayımlanan bir hikâyede, İnönü Zaferi’nin 

yıldönümünü kutlamak için toplanan aile meclisinde, Oya isimli çocuk, Cumhuriyet çocuğundan 

beklenen ideal çocuğu canlandırır: 

Oya eve gelir ve evin süslendiğini ve hazırlandığını görünce heyecanla annesine sorar 

bugün çocuk bayramı değil ki neden bu hazırlık? Annesi de beklemesini ve babasının 

gelince kendi yaşadığı en parlak ve en mutlu günü anlatacağını söyler. Babası akşam 

gelince asker kıyafetini giyip göğsüne asker madalyası takar. İnönü Zaferi’ni anlatır. 

Tarih bu kadar parlak bir savaşı pek seyrek kaydetmiştir der. Oya’ya dönerek, kızım bak 

bu madalya işte böyle komutanların ve ona yardım edenlerin göğüslerine takılır der. Eğer 

bu savaş verilmeseydi bu yurt kim bilir kimin elinde olacaktı; lakin Türk hiçbir zaman 

yenilmez, der. Babası yaşadıkları bu olayın 23. Yıldönümünü kutlatmak için evi 

hazırlatmıştır. Herkes babayı kutlar. Oya ise o zamanda dünyada olup o askerlere bir 

bardak su bile veremediğine üzülür.  Kardeşi Can ise ileri atılır ve “ben de bir gün asker 

olacağım ben de belki yurdumuzun İnönü’sü olacağım” der. (Atatuğ 1944:2-7) 

Asker olma isteği, yukarı verilen hikâyelerde hâkim unsur olarak ifade edilmelidir; çünkü çocuk ancak 

bu yolla vatana ‘en üst derecede’ hizmet edeceğine inanır. Cumhuriyetçi ideologların, emanet 

edecekleri ülkelerinin ‘gelecekteki sahipleri ve koruyucularını’ bu bilinçle yetiştirmeleri tesadüfi 

değildir. Uzun asırlardan beri toprak mücadelesi veren ve her geçen asır biraz daha küçülen coğrafya, 

kaybedilen topraklar ve dolayısıyla üzerinde yaşayan halkın yaşadığı sıkıntılar, çocukları bu bilinçle 

yetiştirmeye ‘mecbur’ bırakmıştır. Bu çerçevede, hikâyeleri, destanları, şiirleri ‘asker olma öğretisi’ 

ile işlenmiş çocuk, görüldüğü üzere küçük yaşında asker olmak istemektedir.  

 

Sonuç  

Genel bir değerlendirme yapıldığında, milli kimlik öğretisini haiz destan ve hikâye metinlerini 

çoğaltmak mümkündür; ancak bu metinlerin hülasası, belli öğretiler üzerinde odaklandığından, 

üzerinde durulması gereken konu, bu metinlerden yapılacak milli kimlik öğretisi çıkarımlarıdır. Milli 

kimlik bağlamında toplumsal hafızanın oluşturulmasında iki kavram öne çıkmaktadır: ‘köken ata ve 

köken yurt’ arayışı. Bir milletin kimliğinin tesisi için bu iki unsur bilinmelidir; ancak bu kimlikler 

üzerine ulus inşa edilebilmektedir. Atasını ve ana yurdunu ‘Orta Asya’ coğrafyasında arayan Türk 

çocuğu, tarihini Mete’den başlatır. Türk olan ve Türkçe’den başka dil bilmeyen köken ata, ‘yurt kuran, 

milletinin güvenliği için çalışan, açları doyuran ve muhtaçları giydiren’ ‘halkçı ve kahraman’ bir 

atadır. Zihinlerde oluşturulan bu lider portresi, dönemin liderine de atıf yapar. O da köken ataları gibi 

‘yıkılmakta olan bir imparatorluktan devlet çıkaran, halkının çıkarını düşünen ve gözeten, Türk diline 

önem veren’ ‘halkçı ve kahraman’ bir liderdir. Metnin gizli işlevleri içerisinde değerlendirebilecek 

olan bu mukayesede ‘ideal lider’in özellikleri ortaya konarken; mevcut liderin meşruluğu pekiştirilir. 

İdeal çocuk ise; ‘dilenmeyen; çalışan, istediği her şeye kendi gücü ile sahip olan, askerlik mesleğini 

ideal olarak gören, vatanı ve milleti için ihtiyaç olduğu vakit yaşına ve şartlarına bakmadan mücadele 

veren ve bu uğurda şehit olan’ ‘kahraman’ çocuktur. “Dünyadaki çocuk kitapları yayımcılığına 

bakıldığında kabaca sanat ile ticari amacın birleştiği zaman zaman da toplumun istediği türde çocuk 

yetiştirme amacının güdüldüğü anlaşılmaktadır. Bütün dünya edebiyatında da çocuklar için 

hazırlanmış̧ olan eserlerden çocuklar için düşünülenleri, toplumun kendi dünya görüşünü, inançlarını 

kendinden sonraki gelecek nesillere aşılamak maksadıyla yazılmış̧ olanlar olduğu anlaşılır” (Enginün 
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1985: 186). 
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MİRZA ALAKBAR SABİR'İN AYDINLANMAYI DESTEKLEYEN ÇOCUK ŞİİRLERİNDE  

ULUSAL ÖZ FARKINDALIK 

Dr. İlhame AĞAZADE1 

 

Özet 

Azerbaycan'ın kamuoyu tarihinde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren halkın kaderi, millet, 
anadile ilgi, milli ideal, milli bilinç, öz-farkındalık faktörü şekillenmeye başlamıştır. Milliyetlerini 
bilinçli olarak anlayan aydınlar, halkı milli birliğe ve ilerlemeye çağırdı. Böyle düşünürlerden biri 
de o dönemde yaşayan ve yaratan Mirza Alakbar Zeynalabdin oğlu Tahirzadeh-Sabir'di. 
Eserlerinde klasik edebiyat geleneklerini yaşatan hiciv ustası, çocuk edebiyatına da paha biçilmez 
bir katkı yaptı. Çocuk edebiyatının yaratılmasına ve gelişmesine yorulmadan katkıda bulunan 
sanatçılardan biriydi. Şairin çocuk şiirleri, anadile, eğitim ve aydınlanmaya çağrı, ulusal özbilincin 
ve ideolojinin ilk tezahürü olarak ortaya çıktı. "Molla Nasreddin" dergisinde ve dönemin diğer 
süreli yayınlarında "Nizadar" ve "Çuvalduz" imzalarıyla düzenli olarak yayınlanan hiciv şiirleri, onu 
ünlü ve sevilen kıldı. Bu eserler "Hop-hop" dergisinde "Çocuklar için hediye" başlığı altında 
yayınlandı. Şairin çocuk eserleri, genç neslin eğitimi için büyük önem taşıyor, genç bir okuyucu 
tarafından anlaşılabilecek basit, samimi ve akıcı bir dille sunuluyor. "Okul Doğusu", "Okul 
Tanıtımı", "Bilimin Tanıtımı", "Çocuk ve Buz", "Bahar Günleri", "Çiftçi", "Okul Çocuklarına Katkı", 
"Okul Öğrencilerine Katkı", "Örümcek ve İpek" “Solucan "," Karga ve Tilki "," Ağaç Konuşması "," 
Doktor ve Hasta "," Yaşlı Bahçıvan "," Karınca "," Molla Nasreddin'in Battaniyesi "," Çocuk ve Para 
"," İskender ve yoksullar ”,“ Azarlı köylü ”,“ Cemuşçu ve sel ”,“ Molla Nasreddin ve hırsız ”,“ Daha 
az alıp satan tüccar ”,“ Yalancı çoban ”vb. Şiirlerinde halkın oğul ve kızlarında milli bilinci 
uyandırmaya çalıştı ve şiirlerinde milli birlik, ruhsal saflık, kültürel ilerleme ve aydınlanma çağrısı 
ruhu hakim oldu. Sabir, milletin bela ve felaketlerden ancak genç kuşağı laik bir ruhla eğiterek ve 
bilim öğreterek kurtarılabileceğini anlamıştı. Aydınlanmış şair, “Umid” okulunda öğrencilerine 
klasik örneklerin yanı sıra kendi eserlerini de öğretti. Halkın varlığının ve kararlılığının garantörü 
olan dil, Sabir'in çalışmalarında oldukça değerlidir. Dinimize saygı duydu ve İslam'ın bütünlüğünü 
baltalayan, dini halka karşı kullananlara karşı savaştı. M.A. Sabir'in çocuk şiirlerinin ulusal öz 
bilinci ve özbilinci güçlendirmedeki değeri paha biçilemez. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal özbilinç, özbilinç, ulusal ideal, anadil, aydınlatıcı şiir. 
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Abstract 

Since the second half of the 19th century, the fate of the people, nation, attention to the native 
language, national ideal, national consciousness, and the factor of self-awareness began to take 
shape in the history of public opinion in Azerbaijan. The intelligentsia, consciously understanding 
their nationality, called on the people to national unity and progress. One of such thinkers was 
Mirza Alekper Zeynalabdin oglu Tahirzade-Sabir, who lived and worked at that time. The satire 
master, who lived in the traditions of classical literature in his work, also made an invaluable 
contribution to children's literature. He was one of the masters of his craft who tirelessly 
contributed to the creation and development of children's literature. The poet's children's 
poems, calling for the study of the native language, education and enlightenment, were the first 
manifestation of national identity and ideology. His satirical poems, which were regularly 
published in the magazine "Molla Nasreddin" and other periodicals of that time with the 
signatures "Nizadar" and "Chuvalduz", made him famous and loved. These works were published 
in Hop-Hopname under the title “Gifts for Children”. The poet's children's works are of great 
importance for the upbringing of the younger generation; they are presented in a simple, sincere, 
fluent language, understandable to a young reader. "School Song", "School Propaganda", 
"Science Propaganda", "Child and Ice", "Spring Days", "Farmer", "Tips for Schoolchildren", 
"Contribution to the Life of Schoolchildren", "Spider and Silkworm", "Crow and the fox", "The 
Argument of Trees", "The Doctor and the Patient", "The Old Gardener", "Ant", "Molla 
Nasreddin's Blanket", "Child and Money", "Alexander and the Poor Man", "Sick Peasant", 
"Laundry Man and flood", "Molla Nasreddin and the thief", "The merchant speculator", "The 
lying shepherd", etc. In these poems, he tried to awaken the national consciousness of the sons 
and daughters of the people, and in his poetry the spirit of a call for national unity, spiritual 
purity, cultural progress and enlightenment prevailed. Sabir understood that the nation can be 
saved from disasters only by educating the younger generation in a secular spirit and teaching 
science. The enlightened poet taught his students at the “Umid” school, along with classical 
models, also his own works. He respected our religion and fought against those who undermined 
the integrity of Islam and used religion against people. The merits of children's poems by M.A. 
Sabir in strengthening national identity. 

Key Words: National self-awareness, self-awareness, national ideal, native language, 
enlightenment poetry. 

 

XIX əsrin ikinci yarısından Azerbaycanın ictimai fikir tarixində millətin, halkın taleyinə, ana 

dilinə diqqət, milli ideal, milli şüur, özünüdərk amili  formalaşmağa başladı. Özünün hansı millətə 

mənsub olduğunu şüurlu olarak anlayan ziyalılar halkı  milli birliyə, tərəqqiyə səsləyirdilər. Belə 

mütəfəkkirlərdən biri de o dövrdə yaşayıb yaratmış Mirzə Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə - Sabir 

Şirvani olmuşdur. Yaradıcılığında milli ənənələrdən, folklor ve klassik poeziyadan bəhrələnən satira 

ustası uşaq edebiyatına da öz əvəzsiz töhfəsini bəxş etmişdir. O, uşaq edebiyatının yaranması ve 

inkişafında yorulmadan xidmət göstərmiş sənətkarlardan olmuşdur.  

Şairin ana dilinə, təhsilə, maarifə çağırış ruhlu uşaq şiirleri milli mənlik şüur ve məfkurəsinin 

formalaşmasına təkan vermişdir. M.Ə.Sabirin zəngin edebi-bədii irsi əsasən 1903-1911-ci illərdə 

qəzеt, jurnal, məcmuə ve dərsliklərdə çap оlunmuşdu. “Molla Nasreddin” jurnalında ve o dövrün digər 

mətbu orqanlarında “Nizədar” ve “Çuvalduz” imzaları ile müntəzəm surətdə dərc etdirdiyi satirik 

şiirler onu sağlığında məhşurlaşdırmış ve sevdirmişdir. Bundan başqa şair “Hophop”, “Güləyən”, 

“Ağlar güləyən”, “Əbünəsr Şeybani”, “Çayda çapan”, “Qabaqda gedən zəncirli”, “Məczub”, “Yetim 

qızcıq”, “Boynuburuq” ve s. imzalarla da satirik şiirlerini dərc etdirmişdir. 

Sabirin yaradıcılığına böyük dəyər verən ən yaxın dostu A.Səhhət ve M.Mahmudbəyov şairin 

ölümündən sonra onun eserlerini ilk dəfə toplayaraq “Hophopnamə” adı ile 1912-ci ildə çap etdirirlər. 

Böyük alim Yaşar Qarayevin təbirincə desək: o dövrdə ““Hophopnamə” – halkların milli ve siyasi 

                                                           
1 Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Literature Named After Nizami Ganjavi Department 

of Children's Literature, iahmadova@inbox.ru 
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özünüdərk kitabına, ictimai mübarizə əlifbasına çevrilir.” (IV c, s252) “Şairəm, çünki vəzifəm budur 

əşar yazım,  Pisi pis, əyrini əyri, düzü həmvar yazım” deyən Sabirin yaradıcılığı bir əsrdən çox 

keçməsinə baxmayaraq, bu gün de bir sıra məsələlərin işıqlandırılması baxımından müasir görünür.  

  “Hophopnamə”də “Uşaqlara hədiyyə” başlığı altında verilmiş “Mektep şərqisi”, “Məktəbə 

tərğib”, “Elmə tərğib”, “Uşaq ve buz”, “Yaz günləri”, “Cütcü”, “Mekteb uşaqlarına töhfə”, “Mekteb 

şagirdlərinə töhfə”, “Hörümçək ve İpək qurdu”, “Qarğa ve Tülkü”, “Ağacların bəhsi”, “Təbib ve 

xəstə”, “Qoca bağban”, “Qarınca”, “Molla Nasreddinin yorğanı”, “Uşaq ve pul”, “İsgəndər ve fəqir”, 

“Azarlı kəndçi”, “Camuşçu ve sel”, “Molla Nasreddin ve oğru”, “Artıq alıb, əskik satan tacir”, 

“Yalançı çoban” ve s. şiirleri ile halkın oğul ve qızlarında milli şüuru oyatmağa çalışmışdır. Kiçik 

yaşlı oxucunun anlaya biləcəyi sadə, aydın, rəvan bir dildə verilmiş nümunələrin gənc nəslin təlim-

terbiyesində böyük rolu olmuşdur. Onun poeziyası oxucuları milli birliyə, mədəni yüksəlişə 

ruhlandırmışdır. Sabir anlayırdı ki, milləti bəla ve fəlakətlərdən ancaq gənc nəsli dünyəvi ruhda təlim-

terbiye edib, elm öyrətməklə xilas etmək olar:  

Dərsi-hikmət ədası terbiyedədir. 

Hikmətin rəhnüması terbiyedədir, 

Millətin pişivası terbiyedədir, 

Tərbiyətlə keçir ümuri-cahan. 

Hər işin ibtidası terbiyedədir. 

Cahilin de zavallı övlada 

Şiveyi-narəvası terbiyedədir.  

 

Maariflənməyə çağırış ruhunun üstünlük təşkil etdiyi nümunələr həm de gəncləri mənən 

saflaşdırmağa xidmət etmişdir. Tədqiqatçı Bayramoğlu A. “Bənzərəm bir qocaman dağa ki...” adlı 

araşdırmasında şairin yaradıcılığını belə səciyyələndirmişdir: “Sabir poeziyası, satirası da halkın 

(millətin) özünüdərkinə, özünü təsdiqinə ve milli istiqlalına mane olan, ona əngələ çevrilən cəhətləri, 

yəni ictimai düşünce tərzini tənqid edirdi”. (s413) M.Ə.Sabirin uşaq eserleri bu baxımından böyük 

əhəmiyyət daşıyır.  

Müəllimin peşəsi öyrətməkdir, Sabir müəllim kimi avamlıq ve nadanlıq əlində qalan halkının 

gözünü açmağa çalışmışdır. Maarifçi şair “Ümid”, daha sonra “Nicat” mekteblərində şagirdlərinə 

klassik edebiyatın mütərəqqi nümunələri ile yanaşı, özünün qələmə aldığı eserleri de öyrətmişdir. 

Ədibin uşaq psixologiyasına hərtərəfli bələd olması onun müəllimilik fəaliyyəti ile birbaşa bağlı 

olmuşdur. Sabirin satiralarında mektebə, ictimai-mədəni ve texniki tərəqqiyə, milli-mənəvi 

özünüdərkə dəvət motivi ön mövqeyə çəkilmişdir. Milli oyanışa nail olmağın yolunu şair elmə ve 

təhsilə yiyələnməkdə, özünüdərketmədə, dünya işlərindən baş çıxarmaqda görür: 

Hər kəs elm oxur, bəxtiyar olur, 

Millət elm ile bərqərar olur. 

Oxuyun, əzizlər, oxumaq zəmanıdır! 

Oxumaq hər adəmin edebi-nişanıdır! 

 

Halkın oğul ve qızlarının  diqqətini maarifə, təlim ve terbiyeyə yönəltməyə çalışan vətəndaş 

şairin yaradıcılığında əski mekteb qaydalarının tənqidi de mühüm yer tutur. Tədqiqatçılar bu tip şiirleri 

maarifçi satirik şiirler adlandırırlar. “Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan”, “Neçin mektebə 

rəğbətim olmayır”, “Uşaqdır”, “Uçitellər”, “Müəllimlər syezdi”, “Oxutmuram, əl çəkin”, “Ürəfa 

marşı” ve s. kimi satiralarında savadsızlığın bəlaları, mektebə ve oxumağa qarşı çıxanlar, yalnız elm 

öyrənməklə, təhsil almaqla özünüdərkin mümkün olması sabiranə tərzdə göstərilir. Sadaladığımız 

nümunələr milli oyanışın, dirçəliş ve tərəqqinin mektebdən başladığını təlqin edir. Təyyar Salamoğlu 

“Sabirin milli intibah idealı” məqaləsində yazır: “Sabirin poeziyası Azerbaycan halkının millət kimi 
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təşəkkülü ve formalaşması dövrünün poeziyası idi.”(s. 23) Şairin bütün poeziyası haqında deyilmiş bu 

fikir, şübhəsiz ki, Sabirin uşaq şiirlerini de çevrələyir. Sabirin mənlik şüurunun yetişməsinə, 

özünüdərkinə bir sıra amillər təsir etmişdir. Belə ki, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində ülkedəki 

ictimai-siyasi durum, bundan başqa 1884-1886-cı illərdə Sabirin İran, Buxara, Səmərqənd ve Kərbəla 

kimi Şərq ülkelərinə səyahəti, “Molla Nasreddin” jurnalının nəşrə başlaması ve s. hadisələr şairin 

dünyagörüşünə böyük təsir göstərmişdir. M.Ə.Sabirin yaradıcılığında müasiri, “Molla Nasreddin” 

jurnalının redaktoru C.Məmmədquluzadənin de təsiri aydın görünür. Bu iki sənətkarın yaradıcılığında 

həm məfkurə, həm de ideya yaxınlığı olmuşdur. Bunu nəzərdə tutan professor N.Şəmsizadə yazır: 

“Molla Nasreddin” Zaqafqaziyada ve bütün Yaxın Şərqdə milli mənlik şüurunu oyatmağa nail oldu.” 

Bu işdə, heç şübhəsiz ki, “Azerbaycançılığın qamus kitabı”nın, “Hophopnamə”nin müellifinin 

müstəsna xidmətləri olmuşdu.” (s57) “Molla Nasreddin” jurnalı ile eyni vaxtda nəşrə başlayan 

“Dəbistan”, sonrakı illərdə “Rəhbər”, “Mekteb” kimi uşaq mətbuatının nəşrə başlaması da “Şairəm, 

əsrimin ayinəsiyəm” deyən Sabiri sevindirmiş ve bundan sonra daha böyük həvəslə gənc nəslin təlim-

terbiyesinə, tərəqqi ve inkişafına əlindən gələn xidməti göstərmişdir.  

Sabirlə yanaşı Abbas Səhhət, Süleyman Sani Axundov, Abdulla Şaiq ve digər maarifpərvər 

ziyalılarımız da milli uşaq edebiyatının nadir incilərini uşaq mətbuatında dərc etdirmişlər. “Dəbistan” 

jurnalı nəşrə başlayanda M.Ə.Sabir uşaq edebiyatı sahəsində ilk qələm təcrübəsi “Mekteb şərgisi” 

şiirini yazmışdır: 

Mekteb, mekteb, nə dilgüşasən, 

Cennet, cennet desəm səzasən; 

Şadəm, şadəm təfərrücündən, 

Əlhəq, əlhəq, gözəl binasən! 

 

Göründüyü kimi, şair mektebə halkın nicat yolu kimi baxır, yatmış şüurları oyatmağa çalışır, gənc 

nəsli inkişafa, tərəqqiyə səsləyir.  

Sona Vəliyeva Azerbaycançılıqdan bəhs edən araşdırmasında yazır: “...insanların keçmişi, bu günü, 

gələcəyi arasında körpü salaraq onları maarifləndirməkdə, milli özünüdərk hisslərini 

formalaşdırmaqda ve onu sonrakı nəsillərə ötürməkdə milli dil ən mühüm vasitə hesab olunur”. (s14) 

Sabirin de milli mənlik şüur ve məfkurəsinin ilkin təzahürü ana dilinə, təhsilə, maarifə çağırışla 

bağlıdır. Şairin o dövrün mütərəqqi mətbuat orqanlarında müntəzəm dərc etdirdiyi məqalələr milli 

şüurun güclənməsində ve millətin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. H.Zərdabi, 

C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, Ə.Ağayev, Ə.Hüseynzadə, Ö.Faiq Nemanzadə, A.Şaiq ve digər 

mütəfəkkirlər kimi M.Ə.Sabir de türkçülüklə bağlı bir sıra məsələlərə münasibət bildirmiş, bu 

məfkurəni təbliğ etmişdir. Azerbaycançılığın əsasında Azerbaycan dili dayanır. Halkın varlığının, 

müəyyənliyinin qarantı olan dilə Sabir yaradıcılığında yüksək qiymət verilir. Əlizadə Əsgərli yazır: 

“Sabir bütün türkdilli halkların hayatı ve tarixi yolunda milli qəfləti, milli ayrılığı görüb əngəlləri 

göstərir, milli ittifaqa çağırırdı.” (s.160) M.Ə.Sabir məqalə ve çıxışlarında gənclərimizin ana dilində 

təhsil ala bilməməsinin səbəblərini göstərmiş, halkdan uzaq düşən ziyalıları tənqid etmişdir. «Tazə 

hayat» qəzetində şair yazırdı: “Nə təəssüflü bir hal! oxumuş cavanlarımız dəxi aksəriyyət ile ana 

dilindən, əqaidi-diniyyələrdən lazımınca xəbərdar ola bilməyiblər. Əcaba, bu təqsir kimdədir, oxu-

muşlarımızdadırmı? Xeyr! Xeyr! Təqsir bizim mektebsizliyimizdədir, üsuli-cədid üzrə təşkil olunmuş 

müntəzəm mekteblərimizin olmamasındadır…” 

“Yaz günləri”, “Uşaq ve buz”, “Cütçü” kimi kiçik həcmli uşaq şiirleri dilinin axıcılığı, oynaqlığı, 

səmimiliyi, rəvanlığı ile diqqəti çəkir.  “Yaz günləri” şiiri az sözlə dərin məna yaratma baxımından 

xüsusilə seçilir ve yüz ildir ki, bütün uşaqların dilinin əzbərinə çevrilib: 

Gəl, gəl a yaz günləri! 

İlin əziz günləri!    

Dağda ərit qarları, 

Bağda ərit qarları. 
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Çaylar daşıb sel olsun, 

Taxıllar tel-tel olsun. 

Ağaclar açsın çiçək, 

Yarpağı ləçək-ləçək. 

 

Bu cür şiirler uşaqlara bədii-estetik cəhətdən de gözəllik duyğuları təlqin edir, nikbinlik aşılayır. 

Sovyet dövründə yazılmış edebiyatların bir qismində az qala Sabiri dinsiz, allahsız kimi təbliğ 

edirdilər. Əslində o, dinimizə ehtiram göstərmiş, islamın bütövlüyünə xələl gətirən, dindən halkın 

əleyhinə istifadə edən mövhumat ve fanatizmə qarşı mübarizə aparmış, halkı milli birliyə 

yönləndirməyə səy etmişdir:  

Doğru bir ittihad etməsək biz, 

Birliyə etiqad etməsək biz,- 

Bizdə şərti – üxüvvət olurmu? 

Dini-islamə xidmət olurmu?  

 

Istiklal şairi X.Ulutürk doğru olarak Sabir poeziyasını Azerbaycan halkının milli xarakteri kimi 

səciyyələndirmişdir. İnandığı həqiqət ve ideal uğrunda ömrünün sonunadək mübarizə aparmış novator 

şairin yaradıcılığı halkın hayatında bir dönüş yaratma gücünə malik olmuşdur. Bunu şüurlu olarak 

dərk edən Sabir deyirdi: “Məm vücudumda olan ətimi halkımın yolunda çürütdüm. Əgər ömür vəfa 

etsəydi, sümüklərimi halkımın yolunda qoyardım.” Vətən ve millətin taleyini düşünərək özünüdərk 

edən şairin yaradıcılığından aldığımız hər bir misra sübut edir ki, bu sözlər heç de gəlişi güzel, 

boğazdan yuxarı deyilmiş söz deyil, şairin ürəyinin səsidir: 

Tərpənmə, amandır, bala, qəflətdən ayılma! 

Açma gözünü, xabi-cəhalətdən ayılma! 

Laylay, bala, laylay! 

Yat, qal dala, laylay! 

 

Mənəvi-əxlaqi gerçəkliyin, eybəcərliyin satirik üsullarla aks olunduğu bu cür şiirler ideya-bədii 

funksiyasına görə de fərqli səciyyə daşıyır. Sabirin, millətə “yat” xitabı aks mənada anlaşılır. 

““Hophopnamə”dəki müxtəlif şiirler iki məqsədin icrasına xidmət edirdi: şair, bir yandan millətə “yat” 

deyəni ifşa edir, ikinci tərəfdən bu “yat” kontekstində “oyan!” kimi səslənirdi. Mənfi tipin “yat” ve 

şairin “oyan” xitabları eyni sövti tərkibdə səslənə bilirdi.”(IIIcild. s334) Milli birliyə, oyanışa, 

tərəqqiyə mane olan qüsurlara kəskin tənqidi münasibət ədibi təkcə vətənində deyil, Yaxın ve Orta 

Şərqdə tanıtdırmışdı. 
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ORHUN KİTABELERİ VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KÖK DEĞER  

OLARAK VATANSEVERLİK  

Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ1 

Doç. Dr. Celile ÖKTEN2 

 

Özet 

Araştırma kapsamında ortaokul Türkçe ders kitapları incelenerek; MEB tarafından belirlenen 10 
kök değerden birisi olan “vatanseverlik” kavramının ders kitaplarındaki mevcudiyetinin tespiti 
yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma, doküman incelemesine göre 
desenlenmiştir. Evrensellik ve milliyetçilik kavramlarının birbirinden tamamen zıt iki düşünce 
olarak kabul edildiği günümüz dünyasında çocukların bu iki kavramın arasında kaybolmaması için 
dengenin çok hassas bir terazi ile tuttturulması gerekmektedir. Kişi hem vatansever ve hem de 
evrensel kültürün bir parçası olarak bütün insanları sevebilir. Bilge Tonyukuk’un torunları ile 
Mevlananın torunları aynı toprakların fertleri olarak yarınlara damgasını vurabilmesi için dün ile 
bugünü; ahir ile atiyi; vatan ile kainatı; özkültürü ile medeniyeti birleştirebilir. Ortaokul Türkçe 
ders kitaplarında vatanseverlik kök değerinin ne tür metinler ve etkinliklerle yer aldığı hususunun 
araştırıldığı çalışmada; 5, 6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında sıklıkla geçtiği ve kitapların içerisine 
çeşitli metinler ve etkinliklerle yerleştirildiği tespit edilmiştir. Genel olarak vatanıın gerçekten 
seven kişinin çok çalışması ve vatanı için mücadele etmesi gerekliliği vurgulanırken, her sınıf 
düzeyinde verilen bir diğer önemli mesaj ise vatanı uğruna şehit olmanın yüceliği ve güzelliği 
mesajıdır. Ders kitaplarında vatanseverliğin ilk ve en önemli yazılı belgesi olan Orhun 
kitabelerinden hiç bahsedilmemekte, böyle büyük ve kıymetli bir hazine adeta yok sayılmaktadır. 
Ortaokul düzeyinde öğrencilere sunulurken “vatanı için ölmek” mesajının, “vatanı için çalışmak” 
mesajının önüne geçer bir mahiyette sunulması manidardır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitapları, Orhun Abideleri, kök değerler, vatanseverlik, Türkçe 
öğretimi. 

 

IN ORHUN INSCRIPTIONS AND MIDDLE SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS  
PATRIOTISM AS A ROOT VALUE 

Abstract 
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2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD, celileokten@gmail.com. 
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Within the scope of the research, by examining secondary school Turkish textbooks; The 
existence of the concept of "patriotism", which is one of the 10 root values determined by the 
Ministry of National Education, in the textbooks was determined. The research conducted with 
the qualitative research method was designed according to the document analysis. In today's 
world, where the concepts of universality and nationalism are accepted as two completely 
opposite ideas, the balance must be attached with a very sensitive scale in order to prevent 
children from getting lost between these two concepts. One can love all people, both as part of 
a patriotic and universal culture. The grandchildren of the wise Tonyukuk and the grandchildren 
of Rumi as the members of the same lands to mark the future with yesterday and today; the 
stable and the horse; the universe with the motherland; can combine self-culture and civilization. 
In the study investigating what kind of texts and activities the root value of patriotism is included 
in secondary school Turkish textbooks; It has been determined that it is frequently mentioned in 
5th, 6th, 7th, 8th grade Turkish textbooks and is placed in the books with various texts and 
activities. In general, it is emphasized that the person who truly loves his homeland must work 
hard and fight for his homeland, while another important message given at every class level is 
the message of the glory and beauty of being a martyr for his homeland. Orkhon inscriptions, 
which are the first and most important written document of patriotism, are never mentioned in 
the textbooks, and such a great and precious treasure is almost ignored. It is meaningful that 
when presented to students at secondary school level, the message "dying for the country" is 
presented in a way that goes beyond the message of "working for the country". 

Keywords: Turkish textbooks, Orkhon Inscriptions, root values, patriotism, teaching Turkish. 

 

Giriş 

“Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu 

yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma götürmez bir 

gerçektir. Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve 

bunları davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket eder. Eğitim 

sistemi sadece akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları 

kazandıran bir yapı değildir. Temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek asli 

görevidir; yeni neslin değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir. 

Eğitim sistemi değerleri kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim programlarını 

da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir” (MEB, 2019: 4). 

Türkçe Dersi Öğretim porgramında yer alan ve Türkçe ders kitapları aracılığıyla aktarılması hedeflenen 

kök değerler; eğitimli, karakterli, ahlâklı ve kişilik sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğretim 

programlarında yer alan bu “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, 

sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik (Meb, 2019: 4). Bu değerler, öğrenme öğretme 

sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte 

ele alınarak hayat bulacaktır. Değerlerin çocuğa aktarılması süreci olan değerler eğitiminde, aile, okul, 

çevre, medya ve sosyal medya gibi unsurlar önemli bir yer tutmaktadır (Deniz ve Karagöl, 2018: 246). 

Okul, değerlerin sistemli olarak öğrencilere kazandırılmasını ders kitapları vasıtasıyla sağlar. “Türkçe 

derslerinde yer alan metinler aracılığıyla öğrencilere bu değerlerin kavratılması ve bunları hayatlarında 

uygulamalarına imkân sağlanması öğrencilere daha etkili ve daha nitelikli bir şekilde değerler eğitiminin 

verilmesini sağlayacaktır” (Güven, 2014: 89). Öğrencilerin kendisini sorgulamasını sağlayan, dikkat 

çekici ve merak uyandırıcı, millî ve manevî yönlerini geliştiren nitelikte eserlerin seçilmesi değerlerin 

öğrenciye daha kolay şekilde aktarılması açısından oldukça önemlidir (Durhat ve Ökten, 2020: 677).  

Vatanseverlik; yukarıda sayılan 10 kök değerden biridir ve ders kitaplarında yer almaktadır. “Milli 

Mücadele ve Atatürk temasında” en çok karşılaşılan kök değerdir. Vatanseverlik, Türk Dil Kurumu 

(2013) tarafından; doğduğu yeri, evini, köyünü, müstakil devlet sınırları içinde memleketini sevmek 

olarak tanımlanmıştır. Tanımdan hareketle vatanseverliğin; temelde bağlılık, sevgi, aidiyet, kimlik, 

devlet, sosyal ve kamusal yaşam ile ilişkili olduğu ifade edilebilir (Kasapoğlu ve Erişen, 2020: 335). 

Vatanseverlik, özünde bağlı olma, güvende olma psikolojik temellerine dayanır (Beader, 2007’den 

aktaran Kasapoğlu ve Erişen 2020). 
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Orhun Yazıtları 

Ergin (2013, ön söz) bu şaheserleri tavsif ederken: “Devlet ve 

milletin karşılıklı vazifeleri. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk 

medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. Türk askeri 

dehasının, Türk askerlik san’atının esasları. Türk gururunun ilahi 

yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk ictimâi 

hayatının ulvi tablosu. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet 

sanatının erişilmez şaheseri. Hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap 

tarzı. Yalın ve keskin üslubun şaşırtıcı numunesi. Türk 

milliyetçiliğinin temel kitabı. Bir kavmi bir millet yapabilecek eser. 

Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ışık. Türk dilinin mübarek 

kaynağı. Türk yazı dilinin ilk, harikulade işlek örneği. Türk yazı 

dilinin başlangıcını miladın ilk asırlarına çıkartan delil. Türk 

ordusunun kuruluşunu en az 1250 sene öteye götüren vesika. 

Türklüğün en büyük iftihar vesilesi olan eser. İnsanlık âleminin 

sosyal muhteva bakımından en manalı mezar taşları...” 

açıklamalarını yapmaktadır. 

Yazıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir ki, hayatın her safhası 

nasıl ki mûsikîde ses, resimde boya, mîmarîde taş ile sergileniyorsa 

edebî eserde de kelimelerin engine dünyası ile gözler önüne 

serilmektedir (Şenocak 2001: 166). 

Burada, işlenmiş bir edebiyat dili olarak karşımıza çıkan dil, zamanla “...bütün Türkler arasında ortak 

söyleyiş değeri kazanmış, millî bir destan lisanı,” (Banarlı, 1987: 61) olmuştur. Bunu, sözlü gelenek 

içerisinde olgunlaşıp yazıya geçirilen “Dede Korkut Hikâyeleri” ve Göktürk Yazıtları arasındaki benzer 

ifade tarzı ile örneklendirilebilir (Banarlı, 1987: 61). 

Dilimiz açısından son derece önemli olan bu kitabelerin eğitici ve ders verici anlatımının daha iyi 

anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle Göktürk Kitabeleri eğitsel açıdan da değerlendirilmeli ve 

çıkarılacak dersler daha net bir şekilde vurgulanmalıdır (Koç, 2016: 1559). 

 

Kitabelerin Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi 

 Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin 

 Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün yansıması 

 Türk edebiyatının ilk şaheseri, 

 Önemli şaheserlerimiz arasında kabul edilen “Orhun Abideleri” değer eğitimi açısından üzerinde 

önemle durulması gereken metinlerdir. Türk milletinin ilk yazılı eserleri olarak kabul edilen bu 

metinler, Türk milletinin 8. asra kadarki yaşam serüveninde, içselleştirdiği milli ve manevi 

değerleri, işlenmiş Türkçeyle günümüze aktarması yönüyle ayrıca önemlidir (Kardaş, 2015: 4). 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Araştırmanın genel amacı, vatanseverlik kök değerinin Türkçe ders kitaplarında nasıl, ne ölçüde, hangi 

mesaj ve alt mesajlarla, hangi metin ve etkinlikler aracılığı ile verildiğini tespit etmektir. Araştırmanın 

bir diğer amacı da; Türk milletinin 8. asra kadarki yaşam serüveninde, içselleştirdiği milli ve manevi 

değerleri, işlenmiş Türkçeyle günümüze aktaran, Türk milletinin ilk yazılı eserleri olarak kabul Orhun 

Abidelerinin orta okul ders kitaplarında yer alıp almadığının, yer alıyorsa nasıl, ne ölçüde, hangi mesaj 

ve alt mesajlarla, hangi metin ve etkinlikler aracılığı ile yer aldığının tespitini yapmaktır. 

 

YÖNTEM 
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Araştırma Deseni 

MEB tarafından belirlenen 10 kök değerden birisi olan “vatanseverlik” kavramının ortaokul Türkçe ders 

kitaplarındaki mevcudiyetinin tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma, doküman incelemesini temel alan 

betimsel niteliklere dayanan tarama modeli araştırmasıdır. “Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu 

olabildiğince tam ve doğru bir şekilde tanımlar” (Büyüköztürk vd., 2013: 22). Araştırmada var olan bir 

durum değiştirilmeye çalışılmadığı, var olan bir durum incelendiği için betimsel nitelikte bir tarama 

araştırması olarak tanımlanmıştır. 

 

Örneklem 

Çalışmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda okutulmakta olan tarafından hazırlanan 

2020-2021 eğitim öğretim yılına ait 5, 6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır.  

Sınırlılıklar 

Araştırmada ders kitaplarının inceleme alanı, MEB 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kullanılan 5, 6, 7, 

8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan “vatanseverlik” kök değeri ile sınırlı tutulmuştur. 

 

Verilerin  Toplanması ve Analizi 

Araştırmada verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz ve içerik 

analizine göre çözümlenmiştir. 

 

BULGULAR 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı (Anıttepe Yayınları) 

Milli Mücadele ve Atatürk Teması içerisinde yer alan metinler ve etkinlikler “vatanseverlik” kök değerini 

içermekte ve vatan sevgisi mesajını aşılamaktadır:  

 Dumlupınar Savaşı’nda halkın vatan toprağını korumak adına canını hiçe sayması (sf 47), 

 Çanakkale Savaşı’nı anlatan 6 Mart 1915 adlı metinde vatanını korumak uğruna yapılan 

fedakarlıklar (sf 52),  

 15 Temmuz’la ilgili bir etkinlikte konu ile ilgili slogan hazırlanması, kalıp ifadelerin kullanımı 

(sf 61),  

 Gaziantep’in kurtuluşu adına mücadele veren Şahin Bey’in anlatıldığı metinde geçen mesajlar 

(sf 62),  

Doğa ve Evren  Temasında vatanseverlik kök değeri ile ilgili bir mesaj yer almaktadır:  

 Ormanları korumanın bir vatanseverlik göstergesi olduğu ifadesinin yer alması (sf 94).  

Milli Kültürümüz Teması içerisinde: 

 Vatan Yahut Silistre metninde Kırım Savaşında vatanseverlerin mücadelesi, vatanları uğruna 

şehit olmaları anlatılmaktadır (sf 110).  

 Bir etkinlikte : “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” cümlesinden hareketle vatan 

sevgisinin öğrencilerde neyi çağrıştırdığı sorulmuş, vatanseverliğin işini iyi yapmakla olan 

bağlantısını öğrencilerin yorumlaması istenmiş (sf 142, 10. Etkinlik).  

Genel olarak 5. Sınıfta vatanseverlik kök değerinin; insanların vatanları uğruna şehit olması ile 

ilişkilendirildiği ve bu ileti ile birlikte işlendiği tespit edilmiştir. 

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı (Ekoyay Yayınları) 

Milli Mücadele ve Atatürk (2. Tema) 
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Milli Mücadele ve Atatürk Teması içerisinde yer alan metinler ve etkinlikler “vatanseverlik” kök 

değerini içermekte ve vatan sevgisi mesajını aşılamaktadır: Kuşların Çektiği Kağnı (42), Çanakkale 

(51), Anadolu İmecesi (57), Baba (64), Yeni Bir Sabah (68). 

 Baba metninde bir savaştaki baba lakaplı bir yüzbaşının askerlerini korumak ve vatanı için şehit 

düşmesi anlatılmaktadır (sf 64). 

 “Güç olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır” Cenap Şehabettin’in sözü üzerine 

yazu yazma etkinliği mevcutttur. Verilen mesaj önemlidir (sf 66). 

 Serbest okuma metni olarak 15 Temmuza birebir tanıklık eden bir kişinin yaşadıklarını anlatması 

ve yine vatanları uğruna insanların canlarını hiçe saymaları ifade edilmektedir (sf 68). 

 Yurt dışında yaşayan ya da göç eden insanların vatanlarına duydukları hasretin ne boyutta 

olabileceğinin sorgulanması ve empati kurabilme yeteneğini geliştirici bir etkinlik 

Milli Kültürümüz Teması (5. Tema) 

Bu tema içerisindeki metinler ve etkinlikler vatan sevgisi ve Türkiye sevgisi üzerine şekillendirilmiş 

olduğu için, “vatandaşlık” kök değerinin yer aldığı zengin bir temadır. 

 Forsa metni üzerinden öğrencilerin vatan hasreti hakkında bir ana fikre varmalarının istenmesi 

(sf 153). 

 Vatan sevgisiyle ilgili şiirlerin ezberlenmesi ödevi (sf 163) 

 Vatan konulu video çekimi etkinliği (2f 163) 

Vatandaşlık Teması (8. Tema):  

Bu tema da içerisindeki metinler ve etkinlikler vatan sevgisi ve Türkiye sevgisi üzerine şekillendirilmiş 

olduğu için, “vatandaşlık” kök değerinin yer aldığı zengin bir temadır. 

 Hz. Ali’ye ait bir sözün “Şahsınıza kötülük eden düşmanı affediniz lakin vatanınıza ve milletinize 

kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.” sözünün öğrenciler tarafından açıklanmasının 

istenmesi (sf 153), 

 Vatanın bayrağın dalgalandığı her yer olduğu vurgusu (sf 161), 

 Vatanını seven biri neler yapar sorusu üzerine öğrencilerin kelime havuzundan yararlanarak 

konuşmaları istenir (sf 164, 9. Etkinlik). Kelimelerde genellikle şehitliğe vurgu yapılmaktadır. 

 Birlik olarak vatanı koruyabileceğimiz mesajı (176, Halay Şiiri). 

 Bu tema içerisindeki en etkileyici bölüm: “Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” şiiri. Bu şiir, vatanı 

için aşkla ve doğrulukla çalışmanın, kız çocuklarının okutulmasının, şehit olmanın vatanseverliği 

ifade ettiğini anlatmaktadır (sf 266). 

  Ayrıca bu temada sorumluluk sahibi olmanın vatanseverlikle bağlantısını ifade eden bir etkinlik 

mevcuttur. 

 Aşağıdaki görüntü Vatandaşlık Teması içinde yer alan adı geçen şiirin görüntüsüdür (Sayfa 249-

274). 
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7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı (Özgün Yayınları) 

 Erdemler teması 6. etkinlikte geçen şiirde verilen mesaj çocuklara ülkeleri için çalışmaları 

gerektiği yönündedir (sf 16). 

 Doğaya hizmet etmenin vatanseverlikle bağlantısı, 

 Şehitlik makamının kutsallığı (Etkinlikte), 

 Halka hizmet etmenin vatanseverlik olduğu, 

 Şehitlik vurgusu (Etkinlik), 

 Öğretmenlerin ve eğitimin vatanseverlikle ilgisi (etkinlik), 

 Çanakkale Zaferi, 

 Mehmet Akif Ersoy’un vatanına olan sevgisinden dolayı İstiklal Marşını ücret talep etmeden 

yazması, dolayısıyla buradan hareketle fedakarlıkla vatanseverliğin bağlantısı 

 Çalışkanlığın vatanseverlikle olan ilgisinin Atatürk’ün bir sözü ile verilmesi ve öğrencilerden 

yorumlanmasının istenmesi, 

 Vatanın var olmasını sağlayacak olan şeyin bireylerin kendilerini farklı alanlarda geliştirmesiyle 

mümkün olacağını vurgulayan bir şiir. 

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı (MEB Yayınları) 

 Kınalı Ali olayı üzerinden vatanseverlik ve şehitlik arasındaki ilişki, 

 Çanakkale Savaşı’nda askerlerimizin gösterdiği vatanseverliğin takdir edilmesi (Etkinlik), 

 Türkçenin vatanla birlikte ele alınması gerektiği, 

 Dilimizin ve kültürümüze sahip çıkmanın vatanseverlikle ilgisi, 

 “Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” şiiri (6. sınıf kitabında yer alan bu şiiri 8. sınıf kitabına da 

almışlar. Şiir vatanı uğruna çok çalışmanın önemini anlatmaktadır), 
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 Vatan hasretiyle ilgili metin (burada nüfus mübadelesi anlatılmakta), 

 Bir şeyler üretmenin, ekonomiye katkıda bulunmanın vatanseverlikle ilgisi, 

 Birlik ve beraberliğin vatanseverlikle ilgisi. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

2020-2021 eğitim öğretim dönemi Ortaokul Türkçe ders kitapları vatanseverlik kök değeri ve Orhun 

Abidelerinin ders kitaplarındaki varlığı yönünden incelenmiştir. Vatanseverlik kök değerinin; insanların 

vatanları uğruna şehit olması ile ilişkilendirildiği ve bu ileti ile birlikte sıklıkla geçtiği tespit edilmiştir. 

Genel olarak 4 kitapta da “Milli Mücadele ve Atatürk” Teması içerisinde yer alan metinler ve etkinlikler 

vatanseverlik kök değerini içermekte ve vatan sevgisi mesajını aşılamaktadır. “Milli Kültürümüz” teması 

içerisindeki metinler ve etkinlikler vatan sevgisi ve Türkiye sevgisi üzerine şekillendirilmiş olduğu için, 

“vatandaşlık” kök değerinin yer aldığı zengin bir temadır.  

Özetle 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları incelendiğinde “Vatanseverlik” kök değerinin kitaplar 

içerisinde özellikle bazı temalarda yoğun olarak geçtiği görülmüştür: Milli Mücadele ve Atatürk, Milli 

Kültürümüz, Vatandaşlık, Erdemler gibi. Bu temalar dışındaki temalarda da çeşitli metin ve etkinlikler 

aracılığıyla bu kök değerin aktarımı söz konusudur. Bu değerin metinler ve etkinlikler aracılığıyla  

vatanını sevmek, vatanı uğruna şehit olmak, vatanı uğruna çalışmak gibi alt mesajlarla öğrencilere 

aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu yönleriyle kitapların yönlendirici olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın bir diğer basamağı da “Orhun Kitabeleri”nin Türkçe ders kitaplarındaki varlığının tespiti 

olduğu için ders kitapları bu yönden de incelenmiş, fakat hiç bir bilgi elde edilememiştir. Orhun kitabeleri 

sadece tarih derslerini ilgilendiren bir konu değildir. Bu abidevî taşlar bizim ortak tarihimizin ve 

kahramanlıklarla dolu mazimizin çok önemli vesikalarıdır. Ortaokuldan da önce ilk okuldan itibaren 

öğrencilere tanıtılmalı, sevdirilmelidir. Onların zihninde, bilinçaltında yerini almalıdır. 

Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişiminde ninni ve masallarla başlayan süreç hikâyelerle devam 

etmektedir. Değişen şartlar ve gelişen teknoloji dikkate alındığında yeni nesillerin hem zihnen hem de 

ruhen donanımlı, yetkin ve sağlam karakterli bireyler olması eğitim-öğretim sürecinin uzun vadeli en 

önemli amaçlarındandır. Bu nedenle kurmaca metinlerle veya kendi kültürümüze uzak kaynaklarla bunu 

yapmak yerine millî kültürümüzü en güzel şekilde yansıtan, zengin muhtevasıyla hayatın her anına dair 

tecrübeler barındıran eserlerimiz yeni nesillere doğru ve anlaşılır bir şekilde tanıtılmalıdır (Karacaoğlu 

ve Karakuş: 2020: 78). Vatanseverlik kök değeri öğrencilere aktarılırken, tarihimizin en büyük vesikaları 

arasında yer alan olan bengü taşları anlatmamak büyük bir eksikliktir.  

Bilge Kağan Abidesi, Türkçe değer iletimi etkinliklerinde kullanılması gereken zengin bir eserdir. 

Abidede kullanılan Türkçenin açık, anlaşılır ve etkili olması, bu eserin Türkçe öğretimi ve değer aktarımı 

etkinliklerinde kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır (Kardaş, 2015b: 68). Kül Tigin Abidesi, Türk 

milletinin milli ve manevi değerlerinin bolca işlendiği, tekrarlarla bu değerlerin zihinlere iyice kazındığı 

bir eserdir. Eserin hemen her satırında değer unsurlarına rastlamak mümkündür. Değerlerin işlenmiş, açık 

bir Türkçe ile iletilmiş olması, gerektiğinde deyim, mecaz ve özdeyişlere yer verilmiş olması, Türkçe 

öğretimi ve değer aktarımı açısından bu eseri daha da anlamlı ve önemli kılmaktadır (Kardaş, 2015a: 14). 

Geçmişte yaşanan olayların sebep ve sonuçlarını iyi analiz ederek bugünü daha iyi şekillendirmek için 

tarihten dersler, ibretler çıkarmak gerekmektedir. Türk milletinin tarihi açısından önemli belgeler olan 

Göktürk Kitabeleri’ndeki dil ve anlatım, bu bağlamda Türkçe, tarih ve sosyal bilgiler derslerinin 

öğretiminde kullanılan öğretim ilke ve yöntemlerinde başvurulacak önemli bir kaynaktır (Koç, 2016: 

1566). 
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ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNDE VATANSEVERLİK VE TÜRK KADINININ YERİ:  

KAHRAMAN TÜRK KADINLARI ÖRNEĞİ 

Nazife AYGAR1 

 

Özet 

Çocuklar toplumun geleceğidir. Onları yarınlara hazırlarken birçok alanda eğitim görmeleri, 
birtakım değerler kazanmaları istenir. Bu anlamda her çocuğun vatan millet sevgisine ve 
yurttaşlık bilincine sahip olması beklenir. Vatan sevgisi; tarihini bilmekle, atalarını tanımakla 
pekişir. Çocuk kitapları, çocuklara tarihi eğlenceli ve akıcı bir üslupla anlatarak, vatan sevgisi 
kazandırmaya ya da bu sevgiyi pekiştirmeye yardımcı olur. Çocuklara birlik duygusu kazandırmak 
için vatanın kurtuluşunda önemli yeri olan Anadolu kadınlarının da çocuk kitaplarında gerek 
biyografileriyle gerekse farklı metin türleri aracılığıyla yer alması lazımdır. Bu kahramanların 
çocuk kitaplarında yer alması; değer aktarımında, aynı zamanda çocuğun rol model alma 
ihtiyacının karşılanmasında önemli etkiye sahiptir.  

                                                           
1 Şanlıurfa Ortaokulu Türkçe Öğretmeni, nazifeaygar@gmail.com 
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Bu çalışmada Mavisel Yener’in “Kahraman Türk Kadınları” adlı eserinde yer alan kadın 
kahramanlar tek tek incelenmiş ve vatanseverliklerini gösteren özellikleri ve davranışları üzerinde 
durulmuştur. Yapılan çalışmada nitel araştırma yönteminden faydalanılarak doküman analizi 
deseni kullanılmıştır. Türk kadınlarının vatanseverlik, dayanışma ve mücadele ruhunun etkisinin 
çocuklara hissettirilmesi, empati yoluyla kendinde vatanseverlik duygusunu yeniden keşfederek 
geliştirebilmesi için kitaplarda bu kahramanlarla karşı karşıya gelmesi gerektiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vatanseverlik, Türk kadını, biyografi, çocuk edebiyatı, çizgi roman. 

 

THE PLACE OF PATRİOTİSM AND TURKİSH WOMEN İN CHİLDREN’S LİTERATURE 
BOOKS: EXAMPLE OF “HEROİC TURKİSH WOMEN” 

Abstract 

Children are the future of society. They are asked to gain some value while preparing them for 
the future. Values education is also an important point in literature whose subject is children. 
There are many values such as benevolence, honesty, love, tolerance, responsibility, justice, 
which are composed of national and spiritual components that we aim to bring to children. 
Patriotism is among the values we aim to bring to the individual. In this sense, every child is 
expected to have a sense of patriotism and citizenship. Country love; It is strengthened by 
knowing its history and knowing its ancestors. Children's books help children gain or reinforce 
their love of homeland by telling history in a fun and fluent way. In order to give children a sense 
of unity, Anatolian women, who have an important place in the liberation of the country, should 
be included in children's books with their biographies and different text types. In this study, the 
female heroes in Mavisel Yener's book named "Heroic Turkish Women" were examined one by 
one and their patriotic characteristics and behaviors were emphasized. As a result of the 
research, it has been determined that the biographies whose target audience is children in the 
book named “Heroic Turkish Women” are important for conveying the patriotic value. In the 
book, it was felt that the sense of unity in the defense of the country came to the fore by creating 
historical awareness in children. Female heroes such as Kara Fatma, Corporal Nezahat, Gördesli 
Makbule, Tayyar Rahime, Hatice Bacı, Nene Hatun, Asker Saime and Nurse Safiye were 
highlighted and presented to children with an emphasis on homeland love. Thus, when the book 
is used to add value to children, it will enable them to identify positively with the heroes and 
discover their inner sense of patriotism. The heroes in the comic book; Common features such 
as a sense of unity, making every sacrifice for the country, sacrificing life and loved ones when 
necessary, valuing the flag, thinking about the good of the country in every case and striving for 
it will constitute the criteria of patriotism for the child reader and it will be ensured that the 
nation becomes aware of what has been done in the acquisition of this homeland. In addition, 
the fact that the book is a comic book will make children more eager to read and will facilitate 
gaining value by increasing the impact of the subject. 

Keywords: Patriotism, Turkish woman, biography, children's literature, comic book. 

 

1. Giriş 

Çocuk edebiyatı, çocuğun ilgi ve gereksinimlerine seslenen, yani çocuğa göre olan ve sanatsal 

bir anlayış ile kurgulanmış yapıtlar aracılığıyla “Çocuğa insanı anlatan bir sanat dalıdır.” biçiminde 

özetlenebilir. Çocuğun karşılaştığı bu edebiyat yapıtlarının onun gelişiminde ve yaşamı tanımasında 

önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca çocukla buluşan bu yapıtların çocuğa göre, onun dil 

ve anlam evrenine seslenen yapıda olmasının gerekliliği belirtilmektedir. Bu nedenle insanca 

duyarlıklarını geliştirme evresinde olan çocukla buluşturulan yapıtların konu ve izlekleri, dil ve 

anlatım özellikleri, kahramanları ve resimleri sanatçı duyarlığıyla yapılandırılmalıdır. “Çocuğun 

kendisini ve çevresini anlamlandırma, eleştirme, sorgulama sürecinde karşılaştığı kitaplardaki 

karakterlerin de onun duygu ve düşünce dünyasının derinliklerine inip çocuğu etkileyebildiği alan 

yazında belirtilmektedir”(Sever, 2015’ten alıntılayan Güldenoğlu, 2018: 928). 
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    Sever’e (2015) göre, çocuk edebiyatının, çocuğun insan ve yaşam gerçekliğiyle ilgili değerler 

oluşturmasında önemli bir etkisi vardır. Çocuk, buluştuğu kitaplardaki karakterlerin duygu, düşünce 

ve davranışlarına öykünebilir. Bu modellerin, çocuk gerçekliğine uygun ve onların girişimciliğini 

destekleyecek nitelikteki eylemleri, çocukları da benzer davranışlara yönlendirebilir. Hal böyle olunca 

çocuk edebiyatı eserlerine düşen görev daha da artmaktadır. Bu eserlerin öncelikli amacı çocuğu 

eğitmek ve ona bilgi vermek olmasa da çocuğa iletilmek, kazandırılmak istenen birçok şeyi içinde 

barındırmak durumundadır.  

    “Bir toplumun varlığını sağlayan, büyük çoğunluklar tarafından benimsenmiş ortak davranış 

biçimlerini oluşturan; kaynağını eğitim, sosyal, ekonomik, dinsel, ahlakî, psikolojik sistemlerden alan 

bir davranış tarzı” (Taşpınar, 2009) olarak tanımlanan değer kavramı ile “Toplumsal hayatın devamını 

sağlayan kültürün ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması, bireylerin doğru veya yanlış bir durumla 

karşılaştıklarında, nasıl düşünmeleri ve ne hissetmeleri gerektiği konusunda yapılan yol 

gösterme”(Özen, Güleryüz ve Özen, 2012: 283) olan değerler eğitimi, öznesi çocuk olan bu edebiyat 

ürünlerinde önemsenen bir noktadır. Çocuklara kazandırmayı hedeflediğimiz milli ve manevi 

bileşenlerden oluşan yardımseverlik, dürüstlük, sevgi, hoşgörü, sorumluluk, sabır, adalet, dostluk gibi 

birçok değer mevcuttur. Bunlar içerisinde vatanseverlik de her bireye kazandırmayı amaçladığımız bir 

değerdir. 

    Vatanseverlik, sözel veya davranışsal bir çaba olarak ülke onurunu savunmaya hazır olma, 

ülkesi için savaşıp ölenlere sevgi duyma, onları övme ve ülkesinin özgürlüğünü sağlamak için 

savaşanları anmadır(Elban, 2015: 452). Vatanseverlik milletinin birliğine, vatanın bölünmez 

bütünlüğüne bilinçli bir şekilde inanmaktır. Vatansever, üyesi olduğu milletin ve ülkenin bütün 

özelliklerini tanıyan, tarihini, kültürünü, değerlerini bilen ve her durumda sahip çıkan kişidir. 

Vatansever, milletinin kazandığı savaşlarla ve askeri kahramanlıklarla gurur duyar ve ülkesinin dünya 

üzerinde sahip olduğu tarihsel-kültürel konumunun korunması ve yüceltilmesinde üzerine düşen görev 

ve sorumlulukları yerine getirir. Bir milletin bekası, milleti oluşturan bireylerin vatanına verdiği değer, 

özveri, fedakârlık dereceleri ile ilişkilendirilebilir. Mithat Cemal Kuntay’ın  “Toprak eğer uğrunda 

ölen varsa vatandır.”  dizesinde ifade edildiği gibi vatanı uğruna canını feda edebilecek bilince sahip 

nesil yetiştirmek açısından öğretim programlarında yer alan vatanseverlik değeri ayrı bir öneme 

sahiptir. Türk milletinin vatanına olan sevgisi ve bağlılığı başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak 

üzere tüm dünyaya pek çok olayda ispatlanmış bir gerçektir.(Karagözoğlu, 2018:100) Kurtuluş 

Savaşı’nın kazanılmasında cephede ve cephe gerisinde Türk kadınlarının vatanseverlik, dayanışma ve 

mücadele ruhunun etkisinin çocuklara hissettirilmesi, empati yoluyla kendisinde vatanseverlik 

duygusunu yeniden keşfederek geliştirebilmesi için çocuk edebiyatı eserlerinde kadın 

kahramanlarımızın yaşam öykülerinin kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple yapılan çalışmada 

çocuk edebiyatı eserlerinde vatanseverlik ve Türk kadınının yerini ortaya koymak için Mavisel 

Yener’in “Kahraman Türk Kadınları” adlı çizgi romanı incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 

Türk kadınının vatanı için yaptığı fedakârlıklar ve vatan sevgisini gösteren davranışları ortaya 

konulmuştur. 

 

1.1. Çocuk Edebiyatı ve Çizgi Roman 

Teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli kendini yenileyen çizgi roman ile ilgili birçok tanım 

olmakla birlikte ağırlıklı olarak benzer özellikler üzerinde durulduğu görülmektedir. 

Cantek (2012: 22-23), çizgi romanın özelliklerini “birbirini izleyen resimlerle anlatılan bir 

öykü, karakterlerin bir maceradan diğerine süregelen özellikleri, konuşma veya metnin resim içinde 

yer alması, resim ile metninin bir bütün oluştururken resmin ağır basması ve düzenli aralıklarla 

yayımlanması” olarak açıklar. Polat (2006) çizgi romanın doğuşuyla ilgili olarak; çizgi romanların ilk 

olarak Avrupa’da çıktığını, ilk örneklerinin matbaa sonrası dönemde metni desteklemek amacıyla 

kullanılan resimlerden oluştuğunu, 17. yüzyılda William Hogart’ın The Rake Progress (1735) ve 

Marriage a la Mode (1734) adlı çalışmalarının ilk örneklerden olduğunu ifade etmektedir. Görüldüğü 

gibi çizgi roman türünün kökeni 18.yy’a dayanır ve temelleri Avrupa’da atılmıştır.  

Popüler kültür ürünü olan çizgi roman çizgi-bantlardan doğmuş olmakla birlikte altın çağı 

sayılan 1930-1940 yılları arasında, gazetelerden ayrılarak ticari başarı kazanan dergi-albüm formlarına 
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dönüşür (Cantek, 2012). Polat (2006) ilk çizgi roman dergisinin, Funnies on Parade ismiyle 1933’te 

Amerika’da çıktığını belirtmiştir. Funnies on Parade çizgi roman dergisinin yanında; Marvel Comics, 

Detective Comic, Action Comic, New Comics, New Fun gibi dergiler çizgi romanın Amerika’da 

yaygınlaşmasında büyük rol oynamış ve Superman, Batman The Human Torch gibi ünlü çizgi 

romanlar bu dergilerde ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de çizgi romanın gelişimine bakıldığında başlarda gerek Avrupa gerekse Amerika ile 

rekabet edilemediği görülür. İlk olarak Tex, Superman, Batman, Tenten, Tommiks, Teksas, Red Kit 

gibi çizgi romanların çevrilerek gazetelerde yayımlandığı bilinmektedir. Çetin’e göre (2010: 194-195) 

Tarzan, Zagor, Kızılmaske, Mr. No, Mandrake, Flash Gordon gibi Batılı kahramanların resmedildiği 

renkli dergilerin basılmasıyla ciddi bir çizgi roman kültürü oluşur. Hatta o zamanlar Kara Murat, 

Tarkan, Deli Balta, Karaoğlan gibi elinde kılıcı altında atıyla bulundukları topraklarda adaletin 

temsilcisi yerli kahramanlar, çizgi roman tarihimize ayrı bir zenginlik katar. Günümüzde de birçok 

başyapıt çizgi roman haline getirilmekte ve çizgi romanlara olan talep gün geçtikçe artmaktadır. 

Çocukların kişilik oluşumu ve değer kazanımları bilindiği gibi “okul öncesinde (doğumla) 

başlayan kültürleme, okul sıralarında, okul dışında ve okul sonrasında da sürüp gider” (Güvenç, 2010: 

284). Bu süreçte aile, televizyon, arkadaşlık ilişkileri, formal eğitim, informal eğitim, kitap, sözlü ve 

yazılı kültür ögeleri gibi unsurlar büyük öneme sahiptir. Bu ögelerden biri olan çizgi romanlar kültürel 

kimlik oluşturmada ve değerleri aktarmada önemli işleve sahiptir. Bu açıdan bakıldığında çocuk 

edebiyatı ürünü olan çizgi romanların çocuk kitaplarının taşıması gereken özelliklere ve amaçlara 

sahip olması gerekmektedir. Çocuklara olumlu rol model olabilecek çizgi romanların okutulması 

onların hem kişişel hem de kültürel kimliklerinin oluşmasına olumlu katkı sağlayacaktır. 

 

1.2. Çocuk Edebiyatı ve Biyografi 

Çocuk edebiyatı terimi, genel olarak çocuk ve edebiyat ifadelerinden yola çıkarak 

tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak da 2-14 yaş arası olarak ifade edilen çocukluk çağının 

ihtiyaçlarını karşılayan edebi eserleri içine alan bir edebiyat alanı olmaktadır. Bununla birlikte 

yetişkinler için kaleme alınmış ancak çocuklar tarafından sevilen ve onların gelişimi destekleyen 

eserlerde mevcuttur. Bu noktada masal, tekerleme, bilmece, hikâye, anı, biyografi, gezi yazısı, roman, 

şiir vb. edebi türler çocuk edebiyatı kapsamında sayılabilecek türlerdir. “…yaş itibariyle çocuk olarak 

değerlendirdiğimiz kimselerin duygu, düşünce, zevk ve hayallerine hitap eden hikâyeler, masallar, 

romanlar, anılar, biyografik eserler, gezi yazıları, şiirler vb. ürünler çocuk edebiyatı kavramı içerisinde 

değerlendirdiğimiz belli başlı türlerdir” (Temizyürek, 2003: 161). 

Görüldüğü gibi biyografi de çocuk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. “Biyografi/yaşam 

öyküsü; sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda yaptıklarıyla ün kazanmış, toplum tarafından tanınmış olan 

kişilerin hayatlarının bilgi ve belgelere dayanılarak anlatıldığı bir edebî türdür. Bu metinlerde kişinin 

hayatının bir bölümü anlatılabileceği gibi doğumundan biyografinin oluşturulduğu zamana –ölmüşse 

ölümüne- kadar olan dönem yani tüm hayatı konu edilebilmektedir”(Fırat, 2012:46). 

Türk edebiyatında birçok biyografi örneği vardır. Ancak bunların büyük çoğunluğu 

yetişkinlere hitap etmektedir. Edebiyatımızda çocuklara yönelik biyografi kitapları oldukça azdır. 

Altunbay (2015, s.203) tarafından yapılan araştırmaya göre biyografi, denemeyle birlikte çocuklara 

en az tavsiye edilen ve çocukların da en az tercih ettiği türlerden biridir. Biyografinin çocuklar 

tarafından az tercih edilmesi ve az hoşlanılan tür olması, nitelikli çocuk biyografilerinin yeterli 

olmayışından ve nitelikli olanlarının da çocuklara tavsiye edilmemesinden olabilir(Temizyürek ve 

Karagöl,2016:2181).  Çocuklara yönelik hazırlanacak olan biyografiler, çocuğun rol model alma 

gereksinimini dikkate almak zorundadır. Ayrıca çocuğu hayata hazırlamalıdır. Kıbrıs (2006: 201)'ın 

belirttiği gibi "Çocuklara okutulacak olan biyografiler topluma, yaptıkları ve yaşadıklarıyla örnek 

olabilecek kişilerin yaşam öyküleri arasından seçilmelidir." Böylece bu tür eserler, yetişkinlere 

çocuklarına örnek alacakları bir kahraman belirleme konusunda yol gösterilmiş olacaktır. 

Çocuklara yönelik değerler eğitiminde, Türk toplumu için önemli bir yere sahip olan 

şahsiyetlerin hayat hikâyelerinden sık sık yararlanılmalıdır. Hem değer aktarımında hem de çocuğun 

rol model alma ihtiyacının karşılanmasında, hedef kitlesi çocuk olan biyografi kitapları çok önemli bir 
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araçtır. Bu bağlamda çocuklara yönelik yazılacak biyografilerin ciddi bir mesele olduğuna dikkat 

çekmek gerekir(Temizyürek ve Karagöl, 2016:2183). “Her millet, çocuklarına anlatabileceği 

kahramanlar kadar geleceğe kalacaktır. Millî şuur taşıyan hikâyeler oldukça, yeni nesil, ülkesinde 

güzel işler yapmak için kendinde kudret bulacaktır” (Kıymaz 2010, 108). Buradan hareketle bu 

çalışma için incelenen Mavisel Yener’in “Kahraman Türk Kadınları” adlı eseri içerisinde barındırdığı 

önemli şahsiyetlerin hayatını anlatırken çocuklarımızın rol model arama ihtiyacına önemli ölçüde 

cevap verecek, aynı zamanda toplumsal olarak her bireyde bulunmasını arzuladığımız değerlerin 

başında gelen vatanseverliğin kazandırılmasında son derece etkili olacaktır. 

 

1.3. Çocuk Edebiyatında Vatanseverlik ve Türk Kadını 

Toplumun temelini oluşturan birey, doğumundan başlayarak gerek ailesi gerekse okullar 

tarafından her konuda iyi bir şekilde yetiştirilmeye çalışılır. Çocukluk çağında kazanılan birçok değer 

ve iyi davranış çocuğun yaşamını şekillendirmede önemli yere sahiptir. Çocuğu gelecek olarak 

düşündüğümüzde sadece onun yaşamını değil bir ülkenin geleceğini de şekillendirmiş olacağımızı 

gözden kaçırmamak gerekir. “Çocuk, bir milletin hem istikbali hem de istiklalidir” (Gürel 2014, 41). 

Yarınları inşa eden çocukların her birinin vatan, millet sevgisine ve yurttaşlık bilincine sahip olması 

çocuklara kazandırılmak istenilen kök değerlerdendir. Ülkemizin geçmişi zorlu savaşlar ve şanlı 

zaferlerle doludur. Tarih sayfaları, topraklarını düşmana bırakmamak için bir milletin kadın-erkek, 

genç-yaşlı canıyla, kanıyla verdiği mücadelelerle, vatan için yapılan fedakârlıklarla bezelidir. Vatan 

sevgisi; tarihini bilmekle, atalarını tanımakla pekişir. Çocuğun istenilen bu özelliklerle donanmasını 

sağlamak için doğrudan eğitim kullanılabilir. Ancak bu durum çocuğun sıkılmasına ve eğlenmemesine 

sebep olur ve istenilen özelliğin kazanımı zorlaşır. Bu noktada çocuk edebiyatı eserlerine büyük görev 

düşmektedir. “Çocuğu hayata hazırlarken ona verilecek her türlü bilgi, ahlak dersi bir edebiyat eserinin 

içine sindirilirse, daha iyi anlaşılır, zevkle okunur, dinlenir. Böylece verilmek istenenler çocuğa somut 

ve cazip bir şekilde sunulmuş olacaktır” (Gürel 2014, 137).Yalnız bu, eserlerin öğretici bir tutum 

içerisine girmesi demek değildir. Çocuğa belli etmeden, onu sıkmadan, eğlendirerek eğiten kitaplar 

bu noktada bize yardımcı olacaktır. Çocuk kitapları, çocuklara tarihi eğlenceli ve akıcı bir üslupla 

anlatarak, vatan sevgisi kazandırma ya da bu sevgiyi pekiştirme görevini üstlenebilir. 

Vatanına ve milletine bağlılık ve gerektiğinde vatan için her türlü fedakârlıktan kaçınmama 

duygu ve düşüncesi olarak tanımlanan vatanseverlik değeri küçük yaşlardan itibaren çocuklara 

kazandırılması gereken bir değerdir. Vatanseverlik değeri kazandırılırken şanlı Türk tarihinin 

yazılmasında emeği geçen kahramanlarımızın hayatlarının incelenmesi vatanseverliğin öneminin fark 

edilmesine ve öğretimin etkililiğine katkı sağlayacaktır(Karagözoğlu, 2018:106). Özellikle bu 

toprakların kazanılmasında erkeği ile omuz omuza cephedeki yerini almış, düşmana karşı silâhı ile 

savaşarak, cepheye mermi taşıyarak, yaralı askerleri tedavi ederek, silâh ve giyecek imal ederek, 

vatanın kurtuluşunda ve bugünlere ulaşmamızda haklı bir yere sahip olan kahraman Türk kadınlarının 

hayatları çocuklarımızın iyi bir vatansever olarak yetiştirilmesinde önemli bir kaynak olarak 

kullanılmalıdır. 

Atatürk’ün ,''Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 

bulacaktır.'' sözünden hareketle, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında cephede ve cephe gerisinde Türk 

kadınlarının vatanseverlik, dayanışma ve mücadele ruhunun etkisinin çocuklara hissettirilmesi, empati 

yoluyla kendinde vatanseverlik duygusunu yeniden keşfederek geliştirebilmesi (Karagözoğlu, 

2018:101) için çocuk edebiyatı eserlerinde kadın kahramanlarımızın yaşam öykülerinin yer alması 

gerekmektedir. 

Atatürk 21 Mart 1923 yılında Konya’da bulunduğu sırada yaptığı bir konuşmasında “Bu son 

yılların inkılâp hayatında, ateşli fedakârlıklarla yüklü mücadele hayatında, milleti ölümden 

kurtararak kurtuluşa ve bağımsızlığa götüren kararlı çalışma hayatında, her millet bireyinin 

çalışması, gayreti, emeği, fedakârlığı geçmiştir. Bunlar içinde en fazla yüceltilmesi, anılması ve daima 

teşekkür ile tekrar edilmesi gereken bir emek vardır ki, o da, Anadolu kadınının göstermiş olduğu çok 

yüce, çok yüksek, çok kıymetli fedakârlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, Anadolu köylü 

kadınının üstünde kadın çalışması söylememize imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını “Ben 

Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından 
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daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim 

diyemez.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,1999) sözleriyle Anadolu kadınlarının vatanı için yaptığı 

katkılarını dile getirmiştir. Çocuklarımızın bu bilinçle ve atalarımızda bulunan vatanseverlik 

duygusuna sahip olarak yetişmesi için kendilerine örnek alacakları kahramanlarla karşılaşmalarını 

sağlamak ve bu kahramanlarla özdeşim kurmaları için çocuk edebiyatı ürünlerimizde buluşmaları için 

zeminler hazırlanmalıdır. 

Çocuk edebiyatımızda vatanseverlik temasıyla öne çıkmış eserlerimiz mevcuttur. Özellikle 

Ömer Seyfettin’in Pembe İncili Kaftan hikâyesinde Muhsin Çelebi, Ferman öyküsünde Tosun Paşa, 

Vire’de Barhan Bey, Teke Tek’te Kasım, Forsa hikâyesinde Kara Memiş adlı kahramanlar 

vatanseverlikleriyle ön plana çıkan kişiler olmuşlardır. 

İncelediğimiz Mavisel Yener’in “Kahraman Türk Kadınları” adlı eseri de gerçek kahramanları 

içinde barındırmasıyla çocuk okurlarına özdeşim kurma imkânı sunmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

Çalışmada doküman incelemesi deseni kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011: 187). Bir nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi, diğer araştırma 

metotlarına göre daha az zaman alması, daha az maliyetli olması ve detaylı incelemelere fırsat vermesi 

yönüyle işlevseldir(Bowen 2009: 27). Doküman incelenmesinin tercih edilmesinin sebebi, çalışma 

yapılacak eserlerin veri sağlamada temel kaynak olmasıdır. 

 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 Çocuk kitaplarının okurun yeni yaşantılar kazanması ve kendine bir rol model belirlemesi 

açısından ön önemli unsurlarından birisi içinde barındığı kahramanlar ve bu kahramanların 

nitelikleridir. Kurtuluş Savaşı erkek, kadın, genç, yaşlı demeden bir milletin vatanseverlik ve birlik 

olma duygusuyla kazanılmıştır. Bu noktada Anadolu kadınının mücadeleye verdiği destek 

yadsınamaz.  Bazıları cephede askerlerle birlikte savaşırken bazıları ise askerlerin bakımı, cephane 

taşıma, yiyecek temini, çeşitli mitingler düzenleme gibi birçok görev üstlenerek tarihe adlarını 

kazımışlardır. Bu bölümde de Mavisel Yener’in “Kahraman Türk Kadınları” adlı eserinde yer alan 

kadın kahramanlar tek tek incelenmiş ve vatanseverliklerini gösteren özellikleri ve davranışları 

üzerinde durulmuştur. Bu kahramanlar; Nene Hatun, Hemşire Safiye Hüseyin, Onbaşı Nezahat, 

Gördesli Makbule, Asker Saime, Tayyar Rahime, Hatice Bacı ve Kara Fatma’dır. 

 

3.1. Nene Hatun 

Nene Hatun, 1857 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesinin Çeperli köyünde dünyaya gelmiştir. 

“93 Harbi” olarak da bilinen Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Erzurum’daki Aziziye Tabyası’nın 

savunulmasında kahramanca çalışarak adını tarihe yazdırmıştır. 

Savaş yıllarında doğu köylerinden birçok aile güvenliklerini sağlamak için Erzurum’a 

yerleştirilir. Nene Hatun’un gazi olan babası köyde kalırken diğerleri şehre yerleşir. Düşman 

Erzurum’a dayandığında yirmi yaşındaki Nene Hatun “Vatanımız elden giderken, ben evde oturup 

bekleyemem.” (Yener,2019:11) der. Annesinin evde bebeğine bakmasını söylemesine rağmen 

“Bebem anasız büyüyebilir ama vatansız büyüyemez. Mahalleyi dolaşıp kadınları vatan savunmasına 

çağıracağım Fatma anam.”(Yener, 2019:11) diyerek kapı kapı dolaşır ve meydanda çok kalabalık bir 

kadın grubuna seslenir. 

“Düşman kapımıza dayandı. Vatanımız, hürriyetimiz tehlikedeyken hepimizin birlik olması 

gerekir. Askerimizin yanında savaşma zamanıdır. Yarın bütün kadınları büyük meydana toplanmaya 

çağırıyorum.”(Yener,2019:13) 
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“Bu vatan hepimizin! Vatanımız tehlikedeyken her şeyimiz tehlikededir bacılarım. Canımız 

pahasına da olsa cephede biz de savaşmalıyız.”(Yener, 2019:15)  

Aziziye Tabyası’nın düştüğü haberinin gelmesi üzerine Nene Hatun’un çağrısıyla birlikte 

bütün halk evinden çıkar ve tabyaya koşarlar. Savaş sırasında Nene Hatun kolundan yaralanır ve buna 

rağmen savaşa devam eder. “Vatanı uğruna savaşanın canı kolay kolay acımaz Ayşe 

bacım.”(Yener,2019:21) Sonunda Ruslar savaşı kaybederler ve Erzurum halkı Aziziye’de zafer 

kazanmışlardır. Nene Hatun bu savaşta kardeşini şehit vermiş, oğlunu ise Çanakkale Savaşı’nda 

kaybetmiştir. Kendisi ise 22 Mayıs 1955 yılında gözlerini sonsuzluğa kapamıştır. 

Tablo:1 Nene Hatun’un Vatanseverliğini Gösteren Özellikleri 

Halkı cesaretlendirerek birlik duygusu oluşturması 

Çocuğunu geride bırakıp cepheye gitmesi 

Bayrağı koruma isteği 

Hürriyet ve bağımsızlık isteği 

Canı pahasına vatanı koruma 

Yaralı halde mücadeleye devam etmesi 

Tablo 1’de Nene Hatun’un vatanseverliğini gösteren özellikleri ve davranışları sıralanmıştır.  

Bu özellikler onun vatanseverliğiyle birlikte başarısını, hırsını, milletine olan sevgisini 

göstermektedir. Aynı zamanda savaş sırasında kaçarken ayağı takılarak düşen düşman askerini 

“Yaralı birine zarar veremem.” (Yener,2019:20) diyerek bağışlaması Nene Hatun’un insani yönünü 

de ortaya koymaktadır. Bütün bunlar çocuk okurun kahramanla özdeşim kurarak vatanına olan 

bağlılığının ve sevgisinin artmasına yardımcı olacaktır. 

3.2.Hemşire Safiye Hüseyin 

 Hemşire Safiye Hüseyin, 1881 yılında dünyaya gelmiştir. İngiltere’de askeri elçi olarak 

bulunan Ahmet Paşa’nın kızıdır ve öğrenimini Avrupa’da tamamlamıştır. 

 Çanakkale Savaşı başladığında Hemşire Safiye’nin tek hayali savaşta yaralı askerlere gönüllü 

hemşirelik yapmaktır ve bu isteğini Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) başkanı Doktor Besim Paşa’ya 

iletir. Doktor Besim Pala buna razı gelmeyince Hemşire Safiye “Çanakkale’de onca yaralı asker 

varken benim burada durabileceğimi mi zannediyorsunuz Paşam?” (Yener, 2019:27) cevabını 

vererek kararlılığını gösterir. Sonucunda daha önce Balkan Savaşı’nda da hastanede çalışmış, cesur 

ve iradeli Hemşire Safiye’ye izin çıkar. Reşitpaşa Vapuru’nda diğer gönüllü kişilerle vatanı için görev 

yapmaya başlar. Görevi sırasında Alay Marşı’nı diğerleriyle birlikte dilinde hiç düşürmez. “Annem 

beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah’a ısmarladı. Boş oturma çalış, dedi. 

Hizmet eyle vatana, sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana. Arş ileri, marş ileri. Türk askeri 

dönmez geri.” (Yener,2019:29) Cepheye yaralı askerleri tedavi etmek için gittiğinde bir süre 

dinlenmesini isteyen komutanına “Ben dinlenmek istemiyorum komutanım, görevim neyse hemen 

başlamaya hazırım.” (Yener 2019:32) demiş ve bu sözler üzerine gönüllü olarak gelen herkes hiç 

yorulmamış gibi canla başla görevlerinin başına gider. Savaş sırasında saldırıların ortasında kaldığında 

bile “Vatan savunmasında hepimize ihtiyaç var, hepimizin bir görevi var. Haydi asker daha fazla 

oyalanmayalım. Yeni bir saldırı daha olabilir.”(Yener,2019:36) sözleriyle görevini vatan aşkıyla 

yerine getirmiş ve diğer askerleri her zaman cesaretlendirmiştir. 

 Hemşire Safiye Hüseyin savaş sonrasında da tüm hayır kurumlarında ve derneklerden üstün 

özveriyle çalışmıştır. Hemşirelik mesleğiyle ilgili pek çok yazı yazmış, konferanslar vermiş ve 

Türkiye’de modern hemşireliğin öncüsü olmuştur. 1964’te kendi yetiştirdiği hemşirelerin kucağında 

hayallerini gerçekleştirmiş olarak gözlerini yummuştur. 
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                  Tablo:2 Hemşire Safiye Hüseyin’in Vatanseverliğini Gösteren Özellikleri 

Vatanına faydalı olma isteği (Vatanı için işler yapma) 

Cephede gönüllü hemşire olması 

Saldırının ortasında dahi yaralı askerler için çabalaması 

Ülkesi için dernekler kurması, öğrenciler yetiştirmesi 

Vatanı için ısrarcı olması 

Vatan için birlik duygusu taşıması 

Tablo 2’de Hemşire Safiye Hüseyin’in vatan sevgisini gösteren ve okurlara örnek teşkil 

edebilecek özellikleri belirtilmiştir. Hiçbir karşılık beklemeden vatanı için çalışan, hizmet etmek 

isteyen Hemşire Safiye, milleti için yaptığı fedakârlıklarla vatan sevgisini ortaya koymuştur. Çocuk 

kitaplarında ona yer verilmiş olması okurun vatansever bir birey olarak yetişmesini kolaylaştıracaktır. 

 

3.3. Onbaşı Nezahat 

 Onbaşı Nezahat, 1909’da Erzurum’da doğmuştur. Milli Mücadele’nin sonuna kadar babasıyla 

birlikte omuz omuza kahramanca cephede yer almıştır. 

Henüz sekiz yaşındayken annesini kaybeden küçük Nezahat’i Çanakkale Cephesi 70. Alay 

Komutanı olan babası Hafız Halit Bey bırakacak kimsesi olmadığı için yanına cepheye götürmek 

zorunda kalır. Daha sekiz yaşında olan Nezahat asker olmayı o yıllarda kafasına koyar. Cephede 

askerlerin ve babasının bütün ikazlarına rağmen vuruş talimlerine katılır. Babasının atı Güçlü ile at 

binme talimleri yapar. Aynı zamanda savaş sırasında Doktor Faruk Bey’den sağlık dersleri alır ve 

hastabakıcılık yapar. Babasının yanında Geyve, Sakarya, Gediz, Birinci İnönü, İkinci İnönü 

savaşlarına katılır. “Gediz harekâtı sırasında yaklaşık 600 kişilik alaydan bazı askerlerin kaçmaya 

çalışması üzerine Nezahet Onbaşı, ‘Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum, siz nereye gidiyorsunuz?’ 

diyerek askerin yüzüne tokat gibi bir gerçeği, vatan sevgisini ve şahadeti haykırınca askerler geri 

dönmüştür.” (Uyanıker,2009;80) Cephede Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Çerkez Ethem ile 

tanışır. İsmet Paşa Nezahat Onbaşı’ya kurmay unvanını verir. 70. Alay onunla birlikte “Kızlı Alay” 

diye anılmaya başlar. 

Savaştan sonra babasıyla birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. 24 Eylül 1994 tarihinde vefat 

etmiştir. 

Tablo: 3 Onbaşı Nezahat’in Vatanseverliğini Gösteren Özellikleri 

Asker olma hayali kurarak vatanı için çalışma isteği 

Babasıyla birlikte cephede yer alması 

Yaralı askerlere hastabakıcılık yapması 

Vatanı için ölmeyi göze alması 

 Tablo 3’te Onbaşı Nezahat’in vatanına olan sevgisini ve görev isteğini ortaya koyan özellikleri 

sıralanmıştır. Eser çocuklara konu vatan olduğu zaman erkek ya da kadın fark etmeden herkesin 

elinden gelen her şeyi yapacağını göstermektedir. Nezahat Onbaşı ile birlikte çocukların hayallerini 

gerçekleştirebileceklerine inanmaları için model alabilecekleri bir örnek sunulmuştur. Vatan için 

yapılan fedakârlıkları, kahramanca görev almış askerler sayesinde fark etmeleri sağlanmıştır. 
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3.4. Gördesli Makbule 

 Gördesli Makbule kendini şu şekilde tanıtmaktadır. “1902’de Manisa Gördes’te doğdum. 

Kalabalık bir ailede büyüdüm. Gördesli her kadın gibi ben de at binmeyi, silah kuşanmayı öğrendim. 

On iki yaşımda babamı kaybettim. Ağabeylerim bana babalık yaptılar.”(Yener 2019:61) 

 1919’da başlayan Yuna işgali Manisa’ya, Salihli’ye oradan Gördes’e kadar ilerler. Temmuz 

1920’de ise savaşın en şiddetli geçtiği yerlerden biri olan bu beldeye büyük zarar verilir. O yıllarda 

dağlarda efeler vatan için yapabileceklerini düşünür ve vatan savunması için akıncılara katılırlar. O 

efelerden birisi de Gördesli Makbule’nin nişanlısı Halil Efe’dir. Akıncılara katılmadan önceki gece 

eğlencesiz bir şekilde Makbule ile evlenirler. Düşündükleri en önemli şey vatanın kurtuluşudur.  

“Nar tanem, nur tanem, Makbule’m. Başını mum çiçekleriyle taçlamamıza bile izin vermedin.” 

“Haçça ablam, ne zaman memleket taçlanır, ben de o zaman taçlanırım. Şimdi zamanı değil süsün 

püsün. Düşman vatanı paylaşırken davullu zurnalı düğün olmaz Haçça ablam.”(Yener,2019:65) 

diyerek sessiz sedasız evlenirler. Gördesli Makbule de Halil Efe ile birlikte akıncılara katılmak ister 

ancak Halil Efe ve Kaymakam başta buna karşı çıkarlar. Bunun üzerine Makbule “Gördes’te taş 

üstünde taş bırakmadılar. Dul kadınlar, bebeler için savaşmalıyım. Öleceksem vatanım için 

öleceğim.”(Yener,2019:67-68) der ve onları ikna eder. Önce Makbule’yi yaralılara, cephanelere, 

erzağa göz kulak olma görevi verilir. Gördesli Makbule bunu kabul eder ama tez zamanda kendisine 

de bir at ve silah verilmesini ister. O kocası cephede savaşırken oturup bekleyecek bir değildir. 

Duramaz ve bir gün kocasını takip ederek cepheye ulaşır. Halil Efe ve diğerleri onu gördüklerinde 

şaşıp kalırlar. Bunun üzerine Gördesli Makbule “Dayanamadım Efem, vatanı beraber savunacağız. 

Aziz vatanımın istiklali için gözümü kırpmadan ölmeye hazırım!”(Yener, 2019:72,75) der. “Makbule 

cephede herkesten önce düşmana karşı, bazen baskınlarda bazen atının üzerinde akınlarda bazen de 

efelerle en ön saflarda hiç ama hiç korkmadan savaşır. 17 Mart 1922 günü müfrezenin morali 

bozuktur. Düşman güçlü bir savunmadadır.  Gördesli Makbule birden siperden fırlayıp tek başına 

düşmanın üzerine taarruza kalkar. O gün şehit olur Gördesli Makbule.  Milli kahraman ve direnişin 

sembolü haline gelir.”(Yener:2019,76) 

 

 

 

Tablo:4 Gördesli Makbule’nin Vatanseverliğini Gösteren Özellikleri 

Vatanı için kendi isteklerinden vazgeçmesi 

Vatanın kurtuluşu için ölümü göze alması 

Kurtuluş için birlik olma duygusu 

Vatanı için korkusuzca savaşması 

Diğer insanların iyiliğini istemesi 

Vatanı için fedakârlıklar yapması 

Tablo 4’te Gördesli Makbule’nin vatan ve millet sevgisinin göstergesi olan özellikleri 

sıralanmıştır. Yetiştirmek istediğimiz vatansever bireylerin Gördesli Makbule gibi örnek 

kahramanlara ihtiyaçları vardır. Çocuklarımıza vatan sevgisini aşılamak böyle kahramanlarla onları 

tanıştırarak, okudukları kitaplarda onları karşı karşıya getirerek mümkün olacaktır. 

 

3.5. Asker Saime 
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 “Benim adım Münevver Saime. Öğretmen okulunda okuyorum. Mezun olup öğretmenlik 

yapmak tek hayalim.”(Yener:2019,79) diyen Asker Saime 1902 yılında Edirne’de doğmuştur. Bilgili 

ve girişken kişiliğiyle milli amaçlar için çok çalışmıştır. 

 Yunanlılar İzmir’i işgal ettiklerinde vatanını seven insanlar üzüntü ve telaş içindedir. Saime 

Hanım da bunlardan birisidir. “Vatan elden gidiyor arkadaşlar, biz böyle oturup bekleyecek miyiz?” 

(Yener,2019:80) diyerek okulda müdürden korkan arkadaşlarına rağmen bir şeyler yapmak için 

düşünmeye başlar. Pek yakında Fatih’te yapılacak olan gösteride seslerini duyurmaya karar verir. 

Bunun için tanıdığı tanımadığı kim varsa herkese işgallerin haksızlığını duyurmak için ilanlar hazırlar. 

İlanlarda bütün dünyaya işgallerin haksızlığını ve özgürlüğün ellerinden alındığını duyurmak için 

herkes postanelere telgraflar çekmeye çağırılır ve halk postanelere akın eder. Fatih Meydanı’ndaki 

gösteride Öğretmen Okulu öğrencileri en önde yer alır. Saime Hanım babasının eski asker ceketini 

üzerinden hiç çıkarmaz ve Asker Saime olarak anılmaya başlar. Gösteride kürsüye çıkarak insanlara 

seslenir. “Ey tarihlerinin kara gününü yaşayanlar. Size sesleniyorum. Milletler için kara günler 

olabilir. Milletimizin yok edilebileceğine inananlar aldanacak. Heyecanlarımız söndürülse, 

kanlarımız akıtılsa bile göğsümüzde milletten yapılmış bir kalp var ki onda bir düşmanın ne ihtirası 

ne korkusu yaşar…” (Yener,2019:87) kürsüden indiğinde Asker Saime işgalci güçler tarafından 

tutuklanır. O anda bile “ Kendi vatanımda tutuklayamazsınız beni. Siz de kim oluyorsunuz? Ben 

vatanım, milletim, özgürlüğüm için her zaman konuşurum. Beni susturamazsınız.” (Yener,2019:88) 

diye bağırır. Hücreye atılır. Bir süre sonra Türk güçleri tarafından kurtarılır. Aklında hala vatanı vardır. 

İstanbul’dan kaçıp Milli Mücadele’ye katılmak için İzmit’e gitmeye karar verir. Asker Saime ve 

arkadaşları yola çıkarlar. Onları görenler umutlanarak birlik olurlar. Yolda çeteler tarafından Saime 

yaralanır. Komutan yaraları iyileşene kadar biraz dinlenmesini söyler. Asker Saime ise “Hayır 

Komutanım, hiçbir yere gitmiyorum. Bu vatan için canımı bile veririm. Artık beni cepheye gönderin. 

Şimdilik benim evim cephe. Vatanım için savaşmak istiyorum.”(Yener,2019:93) cevabını verir ve 

Komutan’ı razı eder.  Batı cephesine gitmek için yola düşer. Yolda yakılıp yıkılan köyleri görür. 

Oradaki insanlara “Merak etmeyin. Canımızı verir, vatanımızı vermeyiz.”(Yener, 2019;94) diyerek 

umut olur.   

Asker Saime bir süre sonra ihtiyat zabiti Münir Bey ile evlenir. Savaş sonrası İstanbul’a 

dönerek öğretmen olarak göreve başlar. Vatansever öğrenciler yetiştirir. 1 Haziran 1951’de hayatını 

kaybeder. 

 

Tablo:5 Asker Saime’nin Vatanseverliğini Gösteren Özellikleri 

Vatanının geleceği için çabalaması 

Milleti vatana sahip çıkmak için birlik olamaya çağırması 

Vatanı için canını verebilmesi 

Özgürlüğüne sahip çıkması 

Vatanı için savaşma isteği 

Vatansever öğrenciler yetiştirmesi 

 Tablo 5’te Asker Saime’nin vatanın bağımsızlığı için yaptığı fedakârlıklar, vatanına olan 

sevgisini gösteren özellikleri sıralanmıştır. Özgürlük ve bağımsızlık duygusu çocuklara 

kazandırılması gereken önemli kavramlardır. Ülkemizin başından geçen zor durumları fark etmesini 

sağlamak, bu zorlukları nasıl aştığımızı göstermek için Asker Saime örneği çocuklara tarih bilinci ve 

vatan sevgisi aşılayacaktır.  

 

3.6. Tayyar Rahime 
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 Tayyar Rahime kendini “Osmaniye’nin Raziyeler köyünün Kanlıgeçit Mahallesi’nde 1890 

yılında doğdum. Babam Köse Abdullah, Annem Hatice Hatun’dur. Ailem bana ‘Bolluk ve bereket’ 

anlamına gelen Rahime adını vermiş. Vatanım için her şeyi göze alabilen korkusuz bir kadınım.” 

(Yener, 2019:97) şeklinde tanıtmıştır.  

 25 Aralık 1918’de Fransızlar Osmaniye’yi işgal eder. Herkes düşmana karşı bir şeyler 

yapmaya başlar. Kadınlar askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ekmek yapıp cephe gerisinde 

çabalarken bir yandan da köyde bulunan Hayta Hüseyin kapı kapı dolaşıp herkesi düşmanla 

mücadeleye çağırır. Evlerde eli silah tutan kim varsa savaşa katılmaya gönüllüdür. Bunu duyan 

Rahime Hatun köy meydanında Hayta Hüseyin’i yakalar. “Hayta Hüseyin ev ev dolaşıp adam 

topluyormuşsun. Hemen beni de yaz o yurtseverlerin arasına. Ben de sizinle birlikte savaşacağım. Ben 

cephe gerisinde değil, cephede erkeklerle birlikte savaşacağım. Köyümü savunacağım. Cengâverlikte 

senden geri kalmam. Taşı sıksam suyunu çıkarırım, sen merak etme.” (Yener, 2019:102) der ve Hayta 

Hüseyin’e adını yazdırır.  Rahime Hatun onbaşı rütbesiyle cephede ön saflarda yer alır. Her yer toz 

duman, kan barut içindeyken bir asker yaralanır. Rahime Bacı onu geri çekmek için gözü hiçbir şey 

görmeden kendini vızıldayan mermilerin arasına atar ve yaralı askeri hızla kenara çeker. Bunu gören 

silah arkadaşları hızından dolayı ona “Tayyar Rahime” demeye başlarlar. Savaş çetin bir şekilde 

devam ederken Tayyar Rahime bir isteğini dile getirir. “Arkadaşlar, düşman karargâhını mutlaka 

alacağız. Allah bizimle beraberdir. Yalnız sizden bir isteğim var: Eğer şehit olursam cesedimi 

düşmana bırakmayın.”(Yener, 2019:107) der. Düşman ateşi yoğunlaşır. Tayyar Rahime yoğun 

düşman ateşine aldırmadan bir şahin gibi uçarak karargâha saldırır. O sırada Fransız mermileri 

Rahime’ye isabet eder ve atından düşerek şehit olur. Gece karanlığı bastırınca arkadaşı Tayyar 

Rahime’nin cansız bedenini cephe gerisine taşır. İyice hırslanan Türk askeri Fransızların kaldığı 

konağı basıp Fransız bayrağını çıkarıp Türk bayrağını asarlar. Tayyar Rahime elinden hiç bırakmadığı 

bayrak ile birlikte son yolculuğuna uğurlanır. 

Tablo:6 Tayyar Rahime’nin Vatanseverliğini Gösteren Özellikleri 

Vatanı için her şeyi göze alması ve korkusuz olması 

Savaşta kadın erkek ayrımı yapmadan birlik duygusu taşıması 

Öldüğünde mezarının vatan toprağında olmasını istemesi 

Türk bayrağını elinden hiç düşürmemesi 

 Tablo 6’da Tayyar Rahime’nin mücadele yıllarında korkusuzluğunu, kararlılığını, 

vatanseverliğini gösteren özellikleri verilmiştir. Yarınların sahibi olacak çocuklarımızın vatan için, 

bayrak için canını feda eden kahramanlarımızı tanıması, kendisine model alması kök değerlerden olan 

vatanseverliği kazanması için son derece önemlidir. Tayyar Rahime bu kitapta özellikle bayrak sevgisi 

ve cesurluğuyla öne çıkmıştır. Bu özellikler çocuk kitaplarına yerleştirilmesi gereken ve çocukların 

kazanması beklenen özelliklerdir. 

 

3.7. Hatice Bacı 

Milli Mücadele’nin önemli kadın kahramanlarından biri olan Hatice Bacı’nın hayatı hakkında 

çok az bilgi bulunmaktadır. Adana’da Fransızlara karşı verilen mücadelenin önemli isimlerinden biri 

olmuştur. 

 Savaş yıllarında Gülek köy kahvesinde köylüler oturmuş vatan için ne yapacaklarını 

konuşmaktadırlar. Düşman evleri tutuşturup kadınlara, çocuklara kötü davranıp ne var ne yok el 

koymaya devam eder. Köylüler ise “Vatan hepimizden görev bekliyor. Her zaman topla, tüfekle 

savaşılmaz. Yürekle de savaşılır.” (Yener,2019:116) diyerek bir hal çaresi ararlar ve bir köy birliği 

kurarlar. Bu sırada düşman askerleri köye doğru ilerlemektedir. Ancak bir yerden sonra yol gösteren 

kılavuzlar yetersiz kalır. Ne yapacaklarını düşünürken dere kenarında Hatice Bacı’yı görürler. Ona 

kendilerine dağlarda kılavuzluk etmesini ve Karboğazı’nı geçirmesini söylerler. Hatice Bacı bunu 

kabul eder. Önce eve gidip babasına “Kumcu Veli’ye haber ver. Fransız birliğini Karboğazı’na 
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götürüyorum. Kılavuz arıyorlardı, ben yaparım dedim. Bizimkiler onları Karboğazı’nda kıstırsınlar. 

Fransızları boğazın en dar yerinde bırakıp saklanacağım. Yılan Ovası’na giden yolu da tutsunlar. 

Çok dikkatli olmamız lazım.” (Yener,2019:123) der. Daha sonra evden çıkıp Fransızların önüne düşer. 

İstenen yere geldiklerinde taburu dinlenmek için durdurur ve ortadan kaybolur. O sırada Türk birlikleri 

ortaya çıkar ve Fransızları sıkıştırır. Fransızlar ölmek yerine teslim olmayı seçerler. Türk askeri ise 

“İşte farkımız bu! Biz ise esir olmak yerine ölmeyi seçmiş bir milletiz.”(Yener,2019:129) diyerek 

Fransızları esir alır.  

Cesur Türk kadını Hatice Bacı’ya bu olaydan sonra “Kılavuz Hatice” denilmiştir. Hatice Bacı 

vatanını hiçbir şeyden yılmadan her fedakârlığı göze alacak kadar seven bir Anadolu kadınıdır. 

Tablo:7 Hatice Bacı’nın Vatanseverliğini Gösteren Özellikleri 

Vatanı için her fedakârlığı göze alması 

Düşmana karşı cesur olması 

Halkı düşmana karşı cesaretlendirmesi 

Birlik duygusu 

Tablo 7, Kılavuz Hatice’nin vatan sevgisini gösteren özelliklerini vermektedir. Bu eser 

sayesinde çocuk okur Anadolu kadının ülkesi için, bayrağı için neler yaptığını görecektir. Böylece 

milli duyguları ve vatanseverliği yükselecek, bu cesur kadınları kendine model edinecektir.  

 

3.8. Kara Fatma 

“Benim adım Fatma Seher, 1888’de Erzurum’da doğdum. Yedi yaşında annemi kaybettim. 

Gelinlik yaşa gelince bir sunayla evlendim. Üç çocuğumuz oldu. Eşim Sarıkamış’ta şehir düştü. Ey 

benim yiğidim. Ant olsun ki vatana göz dikenlerden senin öcünü alacağım. Bu yoldan dönersem 

namerdim.”(Yener,2019:133) diyerek yola çıkmıştır Kara Fatma. 

Savaş yıllarında 19 Mayıs günü İstanbul’da halkın katılacağı büyük bir açık hava toplantısı 

olacağını duyar. Kardeşini ve çocuklarını alarak Erzurum’dan yola çıkar. İstanbul’a geldiğinde 

Mustafa Kemal Paşa’yla görüşmek ister ancak Paşa Erzurum’da kongre yapacaktır. Fatma Seher ona 

yetişemeyeceğini anlar ve Sivas’ta yapılacak olan kongreye yetişmek için Gülcemal vapuru ile 

yolculuk eder. Yorucu bir yolculuktan sonra Sivas’a ulaşır. Dikkat çekmemek için kara çarşafa 

bürünür. Kongrenin yapılacağı vilayet binasının önünde beklemeye başlar. Mustafa Kemal Paşa’yı 

gördüğünde “Paşam, benim yiğidim şehit oldu. Onun yerine beni al cepheye. Vatanın istiklali için 

bana iş emret Paşam.” (Yener,2019:138) der. Mustafa Kemal Paşa, bir kağıda bir şeyler yazıp Kara 

Fatma’ya verir. İstanbul’a dönünce Topkapı’da dükkanı olan Pire Mehmet ve Laz Tahsin’i bulmasını 

söyler. Onlarla görüşüp birlikte hareket etmesini ister. Kara Fatma kardeşiyle birlikte gidip onları 

bulur. Birlik olup önce halkı harekete çağırırlar. “Kararınızı verin! Milletin istiklali için canlarını 

veren Kuvayi Milliyecilere katılıp düşmana karşı mücadele edecek misiniz? Vatansever misiniz, değil 

misiniz?” (Yener,2019:140) o günden sonra Kara Fatma ve adamları çetecileri yıldırır, kampları basar. 

Namı her yere duyulur.  

Yapılan bir çatışmada kardeşi şehit düşer. Kara Fatma gücünü hiç kaybetmez. Kendine verilen 

her görevi başarıyla yerine getirir. İnönü Savaşı’nda ön hattaki birlikte görev alır. Oğluyla birlikte 

omuz omuza savaştığı çarpışmada oğlu şehit düşer. ”Oğlumu vatan toprağına verdim.” 

(Yener,2019:147) der ve vatanı için elinden gelen her şeyi yapmaya devam eder. Savaş bitiminde de 

kadınları eğitme görevini üstlenir. Kendisine verilen İstiklal Madalyası’ndan başka hiçbir yardımı 

kabul etmemiştir. 2 Temmuz 19552’te hayata gözlerini yummuştur. 

Tablo:8 Kara Fatma’nın Vatanseverliğini Gösteren Özellikleri 
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Vatanı için karşılık beklemeden mücadele etmesi 

Yaşadığı kötü olaylara rağmen vatanından vazgeçmemesi 

Vatan sevgisi taşıyan çocuklar yetiştirmesi 

Vatan için birlik olma duygusu 

Vatana fayda sağlamak için kadınları eğitmesi 

Tablo 8’de kahraman Türk kadınlarından olan Kara Fatma’nın vatanseverliğini gösteren 

özellikleri sıralanmıştır. Kahraman Anadolu kadını vatanı için her fedakârlığı yapmış, sevdikleri 

pahasına vatanından vazgeçmemiştir. Çocuklarımızın bunun farkında ve bu bilince sahip olmaları için 

okudukları kitaplarda bu kahramanları görmeleri gerekmektedir. Böylece kendisinin de ülkesi için 

nasıl faydalı olabileceğini düşünmesi sağlanacaktır. Kara Fatma, çocuk kitaplarında yer alarak onlara 

vatan sevgisini, birlik olma hissini yaşatacak önemli kahramanlarımızdandır. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Vatanına ve milletine bağlılık, gerektiğinde vatanı için her türlü fedakârlığı yapabilme 

duygusu olarak tanımlanan vatanseverlik çocuklara küçük yaşlarda kazandırmayı istediğimiz bir 

değerdir. Bu değerin kazanımında çocuk kitaplarına düşen görev aşikârdır. Kitaplar aracılığıyla bu 

değeri kazandırırken Türk tarihinin yazılmasında emeği geçen kahramanlarımızın hayatlarının çocuk 

okurlara sunulması vatanseverliğin öneminin fark edilmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle kadın 

kahramanlarımızın erkeğiyle omuz omuza, birlik içinde vermiş olduğu mücadele vurgulanmalıdır. 

 Mavisel Yener’in kaleme aldığı Kahraman Türk Kadınları adlı çizgi romanında, Milli 

Mücadele yıllarında vatan için yaptığı fedakârlıklarla, düşmana karşı cephede savaşarak, cepheye 

mermi taşıyarak, yaralı askerleri tedavi ederek, silah ve giyecek imal ederek Türk kadını yerini 

almıştır. Bu yönleriyle kitapta bulunan kadın kahramanlar, çocuklara rol model olacak ve vatan 

sevgisinin kazandırılmasına etki edecektir.  

 Çizgi romandaki kahramanlarda bulunan; birlik olma duygusu, vatanı için her fedakârlığı 

yapma, gerektiğinde canını ve sevdiklerini feda etme, bayrağa değer verme, her durumda ülkenin 

iyiliğini düşünme ve bunun için çabalama gibi ortak özellikler çocuk okur için vatanseverliğin 

ölçütlerini oluşturacak ve bu vatanın kazanılmasında millet olarak nelerin yapıldığının bilincine 

varması sağlanacaktır. Ayrıca eserin bir çizgi roman olması çocukları okumak için daha istekli hale 

getirecek ve konunun etkileyiciliğini arttırarak değer kazanımını kolaylaştıracaktır. 

 Çalışma sonucunda, “Kahraman Türk Kadınları” adlı eserde,  hedef kitlesi çocuklar olan 

biyografilerin vatanseverlik değerinin aktarımı açısından önemli olduğu saptanmıştır. Kitapta,  

çocuklarda tarih bilinci oluşturularak vatanın savunulmasında birlik duygusunun ön plana çıktığı 

hissettirilmiştir. Kara Fatma, Onbaşı Nezahat, Gördesli Makbule, Tayyar Rahime, Hatice Bacı, Nene 

Hatun, Asker Saime, Hemşire Safiye gibi kadın kahramanlar ön plana çıkarılmış, vatan sevgileri 

vurgulanarak çocuklara sunulmuştur. Böylece eser, çocuklara değer aktarımında kullanıldığında onları 

kahramanlarla karşı karşıya getirerek olumlu yönde özdeşim kurmalarını sağlayacaktır. 

 Önemli değerlerimizden olan vatanseverliğin çocuklara kazandırılması için Anadolu 

kadınlarının hayatlarını anlatan biyografi kitapları farklı yaş gruplarındaki çocuklar için hazırlanabilir 

ve çocukların gelişimlerine paralel olarak vatanın kurtarılmasında yapılan fedakârlıklar ve yaşanan 

olaylar okurlara anlatılarak rol model alması sağlanabilir. 

 İlköğretime yönelik hazırlanan 100 Temel Eser listesinde Milli Mücadele’de yer alan kadın 

kahramanlarımıza yer veren biyografi türünde kitaplar eklenebilir ve böylece çocuğun model alma 

ihtiyacı olumlu yönde giderilebilir. 
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E GÖRE GENÇLİĞİN TERBİYESİNDE  

DEBİYATIN ROLÜ 

Doç. Dr. Könül HACIYEVA1 

 

Özet 

Konuyu işlemekte amacımız Mustafa Kemal Atatürk’ün edebiyatla, edebiyatın gençliğin 
terbiyesindeki rolü ile ilgili düşüncelerinden bahsederek Atatürk’ü bir aydın ve düşünür olarak 
değerlendirmek, onun dil, edebiyat, şiir, tasavvuf hakkındaki görüşlerini ele alarak bu bilim ve 
sanat alanlarının Türk milletinin kültürel gelişimindeki önemini vurgulamaktır. Edebiyata özel 
değer veren ulu önder onu “güzel sanatlardan” saydığını, “en esaslı terbiye vasıtalarından” biri 
olarak tanımladığını vurğulamıştır. Ayrıca Atatürkün tasavvuf edebiyatına, Mevlana şiirine ilgisi 
onun fikirlerinde bellidir. O, Mevlana’yı büyük dahi ve yenilikçi adlandırmıştır.  Bildirimizde bütün 
bu görüş ve kanaatları gözden geçirerek Atatürk’ün fikir adamı olarak yetişmesinde bilim ve 

                                                           
1 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Edebiyat Enstitüsü,  konulhaciyeva75@gmail.com 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   136 
 

edebiyatın rolünü belirlemeği amaçlıyoruz.  Atatürk’ün  edebiyata yönelik tutumunu sergileyen 
davranışları,  çevresinde bulunan şair, yazar ve edebiyat araştırmacılarıyla iletişimi, söylediği 
fikirler gençliğin terbiyesi ve edebiyata ilgisi konusunda oldukca iyi örnek teşkil ediyor. 
Bildirimizde edebiyatın genç neslin eğitiminde büyük önem taşıması meselesi ele alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, gençlik, edebiyat, rol, terbiye. 

 

ACCORDING TO M. K. ATATÜRK THE ROLE OF LITERATURE IN THE UPBRINGING OF YOUTH 

Assistant Professor Konul HAJIYEVA 

Abstract 

Our aim in dealing with the subject is to evaluate Mustafa Kemal Ataturk as an intellectual and a 
thinker by talking about the thoughts of Ataturk on literature and the role of literature in the 
upbringing of the youth, addressing his views on language, literature, poetry, Sufism, and the 
importance of these fields of science and art in the cultural development of the Turkish nation. 
is to emphasize.Literature is one of the main fields of creativity that defines every nation and 
shows its identity. The aim of writing this article is to estemate Ataturk as an intellectual and 
thinker, and to deal his views about language, literature, poem and mysticism. Ataturk 
considered the literature as a “beautiful art” and noted it as the most main method of education. 
He called Jalaladdin Movlana Rumi as a great genius and innovator. In our paper, we aim to 
review all these views and convictions and determine the role of science and literature in 
Atatürk's training as an intellectual. Ataturk's behavior that exhibits his attitude towards 
literature, his communication with poets, writers and literature researchers around him, and his 
ideas set a very good example for the education of the youth and his interest in literature. Our 
paper will deal with the importance of literature in the education of the young generation. 

Keywords: Ataturk, youth, literature, role, upbringing. 

 

Giriş 

Edebiyat ait olduğu halkın tarihini, geleneklerini, yaşam tarzını ve ahlaki değerlerini 

içermektedir. Sözlü edebi örnekler, hacmine veya boyutuna bakılmaksızın çok çeşitli konuları kapsar. 

Bütün bunları göz önünde tutan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk edebiyatı en esaslı terbiye 

vasıtalarından olarak görmüştür. Özellikle de gençliğin terbiyesinde edebiyat özel bir yere sahiptir. 

Şöyle ki, bir çok araştırmacılar haklı olarak edebiyatın medeniyeti oluşturan bir bölüm olduğu fikrini 

savunuyorlar. Bu konuda şunları okuyoruz: “Edebiyat tarihi sonuçta medeniyet tarihinin bir parçasıdır. 

O halde medeniyet tarihinin her alt başlığı zaruri olarak bütüne bağlıdır ve o bütün içinde anlam 

taşır.”(Okuyucu, 2010:7) Özellikle de Türk edebiyatı barındırdığı nasihat verici görüşlerle hep insanın 

manevi yükselişini, ruhunun zenginliğini sağlayan ahlaki telkinin ifade edilmesine yönelmiştir. Daha 

çok gençlik çağında insan ruhunu terbiye eden söz konusu didaktik görüşlere ister Divan edebiyatında, 

isterse de Halk şiirinde geniş yer verilmiştir. Edebiyat tarihi ile ilgili yukarıda vurgulanan fikrin çok 

az farkla diğer bir üstadın dilinden de söylendiğini göre biliriz.  Bu konuda Türk tarihçiliğinin önemli 

isimlerinden Prof. Dr. M.F.Köprülü yazıyor: “Edebiyat tarihi, umumiyetle tarihin-daha açık ifade ile 

Medeniyet tarihinin-en mühim bir kısmıdır.”(Köprülü, 2011:27) Bu kanaattan yola çıkarak şöyle 

diyebiliriz: Doğu edebi tefekkurunun daha derin ve kapsamlı olup, daha fazla etki gücüne sahip olduğu 

bir gerçektir ve dünya edebiyat bilimi tarafından kabul edilmiş yadsınamaz gerçek olarak 

bilinmektedir. Bu tefekkürün gençlik üzerinde daha etkili olduğunu vurgulamak lazım. 

Yunus Emre, Nesimi, Mevlana, Fuzuli eserlerini okumak insanın manen zenginleşmesini 

sağladığı gibi, sonraki yüzyıllarda dünya sanat hazinesine çok kıymetli eserler vermış Batı ve Doğu 

edebiyatının seçkin örneklerini okumak da insanoğlunun manevi dünyasına eğitici etkisini gösterdiği 

bir gerçektir. “Edebiyat, cemiyetin bir müessesesi olmak itibarıyla, kendisini vücuda getiren cemiyetin 

diğer müesseseleriyle bağlı ve onlarla ahenklidir.”(Köprülü, 2011:27) Bütün bunların farkında olan 

ve edebiyatın eğitici yönünü her zaman vurğulamaya çalışan ulu önder Atatürk’ün büyüğen genç 

nesilden beklentisi de okuma tutkusunu elden vermemeleri, yalnız okumakla iyi bir yere gele 
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bileceklerini unutmamaları idi. O, bu konuda kendi hayatı ve faaliyeti ile örnek olduğunu göstermişti. 

Ulu önder Atatürk düşünürlüğün ve devlet adamı olmanın niteliklerini kendi şahsında birleştirmiş olan 

nadir tarihi kişiliğe sahipti. Bir insanın bu şekilde yetişmesinde coşkulu okuma hevesi ve bilimsel 

kitaplara duyduğu sonsuz ilginin büyük önemi olduğunu vurgulamak gerekir. Ulu önder edebiyatın en 

güzel ve doğru tarifini vermiş, onun amacından geniş şekilde bahsetmiştir. Atatürk edebiyatı insanın 

bilgi ve duygularını güzel bir şekilde söylemek ve yazmak sanatı olarak görmüştür. Söz ve manayı 

aktaran bu sanat tıpkı resim, heykeltıraşlık ve musiki gibi güzel yaratıcılık alanlarının da sahip olduğu 

yüksek değerle dinleyici ve okurların dikkatini çekmiştir. Atatürk’e göre, edebiyat uyandırıcı, 

hedeflendirici, yürütücü nitelikleri ile, fedakarlık ve kahramanlık gibi özellikleri terbiye etmesi ile 

insanın, özellikle de gençlerin manevi açıdan gelişmesinde büyük role sahiptir. “Atatürk ve Edebiyat” 

kitabının yazarı Sadi Borak’ın verdiği bilgilerden ulu önderin şunları dikte ettirerek yazdırdığını 

öğreniyoruz: “Beşeriyette en müsbet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan hayatta ve kanla 

karşılaşmak kendileri için mukadder olan askerlik gibi yüksek bir idealist meslek dahi, içinde 

bulunduğu içtimai heyette kendini anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğunu 

hazırlayabilmek için uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve nihayet fedakar ve kahraman yapıcı 

vasıtayı edebiyatta bulur.”(Borak, 2004: 66) Büyük lider bütün bunları kendi hayatı ve faaliyeti 

boyunca yakından hissetmiş, öğrenmiş ve kendi şahsında sergileyebilmişti. O, edebiyat öğretiminde 

çocukların konuşurken ve yazarken anlatış tarzının açık, anlaşılır bir şekilde gelişmesine 

çalışılmasının önemli olduğunu vurğuluyordu. Atatürk edebiyatın insanı ve toplumu iyi yönde 

geliştirmek, onun geleceğini koruyacak bir güce sahip olduğuna kalben unanıyordu. Edebiyatın 

toplumu yücelten bir sanat alanı olduğunu her zaman söyleyen Atatürk ister nasr, isterse de nazmla 

yazılan eserlerin bu yöndeki konuları kapsamasının, kahramanlık ve fedakarlığı överek tasvip 

etmesinin taraftarı olmuştur. Büyük önder bu umutlarla yaşıyordu: “Türk çocuğu edebiyat yolundan 

ulusunun yüceliğini, sağlam karakterli olduğunu öğrenecek, devrimlere bu yoldan bağlanacak ve onu 

koruyacak; yine bu yoldan iyi hatip olarak yığınları olumlu yönlerde peşinden sürükleyecek.” (Borak, 

2004: 68) Yalnız edebiyata yönelik böyle bir tutumla iyi donatımlı, kültürlü, aydın gençler yetiştirmek 

mümkündü. Bunun bilincinde olan Atatürk halka her muracaatında bu konuya değinmeğe çalışıyordu. 

Özellikle de Türk halklarının edebiyatı mana ve şekil zenginliği ile eğitimci ve öğretimci bir derinliğe 

sahiptir. Okuma tutkusu, öğrenme hevesi büyük önderin en belirgin özellikleri olarak bilinmekte. 

Belirtmek gerekir ki, sanatı güzelliğin ifadesi olarak gören ulu önder sanatkarların eli öpülmesi 

gereken çok değerli kişiler olduğu kanaatında idi. Sanata, edebiyata duyduğu saygı ve ilgi onun yaşam 

ve faaliyetinde de önemli etkisini göstermiş, çevresinde birçok şair ve yazarlar, fikir adamları 

bulunmuştur. Atatürk bilim ve sanat adamlarına yakın olması ile hem de halkına örnek olmayı 

amaçlamıştı. O, bununla gençlerde edebiyatçıların ve sanatçların nasıl kıymetli bireyler olduğu 

düşüncesini oluşturmak gayesi taşıyordu. Büyük önder sanki “kendinizi geliştirmek için benim 

ilgilendiğim şiir, edebiyat ve bilime siz de ilgi duyun  ve kendinizi geliştirin” diye mesaj veriyordu. 

Konuşma ve yazılarında gençleri daha çok okumaya, öğrenmeğe davet ediyordu. Atatürk sanat, fikir, 

edebiyat ve bilim alanlarında başarılı olan insanlara sahip çıkmış, cumhuriyetin kurulmasında ve 

gelişmesinde onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmıştır. Araştırmacı Doç. Dr. Erol Ülgen’in 

“Atatürk’ün etrafındaki edebyatçılar” başlıklı yazısında okuyoruz: “Atatürk edebiyatçılarımızın 

karşisinda zaman zaman asker kimliği, zaman zaman buyuk bir diplomat, zaman zaman arkadaş, dost 

kimliği ile gorülmuştür.”(Ülgen, 2000:451)  

Akılcılık ve bilim Atatürk’ün fikirlerinin merkezinde duran en önemli meselelerdi. Bu 

özellikler ulu önderin fikirlerini inceleyen birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Bir fikir adamının 

karakterinde olması gereken en önemli nitelikler bunlar olsa gerek. Şöyle ki, bir düşünürün, fikir 

adamının düşünce ve uygulamalarında bilim ve akılcılık olmazsa, o düşünceler sadece dile getirilmiş 

sözler olarak kalır, etki gücüne sahip olmaz ve önem taşımaz. Bu konuda okuyoruz: “Türk milletini 

çağdaş medeniyet yolunda en ileri noktaya ulaştırma gayesi içinde olan Atatürk, bu idealin 

gerçekleştirilmesi yolunda da gerçekçi davranılması gerektiğini belirtmiştir. O’nun gerçekçiliği 

akılcılığının ayrılmaz bir parçasıydı.”(https://medium.com/@milimaudio/atatürkün-bilim-ve-sanata-

verdiği-önem-üzerine-8fa732be237f) O aynı zamanda bir toplumun gelişmesinde sanatın büyük role 

sahip olması gerçeğini de iyi anlayan bir dünya lideri idi. Türk milletini medeni yönden en yüce 

mevkilerde görmek isteyen büyük önder bütün dünyada sanat ve medeniyeti seven bir devlet adamı 

olarak tanınmıştı. Sanat ve sanatçılar Atatürk için fevkalade değer ve önem arz ediyordu. Atatürk’ün 

https://medium.com/@milimaudio/atatürkün-bilim-ve-sanata-verdiği-önem-üzerine-8fa732be237f
https://medium.com/@milimaudio/atatürkün-bilim-ve-sanata-verdiği-önem-üzerine-8fa732be237f
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sanatla ilgili düşünceleri çoğu zaman edebiyat hakkındaki fikirleri ile iç-içedir. Bu durum ulu önderin 

edebiyatı daha önce de belirttiğimiz gibi, güzel, latif ve etkileyici bir sanat olarak gördüğünden ileri 

gelmiştir. Sadi Borak Atatürk’ün edebiyatın nasıl olması konusundakı görüşlerini şöyle izah ediyor: 

“Atatürk, edebiyatın, sadece subjektif duyguları yansıtan bir aristokrasi rehavetine yastıklık etmesine 

daima karşı olmuştur. Türk kahramanlığını dile getiren Yahya Kemal’i ve sosyal adaletsizliğe isyan 

eden Tevfik Fikret’i de bunun için sevmiştir, “hürriyet” diye kükreyen Namık Kemal’e bunun için 

gönül vermiştir.” (Borak, 2004: 68) Bu tespitten Atatürk’ün dönemin şairleri ile ilgili düşüncelerini 

de öğrenmiş oluyoruz. Çevresinde kendi alanının uzmanı olan bu gibi aydın insanları bulunduran 

Atatürk ilk önce onların sanatkar kişiliğine, alim kimliğine büyük değer veriyordu.  

Büyük önderin Mutareke döneminde meydana çıkmış “Minber” gazetesinin ortaklarından ve 

yazarlarından olduğu bilinmekte. Kendi dönemi için çeşitli alanlarla ilgili meseleleri konu eden 

“Minber”, daha çok ilmi, edebi bir gazete idi ve ulu önderin değinmek istediği sorunların günyüzüne 

çıkarıldığı, bilim, eğitim, adalet, özgürlük, beraberlik gibi konuların tartışıldığı tribün rolünü 

üstlenmişti. Bundan başka, Atatürk’ün hayatı boyu anılarını kaleme aldığı hatıra defterleri de 

mevcuttu. Büyük önderi yakından tanıyan, onunla şahsen görüşüp konuşan Afet İnanı’n “beş defter 

tutan günlük hatıralar”la ilgili daha sonralar kaleme aldığı yazılardan bilgi almak mümkün. Defterler 

hakkında okuyoruz: “...bu hatıra defterlerinde, Atatürk’ün fikri hazırlık safhaları pek güzel 

belirtlmiştir. Bunların, cumhuriyet tarihimizin değerli vesikaları arasında olacağına hiçbir şüphe 

yoktur.”(İnan, 1959:122) Görüldüğü gibi, araştırmacıların da büyük itina ile değindiği bütün bu 

noktalar Atatürk’ü bir fikir adamı olarak görmemizi sağlıyor ve O’nu bize Türkiyenin medeni 

tarihinde en önemli  tarihi şahsiyet olarak  tanıtıyor. Defterlerdeki edebi görüşler de zaman zaman 

araştırmacıların dikkatini çekmiştir. “Bu hatıra defterlerinin Atatürk’ün edebi yönüyle sıkı bir ilintisi 

vardır. Çünkü Atatürk, bu anılarında okuduğu edebi romanların üzerinde bırtaktığı etkileri belirtmiş, 

hatta kendi görüşüne göre kritiklerini  de yapmıştır.” (Borak, 2004:97) Böylece, kaleme alınmış 

anılarda Atatürk,  bir edebiyat eleştirmeni olarak da karşımıza çıkıyor ve kendini hem bir okur, hem 

de bir yazar konumunda hiss ederek okuduğu eserle ilgili kanaatlerini dile getiriyor.  

Bilindiği üzere, Mustafa Kemal Atatürk’ün dikte ettiği yazılar da vardır. Bunların bir 

çoğundan başmakeleler diye bahsediliyor. Bu yazılar büyük önderin dilbilgisinin, siyasi görüşlerinin, 

edebi yeteneğinin, düşünce bütünlüğünün ve bedii tefekkürünün yüksek seviyede olduğunu sergileyen 

eserlerdir. Hatay meselesi ile dikte edilen başmakalelerden birinde şöyle yazar: “Türkiye Cumhuriyeti 

çok haklı olduğu Hatay davasını ortaya atarken bunun bütün avakibini düşünmemiş olduğunu kim 

iddia edebilir. Dava arsıulusal olmuştur. Davasında haklı olan Türkiye’dir. Artık dinlenilecek sözün 

kimin ağzından çıktığına çok dikkat etmelidir. Türkün sözü, Türkün haklı ve yerinde sözü Türkün 

kendisidir. Ona riayet etmemek, onu tanımamak, onu hiçe saymak, buna cesaret gösterenlerin 

düşünmedikleri akibetle karşılaşacaklarına asla şüphe etmemelidir.” (Borak, 2004:117) Büyük 

önderin azmi, iradesi, prensiplerini katiyetle savunması, Türkün büyüklüğüne vurgu yaparak karşı 

tarafı ehemmiyetli derecede etkileyebilmek yeteneği yetişmekte olan genç neslin örnek alması gereken 

önemli niteliklerdir. 

Ulu önderin hitabeleri ile ilgili en dolgun ve doğru tesbiti İsmail Habib Sevkü söylemiştir. 

Onun “cephedeki zaferleri O’nun kılıcı kazandı; fakat içerideki davayı kazanan hitabetidir” deyimi 

meşhurdur. Atatürk’ü haklı olarak maharetli bir hitabetçi olarak nitelendirenler onun “Nutuk” adlı 

eserinden esinlenmişler. Eser hakkında okuyoruz: “Atatürk’ün kaleme aldığı ve 1927 yılında Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde okuduğu “Nutuk” adlı eseri, Atatürk’ün en büyük edebî 

eseridir.”(http://www.sozcu.com.tr/egitim/ataturkun-sanata-ve-sanatciya-verdigi-onem.html) 

Fikrimizce, “Nutuk” sıradan bir hitabe değil, güclü vatan aşkı ile, nabzı miliyetçilik duyguları ile vuran 

bir vücudun yürek kanı ile yazılmış Türk tarihidir. Bu müracaatlarda derin tarih ve kültür bilgisi, bütün 

milletlere saygı ve uyum gösteren Türk miliyetçiliği vardır. 

 “Nutuk”ta dikkatimizi çeken muracaatlardan birinde Atatürk şöyle der: “Efendiler, milletimizin, 

içtimai, iktisadi, kısacası bütün muamele ve münasebetlerinde feyizli neticeler veren yeni 

kanunlarımız da...kadın hak ve hürriyetlerini temin eden ve aile hayatını sağlamlaştıran Medeni Kanun 

da bu bahsettiğimiz devrede çıkarılmıştır. Görülüyor ki, biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel 

görüşten istifade ederiz. O görüş şudur: Türk milletini medeni dünyada, layık olduğu mevkie 

yükseltmek, Türk Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha ziyade takviye etmek... 

http://www.sozcu.com.tr/egitim/ataturkun-sanata-ve-sanatciya-verdigi-onem.html


VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   139 
 

ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek.”(Kemal, 2017:720-721) Söylendiği gibi, aile hayatının 

sağlam temeller üzerinde kurulması o ailenin bulunduğu toplum için büyük önem arz eder. Kadının o 

ailede haklarının korunması ise, onun cemiyette saygı görmesi ve hürr olması demektir. Bunları çok 

iyi bilen ulu önder bir toplumun sadece medeni kurallara uyarak gelişebileceyini ve yükselebileceyini 

göz önünde bulundurarak Medeni Kanunun çıkarılmasını sağladı. Büyük önderin gördüğü işler böyle 

özetleniyor: “Atatürk, yaşamı boyunca mümkün olan her atılımı yaptı, geleceğe ait bilgi, görüş, 

düşünce, yöntem ve amaçları gösterdi, öğütledi.”( http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cihat-

Akçakayalıoğlu-Atatürk-ve-Atatürkçülük-Üzerine-Bir İnceleme.pdf) Görüldüğü gibi, o, bir komutan 

ve fikir adamı olarak, kendi döneminde halkının, ülkesinin sorunları ile ilgilenmekle yetinmemiş, Türk 

toplumunun geleceğini de düşünmeyi vazife edinmişdir. Kendi faaliyeti ve söyledikleri ile, verdiği 

direktiv ve tavsiyelerle gençliği doğru istikamete yöneltmeye çalışmıştır. “Mustafa Kemal’in 

söylediği, ülke davalarının ideolojisi, kendisinin ömür boyu dile getirdiği konular ve düşüncelerden 

başkası değildir. Onlar Atatürkçülüğün öğreti yönünü oluştururlar.” (http://www.atam.gov.tr/wp-

content/uploads/Cihat-Akçakayalıoğlu-Atatürk-ve-Atatürkçülük-Üzerine-Bir İnceleme.pdf) Ana 

ilkelerinden biri medeniyetçilik olan büyük önder daim bilim ve uygarlıktan yana olmuş, Türk halkının 

bu ilkelerle yükselmesini dilemiştir. Onun okuduğu kitaplar arasında felsefeye dair eserler de 

mevcuttu. Atatürk’ün felsefi görüşlerinin gelişmesinde Doğu ve Batı filozoflarının fikirlerinin 

ehemmiyetli derecede etkisi vardı. Kendi izlenimlerinden çıkardığı sonuçlar da ulu önderin felsefe ile 

ilgili düşüncelerini oluşturan önemli faktörlerdi. Atatürk’ün felsefi akımları dikkatle araştırdığını 

söyleyen Mustafa Kaymakçı, onun felsefe ile ilgili düşüncelerini şöyle özetliyor: “Felsefe, evren 

karşısında insanın akılcı davranışıdır. Bu yüzden önemlidir. Bu yüzden felsefe bilmeyen insan, 

edebiyatçı da, politikacı da olamaz. Felsefe bilmeyen bir asker, belki bir savaş kazanır, ama savaşı 

anlayamaz. Benim felsefe ile aram ne kadar iyi ise, filozoflarla da o kadar açık!” 

(http://www.dagarcikturkiye.com/ataturkbilim-ve-felsefe-yd-915.html) Ulu önderin felsefe ile 

edebiyatın sıkı ilişkisine özellikle vurgu yapması tesadüf değildi. O bir edebiyatçının felsefi dünyası 

olmadan veya felsefeden anlayışı olmadan derin ve kalıcı edebi eser ortaya koyamayacağı kanaatında 

idi. Atatürk Türk tasavvuf edebiyatına, özellikle de Mevlana sanatına bu yüzden gönül vermiş, onun 

düşünür ve şair kişiliğine rağbet göstermişti. “Atatürk’ün Mevlana’nın fikirlerine duyduğu hayranlık 

onun tüm hayatını ve icraatlarını etkilemiş, din konusundaki ifadelerine temel teşkil etmiştir. Bir 

Konya gezisi sırasında söylediği şu sözler, Mevlana’ya gösterdiği sevgi ve saygının delili gibidir: “-

Ne zaman bu şehre gelecek olsam, içimde bir heyecan duyarım. Hz. Mevlana düşünceleriyle 

benliğimi sarar. O çok büyük bir dahi, çağları aşan bir yenilikçi…” 

(http://www.fbkg.org/2011/08/13/ataturk-mevlana-ve-tasavvuf) Belirtildiği gibi, Mevlana 

Celaleddin’in eserleri büyük önderin dini görüşlerine de etkisini göstermiştir. İlahi aşka götüren 

daim mükemmeliğe doğru can atma, kanaat, tevazu gibi önemli özelliklerden  bahseden 

tasavvuf edebiyatı Türk insanını, gençliğini manen kamil olarak görmek isteyen Atatürk’ün 

dikkatini çekmeye bilmezdi. Çünkü tasavvuf şiirinde tarif ve tanıtım merkezinde insan vardır. 

Şüphesiz, Mevlana Celaleddin büyük önderi eserlerinin yüksek sanatsal özellikleri ile de hayran 

bırakmıştı. Daha önce de belirttiğimiz üzere Atatürk, şiir sanatının inceliklerini değerlendirmek 

konusunda da mahir bir ustaddı. Ulu önderin Mevlana türbesi ile ilgili tutumu hakkında okuyoruz: 

“Gazi Mustafa Kemal Paşa Konya’ya yaptığı toplam dokuz ziyareti sırasında her sefer önce 

Mevlana’nın makamının bulunduğu Türbe-i Saadet‘i ziyaret etmeyi ihmal etmemiş, tekke ve 

zaviyelerin işlevlerini tamamlaması ve dolayısıyla kapatılması yönünde çıkan yasa sırasında 

Mevlana’nın türbesini müze haline dönüştürerek tüm insanlık alemine açık halde kalmasını 

sağlamıştır.”(http://www.fbkg.org/2011/08/13/ataturk-mevlana-ve-tasavvuf) Bunlarla beraber, 

kaynaklarda Atatürk’ün tasavvuf edebiyatı ile ilgili çok sayda kitaplar okuduğu da belirtilmekte. 

Buraya tasavvuf şairlerinin eserleri de dahildi. Felsefe ile edebiyatı bir bütün halinde algılayıp takdim 

etmeğe çalışan tasavvuf şairleri de bu felsefi-irfani akını anlamakta en iyi vasıta rolünü oynuyorlardı.   

Atatürk’ün aklı, ruhu, varlığı Türk ulusunun ve Türk toplumunun kalkınması yönünde büyük 

ve tarihi anlam taşıyan işlerin üstesinden gelmek için çalışıyordu. Ulu önder milletini ileri götüren 

kapsamlı yenilikleri gerçekleştirmeyi kendine ve Türk gençliğine vazife olarak görüyordu. En büyük 

edebi eseri olarak nitelendirilen “Nutuk” eserinde de Atatürk, sanki görülen o büyük işlerin 

günümüzde var olan sonuçlarını görüyormuş gibi şöyle der: “Bugün ulaştığımız netice, asırlardan beri 

çekilen milli müsibetlerin uyanışı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.”(Kemal, 

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cihat-AKÇAKAYALIOĞLU-Atatürk-ve-Atatürkçülük-Üzerine-Bir%20İnceleme.pdf
http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cihat-AKÇAKAYALIOĞLU-Atatürk-ve-Atatürkçülük-Üzerine-Bir%20İnceleme.pdf
http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cihat-AKÇAKAYALIOĞLU-Atatürk-ve-Atatürkçülük-Üzerine-Bir%20İnceleme.pdf
http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cihat-AKÇAKAYALIOĞLU-Atatürk-ve-Atatürkçülük-Üzerine-Bir%20İnceleme.pdf
http://www.dagarcikturkiye.com/ataturkbilim-ve-felsefe-yd-915.html
http://www.fbkg.org/2011/08/13/ataturk-mevlana-ve-tasavvuf
http://www.fbkg.org/2011/08/13/ataturk-mevlana-ve-tasavvuf
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2017:721)  “Nutuk” onu tam bir düşünür ve fikir adamı olarak karakterize etmemize imkan sağlıyor. 

Gazi Mustafa Kemal’in dünyagörüşünü, gaye ve amacını, iç dünyasını, fikirlerini, ilkelerini, doğru 

olarak kabul edip de inandığı ideolojini yansıtıyor olması bu eseri her bir Türk için değerli kılan 

özelliklerdir. Yaşamı boyu edebiyata, tarihe, felsefeye büyük ilgi duyan ulu önder bütün bunlarla kendi 

düşünür kişiliğini oluşturmuş, ulusuna, diline, kültürüne bağlı bilgin bir fikir adamı olarak karşımıza 

çıkmıştır. O Türk milletine, özellikle de gençliğe seslenerek bu bağlılığı onlarda görmek istediğini 

belirtmiş, hangi zor şartlar altında olursa olsun vatan ve millet karşısındaki sorumluluklarını yerine 

getirmeli olduklarını hatırlatmıştı. Atatürk diyordu: “Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve 

şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” (Kemal, 2017:722) 

 

Sonuç 

Çalışmamızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili gözden geçirdiğimiz araştırmalar, büyük 

önderin kendi kaleminden çıkan eserler onun edebiyata olan güçlü merak ve ilgisini, büyük bir fikir 

adamı olmasını bir daha teyid etmemize imkan sağlamış oldu. Yaptığı konuşma ve kaleme aldığı 

yazılardan bu büyük liderin öz önderliğini yalnız devlet ve siyaset alanında değil, bilim alanlarında da 

gösterdiğine tanık olduk. Şöyle ki, şiir sanatında bir edebiyatçı kadar, felsefede bir düşünür kadar, 

tarih ilminde üstad bir tarihci kadar bilginlik ve profesönellik sergileyen Atatürk’ün ensiklopedik 

zekaya sahip olduğunu öğrendik. Ulu önderin bu alanlardakı yeteneği onun okuma tutkusu, kitaplara 

duyduğu sonsuz ilgisi ile daha da gelişmiş, neticede bilgilerini vatan ve millet yolunda sarf etmeye 

hazır, ulusunu ileri kültür seviyesine götürmek için çalışan bir devlet ve fikir adamı yetişmiştir. Bu 

anlamda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, 

zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz” deyimi edebiyat araştırmacılarının yoluna 

ışık tutmaktadır. (İnan, 1963:115) Onun edebiyata olan ilgisi araştırmacılara ilham vererek biz 

edebiyatçıları yeni arayışlara teşvik ediyor ve edebiyatı gençliğin terbiyesinde esaslı vasıta olarak 

gördüğünü bir daha isbatlıyor.  
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MODERN AZERBAYCAN GENÇLİK EDEBİYATINDA KAHRAMAN İMAJI 

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA1 

 

Özet 

90'lı yıllar Azerbaycan gençlik edebiyatında vatanseverlik temasıyla tarih yazdı. Azerbaycan çocuk 
edebiyatında elbette yüzlerce yurtseverlik örneği var ve özellikle şiirlerimizde şairlerimiz 
çocuklarımızı doğa ile tanıştırıyor. 1990'lardaki Karabağ savaşı ve topraklarımızın Ermeniler ve 
onların patronu Ruslar tarafından işgal edilmesi gençlik literatürünün dışında bırakılamazdı ve 
hepimiz biliyoruz ki, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunanların çoğunluğu 18 yaşında 
Azerbaycanlı savaşçılardı. 20 Ocak olayı Azerbaycan'ın bağımsızlık tarihine "Kanlı Ocak" adı 
altında geçti. Bu sayfaya gençliğimizin kanıyla imzalanan kanlı sayfamız da yazılmıştır. Kanlı Ocak 
ayında, gençlik edebiyatımızın kahramanca imgesi ortaya çıkmaya başladı. O günden itibaren, 
yaşayan genç kahramanlar gençlik edebiyatının kahramanları oldular.Küçük bir kız öğrenci 
Larisa'dan bir öğrenciye, genç bir şair Ulvu Bunyadzadeh'e, gençlik edebiyatının bir kroniği 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü, necefova.merziyye@mail.ru 
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oldular. Önce vücutları karanfillerle kaplandı, sonra bize bağımsızlığımızın tadını veren bu gençler 
ilk kahramanlık imgeleri oldu. Kahraman şehitlerimiz önce şiirlere sonra hikâyelere yansıdı. Almaz 
Ulvu'nun onlarca kitabında Ulvu'nun kahramanlığı gençliğimize örnek oldu. O zamanlar bu 
kahramanların büyüyüp çoğalacağını, Azerbaycan topraklarının binlerce genç kahramanın beşiği 
olacağını bilmiyorduk. Topraklarımızda yaşanan Karabağ savaşı, Azerbaycan gençlik edebiyatında 
kahraman bir savaşçı imajını doğurdu, yüzlerce şiir yazılmasına rağmen bu çalışmada gazetecilik 
daha aktif hale geldi. Savaşta kaybettiğimiz askerlerin kahramanlıkları binlerce kitaba yansımış 
ve Azerbaycan gençliğinin savaştaki kahramanlıklarını yansıtmıştır. Okullarımıza Azerbaycan'ın 
değişik bölgelerinden vatanını savunmaya giden askerlerimizin kahramanlıkları hakkında kitaplar 
gönderildi. Daha sonra Azerbaycan Milli Kahramanları hakkında kitaplar yazıldı. Elemdar 
Guluzade'nin "Alay Komutanı", Abdulla Gurbani'nin "Anne Murov'dan Geliyorum", "Anavatan 
Bize Güveniyor", "Köroğlu'nun Toggat Ziyareti", Mustafa Çemenli'nin "Fred Asif", "Mubariz", Fazıl 
Cüneyt'in "Kara Kan", Şerif Ağayar'ın "Komutanı" Yunus Oğuz'un "Avcı" romanları Azerbaycan 
gençlik edebiyatında kahraman imajı oluşturdu. Temmuz olayları "Kanun" ve "Hedef" 
yayınevlerinde genel kahraman Polad Haşimov'u ortaya çıkardı. Makalede Azerbaycan gençlik 
edebiyatındaki kahraman imgelerinden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik,kahraman, edebiyat, Azerbaycan, şiir. 

 

HERO IMAGE IN MODERN YOUTH LITERATURE 

Abstract 

In the 90s, Azerbaijan wrote history with the theme of patriotism in youth literature, there are 
of course hundreds of examples of patriotism in Azerbaijani children's literature and especially 
in our poems our poets introduce our children to nature. The Karabakh war in the 1990s and the 
occupation of our lands by the Armenians and their patron Russians could not be excluded from 
the youth literature and we all know that the majority of those who defended the territorial 
integrity of Azerbaijan were Azerbaijani fighters at the age of 18. January 20 incident went down 
in the history of independence of Azerbaijan under the name of "Bloody January". Our bloody 
page, signed with the blood of our youth, is also written on this page. In the bloody January, the 
heroic image of our youth literature began to emerge. From that day on, living young heroes 
have become heroes of youth literature, from a young schoolgirl Larisa to a young poet Ulvu 
Bunyadzadeh, a chronicle of youth literature. First, their bodies were covered with carnations, 
then these young people who gave us the taste of our independence were the first images of 
heroism. Our heroic martyrs were first reflected in poems and then in stories. In the dozens of 
books of Almaz Ulvu, Ulvu's heroism set an example for our youth. At that time, we did not know 
that these heroes would grow and multiply and that Azerbaijani land would be the cradle of 
thousands of young heroes. The Karabakh war in our land has created the image of a heroic 
warrior in Azerbaijani youth literature, journalism has become more active in this work, despite 
hundreds of poems being written. The heroism of the soldiers we lost in the war has been 
reflected in thousands of books and reflected the heroism of the Azerbaijani youth in the war. 
Books about the heroism of our soldiers who went to defend their homeland from different 
regions of Azerbaijan were sent to our schools. Later, books were written about Azerbaijani 
National Heroes. Elemdar Guluzadeh's "Regiment Commander", Abdulla Gurbani's "Mother, I 
come from Murov", "The Motherland relies on us", "Koroglu's Toggat visit", Mustafa Chamenli's 
"Fred Asif", "Mubariz", Fazil Juneyt's "Black Blood", Sharif Aghayar's "Commander" Yunus Oguz's 
novels "Hunter" spoke about the image of a hero in Azerbaijani youth literature. The events of 
July brought about the general hero Polad Hashimov in "Qanun" and "Hadaf" publishing houses. 
In the article I will talk about images of heroes in youth literature. 

Key Words: Youth, hero, literature, Azerbaijan, poetry. 

 

Karabağ savaşının başlangıcından bu yana, halkımızın özverili ve kahraman oğulları, Azerbaycan'ın 

egemenliği için yiğitçe savaşarak vatana layıkıyla hizmet etmişlerdir. Modern Azerbaycan şiirinde, 
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Karabağ savaşında büyük kahramanlık ve cesaret gösteren çocuklarımızın sanatsal imajı 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu ahlaki niteliklerin Karabağ hakkında yazılan şiirlerde yer alan kahraman savaşçı imgelerinin 

karakteristik özellikleri ve olumlu özellikleri olduğu söylenebilir. Şairler, bu kahramanların en asil 

ahlaki niteliklerini övmüş ve onların askeri yönlerinin  ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamışlardır. 

Hankendi'de evi yağmalanan, Hocalı soykırımında yaşlı 

babasını ve yakınlarını kaybeden, Karabağ savaşına 

katılan şairlerimizden Elemdar Guluzade, yazdığı sosyo-

psikolojik şiir örneklerinin yanı sıra yurtseverliği ve 

kahramanlığı yücelten destansı eserleriyle de hem 

günümüz Azerbaycan gençlik edebiyatında dikkat çeken 

bir isim hem yarının gençliğine ışık tutacak bir kalemdir. 

Araştırmacılar haklı olarak şairin 2006 yılında yayınlanan 

"Karabağ Benden" adlı kitabında yer alan Karabağ Oyunu, 

Şehit Şehir, Şehidin Kız Kardeşi, Alay Komutanı, Döngü 

Destanı serisindeki eserlerin takdire şayan olduğunu ifade 

etmekte ve bu eserleri modern dönem Karabağ gençlik 

edebiyatı ürünü olarak değerlendirmektedirler.  

Gelecek nesiller, Karabağ olaylarını tarih kitaplarından 

daha çok Elemdar Guluzade'nin "Karabağ Mektubu"ndan 

öğrenecektir. Ermeni neo-faşistlerinin masum 

yurttaşlarımıza karşı oynadıkları oyunları, sebep oldukları 

musibetleri ve kendi halkımızın içerisinden çıkan 

hainlerin şeref yoksunu eylemlerini birçok ayrıntıları ile 

bu eserlerden öğrenebilecekler.  

Çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki modern şiirimizde kahraman savaşçı imajının ilk yaratıcılarından 

biri Elemdar Guluzade’dir.  

Şairin "Alay Komutanı" adlı eseri, Azerbaycan şiirinde kahraman savaşçı imajı oluşturmada başarıya 

ulaşan sanatsal bir örnek olması bakımından çok önemlidir. Şair, 1998-1999 yıllarında kaleme aldığı 

bu büyük hacimli epik şiiri Azerbaycan Milli Kahramanı Yarbay Şirin Mirzayev ile vatan uğrunda 

ölen cesur ve yiğit oğullarımızın unutulmaz aziz anısına ithaf etmiştir. Şirin Mirzayev, cepheye 

gönüllü olarak giden ve Ağdam için yapılan savaşlarda yiğitlikler gösteren bir savaşçıdır. Küçük, fakat 

oldukça yetenekli bir kuvvetle, maharetli savaş taktikleri seçerek Ağdam'ın birçok köyünü düşmandan 

arındırmıştır. Düşmana yapılan tüm saldırıları büyük başarı ile sonuçlanır. Şirin Mirzayev'in gönüllü 

savaşçı grubu başlangıçta kendi köylüleri ve akrabalarından oluşuyordu. Daha sonra cesareti ve 

başarılı operasyonları için alay komutanlığına atanır. Bütün bunlar, o dönemde cephede bölgelerini 

karış karış dolaşan şair Elemdar Guluzade'nin gözleri önünde yaşanan tarihi gerçeklerdir. Şair, 

gördüğü o dehşetli hadiseleri eserinde ustaca canalndırıyor: 

Millet hara köçür, hara baş alır? 

Qollar qoltuqdadır, yumruq döşdedir. 

Kendler yandırılır, oba boşalır, 

Veten dara düşüb, haray ərşdedir (1). 

Şair bu dizelerde Karabağ'daki olayların bir tablosunu oluşturmuştur. Kuşkusuz bu olayları gören ve 

duyan hiç kimse yakasını kenara çekip gidemez, vatan için ayağa kalkması gerekir. Gerçekten de 

çaresiz kalıp feryat koparan, sinesine evlat dağı çekilen annelerin yumruklarıyla sinelerine vurmaları 

dehşet vericidir. Karabağ karanlık günler yaşıyor: 

Gah körpe doğulur gülle sesinde, 

Gah içine çekir ölke ününü. 

Zamanın, tarixin dönelgesinde 

Qarabağ yaşayır qara gününü (1). 

Elemdar Guluzade 
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Bütün bunlara dayanamayan Şirin Mirzayev’in kalbinde düşmana karşı bir kısas duygusu 

şiddetlenmektedir. Ailesiyle bile vedalaşmayan bu kahraman, cesur vatan evladı Ağdam bölgesine 

yola çıkıyor. Şair bu sahneyi şu şekilde anlatmaktadır: 

Soyuq şüşeleri döyür nefesi. 

Çölünde azaddır, içinde mahbus 

Bakı Avtovağzal… Diktorun sesi: 

Bakı’dan Ağdam’a geden avtobus… (1). 

Eserin giriş bölümünde o zamanki şartları, olayların gidişatını ve mahiyetini açıklayan şair, Şirin 

Mirzayev’i okurlarına daha iyi tanıtmak için  onun karakteri hakkında şiirsel satırlar çiziyor: 

Göylere çekilir bir ulduz kimi, 

Torpağa and içmir, imtahan verir. 

Vetenin  üreyi burda buz kimi, 

Vetenin qolları orda can verir (1). 

Şirin Mirzayev, başkentin merkezi olan ülkenin kalbini buza çevirenlerin başkanlar ve yetkililer 

olduğunu çok iyi anlıyor. Şair Elemdar Guluzade, şiirinde kahramanın karakterini tüm incelikleriyle 

ortaya çıkarmaya çalışır ve bunun sonucunda onun mükemmel bir imajını yaratmayı başarır. Şair, 

kahramanın duygularını ve endişeli, gergin düşüncelerini, psikolojik heyecanını ustaca anlatır. Şair, 

ailesini ve çocuklarını seven kahraman savaşçı Şirin ve hümanist Şirin karakterini birleştiriyor. 

Vatanın ve halkın özgürlüğü için canlarını veren yiğit evlatlarını sanatçının kaleminin gücüyle öğretici 

ve etkili dizelerle anlatmaya çalışıyor: 

Aşır kimisinin işi zer ile, 

Tamah pervazlanıb, işdah qudurub. 

Pulundan keçmeyen kişiler ile. 

Canından keçenler üz-üze durub (1). 

Eserin giriş bölümünde o dönemin koşullarını, olayların seyrini ve özünü anlatan şair Şirin 

Mirzayev’i okuyucuya tanıtmak için karakteriyle ilgili şiirsel satırlar çiziyor: 

Yaşayıb dadla yox, halal ad ile, 

Balı barmağında tutandan deyil. 

O qırx beş yaşında teqaüd ile 

Oturub başını qatandan deyil (1). 

Bu dizelerde Şirin Mirzayev'in dürüstlüğü ve çalışkanlığı gözümüzün önünde canlanıyor. 

Okuyucu, olayların gelecekteki gelişimini özler ve bekler: 

Oxucum, intizar yormasın seni, 

Sualına cavab verirem indi. 

Şirin yuxusundan keçen Şirini 

Soyuq sengerlerde görürem indi (1). 

Elemdar Guluzade bu eserinde Karabağ'ın ve çevresinin işgalini bir mucize olarak görüyor. Sonuçta, 

Şirin Mirzayev gibi yüzlerce cesur oğlumuz gönüllü cephelere atılırken, biz nasıl oldu da nihayetinde 

mağlup olduk ve topraklarımızın yüzde yirmisi düşmanın eline düştü? 
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 Böyle bir durumda, Şirin Mirzayev, herhangi bir 

komuta ya da arkaya dayanmadan Ağdam için savaşlara atılır. 

Az sayıda savaşçıyla birlikte işgal olan yurdunun nefsi 

müdafaasının verdiği güçle, birçok Ağdam köyünü 

düşmandan kurtarır. Ermeni teröristlere ağır kayıplar verir. 

Çevresindeki gönüllülerin sayısı arttıkça, "sapı özümüzdən 

olan baltalarımız", dahili habislerimiz, ona açıkça nefretlerini 

dillendirerek engel olmaya çalışırlar. Garazlı şöhret 

düşkünlerinin çeşitli baskılarına rağmen, Şirin Mirzayev alay 

komutanlığına seçilir. Çeşitli savaş operasyonlarında başarılı 

taktikler uygular. Şirin, düşmanın dilini mükemmel derecede 

bildiği için öncülük ettiği alayını zafere götürür. Ancak, çok 

geçmeden alayın gücü kısa sürede azalır, erzak, silah ve 

cephane ihtiyatları azalır. Şairin "Ermeni meramlılar" diye 

adlandırdığı ve "Ermenilerden daha kötü" dediği iç 

düşmanlarımız, alay komutanını defalarca aldatarak arkadan 

yardım göndermemektedir. Alayın zor günleri başlar. Buna 

rağmen yine de alaydaki demir eğitim ve çelik disiplin, nizam 

intizam savaşlarda her şeyi düzene koyar, gönüllüler 

morallerini yitirmez, savaşlarına devam ederler: 

Tekebbür, teşexxüs meramına yad, 

Hefteler dolanır, günler ötüşür. 

Telim demir kimi, intizam polad, 

Silah da, sursat da yerine düşür (1). 

Ancak, alay komutanı hâlâ endişelidir. Onu endişelendiren gizemli hesaplar, sinsi niyetler, 

yönetim kargaşası ve zaafları, ülkenin keyfiliği, ordunun birkaç merkezden yönetimi: 

Gizlice haqq-hesab  çekilir hele, 

Başı dumanlıdır, fikri qarışıq! 

- Əl-ele vermesek, Qarabağ ile 

Bir ile, üç ile vidalaşarıq (1). 

Tüm bu endişelere rağmen Shirin, güvenle ve azimle savaşmaya devam ediyor. Birkaç düşman 

konumunu yok eder. Şair, bu başarılarını şiirsel ilhamının gücüyle, başarılı sanatsal anlatımla 

okuyucuya aktarır: 

Hücumda, həmlədedir. 

Her sərkerdenin zoru. 

Her döyüş hendesedir, 

Bu da Şirin düsturu (1). 

Şair haklı olarak Şirin Mirzayev'in Ağdam cephesindeki operasyonlarını "zafer değil, başarı" olarak 

adlandırıyor. Yazara göre Hankendi'de bayrağımızın çekildiği gün zafer olarak adlandırılabilir. Ama 

ne yazık ki o dönemin beceriksiz, kayıtsız, sinsi, önyargılı soysuzları Şirin Mirzayev gibi nice nice 

yiğit oğullarımızı arkadan vurdular. 

Eserin sonunda şair, Şirin Mirzayev'in adının temiz olduğu kadar ruhunun da saf olduğunu 

dillendirmrktedir. Karabağ, düşmanın ayakları altında indiği müddetçe şehitlerin ruhları bizim rahat 

yaşamamıza izin vermeyecektir. Düşmanla her an savaşmaya hazır olmalıyız. Savaşa gitmeden önce 

şehitlerin uyudukları toprağa and içmeliyiz. Bu and, şüphesiz ki, bizi zaferlere götürecektir. 

Şehitlik teması çağdaş şiirimizde şairlerimizin ana temalarından biri haline gelmiştir. Bu şiirler, 

şehitlerin ruhlarına saygı şiiriydi. Şehitlerin hayatını ve ölümünü yansıtan şiirsel eserler, adeta birer 

edebi tarihi salname gibi o zor ve üzücü anların gerçek durumunu kayıt altına alıp anlatmanın yanı 

sıra, bu gerçeklerle ilgili efsanelerin de ortaya çıkmasına neden oldular. Çünkü halkın tarihini 

yaşatanlar şehitlerdir. Şehitleri vatanın kan hafızasına çeken ve onların kanlarının hesabını soran da 

halkın kendisidir. Karabağ'ın kara bahtlı barışçıl insanlarını, kahramanlarını ve onların yaşadıkları 

Şirin Mirzayev 
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faciaları somutlaştıran bu tür şiirlerde, Azerbaycan'ın gerçek sosyo-politik manzarası, sürekli tehdit 

altında ölüm kalım mücadelesi veren insanların zıt renklerle çizilmiş portresi tasvir ediliyordu. 

Filoloji Doktoru Almaz Ulvi "Şehitlik Zirvesi" adlı makalesinde şöyle yazıyor: "Şehitlik, ruhun gerçek 

anlamı olan aşktan doğar. O aşktan ki, toprağa, yurda ve halka getirdiği kamil imanla kalpte ulvileşir. 

Genç bir şehit şairinin nağmesinde "Ölüm, insanların son harikasıdır!". Son harikadan anıtlaşan kutsal 

ölüm, şehitliktir. Bu makam herkese nasip olur mu? " (5,23). Herkese nasip olmayan şehitlik hakkında 

yazılanlar da aynı nitelik ve karakterde değildir. Mesela, faciaların üretildiği ilk zamanlardan itibaren 

şehitlik teması, edebiyatımızda, şiirimizde iki yönde geliştirilmiştir. Bunlardan biri şehitler için 

söylenen ağıtlar, şiirlerde matem motifinin güçlü olması ise ikincisi şehitliğin kahramanca 

sunulmasıdır. Bu şiirlerde genellikle matem dillendirilmemiş, gurur, umut ve güven hislerinin ifadesi 

daha çok öne çıkmaktadır. 

Modern şiirde şehitlik temasının işlenmesine ve rağbet görmesine vesile olan şehitlerimizdir. Ancak 

bu şehitler arasında bizzat kendi yazdıkları şiirleriyle kahramanlığı ve vatanı vasfeden şehitlerimiz de 

oldu. Bunlardan biri de yüreğinde kahramanlık nağmesi yaratan 20 Ocak şehidi Ülvi Bünyadzade idi. 

Ülvi Bünyadzade, 23 Eylül 1969'da Göyçe ilçesine bağlı Basarkeçer kasabasının Kesemen köyünde 

entelektüel bir ailede dünyaya geldi. Ülvi, beş yaşında okuyup yazabiliyordu. Aynı zamanda bölgede 

faaliyet gösteren "Qoşgar" edebiyat derneğine üye olarak kabul edildi. Ülvi Bünyadzade'nin şiirlerine 

dikkat ettiğimizde, onun çocukluğundan itibaren kahraman bir 

ruha sahip olduğunu görürüz. 

Men qorxmuram uzaq yola çıxmaqdan, 

Bu yolun, 

şaxtasından,  soyuğundan men qorxmuram. 

Men qorxmuram  uzaq yola çıxmaqdan, 

Bu yolun, 

Acısından, ağrısından, 

“Ölüm” adlı yuxusundan men qorxmuram. 

Yollar saysız, 

Yollar sonsuz, 

Yollar ötür, 

Dünenimden, 

Bugünümden,  sabahımdan 

Ötür keçir. 

Men qorxmuram uzaq yola çıxmaqdan 

Çünki, 

Dünyadakı bütün yollar, 

Anamın tendir evinin qabağından 

Ötür keçir.(2) 

Hayatta hiçbir zorluktan korkmayan Ulvi, çok genç olmasına bakmadan şiirlerinde okurlarına 

derin fikirler ve felsefi düşünceler vermiştir. Özgürlük, vatan sevgisi, şehitlik zirvesine yücelmek 

Ulvi’nin şiirlerinin ana hattını teşkil etmektedir. Onun Azadlığın Nağmesi, Asker Şiirlerinden, Vatan 

İçin Ölmeliyiz, Sabır,  İşitin Ey İnsanlar, Ana Yatan Toprağa ve benzeri şiirlerinde artık özgürlük 

uğrunda şehit olmak için bir oğul doğduğunu görmek mümkündür. Henüz lisede iken "Vatan İçin 

Ölmeliyiz" şiirini yazan Ulvi, yaşıtları arasında farklı kişiliği ile seçiliyordu. Onlara vatan sevgisi 

aşılayarak, vatanı korumayı, gerekirse onun yoluna şehit olma bilincini aşılıyordu. 

Biz öz ömür sazımızda 

“Dilqemi”ni bilmeliyik. 

Leylimizin üreyini 

Mecnun kimi sevmeliyik. 

 

Bisütunu biz de yaraq 

Çensiz Çenlibel quraq 

Sazımızda ağlayaraq, 

Ülvi Bünyadzade 
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Biz hayatda gülmeliyik. 

 

Döyüşlerde yoğrulmuşuq 

Geleceye qaranquşuq. 

Həyat üçün doğulmuşuq 

Veten üçün ölmeliyik.(2) 

Bu düşünceyle yaşayan ve eserlerini yaratan genç şair, şiirsel bir şekilde dostlarına ve 

okurlarına vatanı için gerekirse ölebilmeyi aktarırken, aynı zamanda bir vatan aşığı olarak öncelikle 

onu nasıl inşa edip yücelteceğini ve koruyacağını da biliyordu. Ülvi’nin şiirlerinde onun bayrağımıza 

olan sevgisi de özüne mahsus şekilde dile geliyordu. Vatanı inşa etme, vatanı yüceltme aşkının 

bayraktan güç aldığını şiirsel ifadelerle söyleyen genç şairin nabız atışlarını bu şiirde hissetmek 

mümkündür. Bayrağımızı “nasır tutan ellerin merhemi” olarak adlandıran şair gururla, iftiharla 

bayrağımızın her zor anda yanında olduğunu söyler: 

Döyüşlerde dönmez ayağım oldun, 

Zülmetlerde sonsuz mayağım oldun, 

Yarğanlarda ölmez dayağım oldun. 

Çetin günde ilk həyanım, bayrağım! 

Sensen menim ürek qanım , bayrağım! 

Doğup büyüdüğü Daşkesen'in zenginlikleriyle övünç duyuyor. Oradaki insanların 

zahmetkeşliği, emekseverliği, genç şaire ilham veriyordu. Gözlerini dünyaya açtığı Daşkesen 

toprağının barı, bereketi onu gururlandırıyordu. Doğduğu topraklara olan sevgisi "Daşkesen" şiirine 

de yansımıştır: 

Doğma Azerbaycan’ın  

Kiçik bir guşesisen. 

Ancaq senin qüdretin 

Nece böyükdür,  bilsen.   

Halal emek sevenler, 

Qelbinde mesken salıb. 

Şöhretini, adını 

Yükseklere qaldırıb. 

Daşkesen ile ilgili şiirlerinde bu köyün sazlı sözlü olmasını, muhteşem doğasını ve dağlı, 

pınarlı olmasını da kaleme alıyordu. Bu şiirlerin her biri, genç adamın vatan sevgisinden, vatan 

sevdalısı olmasından haber veriyordu: 

Yazlı, yazlı Daşkesen, 

Gözel, nazlı Daşkesen 

Uca dağlı, yamaclı, 

Sedefli sazlı, Daşkesen. 

Aşık Elesger'in sazından sözünden zevk alan genç, Elesger elinin adeta bir cennet olmasından, 

sazla sözle yüceltilmesinden gurur duyuyordu. 

Ülvi, Haziran 1988'den Eylül 1989'a kadar orduda görev yaptı. Yüksek askerlik hizmeti 

nedeniyle Sovyet askeri birliğinde görev yaptı. Komünist Parti üyeliğine kabul edildi, askerlikten 

döndüğü gece bir mitinge katıldı ve Dağlık Karabağ sorununun halkı için yarattığı sıkıntıların, 

ızdırapların, gerginliklerin daha da derinleştiğinin şahidi olmuştur. 10 Eylül 1989'da anavatanı, 

içinden doğduğu halkı karşısında evlatlık borcunu liyakatle yerine getirmenin bir vicdan borcu 

olacağını bilerek, kendi öz mukaddes andını yazdı. Bu ant, Ülvi'nin şiirlerinin umumileşmiş bir 

ideasıydı.  Şehitliğe giden her Azerbaycan genci bu andı tutuyor. Aslında Hüseyin Arif'’in 1989 

yılında yazdığı şiirinden gelen ideal budur. Muhtemelen Ulvi, bu yeminini yazarken, yüzlerce genç 

Azerinin bağımsızlığımız uğruna, Karabağ adına, vatan, özgürlük ve bağımsızlık adına onun izinden 

gideceğinden emindi. 

Ulvi'nin askerlik görevi sırasında yazdığı "Ömür Yolu" şiiri ise baştan başa vatan ve toprak 

sevgisiyle yoğrulmuştur. Şiirin başlığında "Afganistan'da helak olmuş Azerbaycan oğullarının aziz 
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hatırasına ithaf olunur" yazılmıştır. Önsözden şairin geceleri uyuyamadığı anlaşılıyor. Onu geceleri 

uyutmayan Afganistan'da helak olan Azerbaycan oğulları ve evlatlarını yitiren anaların acılarıdır. Şair 

çok düşünmesine rağmen bu trajediye bir ad veremiyor. Yüzünü görmediği Azerbaycan oğulları 

Ali’nin, Samed’in ve Vagif'in ruhları onu didip parçalıyor. Onların ruhları şairledir. Öylesine onların 

ruhlarıyla birliktedir ki adeta şair onların ruhlarıyla dertleşiyor. Bu tek sayfalık pasajda öylesine bir 

duyma, öylesine bir hissetme gücü var ki, sanki bu ifadeler genç birinin değil, ak sakallı yaşlı bir 

Azerbaycanlı'nın ifadeleriymiş gibidir. Burada uyuyan isimsiz bir mezar konuşuyor. Şaire duygularını 

anlatıyor, annesini, onun rüyalarına giren ve onu mezarında rahatsız eden gözyaşlarını anlatıyor. 

Sonunda, kardeşi olmadığı için annesini şaire emanet ediyor. 

Qardaş da yoxdur ki, ona tapşırım. 

Belke.... sen olasan... 

Menim qardaşım. 

İndi ki, razısan, 

Onda get bize 

Ovut anamızı, sen menim başım.(2) 

“Eks-Seda” adlı parçada ana tasvir edilmiştir. O ana ki Azerbaycan'da tek değil, yüzlerce, 

binlercedir. Kara bağlamış ana, gözlerini yollardan alamayan şehit anası. Parçanın sonunda şair karar 

verir: “Bırak bana ne derlerse desinler, ister korkak, ister namert desinler. Ben gitmek istemiyorum, 

bir ananın dağını görmek istemiyorum.” Parça bayatıyla tamamlanıyor. Bu, şiirin etki gücünü daha da 

artırıyor. 

Balam menim gülümdür, 

Gülümdür, bülbülümdür, 

Ölse analar ölsün, 

Bala ölmek zülümdür”(2) 

Üçüncü ruhla yapılan sohbette Karabağ'daki olaylarıyla ilgili meselelere müdahale ediliyor. 

Ruh, topraklardaki savaşı haber alıyor. Olayların doğru olup olmadığını öğrenen şehit oğul, Karabağ'ın 

tarihini inkar edenleri kendi sevgisi ile itham ediyor. Küçük bir bentte şehit sevgisi ile şair sevgisi 

birleşerek en değerli şiirsel ifadeye çevriliyor. 

Qarabağ’dı menim dinim, imanım, 

O torpağın  

Nişanesi, 

İziyem. 

Meni bele 

Aciz görme qebirde, 

Qebirde de 

Qarabağ’ın özüyem..(2) 

Şair, Karabağ bülbüllerini hatırlar, Kadir'in "Sona Bülbüller”ini arzuluyor. "Hari Bülbül"ü hatırlatarak 

vatana meftunluğunu ifade eder. Karabağ’ın Harayı adlı bölüm de hasret ve ayrılık motifi üzerine 

kurulmuştur. Şiirin sonsözünde şair, “Bu nasıl ömür?” diye sual eder. Onun  cevap bulamayan sualleri 

çoktur. Azerbaycan evlatlarının Afganistan'da şehit olmaları şairi sarsıyor. Kendisine sorular yağdırır, 

cevap bulamayınca onlara borcunu ödeme yolu olarak onları anlatan şiirler yazmayı görse de 

yaşananların ağırlığının şiire sığmadığını, gücünün zayıf olduğunu ve kaleminin küt olduğunu söyler. 

Zeifdi qüdretim, kütdü qelemim. 

Ürek dolub-daşır, yaza bilmirem. 

Men de sizin kimi heyat yolunda, 

Azmaq isteyirem, aza bilmirem. (2) 

Ulvi'nin eserlerinden Azerbaycan sevdalısı olduğu ve aklı kestiği ilk günden beri "Hayat için 

doğmuşuz, vatan için ölmeliyiz" şiarıyla büyüdüğü anlaşılıyor.  “Vatan” diyerek yazıp yaratmış, 

“özgürlük” diyerek ebediyyete kavuşmuştur. Şehitliğin zirvesini fethetmiştir. Şehitlik, vatanseverliğin 

en yüksek zirvesidir. Bu şerefe ancak, en mukaddes insanlar layık olur. 
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Mustafa Çemenli'nin "Mubariz" ve "Fred Asif" isimli eserleri de gençlik edebiyatının en 

unutulmaz eserlerindendir. Benim Dünyamın Adamları, Yitirilmiş Ses, Ses Garip Olmuyor, Benekli 

Engerek, Fred Asif, Mugam Dünyasının Hanı, Leyla ile Mecnun, 100 Yıl Sahnede, Ölüm Meleği, 

Sanat Hikayeleri ve diğer eserleri ile okuyucuların rağbetini kazanan yazar ve yayıncı Mustafa 

Çemenli, Azerbaycan’ın Milli Kahramanı Mubariz Ağakerim oğlu İbrahimov'un kahramanlığını konu 

alan "Mubariz" belgeseli ile belgesel nesir alanındaki ustalığını bir kez daha gösterdi.  

İtiraf etmek gerekir ki ilk bakışta pek çok kişiye kolay 

görünen senetli ve sanatlı bir belgeseli yazarak başarı 

kazanmak her yazara nasip olmuyor. Pek çok kişinin 

yakından tanıdığı bir savaş kahramanı hakkında edebi değeri 

yüksek bir sanat eseri yazmak, yanlış anlaşılmalara yol 

vermemek için müellifine büyük bir mesuliyet yükler, derin 

gözlem ve hassasiyet göstermesini gerektirir. Mustafa 

Çemenli'nin 1996 yılında yayınlanan ve Azerbaycan Milli 

Kahramanı Asif Meherremov'a ithaf edilen "Fred Asif" adlı 

belgesel romanının Karabağ savaşlarını, başarı ve yenilgileri, 

ayrı ayrı insanların kaderlerini özünde aksettiren, hatta uzun 

yıllar sonra dahi birçok hadiseye şahitlik edecek bir nesir 

örneği  olarak dikkatleri üzerinde toplaması tesadüf değildir. 

Bu, kitap hakkında yazılmış incelemelerde de görülebilir. 

Ünlü gazeteci Yusif Rzayev'in yazdığı gibi: Yazar Mustafa 

Çemenli'nin Azerbaycan Milli Kahramanı Fred Asif hakkında 

yazdığı aynı isimli kitap, Ateşkes Mecmuası’yla ölmeye yüz 

tutmuş hafızamızı ve çaresizliğimizi uyandırıyor. Son yılların 

şehitlik notu üzerinde köklenmiş tebligattan farklı olarak bu 

kitap, yakın geçmişimizin kahramanlık tarihi olduğunu 

kanıtlayan değerli bir belgedir.” (Yusif Rzayev. Fred Asif . 

525. gazete, 22 Ocak 1997). 

Karabağ savaşının kahramanından bahseden Fred Asif kitabından bugün kaynak olarak yararlanan 

pek çok insan vardır. Karabağ savaşının belgesel kurgusunu yazan ilk yazarlardan birinin Mustafa 

Çemenli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle Mustafa Çemenli'nin Azerbaycan Milli 

Kahramanı Mubariz İbrahimov'un kısa ama anlamlı hayatını, onun yaşadıklarını derhal sıcağı sıcağına 

kaleme alması tesadüf değildir.(3) 

1990'lardan beri birçok kahraman hakkında eserler yazılmış ve yazılmaktadır. Ancak Mustafa 

Çemenli'nin belgesel romanı "Fred Asif" gibi "Mübariz" adlı eseri de farklı oldu. Çünkü eserin 

kahramanı Mubariz, farklı kişiliği, farklı düşünceleri ve akidesiyle başkalarına benzemiyordu. Onun 

gösterdiği kahramanlık halkımız için, gençlerimiz için bir uyanış, bir haykırış, bir farkındalıktı. Yazar 

ve senarist Ali Emirli’nin dediği gibi, bu bir kahramanlık aksiyonuydu. Milli Kahramanın cesaretinin 

tarihçesini yansıtan eserler Mubariz hakkındaki bu ilk belgesel öyküsünden sonra yazıldı. Elbette türü 

ne olursa olsun bu yazıların edebi yönden zayıf olnları da vardır, güçlü olanları da vardır. Önemli olan 

Mustafa Çemenli'nin eserinde 1980'lerden beri bağımsızlık elde eden bir halkın düşüncesinde, 

tefekküründe, idrakindeki birlik, cesaret, vatanseverlik ve kahramanlık hissi Mubariz İbrahimov'un 

şahsında ölümsüzleşmesidir. Genç Mübariz'in aklında, düşüncesinde “ben” ifade silindi, sadece “biz” 

var oldu. Mubariz bu akideyle sanki bize olanlar yeter diye isyan etti. Ve hiçbirimizin içimizden 

çıkarmaya cesaretimizin yetmediği gereksiz hümanizmi içerisinden çıkarıp attı. 

Müellif, genç bir adamın kahramanlığından bahsederken tarihe atıfta bulunması eserin tesir gücünü 

artırıyor. "Ot, kökü üstünde biter" ifadesini hatırlatıyor. Bir mukaddes ocaktan bahsediyor ki bu ocakta 

önce Ağakerim İbrahimov, ardından Milli Kahraman Mubariz İbrahimov doğuyor. Bu ocak bizim 

örnek yerimiz oluyor. Yazar, bu ocağı okuyucularına sunarak, Azerbaycan halkının genel imajını ifade 

ediyor. İmam o ocağa sığınan vatan evladını düşmanlara vermez. Bunun yerine öz evladına onun 

kıyafetini giydirerek öz oğlunu düşmana verir. İmam, ona sığınan vatan evladını teselli ederek şöyle 

der: 

Mustafa Çemenli 
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— Korkma, yavrum seni vermem. Ben Türk oğlu Türk'üm. Allah, seni ağa ocağına  sığınmaya 

getirmiş.  

Ve zaman kazanmak için seccadesini alıp dışarı çıktı. Yüzünü kıbleye dönüp namaz kılmaya başladı. 

Sonra yazar şöyle yazıyor: 

“Kısa bir süre sonra, genç oğul imamın oğlunun elbisesiyle geldi ve iç çekerek babanın yanında durdu. 

Babanın içinden tarifsiz bir acı geçti. Boğazına tıkanan kahrı zorla yutarak: 

— Korkmuyor musun oğlum? diye sordu ve elini onun kürek kemiği üzerine koydu. Oğlan gözünü 

kırpmadan babasına baktı ve gülümsedi: 

—  İmam evladı Allah'tan başka hiçkimseden korkmaz. 

—  Öyledir. Allah büyüktür ve merhametlidir. Seni Allah'a emanet ediyorum. 

Oğlan atlıların önüne düşüp gitti. Annesi ve babası ayağa kalktı ve gözden kaybolana kadar onun 

ardınca baktılar. Baba, imanını kaybetmemek için oğlunu kaybetmişti ... "(4) 

Mübariz'in anne ve babası ise oğullarını toprakları uğrunda, günahsız kızların gelinlerin şerefi 

uğrunda, şehitlerin alınmamış intikamı uğrunda oğullarını verdiler. Kaybettiler, hayır hayır onu 

kaybetmediler, onu şehitlik zirvesine gönderdiler. 

"Mübariz’in kahramanlığı daima toy bayram ahvalinde olan, hayatı gösteri bilip aklını sözle sohbetle, 

şikayetlerle ve gıybetlerle gırlayan, maddi olan her şeye harislik gösteren cemiyetimizin yapışıp 

silkeledi, uykudan diksindirip uyandırdı. Hatta hayrete saldı, açık gökyüzünde habersiz bir 

gökgürültüsü, ani bir yıldırım efekti yarattı. Vatanseverlik duygusu neredeyse kaybolan yitirdiği 

toprakların acısını az kalsın unutmuş bizler, bu kahramanlığın mahiyetine, mazmununa, motifine 

hemen ulaşamadık. Ancak bu şaşkınlık uzun sürmedi, onun yerini bir gurur hissi, bir umut ışığı tuttu. 

Mağlubiyet acısını tatmış ve maalesef günahı kendisi hariç herkeste görüp boyun eğmeye hazır halkın  

beli düzeldi. Demek ki bu topraklar hâlâ kahraman yetiştirme iktidarını, gücünü koruyormuş. İmam 

Hüseyin'in şehitliği, ilkin mahiyetini yitirmakte olan İslam'ı yeniden dirilttiği gibi Mubariz’in 

kahramanca şehitliği de bizim özümüze olan inancımızı geri getirdi. 

2020 yılının Temmuz aylarında Karabağ topraklarının savunması sırasında verdiğimiz şehitler 

Azerbaycan gençlik edebiyatına yansıdı. Bu kahramanlardan biri General Polad Haşimov oldu. 

Azerbaycan'ın ölümsüz şairi Memmed Araz, 1990'larda şöyle yazmıştı: "Vatan mene oğul dese ne 

derdim / Mamır(yosun) olub kayasında biterdim". Vatana oğul olmak, özellikle dört yıl önceki Nisan 

olaylarında kahramanlık gösterip “Polad Zirvesi” kazanmak ona kısmet olmuştu. 2016 Nisan 

olaylarında savaşanların, askerlerin, askeri heyetin sevgisini kazanan Azerbaycan evladı, Nisan 

olaylarından sonra devletimiz tarafından fahri fermanlara ve unvanlara layık görülmüştür. Hiçbir vakit 

şan şöhret peşinde koşmayan, dünya malında gözü olmayan bir karaktere sahipti. Polat yürekli, polat 

bilekli, polat iradeli, polat cesaretli generalimiz, çalışma şartları en zor, en ağır bölgelerde görev 

almıştı. Generalimizin yolu Murovdağ bölgesinden geçmiş, gençlik yıllarını geçirdiği siperlerden, 

savaşlardan güç almış, bilgeleşmiştir. Azerbaycan'da askeri eğitim almış olmasına rağmen, 1992 

yılında Türkiye'de askeri eğitimini devam ettirmiş ve geri dönüp geldikten sonra topraklarımız 

uğrunda savaşa atılmıştır. Aslında bunları hatırlatmaya hiç ihtiyaç bile yoktur. Eğer bugün Karabağ 

savaşlarında, topraklarımız uğrunda verilen savaşta bir general önde gidip canını askerlerine, 

savaşçılarına ve kendi ifadesi ile çocuklarına canını siper etmişse bu oğulu tarif etmeye hiç ihtiyaç 

yoktur. Sadece 12-14 Temmuz'da Tovuz bölgesinde bir polat yürekli general topraklarımızın 

kurtuluşu için şehit oldu demek yeterlidir. Genellikle savaşlarda arka cephede oturup mücadeleyi 

izleyen bir general imgesi vardı tefekkürümüzde. Askerin, savaşçının arkasında onu koruyan, ileri  

emri veren generaller vardı aklımızda. Bugün Polad Haşimov, öz cesareti ve sadakati ile zihnimizde 

olan pek çok şeyi değiştirdi. Komutan o vakit zafer kazanabilir ki, askerine bir kardeş ve dost olsun. 

vatana oğul değil, baştan ayağa vatan olan general, bu halka neler kazandırdı?   Birincisi, bir askerin 

devleti, varı, ailesi, her şeyi vatandır, ifadesini tasdik etti. İkincisi, anne ve babaları tarafından ona 

teslim edilip emrine verilen çocuklara "benim çocuklarım" diyebilmeyi ve onlara baba, kardeş, sırdaş 

olabilmeyi diğer komutanlara da öğretti. Üçüncüsü, devletin kendisine verdiği evi şehit ailesine 

vererek bizlere, şehit ailelerine saygı ve ilgi göstermeyi ve "şehitler başımızın tacıdır" ifadesini sözde 
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değil, fiilde yaşamayı öğretti. Ve en önemlisi general, çocuklarım dediği askerlerine ve savaşçılarına 

canını siper etmeyi öğretti bizlere. Aslında onun bizzat yaşayarak toplumumuza öğrettiklerini 

saymakla bitmez. Bugün artık Polad Haşimov ve diğer şehitlerin açtığı çığır ve onların hayatlarını 

topluma aksettiren şair ve yazarlarımız sayesinde sosyal ağlarda, yazı ve şiirlerde kelimenin tam 

anlamıyla büyük, bölünmez bir vatan görüyoruz... Ve generalimizin “vatan oğlu” deyiminden, onun 

çağrılarından daha da bütünleşen ve bir vatana dönüşen imajını görüyoruz. Bu görüntü ve varoluşun 

toplumun bütünü tarafından yaşanarak tasdik edilmesi hem bir generalin şehitlik zirvesine yükselmesi 

hem de asker ve savaşçıların hatırında gerçek bir kahraman olmasından kaynaklanmaktadır. General 

Polad Haşimov’u yaptıkları gelecek kuşaklara takdim edecek, onu yaşatıp yüceltecektir, o 

kahramanlıklarıyla tanınacaktır. Biz de bu bildiri ile generalin anısını akademik alana ilk olarak 

taşıyan ve yaşatan olalım istedik. Hayatımız boyunca minnettarlık borçlu olacağımız generalimize bir 

hatıra payımız olsun istiyoruz.  

Burada şunu da belirtmekte yarar görüyoruz ki 

bu bildiride anlatılanlar sadece okuduğumuz 

anılardan hareketle söylenmiş sözler değildir. 

Polad Haşimov'u şahsen tanıyacak kadar şanslı 

olmasam da onu bizzat onun askeri olan oğlum 

Samir'in sözlerinden tanıyordum ve o şehitliğe 

yükselmeden önce de yüce gönüllülüğü, gerçek 

bir vatansever ve eşi az bulunan bir komutan 

olmasından dolayı ona minnettardık. Kendisini 

bizzat görüp ellerinden tutup bu yüksek 

karakteri, özel kişiliği, askerlerine öğrettiği 

değerler ve yaşattığı güzellikler için teşekkür 

etmeyi çok isterdim. Ne yazık ki bu şansım 

olmadı.  

Bu bildirinin müellifi olarak bir başka hususu 

da satır arasında belirtmem konuya ne derece  

vakıf olduğumuzun anlaşılmasına katkı 

sunacaktır: Daha önce Karabağ’da bizzat savaşı 

görmüştüm, savaşın ve savaşın ne olduğunu yaşayarak yakından    biliyordum. Yüzleri ölüme bakan 

askerlerimizin savaşa gönderildiklerini ve geri dönmediklerini defalarca gördüm. Savaşın ne anlama 

geldiğini tam olarak bildiğim için endişeliydim. Oğlum ise General Polad'ın bir askeri olmaktan gurur 

duyuyordu. Telefonla her konuştuğumuzda, "Anne, endişelenme, burada beni ve askerlerimizi baba 

gibi koruyan bir komutanımız var." diyordu. Belki de oğlum ben rahat olayım diye bu kadar çok 

komutanından memnun olduğunu söylüyordur diye düşündüğüm için elimden geldiğince general 

hakkında soruşup merakımı gidermek istiyordum.  Her kime soruyorsam, hangi yöne dönüp onu 

tanımak için fikir edinmeye çalışıyorsam her yönden general hakkında güzel şeyler söyleniyordu. Bir 

keresinde oğlum on günlük izne geldi. Bu on gün boyunca komutanından ve askerlere karşı iyi 

muamelesinden bahsetmediği gün olmadı. Oğlumun anılarından biri, Polad Haşimov'un samimi, güzel 

ve insancıl bir kişiliğe sahip olmasının yanı sıra bilge, zeki ve ileri görüşlü olduğunu da zihnime işledi. 

Bu anısını dinleyince bir Azerbaycanlı olarak Polad ile gurur duydum ve bir asker annesi olarak 

rahatladım.  

Oğlum şunları anlatmıştı: "Komutanım Polad Haşimov'un askerlerle kendisine özel davranışını 

görüyor ve bu davranışının sebebini kendisine sormak istesem de sormaktan çekiniyordum. Fakat 

aklıma takılan bu soru beni rahat bırakmıyordu. Komutan ne zaman odasından çıkıp araziyi 

dolaşıyorduysa başını kaldırıp bir askere bakmazdı. Başı önünde düşünceli bir tavırla gezerdi. Bir süre 

sonra kendisi ile çok samimi bir ilişkimiz oldu. Bir gün bu samimiyetten cesaret alarak neden başını 

önüne eğerek yürüdüğünü sordum. Komutanımız, "Etrafta herhangi bir askerin yaptığı bir hatayı 

görüp onu azarlamak mecburiyetinde kalmak istemiyorum. Onun için başım önümde dolaşıyorum ki 

ben hata yapan askeri görmeyeyim, asker beni görsün ve hatasını düzeltsin. Askerin yaptığı hatayı 

görüp düzelten ben olmayayım ki asker bana karşı mahcup olmasın. Benim şaşkınlıkla ona baktığımı 

görünce hiçbir zaman unutamayacağım zarif ve şakacı bakışlarla bana baktı ve "Git Bayramlı, git 

Şehit Tümgeneral Polat Heşimov 
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dinlen, sen çok yorgun görünüyorsun." dedi. 

Generalimizin annesinin oğlu hakkında yaptığı samimi konuşmalar kahramanların anneleri hakkında 

tam bir fikir veriyor. Kahramanımızı dünyaya getiren anneler birer melektir. Becerileri, gayretleri 

söze, şiire, şarkıya, destana sığmayan kişiliklerdir. General oğlunun mezarı başında vakarla duran, 

ölçülü davranan, avuçlarında tırnaklarının izi çıkacak şekilde yumruğunu sıkarak cepheye sağ salim 

uğurladığı civan evladı şehit olarak vatana dönerken şehide layık davranan ananın kudretine, 

cesaretine, hünerine hayran kalmamak, onu alkışlamamak mümkün değil. Vatanımızın Hacer gayretli 

kadını; şehit anası. 

Bu hatıraların askerlerimiz tarafından yayılması ve yazıya alınması savaş halindeki bir ülke için büyük 

önem arz etmektedir. Şehit generalimizin halkımıza ve milletimize bıraktığı bu hatıralar büyük bir 

şahsiyetin değerli bir mirasıdır. Neden insanlar milli kahramanımızın adının resmi kanallardan 

yaşatılması için seslerini yükseltmiyorlar diye düşünülebilir. General Polad Haşimov hakkında yazılan 

hatıralar okunduğunda bu sorunun cevabını bulunmuş olacaktır. Emelleri ile halkın kalbinde yer 

edinen, milletinin öz evlatlarının sağ kalması için göğsünü siper eden, vatanın ayakta kalması için 

gövdesini dayak yapan generalin kendisi bayraklaşarak artık bizzat vatan olmuştur. 

 

Sonuç: 

Abbas Sahhat'ın dediği gibi, "Gönlümün sevgili mahbubu benim, vatanımdır, vatanımdır, vatanım". 

Bir şehide mekanın cennet olsun demezler -şehidin mekanı demesek de cennettir- amma biz onun 

ruhunun şad olmasını çok istiyoruz. Bütün topraklarımız işgalden azat olduğu zaman vatanımızın ruhu 

da şad olacak. Hayallerimiz gerçek olsun Generalim. Vatan adın mübarek olsun polat yürekli, polat 

bilekli, polat cesaretli şehit. 

Çağdaş Azerbaycan edebiyatında gençlerimizin vatanseverlik ruhu içinde yetişmesine dair yüzlerce 

eser yazılmıştır. Yaptığımız araştırmalar bu eserlerin sayıca çok olduğu gibi nitelik olarak da 

mükemmel olduğunu göstermektedir.  Her bir  Azerbaycan genci bu eserlerden ibret alacak ve vatan 

toprakları uğrunda savaşacaktır.  
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Necla Gül ERCAN1 

 

Özet 

Edebiyat, hem toplumu etkileyen hem de toplumdan etkilenen bir alandır. Toplumun kültür 
ögelerini bünyesinde barındıran edebiyat, taşıdığı kültür ögelerini gelecek nesillere aktarır. 
Böylece toplumun yaşayış tarzı, kültürel özellikleri ve düşünüş biçimi öğrenilir. Toplumun ve 
kültürün tanıtılmasında kitaplar önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu kitaplar arasında yer alan 
çocuk edebiyatı kitapları da çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlar. Çocuk edebiyatının 
gelişmesinde hem sözlü hem de yazılı kültür ürünlerinin yeri inkâr edilemez. Sözlü kültür 
ortamında masal, bilmece, tekerleme ve atasözü, yazılı kültürde hikâye ve roman çocukların 
eğitiminde ve gelişmesinde etkili olan ürünlerdir. Çocuk edebiyatı kitaplarında, çocukların 
anlayacağı ve hayal gücünü güçlendirecek dil ve üslup kullanılır. Çocuk edebiyatı kitaplarında, 
kullanılan dil ve üslup aracılığıyla eserlerdeki ideolojik görüş ve düşünüş hakkında bilgi sahibi 
olunur. Bu çalışmada, Talip Apaydın’ın çocuk romanlarında köyden kente göç, zengin-fakir 
çatışması ve çocuk eğitimini konu edinen ideolojik yaklaşımlar incelenecek ve örneklerle 
sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk romanları, çocuk edebiyatı, ideoloji, Talip Apaydın. 

 

IDEOLOGY IN TALIP APAYDIN'S CHILDREN’S NOVEL 

Abstract 

Literature is a field that both affects and is affected by the society. Containing the cultural 
elements of the society, literature transfers the cultural elements it carries to the future 
generations. Thus, the society’s life style, cultural characteristics and way of thinking are 
understood. Books are regarded as an important tool in promoting society and culture. 
Children’s literature books, which are among these books, also contribute to the education and 
development of children. The place of cultural products both oral and written in the 
development of children's literature cannot be denied. Fairy tales, riddles, rhymes and proverbs 
in oral culture, stories and novels in written culture are effective products in the education and 
development of children. In children’s literature books, the aim of used language and style is to 
be understood by children and strengthen their imagination. Ideological view and thought in the 
works is acquired through the language and style used in children’s literature books. In this study, 
the ideological approach that focuses on migration from rural to urban, the conflict between the 
rich and the poor and child education in Talip Apaydın’s children’s novels will be examined and 
presented with examples. 

Keywords: children’s novels, children’s literature, ideology, Talip Apaydın. 

 

Giriş 

Çocuk edebiyatı, çocuk romanları ve ideoloji hakkında bilgi vermeden önce çocuk 

kelimesinin anlamı verilmeli, çocuk denilince akla kimin geldiği gibi sorular cevaplandırılmalıdır. 

Çocuk, bedensel ve zihinsel gelişimini tamamladıktan sonra insanın 0-16 yaş grubuna denmektedir. 

Fakat bu sınırlamanın doğru olduğunu söylemek oldukça güçtür. Çünkü bu durum araştırmacılar için 

tartışmalı bir konudur. Çocuk ve çocuk edebiyatı alanındaki araştırmacılar için bu yaş grubu farklı 

yorumlanmaktadır. Bazı araştırmacılar, 0-14 yaş grubunu çocukluk dönemi olarak ifade ederler. 

Tartışmalı bir konu olan bu durumu çocuğun içerisinde bulunduğu toplum ve kültür ile bağdaştırmak 

mümkündür. Çünkü çocuk, bazı toplumlarda çok küçük yaşta iken çocuk olmaktan çıkmaktadır. Bu 

bağlamda, çocuk kelimesi şu şekilde tanımlanır: “İki yaşından ergenlik çağına kadar büyüme dönemi 

içinde bulunan insan yavrusu; henüz ergenlik dönemine erişmemiş kız ve erkek olarak 

tanımlanmaktadır” (Yalçın-Aytaş, 2016: 13 -14). Yukarıda verdiğimiz tanımdan hareketle çocuk, 
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fiziksel - zihinsel sürecini tamamlayınca bir birey olarak toplumda yerini alır. Bu noktada dikkat çeken 

şu sınıflandırma önemlidir: 

Bebeklik 

Çocukluk 

İlk gençlik çağları  

Yalçın ve Aytaş’a göre, ilk gençlik çağları 16 yaş dolaylarında olan çocukların fiziksel, 

duygusal ve zihinsel gelişimlerinde onlara her açıdan yardımcı olacak eğitim süreci, çocuk edebiyatı 

dönemi olarak adlandırılır (Yalçın-Aytaç, 2016: 14). Amacımızı ortaya koymak için öncelikle çocuk 

edebiyatı kavramının ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. 

Çocuk edebiyatının nasıl ortaya çıktığı ve gelişimi hakkında farklı görüşler ileri sürülür. 

Çocuk psikolojisi alanındaki gelişmelerin çocuk edebiyatını ortaya çıkardığı öne sürülen görüşlerden 

bir tanesidir. Böylece edebiyatçılar, çocuk edebiyatı alanına yönelirler. Kavram tam olarak 

yerleşmediği için, “çocuğa göre”, “çocuk için”, “çocuk duyarlılığı” şeklinde adlandırılan bu kavram 

zamanla yeni adlarla anılmaya başlar. Çocuk edebiyatı, metin ve pedagojik özelliklere sahip olması 

bakımından değil; resim, canlandırma ve düzenleme sanatı gibi birçok kavramın bir araya gelmesi 

sonucunda oluşur. Çocuk edebiyatında bir metnin oluşturulması, hedef kitlenin algılama düzeyine, ruh 

dünyasına, ilgi alanına ve yaş durumuna uygun olmasına bağlıdır. Bu unsurlar tek başına yeterli 

değildir (Yalçın-Aytaç, 2016: 16-17). 

Çocuk edebiyatı, “çocukların büyüme ve gelişmelerine; hayallerine, duygularına, 

düşüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitirken eğlenmelerine katkıda bulunan sözlü 

ve yazılı verimlerin tamamıdır” (Yalçın-Aytaç, 2016: 18). Çocuk edebiyatı, büyüme ve gelişme 

aşamasında olan çocuğun duygu ve düşüncelerini ileten bunu yaparken eğlendiren ve aynı zamanda 

düşündüren bir alandır. 

Çocuk edebiyatı, Türkiye’de en çok sözlü gelenekte gelişmiştir. Masal, bilmece, tekerleme, 

atasözleri ve fıkralarda kendini gösterir. Türkiye’de ilk çocuk kitaplarını Şinasi, Recaizâde Mahmut 

Ekrem ve Ahmet Mithat’ın yapmış oldukları tercümelerde (kısa şiir ve hayvan öykülerinde) bulmak 

mümkündür. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Ahmet Rasim, Ahmet Mithat, Ziya 

Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Ekrem, Tevfik Fikret çocuk edebiyatı yazarlarındandır. Cumhuriyet 

Dönemi’nde ise Reşat Nuri Gültekin, Peyami Safa, Kemalettin Tuğcu gibi yazarlar çocuk edebiyatı 

yazarları olarak karşımıza çıkmaktadır. 1966 yılından sonra çocuk kitaplarında büyük bir gelişme kat 

edilir. Talip Apaydın1 bu dönemde çocuk edebiyatı alanında eser veren yazarlar arasındadır (Yalçın-

Aytaç, 2016: 39-41). Talip Apaydın’ın çocuk romanlarındaki ideolojik yaklaşımlara geçmeden önce 

ideoloji ve ideolojinin edebiyat ile ilişkisi hakkında şunlar söylenebilir: 

İdeoloji, “belirli bir biçimde düşünmeyi ve davranmayı haklı çıkarmak ya da düşünce ya da 

davranışları belirli bir biçimde etkilemek işlevini taşıyan inanç, tutum ve düşünceler demetidir” (Ergil, 

1983: 69). Ergil’in ideolojiyle ilgili yaptığı tanımdan hareketle sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinde 

karşımıza çıkan bir konunun, düşüncenin ve inancın ideoloji aracılığıyla okuyucuya aktarıldığı 

sonucuna ulaşabilir. İdeoloji, hem sözlü hem de yazılı kültür ürünlerinde kendini gösterir. Edebiyat, 

bu anlamda ideolojik anlatıma uygun bir alandır. Söyleme, dile ve ide’ye dayanan edebiyat, ideolojik 

düşüncenin gelişmesinde ve yayılmasında önemli bir yere sahiptir (Aktaş, 2012: 156). Yazarlar ileri 

sürdükleri ideolojik görüşleri dile getirirken edebiyatı bir araç olarak kullanırlar. 

Bir eseri ortaya çıkaran sanatçı, bulunduğu topluma farklı bir pencereden bakarak farkında 

olmadan eserine ideolojik yaklaşımlar yükler (Aktaş, 2012: 155). Yazarlar bunu yaparken bir mesaj 

verme amacı güderler. Apaydın’ın bu noktada vermek istediği mesaj ise eğitim ile ilgilidir. Hem bir 

öğretmen hem de toplumcu gerçekçi yazarlardan olan Apaydın, eğitim sistemini eksik ve tehlikeli 
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yazarlar arasındadır. Anadolu köylüsünün yaşadıklarını anlatan yazarın, eserlerinde en çok karşımıza çıkan temalar 

yoksulluk, göç ve eğitimdir (Erol, 2005: 15 – 18). 
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bulmaktadır. Çocuk edebiyatının ise tamamen dışa bağımlı ve kapitalist sistemin etkisi altında eserler 

verdiğini ileri sürer. Apaydın’ın çocuk edebiyatıyla ilgili düşünceleri şu şekildedir:  

1- İnsanlara saygı ve sevgiyle yaklaşmayı öğretmelidir. 

2- Gençlerin olayları gerçekçi bir gözle yorumlayabilmelerine yardımcı olmalıdır. 

3- Mevcut uygulamada olduğu gibi birçok ders verip öğrenciyi bunalıma ve bocalamaya 

sevk etmek yerine onlara ilgi duyduğu yeteneklerine uygun dersleri vererek kendi alanlarında 

geliştirmenin daha yararlı bir yöntem olacağı görüşündedir (Erol, 2005: 99 – 100). 

Yazarın, eserlerinde ideolojiyi işleyerek vermek istediği mesaj, kendi dünya görüşünü 

yansıtarak okuyucunun eserlerinde kendilerine ait duygu ve düşünceler bulmasıdır. Bu söylenenlerden 

hareketle çocuk yazarı olan Talip Apaydın’ın eserlerinde konu edindiği ideolojik yaklaşımlar şu 

şekilde ele alınabilir: 

 

1-Köyden Kente Göçü Konu Edinen Eserlerinde İdeolojik Yaklaşım 

Yazarın köyden kente göçü ele aldığı çocuk romanlarında, köyde okul olmaması, çocukların 

eğitim ve gelecek ile ilgili kaygıları göçün en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Şehirde 

çocuklara sunulan imkânlar köyde çocuklara sunulan imkânlardan oldukça fazladır. Köyde yaşanan 

toprak sorunları, siyasî ve ekonomik çatışmalar, işsizlik ve yoksulluk ise köyden kente göçün bir başka 

sebebidir. Yazar bu sorunları Merdiven, Yangın ve O Güzel İnsanlar adlı çocuk romanlarında işler. 

Merdiven adlı çocuk romanında köylünün iş yükünün çok olması, geçim kaynağının tarım ve 

hayvancılık olması gibi sebeplerden dolayı köyde bulunanlar bu iş yükünü azaltmak ve gelir kaynağını 

değiştirmek için köyden kente göç ederler. Köylü ve kentlinin yaşam koşulları tamamen birbirinden 

farklıdır. Köyde yaşam, düşünülen ve hayal edilen yaşam tarzından zordur. Köylü sürekli iş peşinde 

ve para kazanma telaşındadır. Kentte yaşayanlarda bu durum tam tersidir. Apaydın, bu durumu şu 

şekilde dile getirir: 

“(…) ‘Sevgili köylü kardeşlerim…’ diye konuşuyordu birisi. Neden köylülere 

sesleniyordu acaba? Bu saatte kentliler daha uyurlar da onun için mi? Peki köylüler neden 

erken kalkarlar? Hayvanların bakımı, tarla işleri erken kalkmayı gerektirir. Hem de eğlenceleri 

olmadığından akşam erken yatarlar. Bir de işleri ağır olduğundan, uykuları gelir, hemen 

yatarlar” (M, 2018: 10). 

Merdiven’de ailesinin ve Hasan’ın yoksulluk, gelecek kaygısı ve eğitim için Çukurova’dan 

Ankara’ya göç etmeleri sonucunda okuldakiler Hasan’ın konuşması ile dalga geçerler. Hasan’ın 

konuşması Mehmet öğretmen tarafından normal karşılanır. Hasan’ın göç ettiği Çukurova bölgesinin 

ağız özelliklerini kendisiyle birlikte Ankara’ya taşıdığı görülür: 

“İlk geldiklerinde kentli arkadaşları onu dışlamışlar, diliyle falan alay etmişlerdi. 

Mehmet Öğretmen hemen destek olmuştu ona. “Onun bir suçu yok çocuklar, bazı sözcükleri 

yanlış kullanıyorsa, hata kendinin değil. Köyde öyle kullanılır. Yavaş yavaş düzeltecektir. Biraz 

anlayışlı olun” demişti” (M, 2018: 13). 

Merdiven romanında Hasan’ın gözünden şehirli çocukların tasviri de dikkat çekicidir. Çünkü 

bu tasvir Hasan’ın şehirli çocuklarla arasındaki yaşam koşullarındaki farklılığı görmesini sağlar. 

Yazar, Hasan üzerinden eğitim ve sosyal hayatın kişilerin ayrımında etkili olduğunu öne sürer. 

“(…) Nasıl iyiydi? Elbet istediği gibi olmuyordu. Arkadaşları görgülü, girgin, zeki kent 

çocuklarıydı. Çoğu varlıklıydı. Her türlü araçları gereçleri vardı. Leb demeden leblebiyi 

anlıyorlardı. Zaten biliyorlardı okudukları şeyleri. Evlerinde, çevrelerinde çoktan 

öğrenmişlerdi. Burada yineliyorlar, çok kez işi gırgıra alıyorlar, dersi eğlenceye çeviriyorlardı. 

Ama kendisi gibi köyden gelen kapıcı çocukları, işçi çocukları bazen zor durumda kalıyor, alık 

alık bakınıyorlardı. Kalın kafalı mıydılar, neden çabuk kavrayamıyorlardı?” (M, 2018: 13). 

Yazar, Merdiven romanında köyden kente göçün önemli bir sebebi olan yoksulluk ve 

yoksulluğun getirdiği çaresizliği Hasan’ın ağzından okuyucuya aktarır: 

“Önüne gelen babamı azarlıyor, neden acaba? Babam kapıcı, bunlar ev sahibi, anladık 

ama niye azarlıyorlar? Güzelce söyleyemezler mi? Benim babam onlardan aşağı bakar mı? 
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Bakmayın suskun durduğuna, bir kızarsa hepsini alt eder. Benim babam zayıf ama sinirlidir. 

Çok da güçlüdür. Yoksul olmasa görür onlar. Yoksulluk kötü…” (M, 2018: 10). 

Apaydın, Merdiven romanında köylü ve kentlinin yaşam koşullarının birbirinden farklı 

oluşuna, yoksulluğa, iç göçün beraberinde getirdiği sorunlara, köylü ve kentli çocukların yetiştikleri 

sosyal ve kültürel ortamın farklılığına değinir. 

Apaydın’ın Yangın adlı çocuk kitabı içerisinde yer alan Dr. Ayşe’nin Öyküsü’nde, Ayşe annesi 

ölünce babasıyla beraber köyden kente göç eder. Ayşe ve babası, köyden göç ettikten sonra maddi 

sıkıntılar içerisinde hayata tutunmaya çalışırlar. Apaydın, Dr. Ayşe’nin Öyküsü’nde köylülerin 

yoksulluktan dolayı göç edişlerine şu sözlerle dikkat çeker: 

“(…) Bizim köy uzak bir dağ köyü. Yolu izi yok. Tarlası az. Yoksul. Onun için köylülerin 

çoğu kentlere göçtü, Almanya’ya çalışmaya gitti. Gidenler dönmedi. Ama kalanlar gene 

çoğaldı. Sokaklarda sürüyle çocuk var. Nüfus eskisinden az değil. Ağaçsız kırlar, çorak tarlalar, 

kayalık dağlar… Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak. İnsanlar kavruk, hayvanlar zayıf. Hiç de iç 

açıcı bir görüntü değil. Herkes yokluktan yakınır. “Bizim köyü Allah da devlet de unuttu” 

gibilerden laflar eder. Kentlere gidip gelenler oralarda gördükleri bolluğu, rahatlığı anlata 

anlata bitiremez. Neden böyle, kimse bilmez…” (Y, 2012: 23-24). 

Yazar, Dr. Ayşe’nin kentli çocuklar arasında yok sayılışını, kentte yaşayanların kırsal kesimde 

yaşayanlardan kendilerini üstün tutuşlarını, Ayşe’nin arkadaşları tarafından hor görülüşünü Ayşe 

aracılığıyla okuyucuya aktarır: 

“(…) Babam bir apartmana kapıcı oldu. Birlikte çalıştık. Her gün merdivenleri yıka, 

kapıları sil. Çarşıya, pazara alışverişe git. O azarlar, bu beğenmez. Dilimiz ayrı, görgümüz kıt. 

Çocuklar konuşmanı taklit eder, alay eder… Çok zor oldu, çok! O yıl babam beni okula verdi. 

Dördüncü sınıfa kaydettiler ama hiçbir şey anlamadım. Kent çocuklarının arasında ezildim 

gittim. Sınıfta kaldım, çok üzüldüm” (Y: 2012: 29). 

Dr. Ayşe’nin Öyküsü’nde yazar, genel hatları itibariyle köylünün yaşadığı sorunlara değinir. 

Bu sorunların başında ise bakımsız yollar, politikacıların sadece ihtiyaç duyduğunda hatırladığı köylü, 

eğitimsizlik, yoksulluğun baş göstermesiyle iyice çaresizleşen köylünün çareyi göçte arayışı vb. 

konuları ele alır. 

Apaydın, O Güzel İnsanlar adlı çocuk romanında Ali Yanık ve ailesinin okumak ve eğitim 

için köyden kente göç edişlerini şöyle dile getirir: 

“(…) Ali Yanık’la arkadaşlığımızı gittikçe ilerlettik. Bazı konularda ona yardım ettim. 

Hiç de aptal bir çocuk değildi. Anlatınca anlıyordu. İçinde büyük bir öğrenme tutkusu vardı. 

Ama çalışma olanakları sınırlıydı. Yoksuldular. Anasıyla birlikte tek bir odada oturuyorlardı. 

Anası evlere çamaşıra gidiyordu. Kendisi de cumartesi pazar günleri ayakkabı boyacılığı 

yapıyordu. Aslında okuyacak durumu yoktu. Ama okumak, hiç olmazsa ortaokulu bitirmek 

istiyordu. Köyden onun için gelmişlerdi” (OGİ, 2016: 63). 

Diğer çocuk romanlarında olduğu gibi O Güzel İnsanlar’da da iç göçü işleyen Apaydın, Ali 

Yanık ve ailesinin çektiği zorluklar üzerinde durur. 

Buraya kadar işlenen eserlerinde köyden kente göçü konu alan Talip Apaydın’ın kentten köye 

tatil amaçlı giden iki arkadaşı işleyen Dağdaki Kaynak adlı çocuk romanı da oldukça dikkat çekicidir. 

Dağdaki Kaynak romanında babasıyla beraber kente göç eden Hüsam şehir hayatına alışamaz. 

Hüsam, köyündeki güzellikleri özlediğini babasına anlatır. Şehirde betonlaşma ve yeşil alanların 

olmaması da Hüsam’ı bunalıma sürükler. Bu durum Hüsam’ın babası tarafından şu şekilde dile 

getirilir: 

“(…) Madem gitmek istiyorsun, git. Sana göre değil burası. Caddeye çıkamazsın, sağa 

sola gidemezsin. Oynayacak yeriniz yok. Her yer betonla asfalt. Giderlerse arkadaşlarını da 

götür, iyi olur. Ben hep acırım buradaki çocuklara. Ayakları toprağa basmıyor, yazık. Doğru 

düzgün güneş yüzü görmüyorlar. Onun için ne yeseler yaramıyor. Soluk benizli oluyorlar. Köy 

yerinde büyüseler, böyle mi olurlar? Yüzlerinden kan damlar, ama nerdee…” (DK, 2016: 18). 

Yazar, Hüsam’ın babasının ağzından köyü ve köylünün yaşamını övmektedir. Şehirde 

yaşayan insanların birçok şeyden mahrum kaldıklarını vurgular. 
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Dağdaki Kaynak adlı çocuk romanında Aydın ve Erkmen’in babalarının kendilerine köyü ve 

köylüyü anlatmaları sonucunda köyü merak edip arkadaşları Hüsam’ın köyüne gitmeleri anlatılır. 

Köye giden bu iki çocuk, köylüyü içinde bulundukları zor şartlardan kurtarmak isterler. Bunun için 

fırsat âdeta ayaklarına gelir. Köyü gezen çocuklar, öncelikle derenin içinde selin getirdiği kuru ağaç 

kütükleri görürler. Bunun yanı sıra akarsuyun kıyısına inerken acı suyla yıkanmak isteyen çocuklar, 

içtikleri suyun maden suyu olduğunu fark ederler. Köylüye yardım etmek isteyen bu çocuklar, 

gördüklerini Hüsam’ın dedesiyle paylaşarak zor şartlarda yaşayan köylüye daha refah yaşam koşulları 

sağlanabileceğine dikkat çekerler ve köyün kalkınması, köylünün yoksulluktan kurtulması için köye 

kâğıt fabrikası kurulması için köylüyü ikna etmeye çalışırlar: 

“Derindere’nin oralarda ne kadar ağaç var! Kurumuş kütükler, odunlar, hep çürüyüp 

gidiyor. Oraya yol yapılsa, şehirlere taşınıp satılsa, dünya kadar para eder. Erkmen atıldı: Hele 

bir kâğıt fabrikası kurulsa” (DK, 2016: 70). 

Bununla beraber Aydın ve Erkmen, buldukları maden suyunun değerlendirilmesi için de 

köylüye destek olacaklarını söyleyerek maden suyunu incelenmesi için Ankara’ya gönderirler: 

“(…) Kutlarız, dedi onlar da. Çok sevindik. Çok iyi oldu. Uzmanlara incelettik, en iyi 

cins maden suyu imiş. Gereği gibi işleyebilirseniz, köyünüze büyük gelir sağlayacak” (DK, 

2016: 86). 

Aydın ve Erkmen, köye fabrika kurulunca ve maden suyu işlenince köyün birçok yönden 

kalkınacağını, köye elektrik, televizyon geleceğini; köy halkının para kazanacağını ve kimsenin göç 

etmek zorunda kalmayacağını düşünürler. İki çocuk, köyden kente göçü azaltmak için de ellerinden 

geleni yaparlar. 

Dağdaki Kaynak kitabında dikkat çeken diğer bir nokta ise çocukların isimleridir. Romanda 

şehirde yaşayan çocuklara modern isimler verilirken köyde yaşayan çocuklara geleneksel isimlerin 

verilmesi dikkat çekmektedir. Kentten köye giden Aydın ve Erkmen batılılaşmayı sembolize ederken 

Hüsam, Ali ve Hüseyin gelenekselliği simgelemektedirler (Konuk, 2019: 33-34). Aydın ve Erkmen’in 

köy çocuklarına göre eğitim koşullarının farklı olması, gezmiş, görmüş olmaları gibi sebepler 

dolayısıyla yazar onları yönlendirici fonksiyonlarıyla okuyucuya sunar. Yazar, köylünün gelişiminin 

kentte kullanılan uygar araç ve gereçlerin kullanılmasıyla gerçekleşeceğini yine Aydın ve Erkmen 

üzerinden okuyucuya aktarır: 

“Gösterir ya, çok güzel, çok yararlı bir araç. Denizlerin dibini bile gösterir. Çeşit çeşit 

hayvanlar, balıklar, otlar, hatta ağaçlar var denizlerin dibinde. Ben o programı çok severim. 

Sonra spor gösterileri, futbol, yüzme, koşu, boks maçları. Neler neler…” (DK, 2016: 39-40). 

Yazar, romanda aşağıdaki alıntıyla köylünün devletin temeli olduğuna da vurgu yapar: 

“(…) Benim babam da köylü. Hep köyleri anlatır bize. Köylüler devletimizin temeli 

imiş. 

-Elbet, her şeyi onlar üretiyorlar. Değil mi Hüsam” (DK, 2016: 8). 

“(…) Benim babam hep köyleri anlatır, köyleri sevin der. Atatürk “Köylü bu yurdun 

efendisidir.” demiş” (DK, 2016: 12). 

Şehir hayatını bilmeyen Hüsam’ın annesi, çocuk da olsalar kentten gelen misafirlerini nasıl 

ağırlayacağını bilemez. Diğer taraftan Aydın ve Erkmen’in çalışmak istemeleriyle daha da telaşlanır. 

Çünkü şehirden gelen bu çocukların köy işlerinin üstesinden gelemeyeceğini düşünür: 

“(…) İyi. Biz bunları nasıl rahat ettireceğiz? 

Aydın atıldı: 

-Hiç rahat ettirmeyeceksin teyze. Biz buraya çalışamaya geldik. Bizi çalıştıracaksınız. 

Çalıştırmazsanız hemen çeker gideriz. 

-Olur mu oğlum, siz şehir çocuğusunuz. Nasıl çalışırsınız” (DK, 2016: 36). 

Kentli çocuklar, ısrarla köyünü terk edip şehre göç etmek isteyen köylüleri de köyde bulunan 

zenginliklerden faydalanmaları gerektiği konusunda uyarırlar. Köylü bilmediğinden varlık içinde 

yokluğu çekmek zorunda kalır: 
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“(…) Hımm, anlaşıldı. Köyün varlığını başkaları yiyor. Onun için yoksulsunuz. Babam 

her zaman der ki: Bir yerde sömürü varsa, orada yoksulluk da vardır” (DK, 2016: 43). 

Apaydın’ın Dağdaki Kaynak adlı romanında okuyuculara vermek istediği mesaj dikkat 

çekicidir. Yazar, okul çağında olan çocukların araştırmalarını ve aramalarını, çevrelerinde bulunan 

yenilikleri keşfetmelerini aynı zamanda çocukların tabiat, köy ve yurt sevgisi kazanmasını 

istemektedir (Erol, 2005: 446). 

 

2-Zengin-Fakir Çatışmasını Konu Edinen Eserlerinde İdeolojik Yaklaşım 

Talip Apaydın’ın eserlerinde zengin-fakir çatışması dikkat çeken ideolojik yaklaşımlardan 

biridir. Yazar, böylece ideolojik görüşünü okuyucuya iletmektedir. Yazar, zengin-fakir çatışmasında 

kentte yaşayan çocukların, kırsaldan gelen çocukları giyim – kuşam, diksiyon gibi konularda 

etkilediğine vurgu yapmaktadır. Yazarın Elif Kızın Elleri, Yangın, O Güzel İnsanlar adlı çocuk 

romanlarında karşımıza çıkan ideolojik yaklaşımlar şu şekildedir: 

Elif Kızın Elleri’nde köyde halıcılık öğrenmek isteyen kızların aileleri bu duruma karşı 

çıkarlar. Çünkü köy yerinde para kazanmak kolay değildir ve ailelerin tezgâh ve iplik alacak paraları 

yoktur. Daha net bir ifade ile bunlar gereksiz görünmektedir. Belki de haklı olarak tamamen gelire 

odaklanan köylüler, halıcılığın sonunda elde edecekleri kârı düşünmektense gerekli araçları alırken 

elden çıkacak parayı düşünürler: 

“(…) O ince iş, zor iş. Hem pahalı. Tezgah alacak, iplik alacak paramız yok. Eski köye 

yeni âdet çıkarmayın” (EKE, 2018: 10). 

Elif Kızın Elleri’nde her konuda yetenekli bir kız olan Elif’in halı dokuma işinde de becerikli 

olması Naciye öğretmen tarafından fark edilir. Naciye öğretmen, Elif’in bu yeteneğini kullanması ve 

bu işten para kazanması için ona yardım etmeye karar verir. Naciye öğretmen araya girip Elif’in 

babasıyla konuşsa da babasının durumu olmadığı için tezgâh alma fikrine pek sıcak bakmaz: 

“(…) O günlerde Elif rüyasında bile halı dokudu. Öyle benimsedi işi. Okulu bitirir 

bitirmez, kursa yazıldı. Tez zamanda Naciye öğretmenin öğretebileceği her şeyi öğrendi. Bu 

kadar çabuk gelişmesi herkesi şaşırttı. Babası ona bir tezgâh almalıydı. Hak etmişti doğrusu. 

Ama tezgâh o zamanlar üç bin liraydı. Bir o kadar da iplik gerekliydi. Babası: 

-Alamam, dedi. Ben o kadar varlıklı değilim. 

-Dokuyacağı halılarla bu parayı hemen çıkarır, al… dedilerse de inat etti, almadı. 

Elif kızın boynu bükülmüştü. Gizli gizli ağlıyordu” (EKE, 2018: 11). 

Yangın kitabında yer alan Merdiven hikâyesinde Apaydın, henüz çocuk olan ve çocukluğunu 

yaşamamış İlyas ve ailesi hakkında bilgi verir. Köyden kente göç eden İlyas’ın babası farklı bir iş arar 

fakat bulamaz ve her köyden kente göçen gibi kapıcılık işine yönelir. İlyas’ın babasının hastalandığı 

gün apartmanın bütün işini İlyas görür: 

“(…) İlyas başını kaldırıp apartmanın pencerelerine baktı. Tül perdelerin arasından bir kadın 

kendisine “gel” işareti yapıyordu. Hakan’ın annesiydi herhalde. Sepeti koluna alıp yürüdü. On 

beş ekmek vardı sepette. Epey ağırdı. Dairelere tek tek dağıtılacak, yetmezse fırına gidip tekrar 

getirecekti. Babası hasta olduğu için bugünlerde hep İlyas dağıtıyordu ekmeği. Anası yeni 

doğum yapmıştı, bodrum kattaki evlerinde küçük bebeğe bakıyordu. Kundağın içinde yumruk 

kadar kafası vardı bebeğin. İçerisi karanlıktı, daha doğru dürüst yüzünü görmemişti. Ama sesini 

duyuyordu hep. Inga ınga ağlayıp duruyordu. Babası inliyordu sedirdeki yatağında. İkide bir 

doğrulup öksürüyordu. Öksürürken bir yerleri ağrıyordu belli ki, yüzünü buruşturuyordu. 

Sonra küt diye başını koyuyordu yastığa, yorganı başına çekiyordu. Yoksuldular, yaşamları 

tatsızdı”(Y, 2012: 54). 

Yazar, Merdiven’de İlyas ve ailesinin yoksulluktan dolayı hayatlarından tat almadıkları ifade 

eder. İlyas’ın apartmanın işlerini yaparken kurduğu hayaller okuyucuya aktarılır. İlyas’ın hayalini 

kurduğu ve özlem duyduğu sıcak bir aile yuvasıdır. Arkadaşlarının evi gibi evlerinin ve kendisine ait 

bir odasının olmasını ister. İlyas, babası kapıcı olduğu için bunun imkânsız olduğunu bilir. Babası 

kente geldiklerinde başka bir işe meşgul olsaydı hayatlarının daha güzel ve farklı olacağını düşünür. 

Yazar ayrıca sınıfsal eşitsizliğe de dikkat çekmektedir. 
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O Güzel İnsanlar romanında Kömürün Öyküsü’nde İstanbul’dan köyüne dönen Uzun 

Mehmet’in annesi, köylünün yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların getirdiği yoksulluğu oğluna şöyle 

anlatır: 

“(…) Köylüler ağır vergilerden yakınıyorlardı. O yıllar Müsellim denilen vergi memuru 

ortalığı kasıp kavuruyordu. Ağalarla iş birliği yapmış, yoksul halkı eziyordu. Ondan habersiz 

kuş uçmuyordu köylerde. Yoksul halkın kazancını Müsellim zorla alıyordu. Bir de üstelik 

dövüyor, sövüyor, hapse atıyordu. Herkes kan ağlıyordu elinden. Köylüler öyle yılmışlardı ki, 

sıkıntılarını açıkça söyleyemiyorlardı. Kimse duymasın diye iki yana bakınarak, fısıldayarak 

anlatıyorlardı” (OGİ, 2016: 11). 

Köylünün ağır vergiler ödemesi ve bu durumun yönetenler tarafından umursanmaması 

durumu yazar tarafından eleştirilmektedir. Yazar, burada da alt - üst sınıf ilişkisini vurgulayarak üst 

sınıfta olanların bu şekilde zenginleştiğini gözler önüne sermektedir. 

 

3- Çocuk Eğitimini Konu Edinen Eserlerinde İdeolojik Yaklaşım 

Yazarın çocuk romanlarında karşımıza çıkan diğer bir ideolojik yaklaşım ise eğitimdir. Yazar, 

kırsal kesimde yaşayan çocukların eğitim seviyelerinin düşük olduğunu dile getirmektedir. Okulda bir 

öğretmen bulunur ve bütün çocukları eğitmekle yükümlüdür. Ailenin ekonomik bakımdan yetersiz 

olması, çocukların eğitim durumlarında da etkilidir. Yazar, romanda bir kişi seçer ve bu kişi romanın 

içerisinde yer alan çocuklara doğru yolu göstermek için çaba sarf eder. Bu kişi yazarın ideolojik 

düşüncesini doğrudan çocuklara yansıtan kişidir. Elif Kızın Elleri, Merdiven, Biz Varız, Dağdaki 

Kaynak adlı çocuk romanlarında eğitim ile ilgili tespit ettiğimiz ideolojik yaklaşımlar şöyledir: 

Elif Kızın Elleri çocuk romanında Apaydın, Elif’in öğretmeni olan Naciye öğretmeni yol 

gösterici işleviyle okuyucuya sunmaktadır: 

“(…) Hatice Teyze, köyün en güzel kilimini dokuyan kadınıydı. Evinde eski bir tezgâh 

vardı. İpleri kendi eğirir, kendi boyar, sonra da oturur kilim dokurdu. “Az para veriyorlar, 

emeğimi korutmuyor,” diye yakınır dururdu. O zaman köyde halıcılık yoktu, bilinmiyordu. Oysa 

halıcılık daha kazançlı bir işti. Biri gelse de öğretse, tezgâhlar alınsa, kadınlar halı dokusalar, 

her eve çok para girerdi. Bunları biz ilk kez öğretmenimizden duyduk. Elif kız da onun için 

özeniyordu belki” (EKE, 2018: 10). 

Romanda bir öğretmenin Elif’in hayatına dokunuşu ve bu dokunuştan sonra Elif’in hayatında 

meydana gelen değişimler anlatılır. Elif, Naciye öğretmenin teşvikiyle halı ve kilim dokumayı öğrenir. 

Köyde Naciye öğretmenin çabaları sonucunda halıcılık kursu açılır. Naciye öğretmenin, Elif’in 

hayatının değişiminde başrol konumundaki kişi olduğunu söylemek mümkündür. 

Apaydın’ın çocuk romanlarında okuyucuya sunduğu öğretmen, siyasi ve politik düşüncelerini 

öğrenciye aktaran bir kişi olmalıdır. Yazarın çizdiği öğretmen profili, “işbirlikçi, gerici yönetimleri 

uygulamak istedikleri, emperyalist içerikli kokuşmuş eğitim düzeyine ve tüm kurumlara karşı savaşını 

sürdürecek” kişilerdir (Erol, 2005: 102). Yazarın böyle bir öğretmen çizmedeki amacı ise öğretmenin 

ideolojik görüşünü öğrenciye aktarmasını sağlamak ve bu öğretmenin köylü ve öğrenciye her konuda 

kol kanat gererek onları yönlendirmek olduğunu söylenebilir. 

Merdiven romanında da Apaydın, eğitimin önemini ve zorluğunu Mehmet öğretmen yoluyla 

okuyucuya aktarır. Köy çocuklarından olan Hasan’ın bütün engelleri yavaş yavaş aşarak merdivenin 

basamaklarını çıkması ve diğer çocukların gözünde rol model olmasını sağlar. Hasan, azimli ve kararlı 

bir şekilde hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eder: 

“(…) Çocuklar, yaşam bir merdivene benzer. Bazıları için diktir bu merdiven, bazıları 

için yataydır. Hepiniz bu merdivenleri çıkıyorsunuz. Kiminiz zorlanarak, kiminiz düz bir yolda 

yürür gibi rahat… Hasan’ın merdiveni biraz dik, biliyorum. Ama zorlanıp çıkacak” (M, 2018: 

33). 

Aynı eserde yazar, eğitimli olmanın her kapıyı açacağını ise şu sözlerle dile getirir: 

“(…) Herif köpeğine bile bizim maaşımız kadar para harcıyor. Can mı dayanır buna? 

Ulen kopiller, okuyun da adam olun dedi. Bak biz toprağın altında oturuyoruz. İyi okursanız, 

siz de üst katlara doğru çıkarsınız. Bizimkilere her zaman diyorum, siz bizim gibi olmayın. 

Buralara geldik ki sizler bari kurtulun” (M, 2018: 87). 
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Apaydın bu eserinde eğitimin önemine de dikkat çekmektedir. Okumak, yoksul hayattan 

kurtulup yeni hayatın kapılarını açan tek çare olarak anlatılmaktadır. Hasan’ın annesi ve öğretmen, 

okumanın önemini vurgulayan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Apaydın, Biz Varız romanında kırsal kesimde eğitim gören çocukların kentte eğitim gören 

çocuklardan farklı oluşuna vurgu yapmaktadır. Bu çocukların yaşam şartlarının farklı olmasının 

sebebi ise ekonomik imkânsızlıklardır (Erol, 2005: 467). 

“Bizim önümüzde dikenli teller gerili. Dağ gibi engeller var” (BV: 2015: 10). 

Yazarın Biz Varız romanı öğretici yönü ağır basan bir romandır. Apaydın, romanda araştırma 

– öğrenme yöntemini kullanarak beş arkadaşın uzay ve uzaylılarla kurdukları ilişkiyi ele alır (Erol, 

2005: 467). Beş arkadaşın uzaylılarla kurdukları ilişki sonucunda hayatları tamamen değişecek ve 

hayata farklı pencereden bakacaklardır. 

Romanda Biz Varız diyerek varlıklarından haberdar eden çocuklar, bindikleri uzay aracında 

birçok şeyin varlığına şahit olurlar. Bu ütopik yolculuk sonucunda “teknolojik gelişmeler, sosyal 

eşitlik, insan haklarına saygı, sağlık, eğitim, modernleşme” gibi hayatın her alanında var olan 

durumları uzay aracında fark ederler ve öğrendiklerini hayatlarında uygulamaya başlarlar (Demir, 

2015: 194 - 195). 

“Çocuklarınız için üzülmeyin. Onları uzaya götürüyoruz. Bir süre gezdirip geri 

getireceğiz. Onları eğiteceğiz. Akıllarını ve yeteneklerini geliştireceğiz. Bizim uygarlığımızı 

tanıtacağız onlara. Kendi dünyamızı göstereceğiz. Biz, sizi iyi biliyoruz ama siz, bizi hiç 

bilmiyorsunuz. Bu çocukları özellikle seçtik. Uygulayacağımız programa en uygun çocuklar 

bunlar. Döndükleri zaman göreceksiniz, kızlar da erkekler de yetişkin birer insan olacaklar. 

Bizde bilim çok ilerlemiştir. Kısa zamanda bunu yapabiliyoruz. İstedikleri mesleği hemen 

öğreteceğiz” (BV, 2015: 17). 

Yazarın ütopik yolculuğa çıkardığı beş çocuğun ortak noktası yoksulluktur. Uzaylılar bu 

çocukları seçerek onların her alanda gelişimine katkı sağlarlar. Her bir çocuğun gerçekleştirmek 

istediği bir hayali vardır. Ütopik yolculukta hayallerini kurdukları mesleğin eğitimini alarak ve birçok 

alanda kendilerine verilen eğitimle tekrar yaşadıkları mahalleye dönerler. Apaydın, eserinde 

çocukların yaşadıkları toplumu da eleştirir. 

Dağdaki Kaynak romanında yazarın çocuklara okumaları gereken kitaplar hakkında Aydın’ın 

babası aracılığıyla bilgi verilir: 

“(…) Aydın, küçük odaya kapanmış, babasından gizli resimli roman okuyordu. Babası 

içeri giriverdi. Aydın saklamak istedi, ama saklayamadı. 

-Oğlum, doğru dürüst kitap okusana! Sen artık büyüdün, delikanlı oldun. Bak ne güzel 

kitaplar var evde. Biraz ciddi şeyler oku. 

-Bunlar da ciddi baba. 

-Neresi ciddi? Ata binip saldırmış. Dört kişiyi şişe dizer gibi kılıca geçirmiş. Sonra 

havaya kaldırıp sallamış. Ciddi mi bunlar? 

-Ama baba, çok güçlü adam. Bir yumrukla fili öldürmüş. 

-Bırak! Safsata bunlar! 

-Safsata ne demek baba? 

-Uydurma şeyler, olmaz işler. Okuduğun kitap seni biraz düşündürmeli. İyi duygular 

vermeli, doğru bilgiler öğretmeli sana” (DK, 2016: 19). 

Apaydın, burada çocukları kendilerini düşünmeye zorlayan ve doğru bilgiler veren kitapları 

okumaları konusunda yönlendirir. 

Yazar, Aydın’ın babasının ağzından kitapların her zaman ve her koşulda okunması gerektiğini 

vurgular. Okunan kitapların insanı geliştirdiğini ve kitap sayesinde birçok bilgiye ulaşılacağını dile 

getirir: 

“(…) Yazı kışı yok, kitap her zaman okunur. Hele senin yaşında bir çocuk okumayı 

alışkanlık haline getirmeli. Her gün bir şeyler okumalı. Okumak insanın anlayışını, kavrayışını 

geliştirir. Çok okuyan insanlar hem bilgili olurlar, hem de her şeyi daha kolay anlarlar. 

Öğrenirken güçlük çekmezler. Onun için çok okumanı istiyorum” (DK: 2016: 21). 
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“Dağdaki Kaynak” kitabında Hüsam’ın köyüne giden şehirli çocukların büyüdükleri zaman 

hangi meslekleri seçecekleri köylüler tarafından merak edilir. Doktor ve mühendis olmak isteyen 

çocuklar, her konuda köylülere hizmet edeceklerini dile getirirler. Hüsam’ın dedesi köylü çocuklarının 

da bu imkânlardan faydalanmasını istemektedir: 

“(…) Köy çocuklarını da okutun. Yalnız sizin okumanızla iş bitmez” (DK: 2016: 56). 

Apaydın, burada köylü çocuklarının da eğitileceğini böylece hem şehir hem de köylü 

çocuklarının okumasının ülkeyi ileri bir seviyeye taşıyacağı mesajını vermektedir. 

Yazar, bu kitabında eğitimin ve okumanın önemine dikkat çekmektedir. Kendini düşünmeye 

sevk eden kitapları okuyan kişilerin hem doğru bilgiler öğreneceğini hem de okunan kitapların her 

yönden insanın gelişimine katkı sağlayacağını ileri sürmektedir. 

 

Sonuç 

Köyde yetişmiş ve Köy Enstitüsü mezunu yazarlardan olan Talip Apaydın, roman ve 

öykülerinin yanı sıra çocuk romanlarıyla da Türk edebiyatında yerini alır. Apaydın’ın yaşadığı 

dönemin şartları, yoksulluk, köyden kente göç, eğitim ve ekonomik imkânsızlıklar çocuk 

romanlarında karşılaşılan temalardır. Yazar, bu temaları işlerken aynı zamanda çocuk romanlarını 

görsel ögelerle süsleyerek okuyucunun metin hakkında bilgi sahibi olmasını da sağlar. 

Yazarın incelenen çocuk kitaplarında köy yaşamı ve köy yaşamının gerçeklerini gözler önüne 

serilmiştir. Yazar, eserlerinde köylünün birçok şeyden mahrum bırakıldığını, kentte yaşayanlarla aynı 

imkânlara sahip olduğu takdirde köyde yaşayanların da birçok zorluğun üstesinden geleceğini 

savunur. 

Apaydın’ın Dağdaki Kaynak, Biz Varız adlı çocuk romanları, çocuklara araştırma – öğrenme 

duygusunu aşılayarak çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesi konusunda eğitim ve öğretime 

dikkat çeker. Bu durum Dağdaki Kaynak romanında öğretmen ve Aydın’ın babası aracılığıyla 

gerçekleşir. Biz Varız romanında ise uzaylılar aracılığıyla, çocukların yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve 

teknolojik anlamda köylünün geri olması ütopik bir yolculukla çocuklara anlatılır. 

Merdiven, Elif Kızın Elleri, O Güzel İnsanlar ve Yangın romanlarında ise yoksulluk, bununla 

beraber çocukların eğitimi için köyden kente göç (iç - dış göç) söz konusudur. Yazar, göç sonucunda 

çocukların yaşadığı sıkıntıları da gözler önüne sererek sosyal adaletsizlik ve eşitsizlikten bahseder. 

Romanlarda yol gösterici fonksiyonu ile karşımıza çıkan öğretmenler, yaşamın zorluklarından ve 

hedeflerinden vazgeçmemeleri konusunda çocukları uyarırlar. 

Sonuç olarak Apaydın’ın çocuk romanlarında araştırarak öğrenmeye sevk eden bir tavır 

sergilediğini söylemek mümkündür. Böylece çocuk, birçok konu hakkında bilgi sahibi olacak, kendini 

ifade etme ve çevresini bilinçlendirme gibi konularda yol gösterici role sahip bir birey olarak toplumda 

yerini alacaktır. 

 

Kısaltmalar: 

BV: Biz Varız 

DK: Dağdaki Kaynak 

EKE: Elif Kızın Elleri 

M: Merdiven 

OGİ: O Güzel İnsanlar 

Y:Yangın 

 

KAYNAKÇA 

Aktaş, Ümit (2012). Edebiyat, İdeoloji ve Poetika, İstanbul, Okurkitaplığı. 

Apaydın, Talip (2012). Yangın, İstanbul, Özyürek Yayınevi. 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   163 
 

Apaydın, Talip (2015). Biz Varız, İstanbul, Özyürek Yayınevi. 

Apaydın, Talip (2016). Dağdaki Kaynak, İstanbul, Özyürek Yayınevi. 

Apaydın, Talip (2016). O Güzel İnsanlar, İstanbul, Özyürek Yayınevi. 

Apaydın, Talip (2018). Elif Kızın Elleri, İstanbul, Özyürek Yayınevi. 

Apaydın, Talip (2018). Merdiven, İstanbul, Özyürek Yayınevi. 

Demir, Fethi (2015). Talip Apaydın’ın Çocuk Romanlarında Ütopya İmgesi, Akademik Sosyal Araştırmaları 

Dergisi, Yıl: 3, S. 9, s. 187 – 200. 

Ergil, Doğu (1983). İdeoloji Üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 38, S. 1. 

Erol, Kemal (2005). Talip Apaydın’ın Roman ve Öyküleri Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Van. 

Konuk, Mehtap (2019). İdeoloji Kavramı Açısından Türk Çocuk Roman Örnekleri Üzerine Bir İnceleme, 

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir. 

Yalçın, Alemdar-Aytaş Gıyasettin (2016). Çocuk Edebiyatı, Ankara, Akçağ Yayınları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   164 
 

 

DEDE KORKUT DESTANI VE AVRUPA DESTANLARINDAKİ ORTAK MOTİFLER 

Doç. Dr. Kemine HEVİLKIZI1 

 

Özet 

Dünya edebiyatının hazinesinde birkaç sanat incisi vardır ki, bunlar sadece bu eserleri 
yaratanların değil, tüm insanlığın manevi zenginliği olarak kabul edilir. Bize gelen Azerbaycan 
destanlarından en eskisi “Dede Korkut” destanıdır. Azerbaycan halkının, eski Oğuzların ve tüm 
Türk dünyasının yaratıcı dehasının en büyük ve en mükemmel edebi ve kültürel anıtıdır. 
Halkımızın zengin tarihi ve kadim kültürü bu destana yansımıştır. Bu destan, halkın hayatının, 
ahlak ve davranış kültürünün destan tabakalarını yansıtır, okuyucuya hümanizm, vatanseverlik, 
kahramanlık, sevgide sadakat, ebeveynlere saygı gibi nitelikler aşılar. Batı-Doğu ilişkilerinin 
incelenmesi, kültürlerin karşılıklı bağımlılığının ve genel olarak insan kültürünün ortak 
temellerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Dünya korkutşünaslığında en tartışmalı 
konulardan biri "Dede Korkut"a yönelik tutum ve ortaçağ Avrupa ve dünya destanlarındaki 
benzer özelliklerdir. 

"Dede Korkut" kitabını dünyaca ünlü Roland Şarkıları (11. yüzyıl Frenk destanı), Nibelung (13. 
yüzyıl Alman destanı), Beowulf (7.-8. yüzyıl İngiliz destanı) ve Sid (12. yüzyıl İspanyol destanı) ile 
mükayise eden P.Mirabil, farklı dönemlerde ve farklı ülkelerde ortaya çıkan Avrupa kökenli 
ortaçağ kahramanlık destanlarıyla karşılaştırıldığında, bu destanlar arasında biçim ve içerik 
benzerliği olduğu sonucuna varır.  

Kahramanlık destanları, nesnel ve öznel ihtiyaçlardan doğar. Öznel gerçeklik, yani sanat kelimesi 
örnek olma yeteneği, Tanrı tarafından verilen doğuştan gelen bir yetenektir. Halk destanlarının 
yaratılmasında motifler büyük rol oynar. Motifler sayesinde anlatıcı yeteneğini gösterir. 
Destandaki bir motifin diğerlerinin yaratılmasına hizmet ettiği bilinmektedir ve bu hem biçim 
hem de içerik olarak destanların oluşumunda büyük rol oynar. 

Dede Korkut hikayelerinin bezilerinin çocuk edebiyyatında yer alması çok önemlidir. Bu onlarda 
vatana sevgini, humanistligi, kahramanlıq ruhunu, ebeveynlere saygı gibi nitelikler aşılar. 

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Destanı, motif, Avrupa destanları, kahramanlık destanları, Batı-
Doğu ilişkileri. 

 

COMMON MOTIVES IN THE EPOS "DADA GORGUD" AND EUROPEAN EPICS 

Doç. Dr. Kemine HEVİLKIZI2 

Abstract 

There are several art pearls in the treasury of world literature, which are considered the spiritual 
wealth of not only those who created these works, but all of humanity. People with different 
opinions, worldviews, ways of thinking and representing different people see these works 
equally as their own.  

The epic "Dede Korkut", which is the main monument of our people, is one of the leading 
examples of this kind of art. As academician Tofig Hajiyev states, "… Of course, this monument 
is one of the most valuable works not only in Azerbaijan, but also in the Turkic world in the 
broadest sense. 

The epic "Dede Korkut", the immortal work of the Azerbaijani people, is one of the pearls of 
world civilization. The oldest Azerbaijani epic that came to us is the epic "Dede Korkut". It is the 
largest and most perfect literary and cultural monument of the Azerbaijani people, the ancient 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Milli Edebiyat Müzesi, mamedova.kamina@mail.ru. 
2 Azerbaijan National Academy Of Science National Museum Of Azerbaijan Literature Named After Nizami 

Ganjavi, mamedova.kamina@mail.ru 
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Oghuz and the creative genius of the entire Turkic world. The rich history and ancient culture of 
our people is reflected in this epic. The determination of freedom in our ethnic character and 
mentality is reflected in the epic, and the epic is based on the spirit of freedom from the very 
beginning. This epic reflects the epic layers of the life of the people, the culture of ethics and 
behavior, instilling qualities such as humanism, patriotism, heroism, loyalty in love, respect for 
parents.  

 Epic has been the subject of extensive research and analysis in all socio-human fields (text 
studies, language, poetry, morality, philosophy, history, geography, law, ethnography ...), both 
comparatively, historically and typologically. We can name the names of F.Koprulu, M.Ergin, 
V.Bartold, E.Rossi, A.Kononov, H.Koroglu, A.Smide and other literary Turcologists. 

Keywords: Dede Korkut Epic, motif, European epics, heroic epics. 

 

Giriş 

Dünya edebiyatının hazinesinde birkaç sanat incisi vardır ki, bunlar sadece bu eserleri yaratanların 

değil, tüm insanlığın manevi zenginliği olarak kabul edilir. Farklı düşünceleri, dünya görüşleri, 

düşünme ve farklı insanları temsil etme biçimleri olan insanlar, bu eserleri aynı derecede kendilerine 

ait görüyorlar. Söyledikleri evrensel fikirler ve sahip oldukları sanatsal güzellikler sayesinde bu eserler 

zamanın sınavından geçmiş ve her zaman farklı zaman ve mekanlarda sanat uzmanlarının, 

araştırmacıların ve sıradan insanların dikkatında olmuştur. 

Halkımızın ana anıtı olan destan, "Dede Korkut", bu tür sanatın önde gelen örneklerinden biridir. 

Akademisyen Tofig Hajiyev'in belirttigi gibi, "… Tabii bu anıt sadece Azerbaycan'da değil, en geniş 

anlamıyla Türk dünyasında da digil, tüm dünyada  en değerli eserlerden biridir". 

Azerbaycan halkının ölümsüz eseri olan "Dede Korkut" destanı dünya medeniyetinin incilerindendir.  

Bu eser epik abideler olan “Mahabharata”,”İliada”, “Odisseya”, “Kalevala”, “Nibelunqlar haqqında 

şarkı” ve s. kimi sonsuz eserler sırasında duruyor. Bize gelen Azerbaycan destanlarından en eskisi 

“Dede Korkut” destanıdır. Azerbaycan halkının, eski Oğuzların ve tüm Türk dünyasının yaratıcı 

dehasının en büyük ve en mükemmel edebi ve kültürel anıtıdır. Halkımızın zengin tarihi ve kadim 

kültürü bu destana yansımıştır. Etnik karakterimiz ve zihniyetimizdeki özgürlüğün kararlılığı destana 

yansır ve destan, en başından beri özgürlük ruhuna dayanır. Bu destan, halkın hayatının, ahlak ve 

davranış kültürünün destan tabakalarını yansıtır, okuyucuya hümanizm, vatanseverlik, kahramanlık, 

sevgide sadakat, ebeveynlere saygı gibi nitelikler aşılar. Destan, tarihçiler, dilbilimciler-türkologlar, 

etnograflar ve folklorcular için hala tükenmez ve evezolunmaz bir bilgi kaynağı olarak kabul 

edilmektedir (5,17). 

Destan, hem karşılaştırmalı, hem tarihsel hem de tipolojik olarak tüm sosyo-insani alanlarda (metin 

çalışmaları, dil, şiir, ahlak, felsefe, tarih, coğrafya, hukuk, etnografi ...) kapsamlı araştırma ve 

analizlerin konusu olmuştur. F.Koprulu, M.Ergin, V.Bartold, E.Rossi, A.Kononov, H.Koroglu, 

A.Şmide ve diğer edebiyatçı Türkologların isimlerini  söyleye biliriz. 

 

“Dede Korkut” ve Avrupa Destanlarındaki Benzerlikler 

Batı-Doğu ilişkilerinin incelenmesi, kültürlerin karşılıklı bağımlılığının ve genel olarak insan 

kültürünün ortak temellerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. N.İ.Konrad, V.M.Jirmunski, 

Q.N.Potanin, A.N.Veselovski, A.Şmide, F.Alimirzayeva, C.Nağiyev, A.Huseynzade, S.Mandi, 

J.Luis, P.Mirabil ve başka araştırmacılar tarafından onaylanmış Doğu-Batı edebi, felsefi ve kültürel 

ilişkiler sistemi bugün hala bilim için geçerlidir. Destan materyali temelinde Batı'dan Doğu'ya ve 

Doğu'dan Batı'ya geçen imgeler, temalar ve diğer anlamsal yapısal unsurların incelenmesinde dünya 

çapındaki motifler ve olay örgüler özel bir öneme sahiptir. "Dede Korkut Kitabı", "Manas", 

"Alpamış", "Köroğlu" gibi Türk destanlarının Batı folkloru, destanları ve masalları üzerindeki etkisi 

özel ilgi konusudur. 

Dünya korkuşünaslığında en tartışmalı konulardan biri "Dede Korkut "a yönelik tutum ve ortaçağ 

Avrupa ve dünya destanlarındaki benzer özelliklerdir. Dünyada, özellikle Batılı folklorcular arasında, 
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"Dede Korkut"  destanındaki bazı motiflerin kökeni ve kaynağı hakkında belirli görüş farklılıkları 

olduğu bilinmektedir. Bu konuda yazan bir qrup araştırmacıları, "Dede Korkut"destanlarındaki bazı 

motiflerin, Yunan mitolojisi de dahil olmak üzere başka kaynaklardan alındığını iddia ediyorlar. 

Bu fikrin savunucularından C.S.Mandy, "Polifem ve tepegöz" adlı makalesinde uç noktalara giderek 

destandaki karakterlerden birinin Homerin Odessey'deki Polifemine benzediğini, daha doğrusu bu 

kopyanın Homeros'tan kopyalandığını iddia ediyor. C.Luis de bir dereceye kadar bu fikri 

desteklemektedir. Bazı araştırmacılara göre Dede Korkut ve Homerin hikayelerindeki ortak unsurlar 

aynı kaynaktan alınmıştır. Bu fikri destekleyenler arasında destanın ilk araştırmacılarından V.Grimm 

de var. 

Diğer araştırmacılara göre, bu "şerikli" motiflerin anavatanı Doğu'dur. Bu görüşün savunucuları 

arasında Smit Tompson ve Conas Beylizin “Hindistan destanlarının motif ve növ göstericileri”,  

A.Veylinin “Moğolların gizli tarihi” adlı İngilizce çevirisi ve özellikle Kafkasya'da Doğu üzerine diğer 

kitaplar yer alıyor. Bununla ilgili pek çok hikaye var. Doğu ve ortaçağ Avrupa destanlarının önde 

gelen bir araştırmacısı ve önde gelen bir Rus folkloristi olan Potanil, Doğu motiflerinin ortaçağ Avrupa 

destanları üzerindeki etkisi hakkında yazarak bu görüşü tekrarlıyor: "Vahşi Frankların efsanelerini 

daha uygar dallara aktarması gibi, Hunlar da efsanelerini Gotlara ve onlar aracılığıyla Almanlara 

aktardı."(6)] "Roland Hakkında Şarkılar" da Hun hükümdarı Attila ve ikametgahı destanın merkezinde 

yer alır.  

"Dede Korkut" kitabını dünyaca ünlü Roland Şarkıları (11. yüzyıl Frenk destanı), Nibelung (13. yüzyıl 

Alman destanı), Beowulf (7.-8. yüzyıl İngiliz destanı) ve Sid (12. yüzyıl İspanyol destanı) ile mükayise 

eden  P.Mirabil, farklı dönemlerde ve farklı ülkelerde ortaya çıkan Avrupa kökenli ortaçağ 

kahramanlık destanlarıyla karşılaştırıldığında, bu destanlar arasında biçim ve içerik benzerliği olduğu 

sonucuna varır. Destanlar arasındaki bu benzerliğin, onları yaratan halkların benzer yaşam tarzındaki 

ana nedenini arayan yazar, Oğuzlar gibi Kuzey Germen kabilelerinin bir sebepten ötürü yerlerini terk 

etmek zorunda kaldıklarını ve Güney Avrupa'ya göç ettiklerini yazıyor. Aynı zamanda farklı dünya 

görüşlerine sahip Hıristiyan kabilelerle karşılaşıyorlar, onlarla savaşıyorlar, ittifaklara giriyorlar, 

yerleşik bir yaşam sürüyorlar ve Hıristiyanlığı kabul ediyorlar. Farklı coğrafi uzayda yaşamasına 

rağmen, aynı yaşam tarzı  Oğuz ve Alman kabilelerinde benzer gelenekleri, benzer düşünceleri ve 

fikirleri yaratır ve sonuç olarak tüm bunların yarattıkları kahramanlık destanlara da yansır (1, 10). 

Sözlü halk edebiyatının en mükemmel formu olan kahramanlık destanları, uzun ve karmaşık bir 

yaratıcı sürecin ürünüdür. Hem Avrupa hem de Türk kahramanlık destanlarının sanat eseri olarak 

oluşturulmasından önce, temsil ettikleri halkların büyük geçmişini anlatan ve somutlaştıran tarihler ve 

hikayeler vardı. "Elbette, tüm kahramanlık destanları gibi, Dede Korkut isimli oğuzname geleneği de 

zamanından uzaklaştıkça, tarihi eserlerde tarihin yansıması üzerine bilimsel ilgi gittikçe daha az bu 

anıtlara odaklandıkça, sanat gerçeği hegemonik hale geldi ve kronik epik destana doğru gelişti" (3, 

151) . 

Kahramanlık destanlarının yaratılması her millete değil, imparatorluğu yaratan uluslara aitti. On altı 

imparatorluk kuran Türk halklarının kahramanca destanlar yaratması doğal bir süreçtir. Yeni topraklar 

için yapılan savaşları, savaşlardaki zaferleri anlatmak, başarıları vurgulamak, Oğuz şövalyelerini daha 

büyük cesaret göstermeye motive etmek ve yarın savaşlarına hazırlamak için, akşamları şairler 

(ozanlar) bu savaşları öven şarkılar söyleyip, hikayeler anlatıp “destan yapıyorlardı”. Şairlerin 

söylediği bu şarkılar daha sonraki kahramanlık destanlarının ilk unsurlarıydı (2, 97). Kahramanlık 

destanları, nesnel ve öznel ihtiyaçlardan doğar. Öznel gerçeklik, yani sanat kelimesi örnek olma 

yeteneği, Tanrı tarafından verilen doğuştan gelen bir yetenektir. Nesnel gerçeklik, insanların yaşam 

biçimiyle yakından ilgili olan ve insanların yaşam biçimini yansıtan güdüler anlamına gelir. Halk 

destanlarının yaratılmasında motifler büyük rol oynar. Böylelikle destana en başta katılanların ana 

temayı yerleştirmelerine izin veriyorlar. Motifler sayesinde anlatıcı yeteneğini gösterir. 

Destandaki bir motifin diğerlerinin yaratılmasına hizmet ettiği bilinmektedir ve bu hem biçim hem de 

içerik olarak destanların oluşumunda büyük rol oynar. Mirabil'e göre, bu destanları birleştiren ana 

motiflerden biri intikam gerekçesidir. Oğullar, babalarının, babalar oğullarının, kardeşlerinin, 

kralların, hanların düşmanlarını öldürerek intikam alırlar. İhanet kurbanı olan cesur Beyrayın kanını, 
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Qazan, amcası Aruz'u ("Dede Korkut") öldürerek intikam alır. Roland haince öldürülür, ancak daha 

sonra intikamı alınır.  

Beovulf ejdehayla savaşırken, kendisi ve onu terk eden şövalyelerin aileleri sürgüne gönderilir. Sid, 

kızlarını incittiği, ona dokunduğu ve hakaret ettiği için damadını ölüme mahkum eder. 

Destanlarda yaygın olarak kullanılan ve ana temanın geliştirilmesine hizmet eden motifler arasında 

ziyafet ve yas motifleri özel bir yere sahiptir. Yas tutanların gözyaşları, sevdiklerine yas tutan 

kahramanların gözyaşları ve yüz ifadeleriyle etkileyici sahneler yaratılıyor. Bu sahneleri tanımlamak 

için kullanılan sanatsal araçlar ve sahnelerin kendisi de benzer şekilde ifade edilir. "Dede Korkut" da 

sıklıkla kullanılan "kara kıyılmış gözler kan ve gözyaşlarıyla dolu", "çığlık attı ve ağladı", "kuzgun 

gibi siyah saç" gibi ifadeler diğer destanlarda da aynı şekilde tekrarlanıyor. 

Diğer tüm motifler gibi, ziyafet motifi de belirli bir toplumun etnik değerlerini ayna gibi  yansıtır. 

Beowulf'ta ziyafetler aynı zamanda neşe ve kederin genel sonucu olarak da tanımlanır. 

Destanlarda anlatılan bir diğer yaygın motif ise melekle ilgilidir. Hemen tüm destanlarda aynı işlevi 

görürler. Daha ziyade, destanın kahramanları ile Tanrı arasında arabulucu görevi görürler. Mirabil'e 

göre Azrail'in "Dede Korkut" kitabındaki faaliyeti dinsel nitelikte. Deli Domrul ile Allah arasında bir 

bağ kurar. Tanrı'nın emirlerini ona iletir ve böylece bir üçgen yaratır: Deli-Melek-Tanrı (1, 11). 

"Roland hakkında şarkılar" da bu görevi Cebrayil yapıyor. Mirabil'e göre Cebrayil teknik bir araçtır. 

Roland'ın ölüm haberini getirir ve sonra canını alır. "Sid" de Cebrayil, Sid'in rüyasına düşer ve ona 

kendisini bekleyen başarıları anlatır ve bunları yapmaya teşvik eder. 

"Dede Korkut" ve diğer destanlarda sıklıkla bahsedilen motiflerden biri "ejderha" motifidir. Doğu 

halklarının ve Türk dili konuşan halkların sözlü edebiyatında çok yaygın olan bu motife yönelik 

tutumlar farklıdır. Ejderha, Türklerin ruh dünyasında önemli bir rol oynadı. Türk edebiyatında ve 

sanatında ağırlıklı olarak olumlu bir unsur olarak kullanılan ejderhaya saygı duyuluyor, Türkçe 

konuşan halkların ördüğü halılarda ejderha imajının gelişmesi de bu açıdan kaynaklanıyor. Potanin, 

ejderha motifinin, daha sonra Avrupa destanlarında en çok kullanılan motif haline gelen, Doğu 

halklarının, özellikle Türk dili konuşan halkların sözlü edebiyatında en çok kullanılan motiflerden biri 

olduğunu göstermektedir. 

"Dede Korkut" kitabında ve Avrupa destanlarında kullanılan ilginç motiflerden biri de rüya motifidir. 

Tüm destanlarda aynı amaçla kullanılır. Destanların ana karakterleri, gerçekleşecek olayları hayal 

eder. Qaza'nın rüyası, kardeşi Qaraguna tarafından yorumlanır ve Qaza'nın büyük bir facie ile karşı 

karşıya olduğu ortaya çıkar. Charlemadne, korkunç semptomlarla dolu bir rüya görür. "Niberlung" da 

Crimbild'in rüyası, destanın tüm dramını ve trajedisini önceden bildiriyor. 

"Kitabi-"Dede Korkut"  ve "Nibelung" destanlarındaki benzer motiflere bakalım. Her iki destanda da 

her zaferden sonra ve bayramlarda dövüş yarışmaları yapılır ve herkese hediyeler dağıtılır. "Dede 

Korkut"un destanında, Dirsa han'ın kahramanları “Dirsa han'ın oğlu Bugac Boyu”nda ve Nibelung'un 

şarkılarında Hagen ve Qunter, düşük niyetlerine ulaşmak için hedeflerine kurnazlıkla ulaşmaya 

çalışırlar, ancak sonunda başarısız olurlar ve yaptıkları için acımasızca cezalandırılırlar.  

 

SONUÇ 

Azerbaycan sözlü halk sanatı ve sanatsal düşüncenin bir başyapıtı olan "Dede Korkut", uzun süredir 

bilimin çeşitli alanlarında araştırma konusu olmuştur, ancak yine de geçerliliğini korumaktadır ve her 

araştırmacı orada ihtiyaç duyduğu gerçekleri aramak zorundadır. 

"Dede Korkut" destanının kapsamlı bir incelemesi, olayların meydana geldiği yerin Azerbaycan ve 

komşu topraklardan başka olamayacağını tereddüt etmeden söylemek için zemin sağlıyor. Destanda 

adı geçen yer isimleri Derbent, Barda, Gence, Şerur, Elince, Göyce Denizi, Altuntaht ve diğerleri. 

Azerbaycan'ın tarihi topraklarıydı. Oğuzların yaşadığı bölgelerin çoğu hala Azerbaycan Türklerine 

aittir. Olaylar, Orta Çağ'ın başlarında, özellikle VII.Yüzyılda gerçekleşti. Bununla birlikte, çoğu 

durumda daha eski zamanların izleri vardır. 
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Kitap, Azerbaycan halkının etnogenezini incelemek için bir kaynak olmaya devam ediyor. Destanın 

dilinden bu yana bin yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, okuyucu için hala net, tatlı bir Azerbaycan 

Türkçesidir. Etnik isimler ve antroponimler üzerine yapılan çalışmalar, Azerbaycan halkının 

oluşumunda Türkçe konuşan kabilelerin - Oğuzlar, Bayandurlar, Dondarlar, Salurlar, Kıpçaklar, 

Bulgarlar, Bekduzlar, Ulaslar ve diğerleri olduğu sonucuna varmaktadır. anahtar bir rol oynadı. 

"Dede Korkut"destanı, Azerbaycan tarihinin, kültürünün, biliminin ve edebiyatının en önemli ve en 

parlak anıtıdır. Ana anıtımız olan "Kitabi-Dede Korkut" tarihimiz, kültürümüz, kamuoyumuz, 

sözlerimiz ve destansı yaratıcılığımız hakkında zengin bir hazinedir. Yüzyıllar boyunca bu hazinenin 

incileri, insanların ruhani dünyasını süslemiştir. Türk destanları arasında özel bir yer olan Kitabi-Dede 

Korkut"u Türk-Azerbaycan bilimi tarafından tanınmadan önce ilk defa Avrupalı oryantalistler 

öğrenmişlerdir. 

Destanın Ortaçağ el yazmaları, Dresden ve Vatikan müzelerinde korunmaktadır. "Korkut"bilim 

adamlarına göre, "Kitabi-"Dede Korkut"un iki el yazması hala biliniyor. Bunlardan biri, Alman 

oryantalist, Türkolog, diplomat H.F.Ditz'in İstanbul'dan Almanya'ya götürülen ve Dresden 

kütüphanesine bağışlanan bir önsözü ve on iki ciltlik Dresden kopyası (destandaki bireysel hikayelere 

uzunluklar denir), diğeri ise yirminci yüzyılın 50'li yıllarında. Vatikan'da bulunan bir önsöz ve altı 

ciltlik bir kopyadır. Dresden nüshasının üzerinde daha sonra "Kitabi-Dede Korkut"oguz taifeleri 

dilinde" yazılmıştır. 1556'da kurulan Dresden Kral Kütüphanesinden yeni bir nüsha (nüsha) alınmış 

ve Ağustos 1972'de Bakü'ye getirilerek Azerbaycan Bilimler Akademisi'ne verilmiş, El Yazmaları 

Enstitüsünde daha detaylı incelenmiştir. Bu nüsha bir giriş ve 12 ciltten oluşmaktadır ve Vatikan 

nüshası aynı giriş ve 6 ciltten oluşmaktadır. Görünüşe göre, her iki kopya da bilinmeyen eski bir 

kopyadan kopyalanmış. Azerbaycan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü, " Dede Korkut" un 

dünyadaki üçüncü el yazması nüshasını hazırladı.  

Bize ulaşan destansı "Kitabi-Dede Korkut"un el yazmalarının kopyalanma tarihi 16. yüzyıla ayarlandı. 

Düzyazı ve şiir, tıpkı ortaçağ destanlarımız gibi, uzunluk olarak değişse de, bu şiirler ortaçağ şiirinin 

yasalarıyla daha az uyumludur. Bazı araştırmacılara göre Kitabi-Dada Gorgud, diğer bazı eski Türk 

destanlarında olduğu gibi, başlangıçta şiirle yaratılmış ve daha sonra hafızada sadece ana motifler 

kaldığı için kopyalandığında nesir ile restore edilmiştir. Bilindiği üzere anıt ilk olarak Alman bilim 

adamı H.F.Ditz tarafından rapor edilmiş ve 1815 yılında "Tepegöz" ü Almanca tercümesiyle 

yayınlamıştır. 1952'de E. Rossi, eserin yeni bir kopyasını Vatikan Kütüphanesi'nde buldu ve İtalyanca 

çevirisiyle yayınladı. "Kitabi-Dada Gorgud" Türkiye'de ilk olarak 1916'da Kilis'ten Muallim Rıfat, 

1939'da Azerbaycan'da akademisyen H.Araslı tarafından basıldı. Daha sonra eser İngilizce, Almanca 

ve Fransızca'ya vb. Çevrildi. İngilizce, Rusça, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri vb. tercüme 

edilmiştir. gibi çeşitli ülkelerde yayınlanmıştır. Pek çok dile çevrilen bu eserle ilgili pek çok araştırma 

yazılmıştır.Alman, İngilizce, Rusça, Türk ve İtalyan bilim adamları, destanın nereden ve ne zaman 

ortaya çıktığını, Dada Gorgud'un ve diğerlerinin kişiliğini incelemiştir.  

Bugün de bu anıtla ilgili araştırma çalışmaları devam ediyor. Modern zamanlarda bile Kitabi-Dede 

Korkut"destanına olan ilgi son derece yüksektir ve destanın dünyanın farklı dillerine her yeni 

tercümesi ve bununla ilgili yazılan araştırma çalışmaları önemli bir olay olarak karşılanmaktadır. 

Araştırma çalışmaları ve çeviriler, diğer milletler arasında halkımızın bu manevi zenginliğini teşvik 

etmenin yanı sıra, insanlığın ortak servetine dönüşmesinde biçilmez hizmetler de vermiştir. 

Dede Korkut anıtının incelenmesi ile bağlantılı olarak bahsettiğimiz gerçekler, destanın dünya halkları 

arasında yaygın bir şekilde yayıldığını doğrulamaktadır. Bu alandaki özel araştırmaların geleceği 

farklı dillerde, özellikle Avrupa dillerinde, birçok dilde akıcı olan gençlerde yatmaktadır. 

Dede Korkut hikayelerinin bezilerinin çocuk edebiyyatında yer alması çok önemlidir. Bu onlarda 

vatana sevgini, humanistligi, kahramanlıq ruhunu, ebeveynlere saygı gibi nitelikler aşılar. 
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA BİR ÖYKÜLEME ANALİZİ: DEDE KORKUT  

HİKÂYELERİ, TÜRK DESTANLARI, ORHUN ABİDELERİ 

Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN1 

Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ2 

 

Özet 

Araştırma kapsamında ortaokul Türkçe ders kitapları incelenerek; gerek edebiyatımız ve gerekse 
tarihimiz için çok büyük öneme sahip olan Dede Korkut Hikâyelerinin, Türk destanlarının ve 
Orhun Abidelerinin ders kitaplarındaki mevcudiyetinin tespiti yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi 
ile gerçekleştirilen çalışma, doküman incelemesine (Bowen,2009) göre desenlenmiştir. 
Kültürümüzün mihenk taşı konumunda olan bu eserlerin, ders kitaplarında yer alıp almadığı 
sorusuna cevap aranan araştırmada; Ortaokul Türkçe ders kitaplarında (2019) çok yüzeysel 
olarak geçen bir kaç metin örneği tespit edilmiştir. 5. ve 6. sınıfta bu konularla ilgili hiç bir veri 
bulunamamış, 7. sınıf ders kitabında Kut’ül Amâre bir destan olarak anlatılırken, 8. sınıf kitabında 
ise sadece Göç Destanı okuma metni olarak yer almıştır. Kitaplarda yer alan kazanımlar arasında 
da bu türler ve konulara dair hiç bir kazanımın yer almadığı elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu 
durumun günümüz milli kültürel şahsiyet gelişimine yansımaları da sorgulanırken, metinler, 
kuramsal çerçeve olarak öyküleme incelemesinin modelleri olan tematik, yapısal, etkileşimsel, 
gösterimsel incelemelerle (Riessman, 2005) incelenmiş ve ders kitabında nasıl bir öyküleme 
biçiminde sunulduğu ele alınmıştır. Bu yaklaşımla birlikte milli kültür aktarımında anlatı 
etnografyası (Gubrium ve Holstein, 2008) ihtiyacına da dikkat çekilmektedir. Öğrencilerin ders 
kitapları dışında bu konuları öğrenebileceği başka vasıtaların olmadığı düşünülünce durumun 
ciddiyetini gözler önüne sermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Ders Kitapları, Dede Korkut Hikâyeleri, Türk Destanları, Orhun 
Abideleri. 

 

A NARRATİVE ANALYSİS İN TURKİSH COURSEBOOKS: 

DEDE KORKUT STORİES, TURKİSH EPİCS, ORKHON MONUMENTS 

Abstract 

The existence of the Dede Korkut Stories, Turkish epics, and Orkhon Monuments, which are of 
great importance for both our literature and our history, have been determined in the 
coursebooks within the research scope by examining secondary school Turkish coursebooks. The 
qualitative research method was conducted through document analysis. We sought an answer 
to whether these works, which are the cornerstones of our culture, are taught precisely in the 
coursebooks or not. A few examples of these texts that are very superficially mentioned in 
secondary school Turkish coursebooks have been identified. We found no data related to these 
topics in the 5th and 6th grades. While Kut'ül Âmare was told as an epic in the 7th-grade 
coursebook, Migration Epic was only included as a reading text in the 8th-grade coursebook. The 
result is that there are no lesson outcomes among the objectives in the coursebooks regarding 
these genres and topics. The texts are examined with thematic, structural, interactional, and 
demonstrative analysis (Riessman, 2003), which are models of storytelling analysis as a 
theoretical framework. While reflecting, this situation on the development of today's national 
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cultural personality is also questioned. In addition to this, how they are presented in the 
coursebook in the style of storytelling is discussed. With this approach, attention is also drawn 
to the need for narrative ethnography (Gubrium & Holstein, 2008) from the perspective of 
national culture transfer. It reveals the seriousness of the situation, considering that there are 
no other means by which students could learn these topics other than coursebooks. 

Keywords: Turkish coursebooks, Dede Korkut Stories, Turkish Epics, Orkhon Monuments. 

 

Giriş 

Ders öğretiminin bir anlatı düzenlemesi olduğunu kabul edersek öğrencinin bilgilendirilmesi, 

dil becerilerinin gelişimi için uygulamaya, ilişkilendirmeye, çıkarımda bulunmaya teşvik edilmesi de 

eğitim-öğretim kurmacasının bir parçasını oluşturmaktadır. Kurmacanın en temel ögesi olan öyküleme 

ile bilgilerin sıralanması ve yapılandırılması, temalar arası geçişlerin yapılması, ders, öğretmen, 

öğrenci ve gerçek hayat arasındaki iletişim söz konusu olmaktadır. Kurmacada başlangıç ve bitiş 

vardır. Başlangıçtan bitişe kadar olan süreçte olaylar belli bir düzen içerisinde ilerleyerek dönüşerek 

sona ulaşır. Kurmacayı ilgi çekici hale getiren olayların dizimi, diğer bir deyişle öykülemedir. Ders 

kitabı ve program (kazanımlar) ile bir kurmaca verilirken öğretmen ve öğrenci aslında bir öyküleme 

süreci içine girmektedir.  

Kıran ve Kıran öykülemeyi “hem bir edim hem bir öykünün anlatılış biçimi” şeklinde; anlatıyı 

ise “kurmaca ile öykülemenin birleşimi” olarak tarif eder (2011,s.58). Anlatı aynı zamanda bir 

“yeniden sunum”dur (2011, 100). Her yeniden sunum bir yorumlamadır. Bir yeniden düzenleme, 

yeniden yazma, seçme yapma, çekip çıkarma etkinliğidir; diğer taraftan öyküleme ise bir uzlaşmadır. 

Öğretmen, belli bir kurmaca içinde dersin temasını işlerken öğrencinin ihtiyacına, ilgisine ve 

hazırbulunuşluluğuna göre yeni bir sunum yapmakta ve temaya yeni bir yorum getirmektedir. 

Öğretmen bir kurmaca çerçevesinde temayı aktarırken dersi yorumlamakta; öğrenci ile birlikte bir 

öyküleme oluşturmakta ve bir uzlaşmaya gitmektedir.   

Bu çalışmada Dede Korkut Hikâyeleri, Türk Destanları, Orhun Abidelerinin Türkçe ders 

kitaplarında kazanımlarla nasıl bir kurmaca içinde ele alındığı, günümüz milli kültürel şahsiyet 

gelişimine yansımaları ele alınmaktadır. Sözlü ve yazılı kültürümüzün en önemli klasikleri arasında 

olan bu eserlerin günümüz öğretmen ve öğrencileri ile nasıl bir öyküleme içinde olduğu 

sorgulanmaktadır. 

 

Kuramsal Çerçeve 

Öyküleme incelemesi, olayların belli bir seyirci için anlamlandırılabilmesi için seçilmesi, 

birleştirilmesi, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini söyler. Öykü anlatıcıları da bu süreçte, 

diğer bir deyişle anlatı içerisinde dünyayı ve edinilen tecrübeleri yorumlarlar. Dünyanın nasıl olması 

gerektiğine dair öyküler inşa ederler. Dünyayı tanımak ve onunla iletişime geçmek için öykülemeye 

başvurulur. Hatıratların önem kazanması, popüler kültürün tüketime yönelik kendini devamlı 

gösterme ve anlatma ihtiyacı, kimlik politikaları, uluslar üstü hareketler, ulusal dönüşümler öyküleme 

incelemesinin araştırma konularıdır (Riessman, 2005).  

Bu araştırmada dersin öğretimi ile birlikte bir öyküleme sürecinin başladığı ve anlatılan 

temalarla eğitim ve öğretim tecrübesinin milli kültürel kimlik inşasında nasıl anlamlandırıldığı ele 

alınmıştır. Buradaki amaç, günümüz dünyası ile Türk klasikleri arasındaki uzlaşmanın var olup 

olmadığını incelemekle birlikte öğretim ve öğrenim arasındaki uzlaşmayı sağlamanın yollarını da 

aramaktır.  

Buna paralel olarak dikkate alınması gereken diğer bir incelemede anlatı etnografyasıdır; 

öykü, tecrübe ve anlam arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için etkileşimi ve kurumsal düzeni esas 

alır. Toplumsal duyarlılıklara ve  önemlere dikkati çeker. Anlatı etnografyası, öyküleme sürecinin 

bağlam, durum ve kaynaklarına odaklanır. Günlük hayattaki tecrübenin öykülemesini tarif eder ve 

açıklar. Anlatı uygulamasını incelemek, duruma göre şekillenen sosyal bir eylem olduğundan 

araştırmacıya geleneksel anlayışları yeniden düzenleme olanağı tanır. Ders kitaplarımızdaki eski Türk 
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klâsiklerimizi yeni ders kitaplarımızdaki sunumları ve kazanımları ile birlikte ele alınırken sosyal bir 

eylem gerçekleştirilmekte ve yeni bir öyküleme süreci içine girilmektedir. Alışıla geldiği üzere 

açıklayıcı değişken yapılar, artık bağlama bağlı sosyal yapılardır yani öyküleştirilmiş gerçekliklerdir. 

Öyküleşmeyi mümkün kılan çevre, seyirci, tanımlayıcı kaynaklar, uygulamalar ve tecrübe arasındaki 

etkileşimin uzlaşmasıdır (Gubrium ve Holstein, 2008). Pandemi sürecinden dolayı çalışma ders kitabı 

ile sınırlı kalmıştır. Ders kitabının kendi anlatı düzeni ve kazanımlar çerçevesinde bu uzlaşma ele 

alınmıştır.  

 

Yöntem 

Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma, doküman incelemesine göre 

desenlenmiştir. Dokümanın özgünlüğü, parça-bütün ilişkisi, hangi kısmın alıntılandığı, metin türü, 

metnin konusu, analiz birimi seçme gibi aşamalarla veriler ele alınır. 5.,6., 7., 8. Sınıf Türkçe ders 

kitapları (2019) “Dede Korkut Hikâyeleri, Türk Destanları, Orhun Abideleri” birimine göre taranmış 

ve belgeye dayalı materyal incelemesinin beş işlevi göz önünde bulundurulmuştur. Bu işlevler 

çalışmamızın içeriği ile şu şekilde sıralanmaktadır: Metnin ait olduğu bağlam ile tarihsel geçmişe ışık 

tutması; ders kitaplarındaki Dede Korkut Hikâyeleri ve Türk Destanları ile tarihi ve kültürel mirasın 

ele alınması söz konusudur. Belgelerdeki bilginin yeni sorular üretebilmesi; okuma parçaları ile ilgili 

okuduğunu anlama, sözcük bilgisi, cümle bilgisi ve anlam bilgisi alıştırmalarına yöneliktir. Geçmiş 

ile günümüzü karşılaştırılarak başka kaynaklara yönlendirmesi; medya okuryazarlığını ve kütüphane 

araştırmasını geliştirmektedir. Gelişmeyi ve değişmeyi takip etmeyi sağlaması; tema sonu 

değerlendirme ile gerçekleştirilmektedir. Bulguları başka kaynaklarla da doğrulayabilmesi; diğer 

araştırmacılar da eğitim-öğretimde “Dede Korkut Hikâyeleri, Türk Destanları, Orhun Abidelerinin 

önemine dikkat çekmektedir (Bowen, 2009). 

 

Türkçe Dersinin Öykülemesi 

Öğretimin bir anlatı düzenlemesi olması, metinlerarasılık, gözlem ve görüşmeyi içermektedir. 

Türkçe öğretiminde temalar arası geçişler, disiplinler arası göndermeler,  görsel okuryazarlık, medya 

okuryazarlığı, çevrimiçi kaynaklar ve araçlar, vd. günümüz metinlerarasılık örneklerindendir. Her bir 

öykülemede okuma/dinleme metinleri yeni bir bakış açısıyla, yeni yorumlar ve ikilemlerle ele 

alınmaktadır. Gözlem ise toplumsal alan olan okulu, okul çevresini işaret etmektedir. Günümüzde ise 

web2.0 uygulamaları, EBA gibi bilişim ağları yeni toplumsal alanları oluşturmaktadır. Eğitim-öğretim 

kurmacısının bileşenleri olan öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki görüşmeler de her bir bileşenin, 

anlatıyı/öğretimi ne kadar bilip bilmediğini göstermektedir. 

Öyküleme incelemesinin modelleri olarak tematik, yapısal, etkileşimsel, gösterimsel 

incelemeler sunulmaktadır. Tematik incelemede içerik önemli olmakla birlikte, nasıl dendiğinden çok 

ne dendiği önemlidir. Dilin, anlama giden doğrudan ve açık bir yol olarak kabul edilmesi, içeriğin ne 

dediği üzerinde durulmasını salık verir. Öğretmen anlama giden yolda dili doğru anlaşılır ve açık 

kullanmak zorundadır.  Dersini anlatırken anlatı araçlarını çok dikkatli seçmelidir. Aksi takdirde 

hikâye inandırıcı olmaz diğer bir değişle öğrettikleri kalıcı olmaz. Hikâyenin kalıcı olması için olay 

örgüsünün yani bilgi akışının açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu akış sırasında yapılan yönlendirmeler 

anlaşılır olmalı, ilgi çekici olmalı ve en önemlisi hikâyenin yani dersin sonundaki eylem şimdiye 

taşınmalıdır. Bunun için hikâye anlatıcısı öğretmen, anlamı inşa ederken, dersi yorumlarken tarihsel, 

etkileşimsel, kurumsal etkenleri dikkate almalıdır. Dersin/hikâyenin sonunda bütün bunlar nasıl 

şekilleniyor diye de gözlem yapmalıdır. Çünkü dünyanın nasıl olması gerektiğini bilgilerle, 

becerilerle, tutumlarla anlatırken değerler inşa ederler. Bu süreçte öğrenciye yönelttikleri sorularla 

kimlik olgusuna farkında olmadan gönderme de yaparlar.  

Türkçe öğretiminde temanın içeriği, neleri aktardığı önemlidir. Çünkü programdaki 

kazanımları karşılaması gerekmektedir. İçeriğin daha iyi anlaşılması için metindeki özne, nesne, olgu 

ve toplumsal yapı değerlendirilir. Her biri, öznenin kimlik oluşumunda söz sahibi olduğu gibi aynı 

zamanda kimliğin yaşamöyküsel parçalılığını da göstermektedir. Bu parçalılık, incelediğimiz 

metinlerde aidiyet sorunsalı ve metinlerin dışında milli kültür sorunsalı ile karşımıza çıkmaktadır.  
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Ders kitabındaki temayı incelerken metnin temadaki yeri, önceki ve sonraki metin ile ilişkisi, 

içeriğe katkısı, tema ve diğer metinlerle ilişkisi ele alınmaktadır. Metnin temadaki kullanım 

bağlamından yola çıkarak tematik kategorinin dışında kalanlar, metin ile tema arasındaki ikilemler de 

göz önünde bulundurulmaktadır.  

Yapısal incelemede ise biçim önemlidir. Çünkü öykülemenin inandırıcılığı söz konusudur. 

Metin temaya nasıl yerleştirilmiş, anlatı araçları olarak neler seçilmiş, hangi görsellerle, ne tür 

alıştırmalarla desteklenmiş gibi temanın yapısını oluşturan unsurlar incelenir. Ders konusunun 

öykülemesinin anlaşılması için öncelikle biçimden yola çıkılır; dersin (öykünün) nasıl anlatıldığını 

kavrayabilmek için de parçalara ayrılır: Biçim (düzen/sıra/ilişkilendirme)-anlam (tema/etkileşim)-

yorum (kullanım/uygulama). Anlamı keşfetmek için tarihsel, geçmiş deneyimleri, etkileşimsel, 

kurumsal etkenleri dikkate almak gerekir. Dersin (öykünün) sınıfta nasıl şekillendiği, öyküleme 

sürecinde öğretmen, öğrenci ve ders kitabının nasıl bir uzlaşmaya gittiği de sınıf içi ve dışı yapılan 

yorumlarla ortaya çıkar.  

Etkileşimsel incelemede kimi zaman anlatıcı-öğretmen ve dinleyici-öğrenci veya rolleri 

değişerek anlatıcı-öğrenci ve dinleyici-öğretmen, tematik içeriği ve anlatı düzenini yeniden 

yapılandırmaktadır. Kısacası anlatıcı ve dinleyici öyküleme sürecinde  işbirliği içerisinde anlamı 

yeniden oluşturmaktadır. Anlatıcı ve dinleyicinin kişisel deneyimleri (hazırbulunuşluk öyküleri) ve 

bunun etrafında şekillenen anlatı düzeni etkinliklere, tutumlara, algılara, becerilere yansımaktadır.  

Gösterimsel inceleme sahne metaforu ile ele alınır. Sınıfın bir sahneyi; öğretmen, öğrenci ve 

ders kitabının oyuncuları; öykülemenin oyunun senaryosunu, temaları oluşturduğu ifade edilebilir. Bir 

öyküyü anlatmak buradaki yorumuyla bir dersi anlatmak iletişimsel bir uygulamadır. Dil becerilerinin 

kazanımlarla bütünleşik uygulanması, görevler, projeler verilmesi ve belli bir çıktısının olması, 

çalışmaların sınıf dışına da taşınabilmesi, bu iletişimi yapılandırmaktadır. Bundan dolayı da belli bir 

eğitim-öğretim söylemi içerir;  durumsaldır; eleştirel-inşa edici uygulamalar geliştirir ve somut bir 

ürünü vardır. Bu söylem kimlik inşasında kullanılır (Riessman, 2005). Bu süreçte  öğretmenin yani 

anlatıcının kendisinin nasıl tanınmak istediği, öğrenciye ne sunmak istediği, öğrenciyi oyuna, 

öykülemeye nasıl dahil etmek istediği tartışıldığı gibi ders kitabının da bu süreçteki rolü belirlenmeye 

çalışılır.  

 

Bulgular 

 5. Sınıf Türkçe ders kitabında, 4.tema Milli Kültürümüz (s.103-134), sırasıyla Fatih 

Kısaparmak’ın “Kilim” başlıklı şiirini, Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı tiyatro eserini, 

Dede Korkut Hikâyesi “Boğaç Han” ı, dinleme/izleme metni olan “Ali Kuşçu”yu, Cengiz 

Aytmatov’un “Beyaz Gemi”sinden alınmış bir efsane olan “Geyik Ana” adlı serbest okuma metnini 

içermektedir. Metinlerle ilgili çalışmalarda bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını bulma, soru-cevap 

hazırlama, metnin konusunu, ana fikrini bulma, anlatı araçlarını tespit etme, okuduğunu ve dinlediğini 

anlama soruları görülmektedir. Bu unsurlar temanın hem olay örgüsünü hem de yapı plânını 

vermektedir. 

Bu çalışmanın merkezindeki “Boğaç Han” hikâyesi Türk kültüründe isim verme geleneğini 

işleyen bir çizgi roman şeklinde verilmektedir. Yapısal incelemede hikâye öncesinde vatan sevgisi 

şiiri yazma etkinliği ve Türkiye bayrağı ile boydan boya kaplanmış Türkiye haritası görseli; isim 

verme geleneği ile ilgili hazırlık çalışmaları; daha sonra hikâyenin hemen arkasından metindeki 

sözcükleri cümlede kullanma; hikâyenin anlatı unsurlarını (kahramanlar, yer, zaman, olay) tespit 

etmek; hikâye ile ilgili okuduğunu anlama soruları; hikâyedeki olayı yeniden kurgulamak  üzerinde 

durulması gereken düzenlemelerdir. “Boğaç Han” hikâyesinin hemen arkasından “Manas 

Destanı”ndan bir alıntı ile de Kırgız Türklerinin isim verme geleneği tanıtılır. Burada farklı Türk 

gelenekleri karşılaştırılarak kültürel farkındalık oluşturmak amaçtır. Yapısal düzenleme, Manas 

destanından sonra noktalama işaretlerinden kısa çizgi kullanımı etkinliği, isim verme geleneğini 

kendimize uyarlayarak hikâye yazmak, verilen tarihi şahsiyetlerden (Fatih Sultan Mehmet, Uluğ Bey, 

Nasrettin Hoca, Pîrî Reis, Mimar Sinan, Yunus Emre, Kâtip Çelebi) birisini seçip tanıtıcı konuşma 

yapmak ile devam etmektedir. 
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Tematik incelemede Boğaç Han, özne; boğa, nesne; kahramanlık, olgu; toplumsal yapı, 

toplum tarafından kabul ile ilişkilendirilmektedir. “Boğaç Han” hikâyesi ile ilgili alıştırmalarda 

öğrenci kurguya dahil edilerek isim verme geleneğini kendi bakış açısı ile yorumlaması istenmektedir. 

Öğrencinin gelenek ile özdeşleşmesi hedeflenmektedir.  

Etkileşimsel incelemede hikâye öncesi aile büyükleri ile görüşerek öğrencinin kendi isminin 

nasıl verildiğini öğrenmesi, Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında 

bilgi edinip anlatması gibi hazırlık çalışmaları, hikâyeyi sesli okuma, metindeki kelimelerle ilgili 

tahminde bulunma, hikâyeyi kendi kurgusuyla yeniden yazma, bir sonraki derse hazırlık çalışmasında 

“toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır” sözünden hareketle çevreyi gözlemleme 

görevinin verilmesi söz konusudur.  

Gösterimsel inceleme açısından bir veri tespit edilememiştir. Son olarak Cengiz Aytmatov’un 

“Beyaz Gemi” kitabında geçen “Geyik Ana” efsanesi serbest okuma biçiminde ele alınır. Köken, 

aidiyet ve yurt kurma gibi kavramlar işlenir. Bütün bu metinlerle öğrencilere rol-model şahsiyetler 

sunulmaktadır.  

6. Sınıf Türkçe ders kitabının 2. teması Milli Mücadele ve Atatürk (s.41-72), Fazıl Hüsnü 

Dağlarca’nın “Kuşların Çektiği Kağnı” başlıklı şiiri ile başlar. Arkasından yine aynı şâirin “Mustafa 

Kemal’in Kağnısı” şiiri verilir. Çalışmaya veri olan parça, 6.etkinlikteki Nuri Köstüklü’nün konferans 

metninden bir alıntıdır: “Milli Mücadelede Türk Çocukları ve Bir Destan”. Kurtuluş Savaşında Türk 

çocuklarının gösterdiği fedakârlık, cesaret, sorumluluk, vazifeşinaslık ele alınır.  

“Milli Mücadelede Türk Çocukları ve Bir Destan” parçasını, Faruk Nafiz Çamlıbel’in 

“Çanakkale” şiiri takip eder. Şiirde Çanakkale savaşı ile destanlaşan Çanakkale şehri belirtilmektedir. 

Sırası ile Ceyhun Atuf Kansu’nun “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” adlı eserinden kısaltılan “Anadolu 

İmecesi” okuma parçası, Nüzhet Erman’ın “Sakarya’nın Değeri” şiiri, “Baba” başlıklı dinleme metni, 

Suavi Kemal’in “Yeni bir Sabah” adlı serbest okuma metni verilir. Tarihten günümüze başta Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlığı ve vatanseverlik bilinci aşılanmaktadır. 

“Yeni bir Sabah” metni, 15 Temmuz destanını anlatmaktadır. Çanakkale savaşları ile 15 Temmuz 

arasında bağlantı kurulur. Vatana sahip çıkma, milletin birlik ve beraberliği, toplumun en üst 

kademesinden en alt kademesine kadar herkesin dayanışma içinde olması, herkesin birer Milli 

Mücadele Kahramanı olabileceği öğrencilere verilen mesajlardandır. Bilinmeyen kelimelerin 

anlamlarını bulma, başlık ve içerik eşleştirme, özet çıkarma, bilgilendirici metin oluşturma, tema, 

konu ve ana fikir ayrımı, okuduğunu anlama soruları gibi alıştırmalar çerçevesinde metinler çalışılır. 

Ayrıca 8.tema Vatandaşlık’ta Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun gezi yazısı “Nazilli Destanı” (s.259-261) 

adlı okuma parçası ile Nazilli Basma Fabrikasının üretime ve sanayiye katkısı anlatılır. 

Çalışmanın analiz birimi göz önünde bulundurularak “Milli Mücadelede Türk Çocukları ve 

Bir Destan” parçası, “Çanakkale” şiiri ve “Yeni Bir Sabah” serbest okuma parçasının temadaki yapısal 

incelemesi yapılmıştır. “Milli Mücadelede Türk Çocukları ve Bir Destan” parçasının öncesinde 

dilbilgisi ve sözcük bilgisi çalışmaları vardır. Sonrasında ise “Kuşların Çektiği Kağnı” şiirinin türüne 

uygun bir şekilde devam ettirilmesi ve sosyal medyada paylaşılması istenir. Milli Mücadeledeki Türk 

çocuklarının yazdığı destanla ilgili bir etkinlik yoktur. “Çanakkale” şiirinin öncesindeki hazırlık 

çalışmasında ise “Çanakkale’den Kurtuluşa” belgeseli seyrettirilir ve daha sonra bağlamsal sözcük 

çalışması, dilbilgisi etkinliği yapılır. “Yeni bir Sabah” serbest okuma parçası sadece en sonda yer 

almaktadır. 

Tematik incelemede Türk çocukları (Milli Mücadelede Türk Çocukları ve Bir Destan), 

Çanakkale şehri (Çanakkale şiiri), Boğaziçi Köprüsü (Yeni Sabah) özne; Anadolu (Milli Mücadelede 

Türk Çocukları ve Bir Destan), Türk milleti (Çanakkale şiiri), Türk milleti (Yeni Sabah), nesne; her 

üç metinde de kahramanlık, olgu; toplumsal dayanışma ve milli şuur, toplumsal yapı ile ilgilidir. 

Etkileşimsel incelemede “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeseli izleyip not almak ve 

arkadaşlarla paylaşmak; “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” için bir el ilânı tasarlamak, 

el ilanı metnini oluştururken özlü sözlerden ve şiirlerden yararlanmak; Millî Mücadele ve 

kahramanlıkla ilgili bilgilendirici bir metin oluşturmak ve sosyal medyada paylaşmak, sınıf/okul 

panosuna asmak tespit edilmektedir. 
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Gösterimsel incelemenin içeriği şu şekildedir: “Millî Mücadele yıllarında yaşamak ister 

miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplarken sözcükleri anlamlarına uygun ve beden dilini de etkili 

kullanmak; “Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale” konulu bir konuşma hazırlamak ve konuşma 

sırasında dinleyicilerle göz teması kurmak; gereksiz el ve kol hareketleri yapmamak; Millî Mücadele 

kahramanları hakkında araştırma yapıp onlardan birinin yerine geçmek; kahramanın hayat hikâyesini, 

Millî Mücadele’de yaptığı yararlılıkları ve kahramanlıkları onun ağzından anlatmak; konuşmanın 

bölümlerindeki önemli bilgilerin anahtar sözcükleri listelemek, hafızada tutarak, hayal gücünü ve 

beden dilini etkili kullanarak konuşma yapmak; sesi, kahramana göre (yaşlı, genç, kadın, erkek vb.) 

ayarlamak. 

7.Sınıf Türkçe ders kitabının 2. teması Milli Mücadele ve Atatürk, Faruk Çil’in hazırladığı 

“Atatürk ve Anıları” ile başlar. Mustafa Turan’ın “Destanlaşan Çanakkale” adlı eserinden alınan 

“Koca Seyit” okuma parçası ile devam eder. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Bir Mustafa Kemal Vardı” şiiri, 

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Atatürk’ü Düşünürken” şiiri, “Bayrağımız Altında” dinleme metni, Suzan 

Çataloluk’un “Muhteşem Kut’ül Amâre Zaferi” serbest okuma metni sırasıyla verilir. “Koca Seyit” 

ile “Muhteşem Kut’ül Amâre Zaferi” okuma parçalarının içinde geçen destansı unsurlar analiz 

birimimiz ile örtüştüğünden bu iki parça üzerinde durulmuştur. Temanın genelinde bayrak, Atatürk ve 

vatan sevgisi, millet, bağımsızlık kavramlarının önemi ve farkındalıklarını geliştirme en temel 

kazanımlardır.  Sözcük bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi, okuma anlama, anı ve mektup türlerinin 

tanıtımı, görsel okuryazarlık, içerik karşılaştırma çalışmaları görülmektedir.  

Yapısal incelemede dikkat çeken noktalar şunlardır:  “Koca Seyit” okuma parçasından önceki 

etkinlikte öğrencilerden başlarından geçen ya da tanık oldukları bir olayı yazmaları; metne hazırlık 

çalışmasında Çanakkale Savaşı ve Seyit Onbaşı hakkında internet araştırması yapmaları istenir. 

Metindeki görseller çizgi roman karakterleri şeklinde verilmiştir. Daha sonra metinde önemli görülen 

yerleri not alarak okumaları istenir. Metinden sonra bağlamsal sözlük çalışması, metinle ilgili soru-

cevap hazırlama, amaç-sonuç cümleleri kurmak, büyük harf kullanımı, kip eki çalışması verilir. 

“Muhteşem Kut’ül Amâre Zaferi” metni temanın sonunda yer almakta ve metinle ilgili herhangi bir 

çalışma yoktur. 

Tematik incelemede Seyit Onbaşı (Koca Seyit), Türk askerleri (Muhteşem Kut’ül Amâre 

Zaferi) özne; Top mermisi(Koca Seyit),  Kut’ül Amâre (Muhteşem Kut’ül Amâre Zaferi) nesne; her 

iki metinde de iman ve inanç olgu; vatanı korumak ve savunmak da toplumsal yapıyı vermektedir. 

Etkileşimsel incelemede Çanakkale Savaşı ve Seyit Onbaşı hakkında yaptıkları internet 

araştırmasını arkadaşları ile paylaşmaları, Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğraflardan yola çıkarak 

kompozisyon yazmak ve arkadaşlarla paylaşmak görülür. 

Gösterimsel incelemede Seyit Onbaşı ile ilgili internetten edinilen bilgiler hakkında 

konuşmak vardır. 

8.sınıf Türkçe ders kitabının 5.teması “Zaman ve Mekân”da gelecek derse hazırlık 

çalışmasında ilk Türk destanlarının araştırılması ve sınıfa getirilmesi istenir. Daha sonra 6.tema Milli 

Kültürümüz Nihad Sami Banarlı’nın kaleme aldığı “Göç Destanı” ile başlar. Muhittin Öngüt ve Eda 

Özdemir’in kaleme aldığı Nasreddin Hoca’nın hayat hikâyesi ve Nasreddin Hoca fıkrası, Aşık Veysel 

Şatıroğlu’nun “Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” ve “Uzun İnce Bir yoldayım” şiirleri, Mehmet 

Önder’in “Bir Fincan Kahve” adlı okuma parçası, Mevlüt Kaplan’ın “Kız Kulesi” dinleme metni, 

Bekir Aktan’ın derlediği “Karagöz” serbest okuma parçası sıralanır. Sözcük bilgisi, cümle bilgisi, 

anlam bilgisinin yanı sıra konu-ana fikir-ana duygu ayrımı, gerçek ve kurgusal unsurların tespiti,  

içerik-başlık uyumu, hikâye yazma, âşık geleneği, türküler, klâsik Türk sanatları, koleksiyonlar, tarihi 

eserler, vb. üzerinden kültürel mirasın tanıtımı öğrencilere etkinliklerle sunulmaktadır. Destanların 

birey ve toplum üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Vatan sevgisi, halk kültürü, Anadolu 

konukseverliği, tarihi eserlerin hepsinin kültürel değer ve miras olduğu önemle vurgulanmaktadır. 

Milletin değerlerini, duygu ve düşünce dünyasını, zevklerini, inançlarını, hayat biçimini besleyen 

kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak herkesin sorumluluğudur. 

Yapısal incelemede  “Göç destanı” metninde çizgi roman karakterlerine benzer karakterlerden 

oluşan bir görsele yer verildiği görülmektedir. Metnin sonunda bağlamsal sözcük çalışması, metinle 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   176 
 

ilgili okuma-anlama soruları, ana fikir-konu tespiti, gerçek ve kurgusal unsurları bulmak, destan 

özelliklerinin tespiti, fiil çatısı alıştırması vardır. 

Tematik incelemede Uygur halkı özne; kaya/tılsımlı taş nesne; yurdu terk etmek zorunda 

kalmak/göç olgu; vatanın bölünmez bütünlüğü şuuruna sahip olmak toplumsal yapıdır. 

Etkileşimsel incelemede “Göç Destanı” parçasının öncesindeki hazırlık çalışmasında 

milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olduğu; destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile 

ilgili düşünceleri sorulur ve öğrencilerden anlatmaları ve daha sonra metni, noktalama işaretlerine 

dikkat ederek sesli okumaları istenir.  

Gösterimsel incelemede 8.etkinlikte araştırılan destanlardan en beğenilenin anlatılması 

görülmektedir. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Türkçe ders kitaplarında Bilge Tonyukuk ve Orhun Kitabelerine dair bir şey yer 

almamaktadır. Türkçe programının kazanımlarına bakıldığında sadece 8. sınıfa ait olan aşağıdaki 

kazanımın açıklamasında tür bağlamında destan yer almaktadır. Fakat metin türlerine ilişkin ayrıntılı 

bilgi verilmemektedir:  

Kazanım: T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.  

Açıklaması: Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.  

Öyküleme analizi aşamalarına baktığımızda yapısal aşama sözcük bilgisi ve dilbilgisi üzerine 

yoğunlaşmış; metinlerle ilgili görseller ve etkinlikler hem eksik hem de öyküleme sürecinde bağlamsal 

açıdan içeriği desteklemekte zayıf kalmıştır. Tematik aşamada temanın anlatı düzenini oluşturan 

metinler arası geçişlerde mantıklı bir yapılandırma ve ilişkilendirme yoktur. Ayrıca destan, halk 

hikâyesi türleri yüzeysel kalmakta, abide metnine ise hiç değinilmemektedir. Metinlerdeki özne ve 

nesne belirgin olarak anlaşılırken, edebi türün, temanın ve ana fikrin daha iyi anlaşılmasını sağlayan 

olgu ve toplumsal yapı ile ilgili çalışmaların daha fazla olması gerekmektedir. Etkileşimsel aşamada 

ise hikâyenin/konunun kalıcı olması için olay örgüsünün yani bilgi akışının daha açık ve anlaşılır 

olması gerekmektedir. Bu akış sırasında yapılan yönlendirmeler anlaşılır, ilgi çekici olmalı, öğrenci 

biçimi, anlamı ve kullanımı belirlenmiş örnek çalışma taslakları ile desteklenmelidir. Şiir, anı, hikâye 

yazın deyip öğrenciden kendi başına boş sayfayı doldurması beklenmemelidir. En önemlisi de 

hikâyenin yani dersin sonundaki eylem (örneğin tema sonu değerlendirme ve kazanımlar) şimdiye, 

günümüze taşınmalıdır. Dede Korkut Hikâyeleri, Türk destanları ve Orhun Abideleri, dil becerilerinin 

bütünleşik olarak uygulandığı görevler çerçevesinde ve tarih, sanat tarihi, arkeoloji, coğrafya, 

mimarlık, müzik gibi farklı alanlarla birlikte ele alınarak öğrenciye sunulmalıdır ki zihinlerinde somut 

canlandırma yapabilsinler. Gösterimsel aşama ise bireysel konuşma, hikâye yazma ve paylaşma 

ağırlıklıdır. Sahne metaforundan ve iletişimsel bir uygulamadan uzaktır. Halbuki öğrencinin ders 

kitabı ile iletişim içerisinde olması gerekmektedir. Öğrencilerin nihai yorumcular olduğu düşünülürse 

ders kitabının öğrenciye ne sunmak istediği, öğrenciyi oyuna, öykülemeye nasıl dahil edeceği anlaşılır 

olmalıdır. 

Ders kitapları (anlatılar) geçmişi olduğu gibi aktarmaktan ziyade dünü, bugünü ve geleceği 

birleştirmelidir. Böylelikle milli kültür aktarımında anlatı etnografyası (Gubrium ve Holstein, 2008) 

ihtiyacı da karşımıza çıkmaktadır. Öykü (ders kitabı), tecrübe(Türk Klâsikleri) ve anlam (kültürel 

miras) arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için etkileşimi ve kurumsal düzeni etkin hale getirmek 

gerekmektedir. Karacaoğlu ve Karakuş (2020) çalışmalarında günümüzde Dede Korkut Hikâyelerinin, 

öğrencilerin bu eserlerde yer alan millî değerleri edinme sürecine katkı sağlayacağını belirtir. Aynı 

zamanda öğrencilerin kendilerinin de atalarını, kültürünü, gelenek ve göreneklerini, iyiliği, 

merhametli olmayı bu hikâyelerle kazanabileceğini ifade ettiklerini dile getirir.  

Dersin öykülemesi, hazırbulunuşluklardan yola çıkarken esasında tema bütünlüğünü ve temanın 

öğrenciler için nasıl daha anlamlı hale gelebileceğini araştırmaktadır. Bu çerçevede sözlü ve yazılı 

edebiyatın klâsikleri arasında yer alan Dede Korkut hikâyeleri, Türk destanları, Orhun Abideleri 

aslında öğretmenlere (öykü anlatıcıları) kollektif kimlik ve milli kültürel şahsiyet oluşumu için 
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hayatları yeniden tasarlama olanakları sunmaktadır (Riessman, 2005:6). Kısacası bu eserlerin 

öğretiminin öyküleme incelemesi, kişisel yaşamöyküleri ile toplumsal yapı arasında bağlantılar kurar; 

diğer bir deyişle birey, öz düzenleme, toplumsal düzen, milli, kültürel ve ahlâki değerler arasındaki 

iletişimi daha sağlıklı hale getirir. 
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ÇOCUKLAR İÇİN YAZILAN ESERLERDE HALK EDEBİYATI UNSURLARININ 

KULLANILMASI BAĞLAMINDA MELEK ÖZLEM SEZER’İN ÇOCUK KİTAPLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Dr. Seda Gül KARTAL1 

 

Özet 

Bir milletin maddî ve manevî kültürüne ait tüm unsurları, daha geniş tanımıyla kültürel tarihini 
edebiyatında bulmak mümkündür. Bu açıdan halk edebiyatı, yeni kuşaklara yerel kültür 
aktarımının sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda her seviyeden okuyucuya 
hitap eden sözlü kültür verimlerinden masal, destan, efsane, tekerleme, bilmece, fıkra ve 
geleneksel tiyatroya ait türler; şiirsel, mizahî ve olağanüstü unsurları ile çocuklara ilgi çekici bir 
deneyim sunmaktadır. Bu da çocuk edebiyatı içerisinde halk edebiyatına ait ve halk edebiyatı 
geleneğinden beslenen edebî eserlere çocuğa görelik ilkesi göz önünde bulundurularak yer 
verilmesi konusunu gündeme getirmektedir. Bu çalışmada sözlü kültür ürünlerinin çocukların 
geçmiş ve günümüze ait kültürel değerler arasında köprü kurabilmeleri için yeniden 
yorumlanması ve üretilmesinin önemi hakkında tespitlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda şair, 
yazar ve masal araştırmacısı Melek Özlem Sezer tarafından kaleme alınan çocuk kitapları, halk 
edebiyatı unsurlarının çağdaş bir yorumla çocuk edebiyatında kullanımına yönelik bir örnek 
sunmak maksadıyla incelenip değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, kültür, halk edebiyatı, halk kültürü, Melek Özlem Sezer. 

 

EVALUATION OF MELEK ÖZLEM SEZER'S CHILDREN'S BOOKS IN THE CONTEXT OF USING 
ELEMENTS OF FOLK LITERATURE IN WORKS WRITTEN FOR CHILDREN 

Abstract 

It is possible to find all the elements of a nation's material and spiritual culture in its literature, 
or with its broader definition, in its cultural history. From this point of view, folk literature is of 
great importance in ensuring the conveyance of local culture to new generations. At the same 
time, the genres of fairy tales, epics, legends, rhymes, riddles, anecdotes, and traditional theater 
from oral culture yields that appeal to readers of all levels; poetic, humorous and extraordinary 
elements provide an engaging experience for children. This, in turn, raises the issue of placing 
literary belonging to folk literature and fed by the tradition of folk literature works into children's 
literature by taking into account the principle of suitability for child principle. In this study, 
definitions were made about the importance of reinterpreting and producing oral culture 
products so that children can be able to relate cultural values belonging to the past and present. 
In this context, children's books written by the poet, writer and fairy tale researcher Melek Özlem 
Sezer have been studied and evaluated in order to provide an example of the use of folk 
literature elements in children's literature with a contemporary interpretation. 

Keywords: Children's literature, culture, folk literature, folk culture, Melek Özlem Sezer. 

 

Bir toplumun yaşam biçimini, deneyimlerini, değerlerini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini 

halk edebiyatı ürünlerinde görebiliriz. Bu açıdan kültür aktarımının gerçekleşmesinde ve kültürel 

yeterliğin geliştirilmesinde halk edebiyatı ürünlerinin yeni nesiller tarafından okunup bilinmesi, temel 

bir gereksinim hâline gelmektedir. Bizde ve dünyada çocukların halk edebiyatı ürünleriyle ve 

dolayısıyla kendi kültürleriyle tanışması öncelikle ana dil eğitimlerine de katkıda bulunan ninniler, 
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tekerlemeler, bilmeceler ve masallar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Aynı zamanda bu ürünler şiirsel, 

mizahî ve olağanüstü unsurları ile çocuklara ilgi çekici bir deneyim sunmaktadır. Bu içinde 

yaşadığımız teknoloji çağı ise çocukların eğilimlerini ve eğlence anlayışlarını belirleyip 

değiştirmektedir. Bu sebeple halk edebiyatı ürünlerinin, çocukların geçmiş ve günümüze ait kültürel 

değerler arasında köprü kurabilmeleri için ilgileri de dikkate alınarak yeniden yorumlanması ve 

üretilmesi önemli hâle gelmektedir. Bu sayede nesiller, ortak bir kültürle yetişebilecek, mensup 

oldukları ve içinde yaşadıkları toplumun kültürünü yorumlayabilmelerini sağlayacak kültürel bilgiye 

sahip olabileceklerdir. Bunun dışında kendi kültürleriyle başka kültürlerin benzerlik ve ayrımlarını 

fark etme ve anlama becerisini kazanabileceklerdir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı türünde eser veren 

yazarlardan biri, aynı zamanda masal araştırmacısı olan Melek Özlem Sezer’dir. Karagöz’ün 

Gölgesini Kim Çaldı?(2014), Eyvah Gölgeler Değişiyor!(2015), Sen Hiç Kebikeç Gördün mü?(2016) 

adlı eserlerinde halk tiyatrosu türlerinden biri olan gölge oyununu, alışılageldik tiyatro formundan 

çıkararak masalsı bir anlatımla yeniden yorumlamış; bunu yaparken masal, fıkra, tekerleme, atasözü 

ve deyim gibi diğer halk edebiyatı ürünlerinden de faydalanmıştır. Biz de çalışmamızda, yazarın yeni 

bir yorumla ele aldığı bu üç eserinde yer alan halk edebiyatı unsurlarını inceleyip değerlendirmeye 

çalışacağız.  

Bir halk tiyatrosu türü olan gölge oyununun ilk olarak nerede ortaya çıkıp yayıldığı hakkında 

iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri Asya’da doğup oradan Batı’ya yayıldığı, 

diğeri ise Batı’da doğup, oradan Asya’ya geçtiği yönündedir (Sakaoğlu 2011: 17). Osmanlı 

İmparatorluğu’na ise 16. yüzyılda Mısır’dan geldiği sanılmaktadır (And 1977: 250). Bu tür; içinde 

üretildiği toplumun kültürü, dünya görüşü, inançları, dini, teknolojisi (deriyi işleme, saydamlaştırma 

ve boyama), edebiyatı, toplumsal ve ekonomik yapısı, sanatları (her gölge oyununun tasvirlerinin 

biçim ve çiziminin o ülkenin resim sanatı anlayışı ile yakından ilişkisi olması), öteki dramatik türleri 

ve müziği gibi çeşitli kesimlerin kaynaşmasından oluşur. Bu kesimlerin her biri de ayrı ayrı başka 

kültürlerden etkilenmiş olsa bile bunlar o toplumun kendi kültür süreci içinde erir ve toplum bu 

birikimin tümüne kendi damgasını vurur (And 1977: 18). Bu sebeple gölge oyununa da Türk 

yaratıcılığı katılmış; çok renkli, hareketli ve özgün bir biçim verilmiştir (And 1977: 40). Bu 

yaratıcılığın ürettiği bir tip olan Karagöz ise zamanla oyunla bütünleşmiş ve gölge oyunu yerine 

Karagöz oyunu tabirinin yaygınlaşarak kullanılmasına neden olmuştur. Ayrıca Karagöz oyununun 

doğuşu ile ilgili çeşitli söylentiler de mevcuttur. Bu söylentilerin kaynağı oyunun iki kahramanının 

halkın gönlüne yerleşmesi ve onları gerçekten yaşamış kişiler olarak görmek istemesinden 

kaynaklanmaktadır. Bunlardan biri Karagöz ve Hacivat’ın, Orhan Gazi’nin Bursa’da inşa ettirdiği bir 

camide duvarcı ve demirci olarak çalışırken söyleşmeleriyle öteki işçileri oyalamaları ve cami 

yapımını geciktirmeleri sebebiyle de ölümle cezalandırılmaları ile ilgilidir (And 1985: 285). Melek 

Özlem Sezer,  Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı? adlı eserinde gölge oyununun tarihini söylencelere 

dayandırır, fakat söylencelerde geçen ölüm cezasından özellikle bahsetmez (2018: 26):  “Padişah, Hacı 

İvaz’la Karagöz’e fena kızmış. Kimilerine göre de Bursa’dan kovdurtmuş. Ne olmuşsa olmuş ya, bir 

daha onlardan haber alınamamış.” (2018: 16). Bu söylentilere göre gölge oyununun kurucusu 

olduğuna inanılan Şeyh Küşteri’den de yine aynı eserde bahsedilir: 

“Peki, onları çok seven arkadaşları Şeyh Küşteri ne yapmış dersin? Başından sarığını çıkarmış, 

kumaşını dört bir ucundan çivilere tutturup, ‘İşte bu dünyadır!’ demiş. Yaptığı perdenin arkasına da 

mum yakmış ki gölgeler ortaya çıksın. Sonra terliğinin tekini perdeye yaklaştırarak, ‘Bu Hacı 

İvaz’dır,’ demiş. Diğer terliğini perdeye yaklaştırınca, ‘Bu da Karagöz’dür,’ demiş ve perdenin 

arkasındaki mumu göstermiş: ‘Bu yanan ışık da insanların içindeki yaşama sevincidir” (2018: 26). 

Bu, deriden kesilmiş bir takım insan, hayvan, bitki, eşya vb. şekillerin arkadan ışık verilerek 

beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan (Kudret 1968: 7) oyunun icra edilmesi hakkında 

da eserlerde yazar anlatıcı tarafından zaman zaman çeşitli bilgiler verilir:  

“Oyunda bütün tasvirleri oynatıp konuşturan Karagöz ustası Dilber’den bir bohça, 

                                                           
 Bu incelemede yazarın eserlerinin son baskılarından yararlanılmıştır: Sezer, Melek Özlem (2018). Karagöz’ün Gölgesini 

Kim Çaldı?, 8. Baskı, İstanbul: Can Çocuk Yayınları.; Sezer, Melek Özlem (2019). Eyvah Gölgeler Değişiyor!, 5. Baskı, 

İstanbul: Can Çocuk Yayınları.; Sezer, Melek Özlem (2020a). Sen Hiç Kebikeç Gördün mü?, 2. Baskı, İstanbul: Can Çocuk 

Yayınları. 
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Tasvirlerin konulduğu sandıktan sorumlu Sandıktar’dan kafam kadar bir ekmek, 

Sırası gelen tasvirleri ustaya veren, o kadar işin arasında tutup bir de zille, nareke çalan 

Çırak’ten dilim kadar peynir, 

Oyunda geçen şarkıları, türküleri okuyan bülbül sesli Yardak’tan yumruğum kadar domates, 

Tef çalan Dayzeren’dense… Dım dı dı dım dımmmm, dım dı dı dımmm!” (2019: 65). 

Oyunların içeriği seyircilerinin kimler olduğu ile yakından ilgilidir. Bu sebeple Karagöz 

ustası, bir çocuk topluluğuna ya da sadece erkelerin bulunduğu bir seyirci kitlesine uygun olarak 

oyunun içeriğini değiştirebilir. Oyunun yeri, zamanı, takvimdeki günün anlamı gibi çeşitli ögeler, 

günlük ve sosyal olaylar da oyunun bütününü etkileyebilir. Ayrıca oyun, her zaman oynandığı 

dönemin yeniliklerini de benimsemeyi bilmiştir (And 1970: 72). Örneğin telgraf ve fotoğraf gibi 

yenilikler, yeni oyunların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Karagöz oyununun bu esnek yapısından 

yararlanan yazar da çocuklarının beğeni ve ilgilerini dikkate alarak oyunları uyarlar ve bu 

uyarlamalarda günümüze ait unsurlara da yer verir. Örneğin; Karagöz ve Hacivat’ın futbol oynaması 

(2018: 9); Hacivat’ın Karagöz’e kaybolan gölgelerini bulmak için dedektif tutmalarını önermesi 

(2018: 16), Karagöz’ün kendisini örümcek adama benzetmesi (2018: 43) gibi unsurlar, hem geleneksel 

bir türün güncelleştirilmesini sağlamakta hem de çocukların ilgilerine hitap etmektedir.  

Bu doğaçlamaya dayanan oyunlarda başkişiler Karagöz ve Hacivat’tır. Karagöz okumamış bir 

halk adamıdır. Her olaya ve lafa karışır. Ayrıca özü söz birdir, düşündüğünü söylemekten 

çekinmediğinden ve patavatsız bir kişi olduğundan zor durumlara düşer. Hacivat ise Karagöz’ün tam 

tersi bir tiptir. Her çeşit bilim ve sanattan az buçuk anlar, görgü kurallarına uygun davranır ve her 

zaman kişisel çıkarlarını ön planda bulundurur, kurnazdır (Kudret 1968: 28). Melek Özlem Sezer’in 

incelediğimiz eserlerinde başkişiler ise Karagöz ve Hacivat’ın dedeleriyle benzer özelliklere sahip 

aynı adlı torunlarıdır: 

“Saçı kara, kaşı kara, hele gözü kapkara… Şapkası düşse, çıkar keli ortaya. Aman pek 

sinirlidir şu benim Karagözüm, sakın ha onu kızdırma, kızdırıp da tepesini attırma. 

Pek akıllıdır o. İster Hacivat de ona, ister Hacı İvaz. Kurnaz mı kurnaz, üstelik oyunbaz… 

Karagöz patavatsız, her sözü yanlış anlamakta usta, biraz da kavgacı. Hacivatsa dil ustası.” (2020: 12) 

Bazen de dede Karagöz de rüyalar aracılığıyla torunu ile konuşarak vak’aya dâhil olur (2018: 

9, 2019: 18) Ayrıca oyunda yer alan bazı yan karakterlere de eserlerde yer verilmiştir. Bu karakterler 

Cazu (2018: 20), Beberuhi (2019: 59), Külhanbeyi’dir (2019: 61). Bunlar dışında Anka Kuşu (2019: 

52), Rapunzel (2020: 90), Nasreddin Hoca, Don Kişot, Pinokyo, Heidi ve Peter (2020: 50-51) gibi 

masal, fıkra ve roman kahramanları da figüratif şahıs olarak görülür. Ayrıca eserlerin masalsı 

atmosferine uygun olarak Suların Gölgesi (2019), Gölge Kız (2020) ve Kebikeç (2020) gibi çeşitli 

olağanüstü varlıklar da yardımcı karakterler olarak yer alırlar. 

Karagöz oyununda mukaddime, muhavere (söyleşme), fasıl, bitiş gibi kalıplaşmış bir kuruluş 

bulunmaktadır ve bu ögeler sırasıyla oyunda yer almasına rağmen hepsi kendi içinde değişip 

gelişebilmekte, uzayıp kısalabilmektedir (And 2014: 59). Yazar oyunu çocuklar için uyarlarken bu 

sıraya bağlı kalmamış ama her bölümün özelliklerine hemen hemen yer vermeye dikkat etmiştir. 

Oyunun mukaddime bölümünde çeşitli kesitler bulunmaktadır. İlk önce müzik eşliğinde boş 

perdeye göstermelik denilen ve çoğu defa da oyunun konusuyla ilintisi olmayan bir görüntü konulur. 

Bu görüntü bir dalyan, saksıda limon ağacı, vakvak ağacı, gemi ve çalgıcılar olabilir. Bu görüntülerin 

amacı seyirciyi oyunun gerçeğine hazırlamak, oyunun yanılsama havasına sokmak ve merak 

uyandırmaktır (And 1985: 311). Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı? adlı eserin sonunda Karagöz ile 

Hacivat’ın torunları bir perdeye düşerler ve oyun başlamadan önce göstermelik ortaya çıkar. Bu 

göstermelik, iki kahramanın olağanüstü bir macera yaşadığı “kırk ev, kırk kapı”lı (2018: 33) bir kasaba 

meydanıdır. Bu olay aktarılırken aynı zamanda oyunla ilgili teknik bilgiler de verilir: 

“Karagöz’le Hacivat düştüler bir perdeye. Gölge burada, gövde beride… Derken birden 

çalmaya başladı nareke… 

Nareke dediğin bir düdüktür, Karagöz-Hacivat oyunu sırasında öttürülür: Düttürü düt düt! 
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Oyunun girişinde göstermelik denilen dekor tasvirleri düşer perdeye: Bir limon ağacı, bir çiçek, bir 

çeşme, vesaire vesaire. Bu göstermelikler bazen oyunla ilgili, bazen de ilgisizdir. Bizim perdemize 

düşense neredeyse şaka gibidir” (2018: 45). 

Ardından göstermelik kalkar ve Karagöz ile Hacivat perdede oynamaya başlar. Eyvah Gölgeler 

Değişiyor! adlı eserde ise ilk sayfada zurna çalan bir kurt ile davul çalan bir koyun resmi 

bulunmaktadır (2019: 6). Bu resim oyunlarda rastlanan “göstermelik”i anımsatır niteliktedir. 

Bundan sonra oyunda, seyirciye göre perdenin solundan Hacivat gelerek bir semai okur ve semainin 

bitiminde “Off… hay hak!” diyerek perde gazeline başlar (And 1985: 312). Bu ifadede de 

incelediğimiz eserlerde sıklıkla karşımıza çıkar, fakat oyunda olduğu gibi perde gazelinden önce değil, 

farklı durum ve zamanlarda Hacivat tarafından söylenir: 

 “-Offf, hay, hak” 

 -Hay ben sana ne diyeyim? Kafama çarptı yatak! 

-Karagöz’üm niçin yatağın altına giriyorsun? 

-Gölgem kayıp, gölgemi arıyorum” (2018: 11) 

Hacivat, oyunda perde gazelini bitirdikten sonra uyaklı bir anlatımla yakarır ve bir beyit okur. Bundan 

sonra, kendisine kafa dengi bir arkadaş arar ve bu arkadaşın özelliklerini sayar. Ardından;  

“Diyelim: Bu gece işimizi Mevlâm rast getire! 

Yâr, bana bir eğlence, aman bana bir eğlence! 

Yâr, bana bir eğlence!” der (And 1985: 316). 

Bu ifadeye de incelediğimiz eserlerde rastlarız: 

“Hacivat artık bağırmaktan tizleşen sesiyle hep aynı lafı söylüyor, Karagöz’ün kulağını cırmalıyor. 

Bak işte, başladı yine: 

‘Yar bana bir eğlencee, aman yar bana bir eğlencee…” (2020: 33). 

Daha sonra Karagöz oyuna girer. Önce Hacivat ile söyleşirler, sonra dövüşürler. Bu dövüşün sonunda 

Hacivat kaçar, Karagöz yere boylu boyunca uzanır ve uyaklı bir deyişle, saçma sapan sözlerle Hacivat 

hakkında veriştirir ve bir tekerleme söyler (And 1985: 316). Ayrıca oyunun birçok bölümünde dövüş 

sahneleri vardır. Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı? adlı eserde dövüş, doğaüstü varlıklar arasında 

gerçekleşir. Eyvah Gölgeler Değişiyor da ise Karagöz ve Hacivat, gölgeleri olan horoz ve eşek ile 

dövüşürler. Melek Özlem Sezer, halk edebiyatı anlatılarındaki şiddet ve zorbalık sahnelerinin çocuk 

kitaplarında yer almasına karşı olduğu için uyarlama taraftarıdır. “… eski oyunlarda bir zorbalık hali 

var. Kimin hoşuna gider ki şimdi Karagöz’ün olur olmaz nedenlerle Hacivat’ın kafasına vurması, hep 

dayakla kötekle ilgili laflar etmesi, bunun da çocukları korkutması!” (2020b: 29) diyerek bu konudaki 

düşüncesini ifade eder ve bu sebeple Karagöz ve Hacivat arasında gerçekleşecek bir dövüşe 

eserlerinde yer vermez.  

İkinci bölüm olan muhavere veya diğer adıyla söyleşme, genellikle Karagöz oyununun iki 

başkişisi olan Karagöz ile Hacivat arasında geçer (And 1985: 276). Bu bölümde okumuş bir kişi olan 

Hacivat’ın sözlerini okumamış bir halk adamı olan Karagöz, ya yanlış anlar ya da türlü cinaslar, 

nükteler yaparak yanlış anlar görünür (Kudret 1968: 19). Çoğunlukla oyunun konusuyla ilintili 

olmayan söyleşmelere yazarın incelediğimiz eserlerinde vak’a ile alakalı olarak sıklıkla yer verdiği 

görülmektedir: 

“— Karagöz’üm dur, geldik! 

— Sen geldiysen in, ben bir sonraki durakta ineceğim. 

— Otobüste miyiz Karagöz’üm, ne durağı? İşimiz var, bırak şimdi dalgayı. 

— Nerde buldun da yedin ayvayı? 

—Ne ayvası be adam, ne yapacaksın şimdi ayvayı? 
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— Hoşaf yapıp suyunu içeceğim. 

— Yürürsen arkandan geleceğim. 

— Çayırda otlatırken ineğimi kaybettim, ben ineğimi isterim. 

— Ben de gölgemi isterim. 

— Ben de kaymaklısını isterim. 

— Aaa şuna da bak hele! Baklava, kadayıf mı bu? İstersen üstüne bir de dondurma koyalım. 

— Benimki iki porsiyon olsun, cevizi de bol olsun” (2018: 30-31). 

Bu bölümün ardından oyunda fasıl başlar ve asıl konuya girilir. Bazı oyunlarda Hacivat’ın işsiz olan 

Karagöz’e bir iş bulduğu görülmektedir (Sakaoğlu 2011: 76). Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı? adlı 

eserde de bu unsur kullanılır ve Hacivat, kendisine ve Karagöz’e arkeolojik bir kazıda iş bulur (2018: 

19) Bu kazıda, Karagöz’ün yaratıcısı olarak bilinen Şeyh Küşteri’nin terlikleri üzerinde bulunduğu 

rivayet edilen sihirli taşlar aranmaktadır.  

Birçok oyunda halk masallarından, efsanelerden, romanlardan ve tiyatrodan yararlanılır. 

Bunların konuları ödünç alınarak oyunun özelliklerine göre uyarlanır. Bu oyunlarda dev lahanalar, 

kabaklar, olağanüstü değişimler ve yaratıklar, sihirbazlar, cadılar, bakıcılar, bir yarışmayla bir engeli 

yenip bir sonuca ulaşma, tılsımlı sözler, simgelerle konuşma, kılık değiştirme gibi çeşitli masal 

motiflerinin izleri görülebilir (And 1985: 428). Bu doğrultuda yazarın üç eserinde de olağanüstü 

varlıklar, değişimler ve olaylar vak’ayı oluşturan unsurlar olarak yer alırlar. Karagöz’ün Gölgesini 

Kim Çaldı? adlı eserde Karagöz, arkeolojik kazı sırasında bir küp bulur ve ardından karşısına bir 

ejderha ve cazu gölgesi çıkar (2018: 20). Bu eserde başka bir doğaüstü unsur ise ejderha, cazu ve 

Karagöz ile Hacivat dışında arkeoloji alanındaki herkes için zamanın durmasıdır (2018: 20). Bu 

yaşananları ise kendilerine inanılmayacağı gerekçesiyle kimseyle paylaşmazlar. Bu sebeple her ne 

kadar zaman ve mekân itibarî olsa da şahit oldukları doğaüstü bir olayın gerçekliğinden şüphe 

duyulacağını düşünmeleri eseri, masaldan fantastik türe geçirir. Bir diğer örnek olarak verebileceğimiz 

olağanüstü unsur ise önemli bir masal motifi olan “kuyu”nun içinden kırk kapılı bir meydana 

düşmeleridir (2018: 33). Bu eserlerde karşımıza çıkan diğer doğaüstü unsur çeşitli varlıkların 

“dönüşümü”dür. Bunlardan bazıları kiraz çiçeklerinin şemsiye, davul, vazo ve kayığa (2020: 28, 31, 

35, 41); duvarın suya, ağaç dallarının ateşe (2020: 56) dönüşmesidir. 

Bazı olaylar kayıp gölgelerin satıldığı Gölgelerin Bit Pazarı (2019: 23), suyu ışık olan Işıklar 

Hamamı (2019: 27), gökyüzü (2020:67-70), denizaltı (2020:63-66), yeraltı (2020: 71), masal gemisi 

(2020: 80) gibi hayalî mekânlarda geçse de Karagöz’ün evi, arkeolojik kazı alanı, köy kahvesi gibi 

gerçek mekânlara da eserlerde yer verilir. 

Bu oyunların fasıl bölümünde sıkça rastlanan bir durum “arama” eylemidir. Bu iş arama, ev 

arama, birisini arama şeklinde gerçekleşir (And 1985: 432). Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı?, Eyvah 

Gölgeler Değişiyor!’da kendi gölgelerini, Sen Hiç Kebikeç Gördün mü? adlı eserde ise bir genç kızın 

gölgesinin bedenini aranır. Bu arama eylemlerinin iki kahramanı çeşitli maceralara sürüklemesi üç 

eserde de asıl vak’ayı oluşturur. 

Başka bir sıklıkla karşılaşılan durum “kişilerin değişimi”dir. Bu; eşya, hayvan veya başka bir 

insan kılığına girilmesi şeklinde gerçekleşir. Burada ya bedenleri olduğu gibi kalır, başları hayvan başı 

olur ya da başları insan başı kalır, bedenleri hayvan olur (And 1985: 434). Eyvah, Gölgeler Değişiyor! 

da insanlar değil, insanların gölgeleri hayvan gölgeleriyle yer değiştirir. Karagöz’ün gölgesi horoz, 

Hacivat’ın gölgesi ise eşek gölgesi olur (2019: 8). Bazen de kılık değiştirilir (And 1985: 431). Sen Hiç 

Kebikeç Gördün mü? adlı eserde de Karagöz, kadın kılığına girerek Hacivat’ı kandırır (2020: 33). 

Karagöz oyununda taklit önemli bir yer tutmaktadır. Bu, başka bir oyunun taklidi olabileceği 

gibi insanların, hayvanların, kimi zaman da cansız nesnelerin hareketlerine, davranışlarına, 

görünüşlerine benzemek ve benzetmeye de dayanır (And 2014: 13). Eyvah Gölgeler Değişiyor! adlı 

eserde taklit, gölgelerin değişmesi üzerinden gerçekleşir ve bu gölgeler Karagöz ile Hacivat’ın 

taklidini yaparak çevreyi güldürürler (2019: 8). Ayrıca başka insan ve varlıkların da gölgelerinin de 

değiştiği görülür:  
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“Köpeğin gölgesi kedi olmuş, arkasından miyavlaya miyavlaya geliyor.  

Kedinin gölgesi ördek olmuş, o da vaklaya vaklaya gidiyor.  

Çocuğun gölgesi anne, annenin gölgesi çocuk, babanın gölgesi nine, ninenin gölgesi dede… 

Rüzgârda bir yaprak savruluyor; gölgesi, yuvarlak bir şişe… 

Bir top atıyorsun havaya, gölgesi kertenkele… 

Karıncanın gölgesi bulut… 

Ağacın gölgesi ev, evin gölgesi kuş…” (2019: 8-9). 

Karagöz oyunlarının bir başka özelliği ise içinde müziğe, dansa ve şarkıya yer verilmesidir 

(And 2004: s. 13). Bu eserlerde de tef çalındığı, şarkı ve türkü söylendiği ve dans edildiği ifade edilir: 

“Bir de bakıyorlar ki onca aradıkları Gölge Kız perdede dans ediyor! İşte bu çok daha hoş! Karagöz’ün 

Gölgesi durur mu, o da atlıyor perdeye. Oyun bitiyor, bunların canı perdeden ayrılmak istemiyor. 

Sazlar, tefler, narekeler, yani düdükleri çalınıyor; hepsi bir güzel şıngır mıngır oynayıp eğleniyor 

“(2019: 64). 

Bitiş bölümü ise kimi kez çok kısadır. Bu bölümde kişiler perdeden indirilir. Ardından 

Karagöz ve Hacivat dövüşürler. Bu dövüşün ardından Hacivat; “Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım 

sahibine haber vereyim heman!” (Kudret 1968: 22) der. Aynı ifade Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı? 

adlı eserde de benzer şekilde kullanılır (2018: 47).  

Bunun ardından, seyirciye oyunun bittiği haber verilir, kusurlar için özür dilenir ve gelecek 

oyun duyurulur (And 1970: 54). Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı? adlı eserde ikili bu bitişe uygun 

olarak “İşte geldik oyunun sonuna, bir kusurumuz olduysa af ola!” (2018: 48)  der ve Karagöz oyunu 

perdesinden ayrılarak kendi gerçekliklerine dönerler. Yazar da aynı şekilde hikâyesini oyunun 

özelliklerine sadık kalarak bitirir:  

“Dere tepe düz giderken, yolda lale sümbül biçerken, döndüler baktılar ki arkalarına, gölgeleri 

yok yine ortada! Hiç gölge ustalarının torunları gölgesiz olur mu, belli ki çıkacaklar yeni bir maceraya. 

Onu da anlatırız ama sonra… 

İşte bu kitap da bitti burada, bir hata ettiysek af ola!” (2018: 49). 

Yazarın incelediğimiz ve masalsı üslubuyla dikkat çeken eserlerinde, Karagöz oyununda 

farklı edebî türlerden yararlanılması geleneğinden hareketle tekerleme, mani ve fıkra gibi türleri de 

kullandığı görülmektedir. Bu türlerden en çok karşımıza çıkan başkişilerin söylediği tekerlemelerdir: 

“Ham hup şaralop! Ben gölge ustasıyım ama torunumda gölge yok! İsmimi almış, gölgemi 

atmış, dedesini kızdırmış. Hay be kerata, tokmağı yok davul musun sen dumbaba? Kalk da tepemi 

attırmadan git gölgeni ara!” (2018: 9). 

Sen Hiç Kebikeç Gördün mü? adlı eserde aynı zamanda figüratif şahıs olarak yer alan 

Nasreddin Hoca’nın bir fıkrası vak’aya dahil edilir.  

“Karagöz arkasına döner dönmez, Karakaçan’la göz göze geldi. Nasreddin Hoca da bunu 

kaptığı gibi eşeğe bindiriverdi. Eğilen pencere hoop düzeldi, eşek içinden geçti. Geçtiği gibi de, 

bunları sırtından atıp fıkraların içine düşüverdi. 

Sonra efendim, Nasreddin Hoca’yla göle maya çaldılar, göl yoğurda kesince kaşık kaşık 

yediler (2020: 51). 

  Eyvah Gölgeler Değişiyor! adlı eserde ise Hacivat ve olağanüstü bir şahıs olan Suların Gölgesi 

karşılaşırlar. Bu karşılaşma sırasında Hacivat mani yakarak, Suların Gölgesi ise beyit söyler ve 

atışırlar: 

 

“Yol taşlıydı, yüce dağları aştım gittim 

Dere derindi, denizden atlayıverdim 
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Bulut, yârin edalı şekline özenmiş 

Bulutu bıraktım, gölgesini sevdim. 

 

Bulut yağmur olup yağmaz mı?  

Gölgesi bana kavuşmaz mı? 

 

Gölgesinde dinlerim dedim 

Köknarı söküp sırtıma atıverdim 

Gölgenin dalları göğsüme sarıldı 

Sanki kalbime nar taneleri saçıldı 

 

Ben o narları toplayıp ezmez miyim?  

Sana şerbet diye içirmez miyim? 

….” (2019: 25). 

Sonuç olarak Melek Özlem Sezer’in kültürel bir miras olan halk tiyatrosu türlerinden Karagöz 

oyununu, tiyatro formundan çıkararak başarılı bir şekilde uyarlayarak hikâyeleştirdiği görülmektedir. 

Bunu yaparken zaman zaman günümüze ait unsurlara yer vermekle birlikte oyunun kendine has 

üslubunu ve ruhunu korumaya çalışmış, oyunu benzersiz kılan özellikleri ön plâna çıkarmıştır. Aynı 

zamanda oyunda olduğu gibi farklı halk edebiyatı türlerinden de yararlanarak eserini kültürel açıdan 

zenginleştirmiştir. Böylece çocuk okurların kendi kültürlerini keşfetmelerini, aynı zamanda halk 

edebiyatının zenginliğini fark etmelerini, kültürel eserleri okuma ve yorumlama becerisi 

kazanmalarını ve ortak bir kültürel bilgi temeline sahip olmalarını amaçlamıştır.  
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HALK EDEBİYATI TÜRLERİNDEN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ ÜRETEN BİR  

YAZAR OLARAK SÜLEYMAN TEVFİK ÖZZORLUOĞLU VE ESERLERİ1 

Sait SAYAR2 

 

Özet 

Çocuk edebiyatı ürünlerinin en önemli kaynaklarından birisi de halk edebiyatı türleridir. Halk 
edebiyatının anlatı türlerinden birisi olan masallar, çocuk edebiyatı türleri içinde çok önemli bir 
yere sahiptir. Bu nedenle çocuk edebiyatı alanında eser veren yazarların en çok masal türünde 
ürünler ortaya koydukları söylenebilir. Masallardan yararlanarak çocuklar için eser üreten 
yazarlardan birisi de Süleyman Tevfik Özzorluoğlu’dur. Gazeteci kimliğiyle tanınan Süleyman 
Tevfik Özzorluoğlu, Doğu ve Batı edebiyatından yaptığı çevirilerin yanı sıra telif eserleriyle de 
edebiyatın farklı alanlarında çeşitli eserler vermiştir. Eserleri arasında Şark Masalları, Türk 
Masalları ve Çocuklara Hikâye Demeti adlarıyla yayımladığı kitapları doğrudan çocuklara yönelik 
olarak üretilmeleri itibariyle Cumhuriyet’in ilk yıllarında çocuk edebiyatı alanında verilen önemli 
eserler arasında sayılabilir. Süleyman Tevfik, 1923 yılından itibaren yayımladığı kitap serilerinde 
Türk Masalları adıyla on sekiz; Şark Masalları adıyla on beş; Çocuklara Hikâye Demeti adı altında 
da sekiz eser vermiştir. Bu çalışmayla hem Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ve çocuk edebiyatı 
alanında verdiği eserler tanıtılacak hem de Cumhuriyet’in ilk yıllarında üretilen bu eserlerin 
çocukların dil gelişimi ve eğitimlerine katkıları ortaya konulacaktır. Edebiyatın her alanında eser 
vermiş bir yazar olan Süleyman Tevfik Özzorluoğlu’nun eserlerini hangi amaçla ürettiği, 
ürettiklerinin çocuk edebiyatı ölçütlerine göre değerlendirilmesiyle de devrin yazarlarının çocuğa 
bakışı ortaya konulacaktır.  

Çalışma, Süleyman Tevfik Özzorluoğlu’nun Çocuklara Hikâye Demeti adlı serisine ait sekiz 
kitabıyla sınırlı tutulacaktır. Bu hikâyelerinde yer alan halk edebiyatı anlatı türlerine ait unsurlar 
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.  Böylece Süleyman Tevfik Özzorluoğlu’nun çocuk edebiyatı 
alanında ürettikleriyle halk edebiyatı anlatı türlerinin çocuk edebiyatı için önemli bir kaynak 
olmaya devam ettiği sonucuna varılması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Halk edebiyatı, hikâye, masal, Süleyman Tevfik Özzorluoğlu. 

 

SULEYMAN TEVFIK OZZORLUOGLU AND HIS WORKS AS A WRITER WHO PRODUCED CHILDREN’S 
LITERATURE WORKS AS A FOLK LITERATURE GENRE 

Abstract  

One of the most important sources of children’s literature products is the folk literature. Tales, 
which are one of the narrative genres of folk literature, have a very important place among the 
types of children’s literature. For this reason, it may be argued that the authors who produced 
works in the field of children’s literature had mostly tale-type products. Suleyman Tevfik 
Ozzorluoglu is one of the authors who produced works for children by making use of tales. 
Suleyman Tevfik Ozzorluoglu, who was known as a journalist, gave various works in different 
literature fields with his translations from Eastern and Western literature, and with his copyright 
works. His works include Oriental Tales, Turkish Tales, and A Bunch of Stories to Children.His 

                                                           
1 Bu bildirimiz “Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ve Halk Bilimi” adıyla hazırladığımız doktora tezinden 

üretilmiştir. 
2 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora 

Öğrencisi, saitsayar58@hotmail.com. 
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books were produced directly for children; and therefore, these works can be mentioned among 
the important works for children’s literature in the early years of the Republic. Suleyman Tevfik 
published a series of books since 1923, eighteen works under the name of Turkish Tales, fifteen 
under the name of Tales of The Orient, eight under the name of A Bunch of Stories to Children. 
With this study, Suleyman Tevfik Ozzorluoglu and his works in the field of children’s literature 
will be introduced, and his contributions to the language development and education of children 
in the early years of the Republicwill be addressed. The viewpoint of the authors of those times 
towards children will also be revealed by evaluating for what purposes Suleyman Tevfik 
Ozzorluoglu, who was a writer who worked in all aspects of literature, produced his works 
according to the children’s literature criteria.  

The study will be limited with eight books of Suleyman Tevfik Ozzorluogluin his series A Bunch of 
Stories to Children. The folk literature elements of the narrative genres in these stories will be 
discussed comparatively. In this way, it is predictedthat it will be concluded that Suleyman Tevfik 
Ozzorluoglucontinue to be an important source for children’s literature as he produced in the 
field of children’s literature with literature narrative genres. 

Keywords: Children’s literature, folk literature, story, tale, Suleiman Tevfik Ozzorluoglu. 

 

Giriş 

Çocuk edebiyatının en önemli kaynaklarından biri de halk edebiyatıdır. Çocuk edebiyatı 

müstakil bir disiplin haline gelinceye kadar halk edebiyatı türleri, çocuklara yönelik edebiyat işlevini 

de üstlenmiştir. Halk edebiyatı türleri içinde ninniler (Kaya, 2014: 409); masallar (Sakaoğlu, 2002: 

12); tekerleme (Duymaz, 2002: 25);  bilmece (İçel, 2010: 70) gibi türlerin çocuklarla olan ilgileri, halk 

edebiyatı türlerinin çocuk edebiyatı için önemli bir kaynak olduğunu göstermektedir. Sözlü kültür 

ortamının ürünleri olan halk bilimi ürünleri (Ekici, 2007: 11) içinde halk edebiyatı türleri önemli bir 

yer tutar. Halk edebiyatı türlerinin muhatabı olan çocuk da türlerin bağlamları içinde hem üretici hem 

de tüketici fonksiyonlarını icra ederler. Çocukların halk edebiyatı ürünleriyle çeşitli bağlamlarda 

yüzleşmeleriyle dil gelişiminden fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanmış olur. Çocuğun 

heyecan, macera, merak gibi ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklerde olan halk edebiyatı türleri, adına 

doğrudan “Çocuk Edebiyatı” denilmese de çocuklara yönelik edebi ürünler olarak varlık 

göstermektedir.  

  Halk edebiyatı ürünlerinin eğitimsel işlevleri de dikkate alındığında bu türlerin çocuk 

edebiyatı için neden önemli bir kaynak olduğu daha iyi anlaşılır. Çocuk edebiyatına en çok kaynaklık 

teşkil eden bir tür olan masalların (Şirin, 2000: 113), konuşma dilinin bütün özellik, güzellik ve 

inceliklerini taşıyor olması bu türü çocuklarda dil gelişimi bakımından çok önemli kılmaktadır 

(Yavuz, 1997: 122-126). Başta masallar olmak üzere halk edebiyatının diğer türlerinin çocuklar 

açısından taşıdığı öneme bağlı olarak çocuklara yönelik edebiyat veya çocuk edebiyatı, halk edebiyatı 

türlerinden beslenmeye devam etmektedir. Türk Çocuk Edebiyatının ilk yazılı örneklerinin Batı 

Edebiyatından yapılan çevirilerden oluşmasının yanında bu çevirilerin de ağırlıklı olarak masallardan 

oluşması dikkat çeken bir durumdur. Türk Çocuk edebiyatının gelişme evrelerinde çocuklara yönelik 

eser üreten yazarlar çoğunlukla halk edebiyatı türlerini kaynak olarak kullanmışlardır (Şirin, 2000: 82-

87). 

Halk edebiyatı türlerinden çocuklara yönelik eser üreten yazarlardan birisi de Süleyman 

Tevfik Özzorluoğlu’dur. Bu çalışmayla Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ve çocuk edebiyatı alanında 

verdiği eserleri tanıtılacaktır. Bu bağlamda, Özzorluoğlu’nun “Çocuklara Hikâye Demeti” adıyla 

sekiz kitap halinde yayımladığı hikâyeleri, başta dil gelişimi olmak üzere çocuğa görelik bakımından 

değerlendirilecektir. 

 

Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ve Çocuk Edebiyatı 

Süleyman Tevfik Özzorluoğlu, 1865’de dünyaya gelir (Koz, 1994: 51). Doğum tarihinin 1860 

(Uraz, 23) ve 1861 olduğunu bildiren (Yalçın, 2003: 936) kaynaklar da vardır.  Sultan V. Murad 

devrinde mabeyn kâtipliği yapan Zorluzade Hacı Aziz Hüsnü Bey’in oğludur. İyi bir eğitim alır ve 
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İngilizce, Fransızca, Arapça, İtalyanca, Farsça gibi dilleri öğrenir (Koz, 1994: 51). Babasının önemli 

bir görevde olmasıyla dönemin devlet ve fikir adamlarının sohbetlerinde bulunma imkânı bulur. 

Namık Kemal ve devrin diğer yenilikçi düşünce temsilcilerinden etkilenir. Babasının, Sultan 

Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve Ali Suavi olayına karışması nedeniyle ailesi II. Abdülhamid 

tarafından Halep’e sürgün edilir. Gazete yazarlığına Halep’te çıkan Fırat gazetesinde başlar. 1881 

yılında Haleb’e bir gök taşı düşer. Halk bu taştan çok tedirgin olur. Bu olaya bağlı olarak kıyametin 

kopacağı yönündeki dedikodular çoğalır. Süleyman Tevfik, dedikodulara son vermek ve halkı teskin 

etmek için bir yazı yazarak o yıllarda Halep’te Türkçe-Arapça olarak çıkmakta olan Fırat gazetesine 

verir. Bu yazısı 16 Haziran 1881 yılında Fırat gazetesinde yayımlanır. Vali Said Paşa (1830-1896) bu 

yazıyı çok beğenir ve Süleyman Tevfik’i Fırat gazetesinde ikinci muharrir olarak işe başlatır. 

Süleyman Tevfik, “İkinci yazgan -muharrir- olarak basın alanına -matbuat meydanına- girdim. Keşke 

girmeseydim” diyerek (Özzorluoğlu, 2011: 35-36) pişmanlığını dile getirse de uzun yıllar gazetecilik 

yapacak ve neticede gazeteciler arasında “Baba” lakabıyla anılacaktır (Ortaç, 1966: 27). 

1887 yılında İstanbul’a döner. Saadet gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başlar Mürrüvvet 

gazetesinde, II. Abdülhamid’in Alman Politikalarını eleştiren bir yazısının yayımlanması üzerine 

tutuklanır. Viyana’ya kaçar. İstanbul’a döndükten sonra çeşitli kademelerde memurluk yapar 

(Özzorluoğlu, 2011: 19-67). 1891 yılında Tarik gazetesinde yazarlık yapar. 1894 yılından itibaren 

Sabah gazetesinde çalışmaya başlar. Özzorluoğlu’nun önemli özelliklerinden birisi de savaş 

muhabirliği yapması ve cephede yaşananları bir kitap olarak yayımlamasıdır. Özzorluoğlu, 1897 

yılında gerçekleşen Osmanlı-Yunan savaşına Sabah gazetesi savaş muhabiri olarak katılır. II. 

Abdülhamid’in emriyle cephede gördüklerini Devlet-i Aliye ve Yunan Muharebesi adıyla bir kitapta 

anlatır (Özzorluoğlu, 2011: 76-130).  

II. Abdülhamid döneminde roman çevirilerinin padişahtan da destek görmesiyle bu romanlar 

geniş bir okuyucu kitlesine kavuşur (Üyepazarcı, 1997: 68). Bu da devrin yazar ve yayıncılarını, başta 

polisiye roman olmak üzere çeşitli dillerden roman çevirileri yapmaya ve yayımlamaya sevk eder. 

Özzorluoğlu’nun ilk kitapları da Batı edebiyatından yaptığı roman çevirileridir. Süleyman Tevfik 

Özzorluoğlu’nun kitaplarındaki tür çeşitliliği, onu halk bilimi açısından daha önemli kılmaktadır. 

Özzorluoğlu, halk hikâyeleri, masallar, fıkralar, rüya tabirleri, fal ve büyü kitapları, dinî içerikli 

kitaplar, takvim, tarım, hayvancılık, yemek tarifleri ve aile hayatıyla ilgili kitaplar olmak üzere halkı 

ilgilendiren hemen her konuda eser vermiş bir yazardır (Koz, 1994: 54-58). Özellikle tarım, 

hayvancılık ve aile hayatıyla ilgili kitaplarında halkı aydınlatma düşüncesi açıkça görülmektedir. 
Tanzimat’ın ilanından sonra devrin yazarlarında kendini halka, doğru anlatma ve böylece halkı 

aydınlatma düşüncesi Süleyman Tevfik’te de görülür. O, çalışmalarının mukaddimelerinde bu amacını 

açıkça dile getirir. Şemseddin Sami’yle birlikte dilde sadeleşme hareketine katılması da dikkate değer 

bir noktadır (Süleyman Tevfik, 2011: 79, 149, 161, 442-445).  

Farklı dönemlerde devlet memurluğu yapsa da geçimini daha çok gazetecilik yaparak sağlar. 

II. Abdülhamid devrinden Cumhuriyet dönemine kadar birçok gazete ve dergide yazarlık ve 

yöneticilik yapar. Hakkında yapılan çalışmalarda eserlerinin sayısı hakkında farklı bilgiler verilmiştir. 

Karakuş yüz civarında eseri olduğunu bildirirken (Karakuş, 2011: 7) Sabri Koz, Süleyman Tevfik’le 

ilgili makalesinde 146 eserlik bir listeye yer vermiştir (Koz, 1994: 54-58). Dücane Cündioğlu 

çalışmasında, Özzorluoğlu’nun Seyyid Süleyman El Hüseyni adıyla başta Kur’an tercümeleri olmak 

üzere yaptığı tercümelerin de yer aldığı bir yayın listesine yer verir (Cündioğlu, 1997). Murat Uraz, 

Türk Edip ve Şairleri adlı eserinde Özzorluoğlu’nun beş yüzden fazla eseri olduğunu belirtse de 

herhangi bir eser listesi vermemiştir (Uraz, 23). Hakkında yapılan bazı çalışmalarda Süleyman 

Tevfik’in Süleyman Sudi takma adıyla da kitaplar yazdığı ve yayınladığı (Koyuncu, 2014: 16) 

iddiaları yer alsa da Süleyman Sudi, Süleyman Tevfik’le aynı dönemlerde yaşamış bir yazar ve 

yayıncıdır (İşli, 1994: 33-44; Gümüş, 2019: 127). 

Özzorluoğlu, 30 Kasım 1939’da İstanbul’da vefat eder. Cenazesi İstanbul Belediye Başkanlığı 

tarafından düzenlenen bir törenle Topkapı mezarlığına defnedilir (Akşam, 1939).  

Süleyman Tevfik, ilgi alanı çok geniş bir yazardır. Yazarlığı bir meslek olarak yapmasının bir 

sonucu olarak yazılabilecek her alanda yazmıştır. Meşgul olduğu alanlardan birisi de çocuk 
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edebiyatıdır. Bir yandan çocuklara yönelik gazeteler çıkarken bir yandan da yazdığı kitaplarla çocuk 

edebiyatına hizmet etmiştir.  

Süreli çocuk yayınları özellikle II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte artmaya başlar. 

Süleymman Tevfik Özzorluoğlu hatıralarında 1913 yılında Semih Lutfi Bey’le beraber Çocuk 

Gazetesi adıyla bir mecmua çıkardıklarını yazar (Özzorluoğlu, 2011: 419). Kataloglarda bu adla 

herhangi bir gazete adına rastlanmamıştır1. 1913 yılından itibaren Çocuk Dünyası adıyla çocuklara 

yönelik bir gazete çıkarılır. Gazetenin mesul müdürü Tevfik Nureddin’dir. Gazetede masal, tekerleme, 

bilmece gibi türlerde yazılar yer alır. Yayımlanan yazıların yazarlarıyla ilgili herhangi bir bilgiye yer 

verilmez. Süleyman Tevfik, 1923 yılından itibaren Musavver Çocuk Postası adlı gazeteyi çıkarır. 

Gazetede Masal, bilmece, hikâye gibi türlerin yanı sıra çocukları çeşitli konularda bilgilendirmeye 

yönelik yazılara da yer verilir. Gazetede çocukların ilgisini çekecek şekilde görselliğin de yer alması 

dikkat çeken bir durumdur. Gazetede dikkat çeken bir uygulama da çocuklara yönelik bilgi 

yarışmalarının düzenlenmesidir. Çocuklara yönelik çeşitli konulardan sorular sorulur, doğru cevabı 

yazanlara çeşitli hediyeler verilir (Koyuncu, 2014: 15).  

Süleyman Tevfik’in çocuklara yönelik eserleri içinde Türk Masalları, Şark Masalları ve 

Çocuklara Hikâye Demeti adlarıyla yayımladığı hikâye ve masal kitaplarının da önemli bir yeri vardır. 

Bu kitapların 1923’ten itibaren yayımlanmaya başlanması Süleyman Tevfik’in Musavver Çocuk 

Postası’nı çıkardığı zamanla örtüşmektedir.  

Süleyman Tevfik, “Çocuklara Hikâye Demeti” adı altında sekiz kitap yayımlar. Her hikâyeye 

ayrıca bir ad verilmekle birlikte Çocuklara Hikâye Demeti 1, 2, 3… biçiminde bir numaralandırma da 

yapılmıştır. 27 ile 32 sayfa arasında değişen hacimlere sahip kitaplar aynı şekillerde tertip edilmiştir. 

Kapaklarla iç sayfalar aynı cinste kâğıda basılmıştır. Kitapların kapağında konulara uygun birer resim 

yer almaktadır. İç kapakta hikâyelerle ilgili açıklamaların yanı sıra kitaba ait künye bilgileri yer 

almaktadır.  

 

                    

Resim 1-2: Sihirli Adalar Arasında adlı kitabın dış ve iç kapağı 

Çalışmamızda “Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seride yer alan kitaplar, seri numaralarına 

göre sıralanacaktır. Yazının devamında yapılacak değerlendirmelere zemin teşkil edeceği 

düşüncesiyle hikâyelerin olay örgüleri aşağıda verilecektir.  

 

                                                           
1 . Konuyla ilgili bkz. (KÜR, 1991). 
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Sihirli Adalar Arasında: 

Çocuklara Hikâye Demeti serisinin birinci kitabıdır. Künyesiyle ilgili şu bilgiler vardır:  

Nâkili: S. T 

Tabii ve Naşiri: Orhaniye Matbaası 

Dersaadet: 1342/1339  

Olay örgüsü şöyledir: 

Çin Maçin civarındaki adalarda hüküm süren iki vali olan Akkuş ve Gündoğdu Bey savaşırlar. 

Gündoğdu Bey yenilir. Gündoğdu Bey’in oğlu Aydın, Akkuş’tan öç almak ister. Akkuş, oğlu Dündar 

Bey’le yüz adamını Aydın Bey’i öldürmeleri için gönderir. Dündar Bey ve adamları denizde şiddetli 

bir fırtınaya yakalanırlar. Bir sahile yaklaşıp karaya çıkarlar. Orada hiç ses çıkarmayan tavuk ve 

horozları görünce tedirgin olup hemen oradan ayrılırlar. Bir adaya daha uğrarlar. O adada çirkin 

kuşların bağrışmalarını duyunca birer vahşi canavar gibi birbirlerini boğmaya başlarlar. Dündar Bey, 

sağ kalan adamlarıyla denize açılır. Başka bir adaya çıkarlar. Adada gördükleri ve portakal 

zannettikleri meyveleri yiyenler daha çok acıkırlar. Açlıktan öleceklerini düşünerek gemilerine biner 

ve denize açılırlar. Önlerine büyük bir ateş kütlesi çıkar. Ateşin içinde gördükleri insanlar onlara 

burasının cennet olduğunu söylerler. Bu insanların sözüne kananlar ateşin içine atlarlar. O sırada ateş 

kaybolur ve atlayanlar denizde boğulurlar. Dündar Bey ve sağ kalan adamları bir adaya daha uğrarlar. 

Adada güzel görünümlü cadılar vardır. Bu cadılar güzel sözlerle Dündar Bey ve adamlarını kandırmak 

isterler. Dündar Bey, cadıların kötü niyetli olduklarını anlar ve adamlarını oradan uzaklaştırır. Bir 

dağın eteğinde gelirler. Orada yaşlı bir adamla karşılaşırlar. Adam onlara, yiyecek ve içecek vererek 

Allah’ın zalimleri sevmeyeceğini, zalimlik etmek için yola çıktıkları için başlarını türlü belaların 

geldiğini söyler. Dündar Bey, Aydın Bey’in adasına ulaşır. Aydın Bey, Akkuş’un öldüğünü haber 

verir. Derviş’in duasıyla iki Bey arasında dostluk oluşur (S.T. 1342/1339 a: 3-30). 

 

Perinin Sarayı: 

Çocuklara Hikâye Demeti’nin ikinci kitabıdır. Künyesiyle ilgili şu bilgiler vardır:  

Nâkili: S. T 

Tabii ve Naşiri: Orhaniye Matbaası 

Dersaadet: 1342/1339  

Olay örgüsü şöyledir: 

Eski zamanlarda Maşrıkı Zemin denilen bir memleketteki halk, Cin Dağı’nda Perinin Sarayı 

adı verilen bir saray vardır. O devirlerde Antakya hükümdarı Heraklid’in Dayan adında bir kızı vardır. 

Heraklid, bir rahibe olmasını istediği için kızını kimseyle evlendirmez. Peri Padişahı Numan’ın oğlu 

Şimşek, ilk görüşte Dayan’a âşık olduğu için onu alıp Cin Dağı’ndaki sarayına kaçırır. Bir müddet 

birlikte kalırlar. Şimşek, babasını ziyarete gitmek için saraydan ayrılırken Dayan’a pencerelerden 

dışarı bakmamasını, dışarıyı sihirli aynadan izlemesini söyler. Dayan, sarayında gergef işler, çeşitli 

müzik aletlerini çalarak vakit geçirir. Bir müddet sonra Şimşek döner. Periler diyarında savaş çıktığı 

için kendisinin de savaşa gideceğini, savaşta ölürse sihirli aynanın kırılacağını haber verir. O zaman 

ırmağın kıyısındaki sandala binip Antakya’ya dönebileceğini söyler.  

Heraklid, kızını her yerde aratır. Âlimler, kızın cinler tarafından kaçırılıp Kaf Dağı’na 

götürüldüğünü haber verirler. Heraklid, kızını kim kurtarırsa onunla evlendireceğini söyler. 

Vezirlerden birinin oğlu İskender, Dayan’ı bulmak için yola çıkar. Maşrıkı Zemin’e gelir. Dayan, 

sihirli aynasından İskender’i görür ama onunla konuşamaz. O sırada sihirli ayna kırılır. Dayan, 

Şimşek’in öldüğünü anlar. İskender’e bir mektup yazıp vermeleri için civardaki köylülere bırakır. 

Kayığa binip yola çıkar. Antakya’ya ulaşmadan kayıkta ölür. Cesedi bulanlar onun Dayan olduğunu 

yazan kağıdı görüp Heraklid’e haber verirler. Dayan için bir haftalık bir cenaze töreni düzenlenir. 

İskender, Dayan’ın mektubunu alınca Antakya’ya gelir. Dayan’ın öldüğünü öğrenir. Dayan’ın 

mezarını açar, tabutun üstüne kapanır. O sırada bıçağını kalbine saplayarak can verir. İskender’le 
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Dayan’ı aynı mezara defnederler. Mezardan gir gül fidanı büyür. Biri beyaz biri kırmızı iki çiçek açar. 

Beyazında Dayan, kırmızı da İskender yazılıdır. İki aşığın uhrevi mutluluğa erdiklerine inanılarak 

mezarları bir ziyaretgâha dönüşür (S.T. 1342/1339 b: 3-30). 

 

Tamahkâr Oduncu: 

Çocuklara Hikâye Demeti’nin üçüncü kitabıdır. Künyesiyle ilgili şu bilgiler vardır:  

Nâkili: S. T 

Tabii ve Naşiri: Orhaniye Matbaası 

Dersaadet: 1342/1339  

Olay örgüsü şöyledir: 

Eski zamanlarda oduncu Mustafa eşi ve iki çocuğuyla fakir ama mutlu bir hayat yaşarlar. 

Mustafa, zamanla zengin olmak düşüncesine kapılır, hanımı ve çocuklarını ihmal etmeye başlar. 

Mustafa bir gün ormanda kısa boylu bir kadınla karşılaşır. Kadın ona keyfinin hiçbir zengin de bile 

olmadığını söylese de Mustafa zengin olmak düşüncesinden vazgeçmez. Kadın, Mustafa’ya artık 

zenginlik verildiğini söyler. Mustafa, kılık kıyafetinin değiştiğini fark eder. Olanları hanımına haber 

vermek için evine koşar. Kulübesinin yerinde kocaman bir konak olduğunu görür. Konağın 

bahçesinde hanımının cariyeler arasında olduğunu görse de onunla konuşamaz. Hizmetkârları 

Mustafa’yı önce yıkar sonra da giydirirler. Akşam yemeği için masaya oturturlar. Yemekte misafirler 

olduğu için Mustafa doyasıya yemek yiyemez. Mustafa artık eşi ve çocuklarını da istediği zaman 

göremez. Canı istediği gibi konuşamaz, yemek yiyemez ve uyuyamaz. Bir müddet sonra Mustafa 

zengin bir hayat yaşamaktan sıkılır. Bir Peri Kızı, ona eski mutluluğa kavuşması için yoksullara 

yardım etmesi gerektiğini söyler. Mustafa, eşi ve çocuklarıyla civardaki muhtaçlara yardım etmeye 

başlar. Kalan ömründe yoksullara yardım ettiği için herkesin çok sevdiği birisi olur (S. T. 1342/1339 

c: 3-32). 

 

Büyülü Çakmağın Marifeti:  

Çocuklara Hikâye Demeti’nin dördüncü kitabıdır. Künyesiyle ilgili şu bilgiler vardır:  

Nâkili: S. T 

Tabii ve Naşiri: Orhaniye Matbaası 

Dersaadet: 1342/1339  

Olay örgüsü şöyledir: 

Eski zamanlarda bir Derebeyi, yaşlandığı için artık hizmet edemeyen bir askerini askerlikten 

çıkarır. Bu sipahi başka bir şehre gitmek için yola çıkar. Ormanda karşılaştığı bir koca karının işlerini 

yapmaya başlar. Koca karı ondan kuyuya düşen çakmağını çıkarmasını ister. Sipahi kuyudan çakmağı 

çıkarırken koca karı ipi bırakır, sipahi kuyuya düşer. Kuyuda çakmağı çakınca bir cüce ortaya çıkar. 

Cüce, sipahiye hizmetkâr olur ve ne derse yapacağını söyler. Sipahi yeryüzüne çıkmayı ister. 

Yeryüzüne çıkınca cüceye koca karıyı cezalandırmasını söyler. Sonra derebeylerine mahsus bir hayat 

yaşamak ister. Cüce’ye kendisine Derebeyi’nin kızını getirmesini emreder. Cüce her akşam kızı 

Sipahi’ye getirir. Derebey’i kızını kimin kaçırdığını bulur. Sipahi idam cezasına çarptırılır. Sipahi son 

arzusu sorulduğunda tütün içmek istediğini söyler. Tütün içmek için çakmağını çakınca hizmetkârı 

ortaya çıkar. Onu Sipahi’den başkası görmez. Hizmetkâr, sopayla vurduğunu helak eder.  Derebey’i 

korkarak Sipahi’yi idam ettirmekten vazgeçer. Sipahi, Derebeyi’nin kızıyla evlenir. Derebeyi, 

beyliğini Sipahi’ye verir. Böylece zalimler cezasını bulur (S.T. 1342/1339 d: 3-15). 

 

Şeytanı Kaçıran Karı:  

Büyü Çakmağın Marifeti adlı hikâyeyle aynı kitapta yer alır. 
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Olay Örgüsü Şöyledir: 

Eski zamanlarda Ali Baba adında iyi kalpli bir oduncu vardır. Karısıysa geçimsiz, aksi bir 

kadındır. Ali Baba, odununu pazarda satınca bütün parasını hanımına verir, hanımı da ona ancak karnı 

doyacak kadar yemek verir. Ali Baba, bir gün parasının bir kısmını hanımına vermez. Karısı, her 

akşam Ali Baba’nın ceplerini aradığı için ip parayı bulup Ali Baba’ya kendisinden para sakladığı için 

bağırır. Ali Baba, rezil olduklarını söylese de karısı bağırmaya devam eder. Ali Baba, sinirlenerek 

karısını döver. Ali Baba, sabah ormana giderken karısına peşinden gelmemesini söyler. Kadın 

dayanamayıp kocasının peşinden gider. O civardaki eski bir kuyu vardır. Ali Baba, karısına o kuyuya 

yaklaşmamasını söylese de kadın kuyunun başına gider ve kuyuya düşer. Ali Baba, karısının kuyuya 

düşmesine sevinir. Ertesi gün karısını kuyudan çıkarmak için kuyuya bir ip sarkıtır. İpi birinin 

tuttuğunu anlayınca ipi çeker. Kuyudan hanımı yerine bir İfrit çıkar. İfrit, kuyuya dün gelen cadıdan 

kurtulduğu için Ali Baba’ya yardım etmek ister. Ali Baba’ya ağaç yaprakları verir. Vali’nin kızının 

hasta olacağını, onu bu yapraklarla iyileştirebileceğini söyler. Ali Baba, İfrit’in verdiği yapraklarla 

kızı iyileştirir. Vali, kızını Ali Baba’yla evlendirir. Oduncu Ali Baba, Ali Bey olur. İfrit, başka bir 

Vali’nin kızına âşık olur, Ali Baba’dan onu iyileştirmemesini ister. Ali Baba, ısrarlara dayanamayıp 

kızı iyileştirmek için gider. İfrit, ona kızar. Ali Baba, İfrit’e kuyudaki cadının gelip onu aradığını haber 

vermeye geldiğini söyler. İftir, cadıyı duyunca oradan kaçar.  Ali Baba kızı iyileştirir. Kendi hanımı 

öldüğü için iyileştirdiği kızla evlenir. Ömrünün sonuna kadar mutlu bir hayat yaşar (S. T., 1342/1339d: 

16-31). 

 

Demir Dağlar Memleketinde: 

Çocuklara Hikâye Demeti’nin beşinci kitabıdır. Künyesiyle ilgili şu bilgiler vardır:  

Nâkili: S. T 

Tabii ve Naşiri: Orhaniye Matbaası 

Dersaadet: 1342/1339  

İç kapağında şu açıklama yer alır: 

Olay örgüsü şöyledir: 

İki yüz sene önce Halep’te şehrin ileri gelenleri kitap okumak, hikâye anlatmak, eğlenmek 

gibi amaçlarla her gün birinin evinde toplanırlar. Divan Efendisi’nin evinde toplandıkları akşam Tahir 

Baba adında bir seyyah da toplantıya katılır. Ev sahibi, ondan bir hikâye anlatmasını ister. Tahir Baba 

kendi hayat hikâyesini anlatmaya başlar. Tahir Baba, Elbistanlı’dır. Çocukken babasının kitaplarından 

cin çağırmayla alakalı bilgileri okur ve cin çağırmayı öğrenmek ister. Hindistan’ın Seylan şehrindeki 

bir âlimden cin çağırmayı öğrenir. Cinleri çağırıp onlarla anlaşma yapar. Cinler ona harama 

yaklaşmaması şartıyla hizmet etmek için söz verirler. Tahir Baba, hizmetkârıyla cinlerin memleketine 

gider. Orada hizmetkârı olan cinin kız kardeşini görüp beğenir. Onunla gayri meşru bir ilişki yaşamak 

ister. Hizmetkârı olan cin onun gönlünden geçenleri anlar ve onu Demir Dağlar memleketine fırlatır. 

Tahir Baba’ya burada Kürdȋ adını verirler. Kürdȋ oradaki sefil halkı kurtarmaya çalışır. Demir dağı 

delip yol açmak için kazmaya başlar. O kazarken arkasından çeşitli sesler gelir. Kürdȋ dönüp bakında 

kazdığı yerin kapandığını fark eder. Arkasına bakmaması gerektiğini anlar. Dağı deler ve perilerin 

diyarına ulaşır. Orada Peri Padişahı’nın kızıyla evlenir. Memleketine dönmek için yola çıkar. Diyar 

diyar gezerek Elbistan’a gelir. Tahir Baba’nın hikâyesi iki saat sürer. Dinleyenler hikâyesini çok 

beğenirler (S.T. 1342/1339 e: 3-30). 

 

Deniz Perisinin İnekleri: 

Çocuklara Hikâye Demeti’nin altıncı kitabıdır. Künyesiyle ilgili şu bilgiler vardır:  

Nâkili: S. T 

Tabii ve Naşiri: Orhaniye Matbaası 
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Dersaadet: 1342/1339  

Olay örgüsü şöyledir: 

Eski zamanlarda Hüseyin Baba adında bir fakir balıkçı eşiyle beraber bir kasabada yaşarlar. 

Yaz geldiğinde kasaba yakınlarındaki Ahiye adlı bir adaya taşınır, sonbahar kadar da orada kalırlar. 

Hüseyin Baba’nın karısı bir de inekleri olmasını ister. Bir gün adaya üç genç gelir, yemek için süt ve 

tereyağı isterler. Hüseyin Baba onlara balık yemeği ikram eder. Gençlerden biri, kitaplardan 

okuduğuna göre bu adanın yakınlarında deniz perilerinin ülkesi olduğunu söyler. Perilerin Padişah’ı 

Ahi, kendisinden istekte bulunanların istediğini yerine getirir. Onu kızdıranlara da cezasını verir. Ahi 

ve Nahi, müzikten çok hoşlanır, denize taş atılmasından da hiç hoşlanmazlar. Hüseyin Baba, gencin 

anlattıklarına inanmazsa da karısı inanır. Kadın, Ahi’den kendilerine bir inek vermesini ister. O gece 

şiddetli fırtına çıkar. Hüseyin Baba ve karısı sabah gün iyice yükselene kadar uyurlar. Ertesi gün 

sahilde bir inek olduğunu görürler. Kadın, her defasında Ahi’den yeni inekler ister. Hayvanları ve 

hizmetçileri çoğaldığı için adaya sığmaz olurlar. Adayı genişletmek için denizi doldurmaya başlarlar. 

Ahi, denize taş atılmasına çok kızdığı için şiddetli bir rüzgâr çıkarır.  Kadın, bir tahta parçasına tutunup 

su üstünde kalmayı başarır. Ahi, şiddetli bir şekilde vurarak onu sahile fırlatır. Kadın, gözlerini 

açtığında kendilerinin eskisi gibi fakir bir halde olduklarını görür. İneklerinin, iki katlı evinin ve 

hizmetçilerinin nereye gittiğini sorar. Hüseyin Baba, ona gece boyunca sayıklayıp durduğunu, 

anlattıklarının rüya olduğunu söyler.  Hüseyin Baba,  Cuma akşamları balık avına çıkmanın 

uğursuzluk getirdiğini, bir daha Cuma günü balığa çıkmamaları gerektiğini anlamış olur (S. 

T.1342/1339 g: 3-16). 

 

İnsanın Hilesi: 

 Deniz Perisinin İnekleri adlı kitabın içindedir. 

 Olay örgüsü şöyledir: 

Köylünün biri ahırını tamir etmek için ihtiyacı olan tahtaları yapmak için ormana ağaç 

kesmeye gider. Köylü ağacı keserken eşeği civarda otlamaya başlar. O sırada köylüden uzaklaşır. Eşek 

bir kurtla karşılaşır. Eşek kurda insanoğlunun ne kadar zararlı bir varlık olduğunu söyler. Kurt, 

insanoğlunu merak ederek oduncunun yanına gider. Oduncu, karşısında kocaman bir kurdu görünce 

korkarak bir çare düşünür. Kurt, oduncuya ne yaptığını sorar. Oduncu, köydeki kurt ağaya bir taht 

yaptığını söyler. Kurt, oduncudan kendisi için de bir taht yapmasını ister. Oduncu bir sandık yapar, 

kurda sandığın üstüne oturmasını söyler. Kurt oturur oturmaz oduncu sandığın kapağını kapatıp iyice 

çiviler. Oduncu köyüne gider. O sırada eşek gelerek kurda neler olduğunu sorar. Kurt, oduncunun 

kendisine bir taht yaptığını anlatır. Eşek, onun bir kapan olduğunu, oduncunun kendisini oraya 

hapsettiğini söyler. O sırada köylü yanında kocaman köpeklerle gelir. Kurt, eşekten kendisini 

kurtarmak istese de eşek, onu kurtaramayacağını söyleyerek oradan kaçar. Köylü, sandığın kapağını 

açar, köpekler kurda saldırır. Kurt, oduncuya neden böyle yaptığını sorar. Oduncu, kürkü için yaptığını 

söyler. Oduncu, kurdun kafasına vurarak onu öldürür. İşte nasihat dinlemeyenlerin sonu böyle olur (S. 

T.1342/1339 g: 16-32). 

 

Leylek Padişah: 

Çocuklara Hikâye Demeti’nin yedinci kitabıdır. Künyesiyle ilgili şu bilgiler vardır:  

Nâkili: S. T 

Tabii ve Naşiri: Orhaniye Matbaası 

Dersaadet: 1342/1340   

Olay örgüsü şöyledir: 

Vaktiyle Bağdat’ın hükümdarı Kasıd, veziri için değerli hediyeler alırken satıcının 

çekmecesini görür ve merak eder. Çekmecede siyah bir toz ve yazılı bir kâğıt vardır. Kasıd, bunları 

da satın alır. Kâğıtta tozu burnuna çekip “muteber” diyenin istediği hayvana dönüşeceği, tekrar insana 
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dönebilmek için gülmemek ve muteber demeyi unutmamak gerektiği yazılıdır. Kasıd ve vezir Mansur, 

tozu çekip muteber diyerek birer leyleğe dönüşürler. Bir müddet leyleklerin arasında gezerler. İnsan 

şekline dönebilmek için söylenecek kelimeyi unuttukları için leylek olarak kalırlar. Bağdat’ın üstünde 

uçarlarken düşmanları olan Mirza Süleyman’ın hükümdar olduğunu görürler. Kasıd ve Mansur, 

Medine’ye gidip bu halden kurtulabilmek için dua ederler. Orada sığındıkları bir harabede ağlayan bir 

baykuşla karşılaşırlar. Baykuş, Hint padişahının kızı olduğunu, sihirbaz Kaşnud’un kendisini bu hale 

çevirdiğini söyler. Baykuş, Kaşnud’un ayda bir kez başka sihirbazlarla bu harabede toplanıp bir ay 

boyunca yaptıklarını birbirlerine anlattıklarını haber verir. Kaşnud, toplantı sırasında Kasıd’a 

yaptıklarını ve kurtulmaları için muteber kelimesini söylemeleri gerektiğini anlatınca Kasıd ve Mansur 

kelimeyi öğrenip insan şekline dönerler. Kasıd, baykuşa dönen kızla evlenmeyi kabul eder. Kız eski 

haline döner. Birlikte Bğdat’a gelirler. Mirza’yı bir leyleğe çevirip kafese koyarlar. Kasıd, Mansur’u 

vekil bırakıp Hind hükümdarı olur. Bir müddet sonra tahtını oğlu Zertac’a, Bağdat tahtını da ikinci 

oğlu Mansur’a bırakır. İnziva hayatı yaşadıkları bir sırada hanımıyla aynı günde vefat ederler (S.T. 

1342/1340 a: 3-27).  

 

Deniz Padişahının Kızı: 

Çocuklara Hikâye Demeti’nin sekizinci kitabıdır. Künyesiyle ilgili şu bilgiler vardır:  

Nâkili: S. T 

Tabii ve Naşiri: Orhaniye Matbaası 

Dersaadet: 1342/1340   

Olay örgüsü şöyledir: 

Eski zamanlarda İran hükümdarı Bahadır Şah, civar memleketlerin hükümdarlarıyla savaşır 

ve hepsini yener. Çocuğu olmadığı için kendine yeni bir cariye alır. Cariyesi onunla hiç konuşmaz. 

Bahadır Şah, cariyeyi beğendiği için onu kendine eş yapar. Bir müddet sonra bir erkek çocukları 

dünyaya gelir. Bahadır Şah, hanımına konuşması için çok yalvarır. Hanımı, konuşmaya başlayıp 

başına gelenleri anlatır. Deniz memleketinin padişahının kızı olduğunu ve adının Deryanlı olduğunu 

söyler. Babaları ölünce kardeşi Salih, Deryanlı’yı başka bir padişahla evlendirmek ister. Deryanlı 

evlenmek istemediği için ailesini terk edip bir adaya sığınır. Adanın hükümdarı Deyanlı’yı beğenir ve 

kendine eş yapmak ister. Deryanlı kabul etmediği için cariye olarak satılır. Deryanlı, Bahadır Şah’a 

ailesini çok özlediğini söyler. Şah, istediği zaman ailesini görebileceğini söyler. Deryanlı, koynundan 

çıkardığı buhuru ateşe atınca annesi ve kardeşi ortaya çıkarlar. Salih, yeğeni Bedir’i tutup denizin 

derinliklerine götürür. Bedir, büyüyüp bir delikanlı olduğunda deniz memleketinde gördüğü Nihali 

Derya adlı kıza aşık olur. Kızın babası deniz memleketinin padişahıdır. Kızını Bedir’e vermek istemez. 

Sinan, savaş ilan eder. Yenilen Padişah kızını vermeye razı olur. Kırk gün kırk gece düğün yapılır. 

Bahadır Şah’ın vefatı üzerine Bedir, hükümdar olur. Bedir’in iki oğlu dünyaya gelir. Biri denizde biri 

de karada hükümdar olurlar (S. T. 1342/1340 b: 3-30). 

 

Çocuğa Görelik Bakımından “Çocuklara Hikâye Demeti”  

II. Abdülhamid döneminden Cumhuriyete kadar birçok gazetede yazılar yazan, Süleyman 

Tevfik Özzorluoğlu, gazetecilik mesleğinin yanında her bakımdan üzerinde durulmayı hak edecek 

başka çalışmalar da yapmıştır. Her şeyden önce yaşadığı devir itibariyle birçok siyasi, sosyal ve 

kültürel değişimlere şahitlik etmiştir aynı zamanda Eserleriyle yaşanan değişim ve dönüşümlere yön 

vermiş çok yönlü bir yazardır. Onun eser ürettiği alanlardan birisi de çocuk edebiyatıdır. Süleyman 

Tevfik, iki bakımdan çocuk edebiyatına katkı sağlamıştır. Birincisi çocuklara yönelik gazeteler 

çıkarmış olmasıdır. İkincisi de çocuklar için yazdığı kitaplarıyla alana katkı sunmuştur. Hem gazete 

hem de kitapları vasıtasıyla çocuklar için eser üretirken beslendiği en önemli kaynak da halk edebiyatı 

ürünleri olmuştur. Musavver Çocuk Postası1 adlı gazetede masal, bilmece, hikâye gibi türlerin büyük 

yer tutması yayıncılarının halk edebiyatı ürünlerini çocuk edebiyatı için önemli bir kaynak olarak 

                                                           
1 . Musavver Çocuk Postası hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Koyuncu, 2014; Kür, 1991: 398). 
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kullandıklarını göstermektedir. Özzorluoğlu’nun yazdığı masal kitaplarını çocukların da rahatlıkla 

okuyabileceği göz önüne alınırsa onun halk edebiyatı kaynaklarını çok başarılı bir şekilde kullandığı 

sonucuna ulaşılabilir. “Çocuklara Hikâye Demeti” adlı sekiz kitaplık serinin doğrudan çocuklar  hedef 

alınarak yazılmış olması da Özzorluoğlu’nu çocuk edebiyatı bakımından incelemeyi gerekli 

kılmaktadır. Bu serinin Musavver Çocuk Postası adlı mecmuayla aynı zaman diliminde yayımlanmış 

olması da Özzorluoğlu’nun çocuklara yönelik eser üretimini planlı bir şekilde yürüttüğünü 

göstermektedir.  

Türk Çocuk Edebiyatı, Tanzimat’tan bugüne çeşitli gelişim evrelerini geçirmiş (Şirin, 2000: 

93-98) ve artık kendine has bir disiplin haline gelmiştir. Dolayısıyla geçmişte bir dönemde üretilen 

eserlerin incelenmesinde iki yöntem benimsenmelidir: Birincisi, söz konusu eserler üretildikleri devir 

dikkate alınarak incelenmelidir. İkincisi, bu eserler dâhil oldukları disiplinin bugünkü ilkelerine bağlı 

kalınarak incelenmelidir. Özzorluoğlu’nun çocuklara yönelik eser üretimi Cumhuriyet’in ilk yıllarına 

denk gelmektedir. Cumhuriyet’in her alanda bir değişim ve dönüşüm başlatması nedeniyle 

Özzorluoğlu’nun çocuk kitaplarının öncelikle yazıldığı devrin dil ve çocuk anlayışları bağlamında bir 

değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. İkinci olarak da günümüzde çocuk edebiyatının kurallarına 

bağlı olarak gerekli incelemeler yapılmalıdır. İki bakımdan da yapılacak değerlendirmelerin odağında 

çocuk ve çocuğa görelik olması, çocuğa görelik bakımından bir incelemenin de dil (Şirin, 2000: 11) 

ekseninde gerçekleşmesi gerekmektedir.  

 

Şekil Özellikleri: 

Çocuklara yönelik hazırlanan kitapların en başta şekillerinin çocuğun ilgisini çekecek ve ilgiyi 

canlı tutacak mahiyette olması gerekir. Kitabın şekil özelliklerini belirleyen, cilt, kapak, kağıt cinsi, 

boyut ve sayfa tasarımlarının (Şirin, 2000: 232) çocuğa görelik açısından uygun olması kitabın tercih 

edilmesi sağlayacak ve okunurluğunu artıracaktır. Bir kitabın şekliyle ilgili ölçütlerin belirlenmesinde 

çoğu zaman ekonomik kaygılar daha belirleyici mahiyettedir (Ciravoğlu, 2000: 187). Konu, 

Özzorluoğlu’nun “Çocuklara Hikâye Demeti” adlı kitapları için düşünüldüğünde ekonomik 

kaygıların çocuğa görelikten önce gelmesinin kaçınılmaz olduğu görülür. Milli Mücadele yıllarının 

zor şartlarında doğrudan çocuklara yönelik kitap çıkarılabilmiş olması kitaplara dair tüm eksikleri ve 

hataları telafi edecek bir başarıdır. Bununla beraber kitapların şekil özellikleri incelendiğinde çocuğa 

göreliğin tamamen göz ardı edilmediği, devrin şartları içinde çocuk ilgi ve merakını canlı tutmaya 

dönük tercihlerde bulunulduğu görülecektir. 

“Çocuklara Hikâye Demeti” adlı sekiz kitaplık seride kitaplar aynı ölçülerde ve 3. Hamur kâğıda 

basılmıştır. Kitabın kâğıt kalitesi, kapak ve cilt tercihleri dikkate alındığında çocuklara özel bir tasarım 

yapıldığı söylenmez. Kitapları çocuklara has kılan temel özellik kapak resimleridir.   Kitaplarda kapak 

resimlerinin kim tarafından çizildiğiyle ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Resimler, siyah-

beyaz çizimler olarak hikâyelerin olay örgülerinden herhangi bir sahneyi yansıtmaktadır. Sihirli 

Adalar Arasında adlı hikâyenin kapak resmi, Dündar Bey’in adamlarıyla çıktığı bir adada çirkin sesler 

çıkaran kuşlarla karşılaşmalarını anlatmaktadır. Deniz Perisinin İnekleri adlı kitabın kapağında yer 

alan resim balıkçı ve karısının ilk ineklerini bulduklarını göstermektedir. Diğer kitaplarda yer alan 

resimler de hikâyelerde anlatılanları yansıtacak şekillerde tasarlanmıştır. Kitapların hiç birinde iç 

resimlendirme yapılmamıştır. Sihirli Adalar Arasında adlı kitabın iç kapağında yer alan aşağıdaki 

ifadede kitabın resimli olduğu belirtilmiştir. “Bir hükümdar zadenin sihirli adalar arasındaki 

macerasını, hali bir adada tesadüf ettiği dervişin nasihati sayesinde naili sadet olduğunu musavver 

gayet meraklı ve şayanı mutalaa bir hikâyedir.” (S. T. 1342/1339 a). Diğer kitaplarda da kitaplarım 

“musavver” oldukları belirtilmektedir. “Musavver” kelimesi resimli anlamıyla (Develioğlu, 1998: 

687) ele alındığında kitapların resimli olması gerekir ancak kitapların yalnız kapaklarında resimleme 

yapılmış, iç resimleme yapılmamıştır. Yazar, “musavver” kelimesini “tasarlanmış, düşünülmüş” 

(Develioğlu, 1998: 687) anlamıyla da ele almış olabilir. Bu ihtimal doğru kabul edilecek olursa 

metinlerin kurmaca olduklarına dikkat çekilmiş olabilir. 
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         Resim 3: Deniz Perisinin İnekleri, Kapağı                   Resim 4: Tamakar Oduncu, Kapağı 

 

Kitaplar, 27-32 sayfa arasında hacimlere sahiptir. Kitaplarda asıl hikâyelerin yer aldıkları 

bölümler 2. Sayfalardan başlamakta ve asıl hikâyelerin bitimlerinde yayın evinin diğer kitaplarıyla 

ilgili duyuru ve reklamların yer aldığı son bir iki sayfayla bitmektedir. Demir Dağlar Memleketinde 

adlı hikâye kitabın 2. sayfasından başlayıp 30. Sayfasında bitmektedir. Kitabın 1. Sayfasında ve 32, 

33. Sayfalarında yayın evinin diğer kitaplarıyla ilgili duyurular yer almaktadır.  Aynı tasarım diğer 

kitaplar için de geçerlidir. 

Çocuk kitaplarında sayfa tasarımı çok önemli bir hususken Özzorluoğlu’nun “Çocuklara 

Hikâye Demeti” adlı serisinde çocuklara mahsus bir tasarımdan söz edilemez. Bu kitaplarda da 

herhangi bir kitapta uygulanan sayfa tasarımı olduğu söylenebilir ancak yazıların sayfaya yerleştirilme 

biçiminde dikkat çeken bir özellik satır sonlarında hece bölümlemeleri yapılmamış olmasıdır. Her 

kelime satır sonuna sığacak şekillerde tasarlanmış dolayısıyla satır sonlarında bölümleme 

yapılmamıştır. Çocukların yazıları iyi izleyebilmesi (Ciravoğlu, 2000: 187) çocuk kitapları için önemli 

bir başarıdır. “Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seride yer alan kitaplarda cümle ve paragraf 

bölümlemeleri başarılı bir şekilde yapılmamış, bir sayfanın sonunda başlayan bir cümlenin yarısı diğer 

sayfaya veya arka sayfaya yazılacak şekillerde bölünmüştür. Örneğin “Leylek Padişah”  adlı 

hikâyeden alınan aşağıdaki örnek kitaplarda sıklıkla görülen cümle bölümlemelerini yansıtacak 

mahiyettedir. Aşağıda alınan örnekte gösterildiği gibi kitabın 5. sayfasının sonunda yer alan cümle 

“mezkûr” kelimesinden bölünerek arka sayfadan devam etmektedir.  

…Az sonra huzura dâhil olan Selim’e mezkûr (5. Sayfa sonu) 

Kâğıdı göstererek (6. Sayfa başı)) 

Diğer kitaplarda da benzer cümle bölümlemeleri yapılmıştır.  

 

İçerik Özellikleri: 

Bir kitabı çocuklara görelik bağlamında değerlendirmede kitabın konu ve temasının çok 

önemli bir yeri vardır. Bir yazarın kitabını çocuklar için yazmasının temel belirleyicisi de en başta 

konu ve temadır. Bir yazarın, kitabı boyunca dile getirmek istediği ve vurguladığı düşünce tema olarak 

adlandırılabilir (Ciravoğlu, 2000: 189). Çocuklara uygun temaların başta çocuğun ilgisini çekecek 

mahiyette olması gerekir. İlgi dünyasının sınırları içinde kalınarak çocuğun evrensel mahiyetteki 

değerleri kapsayan temalarla yüzleşmeleri gerekmektedir. Bu yapılırken çocuğun ilgi ve hayat 

tecrübesine ve kavrama güçlerine uygun (Oğuzkan, 2010: 111) hareket edilmelidir.   Yazarın, eserinde 
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işleyeceği temayı okuyucuya taşıyacak olansa eserin konusudur. Yazar, seçtiği temayı bir konunun 

içine yedirerek anlatır (Ciravoğlu, 2000: 189).  

Sihirli Adalar Arasında adlı hikâyede vatan sevgisi, vatan uğruna gerekirse can verme, kötülük 

edenin kötülük bulması gibi temalar iki adanın valilerinin mücadeleleri bağlamında anlatılmaktadır. 

Hikâyede özellikle vatan uğruna gerekirse seve seve can vermenin işlenmesi Milli Mücadele yılları 

açısından çok önemlidir. Hikâyede, zor durumlarda olunsa dahi doğruluk ve dürüstlükten ayrılmama 

teması çocuk eğitimi açısından dikkate değer bir temadır. 

Tamakar Oduncu adlı hikâyede zenginliğin her zaman için mutluluk getirmeyeceği, asıl 

mutluluğun muhtaçlara yardım etmekle elde edileceği anlatılmaktadır. Yardımlaşma ve dayanışma 

teması, bir oduncunun maceraları bağlamında işlenmiştir.  

Büyülü Çakmağın Marifeti adlı hikâyedeyse zor durumda olan bir eski askerin yaşadıkları 

olağanüstülükler sayesinde mutluluğa ermesi anlatılmaktadır. Sabretmenin bir tema olarak işlendiği 

hikâyede haksızlık karşısında sabredenlerin mutlaka mutlu bir sonuca ulaşacakları eski bir sipahinin 

maceraları bağlamında işlenmiştir.  

Demir Dağlar Memleketinde adlı hikâyede okumanın önemi ve meraklı olma temaları 

işlenmektedir. Bu temalar meraklı bir okuyucunun maceraları bağlamında ele alınmıştır.  Okuma ve 

merak, bu hikâyede çocuğa görelik bakımından işlenen önemli iki kavramdır.  

Deniz Perisinin İnekleri adlı hikâyede kanaatkârlık teması işlenmektedir. Fakir bir balıkçının 

mutlu bir hayat yaşarken, karısının isteklerinin bitmemesi sebebiyle mutluluklarının yok olması 

anlatılmaktadır.  

İnsanın Hilesi adlı hikâyede de insanoğlunun güvenilmez ve hilekâr bir varlık olduğu 

anlatılmaktadır. Bir oduncunun kurdu yakalamak için yaptığı hileyle insanın aklını kullanarak türlü 

hileler yapabilecek bir varlık olduğu vurgulanmaktadır. 

Leylek Padişah adlı hikâyedeyse meraklı olmanın insanın başına bela açacağı ve kötülerin 

mutlaka sonunda cezasını bulacağı anlatılmaktadır. Kötülerin cezasını bulması teması bir padişahın 

maceraları bağlamında işlenerek çocuklara hem temaya yönelik bir mesaj vermekte hem de merak ve 

macera duygularını harekete geçirerek onları okumaya teşvik etmektedir. 

Deniz Padişahının Kızı adlı hikâyede iyilerin sonunda mutlaka mutlu olacakları teması 

işlenmektedir. Temanın bir prensesin yaşadıkları bağlamında işlenmesi, olayların hem deniz 

memleketinde hem de dünyada geçmesi macera bakımından zengin bir anlatımın örnekleridir.  

Şeytanı Kaçıran Karı adlı hikâyedeyse iyi kalpli olmanın ve aklını kullanmanın önemi 

temaları işlenmektedir.  

Hikâyelerde, kanaatkârlık, vatan sevgisi, iyi kalpli olmak, kötülerin cezasını bulmaları, 

çalışkanlık, aile sevgisi bibi temaların işlendiği görülmektedir.  İşlenen temaların çocuğa görelik 

açısından tercih edilebilir nitelikte (Ciravoğlu, 2000: 189) oldukları söylenebilir.  

Çocuklara Hikâye Demeti adlı seride yer alan on hikâyede insan, hayvan, cadı, peri, ifrit gibi 

varlıklar kahraman olarak seçilmiştir. Bu varlıklar, genellikle masalların kahraman kadroları içinde 

yer alan varlıklardır. Şeytanı Kaçıran Karı adlı hikâyede olduğu gibi bir şeytanın kahraman olarak 

seçilmesi çocuğa görelik açısından uygun bir tercih değildir. Çocuklar için yazılan eserlerde 

kahramanlar çocukları üzememeli ve korkutmamalıdır (Oğuzkan, 2010: 27). İnsanın Hilesi adlı 

hikâyede olduğu gibi hayvanların insana ait özellikler göstermesi çocuklar için ilgi çekici bir özelliktir. 

Diğer hikâyelerde de genellikle insan kahramanların gerçeğe dayalı yaşadıkları olaylardan başlanarak 

fantastik kurguya dayalı kişi ve olayların dâhil olmasıyla olay örgüsü genişlemektedir. Çocuklar da 

bu tür anlatımlardan genellikle zevk duymakta (Can, 2012: 166) ve bu tür eserleri beğenerek 

okumaktadır. Dolayısıyla çocuksu fantezilerin işlendiği edebi eserler çocuk edebiyatını 

oluşturmaktadır (Şirin, 2000: 13). Hikâyelerin anlatıldığı ve yazıldığı devirlerin çocuk anlayışlarının 

da göz ardı edilmemesi gerektiği unutulmadan “Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seride yer alan 

hikâyelerin kahraman kadrolarının genel olarak çocuğun masal, oyun, macera eğilimlerine hitap 

edecek (Şirin, 2000: 13) mahiyette olduğu söylenebilir.  
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Hikâyelerin zaman ve mekânlarının genel olarak masal türünün zaman ve mekânı olduğu 

görülmektedir.  Hikâyeler genelikle “zamanı evailde” (Perinin Sarayı, Tamakar Oduncu, Büyülü 

Çakmağın Marifeti adlı hikâyeler örnek verilerbilir.) ifadesiyle başlamaktadır. Bu ifade masalların 

“evvel zaman içinde” (Sakaoğlu, 2002: 251)  ifadesiyle başlamasını hatırlatmaktadır. Hikâye 

mekânları köy, orman, saray, ada, gibi yerlerin yanında perilerin diyarı, Hindistan, Çini Maçin gibi 

yerlerdir. Bu bakımdan “Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seride gerçek ve gerçek dışı mekânlar iç içe 

ve birbirlerine bağlı olarak yer almaktadır.   Deniz Padişahının Kızı adlı hikâyede Bahadır Şah’ın oğlu 

Bedir, hem dünyada hem de deniz memleketinde hükümdar olur. Bedir, deniz altında da yaşayabilecek 

özelliklere sahiptir. 

Süleyman Tevfik Özzorluoğlu’nun çocuk kitaplarında kullandığı dil ve anlatım özelliklerinin 

değerlendirilmesinde hikâyelerin yazıldığı devrin anlayışları göz ardı edilmemelidir. Çocuk 

edebiyatının bugünkü kabullerine göre çocuğa göreliğin temelinde eserin dil ve anlatımı yer 

almaktadır. Bir çocuk edebiyatı eserinin dilinin de sade olması gerekir. Sadeliğin yanında çocuksu bir 

dilin kullanılmasıyla çocuğa görelik yakalanmış olur (Şirin, 2000: 11, 13).  Sade bir dil, çocuğu bir 

bütün olarak ele almaya engel olmamalı, çocuğun her bakımdan gelişmesini destekleyecek bir bakış 

açısıyla hareket edilmelidir. Çocuk edebiyatının çocukların duygu, düşünce ve hayal dünyalarını 

geliştirmeyi amaçlayan yazılı ve sözlü eserlerden oluşması (Oğuzkan, 2010: 3) incelenen hikâyelerin 

birer çocuk edebiyatı ürünü sayılmalarını haklı çıkaracak mahiyettedir.  

“Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seride ortak bir üslup söz konusudur. Hikâyelerde cümle 

kuruluşlarında hikâye-birleşik zaman veya bilinen geçmiş zaman kipleri kullanılmıştır. “Zamanı 

evailde bir derebeyi icrayı hükümet ediyordu” (S.T., 1342/1340 a: 3). Örneğinde olduğu gibi cümle 

şimdiki zaman kipinin hikâye birleşik zamanıyla kurulmuştur. “Artık hidmet edemeyecek bir hale 

gelmişti” (S.T., 1342/1340 a: 3) örneğinde de öğrenilen geçmiş zaman kipinin hikâye birleşik zamanı 

kullanılmıştır. Deniz Perisinin İnekleri adlı hikâyeden alınan şu örnekte de bilinen geçmiş zaman kipi 

kullanılmıştır: “… sihirli edebiyatı teganniye başladı.” (S. T., 1342/1339 g: 12). Aynı hikâyede yer 

alan şiirlerde dileme kipleriyle cümleler kurulmuştur. Şiirleri, Ahi’den inek istemek için Balıkçının 

karısı söyler. “denizlerin dalgaların perisi/Emrindedir deryaların hepisi/ Hazinelerin senin olsun 

istemem/İncilere malik olmak dilemem/Benim için sende olan bir dilek/Virsen bana sütlüce bir inek” 

(S. T., 1342/1339 g: 13). İnsanı Hilesi adlı hikâyede de genel olarak bilinen geçmiş zaman kipi 

kullanılmıştır. “… bıçkı ve baltasını alarak ormana gitdi.” (S. T., 1342/1339 g: 28). Büyülü Çakmağın 

Marifeti adlı hikâyeden alınan şu örnekte de geniş zaman kipi kullanılmıştır: “İçerden bir kadın sesi 

sorar” (S. T.,1342/1339 d:4). Bu örnekler, cümlelerin hikâye türüne uygun olarak oluşturulduğunu 

göstermektedir. 

“Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seride yer alan on hikâyede cümlelerin uzunluk kısalık 

bakımından bir düzen taşımadığı görülmektedir. Hikâyelerde kısa cümlelere yer verilmekle birlikte 

çok uzun cümleler de yer almaktadır. Sihirli Adalar Arasında adlı hikâyeden alınan şu örnekler bu 

yargıyı destekleyecek mahiyettedir. “Çin-i Maçin kıtasının şark tarafındaki nihayetsiz denizlerde vaki 

birçok adalardan her birinde zaman-ı evailde derebeyi icrayı hükümet idiyordu.” (S. T., 1342/1339 

a: 3). Çocuk edebiyatının bugünkü kabulleri açısından uygun olmayan bu cümlenin yanında hikâyede, 

“bu tüccarın evladı yokdu” (S.T., 1342/1339 a: 4) gibi kısa cümleler de vardır. Tamakar Oduncu adlı 

hikâye şöyle başlamaktadır: “Zaman-ı evailde şimdiki gibi muntazam, büyük ve yekvücüd hükümetler 

olmayub her memleket o civarın zenginleri, ileri gelenleri arasında taksim olunmuşdu (S. T., 

1342/1339 c: 2). Aynı hikâyede kısalık ve sadelik bakımından örnek cümleler de vardır: “Bunlara 

derebeyi derlerdi” (S. T., 1342/1339 c: 2). Büyülü Çakmağın Marifeti adlı hikâyeden alınan şu 

paragraf bir cümleden oluşmaktadır: “Zaman-ı evailde, dünyanın her tarafında derebeylerinin icrayı 

hükümet eylediği zamanlarda, bir asker senelerce sadıkane hidmet ve ibraz-ı maharet itdikden, birçok 

muharebelerde bulunub on beş defa yaralanarak artık hidmet idemeyecek bir hale gelmişdi.” (S.T., 

1342/1339 d: 3). Aynı hikâyede “Bunun üzerine kocakarı misafirini içeriye aldı.” (S.T., 1342/1339 

d: 5) örneğinde olduğu gibi gayet kısa ve tek yüklemli cümleler de vardır.  

 Hikâyelerde cümle kuruluşlarının çeşitlilik göstermesi yazarın, eserlerindeki dil tercihini 

yaparken istikrarlı davranmadığını göstermektedir. Değerlendirme yapılırken en başta eserin yazıldığı 

dönemin şartları ve kabulleri dikkate alınmalıdır. Günümüzde çocuk edebiyatının 2-14 yaş çocuklara 

yönelik üretilen edebiyat (Oğuzkan, 2010: 3) olarak tanımlanmaktadır. Hâlbuki söz konusu 
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hikayelerin yazıldığı dönemlere yakın zamanlarda yaşanan Çanakkale Savaşlarına bugün çocuk 

tanımlamasına dâhil edilebilecek sayısız askerin katıldığı, kiminin şehit, kimilerin de gazi oldukları 

(www.yenisafak.com) bilinmektedir. Dahası harf devriminin öncesinde yazılan bu hikâyelerin dilinde 

de Osmanlı Türkçesinin kurallarından çeşitli düzeylerde bulunması da doğal bir durumdur. Yukarıda 

eserlerden yapılan alıntılarda terkipli kullanımlar dikkat çekmektedir. Ancak bu kullanımlar 

hikâyelerin tamamına hâkim olan bir tercih değildir. Diğer hikâyelerde de genellikle giriş 

bölümlerinde bu tür kullanımlar söz konusudur.  

Hikâyelerde kullanılan kelimelerde “çocuğa görelik” açısından bir istikrardan söz edilemez. 

“Filvaki, biraz ötede bir kulübe görür ” ((S.T., 1342/1339 d: 4) cümlesinde “filvaki” kelimesi 

hikâyenin yazıldığı devrin dil tercihlerini örneklendiren bir kelimedir. Demir Dağlar Memleketinde 

adlı hikâyeden alınan şu cümle devrin dil anlayışını yansıtmaktadır. “…garaib-i ahval-i âleme dair 

işittikleri şeyleri nakl itmek suretiyle…” (S. T., 1342/1339 e: 2). Bu örneklerin yanında hikâyelerde 

çok kısa ve anlaşılır cümlelerin hâkim olduğu söylenebilir.  

Hikâyelerin hemen hepsinin çocuklara yönelik çeşitli iletiler içermesi hikâyelerle aynı 

dönemlerde yayımlanan Musavver Çocuk Postası adlı derginin amaçlarıyla da örtüşmektedir. İlk 

sayıda “Küçük Okuyucular” başlığıyla yayımlanan tanıtım yazısında “o sizin küçücük ellerinizden 

tutarak bilmediğiniz, görmediğiniz âlemleri gezdirecek, size tatlı masallar anlatacak, sizinle beraber 

oyunlar oynayacak sadık bir arkadaşınızdır” (Kür, 1991: 398) ifadeleri yer almaktadır. Bu yazıda 

çocuklara görmedikleri âlemleri gezdirmek düşüncesi incelediğimiz hikâyelerde de bir amaç olarak 

yer almaktadır. Söz konusu hikâyelerdeki iletilerden birisi de çocuklara Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 

benimsenen yönetim biçimiyle ilgilidir. Eski hikâye ve masallarda genellikle padişahlar yer 

almaktayken “Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seride yer alan hikayelerde padişah kahramanların 

yerini derebeyleri almıştır. Büyülü Çakmağın Marifeti adlı hikâyeden alınan örnekte olduğu gibi 

hükümet şekli ve de yönetici olarak derebeyi ifadeleri hikâyelerde işlenmektedir. “Zaman-ı evailde, 

dünyanın her tarafında derebeylerinin icrayı hükümet eylediği zamanlarda” ((S.T., 1342/1339 d: 3). 

Diğer hikâyelerde de genellikle yöneticiler derebeyi olarak isimlendirilmektedir. Hikâyeler arasında 

hem adında hem de içeriğinde padişahların yer aldığı örnekler de vardır. Leylek Padişah adlı hikâyede 

yönetici padişahtır (S. T. , 1342/1340 a: 3). 

Hikâyelerin yazıldığı devir açısından önemli bir ileti olan yönetim şeklinin dışında 

hikâyelerde işlenen her temayla ilgili de iletiler söz konusudur. Hikayelerde Okumak, çalışmak, 

kanaatkâr olmak, dürüst olmak, gibi iletiler de yer almaktadır.  

 

Sonuç: 

Çalışmada Süleyman Tevfik Özzorluoğlu’nun çocuk edebiyatı alanında yaptığı çalışmalar ve 

verdiği eserler tanıtıldı. Özzorluoğlu, II. Abdülhamid devrinden Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen 

zaman içinde başta gazetecilik olmak üzere çeşitli alanlarda eser vermiş önemli bir yazardır. Onun 

eser verdiği alanlardan birisi de çocuk edebiyatıdır. Özzorluoğlu, çocuklara yönelik gazete çıkarmak 

ve kitap yayımlamak suretiyle alana katkı sunar. 1923’ten itibaren sorumlu müdürü olarak Musavver 

Çocuk Postası adlı mecmuayı çıkarır. Mecmuada masal, bilmece, hikâye, şiir gibi türlerde çocuklara 

yönelik metinlerin yanında çocuk eğitimiyle ilgili çeşitli konularda yazılar yer almaktadır. Süleyman 

Tevfik, Musavver Çocuk Postası’yla aynı yıllarda biryandan da çocuklara yönelik kitaplar 

yayımlamıştır. Yazarın, Türk Masalları, Şark Masalları gibi adlarla yayımladığı kitapların da 

çocukların okuyabilecekleri türden metinler içeriyor olması onun çocuk edebiyatı alanında önemli 

eserler veren bir yazar olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Çocuklara yönelik 

yayımladığı kitapları arasında “Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seri doğrudan çocuklar için 

hazırlanmış olmasıyla Türk Çocuk Edebiyatı Tarihi içinde hakkında söz söylemeyi gerekli kılacak 

mahiyettedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki ekonomik koşulların zorluğuna ve ülke gündeminin doğal 

olarak en çok siyasi, sosyal meselelerle meşguliyetine rağmen yazarın çocuklara yönelik eser üretmesi 

başlı başına bir başarı olarak görülmelidir.  

“Çocuklara Hikâye Demeti” adlı seride sekiz kitap yer almaktadır. “Büyülü Çakmağın 

Marifeti” adlı kitapta “Şeytanı Kaçıran Karı”, “Deniz Perisinin İnekleri” adlı kitapta “İnsanın 

Hilesi” adıyla birer hikâye daha vardır. Seride on hikâye yer almaktadır.  

http://www.yenisafak.com/
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Kitaplar, çocukların rahatlıkla okuyabilecekleri hacimlere sahiptir. Metinlerde herhangi bir 

resimleme yapılmamıştır. Kitapların dış kapaklarında metinlerin olay örgüleri içindeki bir bölümü 

tasvir eden resimler yer almaktadır. Metinlerin yazımında boyutlandırmada çocuklara yönelik 

herhangi bir tercih söz konusu değildir.  

Hikâyelerde vatan sevgisi, çalışkanlık, kanaatkârlık, iyilerin hep kazanacağı, kötülerin hep 

kaybedeceği gibi temalar işlenmiştir.  

Cümlelerde çocuğa görelik konusunda herhangi bir sınırlandırmaya gidilmemiştir. Metinlerde 

yer yer çok uzun cümleler yer almakla birlikte çocuklar için çok elverişli olan kısa cümleler de 

bulunmaktadır.  

Sadelik bakımından da istikrarlı bir tutumdan söz edilemez. Yazar, özellikle hikâyelerin 

girişlerinde çok uzun cümlelere ve Arapça-Farsça dil kurallarına göre terkiplere yer vermiştir. Yazarın 

genel tutumu kısa, sade ve Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurmak biçimindedir. 

Hikâyelerde genellikle padişah kahramanların yerini derebeyi olarak nitelenen kahramanlar 

almıştır. Bunun da kitapların Saltanatın kaldırılmasından sonraki yıllarda yayımlanmış olmasından 

kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Yazar, eski devirlerin yönetimini Derebeylik, kendi dönemini de 

hükümet sistemi olarak vasıflandırarak çocuklara yönelik siyasi iletiler oluşturmaktadır. 

Süleyman Tevfik Özzorluoğlu’nun çocuk edebiyatıyla ilgili yaptığı çalışmalardan yola 

çıkılarak onun halk edebiyatı türlerinden çocuklara yönelik eser üreten bir yazar olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu eserler, çocuk edebiyatının bugünkü kabullerine göre dil ve kahramanlar gibi 

konularda çeşitli eksiklikler taşıdığı görülmüştür. Eserlerin yazıldığı devrin çocuk ve dil anlayışı; 

sosyal, siyasal ve ekonomik şartları dikkate alındığında oldukça önemli ve başarılı çalışmalar olduğu 

kanaatine varılmıştır. Çalışmamızın, Çocuk Edebiyatı Tarihiyle ilgili bundan sonra yapılacak 

çalışmalarda Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ve çocuklara yönelik eserlerine yer verilmesini temin 

edeceği düşünülmekledir.  
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HALK KÜLTÜRÜ DERSİ BAĞLAMINDA KÜLTÜR AKTARIMINA BİR ÖRNEK:  

NİNNİLER 

Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA1 

Hamdiye Deniz GÖKÇE2 

 

Özet 

Halk kültürü, bir milletin sözlü geleneğinden beslenen, asırların deneyim ve birikimlerinden 
süzülüp kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan maddi ve manevi her şeydir. Bu bağlamda, 
milli kültür oluşumunu destekleyen halk kültürü, aynı zamanda ait olduğu milletin ayakta 
kalmasını sağlayan önemli güçlerden biridir. Bu işlevleri sebebiyle halk kültürü ürünleri, eğitimin 
her aşamasında tanıtılmalı, sevdirilmeli ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmalıdır. Formal 
eğitimin ortaokul seviyesinde "Halk Kültürü" dersi seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Dersin 
öğretimine dair son öğretim programında (2018) on kök değerle birlikte öğrencilerin, halk kültürü 
içinde sözlü anlatımların yeri ve önemini tespit etmelerinin sağlanması ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nde 
tanımlanan kültürel mirasın korunması, aktarılması, yaşatılması ve geliştirilmesinin gerekliliğini 
fark etmeleri amaçlanmaktadır. 

Sözlü kültürde önemli bir yere sahip olan ninniler, hem kültürel belleğin hem de çocuğa bakım 
veren kişi (ki genelde anne) ve çocuk arasındaki kuvvetli bağın taşıyıcısıdır. Anne, ninniler aracılığı 
ile evladına duyduğu sevgiyi ifade etmenin yanı sıra, evladına dua eder, evladıyla dertleşir, henüz 
kundakta dahi olsa ona millî ve manevî değerleri fısıldar ve ilk öğrenmeler ninniler vasıtası ile 
gerçekleşir. İnformal eğitimin basamaklarından birini oluşturan bu öğrenmeleri, formal eğitimin 
orta öğretim ikinci kademesindeki "Seçmeli Halk Kültürü" dersinde de görmek mümkündür. Türk 
kültürünü ve somut olmayan kültürel mirası çocuklara anlatmak, aile birliğine önem verme, 
doğruluk, saygı ve sevgi gibi değerlerin çocuklar tarafından kazanımını sağlamak ve onların da 
birer kültür taşıyıcısı ve koruyucusu olduklarını ifade etmek için Seçmeli Halk Kültürü dersi ve bu 
dersin materyali olarak ninni metinlerinin ders kitaplarında yer alması, çocukların sözlü kültürden 
haberdar olmaları bağlamında önemlidir.   

Çalışmanın ana sorusu, ninnilerle genç kuşağa kültür aktarımı sağlanabilir mi? şeklinde olup 
çalışmanın amacı, ninnilerdeki zengin kültür birikiminden halk kültürü dersinde 
yararlanabilmektir. Çalışmanın örneklemini ise, Isparta yöresi ninnileri teşkil etmektedir. Kaynak 
kişilerden derleme yöntemiyle yazıya aktarılan lisans seviyesi öğrenci ödevleri ve lisansüstü 
tezlerindeki yöreye ait ninniler, doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. “Eski kuşaktan yeni 
kuşağa kültür aktarımı” ana başlığında temel temalara ayrılan ninniler, aynı zamanda on kök 
değer bağlamında da ele alınmıştır. Son tahlilde, Isparta yöresi ninnilerinin zengin bir kültür 
hazinesine sahip olduğu, orta öğretimin ikinci kademesinde değerler eğitimi, SOKÜM bağlamında 
ders materyali olarak kullanımına uygun olduğu, “kültür aktarımı aracı” olduğu belirlenmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Ninniler, halk kültürü dersi, somut olmayan kültürel miras, değerler eğitimi, 
kültür aktarımı. 
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AN EXAMPLE OF CULTURAL TRANSFER IN THE CONTEXT OF FOLK CULTURE LESSON: 
LULLABIES 

Assoc.Prof. Dr. Sibel TURHAN TUNA1 

Hamdiye Deniz GÖKÇE2 

Abstract 

Folk culture is everything material and spiritual that is nourished by the oral tradition of a nation, 
filtered from centuries of experience and passed down from generation to generation. In this 
context, folk culture, which supports the formation of national culture, is also one of the 
important forces that ensure the survival of the nation to which it belongs. Because of these 
functions, folk culture products should be promoted at every stage of education, loved and 
passed on to future generations. The "Folk Culture" course is taught as an elective course at the 
secondary school level of formal education. In the last curriculum on the course instructor 
(2018), with ten root values, it is aimed for students to determine the place and importance of 
verbal expressions in the folk culture and to be aware of the necessity that the cultural heritage 
which is defined in the Intangible Cultural Heritage Protection Convention in which the Republic 
of Turkey was a party should be protected, transferred, sustained and developed.   

Lullabies, which have an important place in oral culture, are the bearers of both the cultural 
memory and the strong bond between the caregiver (usually the mother) and the child. In 
addition to expressing her love for her child through lullabies, the mother prays for her child, 
shares her troubles with her child, whispers the national and spiritual values to her even if he/she 
is still too young, and the first learning takes place through lullabies. It is possible to see these 
learnings, which constitute one of the steps of informal education, in the "Elective Folk Culture" 
course at the secondary level of formal education. In order to explain Turkish culture and 
intangible cultural heritage to children, to ensure the acquisition of values such as family unity, 
love and compassion, and to express that they are also cultural carriers and protectors, it is 
important for children to be aware of oral culture that the Elective Folk Culture course and lullaby 
texts are included in the textbooks of this course.  

The main question of the study is, can culture transfer to the younger generation be achieved 
with lullabies? The aim of the study is to benefit from the rich cultural accumulation in lullabies 
in the folk culture lesson. The sample of the study is composed of lullabies of Isparta region. 
Lullabies belonging to the region in undergraduate level student homework and graduate theses, 
which were transferred to the text by the compilation method from the source persons, were 
analyzed by document analysis method. Lullabies, which are divided into basic themes under the 
main title of "Cultural transfer from the old generation to the new generation", are also discussed 
in the context of ten root values. In the final analysis, it has been determined that the lullabies 
of Isparta region have a rich cultural treasure, they are suitable for the use as a course material 
in the context of intangible cultural heritage and values education in the second level of 
secondary education, and they are a "culture transfer means".  

Keywords: Lullabies, Folk Culture Lesson, Intangible cultural heritage, Values education, Culture 
transfer.   

 

Giriş 

Bilinen en eski sözlü kültür ürünlerinden olan ninniler, genellikle annenin evladını uyutmak, 

ağladığında susturmak ve ona karşı duyduğu his ve heyecanı belirli bir ezgiyle aktarmak üzere 

başvurduğu anonim halk şiirinin önemli ögelerinden biridir. Naciye Yıldız Türk Dünyası Edebiyat 

Tarihi adlı eserin ninniler bölümünde, ninni için çocuklara ninni söylemenin kesin bir yaşı olmamakla 

birlikte, bebeğin etrafındaki sesleri farkına varmaya başladığı ilk birkaç aylık dönemden itibaren 
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genellikle 3-4 yaşına gelinceye kadar söylenmektedir (Yıldız, 2003: 298), ifadelerini kullanır. Ninni 

kelimesinin, Türkçede ne zamandan beri kullanıldığı kesin olarak bilinmemektedir fakat 11. asırda 

kaleme alınmış Türkçenin ilk bilinen sözlüğü Divanü Lügati't Türk'te Kaşgarlı Mahmut, ninni karşılığı 

olarak; “balu balu” veya “bulu” diye okuyabileceğimiz bir kavram kullanmıştır (Kaşgarlı Mahmud 

2018: C. III: 232). Anadolu'da "ninni" kelimesi yöresel farklılıklar sonucu nenni ve nay olarak da 

isimlendirilir, ninni söylemek ise, ninni çekmek, nen eylemek, nenni getirmek şeklinde kullanılır.  

Geçmişten günümüze değin ninni terimi hakkında çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Türk Dil 

Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde ninni, bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü ve 

bu türkülerin sonunda tekrarlanan söz (TDK, 1993: 1087) şeklinde yer alır. Sözlüğe ek olarak alanda 

araştırma yapan pek çok araştırmacı da ninniler hakkında çeşitli tanımlamalar yapmıştır: Amil 

Çelebioğlu “Ninniler en az iki-üç aylıktan üç-dört yaşına kadar annenin çocuğuna, onu kucağında, 

ayağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak yahut ağlamasını susturmak için 

hususi bir beste ile söylediği ve o andaki halet-i ruhiyesini yansıtır mahiyette, umumiyetle mâni 

türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türkülerdir.” der (Çelebioğlu, 1995: 9). Şükrü Elçin 

ise, annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgi ile söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir 

ve ninni, çocuk emzirilip kundaklandıktan sonra, salıncakta, beşikte veya kucakta sallanıp uyutulmaya 

çalışılırken tizden peşe doğru söylenen bir ezgidir; çocuğun ağlamasının durması veya uyuması ile 

nihayet bulur (Elçin 1986: 271) şeklinde tanımlar. Esma Şimşek ninniyi, ağlayan çocuğu susturmak 

veya uyutmak için hanımlar tarafından hususi bir nağme ile söylenen ve sonunda ‘Eee… Uyu yavrum 

uyu, Ninni yavrum ninni, Hû vs.’ bulunan; bazen bir, bazen de daha fazla bent/dörtlüklerden meydana 

gelen manzumelerdir (Şimşek 1989: 18) şeklinde tanımlar. Nilgül Çıblak Coşkun’un tanımı ise 

Ninniler, ağlayan çocukları susturup sakinleştirmek, rahatlatmak; böylelikle onların kolay uykuya 

geçmelerine yardımcı olmak, kimi zaman da uyandırılmalarını sağlamak amacıyla genellikle anneler, 

annenin olmadığı zamanlarda ailenin diğer hanımları tarafından çocuk beşikte ya da kucakta iken 

söylenen; içerik bakımından hem çocukla ilgili muhabbeti, iyi dilekleri, çeşitli mesajları hem de 

söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini, sevincini ve acısını yansıtan; 

kendine özgü belirli bir şekli olmamakla birlikte çoğunlukla dörtlüklerden, bazen de beyit ya da 

bentlerden oluşan; dize sonunda ya da kimi zaman başındaki birtakım klişe sözlerle ritmi yakalayan, 

ezgili manzumelerdir (Coşkun, 2013: 503) şeklindedir.  

Tüm bu bilgilerden hareketle ninniler ile ilgili şu ortak verilere ulaşmak mümkündür:  

1. Sözlü edebiyat ürünü olan ninniler genellikle anonimdirler.  

2. Ninnilerin dili sadedir ve kelime yapısı söylendiği bölgenin ağız özelliklerini taşır. 

3. Ninnilerin söyleyicileri genellikle anne, nine, hala, teyze, abla vb. kadınlardır. Ancak son 

zamanlarda çalışan annelere bağlı olarak babaların ve bakıcı kadınların da ninni söylediği 

görülmektedir. 

4. Çocukla ilgili muhabbet, iyi dilekler, beklentiler, sevinçler ve acılar ninnilerin içeriğini oluşturur.  

5. Ninniler, genellikle çocuğu uyutmak, eğitmek amaçlı söylenir.  

6. Ninniler, genelde hece vezniyle söylenir. 

7. Ninnilerde ezgi, dize başındaki yahut sonundaki klişe sözler vasıtasıyla ritmin yakalanması sonucu 

oluşur.  

Sözlü kültür geleneğinde önemli bir yer tutan ninniler, kültürel belleğin geleceğe taşınmasında etkili 

bir araçtır. Ninniler devrin toplumsal algısını ve gelenek-göreneklerini geleceğe ulaştırır. Çocuk, 

annesinin sesinden dinlediği ninniler ile toplumun kültürel temellerini kavramış olur. Çocuğun anne 

kucağında başlayan yaşadığı toplumun kültürüne dair eğitimi formal eğitimin ortaokul kademesinde 

seçmeli "Halk Kültürü" dersi ile devam eder. Halk Kültürü Dersi öğretim programı, 5-8. sınıflarda her 

sınıf düzeyi için haftada iki ders saati olmak üzere toplam 72 saatlik bir süre öngörülerek 

hazırlanmıştır ve dersin özel amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen Türk 

Milli Eğitimi'nin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri'ne uygun olacak şekilde belirlenmiştir. Halk 

Kültürü Dersi öğretim programında değerler eğitimi bağlamında on kök değerin yanı sıra aile birliğine 

önem verme, alçakgönüllülük, dayanışma, güven, merhamet, misafirperverlik ve vefa gibi değer 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   205 
 

ifadelerine de yer verilmiştir. Öğrencilerin, kültür ve halk kültürü arasındaki ilişkiyi kavramalarını, 

halk kültürü içinde sözlü anlatımların yerini ve önemini fark etmelerini ve Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'nin 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nde 

tanımlanan kültürel mirasın korunması, aktarılması, yaşatılması ve geliştirilmesinin gerekliliğini 

kavramalarını sağlamak Halk Kültürü dersi öğretim programının amaçlarındandır (Halk Kültürü 

Dersi Öğretim Programı, 2018: 7-10). 

UNESCO, kurulduğu 16 Kasım 1945’ten itibaren kültürel çeşitliliğin korunması ve aktarılmasına 

önem vermekte ve uluslararası boyuttaki çalışmalarını üyesi olan 192 ülke ile sürdürmektedir. 

UNESCO bünyesinde kültürel zenginliği korumak ve destelemek amacıyla bugüne kadar dört 

sözleşme kabul edilmiştir. Bu sözleşmeler, 16 Kasım 1972’de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 

Korunmasına Dair Sözleşme, 2 Kasım 2001’de kabul edilen Sualtı Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesi, 17 Ekim 2003’te kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 

ile 20 Ekim 2005’te kabul edilen Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi 

Sözleşmesi’dir. Kültürel miras ve korunması kavramları üzerinde duran Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması Sözleşmesi UNESCO’nun 2003 yılında gerçekleştirilen 32. Genel Konferansı’nda 

kabul edilirken Türkiye söz konusu sözleşmeye 2006 yılında taraf olmuştur. SOKÜM’ün Korunması 

Sözleşmesi’nin tanımladığı kültür varlıklarının “yaşayan” niteliği önemlidir. Bir kültür mirası tarihte 

kalmış, yüzlerce yıl önce unutulmuş ve en önemlisi artık o kültür mirasını sürdüren bir kişi, grup yahut 

topluluk yoksa bu konunun SOKÜM niteliği ortadan kalkmıştır ve artık kültür tarihi araştırmalarının 

konusu olacaktır. Bunun yanında eğer bir miras önceki kuşak tarafından terk edilmiş, unutulmuş veya 

bir şekilde kaybolmuş ancak sonraki kuşaklar tarafından büyüklerden yahut tanıklardan öğrenilerek 

canlandırılmışsa bu miras SOKÜM kapsamında ele alınmalıdır (Oğuz, 2018). 

Kültürel kimliğin oluşmasını sağlayan önemli unsurlardan biri değer kavramıdır. Değer, Türk Dil 

Kurumu’nun Güncel Türkçe sözlüğünde, bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve 

bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü (https://sozluk.gov.tr/) olarak 

tanımlanır. Bir toplumda millet olma bilincinin oluşması ve gelecek kuşaklara bu bilincin taşınması 

ortak değerlere ve bu ortak değerlerin muhafaza edilmesine bağlıdır. Çocuk, değerleri sırasıyla önce 

ailesinden daha sonra da formal eğitim ile okuldan edinerek hayatını devam ettirir. MEB’nın 2018 

yılında yaptığı müfredat değişikliğinde, değerler eğitiminin daha iyi anlaşılması ve aktarılması 

amaçlanmış olup “kök değerler” kavramı ortaya konmuştur. Programda, Kök Değerler, adalet, 

dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olarak 

belirlenmiş, olup tüm derslerin öğretim programlarında yer almakta ve öğrencilere kazandırılması 

hedeflenmektedir.  

Toplumları bir arada tutan kültürün gelecek kuşaklara aktarılması, kültürün yaşatılması için mühimdir. 

Kültürel unsurlar doğumdan ölüme kadar süre gelen yaşamın basamağında yer alır ve söz konusu 

unsurların aktarımı da kişinin doğumundan ölümüne kadarki yaşamı boyunca devam eder. Kültür 

aktarımının ilk aşaması anne kucağında başlar. Anne bebeğine söylediği ninnilerle sevgisini 

anlatmanın yanında mensubu olduğu kültürün unsurlarını anlatır. Ninnilerde kültürel yapı sembollerle 

ifade edilir. Akraba isimleri ve akrabalık ilişkileri, düğünler, bayramlar, kutlamalar ve yörenin mutfak 

kültürü gibi unsurlar sembolik ifadelerle anneden çocuğa kendine has ezgisiyle sözel olarak aktarılır. 

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümünde 1998-2019 yılları arasında hazırlanan lisans bitirme ödevleri ve lisansüstü tez 

çalışmalarında kaynak kişilerden derleme yöntemiyle yazıya aktarılan ninni metinleri doküman analizi 

yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen metinlerin yöresel ağız özellikleri olduğu gibi korunmuş olup 

metinler istisnai kullanımlar dışında ekseriyetle dörtlük biçimindedir. Doküman analizi sırasında bazı 

ninni metinlerinin birbiri ile benzer oluşu dikkatimizi çekmiştir. Hal böyle olunca, çalışmanın 

boyutları da göz önünde alındığında metinlerin tamamı incelemeye dâhil edilmemiştir. Çalışmaya 

dâhil edilen ninni metinleri, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde belirlenen 

B.I. Sözlü gelenekler ve anlatımlar, B.II. Gösteri sanatları, B.III. Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve 

şölenler, B. IV. Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve son olarak da B.V. El sanatları geleneği 

ana ve alt maddeleri esas alınarak değerlendirilmiştir (Oğuz, 2018: 144-145).  Ninniler, SOKÜM’e 

göre Halkbilimi kadroları içinde, “B.I. Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar” başlığı altında “15”. maddede 

“halk şiiri” bölümünde yer alır.  

https://sozluk.gov.tr/
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1. Ninnilerle Eski Kuşaktan Yeni Kuşağa Kültür Aktarımı 

1.1. Alkış ve Kargış ile İlgili Ninniler  

Anlatımı güçlendirip, konuşmayı süsleyerek duyguları belirgin hale getiren dil ögelerine alkış 

(hayırdua) ve kargış (beddua) denilmektedir (Boratav, 2019:144). Alkış sözcüğü güzel dileklerin 

ifadesinde kullanılırken kargış sözcüğü ise kötülük talebi için kullanılır. Anne ağlayan evladını 

susturmak yahut uyutmak amacıyla söylediği ninnilerde gönlünden ve zihninden evladı için geçen 

güzel dilekleri de dile getirir.  

Aktır oğlumun aklığı. 

Öter dalların kekliği. 

Oğlum görmesin yokluğu. 

Ninni yavrum ninni. (Temel 2009) 

Anneler evlatlarının yaşamları boyunca herhangi bir güçlükle karşılaşmasını istemez. Bu ninniyi 

söyleyen anne, evladının yaşamı boyunca maddi sıkıntılar çekmemesini ister ve bu dileğini ninnisinde 

“oğlum görmesin yokluğu” cümlesi ile ifade eder.  

Ninnisine ninni katsam. 

Tatlı dillerinden öpsem. 

Büyüsen de gelin etsem. 

Ninni kuzum ninni. (Tandoğan 2002) 

Kız yahut erkek evlat sahibi olan her anne evladının “mürüvvet” olarak nitelendirdiği mutlu anlarına 

tanık olmak ister. Bu ninniyi söyleyen anne de kız evladının büyüyüp anne evinden gelin olarak 

çıkmasını dilemektedir ve bu dileğini “ büyüse de gelin etsem” cümlesi ile ifade eder. 

 Nenni deyim uyusun. 

Uyusun da büyüsün. 

Oğlum Ankaralarda okusun. 

Nenni yavrum nenni. (Çiftçi 2018) 

Anne nice emeklerle yetiştiği evladının iyi bir eğitim almasını ve rahat bir yaşam sürmesini ister. Bu 

ninnide anne, evladının Ankara’da okuması için dua eder.  

 Uyu oğlum 

Gördüğün düş olsun. 

Gönlün hep hoş olsun. 

Çocukların baş olsun 

Nenni yavrum nenni! (Çiftçi 2018) 

Evladının her zaman iyiliğini isteyen anne, bu ninnide yavrusunun güzel düşler görmesini, gönlünün 

hiç kırılmamasını hep hoş olmasını ve hatta onun evlatlarının da “baş” yani lider, üst mevkilerde 

olmasını diler. 

Tarama sözlüğünde, Kargış /karış: beddua, ilenç, lanet (Yeni Tarama Sözlüğü, 2018:20) şeklinde 

tanımlanır.  Güzel dileklerin yanı sıra evladının tırnağına zarar gelsin istemeyen anne, kötü niyetli 

kişilerin evladından uzak olması ve zarar görmesi adına içinden geçen olumsuz düşüncelere de 

ninnilerinde yer verir ve kötü olduğunu düşündüğü kişileri lanetler. İncelemeler sonucu iki ninni 

metninde kargış ifadesine rastlanmıştır. 
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Altın evlerin direği. 

Gümüş bağların hereği. 

Erisin düşman yüreği. 

Nenni yavrım nenni. (Saraç 1998) 

Anne, evladının iyiliğini istediği kadar kuvvetli bir şekilde evladına zarar verebilecek kişilerin de 

kötülüğünü ister. Bu ninni de düşman olarak nitelendirdiği kişilerin yüreğinin erimesini isteyen anne 

düşmanı olan kişiyi kargımakta yani lanetlemektedir. 

 Ak gapı gara gapı. 

Yanar hançerimin sapı. 

Sana söyleyen kötü diller. 

Dilensinne gapı. (Saraç 1998) 

Kargımak, ilenmek muhatabın bulunduğu durumdan daha kötü bir hale gelmesini dilemektir. Anne bu 

ninnide evladına kötü söz söyleyenlerin kapı kapı dilenerek sadaka toplayan bir dilenci kadar zor 

duruma düşmesi için kargışta bulunur.  

 

1.2. Akraba Adları ile İlgili Ninniler 

Her ne kadar günümüzde çekirdek aileye dönüşüm gerçekleşiyor olsa dahi geleneksel Türk aile yapısı 

geniş ailedir. Geniş aile, birden fazla kuşağın birlikte yaşadığı ve yaşamsal faaliyetlerin birbirlerine 

bağlı ve bağımlı geçekleştirildiği aile yapısıdır. Kültür aktarımı işlevi olan ninniler, bu manada 

geçmişi günümüze taşır. Ninnilerde ifade edilen aile ve aile fertleri geniş aileye mensup kişilerdir. 

Anne, baba ve çocuk dışında amca, dayı, hala, teyze, dede ve nene gibi akrabalar da ninnilere konu 

edilir.  

Nenni desem nennisi var. 

Gurbet elde emmisi var. 

Emmisinde emziği var. 

Nenni yavrum nenni. (Çelik 2019) 

Emmi, babanın erkek kardeşi ve baba yarısı olarak değer verilen “amca” sözcüğünün yöresel ağızdaki 

kullanımıdır. Bu ninnide anne, evladına gurbetteki amcasından bahseder. 

 Gurbet elde emmisi var. 

Gelecek yolda dayısı var. 

Nenni yavrum nenni. 

Nenni kuzum nenni. (Çelik 2019) 

Emmi ve dayı anne babadan sonra çocuğu koruyup sahip çıkacak kişiler olarak düşünülür. Geleneksel 

Türk aile yapısında pek çok çocuk emmi/amca yahut dayısı ile yakın ilişki içerisindedir ve onların 

haneden uzaklaşıp gurbete gitmeleri hane halkını üzen bir hadisedir. Anne bu ninnisinde gurbetteki 

dayı ve emmisini evladına anlatır.  

İstanbul’un yolu Bursa. 

Giden yolcular burda dursa. 

Dayısından mektup gelse. 

Ben okusam sen ağlasan. (Çuhadar 2006) 

Bu ninni de anne, gurbette olan erkek kardeşine duyduğu özlemi ve kardeşinden haber alabileceği 

mektubu bekleyişini kundaktaki evladıyla paylaşmıştır. 
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Altın gelir ağlığında. 

Para gelir yağlığında.  

Böyü guzum sünnet edem. 

Ninen diden sağlığında. (Saraç 1998) 

Geniş ailenin en büyük fertleri dede ve ninelerdir. Aile büyüklerine duyulan saygı gereği evlatların ve 

torunların mutlu hadiseleri dede ve nineler hayattayken gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu ninni de de 

anne, dede ve ninesi henüz hayattayken kundaktaki erkek evladının büyüyüp sünnet olacak yaşa 

gelmesini istediğini ifade etmiştir. 

Nennisine edasına. 

Beyler konmuş da odasına. 

Ak kollarını da sıvamış kızım. 

Kahve verir de bey babasına. 

Nenni. (Çeliköz 2005) 

Beybaba, babayı karşılayan, yaşlı erkekler için kullanılan hitap sözüdür (Halk ağzındaki şekli 

beyba’dır) (http://www.lugatim.com/s/beybaba). Anne bu ninniyi küçük kızının babasına kahve 

yapacak kadar büyüyeceği günleri zihninde canlandırarak söylemiştir. 

 

1.3. Geçiş Dönemi Törenleri İle İlgili Ninniler 

İnsan yaşamının belli başlı üç “geçiş dönemi” vardır. Doğum, evlenme ve ölüm geçiş 

dönemlerinin ana başlıkları olmakla beraber her başlık kendi içinde çeşitli alt basamaklara ayrılır, diş 

hediği, sünnet, kına gecesi ve ölü yemeği söz konusu alt basamakların bir kaçıdır.  

Altın gelir ağlığında. 

Para gelir yağlığında.  

Böyü guzum sünnet edem. 

Ninen diden sağlığında. (Saraç 1998) 

Dinsel ve töresel işlemler içerisinde en katısı ve en yaygın olanı sünnet geleneğidir (Örnek, 

2000: 170). Geleneğin katı ve köklü olmasının en önemli sebebi İslam Dini peygamberinin sünnetli 

doğmuş olduğu inancıdır. Sünnet olan erkek çocuğunun bu pratik vesile ile İslam topluluğuna 

katıldığına dair bir inanç mevcuttur. Erkek çocuğa sahip her anne için oldukça kutlu ve mutlu bir pratik 

olan sünnet, geleneksel Türk aile yapısı içerisinde aile büyüklerinin de katılımı ile daha kıymetli bir 

hal alır. Bu ninnide anne, erkek evladının sünnet olacak yaşa kadar büyümesini, dede ile ninesinin 

ebediyete intikal etmeden onun mürüvvetini görmelerini dile getirmiştir.  

Uykularım senin olsun 

Ninni yavrum ninni ninni 

Büyüsün de güveyi olsun 

Ninni yavrum ninni 

Oğlum güveyi olsun. (Bal 2007) 

Yaşamın ikinci geçit dönemi olan evlenme, gerek kızın ve erkeğin sosyalleşme sürecinin 

önemli bir aşamasını oluşturması, gerekse aileler arasında kurulan dayanışmayı, toplumsal ve 

ekonomik ilişkiyi belirlemesi ve düzenlemesi bakımından her zaman ve her yerde önemli bir olay 

gözüyle görülmüştür (Örnek, 2000: 185). Kız ve erkek evlat söz konusu evlilik olunca “gelin, 

damat/güvey” gibi isimlerle nitelendirilmeye başlanır. Toplum içerisinde sünnet “küçük 

http://www.lugatim.com/s/beybaba
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mürüvvet/murat” evlilik/düğün ise “büyük mürüvvet/murat” olarak değerlendirilir. Yukarıdaki 

ninnide erkek evlat annesi, evladının büyümesini ve güvey olacak yaşa gelmesini dile getirmektedir. 

 Ninnisine ninni katsam 

Tatlı dillerinden öpsem 

Büyüsen de gelin etsem 

Ninni kuzum ninni. (Tandoğan 2002) 

Evlilik erkek evlat anneleri için olduğu kadar kız evlada sahip anneler için de önemlidir. Bu ninnide 

kız evlat sahibi bir anneye aittir ve anne kızının evlenip gelin olacak yaşa gelmesine dair temennilerini 

evladına aktarır.  

 Uyusun da büyüsün ninni. 

Tıpış tıpış yürüsün ninni.  

Oğlumun sünneti yazın. 

Düğünü güzün olsun ninni. (Sarıdoğan 2017) 

Evladının mutluluğunu görmek isteyen erkek annesi için sünnet de düğün de mühimdir. Bu ninnide 

anne evladının uyuyup büyüyerek önce sünnet çağında daha sonra da evlilik çağına gelmesini 

istediğini ifade eder.  

 

1.4. Mutfak Kültürü İle İlgili Ninniler 

Mutfak kültürü, beslenmeyi sağlayan yemek, yiyecek içecek türleri ve bunların hazırlanma, 

pişirilme, saklanma ve tüketilme sürecini; buna bağlı mekân ve ekipmanı, yeme içme geleneği ile bu 

çerçevede gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan bir bütünlüğü ve kendine özgü bir kültürel yapıyı 

ifade eder (Artun, 2005: 291). Mensubu olunan kültürün izlerini taşıyan ninni metinlerinde mutfak 

kültürüne dair bilgiler bulunması olağandır ve aşağıdaki ninni metinlerinde de yöresel yemeklerin 

yapımı ifade edilmektedir. 

Hey develer develer. 

Peynirlidir pideler. 

Yedi yedi dedeler.  

Hani bize dediler. 

Yavruma uyku verdiler. (Sarıdoğan 2017) 

 

 Nenni Nenni Nennice. 

Bol soğanlı börülce. 

Yavrum yesin böyüsün.  

Üyüsün de böyüsün. (Saraç 1998) 

 

1.5. Halk Ekonomisi ile İlgili Ninniler 

Yaşanılan coğrafya, söz konusu coğrafyada yetişen bitkiler, coğrafyanın hayvan 

yetiştiriciliğine elverişli olup olmadığı üzerinde yaşayan topluluğun geçim kaynaklarını dolayısıyla 

ekonomik dinamiklerini belirler. Halk ekonomisi, söz konusu dinamikler üzerine kuruludur.  

Dandini dandini tan atmış 

Allah neler yaratmış 
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Yavrumun babası pazara gitmiş 

Mallarını hep satmış 

Ninni benim oğlum ninni (Temel 2009) 

Mensubu olduğu kültürün pek çok unsurunu evladına söylediği ninnilerde dile getiren anne bu ninnide 

de evladının babasının geçimlerini sağlamak için yaptığı işi dile getirir.  

 Bebeğimin beşiği şamdan. 

Yuvarlandı düşdü damdan. 

Şimdi gelir baban avdan. 

Nenni bebeğim nenni nenni (Çelik 2019) 

Evladına bu ninniyi söyleyen anne, babanın dolayısıyla içinde bulundukları toplumun avcılık yaptığı 

bilgisini evladına aktarır.  

 Golden elmam, 

Starking elmam. 

Uyusunda, 

Şeker alam. 

Nenni yavrum nenni! (Çiftçi 2018) 

Yaşanılan coğrafya, toplumun sosyal yapısına, ekonomisine ve tarımsal faaliyetlerine yön 

vermektedir.  Isparta yöresi, tarımsal faaliyet olarak elma üreticiliğinde önde gelir. Yukarıdaki ninnide 

de anne evladına yörenin kıymet verdiği elma türleri olan “golden” ve “starking” diyerek seslenip 

sevgisini ve verdiği kıymeti gösterir. 

Akkaya’da keçim var. 

Harmanda sapım var. 

Ah uyusan, oğlum! 

Yapılacak çok işim var. 

Nenni yavrum nenni! (Çiftçi 2018) 

Anne ninni söylerken evladına duyduğu sevginin yanında zaman zaman sitemini de ifade eder. 

Yukarıdaki ninnide anne, bir türlü uyumayan evladına sitem ederek gütmesi gereken keçileri ve 

harmanda işlemesi gereken mahsulü olduğunu şayet uyursa onları yapacağını tatlı-sert bir şekilde 

söyler. Söz konusu ifadeler annenin mensubu olduğu toplumun küçükbaş hayvancılıkla ve ekincilikle 

uğraştığının göstergesidir.  

 Uyusun da büyüsün ninni. 

Tıpış tıpış yürüsün ninni.  

Oğlumun sünneti yazın. 

Düğünü güzün olsun ninni. (Sarıdoğan 2017) 

Tarımsal faaliyetler uğraşan toplulukların iş yükü yaz aylarında artış, kış ve güz aylarında ise azalış 

göstermektedir. Yaz aylarında mahsulün işlenmesi sunucu elde edilen para, tarım topluluklarınca 

düğün gibi yüksek meblağlı işlerde kullanılması planlanır. Yukarıdaki ninniden de anlaşılacağı üzere, 

düğünün güzün olmasını isteyen annenin mensubu olduğu topluluk da tarımsal faaliyetlerle 

uğraşmaktadır. Sünnetin yazın olmasını isteme gerekçesi de sünnet olacak çocuğun okulunun 

olmaması ve bu vesile ile iyileşecek zamanın uygun olmasıdır. 
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1.6. Giyim-Kuşam Kültürü ile İlgili Ninniler 

Giyim- kuşam ve süslenme kültürü bir toplumun giyinme biçimini ve kullanılan 

malzemelerini ifade eder.   

Al babası al babası. 

Yağlığımı sar babası. 

Oğlun mektebe hazırla, 

Kitap al da sal babası. (Sarıdoğan 2017) 

Annenin bu ninnide sözünü ettiği “yağlık” sırma işlemeli, büyük bir mendildir. Hem erkek hem de 

kadın giyiminin bir parçası olan yağlık bazı yörelerde bel kuşağına tutturulurken bazı yörelerde de baş 

bölgesinde yer alır.   

Karga seni tutarım. 

Kanadını yolarım. 

Yelpazeler yaparım. 

Hanımlara satarım. (Sarıdoğan 2017) 

Anne bu ninnide ise süslenme kültüründen yelpaze unsurundan söz eder. Çeşitli kuşların tüylerinden 

imal edilen ve yüzü serinletme amacıyla katlanarak taşınabilen bir araç olan yelpaze ekseriyetle 

kadınlar tarafından kullanılır.  

 Bebek girmiş yaşına. 

Kasket ister başına. 

Nenni yavrum.  

Nenni nenni nenni. (Çelik 2019) 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde kasket, genellikle erkeklerin giydiği, önü siperli 

başlık (https://sozluk.gov.tr/) olarak tanımlanır. Bu ninnide anne, erkek evladının, tanımından da 

anlaşılacağı üzere erkek giyiminin bir parçası olan kasket giyecek kadar büyüdüğünü ifade eder.  

 

1.7. Geleneksel Meslekler ile İlgili Ninniler 

İnsanlar hayatlarını sürdürülebilmek için ticari ilişkiler kurar, takas etme ve parayla satın alma 

gibi faaliyetler yürütür. Söz konusu faaliyetler ve toplumların ihtiyaçları meslekleri ortaya çıkarır. 

Mecburi ihtiyaçlardan doğan meslekler mensubu oldukları kültürün yaşam biçimini yansıtırlar. 

Evlerinin önü çukur. 

Çuhadan kazak dokur. 

Oğlu hafız olmuş okur. 

Ninni yavru ninni. (Tandoğan 2002) 

Bu ninnide anne geleneksel mesleklerden dokumacılıktan ve Kur’an-ı Kerim’i ezbere bilerek yapılan 

bir meslek olan hafızlıktan bahseder.  

 

2. On Kök Değer Bağlamında Ninniler ve Kültür Aktarımı  

Topluma ait olan, bireyin kazanması gereken ve insan davranışına rehberlik eden ilkeler 

değerlerdir. Formal eğitim ile okullarda bilişsel yeterliliğe sahip olmanın yanı sıra öğrencilerin iyi 

birer karaktere sahip olmaları da amaçlanır. Değerler eğitimi, bireyin mensubu olduğu toplumun 

önemli gördüğü ilkelerini ve bunun yanında evrensel değerleri öğrenme süreci olarak tanımlanabilir. 

Geçmişten günümüze kadar değerler eğitiminin okullarda gerçekleştirilebilmesi adına Milli Eğitim 

https://sozluk.gov.tr/
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Bakanlığı’nca çeşitli çalışmalar yapılmış olup kök değerlerin belirlenmesi en güncel olanıdır. (Ayrıca 

bakınız: Ek 1)  Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatta yaptığı yenileme ve değişiklik çalışmalarının 

bir sonucu olarak kök değerler (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, 

vatanseverlik, yardımseverlik) kavramı ortaya çıkmıştır. Böylelikle bahsi geçen değerler, 2017-2018 

eğitim ve öğretim yılıyla birlikte tüm derslerin öğretim programına eklenmiştir (Çoban, 2020: 1-2). 

(Ayrıca bakınız: Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı 2018, http://mufredat.meb.gov.tr/ s. 4.)  

 

2.1. Dostluk 

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde, dost kelime anlamı olarak sevilen, güvenilen, 

yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse (TDK, 1993: 399) şeklinde tarif edilir. Bilindiği üzere 

kök değerlerin evrensel yanı olduğu kadar milli bir yanı da bulunur. Nitekim Türkler, kökleri yüzyıllar 

öncesine uzanan engin deneyim, bilgi ve bilgeliğini yazılı belgeleriyle günümüze değin taşımışlardır. 

Bu belgelerde kök değerlerin izlerine rastlamak mümkündür.  Örneğin, Karahanlı döneminde Yusuf 

Has Hacib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’in 1697. ve 1699. beyitlerinde dostluk değeri şu 

şekilde ifade edilir,  Birçok dost ve arkadaş edindi; dost ve arkadaş insan için bir destektir. Kimin 

arkadaşı ve dostu çok ise, o arkasını sağlam ve yalçın bir kayaya dayamış demektir. Kimin arkası 

varsa, güçlü olur; güçlü kişinin mutluluğu temelli olur (Dilaçar, 1988).  Sevgilerinde samimi olan 

insanların çıkar kaygısı gütmeden aralarında kurdukları bağın, dert ortaklığının adı dostluktur. Kök 

değerlerle kültür aktarımının yapıldığı ninnilerde de dostluk değerine rastlamak mümkündür.  

 Karşıki dağların eteği.  

Eteği aslan yatağı. 

Yavrum derdimin ortağı. 

Ee ee ee yavrum ninni. (Temel 2009) 

Ninnilerinde gönlünden geçenleri dile getiren anne, kimseye derdini anlatamayınca kimi zaman 

dertlerini canının parçası, ona en yakın olanı yani evladıyla paylaşır ve ninniler bu paylaşıma aracılık 

yapar. Bu ninnide anne sıkıntılarını paylaşabildiği için yavrusunun dertlerine ortak olduğunu söyler. 

Samanlık dolu sarı saman. 

İçerimde yavrım derdim tamam. 

Ben derdimi ele demem. 

Yavrım böyü de dertleşelim ikimiz. 

Nenni guzum nenni nenni. (Saraç 1998) 

Bu ninnide anne, içindeki dertleri evladından başka kimseye anlatamadığını ve bundan dolayı da 

evladının kendisine dert ortağı olduğunu ifade ederek evladı ile arasındaki gönüldaşlığı açığa çıkarır. 

 

2.2. Dürüstlük 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte dürüst kimseleri, sözünde ve davranışlarında doğruluktan 

ayrılmayan, doğru kimseler olarak tanımlar (TDK, 1993:421). Dürüstlük, ilk olarak ailede kazanılan 

bir değerdir. Milli olma özelliği de taşıyan kök değerler kaynağını Türk milletinin kadim köklerinden 

alır. Karahanlı Türkçesiyle Kaşgarlı Mahmud tarafından hazırlanan Divânı Lügati’t Türk’te Türkçe 

sözcüklerin Arapça karşılıkları ve örnekleri mevcuttur. Türklerin kültürel unsurları bağlamında, sosyal 

yaşamları, toplumsal yapıları ve değerleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilen eserde dürüstlük kök 

değerine dair “çın ve köni” sözcükleri ve örnek cümleleri yer alır. Çın: Doğru, güvenilir, doğruluk, 

Çın söz / Doğru söz. Çın bütün kişi / Öğüt veren güvenilir adam. Köni: Güvenilir kişi, köni er/ güvenilir 

kişi (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 147, 171, 449). Kök değerlerle kültür aktarımının yapıldığı 

ninnilerde de dürüstlük değerine rastlamak mümkündür.  

http://mufredat.meb.gov.tr/
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Kavak gibi boylanasın ninni. 

Söğüt gibi dallanasın ninni. 

Helal mal yiyesin ninni. 

Ninni benim yavrum ninni. (Sarıdoğan 2017) 

Dinin ve geleneklerin kurallarına aykırı olmayan ve dinen yasaklanmamış şeyler helal olarak 

nitelendirilir. Bu ninnide anne evladına dürüst bir insan olmasını ve helal kazanç elde etmesini 

öğütlemektedir.    

 

2.3. Sabır 

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde sabır,  acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar 

karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç. Olacak veya gelecek bir şeyi 

telaş göstermeden bekleme (TDK, 1993: 1236) şeklinde tanımlanır. Kutadgu Bilig’de sabır değeri, 

eserin 1107. beytinde şu ifadelerle yer alır, Hükümdar dedi: Ey Ay-Toldı, acele etme, sabırlı ol; 

hastalık yarın günahların kefareti olacaktır (Dilaçar, 1988). Sabır değerine sahip insanlar, her türlü 

zorluk karşısında dayanabilme ve mücadele etme azmine sahip olurlar. Kök değerlerle kültür 

aktarımının yapıldığı ninnilerde de sabır değerine rastlamak mümkündür. 

Çıktım erik dalına. 

Baktım gurbet yoluna. 

Gurbet de pek zorumuş. 

Sabır Allah’ım guluna. (Saraç 1998) 

Evlendikten sonra başka bir şehirde yaşamak durumunda kalan anne, ailesine, sevdiklerine ve 

memleketine duyduğu özlemi ve bu özleme tahammül edişini de ninnileriyle dert ortağı olan evladına 

ifade eder. Bu ninnide anne, gurbette yaşamanın zorluğuna karşılık olarak Allah’tan sabır vermesini 

dilemektedir. 

 

2.4. Saygı 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte saygı değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı 

dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, 

hürmet, ihtiram; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu (TDK, 1993: 1268) olarak yer alır. 

Saygı,  yöneltildiği kişiye göre çeşitlilik gösterir: anne babaya saygı, büyüklere saygı, devlet büyüğüne 

saygı gibi. Türkler tarihte çok sayıda güçlü devlet kurmuştur ve söz konusu devletler saygın 

hükümdarlarca yönetilmiştir. Türk milletinin bilinen en eski yazılı belgeleri Orhun abideleridir. 

Tarihte Türk adını kullanan ilk Türk devleti olan Göktürk Devletine ait eserler, Türk milletinin kültür 

ve ahlaki değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için mühim kaynaklardır. Köl Tigin’in yaşadığı 

dönemde pek çok ulus tarafından saygı duyulan bir devlet adamı ve komutan olduğu ölümü 

sonrasındaki yas töreninin anlatımında ifade edilmektedir. Yasçı, ağlayıcı, doğuda gün doğusundan 

Bökli Çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı, bunca millet 

gelip ağlamış, yas tutmuş. Öyle ünlü kağan imiş. Ondan sonra küçük kardeşi kağan (Ergin, 2016, s. 

41). Türk dilinin ilk ansiklopedik sözlüğü niteliğindeki Divânı Lügati’t Türk’te saygı değeri ile ilgili 

“ulugla ve yükün” sözcükleri yer alır. Ulugla- : Ululamak, büyük sayılmak, Beg meni ulugladı/ Bey 

beni büyük saydı.  Yükün- : Secde etmek, baş eğmek, Ol maŋa yükündi/ O, saygı göstermek için bana 

başını eğdi (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 133, 383). Kök değerlerle kültür aktarımının yapıldığı 

ninnilerde de saygı değerine rastlamak mümkündür. 

 Nennisine edasına, 

Beyler konmuş da odasına. 

Ak kollarını da sıvamış kızım. 

Kahve verir de bey babasına. (Çeliköz 2005) 
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Beybaba sözcüğü evladın babasına saygısını ifade etmek için kullandığı bir sözcüktür. Anne bu 

ninnide “babasına” değil “beybabasına” ifadesini kullanarak evladının babasına duyduğu saygıyı 

ortaya koymaktadır. 

Altın gelir ağlığında 

Para gelir yağlığında  

Böyü guzum sünnet edem 

Ninen diden sağlığında. (Saraç 1998)  

Geleneksel Türk aile yapısında ailenin en büyükleri olan dede ve ninelerin torunlarının mutlu 

günlerinde yanlarında olmaları büyüklere saygı gereği önemlidir. Erkek evladının sünnetini dede ve 

ninesi ebediyete intikal etmeden gerçekleştirmek isteyen anne onlara duyduğu saygıyı evladına 

aktarmaktadır.  

 

2.5. Sevgi 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte sevgi, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve 

bağlılık göstermeye yönelten duygu (TDK, 1993: 1289) olarak tanımlanmaktadır. Sevginin, evlat 

sevgisi, anne baba sevgisi, es sevgisi, kardeş sevgisi, doğa sevgisi gibi pek çok çeşidi vardır. Türk 

milletinin bilinen en eski yazılı belgesi olan Orhun Abideleri Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir 

Tonyukuk adına dikilmiş abidelerdir. Kül Tigin abidesinin kuzey yüzünün 9. paragrafında aile 

bireylerinin zarar görmesinde duyulan edişe anlatılarak aile bireyleri arasındaki sevginin varlığı ifade 

edilir. Kül Tigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti. Kendim düşünceye 

daldım. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı tanrı 

yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, 

gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşünceye daldım. Müthiş düşünceye daldım. İki şadın ve 

küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin milletimin gözü kaşı kötü olacak diyip düşünceye 

daldım (Ergin, 2016: 59-61). Türk kültür tarihinin önemli kaynaklarından bir diğeri de Dede Korkut 

Hikâyeleridir. On iki hikaye ve bir mukaddimeden oluşan eserde, Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in 

Tutsak Olması Hikâyesinde, Kazan Bey, oğlu Uruz’a olan sevgisini şu biçimde ifade etmiştir Oğul, 

oğul, ey oğul! Karşıda yatan kara dağımın yükseği oğul! Kararmış gözlerimin aydını oğul! Alaca 

tanla yerimden kalktığım senin için, Al atımı yorultmuşum senin için, Benim basım kurban olsun canım 

oğul senin için (Ergin, 2009). Kök değerlerle kültür aktarımının yapıldığı ninnilerde de sevgi değerine 

rastlamak mümkündür. 

Bir annenin evladına söylediği ninnilerin alt yapısında genelde sevgi kök değeri yer alır hatta 

diğer kök değerler bu değer üzerinde şekillenirler. Isparta yöresinde de bunun örneklerine rastlamak 

mümkündür.  

 Yatır uykusuna doymaz. 

Gider yollar uzak gelmez. 

Yavrum sana doyamadım. 

Kucağıma saramadım. (Bal 2007) 

Bu ninnide anne evladına duyduğu sevgiyi ona doyamamış olmasıyla ifade etmektedir. 

Nice bağlarda gül biter. 

Gülün dallarında bülbül öter. 

Güzel yavrum sana baha mı yeter? 

Ninni benim biricik yavrum ninni. (Atlı 2016) 

Bu ninnide anne, evladının paha biçilemeyecek kadar kıymetli ve biricik olduğunu söyleyerek 

sevgisini dile getirmektedir. 
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Ninnilerin beni yakar. 

Ağzı baldır tadı şeker. 

Şekerden tatlı kuzu. 

Ninni yavrum, ninni. (Barış 2002) 

Anne evladını o kadar sevmektedir ki ağzını bal ve şekere benzetirken şekerden dahi daha tatlı 

olduğunu ifade etmektedir. 

 

SONUÇ 

Ninniler işlevleri bakımından incelendiğinde görülüyor ki, anne ve bebek arasındaki bağı kurma, 

ağlayan bebeği sakinleştirme ve uykuya geçişi kolaylaştırmaktan ziyade kültürel belleğin aktarıcısı 

olma görevini de üstlenirler. Kadınların iç dünyasını yansıtmanın yanı sıra mensubu olduğu kültüre 

dair ipuçlarını da bünyesinde barındıran ninniler, küçük yaştaki çocuklara hitap etmesi sebebiyle milli 

kültür taşıyıcılığında ön sıralarda yer alır. Milli kültür aktarımı beşikten mezara değin devam eder. 

Kültür ve değerlerin kazanımı informal eğitim ile ailede başlar. Okul çağına ulaşan çocuğun formal 

eğitim aşamasındaki kültür kazanımı, değerler eğitimi ve kök değerlerin benimsenmesi ise orta 

öğretimin ikinci kademesindeki seçmeli “Halk Kültürü” dersinin MEB müfredatında yer almasıyla 

devam eder. Seçmeli halk kültürü dersi amaçları içerisinde, sözlü anlatımların yeri ve öneminin 

kavranması ve 2006 yılında taraf olunan SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi'nde tanımlanan kültürel 

mirasın korunması, aktarılması, yaşatılması ve geliştirilmesinin öneminin kavranması vardır. Orta 

öğretimin ikinci kademesindeki seçmeli Halk Kültürü dersi, sözlü kültür ürünleri olan ninnilerin 

öğrencilere hem Milli kültürü öğretmek hem de on kök değeri benimsetmek için uygun metinlerdir.  

Teknolojik gelişmeler sebebiyle karşılıklı sohbet ortamlarının azalması kültür taşıyıcılarının sözlü 

anlatımda bulunmalarını güçleştirmekle beraber kök değerler gibi ahlaki değerlerin kazanımını da 

olumsuz etkilemektedir. 2020 yılının başından bu yana, dünya genelinde ve ülkede mücadele edilen 

COVİD19 salgını zorunlu olarak insanları birbirinden uzaklaştırmıştır. Söz konusu sürede çeşitli 

toplumsal uygulama, ritüel ve şölenler internet tabanlı sosyal paylaşım alanlarında yaşatılmaya ve 

aktarılmaya çalışılmıştır. Hali hazırda MEB’nın her kademesinde eğitim öğretim sürecinin uzaktan 

eğitimle gerçekleştiği göz önünde bulundurularak ninni gibi kültür ve değer taşıyıcısı metinlerin 

online eğitim de olsa derslerde yer alması elzemdir. 

Isparta yöresi ninnileri üzerine yapılan değerlendirmede, yöre ninnilerinin sözlü kültür 

unsurlarından alkış ve kargış ifadelerini, toplumsal yapının ayrılmaz unsuru olan akraba adları ve 

ilişkilerini, insan yaşamının evrelerine işaret eden geçiş dönemi törenlerini, mutfak kültürünü, yöre 

halkının geçim kaynaklarını, giyim-kuşam ve süslenme kültürünün yanı sıra yörenin geleneksel 

mesleklerini de halk kültürü dersi bağlamında yeni kuşağa aktarma konusunda elverişli olduğu tespit 

edilmiştir.  

Milli bilincin oluşmasında kültür aktarımının tamamlayıcısı olarak değerler ve bu bağlamda MEB 

öğretim programlarında yer bulan “kök değerler” önemlidir. Nitekim bu değerler yüzyıllar ötesinden 

günümüze aktarılmaktadır. Türk ninnileri, kültürel unsurların yanı sıra kök değerlerce de hayli 

zengindir. Isparta yöresi ninnileri kök değerler bağlamında incelendiğinde dostluk, dürüstlük, sabır, 

saygı ve sevgi değerlerini içeren ifadelerin varlığı tespit edilmiştir. Son söz olarak ifade edilebilir ki, 

SOKÜM bağlamında kültürel bellek aktarımı ve değerler eğitimi için halk kültürü derslerinde Isparta 

yöresi ninnilerinden yaralanmak mümkündür.  

 

KAYNAKÇA 

Artun, Erman (2005). Türk Halkbilimi, İstanbul, Kitabevi Yayınları. 

Boratav, Pertev Naili. 100 soruda Türk Halk Edebiyatı, Bilgesu Yayıncılık, Ankara, 2019. 

Çelebioğlu, Amil (1995). Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul, Kitabevi Yayınları. 

Çoban, Ali (2020). Değerler Eğitimi Bağlamında Türk Destan Örneklerinde Kök Değerler, Basılmamış Yüksek 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   216 
 

Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla. 

Coşkun Çıblak, Nilgün (2013 ) Türk Ninnilerine İşlevsel Yaklaşım, Turkish Studies, s.499-513.  

Dilâçar, Agop (1988). Kutadgu Bilig İncelemesi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınevi.  

Dilçin, Cem. Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2018. 

Elçin, Şükrü (1986). Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.  

Ercilasun, Ahmet Bican ve Ziyat Akkoyunlu (2014). Kaşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t Türk, Ankara, Türk Dil 

Kurumu Yayınları 

Ergin, Muharrem (2016). Orhun Abideleri, İstanbul, Boğaziçi  

Ergin, Muharrem.(2009).  Dede Korkut Kitabı, İstanbul, Boğaziçi Yayınları. 

Kaşgarlı Mahmud (2018). Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi, (Çev. Besim Atalay), Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi. 

MEB (2018). Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı. Ankara. 

Oğuz, Mehmet Öcal (2018). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara, Geleneksel Yayıncılık. 

Örnek, Sedat Veyis (2000). Türk halkbilimi, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Şimşek, Esma (1989). Anonim Halk Şiiri İçerisinde Ninnilerin Yeri, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 

s.33-64. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB]. (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. 

Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 

Tan, Nail (1988). Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler, İstanbul, Halk Kültürü. 

TDK (1993). Türkçe Sözlük, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Yıldız, Naciye (2003). Ninniler, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Cilt III, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi 

Yayınları.  

 

İnternet Kaynakçası 

Akraba Adları ile İlgili Ninniler Başlığı En Son Örnek http://www.lugatim.com/s/beybaba) (Erişim tarihi: 

17.10.2020)  

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi 18.10.2020) 

Halk Kültürü Dersi Öğretim Programı 2018 http://mufredat.meb.gov.tr/ (Erişim Tarihi 19.10.2020) 

 

Ninni Metinleri İçin Yararlanılan Kaynaklar 

Atlı, Gökçe (2016). Halk Edebiyatı Dersi Derleme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Isparta. 

Bal, Birsel (2007). Halk Edebiyatı Dersi Derleme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Isparta. 

Çelik, Arife, (2019). Sağır Köyü monografisi (Yalvaç-Isparta), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. 

Çeliköz, Tuğba (2005). Lisans Bitirme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Isparta.  

Çiftçi, Memiş (2018). Akdoğan Köyü monografisi (Eğirdir-Isparta), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. 

Çuhadar, Emine (2006). Lisans Bitirme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Isparta.  

Saraç, Havva (1998). Lisans Bitirme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Isparta.  

http://www.lugatim.com/s/beybaba
https://sozluk.gov.tr/
http://mufredat.meb.gov.tr/


VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   217 
 

Sarıdoğan, Sibel (2017). Lisans Bitirme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Isparta.  

Tandoğan, Barış (2002). Lisans Bitirme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Isparta.  

Temel, Serkan (2009). Halk Edebiyatı Dersi Derleme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü, Isparta. 

 

Ek 1 

MEB’in 18.07.2017 tarihli ‘’Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine’’ adlı 

basın toplantısı için hazırlanan dokümanda bulunan Kök Değerler Tablosu, Talim Terbiye Kurulu B., 

2017,  24.  

 

Değerler Değerlerle İlişkili Bazı Tutum ve Davranışlar 

Adalet adil olma, eşit davranma, paylaşma… 

Dostluk diğerkâmlık, güven duyma, anlayışlı olma, dayanışma, sadık olma, 

vefalı olma, yardımlaşma… 

Dostluk diğerkâmlık, güven duyma, anlayışlı olma, dayanışma, sadık olma, 

vefalı olma, yardımlaşma… 

Dürüstlük açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü olma, güvenilir olma, 

sözünde durma… 

Öz denetim davranışlarını kontrol etme, davranışlarının sorumluluğunu 

üstlenme, öz güven sahibi olma, gerektiğinde özür dileme… 

Sabır azimli olma, tahammül etme, beklemeyi bilme… 

Saygı alçakgönüllü olma, başkalarına kendine davranılmasını istediği 

şekilde davranma, diğer insanların kişiliklerine değer verme, 

muhatabının konumunu, özelliklerini ve durumunu gözetme… 

Sevgi aile birliğine önem verme, fedakârlık yapma, güven duyma, 

merhametli olma, vefalı olma… 

Sorumluluk kendine, çevresine, vatanına, ailesine karşı sorumlu olma; 

sözünde durma, tutarlı ve güvenilir olma, davranışlarının 

sonuçlarını üstlenme… 

Vatanseverlik çalışkan olma, dayanışma, kurallara ve kanunlara uyma, sadık olma, 

tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma, toplumu önemseme… 

Yardımseverlik cömert olma, iş birliği yapma, merhametli olma, misafirperver olma, 

paylaşma… 
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KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK NİNNİ; UŞAK İLİ ÖRNEĞİ  

Dr. Öğr. Üyesi Erhan SOLMAZ1  

 

Özet 

İnsanların dünden bugüne yarattığı maddi-manevi unsurlar anlamına gelen kültür, özünde bir 
aktarım sürecidir. Bir önceki neslin çeşitli uğraşlar neticesinde elde ettiği bilgi ve tecrübenin bir 
sonraki nesle aktarılması kültürün en temel işlevlerinden birisidir. Bu bağlamda sözlü kültür 
ortamında yaratılan ninniler, gerek icra bağlamı noktasında gerekse de yüklendiği misyonla 
toplumun yarattığı kültürün taşınmasında birinci dereceden rol oynarlar. Yaratımını annenin 
yaptığı ninninin, dinleyici kitlesi ise bebek ve çocuklardır. Öncelikli işlevi bebeği sakinleştirip, 
rahat bir şekilde uykuya dalmasını sağlamak olsa da bebeğin doğarak katıldığı toplumun kültürel 
değerlerini öğretmek de ninninin bir diğer önemli amacıdır. Sözlü geleneğimizde ezgi ile icra 
edilen türlerin başında gelen ninni, anne ile bebek arasında birincil sözlü iletişimi sağlar. Kurulan 
bu iletişim sayesinde bebek, yavaş yavaş birey olma, anadilini öğrenme, toplumsal kural ve 
değerleri kabullenme gibi bir sürecin de içine girer. Bireysel kimliğin oluşmaya başladığı bu 
dönemde ninni bu yönleriyle belki de kültürel aktarımın en önemli aracı konumundadır. Bu 
bağlamda biz de Uşak merkez ve merkeze bağlı köylerden derlediğimiz ninnileri konu bakımından 
inceleyip ninnilerin hangi kültürel unsurları ön plana çıkartarak bebeğe/çocuğa aktardığını 
tartışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Uşak, sözlü kültür, ninni, aktarım, bellek. 

 

LULLABY AS A CULTURAL TRANSFER TOOL; USAK CITY EXAMPLE 

Abstract 

Culture, which means the material and spiritual elements created by people from past to 
present, is essentially a transfer process. Transferring the knowledge and experience of the 
previous generation to the next generation is one of the most basic functions of culture. In this 
context, lullabies created in the oral cultural environment play a first-degree role in the carrying 
of the culture created by the society, both in the context of the performance and the mission it 
assumes. The audience of the lullaby created by the mother is babies and children. Although its 
primary function is to calm the baby and make him fall asleep comfortably, another important 
purpose of the lullaby is to teach the cultural values of the society in which the baby is born. 
Lullaby, which is one of the main types of melody performed in our oral tradition, provides 
primary oral communication between mother and baby. Thanks to this communication, the baby 
gradually enters the process of becoming an individual, learning the mother tongue, accepting 
social rules and values. In this period, when individual identity begins to form, lullaby is perhaps 
the most important tool of cultural transfer with these aspects. In this context, we will examine 
the lullabies that we have collected from the center of Uşak and the villages of the center and 
discuss which cultural elements the lullabies bring to the baby / child by bringing them to the 
fore. 

Keywords: Usak, oral culture, lullaby, transference, memory. 

 

                                                           
1 Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Güney-Doğu Türk 

Lehçeleri (Özbek-Uygur), erhan.solmaz@usak.edu.tr. 
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Giriş 

Sözlü geleneğin bireysel yaratmalarından biri olan ninni, annenin kendine özgü bir ezgiyle 

bebeğini teskin edip rahat bir biçimde uykuya dalmasını sağlamak amacıyla icra ettiği anonim bir 

türdür. Bebeğin annesi başta olmak hane halkının diğer fertleriyle kuracağı iletişimin önemli bir 

parçasını oluşturan ninni, aynı zamanda annenin bebeğin ihtiyaç duyduğu huzur ve güven telkinini 

birincil sözlü iletişim yoluyla sağlar. 

Sözlü kültür ortamında doğan ninninin yazılı kaynaklardaki ilk izini Dîvânü Lugâti’t-Türk’te 

görmek mümkündür. Bu eserde ninni “balu balu” (Atalay 2007 : 169) şeklinde ifade edilse de ninninin 

ortaya çıkışı insanlık tarihi kadar eskidir ve bazı araştırmacılara göre okul öncesi eğitimin ilk 

numunelerindendir (Demir, Demir 2014: 21). Bundan hareketle ninninin sadece uyutmak ve teskin 

etmek değil, eğitim işlevinin de olduğu anlaşılmaktadır.  

Son dönemlerde konu üzerinde çalışan bilim insanları da ninninin bu işlevine dikkat 

çekmişlerdir.1 Biz de bu çalışmamızda Uşak merkez ve merkeze bağlı köylerden derlediğimiz 

ninnilerin konu ve içerik özelliklerinden hareketle hangi kültürel unsurların aktarımının sağladığı 

üzerinde duracağız.  

 

1. Uşak Ninnilerinde Aktarılan Kültürel Unsurlar 

Bireyin maddi manevi yapıp etmeleri olarak adlandırılabilecek olan kültür, Gökalp’e göre; 

Bir milletin dinî, ahlaki, akli, estetik, lisani, iktisadi ve fennî hayatlarının ahenkli bir bütünüdür” 

(1975: 27). Bu bütün gelecek kuşaklara öncelikle dil marifetiyle aktarılacaktır. Üst bir dil ile kurulan 

edebi metinler bu aktarım sürecinin estetik numuneleridir. Her bir edebi ürünün kültürün yaşatılıp 

aktarılmasındaki rolü dikkate alındığında ninnilerin de önemi daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  

Konu bakımından, doğarak dâhil olduğu toplumun kültürel belleğine ait olan pek çok 

unsurun (aile sevgisi, aidiyet bilinci, iyi bir gelecek beklentisi gibi) ninninin dünyasında yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Bu unsurlar aynı zamanda toplumun ortak kültürel değerleridir ve toplumlar bu 

değerlere sahip oldukları müddetçe de aidiyet bilinci içerisinde yaşamaya devam ederler. Bu bağlamda 

bireysel kimliğin ve benlik bilincinin oluşmaya başladığı 0-2 yaş arası dönem bebeğin psiko-sosyal 

olarak geçirdiği en önemli dönemdir (Saydam 2013: 37-45) Bu dönem dikkat edilirse annenin 

bebeğiyle en çok vakit geçirdiği dönemdir. Bu dönemde yeni yeni oluşmaya başlayan zihin annenin 

sesiyle daha da netleşip şekillenmektedir. İşte ninninin de önemi burada ortaya çıkar. Benliğin 

oluştuğu bu süreçte kültürel arka plan da ninni sayesinde oluşur. Bu dikkatle biz de bu çalışmada 

derlediğimiz ninnilerin hangi kültürel unsurları ön plana çıkardığını ortaya koymaya çalıştık. Bu 

unsurlar kısaca şunlardır; 

 

1.1. Bebek Sevgisi ve Bebeğe Özlemin Aktarılması 

Nenniler diyem de uyusun  

Allah diyem de büyüsün 

Küçücük topacığım  

                                                           
1 Konu hakkında daha geniş bilgi için, Ungan, Suat (2009), İşlevsel Yönleriyle Ninni, Ankara, Pegem Akademi, 

Torun, Ali; Yıldız, Kübra (2013), “Bir Eğitim Metodu Olarak Tehdit ve Korkutma İçeren Ninniler ve Bunların 

Jung’un ‘Ortak Bilinçdışı’ Kavramı Açısından Tahlili”, Turkish Studies - International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8, ss.1313-1333. Coşkun, N. Ç. (2013). Türk 

Ninnilerine İşlevsel Yaklaşım, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic Volume. 8/4 Spring, 499-513.Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, Atatürk 

Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, C.VIII, Ankara:2007 Uğurlu, Emine (2012), Türk Dünyasında Ninni, 

Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Bilim Dalı, Basılmamış Doktora 

Tezi, Demir, Fikriye-Necati (2014), Türk Ninnileri, Ankara, Edge Akademi, Temizkan, M. ve Solmaz, E. 

(2018). “Anadolu ve Özbek Sahası Ninnilerinin Yapı-Şekil, Konu-İçerik ve İşlevi Bağlamında Karşılaştırılması 

Üzerine Bir Deneme”. Türk Dünyası / Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 45, 239-255. 
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Nenni… 

Güzel boylum da  

Nenni… nenni.. (K.K.2) 

 

Bebek beni deli eyledi 

Her gapıya gul eyledi 

Yaktı yaktı del eyledi 

Nenni bebek nenni. (K.K.4) 

Kültürel hayatımızda önemli bir yere sahip olan bebek, özellikle daha dar ve kapalı 

toplumlardaki anneler için adeta bir kimlik hüviyeti taşır. Bebeksiz bir çiftin aile olamayacağı toplum 

tarafından kabul edilmekte böyle aileler ise meyvesiz ağaç olarak kabul edilmektedir. Gerek kırsalın 

kendine has yaşam döngüsü gerekse de toplumun devamlılığı noktasındaki beklentiler anneye daha 

fazla sorumluluk yüklemektedir. Bunun da etkisiyle annenin üzerindeki yük artmaktadır. Bu durum 

anneyi strese sokmakta ve aile içindeki ilişkileri germektedir.  

Yukarıya örnek olarak aldığımız ninnileri bu bağlamda değerlendirecek olursak ilk ninnide 

çocuğun doğuşunun getirdiği mutluluk ve huzur anlatılırken ikinci ninnide ise tam aksi bir durum söz 

konusudur. Bebeğin olmamasının getirdiği huzursuzluk ortamı aile içi ilişkileri de gergin bir hale 

getirmektedir. Her iki durumda da anne içinde bulunduğu ruh halini ifade edebilmek için ninniye 

başvurmuştur. Böylece anne olan ya ada olması arzu edilen bebeğiyle dertleşmekte ona duyduğu veya 

özlemi dile getirmektedir. 

 

1.2. Mutlu Gelecek Beklentisini Aktaranlar 

Uyusuñ da büyüsün 

Tıpış tıpış yürüsün   

Yürüsüñ de okullara gitsiñ de  

Memur olsun dünyaya (K.K.3) 

 

Hu hu hu 

Benim çocuğum okucak paşa olacak  

Hu  hu hu  

Benim çocuğum okucak öğretmen olacak 

Hu hu hu 

Benim çocuğum okucak mühendis olacak (KK5). 

 

Uyusun da büyüsün yāvrŭm                               

Askēr olāsın   

Asker ocağında yavrŭm subay çıkāsın  

Uyusun da yavrum sēni seve seve belēdîm (K.K.5) 

Her annenin çocuğundan beklentisi iyi bir birey olup topluma fayda sağlaması, bunun 

yanında da toplum tarafından onay verilmiş iyi bir statüye sahip olmasıdır. Bu bağlamda her iki ninni 

de annenin çocuğun gelecek ile ilgili beklentisi yine toplumun onay verdiği mesleklerle 
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ilişkilendirilmiş öğretmen, memur, mühendis, asker olmak şeklinde sıralanmıştır. Aslında bunlar 

sadece bebeğin değil annenin de mutlu olmasını sağlayacak toplumsal statülerdir. 

 

1.3. Annenin Ev İçi İlişkilerini Aktaran Ninniler 

  Dağla,daşla ana ossa, 

  Ananın yerini dudmaz. 

 A yavrum... 

 Buba sarıg gafa, 

 Ana derdine yana, 

 Başlarını kim darıycak?  

 Sana kim bakcak? A guzum... (K.K.1) 

 

Nen desem nennisi vādır, 

Kötü de nenesi vādır 

Uyusuŋ da böyüsüŋ, 

Böyüsüŋ de meydan āsıŋ (K.K.2) 

Bebek sahibi olmanın bireysel anlamda da var olmak olarak algılandığı toplumlarda ninni, 

aynı zamanda annenin bebeğiyle bir nevi dertleşme aracı olarak görülmektedir. Bu noktada, “teskin 

olan” sadece bebek değil aynı zamanda annedir de. Anne ninni vasıtasıyla aile içinde yaşadığı sıkıntı 

ve dertleri anlatma bir başka ifadeyle rahatlama imkânı bulur. Uşak merkezden derleyip yukarıya 

aldığımız bu iki ninnide de bu durum kendini bir kez daha göstermektedir. Anne aynı evin içinde 

kaynana, kayınpeder ve erkek tarafının bekâr diğer fertleriyle beraber yaşamakta ve çoğu zaman da 

bebekle anneden ziyade kaynana ilgilenmekte kimi zaman da bu durum annenin ev içindeki konumunu 

sorgular duruma sokmaktadır.  

Bir bebeğin ihtiyaç duyduğu en önemli varlık şüphesiz annesidir ve anne de bu durumu ninni 

vasıtasıyla duyurmaktadır. Bazen de kaynanası ile yaşadığı ve ona karşı hissettiği olumsuz duygu ve 

düşünceleri de ninni aracılığıyla dile getirdiği görülmektedir nitekim ikinci ninni de bu olaya bir örnek 

niteliği taşımaktadır. 

 

1.4. Din Sevgisini Aktaran Ninniler 

Uyusunda büyüsün ninni  

Kuzularla büyüsün ninni  

Ninni yavrum ninni 

Yeşil bulut teslim olsun  

Yavrum Allah senin dostun olsun 

Nenni yavrum nenni yavrum (K.K.3) 

 

Üzdüler seni çok, 

Gırdılar seni çok, 

Genç yaşta mateme düştün ah Zeynebim! 

Üzüldü peygamber, ağladı Medine, 

Nenni guzum nenni yavrum(K.K.6) 
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Abdestsiz süt emzirmedin 

Haram lokma yedirmedin 

Allah yoluna gitsin diye 

Bol bol Kuzum dua ettim 

Allah yoluna gitsin diye 

Bol bol sana dua ettim 

Nen guzum nen nen nen (K.K.10) 

Bireyin yaşamında önemli bir yere sahip olan Dini inanç ninnilere de konu olarak girmiştir. 

Uşak merkez ve merkeze bağlı köylerden derlediğimiz ninnilerde de bunu görmek mümkündür. 

Yukarıya örnek olarak aldığımız üç ninnin ilkinde “yeşil bulut” ve “Allah senin dostun olsun” 

yapılarıyla bebeğin dini inancının şekillendirildiği ve Allah sevgisinin bebeğe aktarıldığı 

görülmektedir. 

İkinci ninni de ise Kerbela olayına bir telmih yapılmakta, ehl-i beytin yaşadığı tarihi acı bu 

kez de ninni vasıtasıyla bebeğe duyurulmaktadır. Ehl-i beyte ve peygambere duyulan sevgi ve 

hürmetin konu edildiği bu ninnide bebeğe tarihi bir olay da anlatılmaktadır. 

Üçüncü ninnide ise yine konu Allah sevgisidir. Anne burada bir halk inancını da dile 

getirmektedir. Abdestsiz göğüs emdirmemek ve haram lokma yedirmemek dini inançla geleneksel 

bilginin kesişimine güzel birer örnek oluşturmaktadır. Anne iyi bir evlat yetiştirmenin yolunun dini 

değerlere saygı duymak olduğunu belirtmiş ve buna uygun olarak da dinen hoş karşılanmayan “haram 

lokma yeme” işinin yapılmadığını ifade etmiştir. Küçükken haram yiyenin büyüdüğünde de buna 

devam edeceğini ve bunun sonucunda da kötü bir birey olarak yetişeceğini anlatmaktadır. Kötü 

olmamanın yolunun kötü olarak kabul edilen şeylerden uzak durmakla mümkün olduğu/olacağı 

vurgulanmıştır.  

 

1.5. Anne-Baba Sevgisini Konu Alan  

Canım yavrum diye büyüttün beni, 

Nenniler söyleyip uyuttun beni, 

Gecelerde kalkıp doyurdun beni, 

Özledim annem ararım seni. 

Dünya bir yana anam bir yana, 

Her zaman anam yanarım sana. (K.K.7) 

 

Atem dutem ben seni  

Şekere gatem ben seni 

Akşam baban gelice  

Ününe atem ben seni  

Akşam baban gelince  

Ününe aten ben seni (K.K.9) 

 Toplumun temel yapı taşlarından olan aile bebek için ilkokul olma özelliğini taşır. Bebek bu 

okulda öncelikle anne-baba sevgisini öğrenir. Anne ve babaya duyulan sevgi, beraberinde huzur ve 

güven ortamını da getirecek böylece bebek ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı bir ortamda büyüyecektir.  

Bu bağlamda ilk ninni bebeğin ağzından söylenmiştir. Bebek, annenin kendisine yaptığı 

fedakârlıkları ve ona karşı duyduğu saygı ve özlemi dile getirmektedir. Bu noktada anne öncelikle 
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sevginin merkezi haline gelmiştir. İkinci ninnide ise bu kez baba figürü ön plana çıkmaktadır. Baba, 

evin geçimini sağlamak için çalışmakta akşam eve geldiğinde ise bebeği ile güzel vakit geçireceği 

ifade edilmektedir. Böylece babanın da sosyal statüsü ve ev içindeki konumu da bebeğe aktarılmış 

olur. 

 

2. Sonuç 

Sözlü kültür ortamının bireysel yaratmalarından olan ninni; annenin bebeğini uyutmak, 

teskin etmek amacıyla özel bir ezgi ile söylediği halk bilgisi ürünüdür. Temel işlevi bebeği uyutmak 

olsa da ninni, doğduğu toplumun kültürel belleğini bebeğe aktarır. Bunlar bebeğin düşünce dünyasını, 

hayal ve zevklerini şekillendiren değerlerdir. Toplumun en küçük bireyi olan bebeğe bu değerlerin 

yansıtılması gelecekte daha mutlu ve aidiyet bilinçleri oluşmuş bireylerin yetişmesi adına önemlidir. 

Biz de bu bağlamda Uşak merkez ve merkeze bağlı köylerden derlediğimiz ninnileri hangi 

temel değerleri ve kültürel unsurları bebeğe aktardığını tespit etmeye çalıştık. Bu noktada ninnilerin; 

aile sevgisi, tabiatı koruma bilinci, annenin beklentisi, dini inanç gibi kültürel unsur ve değerleri 

aktardığı görülmektedir. 

Yörede genellikle “nen çekmek” deyimiyle karşılanan ninninin, sadece bebeğin uyuması 

işlevini değil aynı zamanda dil gelişimi, aidiyet duygusu ve kimlik bilincinin de şekillenmesinde 

önemli bir işlevi olduğu anlaşılmaktadır. 
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NİNNİLERDE HAYAT ALGISI 

Doç. Dr. Necdet TOZLU1 

 

Özet 

Anonim halk şiiri türlerinden biri olan ninni; çocukların uyutulması, ağladığında susturulması, 
sevilmesi ve eğlendirilmesi üzerine söylenen ezgili sözlerdir. Ninniler genel olarak; dört mısradan 
oluşur, hece ölçüsüyle söylenir, başında veya sonunda kalıp ifadeler (eee, ninni yavrum vb.) 
bulunur, sade bir dille kadınlar tarafından söylenir ve anonimdirler. Ninni söyleyen kadın çocuğu 
odak noktaya almış gibi görünse de, arka planda kendi halet-i ruhiyelerinin tasvirini de yaparak 
umutlarını, hayallerini, sevgilerini, acılarını, mutluluk ve mutsuzluklarını terennüm etmektedir. 
Görüntüde çocukları avutmak ön plandadır, oysa derininde annenin, kadının duygularının dışa 
vurumu yatmaktadır. Ninniler, kadının hayat algısının, gelecek tasavvurunun ortaya çıkışına bir 
kapı aralanmasıdır diyebiliriz. Böyle bakıldığında; sevgi, ilgi, övgü, öğüt, dilek, temenni, dua, 
şikâyet vb. temalar yanında hayata dair ne varsa ninnilerde boy göstermiştir. Bu çalışmada, 
ninnilerde işlenen tüm temaların tespiti ve örneklerinin verilmesi planlanmıştır. Bu düşünceyle, 
ninni teriminin anlamı ve ninnilerin tanımından sonra, ninnilerde hayat algısı üzerinde durulacak 
ve bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ninni, çocuk, hayat algısı, anonim. 

 

THE PERCEPTION OF LIFE IN LULLABIES 

Abstract 

Lullabies, one of the versions of anonymous folk poetry, are melodic words sung to put children 
to sleep, to silence while crying, to love, and to entertain. Lullabies are generally composed of 
four verses, sung with syllabic meter, have phrases at the beginning or end, are sung in plain 
language by women, and are anonymous. Although the woman singing a lullaby seems to have 
focused on the child, she also depicts her own mood in the background and sings gently her 
hopes, dreams, loves, pain, happiness, and unhappiness. Apparently, the comfort of children is 
in the foreground, but deeply lies the expression of mother's, women's emotions. It can be said 
that lullabies are opening a door to the emergence of women's perception of life and vision of 
the future. When viewed from this aspect, besides themes such as love, attention, praise, advice, 
wishes, requests, prayers, complaints, etc. everything about life appeared in lullabies. In this 
study, it is planned to determine the themes in lullabies and examine their examples. With this 
thought, after the meaning of the term lullaby and the definition of lullabies, the perception of 
life in lullabies will be examined and an evaluation will be made. 

Keywords: Lullaby, child, perception of life, anonymous. 

 

Giriş  

Çeşitli kaynaklarda birbirine yakın tanımları yapılan ninni; çok eski sözlü kültür unsurlarından 

olup bebeklerin uyutulması, avutulması, ağlarken susturulması ve eğlendirilmesi için söylenen ezgili, 

manzum eserlerdir diye tanımlanabilir (Kunos 1925, Şapolyo 1938, Elçin 1981, Özçörekçi 1993, 

Çelebioğlu 1995, Kaya 1999, Ungan 2009, Şimşek 2016).  Ninni konusunda kalem oynatanlar, tanım 

yapanlar onu çeşitli özellikleriyle ortaya koymaya çalışmışlardır. İçlerinden en kapsayıcı tanım olması 

                                                           
1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, necdettozlu@hotmail.com/ntozluerzincan.edu.tr. 
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sebebiyle iki tanımı vermekle yetineceğiz. Türk Ninniler Hazinesi adlı eserinde Amil Çelebioğlu;  

“Ninniler en az iki-üç aylıktan üç-dört yaşına kadar annenin çocuğuna, onu kucağında, ayağında veya 

beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak yahut ağlamasını susturmak için hususi bir beste ile 

söylediği ve o andaki halet-i ruhiyesini yansıtır mahiyette, umumiyetle mâni türünde bir dörtlükten 

meydana gelen bir çeşit türkülerdir.” diye tanımlar (Çelebioğlu, 1995:9). Ninnilerin birçok özelliğine 

işaret eden Doğan Kaya’nın ninni tanımı da şöyledir;  “Ninniler, uyutulmaya çalışılan çocuğa veya 

çocuğu hoplatıp severken söylenen ve bir takım duygu, düşünce, inanç, umut ve hayalleri, sevinç ve 

acıları ihtiva eden; çoğunlukla dört mısra ile söylenen ve mısra sonlarına bir takım klişe sözler ilave 

edilerek ezgi ile terennüm edilen manzum sözlerdir” (Kaya 1999: 341). Ninniyle ilgili Türk 

dünyasında da benzer ninni tanımları yapılmıştır. 

Ninnilerin ezgi ile terennüm edilmeleri türkü ve şarkı ile benzer olduklarını gösterir. Ninni 

söyleyenin eseri bir ezgiyle, avazla terennüm etmeleri onu türküye yaklaştırmaktadır. Geneli anonim 

olan ninnilerin başlangıçta ferdi bir yaratıcısı vardır. Eserin yaygınlaşması sürecinde dilden dile 

dolaşan ninninin ilk söyleyenin unutulması ve anonimleşmesi söz konusudur. Tür ve şekil itibarıyla 

halk şiirinin ortak özelliklerini taşıması da bir diğer özelliğidir denilebilir. Ninninin başında veya 

sonunda kalıp ifadeler (ee eee….ninni yavrum..nenniiiii..hû hû .. piş piş.. vb.) kullanılması da türün 

kendine has özelliğidir. Ezgilerinde kesin bir makam olmayıp annenin ya da o an ninniyi icra eden 

kadının ruh haline, kabiliyetine, ses yatkınlığına göre değişebilmektedir. Şimşek’e  göre ninni, bir 

bebeği sakinleştirerek uyutmak niyetiyle 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 çerçevesinde sevgi ve şefkat ile yoğurup manzum 

olarak dile getirdiği bir iletişim yoludur (Şimşek 2016:?). 

Ninniler taşıdıkları evrensel değerler ile millî duygu ve düşünceleri geleceğe taşıma 

fonksiyonu görürler. Ayrıca genellikle ninniyi söyleyenin dünya algısını, sevincini, tasasını ve ait 

olunan toplum yaşayışının değerlerini, dikkatlerini bünyesinde barındırır.  Şapolyo; “Ninninin, Türk 

anneleri tarafından söylenmiş birer kıtalık halk şiiri olduğunu, anneden kızına geçtiğini, dilden dile, 

nesilden nesile devam ettiğini” (Şapolyo 1938:104) söyler. 

Ninnilerde yerel öğelerle, örf, âdet ve geleneklerimizin yanında tarihi ve sosyal birçok 

özellikle karşılaşırız. Musikisi, ritmi ve sözleri ne olursa olsun ninniler, çocuğa; “annenin yanındasın, 

emin yerdesin, rahat uyu” mesajını iletir ve anne-çocuk arasındaki iletişimi, uyumu ve birliği sağlar. 

Anne ile çocuk arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlayan ninniler, aynı zamanda çocuklara şiir 

sevgisinin aşılanmasında, anadili daha iyi öğretmede, doğru konuşma konusunda ve müzik sevgisinin 

aşılanmasında önemli bir yere sahiptir. Ninnilerin özünde anne sevgisini aktarma çabası vardır. 

(Şimşek 2016: 38) 

Ninnilerin konusunu “çocuk” teşkil eder. Sağlıklı doğmadan gelen sevinç, fiziki güzellik, soy-

sop, iyi huy, sünnet, öğrenim, nişan, gelin olma, evlenme, geleceğe ait dilekler; yalnızlık, gurbette 

kalan baba, koruyucu melekler, veliler, Hızır vb. madde, tem, motif ve merasimler ninnilerin 

muhtevasında belli-başlı unsurlardır (Elçin, 1986: 271). 

 

Ninniler, annelerin bebeklerini uyutmak için mırıldandıkları türküler gibi görünse de Dede 

Korkut gibi bir toplum hayatının neredeyse tamamına ait malzemeyi içeren hikâyelerden izler taşıması 

ya da aynı toplumun hâlen devam eden âşıklık 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 hayatı ile ilgili kabuller, 

beslenme anlayışı, günlük yaşantı ile 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 

köprüleri kurar (Uğurlu 2014:).  

Ortaya çıktıkları kültür ortamına dair ipuçları veren ninnilerde hayat algısına yönelik pek çok 

tespit yapılabilmektedir. Bu bağlamda insan hayatının temel ihtiyaçlarından beslenme, giyim kuşam 

ve barınma yanında; meslek tercihi, inanç, dilek temenni, dua, öğüt, övgü yergi, şikâyet, ölüm, ayrılık, 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   228 
 

gurbet, ev bark düzeni, davranış kabulleri, eğitim hakkında da seçilen örneklerle ninnilerde hayat algısı 

değerlendirilecektir.  

 

Ninnilerde Hayat Algısı 

Ninnilerde dua, yakarış, dilek, temenni, teslimiyet, şükür gibi inanç bağlamında pek çok 

düşünceye yer verilmektedir. “İnanç” Türkçe sözlükte; Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, birine 

duyulan güven, inanma duygusu, inanılan şey, görüş, öğreti ve Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, 

itikat biçiminde tanımlanmaktadır (TDK sözlük, 1988:704). “İnanç, bir düşünceye bağlı bulunma, 

Tanrıya, bir dine inanma, iman, birine duyulan güven, itimat, inanma duygusu, inanılan şey, görüş ve 

öğreti”dir (Kamus-ı Türki, 1985:564;ML, 1971, C.6:300) İçinde kutsallık ve yasak kavramları olan, 

bir olguyu doğru ya da yanlış sayma tutumudur. Aşağıdaki ninnide maniye benzer ilk iki doldurma 

mısradan sonra asıl anlamın yoğunlaştığı bebeği Allah hediye olarak vermiş ifadeleri yer almaktadır. 

Burada Yaratıcıya yönelen bir bilinç ve hediyesinden ötürü bir şükür göndermesi vardır: 

Adalarda biter kamış, 

Uzamışta vermez yemiş, 

Bana kuzumu Allah hediye vermiş, 

Ninni yavrum, ninni ninni (Çelebioğlu 1995:40-1) 

Bu ninnide de yavrunun Allah’a adanmışlığı, Mevla’dan dilek dileme vardır: 

Ak kundağa doladım 

Allah’ıma adadım 

Bir Mevla’dan diledim 

Ninni yavrum, ninni (40-2)1 

Azrail’in hatırlatıldığı ninnide hayatın sonsuz olmadığı, yaşa başa bakılmadığı 

hatırlatılmaktadır. Ölümün akılda tutulması, unutulmaması öne çıkmaktadır. 

Alanyazı’da bir kuyu var 

İçinde acı suyu var 

Azrail’in bir huyu var 

Ne genç der ne koca der 

Ninni yavrum, ninni (40-3) 

Besmele, İslam dininde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen 

"Bismillâhirrahmânirrahîm" âyetinin adıdır. "Allah'ın adını anmak" anlamına gelir. Besmele, Neml 

sûresinin 30. âyetinin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir.  Peygamberimiz (a.s.) her hayırlı işe 

besmele ile başlanmasını tavsiye etmiştir. Kur'ân okumaya, bir şey yiyip içmeye ve bir işe başlanırken 

besmele çekilir. Kur'ân'da Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenmeyeceği 

bildirilmiştir (En'âm, 6/121). Besmele çeken insan; başka bir varlık adına değil sâdece Allah adına, 

O'nun rızası için ve O'nun izniyle başlıyorum, demiş olur. Besmele çeken Kur'ân okumuş ve Allah'ı 

anmış olur.  

Besmeleyle uyanır 

O nurlara boyanır 

Buna can mı dayanır  

Ninni yavrum, ninni (41-6) 

Dinin gereklerinden olan kelimeyi tevhit, Kur’an okumak, Abdest almak gibi yaptırımlar 

ninnilerde önemli bir yer tutar. 

 

                                                           
1 Not: Ninni örnekleri, Amil Çelebioğlu’nun Türk Ninnileri Hazinesi adlı eserinden seçilmiştir. Parantez içindeki ilk numara sayfayı, ikinci 

numara ninni numarasını karşılamaktadır. 
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Beşiğin dibi çukur 

Libasına kaytan dokur 

Yavrumun dedesi Kur’an okur 

Ninni yavrum, ninni (41-7) 

 

Erenlerin kılıcı 

Arşa çıkar bir ucu 

Her dertlerin ilacı 

La ilahe illallah ninni (41-11) 

 

Karşı karşı ayvalıklar 

Suda oynar balıklar 

Oğlum abdest alacak 

 Havlu tutun halayıklar (42-19) 

 

Dua içerikli ninnilerin de sıkça rastlandığı örnekler görmekteyiz. Dua kelime manası olarak 

istemek, çağırmak ve davet etmek manalarına gelmektedir. İslami olarak ise Allahü teâlâ'ya yalvarmak 

ondan istemek sonsuz gücü ile bize her türlü sıkıntımızda destek olması için onun kapısına 

sığınmaktır. Dua, ibadetin özüdür. “Allah uzun ömürler versin, hayırlı ömürler versin” temennileri 

kültürde en çok karşılaşılan dileklerdir. Aşağıdaki ninni örnekleri dua temellidir:  

Bebeğin beşiği demir 

İçindeki yatan emir, 

Allah versin uzun ömür, 

Ninni yavrum ninni ninni (103-263) 

 

Öğüt,  bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen sözdür, nasihattir. 

Halk şiirinde önemli bir yer tutan bu tema ninnilerde de sıkça işlenmiştir. Erkeğin bir aile için önemi, 

kızların evlenip yuva kurmaları, eşinin yanında, aşının peşinde olmaları gelenek içinde önemi haiz 

hususlardır. Aşağıdaki ninnilerde buna vurgu yapılmıştır:   

Ana ninnisi yaman olur 

Sap savrulur saman olur 

Erkeksiz kalan evlerin 

Hali pek yaman olur (49-74) 

 

Kızım uyusun eve uyusun 

Büyüsün yuvasın kursun 

Aşının başında dursun 

Eşinin yanında dursun 

Uyu kızım ninni 

Büyü kızım ninni (50-87) 

 

“ Dinle sana bir nasihat edeyim 

Hatırdan gönülden geçici olma” diyen halk şairinin (Karcaoğlan) koşmasında değindiği temayı 

aşağıdaki ninnide görmekteyiz. “kem söz sahibinindir” anlayışıyla kimseye kötü söz söylenmemesi 

gereği beşikten itibaren gerçekleştirilen bir öğretidir:  

Ninni desem beni yakar 

Beşiğinde güller kokar 

Kötü sözler hatır yıkar 

Ninni yavrucağım ninni (51-94) 
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Türk kültüründe  “hayırlı evlat” dileklerin başında gelir. Aşağıdaki ninni bu dileği 

tekrarlamaktadır: 

Yola çıktım yol ıssız 

Para buldum yazısız 

Olma oğlum hayırsız 

Uyu yavrum ninni  

Büyü yavrum ninni (52-104) 

Toplumların beslenmesi temel ihtiyaçlardandır. Tanrının yüceliği hatırlatılırken toprağın 

verimliliği de hayata dair bir hatırlatmadır. Bütün nebatatın yetiştiği, beslenme kaynağı toprak “sadık 

dost” tarım toplumunda yegâne rızık kapısıdır.  

Tanrı Tanrı uludur 

Toprak rızık doludur 

Yaşamanın yoludur 

Uyusun da büyüsün ninni (43-37) 

Tabiat olaylarıyla ilgili ninniler, sayıca az olsa da ninni külliyatı içinde bir yer işgal ederler. 

Tarım toplumunda kuraklık önemli bir problemdir. Yeterince ürün alınamazsa o yıl çetin geçer. Başka 

bir çare görülmediğinden umutlar bir sonraki yıla taşınır ve gelecek yılın iyi geçmesi dilenir.  

Dandini dandini bağa vardım, 

Asmalar yapraksız ağa vardım 

Bu yıl böyle kurak gitti 

Geli yıl onara Tanrım ninni (105-277) 

Beslenmeye dair yiyecek içecek içerikli ninniler de görülmektedir. Şeker, üzüm, keçiboynuzu, 

helva, lokum, badem, koyun, kuzu vb. sözlerin yer aldığı ninni örneklerini görebiliriz: Bunun dışında 

Türk mutfağının başka yemek örnekleri, et ve hamur işleri, pişirme şekli ninnilerde yer alır.    

“Ninnilere göre tavuk, koyun, koç, tavşan, taze balık ve yılkı eti yenmektedir. Taze balık tercihi 

balık tüketme şeklinin ipucunu vermektedir. Kebap, kuyruk, kemik iliği, gavurdak, kavurma etin nasıl 

tüketildiğini anlatır. Hamur işlerinden ekmek, gözleme, börek, çörek, yağlı ballı veya yumurtalı 

poğaça, lavaş, yufka ve kete tercih edilir. Zerde aşı, hasbe aşı, kuymak, ak aş, pilav, talhan -kavun ve 

unla yapılan bir çeşit yemek-, çorba, ninnilerde bahsi geçen yemeklerdir. Bunlardan başka kaymak, 

bal, yağ, şeker, lokum, helva, peynir, pürçikli -havuç-, gugul, mama, çikolata, çerez, jılı katık -ılık 

yoğurt-, kesmek –yemeğin dibi-, gatık, elma, kestane, hurma ninnilerde yer alan diğer yiyecek 

çeşitleridir. İçecekler ise kımız, süt, çay, boza, ayran ve şerbettir. Ayrıca pekmeze ekmek doğramak, 

kaymaklı çay içmek, döş ve kaburganın yağda kavrularak yenmesidir” (Uğurlu 2014: 47). 

Beygiri coşturan nazara 

Anneler gider pazara 

Oğlanlara şeker üzüm 

Kızlara keçi boynuzu (142-667) 

 

Damı dumunun balası 

Samanlıktır yuvası 

Getir şeker hırdası 

Yiyer hanım anası 

Emer tatlı balası (142-672) 

 

Dandini dandan gelsin 

Sürüleri hana gelsin 

Babası bir kuzu alsın 

Balam yesin cana gelsin (143-676) 

Giyim kuşam temel ihtiyaçlardandır. Önceleri örtünmek asıl amaç olsa da zamana, 

mevsimlere, şartlara göre değişiklik göstermesi ve moda algısıyla da başka bir hüviyete bürünmesi 
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giyim kuşama öneminden bir şey kaybettirmemiştir. Aşağıda örneklerini gördüğümüz ninnilerde don, 

şalvar, basma, kadife, şal, keten bezi, pantolon, esvap gibi sözcükler kullanılmıştır.  Ninnilerin 

genelinde de çocuk giysilerinden, kadın erkek giysilerine kadar zengin bir sunum söz konusudur. 

Dandini dandini dan istiyor 

Bey babasından don istiyor 

Don bulamazsa ne istiyor 

Şekerli lokum badem istiyor (143-677) 

 

Dandini dandini dan ister 

Al geziden don ister 

Keten bezini beğenmez 

Şallardan şalvar ister ninni (153-777) 

 

Dandini dandini dan ister 

Anasından don ister 

Basma da donu beğenmez 

Kadife pantolon ister (154-778) 

 

Dandini dandini dan ister 

Benim yavrum don ister 

Babası alsın getirsin 

Annesi diksin giydirsin ninni (154-786) 

 

Dandini dandini dat babası 

Nen var nen yok sat babası 

Oğluma esvap yap babası 

Uyusun oğlum ninni (155-793) 

 

Barınma Süsleme 

Ninnilerde hayat algısına örneklerden biri de barınmadır. Çadırlar, kulübeler, evler, daireler, 

köşkler, saraylar varlık seviyesine göre barınma mekânlarıdır. “Doğa etkilerinden korunmak için 

kapalı bir yere sığınmak, yerleşmek, yaşamak için uygun şartlar bularak oturmak, bir yerde yatarak 

geceyi geçirmek, çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak” anlamlarına gelmektedir. İnsanlar gün 

geçtikçe barındıkları mekânları daha konforlu kılma uğraşındadırlar. 

Süsleme ise; “süslemek işi, bezeme, donama, tezyin, süsleri yerleştirme biçimi veya sanatı, 

sanat eserlerinin yüzeyini süslemek için kullanılan motif, oyma vb.” işlemlerdir. Barınma 

mekânlarının daha zevkli hale dönüştürülmesi için çeşitli süslemeler uygulanır. Ninnilerde insan 

hayatında çok önemli yer tutan barınma yerlerinin, mekânların süslenmesine dair mısralara yer 

verilmiştir. Aşağıdaki örneklerde, köşkün nakışlanması, dülgerlerin (yapılarda kaba ağaç ustası) 

toplanması ve odaların nakışlanması isteği vardır. 

Dandini dağışlaya 

Hak bana bağışlaya 

Köyden racalar gele 

Köşkünü nakışlaya (105-276) 

 

Dandini danayı taşlasın 

Hocalar okumaya başlasın 

Hep dülgerler biriksin 

Odanı nakışlasın (153-776) 
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Evlenme gelin olma içerikli ninniler  

Evlenme, aile kurmak üzere kadın ve erkeğin yasal birleşmesidir. Gelin olmak evlenecek genç 

kızın süslenmesi hazırlanmasıdır. İnsanların önemli geçiş evrelerinden biri olan evlilik ve gelin olma 

içerikli yoğun ninni külliyatıyla karşılaşırız.  

Erini kızım serini kısım 

Seraskerin gelini kızım 

Kürde vermem ayran içer 

Köylüye vermem tarla biçer (158-827) 

 

İllerden yavrum illerden 

Tülbendi kurusun yellerden 

Yavruma dünürler gelsin 

Ankara gibi illerden (159-831) 

 

Meslek Tercihi 

Meslek, insanların geçimini temin için uzmanlaştıkları çalışma alanıdır. Ninnilerde çocuğun 

büyüdüğünde olması arzu edilen çeşitli meslekler zikredilmiştir. Paşa olsun, bey olsun, asker olsun, 

kâtip olsun vb. meslek isimleri geçmektedir. 

Ninni diyeyim uyusun 

Uyusun da hemen büyüsün 

Asker olup yurt korusun 

Ninni yavrum sana ninni (172-964) 

  

Övgü, Yergi, Şikâyet 

Kişilerin ya da toplumun kusurlu, aksayan yönlerini iğneleyici alaycı bir dille ortaya koymak 

yergidir. Bir kimseyi, ya da nesneyi övmek için söylenen sözler de övgüdür. Bir kişiden, bir durumdan 

sızlanma, yakınma, memnuniyetsizlik de şikâyettir. Hayatın gerçeği ve her an yüz yüze olduğumuz 

bu olgular hayat parçalarıdır. Ninniler bunlara da yer vermiştir:  

Dandini dandini dan bunun 

Hep halayıklar bunun 

Hünkârın sarayında 

Yavuklusu var yavrunun (249-1742) 

 

Dandini dandini danisine 

Oğlum gitmiş yengesine 

Yengesi bir fesat kadın 

Soğan koymuş torbasına(277-2091) 

 

Ayrılık, Gurbet 

Hayat şartlarından dolayı insanların doğup büyüdüğü yerlerden uzaklara gitmesi ve oralarda 

yaşama mecburiyetidir. Kişiler aile ocağından ayrılıp başka yerlere göçmek ve hayatlarına devam 

etmek durumunda olurlar. Bu uzak, yabancı ve yeni yerler gurbettir. Ayrılık, sevdiklerimizden, 

dostlarımızdan uzak kalma halidir. Şiirin temel temalarında biri olan bu kavra hayatın bir gerçeği 

olarak ninnilerde yerini almıştır:   

Aklım orada kaldı 

Bıçak yarada kaldı 

Uçup gelen turnalar 

Yavrum nerede kaldı (318-2567) 
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Arpalar orakta kaldı 

Yakınlar ırakta kaldı 

Düştün gurbete oğlum 

Gönlüm merakta kaldı hu hu (318-2568) 

 

Ölüm  

Ölüm insan hayatının geçiş dönemlerinden biri, ruhun bedenden ayrılması ve bedenin toprağa 

gömülmesidir. Kur’an’da “her canlı ölümü tadacaktır” buyurulmuştur. Maddî âlemden, madde ötesi 

âleme geçiş olan ölüm, edebiyatımızda da en çok işlenen temaların biridir. Abdulhak Hamit’in 

Makber’i, “ölüm şairi” olarak anılan Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri, Yahya Kemal’in “Sessiz 

Gemi” şiiri, Necip Fazıl’ın, “Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber.../Hiç güzel olmasaydı ölür 

müydü peygamber” deyişi, İsmet Özel’in “Üç Frenk Havası” vb. şiirler bu temayı işlemiştir. Hemen 

her edibin, şairin değindiği bu tema, ninnilerde de karşımıza çıkar.  

Kapım kilitli kaldı 

Pencerem kapalı kaldı 

Benim küçük balam öldü 

Anası ağlar kaldı  

 Laylay bala laylay (92-192) 

 Ölüm şiirleri olan ağıtların, ninnilerde karşımıza çıktığı da görülür. Ölüm sonsuz uyku olarak telakki 

edildiğinden, ölenin uyuduğu varsayımıyla, acılarını, umutlarını, düşüncelerini ortaya koyan kadın, 

söylediği ağıtın arkasına kalıp sözleri takarak ninnileştirir. 

Ağla Zeynebim ağla ninni, 

Kara yazmalar bağla ninni,  

Babası ölen çocuk hû hû, 

Haydi, bağrını dağla ninni. (88-161) 

Değindiğimiz konular ninnilerdeki hayat algısından bazılarıdır. Hüzün, yemin, gelecek 

kaygısı, umutlar,  karşı cinse ilgi, vaat, akrabalık, çekememezlik, önemli olaylar, intikam, tehdit,  

korkutma vb. hayatı kapsayan bütün konuların ve bütün alanların ninnilerde işlendiğini söylemek 

mümkündür.  

 

SONUÇ 

Ninniler genellikle kadınlar tarafından üretilen ve makamla icra edilen bir kıtalık şiirlerdir. 

Önceliği çocuk olan, çocuğu uyutma, avutma, sevme, hoplatma, zıplatma, alakadar olma vb. 

duyguların dile getirildiği bu küçük şiirler, sade ve samimi bir dille meydana getirilmişlerdir. Hayatın 

tüm alanlarını, yaşanmışlıklarını dile getiren ninniler, kültür aktarma aracı olarak kuşaktan kuşağa 

devredilirler. 

Toplumun hayat tarzını yansıtan, kişinin, acılarını, sevinçlerini, hasretini, gurbeti, yokluğu vb. 

duyguları ezgi eşliğinde dile getiren şiirlerdir. “Ninnilerle geleneğin tecrübe temeline dayalı gelecek 

kurgusunun anlatımı da gerçekleşir. Bu nedenle ninnilerde geleneksel yapının uygulamalarını gösteren 

bir takım kültürel sembollere rastlanır” (Uğurlu 2014: 46). 

Ninniler, hanım sesiyle odaları dolduran türkülerdir. Söyleyenin umutlarını, hayallerini, 

sevgilerini, acılarını, mutluluk ve mutsuzluklarını terennüm ettiği şiirlerdir. Annenin iç dünyasının 

dışa vurumu yanında yaşanılan hayatın tüm yönleriyle bugüne aktarımıdır.  
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Özet 

Toplumlar, millî birlik ve beraberliklerini korumak için kültür ögelerini yeni kuşaklara aktarmak 
ve kazandırmak istemiştir. Milletin devamı için bireyler, kültürlerini yeterince tanımalı ve millî 
bilince sahip olmalıdır. Özellikle çocuklar erken yaşlarda ait oldukları milletin kimliğini oluşturan 
kültürel ögelerle tanıştırılmalıdır. Bunun yanı sıra evrensel kültürleri de tanımalı ve kendi 
kültürüyle olan farklılıkları algılayabilmelidir. Bu nedenle çocuk okurun bu anlayışla kaleme 
alınmış eserlerle karşılaşması son derece önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı Tacettin Şimşek`in Yeşil Gözlü Kardan Adam adlı çocuk kitabında yerli ve 
evrensel kültür unsurlarının dilsel ve dil dışı göstergeler aracılığıyla nasıl aktarıldığını tespit 
etmektir. Araştırma nitel araştırma özelliği gösterip veriler doküman inceleme yolu ile 
toplanmıştır. Kitabın kültürel unsurları taşıyıp taşımadığı betimsel analiz yöntemi ile 
belirlenmiştir. Bunun için araştırmanın veri kaynağı olan eser, tematik olarak incelenmiş; kültürel 
unsurları yansıtan dilsel ve dil dışı göstergeler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür Aktarımı, Çocuk Kitapları. 

 

CULTURE TRANSFER IN CHILDREN'S BOOKS: YEŞİL GÖZLÜ KARDAN ADAM EXAMPLE 

Abstract 

The communities wanted to hand down cultural elements to new generations in order to protect 
national unity and solidarity. For the continuation of the national existance, individuals should 
know their culture sufficiently and must have national consciousness. Especially, children should 
be introduced cultural elemants that the identity of the nation they belong to at an early age. On 
the other hand, they should also recognize universal cultures and It must be able to perceive the 
differences with its culture. Therefore, it is extremely important that child reader meet the books 
which has written this approach. 

The aim of this study is detect to how indigenous and universal cultural elements are has been 
transferred through linguistic and non-linguistic signs  in the book  named “Yeşil Gözlü Kardan 
Adam” written by Tacettin Şimşek. The research shows qualitative research characteristics and 
the datas collected by examination. In the research, datas were first analyzed by descriptive 
analysis. So then, book which data source of research has been examinated thematically and 
detected linguistic and non-linguistic indicators reflecting cultural elements.  

Key words: Culturel transmission, chilfren’s boks. 

 

GİRİŞ 

Kültür bir milletin devamı için son derece önemlidir. Kültür tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde 

yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 

insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür (Güncel 

                                                           
1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, suzuneryurt@gmail.com 
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Türkçe Sözlük). İnsan içinde yetiştiği kültürden beslenir, ondan etkilenir ve ona katkıda bulunur Bu 

Türk milletinin ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğu düşünüldüğünde, milletimizin düşünce ve 

duygu dünyasındaki derinlik ve zenginliğin sergilendiği kültür ürünlerinin önemi daha da çok 

anlaşılmaktadır (Özcan, 2008).  

Toplumlar, millî birlik ve beraberliklerini korumak için kültür ögelerini yeni kuşaklara aktarmak ve 

kazandırmak istemiştir. Özellikle çocuklar erken yaşlarda ait oldukları milletin kimliğini oluşturan 

kültürel ögelerle tanıştırılmalıdır. Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri 

doğrultusunda hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; millî, manevi, ahlaki, 

tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin 

güçlendirilmesi, Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri 

fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması istenmektedir.  

Çocuk kitaplarına yönelik alan yazın incelendiğinde kültür aktarımı ile ilgili çok fazla çalışmanın 

bulunmadığı görülür. Çetinkaya, Durmaz (2020), Barut, Odacıoğlu (2019), Mert, Albayrak ve Serin 

(2013) çocuklar için kaleme alınmış yabacı yazınsal ürünleri incelemiş, ait oldukları toplumların 

kültürel unsurlarını tespit etmeye çalışmıştır. Oysaki kendi yazarlarımıza ait eserlerin, diğer kuşaklara 

kültürel değerlerimizi ne ölçüde aktarabildiği açısından ele alınmalıdır. 

Çağdaş çocuk yazını çocuğun kültür gelişimine uygun olmalı, kültürel, kişisel ve ahlâki değerlerini 

barındırmalı, okuma alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunacak nitelikleri içermelidir (Dilidüzgün, 

2000).İyi bir yazar dikkatli bir kimsedir, hayatın gerçeklerini iyi gözler, şu ve veya bu biçimde genç 

okuyucu ile yakın ilişki kurar, yazar ve okuyucu, kendilerinden başka bir kimsenin (eser 

kahramanının) veya kimselerin (eser kahramanlarının) hayatlarını, yaşayışlarını, alışkanlıklarını, 

törelerini, düşünce yollarını keşfe çıkarlar. Hikâyeler çocuğun sınırlı hayat tecrübelerini zenginleştirir; 

türlü insan tipleri üzerinde düşünmelerine imkân sağlar; geliştirmekte oldukları değer yargılarının 

daha açıklık kazanmasına yardımcı olur (Oğuzkan 2010). Bu nedenle çocuk okurun bu anlayışla 

kaleme alınmış eserlerle karşılaşması son derece önemlidir. 

Bu çalışmada, Tacettin Şimşek`in Yeşil Gözlü Kardan Adam adlı çocuk kitabı incelenerek hangi 

kültürel unsurlara (dil, sanat, inanç, örf ve âdetler, günlük yaşam, değerler) ne ölçüde yer verildiğinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli  

Araştırma nitel araştırma özelliği gösterip veriler doküman inceleme yolu ile toplanmıştır. 

  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi/Araştırmanın Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma materyalini Tacettin Şimşek`in 2017 yılında Uçan At Yayınevi`nden çıkan 10 

kısa öyküden oluşan Yeşil Gözlü Kardan Adam adlı çocuk kitabı oluşturmaktadır. 

 

Verilerin Analizi  

Bu çalışmada betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Albayrak ve Serin (2012) tarafından oluşturulan 

“Kültür Ögeleri Tespit Formu” temel alınarak eser incelenmiştir. 

 

 BULGULAR 

Tacettin Şimşek`in Yeşil Gözlü Kardan Adam adlı çocuk kitabı kültürel unsurlar; dil, sanat, inanç, örf 

ve âdetler, günlük yaşam, değerler olmak üzere altı başlık altında tasnif edilmiştir. 
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  Tablo1. 

 Dil ile İlgili Kültürel Ögeler 

Deyimler : 

kendini yoklamak, yüreği titremek, kulak vermek, dünden hazır 

olmak, kafaya koymak, eteğine yapışmak, yolu açık olmak, neslini 

kurutmak, içi rahat etmek, eliyle koymuş gibi bulmak, kısmeti 

açılmak, aç gözlülük etmek, dert etmek, aklınla bin yaşa, göz kırpmak, 

idare etmek, yıldızı barışmamak, birini çekememek, kendini bir şey 

sanmak, bal gibi, rol yapmak, tatsızlık çıkarmak, aklına gelmek, 

göğsünü kabartmak, zincir vurmak, içi aydınlanmak, benden günah 

gitti, nefes nefese kalmak, içine işlemek, laf aramızda, ver elini, 

pişman olmak, aslına dönmek, eli kalem tutmak, kafayı bozmak, 

insafına ter etmek, dal budak salmak, içi sıkılmak, göz yaşı sel olmak, 

kalbini kırmak, yola düşmek, oyuna gelmek, hesap vermek, küçük 

dilini yutmak, karşısına dikilmek, Allah`tan duacı olmak. 

  

Kalıp Sözler: 

Rast gele, kolay gelsin, bereketli olsun, sağ olun, aman Allah`ım, hadi 

oradan, âlemi yok, hay Allah, oh be, teşekkür etmek, harika, rica 

ederim, bir dakika, Allah Korusun, amma attın, Allah Allah, selam 

söylemek, getirmek, hoş geldin, buyur, aferin, Allah için, bir alem, 

hoş görün 

  

Kişi Adları 
Tekin, Sinan, Kemal, Enis, Ahmet, Alper, Murat, Temel, Can, Biruni, 

Elif, Ahsen, Seyhan, Ümit, Metin, Yunus Emre 

Atasözleri: 

Bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş. Kel başa şimşir 

tarak. 

 

Anlamı açıklanan sözcükler: 
Eydür (söyler), internet (genel ağ), kapmak(ısırmak), dava (kavga), 

sevi(aşk) gerçek, ibibik(hüthüt) 

 

Tablo incelendiğinde dil ile ilgili olarak kitapta deyimlere, kalıp sözlere, kişi adlarına, atasözlerine, 

anlamı açıklanan sözcüklere yer verildiği görülmektedir. Kitapta çokça kültürümüzde yaygın olarak 

kullanılan deyimlerin olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan kalıp sözler de ise dini inancın yansımaları 

görülmektedir. Eserde iki atasözüne ve yaygın olarak kullanılan erkek isimlerine rastlanılmıştır. 

Günümüz çocuk okurun anlamını bilemeyeceği düşünülen bazı kelimelerin anlamlarına, internet 

sözcüğünün ise Türkçe karşılığına yer verilmiştir. 

Tablo 2: 

Din ile İlgili Kültürel Ögeler 

Dini içerikli söylemler 

Hepimiz aynı ışığın yansıması değil miyiz? 

Allah`ım bu mutluluk senden geliyor. 

Kar tanesini bir melek indirirmiş yeryüzüne. 

Hıdırellez(Hızır ve İlyas Peygamberin Buluştuğu gün. 

Allah bu kanatları bize niye vermiş. 

Allah sevgi ışığını kalbimize düşürmüş. Onun için Allah`ın 

eviymiş. Kâbe gibi. 

Belki de aslına dönmek istiyor. 
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İbibik kuşu Süleyman Peygamber`in mektubunu Saba ülkesinin 

kadın hükümdarı Belkıs`a götürmüş. 

Aynı hep aynı olan üzerlerindeki imza. 

Allah korusun. 

Dini eylemler 
Namaz kılmak, dua etmek, Kurban Bayramı, Hıdırellez.(Hızır ve 

İlyas Peygamberin Buluştuğu gün) kutlamaları 

Allah inancına yönelik söylemlere; namaz kılmak, dua etmek gibi dini eylemlere eserde yer 

verilmiştir. 

 

 

Görsel 1:Din ile İlgili Dil Dışı Göstergeler 

Süleyman Peygamber`in mektubunu Saba ülkesinin kadın 

hükümdarı Belkıs`a götüren ibibik(hüthüt) kuşu kitapta 

resmedilmiştir. 

 

Tablo 3: 

Günlük Yaşam ile İlgili Kültürel Ögeler 

Boş zaman etkinlikleri 

Balığa gitmek, pikniğe gitmek,  her yaz bahçeye meyve sebze ekmek, 

bahçe sulamak,  resim yapmak, kardan adam yapmak,  kuş beslemek,  

fırına ekmek almaya gitmek, elbise dikmek, süt kaynatmak, inek sağmak 

 

Beslenme 

Haşlanmış yumurta, çörek, helva, suböreği, elma, ceviz, fındık, pestil, 

köme, tereyağlı bulgur pilavı, tavuklu pilav, tirit 

 

Meslek 
Öğretmen, astronot, yazar, astronomi bilgini, bahçıvan 

 

Çocuk Oyunları 

Yumurta dövüştürmek, kardan adam yapmak, bebekle oynamak, 

bilgisayarla oyun oylamak. 

 

Giyim Boyunbağı, kırmızılı beyazlı etek, mavili yeşilli fistan,  entari 

 

Akrabalık İlişkileri 

 

Dede, nine, hala, dayı, teyze, anne, baba, kardeş 

  

Günümüz şehirde yaşayan çocuk okurun çok fazla yapmadığı boş zaman etkinliklerine, yabancı 

olduğu tirit, pestil gibi yemek türlerine yer verilmiş olması ait oldukları kültürün tanınması açısından 

önem teşkil etmektedir. Daha çok evrensel çocuk oyunlara yer verilmesine rağmen yumurta 

dövüştürmek gibi yerel kültüre ait bir oyunun nasıl oynandığından bahsedilmesi önemlidir.  Entari, 

fistan, boyunbağı ise dilimizin zenginliğini göstermesi açısından önemlidir. Akrabalık ilişkilerini 

belirten sözcükler ise sık karşılaşılan ögelerdendir. 
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Görsel 2: Günlük Yaşamla ile İlgili Dil Dışı Göstergeler 

Eserde balık tutmaya giden iki arkadaş ve bebeğiyle oynayan kız çocuk görsellerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 4: 

Sanat ile İlgili Kültürel Ögeler 

Türküler 

Bu nasıl kuş imiş yuva yapmamış.. 

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere 

Avlua bir kuş kondu… 

İbibikler öter ötmez ordayım 

Keloğlan masalı, türküsü 

Manda yuva yapmış söğüt dalına… 

Süt içtim… 

Şiirler 

Sevelim sevilelim/Dünya kimseye kalmaz. 

Ben gelmedim dava için…. 

Sordum sarı çiçeğe… 

Sanatsal Eylemler kitap yazmak, şiir okumak, resim yapmak 

  

 

Kültürel ögelerden bir diğeri ise sanattır. Kitapta Yunus Emre`nin şiirlerine, milletimizin kültürel 

unsurlarını aktarma işlevini üstlenmiş türkülere yer verilmiştir. Kitap yazmak, şiir okumak, resim 

yapmak gibi evrensel sanatsal eylemler ise çocuk okuyucuya örnek teşkil etmesi açısından kıymetlidir. 

Tablo 5: 

Örf ve Adetler ile İlgili Kültürel Ögeler 

 

Şölene davet etmek, çiçek armağan etmek, kılıç kalkan ekibi ve 

bando takımıyla karşılamak, komşuya yardım etmek, Hıdırellezi 

kutlamak, anneler gününü kutlamak, mektup yazmak, yaşlıların elini 

öpmek,  el öpenler için dua etmek. 
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Örf ve âdetler, hayatın tanınmasında, davranışların anlamlandırılmasında ve yorumlanmasında büyük 

paya sahiptir. İncelenen kitapta Hıdırellez kutlamak gibi yerel adetlerimizin yanı sıra anneler gününü 

kutlamak gibi evrensel geleneklere yer verilmesi çocuklara kültürel farkındalık oluşturması açısından 

önemlidir. 

 

Tablo 6: 

Değerler ile İlgili Kültürel Ögeler 

 

Anne sevgisi, hayvan sevgisi, arkadaş sevgisi, dede, nine, torun 

sevgisi, yardımlaşma, sabretmek. 

 

Önemli Şahsiyetler Yunus Emre, ilk Türk astronomi bilgini Biruni, Keloğlan 

  

 

Genel olarak kitapta, evrensel değerlerden sevgiye ağırlıklı olarak yer verildiği görülmektedir. Ayrıca 

Yunus Emre, ilk Türk astronomi bilgini Biruni, Keloğlan gibi değerlerimizden bahsedilmesi genç 

okurun bu şahsiyetleri tanıması açısından önemlidir. 

 

   

Görsel 3: Değerler ile İlgili Dil Dışı Göstergeler 

Görsel 3`e baktığımızda değerlerle ilgili anne sevgisini anlatan, Keloğlan ve Biruni`ye ait görselleri 

görmekteyiz. 

 

SONUÇ 

İyi bir çocuk edebiyatı yazarı her şeyden önce geniş bir kültüre sahip olmalı ve bunu iyi bir şekilde 

örneklemelidir. İncelenen eserde yazar ait olduğu toplumun kültürel unsurlarını en iyi şekilde eserine 

yansıtmıştır.   Bunun yanı sıra evrensel kültür unsurlarına da yer vermiştir. Yazar doğuştan hazır 

bulduğu veya toplumun kendisine kazandırdığı bakış açısını, ait olduğu sosyal ve kültürel değerleri, 

edebiyatın ana malzemesi kültür taşıyıcısı ve kültür aktarıcısı dil aracılığıyla doğrudan eserine, dolaylı 

olarak okuyucuya ve topluma yansıtır (Küçük,2006).  

Mert, Albayrak ve Serin (2013)  çeviri çocuk kitaplarının ait oldukları kültürü ve evrensel kültürü 

içeren ögelere ne ölçüde yer verildiğini, Çetinkaya, Durmaz (2020) okulöncesi ve ilkokul 

seviyesindeki çocuklara yönelik olarak hazırlanan çeviri resimli çocuk kitaplarının hangi kültürel 

unsurları taşıdığını belirlemeyi amaçlayan çalışmalarında,  söz konusu kitapların evrensel kültürün 

yanında farklı kültürel özellikleri tanıtıcı ve bilgilendirici oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Bu 

durumun çocukların kendi kültürlerini tanımadan başka kültürlerin etkisi altında kalarak yerel 

kültürden uzaklaşmalarına neden olabileceğini belirtmişlerdir. Bu nedenle iyi bir yazar ulusal kimliği 
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ve geleneği ön plana çıkararak başka kültürlerin egemenliğini sürdürmesine taviz vermemelidir (Şirin, 

1988:20). 

İyi bir metin aynı zamanda edebî ve estetik bir bütünlük içerisinde çeşitli kültür ve değer yargılarını, 

dinî, ahlâkî hükümleri, dile ait unsurları da içermelidir. Yeşil Gözlü Kardan Adam  kültürel unsurları 

(dil, sanat, inanç, örf ve âdetler, günlük yaşam, değerler) dilsel ve dil dışı göstergeler aracılığıyla 

ideolojik, ötekileştiren, olumsuz duygular oluşturacak bir tavırla değil şiirsel bir anlatımla  okuyucuya 

ulaştırmaktadır.  
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ÇOCUK VE GENÇ EĞİTİMİNDE AHİLİK KÜLTÜRÜ VE  

FÜTÜVVETNAMELERDEN YARARLANMA YÖNTEMLERİ 

Prof. Dr. Ali YAKICI1 

 

Özet 

İnsanların yüzlerce yıl bir toplum ya da millet olarak bir arada yaşamalarında etkili olan hukuki 
düzenlemelerin yanı sıra yasanın etkisinin görülemeyeceği ama insanların zaman zaman yasadan 
daha çok değer vereceği ve itibar edeceği toplumsal oluşum ve düzenlemeler vardır. Bu tür 
toplumsal oluşum, düzenleme ve değerlerden biri de Ahiliktir. Ahilik Türklerin sosyal, siyasal, 
kültürel, hukuki, ticari, dini ve ahlaki hayatında düzenleyici ve yaptırımcı gücünden dolayı önemli 
bir yere ve etkiye sahiptir. İnsanlar üzerinde toplumsal etkiye sahip kurum,  kuruluş ve örgütlerin 
kendi ilkelerini, uyulması gereken kuralları, yasa ve tüzüklerini belirleyen kitapları vardır. Ahilik 
ilke ve kurallarını belirleyen kitaplar ise Fütüvvetnamelerdir.  

“Fütüvvetnâme nedir” sorusuna en kısa ve öz cevaplardan biri, bu konuda akademik bir çalışma 
yapan ve bir doktora tezi hazırlayan Ali Torun’a aittir: “Fütüvvet erbabının âdab ve erkânını, 
fütüvvet şartlarını anlatan mensur, kısmen de manzum eserlere fütüvvetnâme denir.”.  

Fütüvvetnameler, Fütüvvet ehlinin Ahiliğe adım attığı ilk günden itibaren hayatının sonuna kadar 
uzanan ömür çizgisini düzenleyen eserlerdir. Fütüvvetnamelerin konusu insandır. 
Fütüvvetnameler, insanın var oluşuyla alakalı olarak “nasıllı, niçinli” bir dizi soruya cevap arar. 
Fütüvvetnameler ayrıca insanın ebedi var oluşu için gerekli hayat nizamını da teklif eder. Bundan 
dolayıdır ki halkbilim, tarih, sosyoloji, iktisat, ilahiyat, tıp gibi pek çok bilim alanını ilgilendiren 
bilgileri de fütüvvetnamelerde bulmak mümkündür. Bu kadar geniş bir sahayı ilgilendiren 
fütüvvetnameleri bilim adamları dini-tasavvufi edebiyat türlerinden biri olarak da kabul 
etmektedir. 

Fütüvvetnamelerin çok eski çağlardan başlayarak âlim ve erdemli kişilerin güvenin tesisi ve 
toplum düzeninin sağlanması için ileri sürdüğü ve formülleştirdiği görüş, düşünce ve öğütlerin 
formülleştirilmiş şekilleridir. Bu bakımdan fütüvvetnameler, Ahilerin yaşama tarzlarına yön veren 
bilgi ve kuralları ihtiva eden, bir başka söyleyişle esnaf teşkilatlarının iç tüzükleri hüviyetinde olan 
eserler olarak kabul edilmektedir. Hepsi birer fütüvvet ehli olan Ahilerin mekânlarında, yani esnaf 
ocaklarında okudukları bu eserlerle şekillenen günlük yaşayışları ile sosyal hayatları hakkında bilgi 
edinilebilecek temel kaynaklardır. 

 

İnsanların yüzlerce yıl bir toplum ya da millet olarak bir arada yaşamalarında etkili olan 

hukuki düzenlemelerin yanı sıra yasanın etkisinin görülemeyeceği ama insanların zaman zaman 

yasadan daha çok değer vereceği ve itibar edeceği toplumsal oluşum ve düzenlemeler vardır. Bu tür 

toplumsal oluşum, düzenleme ve değerlerden biri de Ahiliktir. Ahilik Türklerin sosyal, siyasal, 

kültürel, hukuki, ticari, dini ve ahlaki hayatında düzenleyici ve yaptırımcı gücünden dolayı önemli bir 

yere ve etkiye sahiptir. İnsanlar üzerinde toplumsal etkiye sahip kurum,  kuruluş ve örgütlerin kendi 

ilkelerini, uyulması gereken kuralları, yasa ve tüzüklerini belirleyen kitapları vardır. Ahilik ilke ve 

kurallarını belirleyen kitaplar ise Fütüvvetnamelerdir.  

“Fütüvvetnâme nedir” sorusuna en kısa ve öz cevaplardan biri, bu konuda akademik bir 

çalışma yapan ve bir doktora tezi hazırlayan Ali Torun’a aittir: “Fütüvvet erbabının âdab ve erkânını, 

                                                           
1 Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, yakici@gazi.edu.tr, yakiciali@gmail.com 
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fütüvvet şartlarını anlatan mensur, kısmen de manzum eserlere fütüvvetnâme denir.” (Torun, 1998: 

41).  

Fütüvvetnameler, Fütüvvet ehlinin Ahiliğe adım attığı ilk günden itibaren hayatının sonuna 

kadar uzanan ömür çizgisini düzenleyen eserlerdir. Fütüvvetnamelerin konusu insandır. 

Fütüvvetnameler, insanın var oluşuyla alakalı olarak “nasıllı, niçinli” bir dizi soruya cevap arar. 

Fütüvvetnameler ayrıca insanın ebedi var oluşu için gerekli hayat nizamını da teklif eder. Bundan 

dolayıdır ki halkbilim, tarih, sosyoloji, iktisat, ilahiyat, tıp gibi pek çok bilim alanını ilgilendiren 

bilgileri de fütüvvetnamelerde bulmak mümkündür. Bu kadar geniş bir sahayı ilgilendiren 

fütüvvetnameleri bilim adamları dini-tasavvufi edebiyat türlerinden biri olarak da kabul etmektedir 

(Torun, 1996: 163). 

Fütüvvetnamelerin çok eski çağlardan başlayarak âlim ve erdemli kişilerin güvenin tesisi ve 

toplum düzeninin sağlanması için ileri sürdüğü ve formülleştirdiği görüş, düşünce ve öğütlerin 

formülleştirilmiş şekilleri olduklarını ifade eden Cemal Anadol, bu husustaki görüş ve düşüncelerini 

şöyle tamamlamaktadır: 

“Böylece yüzyılların tecrübe ve süzgecinden geçe geçe olgun ve ahlaklı kişilik kuralları 

halinde formülleştirilen bu fütüvvetnameler, 13. Yüzyıldan başlayarak örgütlenmiş başka topluluklar 

tarafından yönetmelik veya tüzük olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fütüvvetnamelerin amacı da, 

topluma iyi yurttaş, ahlaklı kişi yetiştirmek olduğundan aynı doğrultudaki kurumların, 

fütüvvetnamelerin ana ilkelerini alıp kendi yapı özelliklerine ait kuralları da ekleyerek yeni tipte tüzük 

ya da yönetmelikler meydana getirmişlerdir.”(Anadol, 1991: 14-15).  

Bu bakımdan fütüvvetnameler, Ahilerin yaşama tarzlarına yön veren bilgi ve kuralları ihtiva 

eden, bir başka söyleyişle esnaf teşkilatlarının iç tüzükleri hüviyetinde olan eserler olarak kabul 

edilmektedir. Hepsi birer fütüvvet ehli olan Ahilerin mekânlarında, yani esnaf ocaklarında okudukları 

bu eserlerle şekillenen günlük yaşayışları ile sosyal hayatları hakkında bilgi edinilebilecek temel 

kaynaklardır (Şeker, 1996: 145). 

Kütüphanelerde yazarı ve yazılış tarihi belli olmayan yüzlerce el yazması fütüvvetname 

bulunmaktadır. Yazarı ve yazılış tarihi belli olan ve şu an için bilinen ilk Türkçe fütüvvetname 

Burgazi’ye aittir. 13. yüzyılın ortalarında yazıldığı tahmin edilen bu fütüvvetnamenin yazılma sebebi 

olarak kitabın müellifi Burgazi şunları söylemektedir: “Gördüm ki Fütüvvet kapısında oturan Ahilerde 

Fütüvvet kitabı yok kim bileler, öğreneler, güçleri yettikçe, ellerinden geldikçe dutalar. Bazısında kim 

vardır muhtasar yaza yaza metruk eylediler. Pes Allah taalâ bînihayet kereminden fütüvvet ilmin 

beyan kılam.” (Torun, 1998: 45). 

Yüzyıllara göre diğer Türkçe mensur fütüvvetnamelerden belirgin olanları şunlardır: Şeyh 

Seyyid Hüseyin Fütüvvetnamesi (15. yy), Radavi Fütüvvetnamesi (16. yy), Hâce-i Can Ali 

Fütüvvetnamesi (16-17. yy). Manzum fütüvvetnamelerden belirgin olanları ise; Şeyh Eşref bin Ahmet 

Fütüvvetnamesi (14. yy) ile Esrar Dede Fütüvvetnamesi (18. yy) olarak belirtilebilir. (Torun, 1998: 

49-57). Günümüzde Latin harfli günümüz Türk alfabesine aktarılarak yayımlanan 15. yüzyıla ait bir 

diğer manzum fütüvvetname ise Tarsusulu Dâ’î’ye aittir  (Köksal, 2019). 

Fütüvvetnamelerin temel amacı, Ahilik müessesi içinde yer alan hedef kitleyle o kitlenin 

içinde bulunduğu toplumun diğer bireylerini eğitmektir. Zaten Ahiliğin temel amaçlarından biri de 

“toplumu kendi yapısı ve kendi düşünce sistemi içinde şekillendirmek, benimsediği normları topluma 

telkin etmektir. Amaç, toplumu meydana getiren bütün katmanlara mensup insanları; sanatkâr, esnaf, 

müderris, öğretmen, kadı, hatip hatta emir ve hükümdarları da eğitmek, insanın hiçbir zaman kendi 

nefsini üstün tutmadan halka hizmet etmeyi ve yararlı olmayı sağlamaktır. Asıl amaç ise; toplumun 

katmanları arasındaki dengenin korunmasını sağlamak, kişiyi eğitim ve öğretim yoluyla üretici kılmak 

ve nihayet iyi ahlakla donatılmış bir toplum yaratmaktır (Anadol, 1991: 63-64; Yücel, 1999: 316). 

Ahilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini “örgün, yaygın ve algın” eğitim olmak üzere üç 

yöntemle gerçekleştirdikleri görülmektedir. Örgün ve yaygın eğitim günümüzde de önemini 

korumaktadır. Algın eğitimin amacı ise; resmi ve resmi olmayan bütün kurumların devreye girmesi, 

toplumdaki diğer kurumları etkilemesi ve toplumun prensiplerine göre kişilere davranış özelliği 
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kazandırmasıdır. Bu durum da göstermektedir ki; Ahiliğin amaçları toplumun genel istek ve 

temayüllerine göre belirlenmektedir (Yücel, 1999: 317). 

Fütüvvetnameler, Ahilerin örgün, yaygın ve algın eğitimine yönelik bütün ilke, bilgi ve 

kabullere sayfaları arasında yer vermektedir.  

Ahiliğin önemli işlevlerinden biri olan eğitim-öğretim faaliyetleri günümüzde Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Milli Eğitim Temel Kanunu (1973) Türk milli eğitiminin 

düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeleri, eğitim sisteminin temel yapısını, devletin eğitim ve 

öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri barındırmaktadır. Bununla birlikte 

19 Haziran 1986 tarih ve 3308 numaralı Mesleki Eğitim Kanunu ile mesleki eğitime ilişkin esaslar 

düzenlenmiş, çırak, kalfa ve ustaların yetiştirilme esasları belirlenmiştir.  

Ahilik kurumunda sistemli bir şekilde gerçekleştirilen mesleki eğitim bugün MEB bünyesinde 

bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve yaygın mesleki eğitim ile açık öğretim 

kurumlarını kapsayan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mesleki 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okul ve kurumlar; Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleridir. Bu okul ve kurumlar, 

ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, mesleki ahlak ve değerlere sahip üretken, girişimci, yenilikçi 

iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerinde dört yıl boyunca 

mesleki eğitim gören öğrenciler bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi ve kültür 

dersleri de görmektedir. Bu öğrenciler lise öğrenimlerini tamamladıklarında yükseköğretim 

kurumlarına gidebilme hakkına sahip olmaktadır. 

Mesleki Eğitim Merkezleri, esnaf ve sanatkârların çırak ihtiyacının karşılanması, öğrencilerin 

Ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisi ve iş başı eğitimi ile usta olarak yetiştirilmesini 

amaçlamaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerine kalfalık ve ustalık eğitimi almak üzere devam eden 

öğrenciler, 10. sınıftan itibaren her ders yılı sonunda yılsonu beceri sınavına alınmaktadır. 11. sınıfın 

sonunda girilen beceri sınavı ile kalfalık, 12. sınıfın sonunda girilen beceri sınavı ile de ustalık hakkı 

kazanan öğrenciler, istekleri doğrultusunda fark derslerini tamamlayıp diploma alarak yükseköğretime 

gidebilme hakkına sahip olmaktadır (Karaahmet Üçüncü, 2019: 34-35; MEB, 2018b: 24). 

Görüldüğü kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt genelindeki bütün okullar dikkate 

alındığında; az sayıdaki okulunda, mesleki ve teknik eğitime yönelik öğrenci yetiştiren liselerde, 

Ahilik ilkelerinden hareketle kısmen fütüvvet ehlinin yetişmesindeki etkili yöntem ve tekniklerden 

biri olan çırak-kalfa-usta temelli bir eğitim verildiği görülmektedir. Yöntem bakımından benzerlik 

olmakla birlikte beceriye yönelik olarak uygulanan bu durum, moral olarak da desteklenmedikçe 

Ahilik hedeflerine ulaşmak çok zordur. Bunun içindir ki, bir çırağın kalfa olurken, kalfanın ustalık 

belgesi alırken, ustanın ise işyerini açıp üretim ya da ticari alış-verişe başladıktan sonra Ahilik 

ilkelerine uyma, helal kazanç, emeğe ve ekmeğe saygı, üretim ve tüketimde doğruluk ve dürüstlüğü 

ön planda tutma, büyüklerine saygıda, küçüklerine sevgide kusur etmeme gibi  ilke ve davranış 

biçimlerinin bellek ve vicdanlarına yerleşmiş olması gerekir. Böyle bir moral desteği almamış, sadece 

beceri anlamında yetişmiş olan meslek erbabı ürettiği malda hileli, az ya da kötü malzeme kullanır, 

esnaf malını fahiş fiyatla satar ya da stokçuluk yapar, işveren işçisinin emeğinin karşılığını vermez, 

inşaatçı inşaatını yaparken çürük ya da eksik demir ve çimento kullanır, savcı doğruyu savunmaz, 

hakim doğru karar vermez, öğretmen hakkıyla ders anlatmaz, imam ve vaiz dinin emrettiklerine 

mugayir hareketlerde bulunur, böylece insanlar arasında bir güvensizlik, huzursuzluk ortamı doğar, 

bu durum topluma huzursuzluk verir, toplumun huzursuzluğu devletin zayıflamasına, devletin 

zayıflaması ise insanların çaresizliğine, kargaşaya ve sonunda ülkenin ayakta kalma mücadelesinde 

yenik düşmesine sebep olur.  

Günümüzde özellikle e-ticarette ciddi kandırmaca ve aldatmacalara tanık olunmaktadır. Sahte 

markalarla insanları yanıltan, resimde gösterdiği ya da özelliklerini sıraladığı malların aksi 

özelliklerde insan sağlığı için son derece zararlı malları gönderen ya da kredi kartından parası alındığı 

için hiç mal göndermeyen, tüketiciyi kandırarak zor durumda bırakan yüzlerce alış-veriş sitesi 

bulunmaktadır. Sanal ortamda oldukları için belirli bir vurgundan sonra sitelerini kapatarak kayıplara 

karıştıkları için bu tür sitelere adli takip de yapılamamaktadır. Bunların çok azı yabancı ülke vatandaşı 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   247 
 

olmakla birlikte büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Eğer bütün çocuklara ve 

gençlere, etkili araç-gereç ve yöntemlerle Ahilik değerleri aileden başlayarak ortaokul ve liselerde 

verilmiş olsaydı; haksız kazanç sağlamanın affedilmeyecek suç ve günahlardan olduğunu bilecekler, 

doğruluk, dürüstlük ve helal kazanç  vicdanlarına ve belleklerine yerleştirilmiş/ yerleşmiş  olacaktı. 

Böylece dinlerin eşref-i mahlûkat olarak nitelendirilen insana yanlış yapmaları, onları kandırmaları, 

örgün ve özellikle de e-ticaret yoluyla onları soymaları, onların sırtından vurgun vurmaları, para 

kazanmaları söz konusu olmazdı.  

Eğitim bakımından hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Ahilik ilkelerine uygun yöntem, 

teknik ve vasıtalarla çocukların ve gençlerin eğitimine sunulabilirse geleceğin Türkiye’sinin ticaret 

başta olmak üzere her bakımdan insanların birbirine güvendiği müreffeh bir ülke olacağından 

kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Moral olarak Ahilik ilkeleriyle donatılmış bile olsalar bir ülkenin yönetiminde, iş ve meslek 

hayatının düzenlenmesinde, kalkınmasına ve geleceğe atılacak imzalar konusunda yetkili 

kılınmasında, inşaatta, sanayide, üretim, tüketim, örgün ticaret ve e-ticarette mesleki ve teknik liseden 

mezun olanların oranı çok düşüktür. Çok büyük oran diğer ortaokul ve liselerden mezun toplum 

bireyleri tarafından yürütülmektedir. Ülke yönetiminde, ülkenin kalkınması, gelişmesi, hukukunun 

belirlenmesi vd. konularda çok büyük orana sahip olan bireylerin ortaokul ve lise dönemindeki eğitim 

ve öğretimlerinde de Ahiliği tanımaları, belleklerine ve vicdanlarına Ahilik kurallarının yerleştirilmesi 

önem kazanmaktadır. Bu durum ise, Ahilik kültürünün ortaokul ve lise ayrımı yapmadan bütün 

okullarda verilmesinin önemli olduğunu göstermektedir. Mesleki ve teknik eğitim veren okullar 

dışındaki diğer okullarda ayrı bir Ahilik dersi/ seçmeli dersi olmasa bile özellikle sosyal alanlardaki 

müfredatlar doğrultusunda hazırlanmış olan ders kitaplarına Ahilik vurgusu yapan metin, anlatı ve 

kıssalar yerleştirilebilir.  

Fütüvvetnamelerde, müfredata uygun olarak hazırlanan/ hazırlanacak ders kitaplarında yer 

verilebilecek çok sayıda anlatı, fıkra ve kıssa bulunmaktadır.  

II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumunda sunulan “Günümüz Ticaret Etiğinin 

Oluşmasında Fütüvvetnamelerden Yararlanma Yöntemleri” adlı bildiride, fütüvvetnamelerde yer alan 

bu kıssalardan bazıları şu alt başlıklar altında verilmiştir: 

1. Esnafın müşteriye davranış biçimi ve sabrı üzerine anlatılanlar 

2. Tüketicinin üreticiye hakkını zamanında vermesi üzerine anlatılanlar 

3. Tüketici hakkına saygı gösterilmesi konusunda anlatılanlar 

4. Diğer esnafın zarar görmemesi için yapılan fedakârlık üzerine anlatılanlar 

5. Üretimde verilen sözü zamanında yerine getirme üzerine anlatılanlar 

6. Stokçulara karşı gösterilen tepki üzerine anlatılanlar 

7. İşçi hakkının önemi üzerine anlatılanlar (Yakıcı, 1999:289-294). 

Tüketici hakkına saygı gösterilmesi üzerine anlatılan kıssalardan biri şöyledir: 

“Yunus bin Ubeyd adında bir ticaret erbabı vardı. Bunun bir de mağazası vardı. Dikilmiş 

kaftan satardı. Kaftanlar iki cins kumaştandı. Bir cins kumaştan olan kaftanın fiyatı yüz akçe, diğer 

cins kumaştan yapılan kaftanın fiyatı iki yüz akçe idi. Bir gün Yunus bin Ubeyd namaz kılmak için 

camiye gitti. Dükkâna kardeşinin oğlunu bıraktı. Bu arada bir Arap geldi, kaftan istedi. Oğlan fiyatı 

iki yüz akçe olan kaftanı müşteriye dört yüz akçeye sattı.  

Arap pazardan çıkıp giderken namazını kılıp dükkânına gitmekte olan Yunus bin Ubeyd 

Araba seslendi. Arap’ın elindeki kaftanın kendilerine ait olduğunu anlamıştı. Arap’a kaftanı kaç 

akçeye aldığını sordu. Arap da “dört yüz akçeye aldım” cevabını verdi. Bunu üzerine Yunus Arap’a; 

“Seni aldatmışlar. Bunun değeri iki yüz akçedir” dedi. Arap; “biz de bu kaftanın değeri beş yüz 

akçedir” dedi. Bunun üzerine Yunus; “ din dünya malından daha yeğdir” dedi. Kaftanı Arap’ın elinden 

aldı, birlikte dükkâna geldiler. Kardeşinin oğluna kızdı ve dedi ki: “Sen Tanrı’dan korkmayıp, 

utanmayıp iki yüz akçe değeri olan kaftanı neden dört yüz akçeye verdin dedi. Kardeşinin oğlu da 
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Yunus’a; “kendi rızasıyla o fiyata verdim” dedi. Bunun üzerine Yunus şunları söyledi: “Tutalım ki 

kendinin rızası oldu. Senin insafın nerde kaldı? Eğer kaftanı kendin alsaydın bu pahaya alır mıydın?” 

Kardeşinin oğlunun “hayır” demesi üzerine Yunus; “kendi nefsine reva görmediğini başkaları için 

neden reva görürsün?” dedi ve Arap’ın iki yüz akçesini geri verdi.” Yakıcı, 1999: 291-292). 

Fütüvvetnamlerin özelliklerinin başında eğitici yönleri gelmektedir. Fütüvvetnamelerin 

yazıldıkları dönemde öncelikli olarak Ahileri ama daha geniş bir açıdan bakıldığında toplumu 

eğitmeyi amaçladığı görülmektedir. Bu bakımdan fütüvvetnameler, özelde hedef kitlesi olan Ahilerin, 

genelde ise toplumun sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve dini bakımdan eğitimini gerçekleştirmede 

yararlanılan temel eğitim kaynakları olarak nitelendirilebilir. Dün hedef kitlesine yönelik temel eğitim 

kaynakları olarak görevini yerine getiren fütüvvetnamelerden günümüzde de çocuk ve gençlerin 

toplum değerlerini tanıma ve onlara saygılı olmada, özellikle ticaret etiğinin oluşmasında ve ekonomik 

hayata dair doğru ve dürüst olarak yetişmelerinde yararlanılabilir. Bunun için, öncelikli olarak Türkçe 

fütüvvetnamelerin günümüz Türkçesine aktarılması, çocuklara ve gençlere yönelik olarak 

çıkarımlarda bulunarak bunların hedef kitlenin anlayacağı bir dil ve doğru araç ve gereçlerle çocuk ve 

gençlere ulaştırılması gerekmektedir. Bunun için temel eğitim kurumları olan ortaokul ve lise 

öğrencilerinin müfredat programına yönelik olarak hazırlanan kitaplarda fütüvvetnamelerden 

seçilecek eğitici kıssa ve fıkralara da yer verilmesi yerinde ve faydalı olacaktır. 
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AŞIK YARATICILIĞININ AZERBAYCANLILARIN MANEVİ KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ  

(GÖYÇE BÖLGESİ MALZEMELERİNE ESASEN) 

Dr. Fahriye HEVİLOVA1 

 

Özet 

Azerbaycan kültür tarihinde olağanüstü öneme sahip ozan sanatı , asırlık tarihin ve manevi 
kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Aşık sanatının, halkımızın manevi kültüründe özel bir yeri vardır. 
Aşıkların çoğu halktan, köyden geldiği için yaşam tarzlarını çok iyi bilmiş ve eserlerinde onları 
tasvir etmişler. Aşık ortamları içinde Aşık  Göyçe ozan çevresi özellikle göze çarpmaktadır. Göyçe 
bölgesi bir âşıklık bölgesi olup tarih boyunca tüm bölgeler arasında seçilmiştir.  Göyçe ortamında, 
yaşam tarzı ve yaşam biçiminde Eski Oğuz gelenekleri korunmuştur.   

Bölgenin çiftlik ekonomisi, sığır yetiştiriciliği, çalışkanlık, emekseverlik, halk hekimliği, bölgenin 
tabiatına olan sevgi ve özen ve nihayet misafirperverlik, burada oluşan âşık-söz ortamı için gerçek 
yaratıcı hammaddelerdi. Göyçe doğasının cazibesinin sayısız güzellemelere konu olması tesadüf 
değildir. Göyçenin benzersiz güzelliği- Ağmanqan, Ağzıbir ve Şişpilleken dağları, bu dağların incisi 
Göyçe  gölü, buz gibi pınarlar, bin bir rahatsızlığa çare olan bitkiler alemi eski Oğuz geleneklerinin 
taşıyıcıları olan  Göyçe halkının ozan-söz sanatına gerçek bir ilham kaynağı oldu. Aşık okulları, 
halk temsilcilerini dönemin seçkin sanatçıları etrafında birleştirerek, bu sanatın geniş bir alana 
yayılmasında, sanat açısından çeşitli edebi ortamların gelişmesinde ve oluşumunda özel bir rol 
oynadılar. Kapsamlı ve zengin yaratıcı potansiyel, İslami değerler, şiirsel tarihi gelenekler, doğa 
ve insan güzelliğinin gerçek resmini yansıtma yeteneği, çeşitli görüşlerin ustaca ifade edilmesiyle 
ayırt edilen aşık ortamları 18. yüzyılın sonlarından itibaren geleneksel olarak Göyçe Aşık mektebi 
adı altında birleştirildi.  

Göyçe aşkı okulu, İrevan, Dereleyez, Zengezur ve Gencebasar'ın tarihi coğrafi bölgelerini 
kapsayan Batı Azerbaycan topraklarında oluşmuştur. Göyçe aşık okulu, birbiri ardına güçlü söz 
ustaları, halk şairleri ve her biri Göyçe mektebinin oluşumunda önemli bir rol oynayan bireysel 
icraçılar yetiştirdi. Miskin Abdal, Ağ aşık, Aşık Alı, Aşık Alesger, Aşık Esed ve diğerleri ozan sanatını 
mükemmel bilen sanatkarlar olmuşlar.   

Anahtar kelimeler: Göyçe aşık mektebi, aşık sanatı, yaratıcı gelenek, aşık şiiri, Eski Oğuz 
gelenekleri 

 

THE PLACE OF ASHUG (BARD) CREATIVITY IN THE SPIRITUAL CULTURE OF AZERBAIJANİS 

(BASED ON MATERIALS FROM GOYCHA DISTRICT) 

Dr. Fakhriya HAVILOVA2 

Abstract 

Ashug art, is of exceptional importance in the history of Azerbaijan culture, is an integral part of 
the centuries-old history and spiritual culture of our people. Ashug art has a special place in the 
spiritual culture of our people. Since most of the ashugs came from the people, from the 
countryside, they got acquainted with their way of life and praised them in their works.  

                                                           
1 Bakü Devlet Universitesi, fexriyyehavilova@mail.ru. 
2 Doctor of philosophy in history Baku State University, fexriyyehavilova@mail.ru 
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Goycha ashug environment is especially different among ashug environments. As an ashug 
region, Goycha district has always been a region distinguished by its handwriting among all 
regions. Ancient Oghuz traditions have been preserved in the Goycha environment, way of life. 
The region's economy, cattle-breeding, diligence, folk medicine, love and care for nature, and 
finally hospitality were the real creative raw materials for the ashug-word environment formed 
here. It is no coincidence that the charm of Goycha nature has been the subject of numerous 
"beautifications". The unique beauty of Goycha - Agmangan,  

Agzibir and Shishpilken mountains, Goycha lake, the pearl of these mountains, ice springs, flora, 
which is the cure for a thousand and one ailments, was a real source of inspiration for the art of 
speech of Goycha people, the bearers of the oldest Oghuz traditions.  

By uniting the people's representatives around the selected artists of the time, ashug schools 
had a special role in the spread of this art in a wide area, in the development and formation of 
various literary environments in terms of art. Since the end of the 18th century, the ashug 
environment has been conventionally united under the name of Goycha ashug school, 
distinguished by its wide and rich creative potential, Islamic values, poetic historical traditions, 
ability to reflect the real picture of nature and human  beauty, and skillful performance of various 
worldly views.  

Goycha ashug school originated in the territory of Western Azerbaijan, covering the historical 
geographical regions of Yerevan, Daralayaz, Zangazur and Ganjabasar. The Goycha ashug school 
produced one after another powerful masters of words, folk poets, and individual performers, 
each of them played an important role in the formation of the Goycha school.  

Miskin Abdal, Agh Ashug, Ashug Ali, Ashug Alasgar, Ashug Asad and others, who were powerful 
representatives of the Goycha ashug school, were artists who knew the art of ashug very well.  

Key words: Goyce ashug school, ashug art, creative tradition, ashug poetry, Old Oguz traditions. 

 

Bilindiği üzere her millet, büyüklüğü ne olursa olsun, kendi kompleks ve özgün kültürünü 

yaratmıştır. Etnograflar genellikle kültür kavramını maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayırırlar. 

Maddi kültürün unsurları insan eliyle yaratılır: aletler, silahlar, ulaşım ve ulaşım araçları, konutlar, 

evler vb.-nı içerir. Manevi kültür kavramı, insanın zihinsel emeğinin sonucunu içerir: gelenekler, 

bilim, din, felsefi görüşler, halk sanatı örnekleri, edebiyat, sanat, çeşitli inanç ve kanaatler (2,223).  

Özel bir manevi kültür alanı olarak, sözlü halk sanatının büyük bir tarihi vardır. Halkın geçmiş 

tarihini, yaşamını ve ekonomisini yansıtan folklor unsurları yüzyıllardır ağızdan ağza aktarılmış ve 

gelecek nesiller için her zaman büyük bir eğitimsel öneme sahip olmuştur. Aşık sanatının halkımızın 

manevi kültüründe özel bir yeri vardır. Aşıkların çoğu halktan, köylerden geldiği için yaşam tarzlarını 

çok yakından tanımış ve eserlerinde onları övmüşler. Azerbaycan sözlü edebiyatının kadim tarihine 

baktığımızda böyle bir gerçek görüyoruz: Türk etnik qruba ait halkların– ister Altay, Kırgız, Özbek, 

Kazak ve Türkmenlerin, isterse de Azerbaycan Türkleri ve ya diğer Türk halklarının sözlü edebiyatı 

eski Türklerin oluştuğu ve yayıldığı vahit coğrafi bir bölgede ortaya çıktı ve gelişti. Bu yaratıcı 

gelenek, tüm eski Türk kültürel değerlerini, dönemin başlıca kültürel kazanımlarını ve mifolojik 

görüşlerini içerir (4.28). Türklerin yayılma alanı hakkındaki bilgiler yeni değil, eski tarihi kaynaklara 

yansımış, tarihin hafızasında yaşıyor ve halen kapsama alanı olarak kabul ediliyor. Erken Orta Çağ'da 

(XIII-XIV yüzyıllar) oluşan aşık sanatı, aslında eski şiir sanatının devamıdır. Azerbaycan kültür 

tarihinde müstesna bir öneme sahip olan bu sanat kadim geçmişine ve çok yönlü geleneklerine rağmen, 

XVIII.Yüzyıldan sonra yazıya alınmış ve XIX.Yüzyılda yayınlanmaya başlamıştır.  

Aşık sanatı halkımızın asırlık tarihinin ve manevi kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bilge 

sanatın yaratıcısı halktır. Binlerce yıldır var olan ve yüzyılları birleştiren bu manevi zenginlik, 

halkımızın hayatının yoldaşı ve sırdaşıdır. Halkın arzu ve özlemlerinin tercümanı olan aşık, "halkın 

aşığı", "hakk aşığı", "ustad", "aşığın sesi gerçeğin sesidir", "aşık halkın anasıdır", "aşık halkın 

güzelliğidir", “Aşık elin tabibi, aynı zamanda melhemidir” gibi kabul edilir. " (1,198) Bu eşsiz sanatı 

yaratan, yaşatan ve yayan aşıklar Kafkasda çok saygın ve ünlü olmuşlar. (6.3)  
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Özellikle Göyçe aşık ortamı aşık ortamları arasında farklıdır. Göyçe mahalı bir aşık bölgesi 

olarak, tüm bölgeler arasında her zaman el yazısıyla öne çıkan bir bölge olmuştur. Eski Oğuz 

gelenekleri Göyçe ortamında, yaşam biçiminde korunmuştur. Bölgenin ekonomisi, sığır yetiştiriciliği, 

çalışkanlığı, halk hekimliği, doğa sevgisi ve nihayet misafirperverliği, burada oluşan aşık-söz 

ortamının gerçek yaratıcı hammaddeleriydi. Göyçe obasının cazibesinin sayısız "güzellemelere" konu 

olması tesadüf değildir. Göyçe - Ağmangan, Ağzıbir ve Şişpilleken dağlarının eşsiz güzelliği, bu 

dağların incisi Göyçe gölü, buz gibi çeşmeler, binbir derde çare olan bitkiler alemi Göyçe halkının söz 

sanatına gerçek bir ilham kaynağı olmuştur.  

Göyçede müzik ve sözler o kadar değerliydi ki, söz yazarları halkın gözünde en büyük ve en 

saygın insanlar olarak görülüyordu. Çocuklardan yetişkinlere herkes müzik yapıp şarkı söyleye 

biliyordu. Düğünden düğüne, şenlikden şenliye değil, neredeyse her gün. Şiir, Göyçeli'nin günlük 

yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dışarıda çalışırken, çiftçilik, bahçıvanlık, koyun-kuzu 

yetiştirme işleriyle uğraşırken, arkadaşları, tanıdıkları ve dostlarıyla muhabbet etdiklerinde ve evdeki 

çocuklarına öğüt-nasihat verdiklerinde dillerinde, gönüllerinde hep şiir gezdirmişler." (3.125)  

15. yüzyılda aşık sanatının dehalık zirvesine yükselen, kadim Göyçe bilicilerinin anılarında 

efsaneye çevrilen aşık sanatının önde gelen temsilcilerinden olan Miskin Abdal bu tür aşıklardan 

biriydi. Çok yönlü yaratıcılığı, dünya görüşü, hayata bakış açısı ve bilgeliği ondan sonra yetişen 

sanatçılar için iyi örnekti. Ustadların söylediklerine göre asıl adı Hüseyin, babasının adı 

Muhammedcefer olan Miskin Abdal, 15. yüzyılın ortalarında Göyçe'nin Sarıyaqub köyünde doğdu ve 

yüz yıldan fazla yaşadı. Göyçe ozan-aşık ortamının büyüsü onu da kendine çekmeyi başardı ve bir 

müzik, söz ustadına dönüştürdü.  

Miskin Abdal Göyçe bölgesinin itibarını her zaman korudu ve ona saygı gösterdi. Şah İsmail'in 

hükümdarlığı döneminde de Şah'ın bir sıra görevini yerine yetirdi. Ama her şeyden önce Miskin Abdal 

zamanımıza ozan, aşık, saz şairi olarak gelmiştir. Şairin Göyçe aşıklarından derlenen şiirleri ispat 

ediyor ki, bu edebi örnekleri 16. yüzyılın başlarında Göyçe aşık mektebinin gelişiminde özel bir aşama 

olarak nitelendirmek mümkün. Miskin Abdaldan önce yaşamış iki ozan aşığın (Ozan Haydar ve onun 

öğrencisi İbrahim) isimleri anılsa da, sanatları hakkında çok az güvenilir bilgi vardır. Şair Abdal'ın 

bize gelen şiirleri onun arapça ve fars dillerinde, İslami ilimlerde, şeriatta ve mezhep kanunlarında çok 

bilgili, çok etkili bir kişi olduğunu da göstermektedir. (4.113) Aşık okulları halk temsilcilerini 

dönemin seçilmiş sanatçıları etrafında birleştirerek, bu sanatın geniş bir alana yayılmasında, sanat 

açısından çeşitli edebi ortamların gelişmesinde ve oluşumunda özel bir yere sahip olmuşlar. Kapsamlı 

ve zengin yaratıcı potansiyel, İslami değerler, şiirsel tarihi gelenekler, doğa ve insan güzelliğinin 

gerçek resmini yansıtma yeteneği, çeşitli görüşlerin ustaca ifade edilmesiyle ayırt edilen aşık ortamları 

18. yüzyılın sonlarından itibaren, geleneksel olarak Göyçe aşık mektebi adı altında birleştirildi.  

Göyçe aşık mektebi, İrevan, Dereleyez, Zengezur ve Gencebasar'ın tarihi coğrafi bölgelerini 

kapsayan Batı Azerbaycan topraklarında yaranmıştır. Bu aşık mektebi oluşumu sırasında Çıldır ve 

Iğdır gibi aşık ortamlarını Anadolu mektebinin etkisiyle birleştirerek geniş bir alanda aşık sanatının 

gelişmesini ve yükselmesini sağlamıştır. Söz konusu aşık ortamlarının bir kısmı çeşitli tarihsel 

nedenlerle dağılmışken, diğerleri ermeni vandallarının Azerbaycan topraklarını işgal etmesi ve 

Azerbaycanlıların tamamen deport edilmesi sonucunda çökmüştür. Göyçe'deki aşık sanatının çöküşü 

seksenlerin sonlarından itibaren Azerbaycanlıların bu bölgeden deport olunması ile alakadar olmuştur. 

(5.533). Buna rağmen aşık sanat tarihindeki şerefli yeri ve konumu yitirilmemiştir ve hala önemini 

korumaktadır. Göyçe Aşık mektebinin güçlü temsilcilerinden biri Ağ Aşık'tır. 18. yüzyılın sonu ve 19. 

yüzyılın başında zamanının ünlü söz sanatkarı olarak tanınan Ağ Aşık tüm hayatını Göyçede geçirdi. 

19. yüzyılın başında burada kendi söz-saz okulunu kurdu. Aşık Allahverdi (1780-1832) kısa ama 

verimli bir hayat yaşamış, Göyçe Aşık mektebinin kurucularından biri olmuş ve gelişimine önemli 

hizmetler vermiştir. Allahverdi, sadece Göyçe'de değil, aynı zamanda İrevan, Dereleyez, Zengezur ve 

Gencebasar'da aşık olarak biliniyordu. Kendisinden aşık dersleri almak isteyen öğrenciler, farklı 

bölgelerden Göyçeye gelirlerdi. Söylentilere göre onlardan biri de Aşık Alı olmuş, burada iki yıl 

öğrencilik etmiştir. Aşık Allahverdi, kendiliğinden-bedaheten şiirler yaratan, elliden fazla melodi 

çalmayı bilen, sanatına sorumlu ve talepkar yaklaşan bir adamdı. Aşık şiirinin çeşitli biçimlerinden 

yararlanarak,  qoşma, geraylı ile beraber, yüksek sanatkarlık ve işçilik gerektiren  gıfılbənd ve 

bağlamalar,   ilginç güzelleme örnekleri yaratmıştır. Aşığın bu mükemmel yaratıcılık tarzı daha sonra 
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da öğrencileri tarafından başarıyla devam ettirildi. 19. yüzyılın ikinci yarısında bu gelenekler, aşık 

Elesger'in sanatıyla zirveye ulaştı.  

Göyçe aşık mektebi ardarda güçlü kelime ustadları, biliciler üretti ve her biri sırayla Göyçe 

mektebi oluşumuna önemli katkılarda bulundu. Göyçe Aşık mektebinin büyük sanatçılarından biri de 

Aşık Alıdır. (1808-1910). XIX. Yüzyıl Azerbaycan aşık şiirinin temsilcilerinden olan Göyçe'nin ünlü 

ustad aşıklarından Aşık Alı Göyçe ilçesine bağlı Qızılveng köyünde doğmuştur (4,276). 17 yaşında 

aşıklığa başlayan ve kısa bir sürede tanınan Aşık Alı, 80-90 yıl Göyçe aşık mektebinin ustadı ve 

danışmanı olarak kabul edildi. Esas olarak ustadnameleriyle ünlendi. Çok erken yaşlarından itibaren 

Göyçenin sıcak saz-söz atmosferine katılmayı başaran sanatçı, kısa süre sonra Qurbani, Miskin Abdal, 

Tufarqanlı Abbas, Hasta Kasım, Ağ Aşık'ın bu yöndeki başarılarının büyüsü ile kaderini ebediyen bu 

sanatla bağladı. On yıldan fazla bir süre Ağ Aşıkın öyrencisi olan Alı, ustadı Ağ Aşık ile Ortadoğu 

ülkelerine - İran, Türkiye, Kafkasa seferler etmiş ve çeşitli sanat meclisleri düzenlemiştir (4,278). 

Ayrıca Arapça ve Farsça öğrenmiş ve İslami öğretilerle alakadar derinlemesine bilgi sahibi olmuştur. 

Öncelikle Türk dünyasına büyük kültür incileri bağışlayan aşık sanatını derinlemesine incelemiş, daha 

sonra doğuştan gelen yeteneği ile onu yeni sanat eserleriyle zenginleştirmiştir. Yeni-yeni saz ezgileri 

ve derin manalı saz şiirleriyle aşık sanatının ününü tüm Türk dünyasına duyurmuştur. Alının 

unutulmaz güzellemeleri ve hikmetli sözleri, melodileri, şarkıları dilden dile dolaştıkca ismi de her 

geçen gün yaşadı ve ünlendi. Qoşma, geraylı, tecnis, müxemmes, divani ve diğerlerinin çoğu, aynı 

zamanda, "Aşık Alı'nın Türkiye gezisi" destanı günümüze kadar gelmiştir. Şiirlerinde vatanseverlik, 

insani motifler, güzelliğin ifadesi ön plana çıkmaktadır.  

Azerbaycan aşık ve halk şiirinin önde gelen temsilcilerinden biri yaratıcılığı özel bir aşama 

olarak kabul edilen Aşık Alesger olmuştur. Aşık Alesger 1821 yılında Göyçe ilçesinin Ağkilse 

köyünde doğdu. Çalışmalarında hem sosyal motifler, hem de aşk motifleri özel bir yere sahiptir. 

Şiirlerinin önemli bir kısmında halkın acı hayatını anlattı, soyluların tiranlığını, toplumsal eşitsizliği 

ve çarlık dönemi memurlarının rüşvetini keskin bir şekilde eleştirdi. Aşıkane şiirleri özgür ve saf aşkı, 

yüce ve hassas insan duygularını yüceltdi. Aşık Alesgerin şiirleri sanat yönünden aşık şiirinin en 

mükemmel örnekleri gibi kabul edilir. Özgün sanatsal tanımlama ve ifade araçlarını ustaca kullanan 

sanatçı, her türlü aşık şiirini yazmış, yeni şiir biçimlerinin ve aşık müziklerinin yaratıcısı olmuştur.  

     Aşık sanatını ömürlük bir yol seçen Alesger, telli sazı ile Karabağ, Gence, Nahçıvan, İrevan, Tiflis 

ve son olarak Türkiye'ye seyahatlar etmiştir. Aşığın bu ziyaretleri daha sonra "Aşık Alesger'in Karabağ 

ziyareti", "Aşık Alesger'in Nahçıvan'ı ziyareti", "Aşık Alesger'in Gence ziyareti", "Aşık Alesger'in 

Türkiye ziyareti" ve diğer destanlara yansımıştır. Aşık Alesger döneminin önde giden bazı aşıkları 

Şamkirli Aşık Hüseyin, Aşık Şenlik, Zodlu Aşık Muhammed, Şair Veli ve Bozalqanlı Aşık Hüseyin 

ile yüz yüze veya yazışmalar yoluyla konuşmalar yapmıştır. Bu deyişmeler büyük aşığın 

yaratıcılığında özel bir sayfadır. Aşık Alesger tarafından kurulan aşık mektebi onlarca aşık 

yetiştirmiştir. Aşık Alesger hem sözlü halk edebiyatı, hem de klasik şiir hakkında bilgi sahibi 

olduğundan, her ikisinin örneklerini ustaca kullanmış, birbirinden değerli örnekler yaratmıştır. Aşık 

Alesger aşık şiirinin gelişmesine güçlü bir ivme kazandırdı ve sadece Azerbaycan'da değil, tüm Güney 

Kafkasda, Dağıstan'da ve bir sıra Türkçe konuşan halk arasında tanındı.  

Aşık Esed de Göyçeye ait olan Basarkeçer ilçesine bağlı Büyük Karakoyunlu köyündendir 

(1875). O, aşka ve özellikle yeni hayata dair şiirler yazdı, 4 yıl Aşık Alesgerin öyrencisi oldu, ardından 

5 yıl Alesger''le birlikte (4,436) aşıklık yapdı. Aşık sanatının mükemmel bilicilerinden Aşık Esed, 

neredeyse tüm aşık havası örneklerini kullanmış, hatta unutulanları geri getirmiştir. Göyçe, Tovuz, 

Qazax ve Şemkir'in birçok aşığının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Yüzlerce qoşma ve geraylıları 

âşıkların dillerinden düşmemiştir (4,437).  

Gördüğümüz üzere, aşık yaratıcılığı halk arasında hızla yayılıyordu. Dünyevi temalar - insan 

sevgisi, güzellik, ahlaki değerler, iç dünya, insanın arzuları ve istekleri, ustadların bilge sözleri, 

hatırlatmalar, yaşlıları anma, yaşlılara saygı, annelere ve kızlara derin sevgi, ulusal kahramanların 

övgüsü, vatanın dağına, taşına bağlılık, doğaya hayranlık bu yaratıcılığın temelini oluşturdu. Bu 

konular aşıkların ilham kaynağı oldu. "Ama malesef tarih bizi sınadı. En iyi topraklarımızı kaybettik, 

sürüldük. Aşıklarımızın, bestecilerimizin vatanını kaybettik; Şamşir'in anayurdu, Alesgerin anavatanı, 

Valeh'in anavatanı Göyçe, Kelbecer, Kubadlı, Karabağ'ı kaybettik. Sanatçılarımız kelimenin tam 
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anlamıyla "Vatansız", "Didergin" başlıklarını taşıdılar. Klasik aşıklarımız aşk ateşinde yanıyordu, 

bugünün aşıkları diderginlik ve vatansızlığın ateşinde yandılar. " (5,561)  

Aşık yaratıcılığının etnik-estetik, kültürel ve etnopsikolojik değerleri yansıttığı bilinmektedir. 

Bugün dünyada gerçekleşen küreselleşme ve entegrasyon sürecinde ulusal değerlerimizin 

korunmasında aşık yaratıcılığının özel rolü yadsınamaz. Bu nedenle, aşık sanatını milli ve ahlaki 

değerlerle, özellikle Azerbaycan gelenekleri ile güçlü bir bağ temelinde incelemek, öğretmek ve dünya 

çapında tanıtmak çok önemlidir.  

Bugün Azerbaycan'da ozan-aşık sanatı çok değerlidir. Eski kültürel mirasa sahip olan aşık 

sanatının son dönemde dünya çapındakı gelişimi Haydar Aliyev Vakfı Başkanı, UNESCO ve ISESCO 

İyi Niyet Elçisi Mehriban Aliyeva'nın adıyla ilişkilendirilmiştir. Azerbaycan âşık sanatının 

uluslararası arenada yayılması ve tanıtılması bu sanatın korunması ve gelecek nesillere aktarılması 

amacına hizmet etmektedir.  
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MAKEDONYA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA  

ESAD BAYRAM’IN HİKAYE VE ŞİİRLERİNDE HALK MOTİFLERİ  

Dr. Fatima HOCİN1 

 

Özet 

Makedonya Türk yazarları, çağdaş edebiyatlarını geliştirme süreci içinde, sahip oldukları imkan 
ve koşullara rağmen, yazı dillerini mümkün olduğu kadar ilerletmeye ellerinden gelen gayreti 
göstermişlerdir. Kuşkusuz ki, Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatı’nın çok önemli bir özeliği de 
kendi içinde çocuk edebiyatının geliştirmiş olmasıdır. Bu yönde eserler veren yazar ve 
şairlerimizin sayısı oldukça kabarıktır.    

Makedonya Türk Edebiyatı’nın ikinci kuşak yazarlarından sayılan, şair, eğitimci, gazeteci ve 
siyaset adamı olan Esad Bayram, Makedonya Türk kültür ve edebiyatında çok verimli çalışmalara 
imza atmıştır.  Edebi eserlerine hem didaktik hem de estetik değerler vermesini bilen şairimiz bu 
edebiyat alanında ustalığını kabullendirmiş bir hüviyete sahiptir. Hikaye konularında, genelde, 
arkadaşlık, sevgi, barış, birlik gibi kavramlar karşımıza çıkar. Bu hikayeler daha çok gerçek ve 
öğretici unsurlar içermektedir.  

Esad Bayram hikaye ve şiirlerinde sözlü geleneğin ürünlerinden sayılan atasözü, deyim, masal ve 
türkülerden yararlanmıştır.  Şiirlerinde kulandığı atasözü ve deyim kalıpları ile duyguyu daha 
etkin kılmak için,  hikayelerinin birkaçında kullandığı atasözü ve deyimler ile hikaye konusuna  
manayı katma çabası görülebilir.  Atasözü, deyim, masal ve türkü gibi edebi ürünlerinden 
kullandığı şiirleri: Cansızlar Aynası (atasözü), Dedemle Doğan Çarşı (deyim), Seyran (masal) ve 
Yaşam Tadı şiirinde (Türk halk türküsü).  

Hikayelerinde kullandığı Halk Motiflerinden deyim, atasözü ve türküleri Ohri’li Ali Ağa 
hikayesinde görebiliriz.   

Anahtar Kelimeler: Esad Bayram, Edebi Eserleri, Hikaye ve Şiir, Halk Motifleridir. 

 
 

FOLK MOTIFS IN STORIES AND POEMS OF ESAD BAYRAM  

IN MODERN TURKISH LITERATURE IN MACEDONIA 

Dr. Fatima HOCİN2 

Abstract 

Macedonian Turkish writers, had made every effort to advance their written language as much 
as possible, despite the opportunities and conditions they had in the process of developing their 
modern literature. Undoubtedly, a very important feature of modern literature was that it 
developed child literature within itself. The number of writers and poets that wrote in this genre 
is quite high. 

Esad Bayram, who was considered as one of the second generation writers of Macedonian 
Turkish literature and also was poet, educator, journalist and politician, has carried out very 
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efficient works for Macedonian Turkish culture and literature. Our poet, who knew how to give 
both didactic and aesthetic values to his literary works, had an mastery identity in this field of 
literature.  

In our author's story topics, we usually can come across concepts such as friendship, love, peace 
and unity. These stories mostly contain real and instructive elements.  

In his stories and poems, Esad Bayram made use of proverbs, idioms, fairy tales and folk songs, 
which are considered as products of oral tradition. In order to make the emotion more effective 
with the proverb and idiom molds in his poems, his effort to add meaning to the topic of the 
story can be seen with the proverbs and idioms he used in several of his stories. His poems that 
include proverb, idioms, fairly tales and folk songs are: Cansızlar Aynası (proverb), Dedemle 
Doğan Çarşı (idiom), Seyran (fairly tale) ve Yaşam Tadı şiirinde (Turkish folk song).  

The usage of proverb, idiom and folk songs in his stories can be seen in the story named Ohri’li 
Ali Ağa. 

Keywords: Esad Bayram, literary works, story and poetry, folk motifs. 

 

Giriş 

Makedonya Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatı Tarihinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Balkan Savaşları ile birlikte, Makedonya Türk Halk Edebiyatı’nın, Türk Halk Edebiyatı ile bütün 

bağları kesilmiştir. Daha Balkan Savaşları öncesinde başlayan göçün Balkan savaşlarıyla birlikte 

yoğunluk kazanması ve bir daha dinmemesi, Makedonya Türk Halk Edebiyatı’nın toparlanıp 

canlanmasını engelemiştir. Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatı’nın gelişim sürecinde bütün 

dikkatlerin bu yöne çevrilmiş olması, Makedonya Halk Edebiyatı’nın geri planda kalmasına ve 

gereken hamleyi yapmamasına sebep olmuştur. (Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki 

Türk Edebiyatları Antolojisi- 7, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1897. s. 77-78).  

Böylece o dönem Halk Edebiyatı yaratıcılığına dönük çalışma ve araştırmaların yokluğu 

nedeniyle, Halk Edebiyatı metinlerine dayanarak o döneme ait olduklarını kesinlikle ileri 

sürebileceğimiz bir saptama yapabilmemiz mümkün değildi (A g e, s. 84-85).  Makedonya 

Türklerinin sözlü edebiyattan (halk masalları, efsaneler, bilmeceler, atasözleri, tekerlemeler, 

sayışmacalar) vb. yararlanarak daha sonraki dönemlerde bu edebi türlerini yazıya geçirerek 

Makedonya Türk Halk Edebiyatı doğmuştur. Bu nedenle Çocuk Edebiyatının temelinde Halk 

Edebiyatı vardır diyebiliriz.  Bu yüzden ilk edebi ürünlerin çocuklara yönelik olduğu söylenebilir. 

50’li kuşağın Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatı dahilinde çocuk edebiyatının oluşumuna ve 

gelişimine büyük katkıları olmuştur.  Muhakak ki o yıllarda toplumda çocuk edebiyatının gelişimine 

büyük önemin verilmesi, geniş imkanların yaratılması, ayrıca 1950 yılından itibaren “Sevinç”, 1957 

yılından itibaren “Tomurcuk” aylık çocuk dergilerinin yayımlanması da büyük rol oynamıştır. (A g 

e, s.85.) 

Makedonya Türkleri’nin edebiyatı çocuk edebiyatıyla başladı. Çocuklar için yazdıkları şiir ve 

hikayelerle edebiyata giren şair ve yazarlar, giderek hitap ettikleri topluluğun değiştiğini gördüler. 

Çocuklar için yazılanların yanında, başkalarının da gereğine inandılar. Ancak, daha sonra yetişecekler 

de yine önce çocuklar için şiirler ve hikayeler yazmaktan kendilerini alamadılar. Onun için 

Makedonya Türkleri’nin edebiyatına çocuk edebiyatının önemli bir yer tuttuğu görülür.  

Esat Bayram, ikinci Dünya savaşından sonra Makedonya Çağdaş Türk Edebiyatı 60’liler 

kuşağının  önemli hikâye ve şair yazarlarından biridir.  

Yazar, şair, eğtimci, çevirmen, gazeteci ve siyaset adamı Esat Bayram, 1934 yılında 

Makedonya’nın güzelim, şirin ve tatil şehri Ohri kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu 

yerde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini ise açık öğrenim şeklinde dışardan Belgrad Üniversitesinde 

mezun olmuştur. İlk eğitimcilik kariyerine ilk öğretmenliğine attığı adım ile ilköğretim okulunda 1957 

başladı ve kısa bir dönem geçirerek 1959 kadar devam etmiştir. 1959-1960 yılında Ustruga kentinin 

Türk okulunda Müdür görevinde bulunmuştur. Bundan sonra 1960-64 yılında Ohri İlçe belediyesinde 

kaymakam görevine atanır. Kaymakamlık görevini tamamladıktan sonra 1964-1976 yılları içine 

alacak şekilde uzun süre sekiz yıllık okul müdürlüğü görevinde bulundu, 1976 yılında Ohri’den 
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ayrılarak Makedonya’nın başkenti Üsküb’e taşınmıştır. (Numan Aruç, Makedonya Türk Kültürü ve 

Edebiyatında Esad Bayram, Gostivar, 2006. s.  75) 

1980 yılına kadar Makedonya Cumhuriyeti ile Kosova Özerk bölgede Türk dili üzerinde 

tedrisat gören öğrenciler için gereken kitaplar, Türk dili üzerinde çıkan gazete ve dergilerin dağıtılması 

alanında sorumlu görevinde bulundu. Özellikle o dönemde kendisi yukarıda zikrettiğim gibi bu özel 

işinin dışında çok sayıdaki siyasi, sosyal ve sivil kuruluşlar ve derneklerde sorumlu görevlerde 

bulundu. Örneğin: Ohride Gençlik Derneği başkanı 1960-1963, bu dönemde aynı zamanda Belediye 

Nişancılar örgütün de başkanıdır. (A g e, s. 76). Makedonya Cumhuriyeti Alkol ve Uyuşturucuya  

Karşı Birliğinin başkan görevinde de bulunmuştur. Esat Bayram çalışma döneminde daha birçok 

toplumsal örgütlerde görevlenerek halkına hizmetleri çoktur.  

 

Esad Bayram’ın Türk Dili Üzerine Yazılan Şiir ve Öykü Eserleri: 

 Örgüler, Türkçe çocuk şiirleri kitabı. 1978 yılında basıldı. 

 Yaşlanan Yürek, Türkçe şiir kitabı. 1981. 

 Ben ve Çarşı- Gece Gezileri, Türkçe şiir kitabı. 1986. 

 Ağaçkakan Yürek, Türkçe şiir kitabı. 1989. 

 Aliveli, Türkçe çocuk öyküleri kitabı,  1990. 

 Okuma Kitabı, Sekizinci sınıflar için 1998.I, 1993.II baskı, 1998.III, 2002. IV. Baskı. 

 Sekizinci Sınıf Alıştırma Defteri, 1998.I, 2002 yılında II 

 Mutfak Pehlivanları, Türkçe çocular için öykü kitabı. 1994. 

 Divan, Türkçe şiir kitabı. 1995. Aynısı Makedonca 1996 ve Romen dilinde 1996. 

 Dünya Çelengi, Türkçe şiir kitabı. 2003. 

 

  Esad Bayram’ın Edebi Kişiliği  

Esad Bayram’ın kendisini yakından tanıma fırsatı ve şansına sahip olan herkesin kabul ettiği 

ve ittifak ettiği husus kendisinin çok mütevazi oluşudur. Yardımsever ve insancıl yüreği ile yaşadığı 

çevrede ve daha geniş alanda bütün dünyada bu güzel sıfatlarla temeyyüz etmiş bir kişiliğe sahiptir. 

Meydana getirdiği eserlerinde de bu gibi güzel insancıl özellikleri hissedilmektedir. Onun meydana 

getirdiği halk edebiyatında ilham kaynağı olarak insan hayatının bütün kesintileri, çehreleri ve olan 

bitenleridir. Bütün bunları hikmetli ve hayat felsefesi gözüyle izleyerek dile getirir ve her yazdığı 

mısrasında yada şiir dizelerinde insanlara hikmet ve sevgi gözüyle bakmaktadır, hayata yönelik 

mesajlar vermekte ve hikmetli ve felsefi hayatın kaynağının ne olduğunu kendine mahsus edebi 

tarzıyla okuyucularına arzetmektedir. Kendisine insan duygularını hikmetli ve felsefi yönden coşturan 

ve dünyaya yansıtan bir yaratıcı olarak bakmak gerekir. (Dr. Numan Yusuf Aruç,  Makedonya Türk 

Kültürü ve Edebiyatında Esad Bayram, Kıbatek-YDÜ Uluslararası Edebiyat Şöleni , Ekim 2005. s. 

387) 

Türk kültürü ve Edebiyatındaki katkılarını halk edebiyatını izlemekle ve bu alanda eser 

meydana getirmekle geçirmiştir. Edebi uslubundaki hikmetli ve felsefi derinliği, hayatın mana ve 

güzelliğinin incilerini ve de insanın içiyle dışının aynı olması ve bu uğurda hayatını sarfetmesi 

özelliğini, özellikle halktan kopmaması ve halkla aynı hayat istikametinde ve manasında hareket 

etmesinin en bariz dayanağı kendisinin eserlerini yazarken ve yazdığı eserlerinde sergilediği 

derlemeler ve kullanmış olduğu dil ve delillerde çok bariz bir şekilde görmek mümkündür. (Age, 

s.387) 

Esad Bayram, geleneksel şiire olan bağlılığını şiirlerinde kullandığı deyimlerden, 

atasözlerden, türkü sözlerinden ve masal motiflerinden gösterir. Şiirlerinde tasvir unsurlarına, 
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benzetmelere, halk deyim ve atasözlere tam değer vererek, duygu ve ifadede daha etkili olabilme 

yolunu takip etmiştir. Ben ve Çarşı adlı kitabındaki Cansızlar Aynası (E.Bayram, Ben ve Çarşı, 

Üsküp, 1985. s. 22) şiirinde atasözlerden yola çıkarak kelimeler örer: 

Bağlı tazı ile ava gidilmez ata sözü var ya  

İşte kendimi bu ata sözüne benzetmek istedim!  

 

Şair, halk etkisinde kalarak, halk deyimlerini ustaca kullanmış ve biçim olarak da halk şiiri 

biçimlerini deneyerek yine şiirlerini bu disipline yaklaştırmıştır.  

Dedemle Doğan Çarşı (A g e, s. 29) şiirinden: 

Ak yüz ve kara yüz deyimi bizim 

Farkını bulmak için kendimi koşturdum 

Fenerler ak kılmıştı yüzünü dedemin 

Neon ışıkları karartı yüzümü benim  

 

Yaşam Tadı (A g e, s. 36) şiirinde Türk Halk türkülerinin de esintisi vardır: 

Söyletme beni kaygım büyüktür 

Bu gece ağlayıp sızlar yüreğim 

Halkımın söylediği o türküdür. 

 

Esad Bayram’ın Seyran (Esad Bayran, Divan, Bukureşt, 1995. s. 16) adlı şiirindeki İfadeleri masal 

motifleriyle yüklü söyleyişlerdir: 

  Yedi gün yürüdük Yedi yerde durduk Yedi giysi giydik 

  Yedi dağ aştık  Yedi öğün yedik              Yedi gece düş gördük,      Yedi kız sevdik 

Esad Bayram aynı dönemlerde şiirlerinde farklı konulara eğilmeyi ihmal etmemiştir. 

Varoluşun anlamı üzerinde hem dini hem de tasavvufi ifadeler kullanmıştır. Ölüm konusunu dolaylı 

ve dolaysız olarak şiirlerinde de somut biçimlerde geliştirmiştir. Mesala Ana Yüreğinde İnsanın 

Ölecek Saati (Esad Bayram, Dünya Çelengi, Üsküp, 2002. s. 35) şiirinin dizelerinde ölümü bir gerçek 

olarak kabul eder: 

Bir gerçek var dünyaca dönüp dolaşan 

İnsanın ölecek saati ana yüreğinde kurulur 

 

Dünya Kimin (A g e, s. 24-25) şiirinde kâinatta, dünyada ve insanlar arası olan düzeni sorgular: 

Aygırlar mı yarışa    Ya da anamın, babamın 

Koyunlar mı kalktı oyuna   Beni sardıkları kundağın 

Keçiler çarpışmış olmasın şafakta  Ağaç gövdesine sarılan Adem ile Hava 

Bu gök acaba kimim bu dünya kimin  Ve kökenini arayan daha birçok adlar. 

Benim olmasın  

 

Kendi iç yaşamını şiirlerine konu ederken Allah, melekler, Adem ile Havva, Hz. İsa, Hz 

Muhammed, Mekke Mükerem, secdeeye düşen gönüller, gibi kutsal kavramları aşağıda verilen şiir 

örneklerinde kullandığını görebiliriz: 
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Hazreti İsa göklere uçuverdi  

Hazreti Muhammed Mekeyi Mükkereme gitti  

(Güneş Bende)  (A g e, s. 14) şiirinden  

 

Şuur Allahın hedşyesidir (İnciler) (Sesler, Üsküp, S. 308-309) şiirinden 

Eğilerek selama düştü melekler  

Camı öpünce yıldızlar oynadı gözlerimde(Törenli Camlıklar), (Esad Bayram, Ben ve Çarşı, Üsküp, 

1985. s. 9) şiirinden   

              Gece yarısı gece köşkünde  

Tek başına kaldım kentin merkezinde 

Sağıma soluma baktım melekler 

Vitrinlerde bebekler 

(Gece Köşkünde Öten Horoz), (Ben ve Çarşı, Birlik, Üsküp, 1985 s. 34) şiirinden 

 

Esad Bayram’ın dini motifleri içeren şiirlerine bakılacak olursa dini duyuşların çok 

derinliklerine inmediğini anlayabiliriz. Makedonyalı bir Türk olarak onun bu konudaki bakış açısı ait 

olduğu medeniyetin değil de yaşadığı yerin sistem yapısının değer yargılarına dayandığını ve onlardan 

kopamadığı gayet açıktır. Var oluş ile ilgili düşüncelerinde Allah’ı tesbih etmesi bu itibarla son derece 

önemlidir. Şairimizin şiirlerinde kullandığı ayna, mum, can, şarap, kandil gibi motiflerin 

çağrışımları, tasavvufi  bir anlayışı dile getirildiğini görebiliriz: 

Bilmelisin ki nur şarabında  

Neş’henin rengi vardır. (Ruh Muştusu ), (Dünya Çelengi, Üsküp, 2002. s. 21) 

 

Gecenin çıplaklığından                             

Geceye kaçıyor yüreğim                                         

Göl boyu poyraz rüzgarı                           

    Şerbetini içiyorum  

                       

Koşuyorum çarşıda 

Şarap gülüşleriyle 

Ağlayışları topluyorum 

(Günün Çıplaklığından Kaçış) (A g e, s. 32) şiirinden 

Şarap, Tarikat, Divan ve Saz şairlerinin çok ve çeşitli manalarda kullandıkları bir kelimedir.Şarap, 

tasavvuf terimi olarak, Allah aşkına ulaşmanın bir sembolü durumundadır. 

Adını unut diye görgümün sesi duyuldu 

Aynaya bakma ağlarsın kendini dedi       

Avarelere Gidi (A g e, s. 14) şiirinden    

Kentimde gülün sulları 

Yaşamımın aynasıdır 

Bu aynayı kıtamıyorum (Zamanın İsteği) (A g e, s. 39) şiirinden                                            
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Göründüğü gibi bu iki şiirde ayna motifi kullanılmıştır. Ayna, tasavvuf düşüncesinde, 

Allah’ın göstergesi olan âlemin; bütün âlemlerin, dolayısıyla Allah’ın görüntüsü olan 

insanın sembolüdür. İnsanın, insan-ı kâmilin, müminin gönlü, kalbi Allah’ın görüntüsünün meydana 

geldiği bir aynadır. Böylece ayna, tasavvufta birkaç anlama gelen bir sembol durumundadır. 

(Erman Artun, Dinî- Tasavvufî Halk Edebiyatı, 2002, s. 99) 

Tasavvufta şem (mum) ilahi nura tekabül eder. Şeriat, muma benzer; Ele mum almadan yol 

görünmez, yol alınmaz. Ele mum alıp yola düştüğünde, yoldaki bu gidişin, yürüyüşün bir tarikattır. 

Amacına ulaştın mı hakikattır. Esad Bayramın dizelerindeki: Mum yandı dibinde denizin (Esad 

Bayram, Dünya Çelengi, Üsküp, 2002. s. 40) kelimeleri; deniz hem bir derya hemde ayna işlevini 

görebilir, yanan mum ise o deryada yansıyan İlahi nur olarak yorumlanabilir. 

Işık motiflerinden kandil ışığı insanlar için ruhani bir anlam taşır. Kandilin kullanışı mumdan 

da eskidir.  Kandil önceleri aydınlatma amacıyla evlerde kullanılırken sonradan dini inançlar 

nedeniyle, tapınaklarda, mezarlarda hatta kutsal kabul edilen ağaçların dallarında sürekli yakılır oldu. 

Kandil ışığı insanlar için ruhani bir anlam taşıyordu. Esad Bayram’ın şiirlerinde ışık motiflerine sıkça 

rastlanır; Güneş, ay, mum, kandil vb. Ondaki ışık motifleri insan ve ruhu arasındaki ilintilerdir. 

Şiirlerindeki dizelerinde bunu dile getirmeğe çalışır: 

Canımda kandil töreni                                     

Kafamda fener şöleni                                       

(Secdeye Düşen Gönül) (A g e, s. 51) şiirinden 

    

Bugün gönlümün sarayında         

Kandiller yandı.                  

(Gönlümüm Sarayında Yanan Kandiller) (A g e, s. 50) şiirinden 

 

İnsanın yüreğine güneşi dikmek                   Canımda kandil töreni 

Ve gözüne dünyayı sere serpe sermek          Kafamda fener şöleni 

Ne güzel şey ne mutluluktur ey...               (Yüreğimdeki Çığlık) (A g e, s. 45) şiirinden 

(Yüreğimdeki Ada) (A g e, s. 26) şiirinden 

Göklerle ilgili unsurlar, özellikle şamanist dönemde Türklerin kültüründe mühim rol oynamış 

ve buna bağlı olarak günümüze kadar gelen çeşitli tasavvurlar doğmuştur. Şairlerin de ilham kaynağı 

olan evren; gökyüzü, güneş, yıldız, ay ve içinde var olan unsurlar, çeşitli imgesel çağrışımlarla 

şiirlerde yer almayı bilmiştir.  

               Esad Bayram’ın evrenle olan tasavvuru daha çok tasavvuf çizgileri üzerinde yürür. Tasavvuf, 

Tanrı-evren ve insanı bir bütün içinde görür. Tanrı ile, insanın başka insanlarla, insanın kendisiyle 

olan ilişkilerini bu bütünde arama ve açıklama yolu olarak da tanımlar..Şairimiz şiirlerinde bu olguyu 

pek açık vermez, ama şiirlerinde, evren karşısında insan, ben varlığı yüklemesi bunu kanıtlayacak 

mahiyettedir: 

Dolunay döküverdi dolu yaşları             

Çevremi sarıverdi karanlığın dişleri                 

Savaşa kalkıştı hücrelerimin erleri                  

(Karanlığın Dişleri) (Ben ve Çarşı 1985  s. 25) şiirinden 

 

Bu an Feza kutbu Adem’den  

Havva kutbuna vardım! 
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Bir çevrilirse dünya 

(Eller Elli Bizim Olsun) (Dünya Çelengi, Üsküp, 2002. s. 30) şiirinden 

 

Yerküre gemidir 

Uzay denizin gözbebeğinde nur... (Uzayda Deniz) (Divan, Bukureşt, 1995. s. 52) şiirinden. 

 

Vatan sevgisi konulu hikaye ve şiirler Makedonya Türk Çocuk Edebiyatında işlenmiştir. Bu 

hikaye ve şiirlerde  daha çok Yugoslavya Kurtuluş Savaşı, partizanların cesareti, ve Tito olgusu 

üzerinde durulmuştur. Yugoslavya dönemini yaşamış her şairin Partizanların kahramanlıkları, 

Tito’nun vazgeçilmez liderliği hakkında yazılmış şiirleri vardır.   Şairimiz Esad Bayram’ın da bu 

konuyla ilgili yazılmış birkaç şiiri vardır: 

  Sayısız bülbül ötüyor yuvada                           Bir Mayıs açtı kanatlarını 

  22 Aralık ordu gününde                           Devrimci sütüyle emzirdi yavrularını 

  Milyonlarca pioner gönderir selamlar             (İşçiler Bayramı) (A g e, s. 37) şiirinden  

  22 Aralık Tito ordusuna 

  (Yüreğimin Bebeği) (A g e, s. 36) şiirinden 

 

  Annem anlattı 29 öykü                   

  Yüreklerde açtı 29 Kasım 

  Babam okudu 29 türkü 

  Partizanlar geçti 29 köprü 

  (29 Kasım) (A g e, s. 33) şiirinden  

 

Esad Bayram’ın Hikayeciliği 

Esad Bayram’ın hikậyeciliği gözlemlerinden, yaşadığı çevrenin kültürel değerlerinden 

etkilenerek, eski zanaatlarından ya da küçük ticaretle uğraşan dürüst ve çalışkan insanların portlerini 

anlatır. Hikayelerine eski arkadaşlıkların tatlı sohbetleri, yaşadıklarını, eski gelenek ve örf adetlerini 

vurgulayarak, sanki o dönemi hissetirmek gibi bir gaye öne sürer. Ohri’li Ali Ağa hikậyesinde, Ohri 

halkının her tabakadan sohbetlerini, düşünüş ve inançlarını, serseri ve içki takımının yaşayışlarını, 

beylerin ihanet ve zülümlerini atasözlerle, deyimlerle anlatmaya çalışır.   

Toplumun aksayan, çürüyen, bozulan yanlarını mercek altında daha yakın, sıcak sıcağına 

geçmişten günümüze getirmektedir.  Toplumun yaralarına parmak basmış olması, bu yolda kararlı ve 

direnişli olduğunu göstermektedir.  Yani vâkayı vâka olduğu için yazmaz, bir düşüncenin hizmetinde 

kullanmaya bakmaktadır. Ohri’li Ali Ağa hikâyesinin konusu, eski tanıdığı Ruşen Ağa’nın anısını 

tazelemek ve bu anıyla geçmişlere yolculuk yaparken bir bakıma geçmiş yaşamının özlemini de 

gidermektedir. 

Esad Bayram’ın hikâyesinde en belli nokta, kişilerin canlı ve aramızda yaşar gibi olmasıdır. 

İyiliğe önem verir ve kişileri kötülemekten kaçınır. Alçak gönüllü ve yüce ruhlu kişiliğiyle, 

okuyucunun gücüne giden hiçbir siyasi görüşü savunmaz. Hikâyede sosyal dertlere yanaştığını ve bu 

zamanla ölçmek istediği izlenimini vermektedir. Hep bir hoş görme derdini yürütür, gülümser bir 

idealizim ihya eder. Metinde halkımızın kültür değerlerine duyarlı olduğunu, deyimlerle ve atasözlerle 

tazdıklar ve  aynı zamanda mesajlar vermeye de unutmaz. 

Makedonya Türk Çocuk Edebiyatı’na dahil hikaye konularında, genelde, arkadaşlık, sevgi, 

barış, birlik gibi kavramlar karşımıza çıkar.  Bu hikayeler daha çok gerçek ve öğretici unsurlar 
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içermektedir.  Çocuk dünyasının besin kaynağı olan hayal, ve fantastik ögeler yoktur da denilemez. 

Esad Bayram’ın çocuklara yazdığı hikeyeleri de didaktik metinlerdir. Sadece onun yaratığı öğretici 

unsurlar, mizacı da içinde barındıran eğlenceli ve renkli öğretilerdir. Yazarımızın yazmış olduğu 

Aliveli, Mutfak Pehlivanları hikaye kitapları ve yetişkinlere hitap eden bir tek Ohri’li Ali Ağa  

hikayesinden yola çıkarak tespit edebildiğimiz motifler şunlardır: 

 Çocuk ve Okul Motifi  

 Anne Motifi 

 Nesne ve Kavram Motifi 

 Halk Motifleri 

Çocuk hikaye yazarımız Esad Bayram’ın Veli ile Ali Güneş ile Ay adlı hikayesinde böyle bir çaba, 

amaç apaçık görülmektedir. Okul, sınıf ortamında geçen kahramanların diyaloglarından, küçük 

okuyuculara bilginin önemini vurgular: Derste öğretmen Ay’dan konuşuyordu. Güneş de konuya 

bağlıydı. Öğretmen Veliy’e sordu: Ay’a çıkmak istermisin? İsterim öğretmenim! Veli 

dedi.(E.Bayram,Aliveli, Üsküp, 1990. s. 6) Ali ve Veli arasında geçen konuşma Ay’a çıkılır ama 

Güneş’e çıkılmaz., kelimeleri ile hikaye yazarımız çocuğu bu konuyu düşünmesini davet ediyor. 

Aslında somut bir anlatımı evren konusu ile bağdaştırarak hikayeye fantastik bir hava katmış olur: Sen 

Güneş’e çıkarsın ama barut gibi yanarsın, dedi Ali.  Ya sen yanmaz mısın? Yanmam ya. Ay’ın kendi 

sıcağı yok, onu Güneş’ten alır. ( A g e, s. 6)   

Çok tabii ki, küreleşen yeni dünya düzeni, bu düzenin getirdiği yeni değerler bağlamında dönem 

hikayelerimizdeki Çocuk – Okul motifi, günümüzün eğitim kalıpları içinde çok yavan, daha doğrusu 

basit kalır. Ancak Ali Veli karakterlerine yüklenen saflık ve temizlik, o dönemin temiz ahlak 

değerlerinden de ileri gelebilir. Uzayman hikayesinin konusu çocukların gelecek istekleridir: 

Öğretmenim, ben uzayman olmak istiyorum! Peki Ali, neden uzayman olmak istiyorsun? Ali kendisine 

uydurulmuş bir kulp gibi düşünülen bu mesleğin hazır yanıtını bulamadı. Öğretmenim, Ali tam 

mesleğini seçti, ders esnasında hep düşüncelere dalıyor, uçmayı seviyor. Sonunda Ali’nin de Veliye 

şu yanıtı olmuştu: Madem ki sen benim derste düşüncelerimle uçtuğumu biliyorsun, benden fazla 

uçuyorsun demektir. O halde ben uzayman olursam, sende uçman olmanı öneriyorum ....(A g e, s. 14). 

Uzay’a uçmak, orada yeni dünya yaratmak, yeni gezegenleri keşfetmek vs. gibi hayaller çocuk 

dünyasında hiç eksik olmaz. Çocuk hikayelerinde bilimsel verilere yer vermek, çocuk teffekürüne 

alınan bilgilerin, ilerde meslek seçimine de yardımcı olacağı hiç kuşkusuzdur. 

Esad Bayram’ın Kompütürün Gözleri Gibi hikayesinde modern teknoloji terimlerinin söz 

konusu olması bakımından dikkat çekmektedir, bu da çocukların ilgi alanını oldukça genişletebilir: 

Ben kompütür gibiyim.  Hani kompütür hesapları kalemle yapmıyor değil mi? Kurulmuş beyin ile 

yapıyor. Duvara bakıp beynimle hesapları işliyorum. Nedir ki beyaz deftere çıkaramıyorum, kompütür 

arıza oldu öğretmenim, dedi Ali. Nedir ki yazılı yoklamadan önce Ali’nin duvara yazdığı bilinen 

rakamları, Veli farkına varmadan silmişi 

(A g e, s. 13) Ali ve Veli’nin yaramazlıklarını anlatan bu hikayede çocuk, yeni bir kavramla tanışmış 

oluyor. Yazar’ın yaşadığı dönemi gözönüne alırsak bilgisayarın ortaya çıktığı ilk yılları gerçeğini 

ortaya koyar. El emeğinin modern bilgisayar ürünleri, yenilikler tabii ki edebiyata da büyük etkisini 

gösterir.  Günümüzde ise teknolojilerin her dakika gelişmesine tanıklık etmekteyiz. 

Yardımlaşma daha küçük yaşlarda aile birliği içinde görülmesi gereken bir davranıştır. 

Zamanla çocuk bu davranışı okul ve arkadaş ortamında uygular. Yardımlaşma olgusu örneğini 

Yardımlaşma adlı hikayede çocukların olumlu karşıladığı yardımlaşma olgusu öğretmenin müdahele 

etmesiyle olumsuz olarak işaret edilir: Öğretmen Ali’ye yeni dersi soruyordu. Ama Ali pek 

anımsamıyordu. Ali’nin yanında oturan Veli gizlice fısıldıyordu. Bunun üzerine dayanamayan 

öğretmen Ali’ye susmasını söyler. Buna karşılık Veli: Yardım ediyorum öğretmenim, Arkadaşlık var, 

arkadaşlar birbirlerine yardım etmelidir demediniz mi? Dedim ama, böyle demedim, bu artık kötü 

yardım ve kötü hizmet olur (Esad Bayram, Aliveli, a g e,  s. 9) 
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Ancak önemli olan neyin iletileceği değil, nasıl iletileceğidir Çocuk birey için oluşturulan 

hikayelerde verilen mesajın tam olarak alınabilmesi için, yaratılan kahramanların, çocuk birey 

tarafından beğenilmesi (hoşlanılması) gerekir. Bu durum özdeşimi kolaylaştıracaktır. Özdeşim, 

başlangıçta, anne-baba ve yakın akraba iken, zamanla yerini arkadaşa, film ve kitap kahramanlarına 

bırakmaktadır. Özdeşim yolu olarak hikâye kitaplarında belirli konular, semboller, kahramanlar vs. 

seçilir. Dolayısıyla çocuk birey, çocuk kahraman aracılığıyla çeşitli yollarla öykü metni içine çekilir 

duruma getirilir. (Haluk Yavuzer,  Çocuk Psikolojisi,İstanbul, 1990. s. 201). 

Kadın, anne olarak aile ve toplum arenasındaki en sağlam köprüdür. İyi yetişmiş ve eğitilmiş 

bir kadın, hem toplum hayatında Daha tesirli olabilir, hemde eğitimci rolü oynar. İlk eğitim ana 

kucağındaki ve aile ocağındaki eğitimdir. Ferdi saran ilk sosyal çevre olarak ailenin, çocuğun 

eğitimindeki, kimliğinin oluşması ve olgunlaşmasındaki rolü çok büyüktür. 

Çocuk hikayelerinde Anne motifi çok sık rastlanır. Çünkü anne önemli bir semboldür. Helle 

hele bu hikayeler öğretici unsurlara dayandıysa anne kavramı çocuğun eğitilmesinde büyük rol oyar. 

Esad Bayram, anne motifini Anne Kokusu, Anne Kanadı, Anne adlı şiirlerinde de işlemiştir. 

Şiirlerindeki var olan deniz imgesi, annenin kutsallığını, güneş motivi anne sıcaklığını temsil eder. 

Esad Bayram Anne motifini sadece Anneye Armağan hikayesinde işlenmiştir. Hikaye kahramanları 

olan Ali ve Veli, kadınlar günü için annelerine verecekleri hediyelerden bahsederler: Annemin sadece 

bayramını kutlayacağım, dünyada senden iyi ve senden güzel olan var mı soracağım. 

Kucaklayacağım, yarına kadar öyle kalacağım, vucudunun sıcağını duyacağım (A g e, s. 15) Dikkat 

edilecek olursa anne sıcaklığı hikayede de hakim.  

Veli ise annesine olan sevgisi şöyle dile getirir: Ogün ben annemi alnından öpeceğim, o benim 

yanaklarımdan öpecek. Ama bu öpücükler başka öpücüklerdir. Çünkü bir öpücük bine bedeldir. 

Annelerine en güzel sözleri sarfetmek için iki arkadaş yarışa girerler: Anneme güllerin alậsını, 

lalelerin lalesini, karanfillerin sadesini, çiçeklerin en güzelini vereceğim.(A g e, s. 15) Çocuk dünyası 

için Anne bir çiçektir, kokusu ise dünyanın en güzel çiçeklerin kokusudur. 

Çocuksu bir edebiyat ya da çoçukluk çağına yönelik bir edebiyat tanımları arsındaki fark 

çocuk edebiyatının çocuklar için yazılmış olması gerektiği üzerinde durur. Çocuk konulu ya da 

çocuklar üzerine yazılan eserler de pek çoktur.  Bunların çocuk edebiyatı tasnifi içinde alınıp 

alınmaması ise bir sorundur.  Kısacası, Çocuk Edebiyat 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 iletilerie zenginleştiren, 

beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır. (Prof. Dr. Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyatı, İzmir, 

2008. s. 17) 

Görsel iletilerle çocuğun bilgileri algıması ve zihninde bu bilgelere anlam vermesi daha 

kolaydır. Yazarımız Esad Bayram bir eğitimci olarak bunu gözönünde bulundurmuştur. İnsan 

dışındaki nesne ve kavramlara insana özgü nitelikler yüklemiştir. Yani kişileştirme sanatını 

hikayelerinde kullanmıştır. Ali Veli kitabında bu hikaye örnekleri verilmiştir. Mesela Kavram 

motiflerinde hafta, hafta içinde günleri, çocukların kavramsal gelişimine katkıda bulunacak yıl ve yıl 

içinde tüm ayları kişileştirme sanatı aracılığıyla anlatmaya çalışmıştır. 

Yıl Hikaye örneğinden: 

Adım yıldır. On iki çocuk anasıyım. Yavrularıma yalnız ben bakarım. Güneş baba da onlara bakar. 

İlk oğlum Ocak’tır. Son kızım Aralık’tır. Ortanca evladım haziran’dır. En küçüğü ise Şubat’tır. 

Aslında Şubat en kısa boylusudur. Şubat’tan sonra Mart dünyaya gelmiştir. Aralıktan önce ise Kasım 

yaşama gözlerini açmıştır. Uzun boylu ikikardeş Temuz ile Ağustos’tur. Bizim Nisan bir Nisan’da 

doğduğu için yalancı lakabını almıştır. Analar evlatları arsında Ayrım yapmaz ama sevecenliğiyle 

Mayı’sı ayırt etmek isterim Eylül’ü de onun kadar severim.  Çünkü o da talihlidir.  Ben çok çocuklu 

bir anneyim.  Evlatlarım yaşadıkça, ben de yaşarım.  Biz yaşadıkça, siz de varsınız, altın gözlü 

çocuklar.(A g e, s. 20) 

Diğer hikaye örneklerinde de Kavram motifleri işlenmıştır. Hikaye yazarımız, çocuğun 

görme, duygu, ve düşünce sağlığını olumlu yönde etkileyebileceği gerçeği gözönüne seriyor. 

Çocuklara hitap edilecek renkli bir dille anlatımı donatıyor. Örneğin Nisan hikayesinde: 
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1 Nisan Doğumluyum. Keşke bu günde doğmasaydım. Ne kimseye yalan söyledim, de kimseyi 

dolandırdım. Aksine, insanları iyiliğe, güzelliğe kandırdım. Bahar baharlığını bende muştular. 

Leylekler bende yuvasına döner. Kırlangıçlar benim mavi göğümde havayı deler. Daha neler 

neler...(A g e, s. 24) 

Mayıs hikayesinden: 

1 Mayıs’ta doğdum. Çiçeklerde doğmuşum. Adım yabancı, bilmem bütün bu güzelliklerin anlamını 

verir mi? Vermezse de çiçeklerin çeşidi, bülbüllerin ötüşü, kuşların uçuşu bunu terennüm eder. İlkya 

yılçağı bende dile gelir.(A g e, s. 25) Yılın bütün aylarından örnek hikayelerinde kavram motifini 

kullanmıştır.  Hafta Ana ile Çocukları örneklerinden: 

  

Adım Haftadır. Yedi evladım var. Sizin anlayacağınız yedi günüm var. Son evladım Pazar darılmasın 

ama, ilk evladım pazarertesidir. Salı salıncakta sallanırsa, Çarşamba pek çok temizli ile tanıtmıştır 

kendini. İşi seven en çalışkan evladım perşembedir. Cuma da işi sevenlerden sayılır. Cumaertesi, 

kendi isteği üzere çalışmayı ayarlamıştır. Evlatlarım kimi uysaldır, kimi huysuzlaşır, ama hepsi 

sevilgen ve sevecendir. (A g e, s. 34) 

Esad Bayram hikaye ve şiirlerinde sözlü geleneğin ürünlerinden sayılan atasözü, deyim, masal 

ve türkülerden yararlanmıştır. Şiirlerinde kulandığı atasözü ve deyim kalıpları ile duyguyu daha etkin 

kılmak için,  hikayelerinin birkaçında kullandığı atasözü ve deyimler ile hikaye konusuna manayı 

katma çabası, hikayelerinde kullandığı Halk Motiflerinden deyim, atasözü ve türküleri Ohri’li Ali Ağa 

hikayesinde görülebilir. Yazarımız bu öyküde Ohri halkının her tabakadan sohbetlerini, düşünüş ve 

inançlarını, serseri ve içki takımının yaşayışlarını, beylerin ihanet ve zülümlerini atasözlerle, 

deyimlerle ve türkülerle  anlatmaya çalışmaktadır:   

Merhum Ruşam ağabeyimiz yaşamdayken bu türküyü söylerdi her zaman. Kardeşiyle birlikte 

oldukları an bile Müftar Bey türküsünü söylemeden kalamazlardı. Çünkü, Müftar Bey dağlar arslanı 

diye demişti halk türküde, Seni öldüren gavur yürekli demişler. Ohri ve çevresinde yaşayan tüm 

kentlilerde  Müftar beylerin ölümü, büyük yankılar yaratmış. (Esad Bayram, Sesler” Aralık, Sayı 301, 

Üsküp, 1995. s. 93)  

Toplumun aksayan, çürüyen, bozulan yanlarını  daha yakın ve sıcak sıcağına geçmişten bu 

günümüze getirmektedir. Ohri’li Ali Ağa hikâyesinin konusu, eski tanıdığı Ruşen Ağa’nın anısını 

tazelemek ve bu anıyla yolculuk yaparken bir bakıma geçmiş yaşamının özlemini de gidermektedir. 

Meşhur Çubukçular ailesi vardı Ohri’de. Çubuklara sedef takan tek ailelerdendi. Ohri’ye çubuk 

yapma sanatını getiren ilk ailelerden sayılırdı. Hele ağaç çubuğa göl midyesinin kabuğundan alıp, 

sedef takan aile, merhum Ruşan ağabeyimiz 1980 yılları sularında vefat etmiş bu dünyadan 

göçmüştür. İnşallah cennetli olmuştur. Kendisini çok sayar, severdim. Çoğu kez, Ohri’nin çarşısında, 

merkezinde, yani Ohri’nin koca çınar ağacı yakınlığında bulunan çubukçu dükkanına uğrar onunla 

sohbet ederdik (A g e, s. 93-94). 

Anlatığı kişilere bir umut, bir yaşama sevinci, babacan bir kişilik, cana yakınlık katmaya 

bilmiştir. Yazarımız yerli, milli ve bizden olan herşeye sevgiyle ve umutla bakmaktadır. Milletimizin 

yaşatıp getirdiği güzel töre ve geleneklere hayrandır. Sanat ve eskiye dayanan zaanatlere önem 

verdiğini Ohri’li Ali Ağa hikâyesinde iyice belirler. Geçmiş zamanda yakalanmış bir anıyı suya atılmış 

bir taşla açılan ve genişleyen çemberler halinde anlattığını görmekteyiz: 

Tahir ağanın dedelerden ve babası tarafından kalan çokça malları varmış. Onun, beş tane evaldı hepsi 

sapa-sağlam, tok karınlı ve giyimleri de iyi imiş. Yani ailesini aç bırakmayan kişi olarak, konu-

komşular yalnız değil, tüm Ohri kentlileri de bu gerçeği iyi biliyorlardı. Yemeyenin yerler, 

giymeyenin giyerler, dünyaca gezen atasözü yok mu? Evet var derken, Tahir ağanın babası çok titiz 

bir adammış. Terzi zanaatını öğrenip, terzilikle uğraşır, para kazanır ama, hayatında cebinde para 

tutmazmış. Aldığı parayı babasına verirmiş. Çarşıya çıktığı zaman dahi cebine para koymazmış. Yani 

yemeyenin yerler, giymeyenin giyerler dünyaca gezen atasözünün gerçek örneği Tahir ağa 

sayılabilir. Şöyle bir deyim var; Ölen insana hep iyilikler, biz de, tahir ağaya Rahmet olsun canına 

demekten başka bir şey diyeceğimiz kalmadı (A g e, s. 96-97). 
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Çocuk hikayelerinde kullandığı Halk motiflerinden türkü, deyim ve atasözleri şu örnek hikayelerinde 

takip edebiliriz:    

Hiçbir şeyden şikayetim yoktur. Yalnız bir şeyden vardır, niçin bana kapak bulamamışlar kapağımı 

uyduramamışlar bir türlü. Bu yüzden: çömlek tekerlenmiş kapağını bulmuş derler. (Çömlek adlı 

hikayesinden) (A g e, s. 93-94)  

 

SONUÇ 

II. Dünya Savaşı sonrası Makedonya Türkleri’nin edebiyatına baktığımızda, özellikle 

öğretmenler tarafından başlatıldığı, ellerinden gelen katkıyı sunmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. 

Kuşkusuz ki bu yeni kurulan toplum düzeninde edebiyatımıza verilen ilk edebi ürünleri şiir ve 

hikayelerdir. Şiirin gelişmesinin nedenlerinden biri nazım geleneğinin Türk Edebiyatı’nda güçlü 

olmasıdır. Nini, tekerleme, şarkı sözleri gibi halk edebiyatı ürünleri de buradaki Türk Edebiyatı’nın 

yaşamasını sağlayan edebi türlerdir. Bizde hikayenin bir yazın türü olarak gelişmesinden söz ederken 

ilk hikayenin çocuklar için yazıldığını ve bunların çoğunlukla didaktik olan hikayeler olduğunu 

belirtmek gerek. 

Bu dönemin yazarı olan Esad Bayram, bir eğitmen olarak eğitimde duyulan kitap açıklarına 

katkısı olmuştur. Eğitim ve öğretimde VIII sınıfları için yazmış olduğu okuma ve alıştırma kitaplarıyla 

bu ihtiyacı gidermiştir. Çocuklar için eserler yazarak Makedonya Türkleri çocuk edebiyatının 

oluşmasında payı büyüktür. Buna paralel olarak gazeteci, çevirmen olarak çalıştı, sanat ve edebiyat 

faaliyetlerinin sorumluluğunu da taşıdı. Çocuk hikayelerini Makedon dilinde de yazmıştır. 

Makedonya Türk Edebiyatına bu yöndeki katkısı, Makedonya Türk karakter ve havasını, yüzyılların 

sınavından çıkmış milli adetlerimizi, sosyal davranışın etik ölçü ve mizanlarını, insanlık tasavurlarını, 

ahlak duygusunu, ortak yaşamımızın eski ve istikrarlı biçimlerini Makedon Çocuk hikayelerine 

yansıtmasıdır.  
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MAKEDONYA’DA ANA DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE NECATİ ZEKERİYA’NIN  

“HARFLER NE YER?” ADLI ESERİNDE HALK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Said KIYMAZ1 

 

Özet 

Bu çalışmada Eski Yugoslavya, günümüzde ise Kuzey Makedonya olarak adlandırılan coğrafyada 
Üsküp’te dünyaya gelen ve eserlerinin çoğunu bu şehirde veren Necati Zekeriya’nın çocuklara 
Yeni Türk Harfleri’ni öğretmek için kaleme aldığı “Harfler Ne Yer?” adlı eserinde yer alan halk 
kültürü izleri araştırma konusu yapılmıştır. Necati Zekeriya, Makedonya’da Türkçe dendiğinde 
akla gelen ilk sanatçılardan biridir. Halk kültürünün yoğun olarak yaşandığı, türkülerin söylendiği, 
masalların anlatıldığı, müzik aletlerinin çalındığı bir ailede büyüyen Zekeriya’nın eserlerinde bu 
zengin ortamın izlerini görmek mümkündür. Sanatçının bu eserinde faydalandığı önemli bir 
kaynak da Üsküp Türk kültürüdür. Çocuğun yakın çevresinden başlayarak çeşitli kavramların şiir 
formu ile verildiği bu kitapta tekerlemelerin öğretici yönünden faydalanıldığı hemen göze 
çarpmaktadır. Sanatçının eserine yer verdiği diğer bir form ise türküdür. Başta Rumeli türküleri 
olmak üzere halk kültüründe yaşatılan türkülerden parçalar metinlere serpiştirilmiştir. Kültürel 
unsur bağlamında dikkati çeken ve sanatçının hassasiyetini yansıtan bir diğer yansıma ise yer 
isimleri ile ilgilidir. Üsküp, Vardar Ovası gibi örnekler şiirlerde sıklıkla geçmektedir. Bu sanatçının 
yolu da Makedonya Türk azınlığının diğer sanatçıları gibi öğretmenlikten geçmiştir. Sürekli olarak 
baskı altında olan Türk azınlığın kimliğini korumasında bu eserin önemli yeri vardır. Kiril alfabesi 
temelinde bir alfabenin kullanıldığı Üsküp’te, Türk okullarında ve Türkçe derslerinde Türkiye’de 
kullanılan alfabenin yaşatılmasına büyük katkıları olan bu eser günümüzde de yeni baskıları ile 
Türk çocuklarına alfabeyi sevdirmeye devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, halk kültürü, Harfler Ne Yer?. 

 

TURKISH TEACHİNG AS MOTHER LANGUAGE IN MACEDONIA AND FOLK CULTURE IN NECATİ 
ZEKERİYA’S “HARFLER NE YER?” BOOK 

Abstract 

In this study, Necati Zekeriya, who was born in Skopje, in the geography called former Yugoslavia 
and today North Macedonia, and who gave most of his works in this city, wrote the "Harfler Ne 
Yer?" The traces of folk culture in his work have been made the subject of research.Necati 
Zekeriya is one of the first artists to come to mind when speaking of Turkish in Macedonia. It is 
possible to see the traces of this rich environment in the works of Zechariah, who grew up in a 
family where folk culture is intense, folk songs are sung, fairy tales are told, and musical 
instruments are played.Another important source that the artist utilized in this work is Skopje 
Turkish culture. In this book, in which various concepts are given in poetry form starting from 
the child's immediate environment, it is immediately striking that rhymes are used in the didactic 
aspect.Another form in which the artist uses his work is the folk song. Pieces from folk songs that 
are kept alive in folk culture, especially Rumelian folk songs, have been scattered in the 
texts.Another reflection that draws attention in the context of the cultural element and reflects 
the sensitivity of the artist is related to the place names. Examples such as Skopje and Vardar 
Plain are frequently mentioned in poems. The path of this artist has passed through teaching like 

                                                           
1 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 

mustafasaid_65@hotmail.com. 
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other artists of the Macedonian Turkish minority.This book have an important place in protecting 
the identity of the Turkish minority, which is constantly under pressure. Cyrillic alphabet is used 
as the basis of Turkish schools and Turkish courses in Skopje contributed greatly to the revival of 
the alphabet used in Turkey continues to popularize the alphabet to children with this work 
today as new pressures. 

Key Words: Turkish language, folk culture, Harfler Ne Yer?. 

 

1. GİRİŞ 

Edebî türler içinde şiirin kendine özel bir yeri vardır. Geçmiş zamanlardan günümüze uzanan çizgide 

şiir, sözü estetik ve kalıcı bir şekilde söylemenin en etkili yolu olarak yerini korumaktadır. Şiirin 

kullanıldığı durumlar çoğunlukla duygular ile ilgilidir. Coşkulu bir şekilde hissedilen duygular, şairler 

tarafından mısralara dökülmekte ve okuyanlar tarafından bu duygu yoğunluğu hissedilmektedir 

(Kıymaz, 2018: 178). Çocuklar için şiir ise seviye farkı gözetilerek çocuğu bir özne olarak önceleyen 

örneklerle günümüzde gelişimini sürdürmektedir. 1952 yılından itibaren sanat hayatında çocuk şiirine 

emek veren Necati Zekeriya için şiir, çocukların ana dili sevgisi kazanması için de gerekli bir türdür. 

Üsküp doğumlu olan Necati Zekeriya, sanat hayatını çocuk edebiyatı çerçevesinde şekillendirmiştir. 

Onun edebî anlayışında çocuklar hem estetik olarak bir metinden zevk almalı hem de eksik kaldıkları 

yönleri bu kitaplardan edindikleri bilgiler ile tamamlamalıdırlar. Devrine göre çocuk edebiyatı 

hakkında ilerici görüşleri olan ve bu görüşleri çocuklar için hazırladığı seçkilerin ön sözlerinde 

açıklayan Zekeriya’ya göre çocuklar zannedildiğinin aksine anlayış seviyeleri yüksek varlıklardır. 

Sanatçının yaşadığı devir, azınlık durumuna düşen Türk toplumunun ciddi sıkıntılarla karşılaştığı ve 

baskılara rağmen kültürünü yaşatmaya çalıştığı bir zaman dilimidir. 

1913’ten itibaren anavatandan kopan Makedonya bölgesinde Türkçe, 1944’e kadar serbest bir şekilde 

ifade imkânı bulamamıştır. 1944’te kurulan Yugoslavya Sosyalist Federe Devleti’nde Türkçe de 

zaman içerisinde diğer dillerin yanında basın yayın ve gelişme imkânı elde etmiştir. Bu anılan ortamda 

Türk toplumu, anavatan Türkiye’yi takip ederek Yeni Türk Alfabesi esaslı bir edebiyat faaliyetine 

girmiştir. Bu faaliyetin öncüleri aynı zamanda topluma da yol gösteren öğretmenlerdir. Şükrü Ramo, 

İlhami Emin, Necati Zekeriya gibi sanatçılar eserlerini hem yetişkinler hem de çocuklar için ayrı ayrı 

kaleme almışlardır.  

Diğer sanatçıların aksine asıl uğraşını çocuk edebiyatı alanına yönelten ve bu alanda sebat eden 

sanatçı, kaleme aldığı ve birçok dile çevrilen eserleriyle Yugoslavya’nın en saygın ödüllerinden 

Yovan Yovanoviç Zmay ödülüne layık görülmüştür. Çok uluslu bir devlet özelliği gösteren 

Yugoslavya’da özellikle antolojiler yolu ile Yugoslav çocuk edebiyatının tanıtımına katkı sunan 

Necati Zekeriya, bu ödülü de özel olarak bu çabasının bir sonucu olarak almıştır (Kıymaz, 2019a; 

Kıymaz, 2019b). 

Mercan (1985) Necati Zekeriya’yı çocukları yaşayan ve yaşatan yazar olarak tanımlamaktadır. Bu 

ifadenin çıkış noktası ise Zekeriya’nın Makedonya’da yaşayan Türk çocukları tarafından hem okulda 

hem de okul dışında sürekli okunması ve başta Orhan olmak üzere onun çocuk kahramanlarıyla 

okurların kendilerini özdeşleştirmeleridir. 

 

1.1. Necati Zekeriya ve Makedonya’da Ana Dili Olarak Türkçe 

Türkiye dışında yaşayan Türk toplumları 1928 Harf Devrimi ile gerçekleşen alfabe değişikliğini ya 

gecikerek uygulamaya başlamış ya da değişmeden uzak yaşamıştır. Türklerin yoğun yaşadığı 

Makedonya ve Kosova bölgelerinde, Latin harflerinin kullanılması ve Türk dilinin esaslarının 

uygulanması, yine savaş yıllarından (II. Dünya Savaşı) sonraki döneme rastlar. Böyle bir gecikme, 

(1928-1944) doğal olarak İstanbul Türkçesi ile Rumeli yazı ve konuşma dili arasında farklılıkların 

doğmasına neden olmuştur. Bu farklılaşmada en önemli etkenlerden biri de bölgede konuşulan diğer 

dillerin (Makedonca, Arnavutça, Sırpça) etkisidir (Deniz, 1990). 
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İsen (2009)’e göre bölgedeki diğer sanatçılara 

göre Türkçeyi en doğru şekilde kullanan yazar 

olan Zekeriya dahi yer yer Türkçe kullanımı ile 

ilgili hatalara düşmüş, özellikle sözlükte 

karşılığı olmayan yeni kelime türetme 

konusunda hevesli davranması, gerek hal 

eklerini zaman zaman yanlış kullanması 

gerekse de bildiği diğer dillerin etkisi ile 

yaptığı hatalarla Deniz (1990; 1991a; 1991b) 

gibi araştırmacıların dikkatini çekmiştir. 

Bununla birlikte sanatçının Türkçe konusunda 

gösterdiği çaba yadsınamaz mahiyettedir.  

Kaya (2009)’ya göre Necati Zekeriya’nın 

Türkçe üzerine çok değerli çabaları vardır. 

Türkçenin özellikle çocuklar tarafından 

gerektiği gibi kullanılması için çok 

çabalamıştır. Dilin doğru öğrenilmesi 

bağlamındaki konulara başta kurucusu olduğu 

Sevinç ve Tomurcuk dergilerinin dil 

köşelerinde yer vermiştir. Daha sonra dil 

sorunlarını Sesler dergisinde ele almıştır. 

Yapılan yanlış çevirileri eleştirmiştir. 

Türkçeye yapılacak çevirilerin nasıl olması 

gerektiğini üzerinde ciddiyetle durmuştur. 

Okullar için dil bilgisi ve okuma kitapları 

hazırlamıştır. 

Necati Zekeriya’nın sanatla ulaşmak istediği amaçlardan en önemlilerinden biri de temiz, yabancı 

etkilerden ve yerel söyleyişlerden arınmış bir Türkçe kullanımıdır. Bu boyuttaki görüşlerini başta 

Sesler olmak üzere sanat dergilerinde dillendirmiştir. Ayrıca onun yazdığı dil bilgisi ve okuma 

kitaplarında da bu hassasiyeti görmek mümkündür. Recep Murat ile birlikte kaleme aldıkları Dilimiz 

(1964) adlı dil bilgisi kitabında şu görüşler dile getirilmektedir: 

Azerbaycanlının ya da Özbekistanlının Türkçesini bir İstanbullu güç anlayabildiği gibi bir 

Üsküplü ya da bir Prizrenli de Anadolu’nun Türkçesini pek kolay anlayamaz. Böyle bazı ağız 

ayrımları Yugoslavya’da yaşayan Türkler arasında bile vardır. Örneğin coğrafya bakımından ara 

çok az olduğu halde, bir Valandovalının Üsküplünün, Priştinelinin ağız özellikleri birbirinden 

ayrımlıdır. Ama bütün bunlar çoğunlukla konuşma dilinde görülen özelliklerdir. Yazı diline 

gelince durum büsbütün değişir. Bizde ister Makedonya’da ister Kosmet’te yaşayan, okuyan 

çocukların yazı dili dil bilgisi kurallarına dayanmak zorundadır. (Zekeriya ve Kaya, 1964: 11) 

Necati Zekeriya 1972 yılında ana dili Türkçe olarak öğrenim gören çocuklara yönelik yayımlanan 

Dilimizi Sevelim adlı dil bilgisi kitabının girişinde dil bilgisinin tanımını çizgilerden de destek alarak 

açıkladıktan sonra Üsküp’e özgü yerel söyleyişleri ve standart Türkçe (İstanbul Türkçesi) karşılıkları 

birlikte öğrencilerin dikkatine sunmuştur (Zekeriya, 1972: 7). 

 YANLIŞ KONUŞMA DOĞRU KONUŞMA 

1. Erol’dur iyi öğrenci Erol iyi öğrencidir. 

2. Tegana senin aradığın kalem. İşte senin aradığın kalem. 

3. Sen karışmayasın olur mu? Sen karışmazsan olmaz mı? 

4.  Dıldir opesi. O pinti değildir. 

Necati Zekeriya (Mustafa Ruhi Şirin Arşivi) 
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5. Kınaç olduk. Çok memnun kaldık. 

6. Sonra başlayacam çalışam. Sonra çalışmaya başlayacağım. 

7. Şiiri kapali bilim. Şiiri ezbere biliyorum. 

8. Benim senin arkadaşın. Ben senin arkadaşınım. 

 

1.2. Harfler Ne Yer? 

Sanat hayatına Birlik’te yayımladığı şiirlerle başlayan 

Necati Zekeriya’nın 22 yaşında yayımladığı ilk şiir 

kitabı Şiirler (1950)’de yer alan ilk şiiri “Okul 

Çağırıyor” başlığını taşımaktadır. Bu şiirde, tatilin bitip 

çocukların kırları, dağları bırakarak okula başlamaları 

anlatılmaktadır.  

Bu şiirde okulun açılışına duyulan sevinç dile 

getirilmektedir. Okuma yazmayı öğrenen küçük çocuk, 

okuma bilmeyen annesine de öğretecektir. Onun için 

yeni hayatla birlikte; yeni okula, yeni düzene, yeni 

yaşama ve yeni oyuna dönmektedir. Bir bakıma her 

şeyi yenileştirecek olan o küçüklerdir (Hayber, 2001: 

157). Necati Zekeriya’nın ilk şiirinden itibaren 

okumaya okula ve öğrenmeye ayrı bir ilgi duyduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durumun oluşmasında kendisinin 

savaş yıllarında okulundan mahrum kalması ve 

eğitimini yarıda bırakmasının etkili olduğu 

söylenebilir. İleriki yıllarda çocuk edebiyatına 

yönelmesi, çocuk dergileri çıkarması, ders ve okuma 

kitapları yayımlaması hep aynı hassasiyetin 

ürünleridir. 

Resmi ortamlarda kullanılan Kiril alfabesi dışında 

Makedonya’da ana dili Türkçe öğretimi ana vatan 

Türkiye’de olduğu gibi Yeni Türk Alfabesi 

kullanılarak yapılmaktadır. Bu ihtiyacı gören sanatçı, 

ilk olarak 1966-1967 yıllarında yönettiği Tomurcuk 

dergisinde “Harflerin Türküleri” başlığı altında 

alfabeyi tanıtan bu şiirlerini yayımlanmıştır. Damlalar 

(1967) adlı kendi şiirlerinden oluşan seçkisinde de 

alfabe ile ilgili bu şiirlerden bir kısmını yayımlamıştır. 

Anılan yıllarda bu şiirler, kitaptaki hallerinden bazı 

farklılıklar göstermektedir. Söz gelimi dergideki şiirler 

daha uzundur ve her şiirin ayrı bir adı vardır. “A 

Harfinin Alfabe Türküsü”, “E Harfinin Eşek Türküsü”, 

“G Harfinin Geniş Türküsü”, “M Harfinin Memleket 

Türküsü”, “N Harfinin Nazım Hikmet Türküsü”, “S 

Harfinin Sevi Türküsü”, “T Harfinin Tatlı Türküsü”, 

“Ü Harfinin Üsküp Türküsü” gibi isimlendirmeler 

yapılmıştır. 

Sevinç dergisindeki şiirlerin yayımlanmasından yirmi 

yıl sonra 1987 yılında kitap olarak yayımlanan bu 

eserde, çocuklar için şiir formu kullanılarak, tek tek her 
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harf ile ilgili şiirler bulunmaktadır. Ayrıca girişte “Harflere Türkü” başlıklı bir şiir daha vardır. 

Şiirlerin içeriğinde o harfle başlayan kavramlar kullanılmaktadır. Kimi kavram çocuğun yakın 

çevresinden (çengel, nar, radyo, saat); kimi ise kültür çevresinden (çintan, fermene, imece, ibrik, 

şalvar) kelimeler yardımıyla harfler anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır.  

Necati Zekeriya bu alfabe kitabını hazırlarken tekerlemelerden, söz oyunlarından, benzetmelerden, 

türkü sözlerinden, farklı halk edebiyatı ürünlerinden ve coğrafi yer isimlerinden yararlanarak anlatımı 

kuvvetlendirmeye çalışmıştır. Hatta yer yer hikâyelerindeki kahraman olan Orhan’dan da bahsederek 

anlatımı somutlaştırmaya çalışmış ve eğlenceli bir tarzda harfleri öğretme çabası içinde olmuştur 

(Kıymaz, 2020). 

 

1.3. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Makedonya sınırları içinde yer alan Üsküp’te doğup yaşayan ve yazdığı eserlerle 

günümüzde dahi etki sahası geniş olan Necati Zekeriya’nın Harfler Ne Yer adlı eserini barındırdığı 

halk kültürü ürünleri açısından tematik olarak incelemektir. Bu inceleme ile Makedonya Türk 

edebiyatının ilk kuşak sanatçıları arasında sayılan Necati Zekeriya’nın sanatını oluşturan bakış 

açılarına ve yararlandığı kaynaklara ulaşmak da amaçlanmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, nitel veri 

analiz türleri arasında en sık kullanılan yöntemlerden biridir. İçerik analizi ağırlıklı olarak yazılı ve 

görsel verilerin analiz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde tümdengelimci bir yol takip 

edilmektedir. İçerik analizinde araştırmacı öncelikli olarak araştırma konusu ile ilgili kategoriler 

geliştirmektedir (Özdemir, 2010: 335). Araştırmada ilk olarak Necati Zekeriya tarafından kaleme 

alınan Harfler Ne Yer? adlı kitabın 1987 ve 2012 yıllarında yapılan baskıları incelenmiştir. Şiir sayısı 

30 olarak tespit edilmiştir. Tüm şiirlerin araştırmacı tarafından okunması sonucunda temalar 

oluşturulmuş ve yapılan değerlendirmelerde bu temalar altında halk kültürü unsurlarının ele alınış 

şekilleri esas alınmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Necati Zekeriya’nın “Harfler Ne Yer” adlı şiir kitabı, çocukların harfleri tanımasının öncelikli olduğu 

ilk okuma ve yazma sürecinde onlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış, dilin inceliklerini ve 

estetik hazzını duyumsatması bakımından önemli bir eserdir. Anılan bu özellikleriyle günümüz Kuzey 

Makedonya eğitim kurumlarında lektür denilen listelerde sadece Türkçe değil Arnavutça ve 

Makedonca olarak da yer almakta ve çocukların alfabeyi öğrenmelerine katkı sunmaktadır.  

Necati Zekeriya, kitabını oluştururken alfabetik sırayı takip ederek her harf için bir şiir yazmıştır. 

Kitabın son baskısına (2016) çeşitli çizimler de eklenmiştir; fakat bu çizimlerin sanat değeri taşıdığını 

söylemek güçtür. Şiir kitabının ilk bölümünde “Harflere Türkü” başlığıyla bütün harfleri kapsayan bir 

şiir bulunmaktadır. Sanatçı, şiirlerinin ilk dizelerini oluştururken aynı yöntemi kullanmamıştır. 

“Harflere Türkü” şiirinde harflerin neyi söylediğini; A, C, E, F, G, H, I, İ, J, M, O, T, U, Y ve Z 

şiirlerinde ise çocuğun merak duygusunu harekete geçirecek şekilde bu harflerin neye benzediğini 

sorarak şiire başlamıştır. 
“Neye benzer a harfi?/ Neye benzer c harfi? / Neye benzer e harfi? / Neye benzer f harfi? / Neye 

benzer g harfi? / Neye benzer h harfi? / Neye benzer ı harfi? / Neye benzer i harfi? / Neye benzer 

j harfi? / Neye benzer m harfi? / Neye benzer o harfi? / Neye benzer t harfi? / Neye benzer u harfi? 

/ Neye benzer y harfi? / Neye benzer z harfi? “  

Şiirin devamında ise sorulan sorulara çocuğun merakını giderecek şekilde cevap niteliğinde dizeler 

yazılmıştır:  

“A harfi benzer okul tahtasının ayaklarına / C harfi benzer ayın on dördüne / E harfi benzer başı 

eğik eşeğe. / F harfi benzer ağaçkakana. / G harfi çengele benzer. / H harfi merdivene benzer. / I 
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harfi kimi kez Orhan’ın hesaptan aldığı 1’e benzer. / İ harfi iğneye benzer. / J harfi jarsiyeye 

benzer. / M harfi metreye benzer. /O harfi benzer gevreğe. / T harfi korkuluğa benzer. / U harfi 

ambara benzer. / Y harfi sapana benzer. / Z harfi zürafaya benzer.” 

Geriye kalan harflerin bir kısmında ise doğrudan bir kavram ile harf tanımlanmıştır.  
“Ç harfi çiçektir. / D Harfi dilektir. / L harfi lambadır. / Ö harfi öğretmendir. /P harfi 

parmaklarımızdır. / Ş harfi şemsiyedir. / V harfi Vardar’dır.” 

Sona kalan diğer harfler de ilgili harfle ne yapıldığı üzerinden tanımlanmıştır:  
“B harfiyle bülbül öter. / K harfiyle kavak büyür. / N harfiyle ninemizi severiz. / R harfiyle resim 

çizeriz. / S harfiyle sabah olur. / Ü harfiyle üzüm yeriz.” 

Bu sınıflamanın dışında sadece “ğ” harfi kalmaktadır. “/ğ/ şüphesiz Türkçedeki en tartışmalı ünsüzdür, 

hatta ünsüz olup olmadığı bile tartışmalıdır. Bu durumun başlıca nedenleri; /ğ/’nin kelime başında 

bulunmaması, zayıf bir ses olması nedeniyle bulunduğu çevreden fazla etkilenmesi ve buna bağlı 

olarak farklı şekillerde sesletilmesidir (Kılıç, Erdem, 2008: 2813). İlgili harfin bu özel konumunun 

farkında olan Zekeriya, bu harf için ayrı bir yaklaşım benimsemiş ve onun faklı konumunu şiir 

formunda çocuklara aktarmaya çalışmıştır: 

Ğğ 
Yirmi dokuz kardeşiz 

Birlikteyiz özdeşiz. 

Ancak bizim Ğ harfi 

Bizden biraz farklıdır 

Yeri onun nedense 

Ortada ya sondadır. 

Onsuz yağmur yazılmaz 

Onsuz dağa çıkılmaz 

Onsuz bağa varılmaz 

Yumuşak Ğ bazan da 

Y harfine pek kaçar 

Size biraz dert açar. 

Oysa sözün başında 

O gün bugün hiç gelmez 

Övünmeyi pek sevmez. 

     (Zekeriya, 1987: 14) 

Giriş kısmında bir ön söz mahiyetinde yer alan “Harflere Türkü” şiirinde “Neyi söyler harfler? / Bizi 

söyler, / Sizi söyler.” dizeleriyle harflerin her şeyi ifade etmede önemli bir araç olduğunu dile 

getirilmiştir. “Betiklerimizde onlar / büyük küçük överiz.” dizeleriyle ise yazılı olan her materyalde 

harflerin kullanıldığını ifade ederek harflerin dil için ne kadar önemli olduğu sezdirilmeye 

çalışılmıştır. 

Bu bölümde, Harfler Ne Yer? adlı şiir kitabında yer alan halk kültürüne ait ögeler tasnif edilmiş, 

örneklenmiş ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Artun (1998)’a göre halk kültürü, kültür varlığının 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Halk kültürü yüzyılların deneyimlerinden süzülerek 

biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze gelmiş bir değerler bütünüdür. Sözlü gelenekte 

yaşatılan ürünlerle beslenen halk kültürünün özünde, bağlı bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve 

ahlak anlayışı vardır. Sanatçının 30 kısa şiirden oluşan bu küçük hacimli eserinde halk kültürü 

unsurlarını öğretimi destekler mahiyette nasıl ele aldığı aşağıdaki başlıklarda örneklenmeye 

çalışılmıştır. 

 

3.1. Tekerlemeler 

Çocuğun yakın çevresinden başlayarak çeşitli kavramların şiir formu ile verildiği bu kitapta 

tekerlemelerin öğretici yönünden faydalanıldığı hemen göze çarpmaktadır. Aşağıdaki tabloda, kitapta 

yer alan tekerleme parçaları sıralanmıştır. 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   274 
 

No Tekerleme Geçtiği Yer 

1. Cuma cumruk, kızlara yumruk.  (Zekeriya, 2016: 6) 

2. Kabaramasın kel Fatma / anan güzel sen çirkin.  (Zekeriya, 2016: 10) 

3. İğne battı canımı yaktı / dum bam pis!  (Zekeriya, 2016: 15) 

4. Kırk kartal / kara kartal / kırkı konar / kırkı kalkar.  (Zekeriya, 2016: 17) 

5. Leylek leylek havada / yumurtası tavada. (Zekeriya, 2016: 18) 

6. Pembe pembe / vardır gönlüm sende.   (Zekeriya, 2016: 23) 

7. Salı salata çocuklara falaka.  (Zekeriya, 2016: 25) 

8. Tastası yoğurt / kulakları doğrult!  (Zekeriya, 2016: 31) 

 

Kitapta yer alan tekerlemeler, kalın yazı tipi ile tırnak içinde verilerek tekerlemelerin ana metinden 

ayrı oldukları belirtilmiştir. Bununla birlikte uygun kelime tekrarı yakalanarak tekerlemelere geçildiği 

de görülmektedir. Söz gelimi “L harfi için leylek bağlantısı kurulmuştur: 

Ll 

L harfi lambadır, 

Işık verir her yere. 

L harfi laledir 

Koku verir evlere. 

L harfiyle leylek uçar: 

“Leylek leylek havada 

Yumurtası tavada!” 

L harfiyle lokum yeriz 

L harfiyle leblebi yeriz. 

L harfiyle her şey daha lezzetlidir. 

(Zekeriya, 1987: 20; 2016: 18). 

 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının (MEB, 2019: 12) Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 

okuma yazma öğretiminde ilk olarak sesin hissettirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ses öğretilirken 

görselden hareketle harf senaryosu, tekerleme, şarkı ve bilmecelerden yararlanılabileceği de ifade 

edilmektedir. Başlangıç olarak 1966-67 yıllarında okuyucu ile buluşan bu şiirlerde günümüz anlayışı 

çerçevesinde bir yol izlendiği bu bağlamda söylenebilir. 

Yine aynı programda, öğrencilerin dil gelişimine (doğru telaffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) 

katkıda bulunan tekerlemelerin ilk okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilmektedir. Okumayı 

geliştirmeye yönelik tekerleme, sayışma, ninni, bilmece ve manilerin sıklıkla kullanılması 

istenmektedir (MEB, 2019: 14). Necati Zekeriya’nın bu kitabı incelendiğinde anılan çerçevede bir 

anlayışın esere hâkim olduğu görülmektedir. 

Sever (2015: 146)’e göre şiir, insan ve yaşam gerçekliğini, sözcüklerin diliyle anlamaya ve anlatmaya 

dayalı estetik bir eylemdir. Bu eylemin yazınsal niteliğini belirleyen en temel değişken; çocuk 

gerçekliğini, dilin yaratıcı anlatım olanaklarını kullanarak sanatçının kendi öznel yorumuyla 

anlatabilmesidir. Necati Zekeriya’nın Harfler Ne Yer? isimli şiir kitabında da yaratıcı anlatım 

olanakları seviyeye uygun şekilde kullanılmış ve çocuk gerçekliği şairin kendine has yorumuyla okura 

sunulmuştur. 
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3.2. Türkü Sözleri 

Sanatçının eserine yer verdiği diğer bir halk kültürü ögesi ise türküdür. Kitapta yer alan ve her bir harf 

için ayrı düzenlenen şiirlerden önce “Harflere Türkü” başlıklı bir şiir yer almaktadır. Bu şiirde sanatçı 

harfleri çocuğun dünyasına yaklaştırmakta ve sütümüzde, yemişlerimizde, giysilerimizde 

betiklerimizde (şiir) hep harflerin olduğunu belirtmektedir. Başta Rumeli türküleri olmak üzere halk 

kültüründe yaşatılan türkülerden parçalar metinlere serpiştirilmiştir. 

No. Türkü Sözleri Geçtiği Yer  

1. Vurma avcı ceylanı / Vurma avcı ceylanı. (Zekeriya, 2016: 6). 

2. Ayağına giymiş sedef nalını.  (Zekeriya, 2016: 20). 

3. Yeşil ördek olaydım / ben yârimi bulaydım.  (Zekeriya, 2016: 22). 

4. Suya gider su destisi elinde / Aller giymiş etekleri belinde. (Zekeriya, 2016: 25). 

5. Vardar ovası Vardar ovası / Kazanamadım sıla parası. (Zekeriya, 2016: 30). 

 

Sanatçı, türkü sözlerini, şiir metninden ayırmak ve daha belirgin hale getirmek için kalın yazı tipi ile 

tırnak içinde göstermiştir. Bununla birlikte şair, söz konusu türkü parçalarının şiir metni ile uyumunu 

da göz önüne almıştır. 

Öö 
Ö harfi öğretmendir 

Ö harfiyle öğretmen öğretir bizi. 

Ö harfi ördektir: 

“Yeşil ördek olaydım 

Ben yârimi bulaydım!” 

Ö harfiyle Ömer çok ödlektir. 

Ö harfiyle öküz çeker arabayı, 

Ö harfiyle Özlem atlar tarabayı. 

Ö harfiyle övünürüz, 

Ö harfiyle değirmende un öğütürüz. 

Ö harfiyle dedemiz öksünür 

Ö harfiyle ninemiz bize öykü söyler. 

Zekeriya (1987: 24: 201: 22) 

 

Toplumun uğradığı felaketler, savaşlar ya da kahramanlık içeren durumlar her zaman türkülerde yer 

bulmuştur. (Kıymaz, 2011:239). Bununla birlikte türkülerde söylendiği millete ait en zengin kültürel 

ögeler de göz önündedir. Topluma ait ortak hafızanın ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara 

taşınmasında mühim konumda olan türkülerden anılan bu çerçevede yararlanmak da olasıdır. 

“N” harfi özelinde yer alan türküde asıl sözler “ayağına giymiş sedef nalini aşka düştüm kimse bilmez 

halimi elimden almak isterler yârimi” şeklinde iken  “Ayağına giymiş sedef nalını / N harfiyle herkes 

sever / narçiçeğinin alını” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca t harfine adanmış şiirde türkü bağlantısı 

dikkat çekmektedir. 

Tt 
Neye benzer T harfi? 

T harfi korkuluğa benzer. 

T harfiyle türkü söyleriz. 

T harfiyle tatlı yeriz 

T harfi tarladır, 

Tohum ektiğimiz, 

T harfi torbadır 
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Terzide diktiğimiz 

T harfiyle hesaptan terleriz 

T harfiyle tembelleri tersleriz. 

(Zekeriya, 1987: 29; 2016: 27) 

Şimşek (2007: 49)’e göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren türkü örneklerinin sunulması, onlardaki 

ritim duygusunu ve müzik kulağını geliştirirken, estetik zevkin de yerleşmesini sağlar. Özellikle kırık 

havalar taşıdıkları ritim ve usul zenginliğiyle çocukların ilgisini çeker. Metinde türküye dikkat çeken 

bir diğer örnek “C” harfinde görülmektedir: 

Cc 
Neye benzer C harfi? 

C harfi benzer ayın on dördüne, 

C harfi benzer gevrek dilimine, 

C harfi camdır. 

C harfi cumadır: 

“Cuma cumruk , kızlara yumruk” 

C harfiyle ciğer yeriz, 

C harfiyle ceviz yeriz. 

C harfi ceylandır, 

Ceylanı çok severiz, 

Ona türkü söyleriz: 

“Vurma avcı ceylanı, 

Vurma avcı ceylanı.” 

(Zekeriya, 1987: 8; 2016: 6). 

Gökşen(1980)’e göre türkülerin eğitim ve öğretime katkı veren yönleri bulunmaktadır.  Bu katkılar, 

ulusal halk edebiyatını ve folkloru tanıtması, toplum hayatı ve tarih üzerine bilgiler kazandırması, yurt 

ve doğa sevgisi aşılaması ve ana dil sevgisi kazandırması olarak sıralanmaktadır. Çocuk-türkü ilişkisi 

üzerinde duran Yalçın ve Aytaş (2002) türkülerin çocuk gelişimindeki etkilerinin öncelikle dilsel 

yönüne işaret etmektedir. Bununla birlikte müzik uzmanları ile Türkçe uzmanlarının türkülerin dilsel 

özelliklerinin eğitimde kullanılması açısında işbirliğine gitmelerinin gerekliliği savunulmaktadır. 

 

3.3. Yer İsimleri 

Kültürel unsur bağlamında dikkati çeken ve sanatçının hassasiyetini yansıtan bir diğer yansıma ise yer 

isimleri ile ilgilidir. Üsküp, Vardar Ovası gibi örnekler şiirlerde geçmektedir. 

“Ü harfiyle Üskübe selam eyleriz. 

Ü harfiyle Üskübü çok severiz.” (Zekeriya, 1987: 31; 2016: 29) 

“V harfi Vardar’dır: / Vardar Ovası Vardar Ovası / kazanamadım sıla parası.” (Zekeriya, 2016: 30) 

 

3.4. Bazı Eski ve Yerel Kelimeler 

Üsküp’te doğan ve yine bu şehirde büyüyen Necati Zekeriya, çeşitli kitaplarında ve Türkiye’deki kimi 

dergilere verdiği mülakatlarında zengin bir sözlü geleneğe sahip aile ortamında büyüdüğünü her 

fırsatta dile getirmektedir. Dolayısı ile onun eserlerinde Üsküp ve civarında konuşulan Türkçe 

konuşma diline ait birçok kelimeye rastlanmaktadır. Bir kısmı Anadolu ağızlarında da bulunan ve 

görece olarak eskiyen bu kelimeler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. 

No. Kelime Geçtiği Yer Sözlük Karşılığı 

 Gevrek  (G harfiyle gevrek yeriz)  Simit 

 Çintan (Ç harfi çintandır) Kadın şalvarı 

 Fermene  (F harfiyle fermene giyeriz) Nakış işlemeli önü kavuşmayan giysi 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   277 
 

 Nalın (N harfi nalındır) Takunya 

 Taraba (Ö harfiyle Özlem atlar tarabayı) Tahta perde 

 Öksünmek (Ö harfiyle dedemiz öksünür) Göreceği gelmek, özlemek 

 Üvez (Ü harfiyle üvez yeriz) Gülgillerden bir ağacın meyvesi 

 

SONUÇ 

Makedonya Türk toplumu için Necati Zekeriya’nın ana dili öğretimi bağlamındaki çabaları yeteri 

kadar araştırma konusu yapılmamıştır. Bu araştırmada onun Türk çocuklarını hedef kitle alarak 

hazırladığı Harfler Ne Yer? adlı şiir kitabı halk kültürü unsurları açısından ele alınmıştır. 

Tekerlemeler, türkü sözleri, yer isimleri ve yerel kelimeler üzerinde durularak sanatçının eserini hangi 

açılardan zenginleştirdiği ortaya konuşmaya çalışılmıştır. Bu eser üzerine kısa bir değerlendirme 

yapan Kaya (2008: 279)  Necati Zekeriya’nın bu kitabını çocuklar için güzel ve yararlı bulmaktadır. 

Ona göre bu eser, içeriği bakımından oldukça değerlidir. Bu kitaptaki dizeleriyle şair, ele aldığı 

harflerle başlayan sözcükler arasında ileti ve ilişki kurarak harflerin anlamını pekiştirmekte ve 

çocuklara şiirin tadını yaşatmaktadır. Çocuk, kendisini çevreleyen doğa, hayvan ve bitki dünyasından 

sonra, Harfler Ne Yer? ile yeni bir dünyanın kapısını aralamaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren Makedonya topraklarında başlayan Türkçe eğitime bir katkı olarak 

düşünülen bu eser, yeni baskılarıyla günümüzde de çocuklar tarafından okunmaktadır. (Kıymaz, 2020: 

261-262). Lektür listelerinin birinci sınıflarında okuma yazma faaliyetlerine katkı olarak okutulması 

devlet eliyle teşvik edilmektedir. 

Harfler ve harf öğretimi ile ilgili şiiri bir araç olarak düşünen çeşitli şairlerin şiirleri çoktur. Söz konusu 

bu şiirler çoğunlukla didaktik özelliktedir. Şiiriyetin ve sanatın ikinci planda bulunduğu bu türlü 

şiirlerin aksine Necati Zekeriya’nın bu eseri şiirin de ön plana alınmaya çalışıldığı bir eserdir. Sanatçı 

bu kitabında harflerin sadece şekilleri ya da büyük küçük formları üzerinde durmamakta; ilgili harfle 

başlayan kelimeleri de kullanarak aynı zamanda çocuğun kavram dünyasına da seslenmektedir. 

2016 yılında yeniden yayıma hazırlanan kitabın bu baskısı önceki baskısına göre kapak resmi, sayfa 

düzeni, baskı kalitesi gibi birçok açıdan daha geridedir. Bu yeni baskıda metin içinde de çizimler 

kullanılmıştır. Konuyu yansıtması ya da sanatsal bir katkı sağlaması umulan bu çizimler oldukça 

amatör çalışılmıştır. Bu resimlerin sayfalara aktarımı da boyut olarak göze hoş gelmemektedir. 

Tüm bunlara ek olarak 2016 baskısında bazı yerlerde şiir metninde eksiklikler ve yanlışlıklar da 

bulunmaktadır. Söz gelimi “Ğ” ve “P” harflerinde birer dize (“Onsuz yağmur yazılmaz” ve “P harfiyle 

pembe rengi severiz”) eksiktir. Ayrıca yine yanlışlık/değişiklik yapılan şiirler sırası ile “Ğ” (Ortada 

ya sondadır), “V” (Kazanamadım rakı parası), ve “Z” (Z harfiyle zurna çalarız) harflerine adanan 

şiirlerdir. Bu hataların bir kısmı doğrudan anlamı etkilediği gibi bazısı da bağlam akışını bozmaktadır. 

Makedonya Türklerinin bu çok yönlü sanatçısının eserlerinin yeni baskılarının layık olduğu titizlikle 

yapılması, eserlerinin gündeme getirilmesi, uygun olan metinlerden Türkiye’de ders kitaplarına 

alınması bu eserlerin geleceğe kalması adına ve Kuzey Makedonya Türk toplumunun anavatan ile 

bağlarının güçlenmesi açısından önemli görülmektedir. 
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ÇOCUKLARIN MANTIKSAL DÜŞÜNCELERİNİN GELİŞİMİNDE  

BİLMECELERİN ROLÜ VE ÖNEMİ 

Dr. Çinare RZAYEVA1 

 

Özet 

Modern zamanlarda ulusal kimliğimizi ve folklorumuzu korumak özellikle önemlidir. Bunun için 
çocuklar, ana dilinin zarafetini, inceliğini, saflığını ve güzelliğini bebeklikten itibaren anlamalıdır. 
Bunun için de anneler, beşikte okudukları ninniler, bayatlar, okşamalar, ezizlemeler ve sevgilerle 
dilin güzelliğini çocuğun ruhuna çekmelidir. Adları geçen bu folklor örnekleri gibi bilmeceler de 
çocukların dünya görüşlerini artırmada ve mantıklarını geliştirmede önemli bir rol oynarlar. 
Makale, insanın zihinsel yeteneklerini ve zihinsel çevikliğini test etmek için oluşturulan 
bilmecelerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki olumlu etkisini incelemekte ve mantığını 
güçlendirmektedir. 

Farklı alanları kapsayan bilmeceler, çocukların farklı alanlardaki gelişmeleri veya bilgi edinmeleri 
üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Mesela matematiksel bilmeceler, atasözleri içeren bilmeceler 
ve bağlaç adı verilen bilmeceler gibi teorik fikirlerin önemi örnekler vasıtasıyla gösterilmiştir. Her 
örnek analiz edildi.  

Bilmecelerdeki çeşitlilik de geniş bir yelpazede kendini gösterir. Farklı şekillerde aynı anlamı 
veren bilmeceler, çocukları çok düşündürür, kelime dağarcığını artırmada ve kelime hazinesini 
zenginleştirmede büyük rol oynar. Çeşitli varyantlarda verilen bu tür bilmeceler, eşanlamlı olarak 
çocukların kelime dağarcığının gelişmesinde büyük etkiye sahiptir ve onları birçok yönden 
düşünmeye teşvik eder. Bu da onların mantığının ve düşüncelerinin gelişmesine yol açar. 

Tahliller zamanı, folklor örneklerinin- bulmacaların çocuğun milli ruhta büyümesine, üzerindeki 
kapsamlı gelişimine, yaratıcı yeteneklerin oluşumuna gösterdiği özel hizmetler de açıklanmıştır. 

Araştırma sırasında bir dizi yeni ve ilginç bilimsel sonuç elde edildi. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, bilmeceler, mantık, düşünme, eğitimsel önem. 

 

THE ROLE OF RİDDLES İN THE DEVELOPMENT OF LOGİCAL THİNKİNG İN CHİLDREN 

Chinara RZAYEVA 

Abstract 

In today's world the preservation of national identity, and in particular of the folklore is very 
important. Children need to be aware of infancy tenderness, fragility, purity and beauty of the 
native language. Mothers  at the cradle  try to absorb the beauty of the language into the spirit 
of the child with the help of lullabies, bayatis and caressing rhymes. 

Like other folklore examples, riddles also play a huge role in the development of children's world 
vision and logical thinking. The article explores the positive impact of riddles created to check 
the intelligence of the mind and mental abilities of a person, on development of the 
mind,  strengthening the logic of children.  

Riddles in different spheres of knowledge in various fields of children, or in an increase in the 
uptake of great influence. So, like theoretical statements in the article were given as examples 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Bölümü, cinarerzayeva@yahoo.com.tr. 
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of mathematical puzzles, and riddles containing proverbs and so-called bundles. Each example 
was analyzed. Along with this, the names of various topics that covered the content of riddles 
were indicated. 

Variety in riddles also shows itself widely. Riddles that give the same meaning in different forms 
make children think a lot, play a big role in increasing their vocabulary and enriching their 
vocabulary. Such riddles, given in several variants, have a great impact on the growth of 
children's vocabulary, both homonymous and synonymous, and encourage them to think in 
many ways. This leads to the development of their logic and thinking. 

The article also notes the special influence of.  

New interesting scientic summary was gained during the investigation. 

Keywords: Folkller, riddle, logic, thinking, educational significance. 

 

Giriş 

Çocuk folkloruyla ilgili bilmeceler hem yaygındır hem de herkesin ilgisini çeker. Bilmeceler, 

bir kişinin mantığını, zihinsel yeteneğini ve çevikliğini test etmek için tasarlanmıştır. Kelime 

dağarcığını artıran bu tür, çocukların dünya görüşünün gelişimini de etkilemektedir. Azerbaycan'da 

bilmece olarak bilinen bu folklor örneği, bir nesnenin, olayın, işaretin herhangi bir niteliği 

açıklanmadan söylenirken, diğer özellikler gizli kalır. Bu türün gizliliği üzerine, V.P Anikin şöyle 

yazıyor: "Bilim, törenlere ek olarak, antik çağlarda bilmecelerin gelişiminin gizli konuşma, 

hayvanların, balıkların, bitkilerin ve çeşitli nesnelerin belirli mevsimlerde ve belirli koşullar altında 

doğrudan isimlendirilmesinin yasaklanmasıyla ilişkili olduğunu kanıtladı" (Türkiye dışındaki Türk 

edebiyatı antolojisi, 1998: 7). 

Halk bilimciler ve edebiyat eleştirmenleri çeşitli bilmeceler tanımları verdiler. En çarpıcı 

tanımlardan biri Türk profesörü Elçin Şükrünün verdiği tanımdır. O şöyle yazıyor: “Bilmeceler, tabiat 

unsurları ile bu unsurlara bağlı hadiseleri; insan, hayvan ve bitki gibi canlıları; eşyayı; akıl, zeka veya 

güzellık nevinden mücerred kavramlarla dini konu ve motifleri vb . kapalı bir şekilde yakın-uzak 

münasebetler ve çağrışımlarla düşünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek bulmayı hedef tutan 

kalıplaşmış sözlerdir. Bu sözler, bir takım eğlence, lügaz, muamma ve bulmacalarda da görülen ve 

dinleyiciye sorulunca ondan halli istenen “bil bakalım” veya “ol nedir ki” ifadelerinin bir bakıma geniş 

tarifidir” (Şükrü, 1989: 607).  

Çocuk folklorunun türlerinden biri olan bilmeceler, daha çok çocuğun ilgisini çekiyor. 

Çocukları ilgilendirdiği için onu değerlendirebilir ve bilmeceler yoluyla çocukların gelişimini birçok 

yönden etkileyebiliriz. Bilmecelerin çocukların zihin, düşünce ve mantığının gelişimindeki rolünü ve 

önemini belirlemek için aşağıda birkaç örnekle bir analiz yaptık. Ayrıca bilmecelerin öğretimini de 

araştırdık. 

Bu türün okulda daha çok çalışıldığı bilinmektedir. Bu nedenle, iyi ustalaşmanın yollarını 

belirlemek için öğretisine dikkat etmek gerekir. Örneğin, bir öğretmen, ilginç görsel yardımcılar ve 

slaytlar oluşturarak öğrencilerin çeşitli görsel yardımcılarda ustalaşmalarına yardımcı olabilir. Hem 

görsel araçlar hem de slaytlar, çocukların bilmeceleri kolayca bulmalarına yardımcı olacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Öğretmen ayrıca çocukların yaşını ve seviyesini de hesaba katmalı, uygun bilmeceleri 

seçmeli, mantığını geliştirmeli ve dikkat sürelerini artırmalıdır. Daha önce bahsettiğimiz gibi, bir 

bilmecede, bir nesnenin, olayın veya işaretin herhangi bir kalitesi açıklanmayan bir biçimde ifade 

edilirken, diğer özellikler gizli kalır. 

Örneğin: 

Dili yoktur, dillendirir, 

İnsanı elmlendirir  (kitap) (Bulmacalar, 2004: 161). 

O nedir, nefessizdi, 

Bülbüldü, kafessizdi. 

Uçanda kuş tek uçar, 
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Canı yok, nefessizdi (uçak) (Bulmacalar, 2004: 163). 

İlim-ilim düymesi, 

İlim hatın düymesi. 

Seksen sekkiz düymede 

Doksan dokkuz ilmesi (Balık toru) (Bulmacalar, 2004: 171). 

 Bildiğimiz gibi bilmecelerde birçok varyant var. Öğretim sırasında bu çeşitlilik dikkate alınırsa, 

çocukların kelime dağarcığının zenginleşmesinde büyük rol oynayacaktır. 

Örneğin:  

Şekere benzer tadı yok, 

Göyde gezer, kanadı yok (kar). (Bulmacalar, 2004: 32) 

Göyden gelir dervişler, 

Kürkün yere sermişler. 

O kadar oynamışlar 

X(H)urdu-x(h)eşil olmuşlar  (kar) (Bulmacalar, 2004: 38).   

Ve yahut: 

Yayda donar, 

Kışda açılar (tuz)  (Bulmacalar, 2004: 171). 

 

Yamacdan aldım, 

Kazana saldım. 

Düşdü umaca 

Yedim doyunca (tuz) (Bulmacalar, 2004: 172). 

 

Ne burda var, ne orda, 

Doludur Nahçıvanda. 

Her şeyi dadlandırır, 

Halvanı bulandırır (tuz)  (Bulmacalar, 2004: 173). 

Bu tür bulmacalar çocukların gelişiminde başka bir rol oynar. Böylelikle farklı şekillerde aynı 

anlamı veren bilmeceler çocukları çok düşündürür, kelime dağarcığını artırmada ve kelime hazinesini 

zenginleştirmede büyük rol oynar. Çeşitli varyantlarda verilen bu tür bilmeceler, çocukların hem eş 

anlamlı hem de omonim sözlüğünün gelişmesinde büyük etkiye sahiptir ve onları birçok yönden 

düşünmeye teşvik eder. Bu onların mantığının ve düşüncelerinin gelişmesine yol açar. 

Ayrıca çocukları düşündürmek için aynı anlama gelen hem şiirsel hem de düzyazı bilmecelerin 

kullanılması daha uygun olacaktır. Örneğin, nesir formundaki bilmecelere bakalım: 

 O nedi ki, eğe-eğe hamıya değe? (ad) (Bulmacalar, 2004: 145).  

Aynı bulmacanın şiir şeklinde olanına bakalım: 

Yürüyer küpe, 

Yürümez küpe, 

Min il de kalsa, 

Çürümez küpe (ad) (Bulmacalar, 2004: 144). 

Ve yahud : 

Yer altından gümüş kemer  (su) (Bulmacalar, 2004: 36). 

O nedir ki, özü var, kölgesi yok? (su) (Bulmacalar, 2004: 40). 

Bir şiir biçiminde: 

Gece gedir ley-leyi, 

Gündüz gedir ley-leyi, 

Ne iliği var, ne sümüğü (su) (Bulmacalar, 2004: 37). 
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Ha gider Hüseynhan,  

Hey gider Hüseynhan,  

Hiç yorulmaz Hüseynhan (su) (Bulmacalar, 2004: 328). 

 Pek çok alanı kapsayan geniş bir konu yelpazesine sahip bilmeceler - Bilim, basın, bilim ve 

teknoloji, bitkiler, kuşlar, hayvancılık, yabani ve tahıllar, gıda, meyveler, giyim ve dekorasyon, müzik 

aletleri, doğa olayları, ev vb. gibi çok çeşitli konuları kapsar. Bilmecelerin birçok olumlu niteliği 

vardır. En önemlisi, çocuklar farklı alanlarda düşünme yeteneğine sahiptir. Böylelikle çeşitli alanları 

kapsayan bilmeceler, çocukları pek çok konuda bilgi edinmeye, geniş düşünmeye sevk etmektedir. 

 Hem bebeklere hem de öğrencilere bulmaca öğretirken, yaşa uygun bulmacalar seçilmeli ve 

onlara geniş düşünmeleri için fırsat verilmelidir. Bu tür bilmecelere bakalım: 

Kuş yuvasından çıkdı, 

Geri döne bilmedi (söz)   (Bulmacalar, 2004: 143). 

Bu örnek çocuklarda sadece mantığı, dikkati ve düşünmeyi geliştirmez. Bunu söylediğinde 

çocuk da "söz" ün değerini anlar. O ağızdan çıkan sözün asla geri gelmediğini anlıyor. Bunun için çok 

düşünmeli ve sonra konuşmalıdır. Bu zaman bir kaç atasözünü hatırlamış oluyoruz: 

Sözü ağzında pişir de (Atasözleri, 2004: 212)  

Ağızdan çıkan söz geri gelmez (Atasözleri, 2013: 30) 

Önce düşün, sonra danış  (Atasözleri, 2013: 181 ) 

Söz ağızdan çıkanadek senindir (Atasözleri, 2004:  211). 

Bu tür bilmecelerde öğretmen, öğrencilere bir tür aracılığıyla ikinci bir türü özümser. Örnekten 

de görülebileceği gibi, bu tür bilmeceler sadece mantık ve dikkati geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda 

eğitimsel bir öneme sahiptir. Burada çocuk, atasözlerine itaat ederse, yani düşünür ve konuşursa her 

zaman fayda sağlayacağını anlar, çünkü eğer kelime ağzından çıkmazsa, kelime onun değil, o 

kelmenin efendisi olur. 

Çocukların ve öğrencilerin ilgisini çeken bu tür bulmacaların sayısı istenildiği kadar artırılabilir. 

Çocukların hangi alanlarla ilgilendiğini önceden belirlersek daha iyi sonuçlar alabileceğimizi 

düşünüyorum. Çocukların bilime olan ilgisini daha da geliştirmemiz gerektiğini düşünelim, o zaman 

bu alanla ilgili bilmeceleri seçip öğrencilere öğretmemiz gerekiyor. 

Dili var, insan değil, 

Dikişi var, şal değil, 

Yaprağı var, gül değil (kitap) (Bulmacalar, 2004: 161). 

Şeheri var, evi yok, 

Meşesi var, ağacı yok, 

Denizi var, suyu yok (harita) (Bulmacalar, 2004: 177). 

 Haritayı çok iyi anlatan bu bilmece, öğrencilerin haritada gösterilenlere daha hızlı hakim 

olmalarına yardımcı olacaktır. 

 Çocuklar için daha eğlenceli, daha düşündürücü ve daha ilginç bilmeceler de var. Bu 

bilmecelerin her dizesinin cevabı bağımsızdır. Her ayet bir bilmecedir: 

Dağda tappıldar (balta), 

Suda şappıldar (balık). 

Obada ferman (it), 

Kentde Süleyman (horuz) (Efendiyev, 1981: 110). 
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 Bilmeceleri öğretirken, hem öğretmen, hem de evde ebeveyn çocuklara sadece folklor 

örneklerini öğretmekle kalmaz, aynı zamanda mantık ve matematiksel düşüncelerini de geliştirir. 

Birkaç örneğe bakalım: 

Bir cüt rakamim var, 

Tersine çevirende otuz üç artır. 

Tap görek hangisidir onlar?  (66 rakamidir, tersine çevirende 99 alınır)  

       (Naxçıvan Folklor Antologiyası, 2010: 299). 

Beş, beş, beş – on beş, 

üç – on sekkiz,  

iki – iyirmi,  

neçe eyler hamısı?  

(5+5+5=15+3=18+2=20) (Azerbaycan uşak folkloru. 2011: 18). 

 Yukarıdaki bilmece matematiksel bir bilmecedir. Burada sayılardan bahsediyoruz. Bu örnek 

çocukların matematiksel gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 

Bu nece sirrdir, 

Göresen o nedir, 

Biri öldürür, biri dirildir (kışda ağaclar ölür, yazda dirilir) (Azerbaycan Uşak Folkloru. 2011: 

298). 

Bu bilmece, mevsimlerde ağaçların görünümünü anlatır. Bu örnek çocuklara ağaçların 

mevsimlere göre değiştiğini ve her mevsim farklı kıyafetler giydiklerini hatırlatıyor. 

Manileri hatırlatan bilmeceler de var. Bu tür örnekler mani kalıbı, mani türünün gereklilikleri 

içindedir. Ama içerik ve anlam açısından bir bulmacadır. Örneğin: 

Eziziyem, ay meler, 

Bulut göyde, ay meler. 

Koç bir kuzu görübdü, 

Süd deyiben ay meler (göy, bulut, yağmur, Yer)  (Bulmacalar, 2004: 34) 

 

Eziziyem, emer hey, 

Belde gümüş kemer hey. 

Göyde bir madyan gördüm, 

Yerde kulun emer hey (bulut, Yer) (Bulmacalar, 2004: 34) 

 

Eziziyem, tek bendi, 

Vur beline tek bendi. 

Doksan dokkuz arhın 

Var başında tek bendi (tesbeh) (Bulmacalar, 2004: 170). 

Bu tür bilmecelerin öğretilmesi aynı zamanda çocuklara mani hakkında ilk fikir verir. 

Bulmacaların içeriğine ve biçimine bağlı olarak, aynı zamanda bir tür bağlamalar da kendini 

gösteriyor. Bulmacaların bu türü esas olarak aşıkların çalışmalarına yansır. Değişim sırasında aşıkların 

kullandığı kolilerde bilmece izleri görülebilir. Burada iki aşık soru ve cevap şeklinde konuşuyor. Bir 

aşık, diğer aşığa cevabını bulduğunu söyler. Örneğin; 

Soru:              

Usta, bilmirsen elmin başını,  

Ne ile keserler gözün yaşını 

O nedir ki, keser özü başını? 

Bunu bilen aşık ustad olmuştur. 
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Cevap:   

Sebrde bilerler elmin başını, 

Tevekküldü keser gözün yaşını. 

Buludlardı kesen özü başını, 

Bunu bilen ustad aşık olmuştur  (Bulmacalar, 2004: 187). 

Ya da "Aşık  Gurbani" destanından başka bir örneğe bakalım:  

Soru:               

O nedir ki, daldalarda ekildi? 

O nedir ki, bedenine vekildi? 

O nedir ki, mürekkebsiz çekildi? 

O nedir ki, alem ordan keçer, hey ? 

Cevap:              

O dişindir daldalarda ekildi, 

O dildir ki, bedenine vekildir. 

Kaşlarındır mürekkebsiz çekildi, 

O gönlündür, alem ordan keçer, hey   (Naxçıvan Folklor Antologiyası, 2011:  415). 

Bir-birleri ile değişen aşıklar, bağlamalarda hazır olduklarını göstermek için güçlü becerilere 

sahip olmalıdır. "Bu yüzden bağlamadan zengin bir ağırlık ve kafiye, güzel bir uyum ve derin anlam 

gereklidir" (Bulmacalar, 2004: 24). Bir sanatçının rakibinden üstün olabilmesi için aklını, sanatsal 

yeteneğini ve mantığını kullanması gerekir. Sanatçıların mantığı güçlü ve derin olmalıdır. Her aşık 

bağlama kullanamaz. Bu tür bilmecelerin cevabını bulmak, çocuklarda özel beceriler gerektirir. İki 

kez düşünmelerini sağlar ve yeteneklerini ve becerilerini daha da geliştirir. Şiir, yetenekli öğrencilere 

yeteneklerini ortaya koymaları için belli bir ivme kazandırır. 

Bilmecelerin tarihi eski olmasına rağmen, modern bilmeceler çoktur. Bu özellik dilimizdeki 

bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ilgili yeni kelimelerde olduğu gibi bilmecelerde de 

yansıtılmaktadır. Yani yeni geliştirme bulmacaları ortaya çıkıyor. Örneğin, 

Yel atında uçandır, 

Bağlı sirler açandır  (kosmonavt) (Efendiyev, 1981: 108).  

Ve yahud: 

Sözleri bir-bir yığır 

Kalbine dünya sığır (bilgisayar)  

Bir kuşum var, sesi düşüp dünyaya, 

O kuş beni aparacaktır Aya (peyk) (Bulmacalar, 2004: 159). 

 

Ele ki, açdı ağzını, 

Tutup dartar kağızını. 

Atdan dişler, üstden işler, 

Çap eyler yazını  (printer) (E.Memmedov’un Bedii Yaratıcılığından) 

Son zamanlarda şairlerimiz ve yazarlarımız, sözlü halk edebiyatı örnekleri olan pek çok yeni 

bilmece yazmaktadırlar. Bu örnekler arasında yenilikler açısından zengin bilmeceler görmek 

mümkündür.  

Ek olarak, modern zamanlarda hem soru-cevap hem de bazı mizah bilmeceler vardır. Bu 

bilmeceler çocukların da ilgisini çekecek ve onları hem bilinçli hem de düşünceli yapacak. Gülmeğin 

çocuklar için de önemli olduğunu unutmamalıyız. Çünkü "gülmek aynı zamanda zihinsel ve bedensel 

emeğin, eğitimin verimliliğini de artırır" (Azertac, 2020). Bilim adamlarına göre gülmek insan aklını 

da güçlendirir. Bu nedenle her bilgiyi çocukları güldüren bilmecelerle açıklayabiliriz. Bu durumda iyi 

bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bu bilmecelerden bazılarına bakalım: 
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Hiç kar yağmayan hava hangisidir? 

Cevap: Oyun havası (İlginç ve Eğlenceli Bilmeceler, 2018). 

Kırıldığı zaman işlenen şey nedir? 

Cavab: Yumurta (İlginç ve Eğlenceli Bilmeceler, 2018). 

Sual: Hagi yazı silinmez? 

Cavab: Elbette, alın yazısı! (İlginç ve Eğlenceli Bilmeceler, 2018)  

Bu tür bilmecelere mantıksal bilmeceler de denebilir. Çünkü burada mantıklı cevaplara ihtiyaç 

var. Yukarıda verilen yumurta ile ilgili bilmece şu bilmeceyi anımsatmaktadır: 

O yan kaya, bu yan kaya,  

İçinde sarı maya  

Yukarıdakilere ek olarak mantık, düşünme ve zeka gelişimini etkileyecek faktörlerden biri de 

çocukların herhangi bir nesnenin, hayvanın, meyvenin ve sebzenin özelliklerini yansıtan bilmeceleri 

yaratmalarıdır. Evde veli veya öğretmen, herhangi bir nesnenin adını, meyveyi, sebzeyi, bilimsel ve 

teknik olarak verir ve bu konuda bilmecelerin hazırlanmasını gerektirir. Çocuklar çok düşünmek 

zorunda olsalar da kendi düşünce ve zekalarına göre bilmeceler hazırlayacaklar. Bu, mantıksal 

gelişimlerinde büyük bir rol oynayacaktır. Yaratıcı yeteneklerinizi ortaya çıkaracaktır. 

 

Sonuç 

Sonunda, bilmecelerin çocukların zihinsel olarak sağlıklı ve çevik büyümesinde önemli bir rol 

oynadığı sonucuna varıldı. Yukarıda bahsedildiği gibi bilmeceler sadece çocukları zihinsel olarak 

geliştirip onların mantığını ve ilgisini artırmakla kalmaz, aynı zamanda eğitici bir değeri de vardır. 

Çünkü bilmecelerde öğretici fikirler de var. Yani atasözleri bilmecelerde verilir veya tam tersine 

bilmeceler atasözlerinde verilir. Ayrıca herhangi bir olay, nesne, kuş, hayvan vb. bilmecelerle 

çözülebilir. Ayrıca çocuklara ilginç bilgiler sağlar ve bakış açılarını artırır.  

Yukarıda bahsedilen araştırma, folklor türlerinin çocukların ruhsal gelişimi ve 

yetiştirilmesindeki rolünün, dünya görüşlerinin ve mantığının güçlü gelişiminin, kelime dağarcığının 

artmasının, kelime dağarcığının zenginleşmesinin büyük ve inkar edilemez olduğunu bir kez daha 

kanıtlıyor. Ayrıca dikkatlerini geliştirir. Çocukların toplumda iyi bireyler olarak yetişmeleri, 

mükemmel insanlar olarak oluşmaları önemlidir. Bunun için herkesin görevini yerine getirmesi 

gerekir. Ebeveynler ve öğretmenler gibi herkesin üzerine düşeni yapacağına eminiz. 
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MASAL DÜNYASI VE SANATSAL DÜŞÜNCENİN UFKUNDAKİ HAKİKAT: FİKİR 

Yerkegül ARYKKARAKIZI1 

 

Özet 

Dünyadaki en zengin folklor biçimlerinden biri bir peri masalıdır. Çok eski zamanlardan günümüze 
ulaşan sözlü edebiyat örnekleri, insan toplumundaki en güçlü terbıye kuralı ve çok yüksek eğitim 
içeriği ile bir maneviyat kaynağıdır. 

Masal dünyası, sanatsal bir düşünce kaynağıdır. Kısa makalenin alaka düzeyi, çocukların dilinin 
gelişmesinde, kelime dağarcığının zenginleştirilmesinde ve genç bilincinin gelişmesinde önemli 
rol oynayan folklor mirası, masal, efsane ve mitlerin ideolojik özellikleridir. Çalışma, dünya 
halklarının masallarının ideolojik özelliklerini karşılaştırdı ve farklılaştırdı. 

Anahtar kelimeler: peri masalları, halk, fikirler, çocuklar edebiyatı, egitim,  terbiye 

 

Abstract 

One of the richest forms of folklore in the world is the fairy tale. Specimens of oral literature 
from ancient times are a source of spirituality with the highest decency in human society and a 
very high educational content. 

The fairy-tale world is a source of artistic thought. The relevance of this short article lies in the 
ideological characteristics of the folklore heritage, fairy tales, legends and myths that play an 
important role in the development of children's speech, enrichment of vocabulary and the 
development of youth consciousness. In the course of the study, the worldview characteristics 
of the fairy tales of the peoples of the world were compared and differentiated. 

Key words: Fairy tales, folk, ideas, children's literature, education, upbringing. 

 

Çocuk edebiyatının temeli sözlü edebiyattır. Folklor, çocuk edebiyatının altın bir fonudur. 

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri özellikle masal dinlemeyi severler. Masalların mucizevi 

olayları, ilginç kavgalar ve çekimler, ustalık ve kurnazlık ve kötülüğe karşı savaşan cesur insanların 

kahramanca eylemleri karşısında hayrete düşerler. 

Kazak masalların akademisyen M. Auezov üç kategoriye (tür) ayrılır: peri masalları, 

hayvanlar hakkında masallar ve gerçek masalları. Bunların en eskisi ve çok çeşitli masallar peri 

masallarıdır[1]. Bu masallar, doğanın gizemlerini hâlâ bilmeyen insan zihninin çocukluğunu, 

insanların onu tanıma hayalini, dünyayı dolaşmayı, yeraltının yedi katmanına dalmayı, hayatı 

kolaylaştırmayı, mutlu, müreffeh bir zamana ulaşmayı anlatıyor.  

Benım sunumum – «Masal dünyası ve  sanatsal düşüncenin hakikatı (idea)» konusunda olmak. 

Yanı bu perı masalları, peri masalları türlerinın eğitici ve estetik önemi, tür özellikleri konusunu söz 

ederız. 

Peri masalları, halk sözlü edebiyatının Orta Çağ'a kadar uzanan eski ve zengin bir mirasıdır.  

                                                           
1 L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Otırar Kütüphanesi Araştırma Merkezi Kıdemli Araştırma 

Görevlisi, shaymardan.gul@mail.ru. 
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Onu Masal olarak adlandırılmış olsa da bu masallardan - Yüzyıllık halh basından geşen 

taryhlerınin izlerin anlamak zor değil.  

Masallarda yuzyıllarca halk geçmişlerinin  izleri var. Onlarda halkın hayatını, geleneklerini, 

memleket tarihini, insanların üzüntülerini ve hayallerini yansıtırlar. 

Halk masalları da bazen hayatın gerçeğini anlatan fanteziye dayalı sanat eserleridir. 

Yüzyıllardır insanların yaşam deneyimlerini, kültürünü, geleneklerini  ve göreneklerini, ekonomik 

faaliyet türlerini, ustaca dil anlatımlarını içerir. Halk masallarının temeli - zihni dinleyicisine anlatır. 

İnsan hayallerinin parlak geleceğini ifade eder. Yaşam mücadelesi vermeye başlar. 

Meselen kazak bılım araştırmacısı, akademisyen Tursın Jurtbay  «Barlau tamır»  («Keşif 

kökleri» Halk sözlü edebiyatı) [2]  kıtabında cok ılgınç  bır duşünceli pikir verır. O konu – Kazak 

Masallarındakı Bayterek Hedefı. 

«Ertostik», «Kerkula attı Kendebay» «Kun altındakı Kunekei Kyz» Türk Hanlık ve Oğuz 

Kıpçak dönemine ait peri masallarıdır.  

Olayın yapısının değişmesi, bir satır eklenmesi ve bir satırın kaldırılması mümkündür.  

Ancak antik çağın nesnesi haline gelen Baiterek, efsanenin özü olarak kaldı.  

Baiterek, Türk kökenli orijinal atanın görüntüsüdür.        

Öyleyse, Baiterek kavramı hangi dönemin Zaman olayına gönderme yapıyor? 

Bunlarıın arkasındaki tarihsel olay nedir, efsane nereye götürür?  

İkinci bu peri masallarına ortak tarihsel olay nedir? 

Her kelimenin bir kökü ve bir soyu vardır!  

Bu Baiterek'in hikayesi, Baiterek ile ilgili bir peri masalı  geçmişini Türk halkına bağlayan 

tüm halklarda bulunur.     

«Örneğin, kazak  bilim araştırmacısı Galım Dosken  Kazak masallarındaki Baiterek'in hedef 

sembolünün «Zaman» olduğuna dair görüşü çok degerli ve gerçektir». 

 Baiterek – Zamandır. Hem Ertöstik, hem «Kerkula atlı Kendebay» hem de Tazsha bayterek 

dibine gelerek günümüze döndü.  Onlar bizim yaşadığımızdan farklı bir yerde  (uzay) yaşadılar.  

«Güneşin altındaki Güneşli kız» (Kun astındağı Künıkey kız) masalındaki altın ağaç da aynı 

güce sahip.  

Bu nedenle, Baiterek, Kazaklar için ebedi Zamanın, sonsuz Zamanın sembolüdür.  

Baiterek, Türk kökenli bir atanın, orijinal atanın görüntüsüdür. 

Fikrin gelişimi ve analizi sonuçtur.  

Akademysen Tursın Jurtbay: «Bana göre, her hikaye, Ertöstik ve Kunekei'nin zamanlarında 

bir illüzyon haline gelen (Yanılsama) geçmiş bir yaşamın gerçek bir anısıdır. Kanıt: Her üç masalda 

da bir yılan krallığı vardır. Kral yılandır. Her şeyin dış kabuğu bir yılandır, soyu insandır. Bu sadece 

bir peri masalı mı? Lütfen aklınızda bulundurun:  

Bence bu bir illüzyon haline gelen geçmiş yaşamın gerçek bir hatırası, anısı» – pikirin 

sunuyor.  

Profesör Tursyn Zhurtbay tarafından verilen derslerin yıne birinde: 

Bildiğim kadarıyla, büyükbabam - Alyp er Tunga - Ishpakai'nin zamanından beri Türk halkı 

doğudan beş kez göç etti. 

1. Ishpakai - Madai'nin (Medea) Kırım topraklarına göçü - Kemer (Kemerians) bizim 

zamanımıza kadar VIII-VII yüzyıllarda taşındı. Nedeni: topragın arazi yılanlar tarafından fethedildi 

(Herodot ve Strabon'da yazıldığı gibi).  
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2. Hunların tanrıları da bizim zamanımıza kadar 374-24 yıllarında yılanlar tarafından 

ısırıldı. 

3. Attila - Etil kralının (IV-V yüzyıllar) büyük göçü sırasında Hunları yerinden göç 

ettiren de yılanlardır.  

4. Türk hanlığı - Oğuz dönemindeki göçün nedeni: yılanlarla savaşta kaybetti (yenilmiş).  

5. Kuba Kıpçaklarının Avrasya'ya Yerleşmesi (IX-X yüzyıllar). Sary Khan'ın 

soyağacına, sejiresine göre yılanlar tarafından mağlup edildi[2]. 

Modern Türklerin göçüne neden olan da  bir yılandı. 

Bu ne çok yılan! Ne korku! 

Yılan korkusundan  Ishpakai - Er Tuna İran ve Küçük Asya; Etil - ve Kunan Kipchak - 

Avrupa'yı fethetti. Ama yılana  bir şey yapamaz. 

Sorun: yaratık yılanda değil, yılanın kabuğundaki Yılanbap  – yılan ordusu- yılan  Kralında! 

Yani ejdehanın bayrağını tutanlarda. 

Zamanlar sonra nesiller geçtikçe her şey bir efsane, sonra bir peri masalı oldu. 

Masal karakterleri kahramanları – Künikey kız – Güneşli kız neden güneşin altında? Ertostik 

ve Kendebay neden yılan krallığında kardeş arıyor?  

İşte tarihin bir gizemi. Güneşin altında - güneş. Yılan Krallığı ortalık bir devlettir.  

Efsanenin kökü gerçeğe götürür. Bu nedenle, Doğu halkları  masallarındaki eski masalların 

tarihi, figüratif, sanatsal sistemi bügünki günümüzde büyük bir araştırma konu olacak bir tema.   

Bizim makalemizin «Masal dünyası ve  sanatsal düşüncenin hakikatı (idea)» konumuzdaki  

anlatmak istedigimiz düşünceler de buradan bulunabilir. 

XXI yüzyıl tüm dünya degişti, dünyadaki bilgi teknolojisinin yeni bir hızlı gelişme düzeyine 

ulaştı. Uzayda bilgi akışının hızı ve küresel olarak yayılma yeteneği sonsuz bir döneme girmiştir. 

Böyle bir zamanda dünya halklarının gözünde, ejdehanın bayrağını tutanlar ordusunda uygur 

(kazak, kırgız vb.) müslüman kardeşlerimizin soykırım-zülmet geşiriyor ve bu vahşetin astığı 

insanların kaderinin kurbanı olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir gücün inişi etkileyememesi, 

insanlığın çaresizliği beni çok düşündürdü. 

Aynı zamanda, dünyanın insan hakları, insan hukukları ve güvenlik bekçileri, ejdeha bayrak 

taşıyıcılarının azınlıklara yönelik işledikleri zulmü görmezden geliyor. Bir kurgu eseri olarak 

sembolik, figüratif, peri masalı, efsanevi olsa bile tarihin içinde kalacağına inanıyorum.  

Sanatsal düşüncenin özü – bir peri masalıdır.   

Bu dünyada iyilik ve kötülük, dürüstlük ve zulümlük  sürekli çatışma-mucadele içinde 

olacaktır. Masallarda, bu karşıt güçler arasındaki çatışma, adalet ve zulüm arasındadır.  

Çocuk edebiyatı eserleri, çocukların hayattaki etkinliğini artırmalıdır. 

  Sonuç: Folklorun geniş bir alanını kapsayan masallarda, şiirlerde, destanlarda, efsanelerde ve 

mitlerde gündeme getirilen ana konu ve asıl gerçek – fikrin gerçeğidir. Ülkenin ve toprağın korunması, 

nesillerin geleceğinin garantisi - bu yoldaki büyük güçlere karşı mücadelede refah ve birlik çağrısı - 

fikirlerinin giderek daha önemli hale geldiğini bir kez daha hatırlamalıyız. 

İnsan toplumunda çok önemli bir rol oynayan konuşma sanatının en büyük misyonlarından 

biri, toplumun her türlü yarasına cevap vermek ve insan kaderinin tüm zorluklarına rağmen 

direnmektir. İnsanlığa olan bağlılığıyla asla konuşmadığını biliyorum. Ve umuyorum ki, 

yazdıklarımız ve söylediklerimizin önemi zaman içinde meyvelerini verecektir, eğer bu misyon kalem 

tutan toplum tarafından her zaman hatırlanacaksa, nesli ak yola, büyük ideallerin gerçek yoluna 

yönlendirmek için bulunursa.  
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Masal dünyası, sanatsal düşüncenin kaynagıdır. «Bu zihninizi tazeleyecek ve düşüncelerinizi 

eritecektir. Harika bir dünyanın kapısı açılıyor. Ne kadar zamanlar ve kıtalar, gelenekler ve bilgiler, 

tarihi olaylar ayırıp bölüyorsa da masalların mekanı uzayı tüm insanlık için ortaktır. Çocuğ zihnini 

güçlendiren masalları büyüdüğünde yeniden yaratırsanız, önemsiz bir kişi olmamadığınız doğruysa, 

hayatın sönmüş gerçekliğinin loş ışığını tanıyacaksınız. Yarın olan veya olacak olan bu ulusun ve hatta 

insanlığın modern karanlığını ve karmaşık fenomenlerini anlıyorsunuz»[2]. 

Sadece bunu anlamak için hikâyedeki olayların sırasını ve anlatıcının bakış açısını sanatsal 

düşünme sistemi açısından analiz etmek gerekir. 

Bu nedenle masalların meyvelerini «geleneksel gerçek» olarak kabul ediyoruz. 
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ÇOCUK VE GENÇLERİN GELİŞİMİNDE FOLKLORUN ROLÜ 

Doç. Dr. Fidan QASIMOVA1 

 

Özet  

Folklorun çocuk ve gençlerin gelişimindeki rolü büyüktür. Bu fikrimizi bir sıra folklor örnekleri 
kanıtlamaktadır. Çünkü halk edebiyatı eserleriyle tanışma, çocukların duygularını ve 
konuşmalarını zenginleştirir, yaşadıkları dünyaya karşı bir tutum oluşturur, kapsamlı gelişimde 
paha biçilmez bir rol oynar. Folklor, okul öncesi ve okul zamanı çocuğun kişiliğini eğitmek için 
gerekli bir faktördür. O, çocuk ve gençlerde düşüncenin oluşumuna, konuşmanın 
zenginleşmesine, yaşadıkları topraklara olan sevginin, ulusal geleneklere karşı dikkatli bir 
tutumun eğitilmesine katkıda bulunur.  

Örneğin, folklor bayramları, çocuğun kültürünü şekillendirmede özel bir yere sahiptir. Çünkü okul 
öncesi çocuklar bu tür etkinlikler aracılığıyla halk kültürüyle tanışırlar. Folklor bayramlarının 
renkliliği, sadeliği çocuklar için çok caziptir. Onların değeri esas olarak birkaç kuşak insan 
eylemlerini bir araya getiren kolektif ve yaratıcı faaliyetlerde yatmaktadır. Bu etkileşim çocuğun 
başarılı gelişimini teşvik eder, bilgi sürecini eğlenceli, erişilebilir hale getirir ve okul öncesi 
çocuğun başkalarıyla iletişimi daha ilginç ve anlamlı olur. 

Folklor çocuk ve gençlerin konuşma kültürünün gelişiminde de çok önemlidir. Buna göre, 
eğitimcinin en acil görevlerinden biri, çocuğun konuşma kültürünü oluşturduğu, kelime 
hazinesini zenginleştirdiği, okul öncesi çocuğun tam gelişimine katkıda bulunan şarkılar, şiirler, 
tekerlemeler, bilmecelerde uygulanan sözlü halk sanatının merceğinden ana dilinin güzelliğini 
göstermektir. Gençliğ ise esasen destanlar aracılığıyla tarih ve kültür açısından önemli bilgiler 
elde edebilir vs. 

Folklorun çocuk ve gençliğin oluşumundaki önemli taraflarını içeren bu gibi konular makalede 
geniş bir şekilde araştırılacaktır. Sonuçta folklor eserleriyle tanışmanın çocuk ve gençliğin 
entelektüel ve yaratıcı potansiyelini geliştirdiğini, onun birey, vatandaş gibi yetiştirilmesinde ve 
sosyalleşmesinde olumlu bir temel olduğunu, ahlaki ve vatansever eğitimi ortaya çıkarmayı 
mümkün kıldığını görebileceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, gençlik, dil, tarih, folklor. 

 

THE ROLE OF FOLKLORE IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUTH 

Abstract 

The role of folklore in the development of children and youth is great. A number of folklore 
examples prove this idea. Because acquaintance with works of folk literature enriches children's 
feelings and conversations, creates an attitude to the world in which they live, plays an invaluable 
role in comprehensive development. Folklore is an important factor for educating the child's 
personality during preschool and school time. It contributes to the formation of thought in 
children and youths, the enrichment of speech, the education of love for the land in which they 
live, the education of a careful attitude to national traditions.  

For example, folklore ceremonies have a special place in shaping the culture of the child. Because 
preschoolers get acquainted with folk culture through such activities. The color, simplicity of 
folklore ceremonies are very attractive for children. Their value lies mainly in the collective and 
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creative activities that cause people and the actions of several generations of people get 
together. This interaction promotes the child's successful development, makes the information 
process fun, accessible, and makes the preschool child's communication with others more 
interesting and meaningful. 

Folklore is also very important in the development of speech culture of children and young 
people. Accordingly, one of the most urgent tasks of the educators is to show the beauty of the 
mother tongue that develop the culture of the child's speech, vocabulary, songs, poems, rhymes, 
riddles in folk art that contribute to the full development of a preschool. Youth, on the other 
hand, can get important information from the point of view of history and culture, mainly 
through epics, etc. 

Such topics, which include important aspects of folklore in the development of children and 
youth, will be widely explored in the article. Thus we will be able to see that to know the works 
of folklore develops the intellectual and creative potential of children and youth, it is also a 
positive basis for their upbringing and socialization as an individual, citizen, and makes it possible 
to reveal moral and patriotic education. 

Key Words: Children, youth, language, history, folklore. 

 

Giriş 

Folklorun çocuk ve gençlerin gelişiminde, eğitimi ve yetiştirilmesinde yadsınamaz rolü her bir 

eğitimciye malumdur. Bu nedenle de folklor hem tek başına hem de yazılı edebiyat örnekleri 

aracılığıyla çocuklarımızın gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.  

Genel olarak, yürütülen araştırmalardan görülüyor ki halk edebiyatı ile tanışma, çocukların 

duygularını zenginleştirir, yaşadığı dünyaya karşı daha hassas, tutumlu yaklaşmasında paha biçilmez 

bir rol oynar. Aynı zamanda folklor örnekleri, çocuğun kişiliğini eğitmek için gerekli bir faktördür. 

Onda düşüncenin oluşumuna, hatta konuşmasının zenginleşmesine, konuşma kültürünün gelişiminde 

katkıda bulunur.   

Folklor aynı zamanda çocuklarda vatan sevgisini de geliştirir. Evde ebeveyinler tarafından, daha 

sonra okulda çocuğun halk kültürünü ve yaşamını bilme yoluyla yetiştirilmesi, geçliğ çağında 

okuduğu daha büyük hacimli folklor örnekleri onları milli kültür ve tarihi kökenleri ile tanıştırır. 

Onlarda Vatan, millet sevgisi erken yaşta formalaşır ve gençliğ çağında ise daha da büyüyor.  

Bunun için de hem ebeveyinler, hem de eğitimciler çocuk ve gençlere halk kültürünü 

sevdirmeli, onu tebliğ etmelidirler. Yenice okula başlayan çocuklara da okulu sevdirmenin en önemli 

yolu küçük folklor türleridir. Örneğin, iyi seçilmiş bir tekerleme, çocukla temasın kurulmasına, 

çocuklarla çalışmanın organizasyonuna, çocuklar arasınkadi atmosferin normalleşmesine katkıda 

bulunur. Onun için de bir tekerleme seçerken, sadeliğine ve kısalığına odaklanmak gerekir. Sadece 

tekerlemeler değil folklorun ayrı ayrı formlarının her birinin çocuk ve gençlerin gelişiminde rolü 

vardır. Bu örneklerden faydalanarak yaratılan yazılı edebiyat eserleri de bu gelişime destek olur, onun 

katkısını arttırıyor.  

Bugün de uzmanlarda büyük ilgi uyandıran bu manevi mirasımız, onlara tarihimizin, 

folklorumuzun ve klasik edebiyatımızın incelenmesinde yardımcı olur. Bu anlamda folklor halkın 

zengin manevi servetidir. Çünkü burada halkın bakış açısı, psikolojisi, bilimsel, tarihi, dini, estetik 

bakışları belirtilmiştir. Bütün bunları derinden benimsemek için mutlaka atasözü, deyimler, masal, 

destan vb. gibi folklor türleri hakkında bilgi edinmek, onları araştırıp öğrenmek gerekir. Çünkü folklor 

türlerinin her biri ayrı ayrılıkta çocuk ve gençlerin gelişimine farklı bir fayda vermektedir. Örneğin 

atasözü halkın tüm dönemlerdeki tarihi, sosyal deneyimlerini ifade ediyor. Halk bunlar aracılığıyla 

akıl ve düşüncesini, tefekkürünü belirtiyor. Atasözleri okul öncesi yaştaki çocuklar için daha 

erişilebilir olan başkalarının gözlemlerinden bir sonuç çıkaran kısa sözlerdir. Bu tür edebi formlar 

ataların yaşam deneyimlerine dayanır. Atasözleri genç neslin bilişsel ve ahlaki gelişiminin en zengin 

kaynağıdır. Atasözleri halkın psikolojisini, düşünce tarzını yansıtır ve aynı zamanda bir çocuğu 

yüksek sorumluluk ruhuyla eğitmeye yardımcı olan bilinmeyen bir enerjiye sahiptirler. Folklorun 

masal ve efsane, destan gibi türlerinde ise mensup olduğu halkın ibtidai topluluk yapısının 
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kalıntılarını, eski dönemlerden itibaren hayat ve yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini, dünya 

görüşünü öğreniyoruz. Bilmeceler ise halk düşüncesinin bir ifade şeklidir. Bu örnekler çocukların 

hayal gücünü geliştirir, etrafındaki dünyaya karşı dikkatli bir tutum sergiler vs.  

Onu da belirtelim ki, halk müziği de çocuk ve gençlerin olumlu yönde gelişiminde önemli bir 

araçtır. Buna dikkat çeken araştırmacılar müzikli folklor örneklerinin insaniyet, sevgi, mizah, 

merhamet, bilgelik gibi hisleri aşıladığını ifade ediyorlar. Bu gibi folklor eserleri ile tanışma ve onları 

söyleme çocuklarda, gençlerde vatanına bağlılık yaratır. Onlar büyük halk sanatına dokunuyor, halk 

geleneklerinin ve törenlerinin derinliği ve güzelliğini hissediyorlar. Okul öncesi çocuklarda müzik 

kültürünün seviyesi yükselir, yaratıcılığa bilinçli ilişki gelişir. Halk şarkılarının ifası ile çocuklarda 

doğma yerlere ilgi artıyor, halk şarkılarının ifası çocuklarda sanatsal zevki geliştiriyor, kimliğin 

oluşmasına olanak sağlıyor (Лихачева, 2012: 56). 

Böylece folklor, çocukları parlak şiirsel görüntülerle büyülüyor, olumlu duygulara neden 

oluyor, parlak, neşeli yaşam algısını güçlendiriyor, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu, neyin güzel 

olduğunu ve neyin güzel olmadığını anlamaya yardımcı oluyor. Halk sanatının eserlerini öğrenen 

çocuklar, halkın bilgeliğini, manevi zenginliğini, nezaketini, canlılığını, adalete olan inancını, iyi 

çalışma ihtiyacını, insana saygıyı, doğaya karşı dikkatli bir tutumu içselleştirir (Яременко, 

https://bgpu.ru/kafs/pimno/seminar16/reports/yaremenko.pdf). 

Bütün bu söylenenlere dayanarak, folklor eserleriyle tanışmanın çocuk ve gençlerin 

gelişimindeki önemli rolünü belirtmek istedik. Görüldüğü gibi folklor çocuğun entelektüel ve yaratıcı 

potansiyelini ortaya çıkarır, onun bir vatandaş gibi yetiştirilmesinde ve sosyalleşmesinde olumlu bir 

temel rolunu oynuyor. “Halk biliminin yardımıyla eğitim etkisini en üst düzeye çıkarmak, onun sadece 

çeşitli türlerde sunulması değil, aynı zamanda anaokulundaki çocuğun tüm yaşam süreçlerine, 

mümkün olduğunca tüm faaliyetlerine dahil edilmesi de önemlidir. Okul öncesi çocukluk, çocuğun 

kişiliğinin oluşumunda çok önemli bir dönemdir. Çocukluktan bir çocuğun ahlaki kavramların ve 

insan değerlerinin özünü içselleştirmesi çok önemlidir. Çocuk bir insan olarak oluşur, kendine özgü 

karakter özellikleri, yaşamdaki insan davranışını etkileyen özellikler kazanır, çocuğun kendi dünya 

görüşü yaranır” (Габитова, 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_2141772761/Folklor.v.vospitanii.detej.doshkolnogo.vozrasta_Gabitova

_ER.pdf). 

Çocuğun gelişiminde folklorun rolü ne kadar büyükse gençliğin de fikir ve düşüncelerinin 

oluşum ve gelişiminde folklorun bir o kadar rolü vardır. Bunu folklor türlerinden olan destanların 

araştırılması gösteriyor. “Kitab-ı Dede Korkut”, “Köroğlu” gibi kahramanlık destanlarımız gençlere 

mertlik, vatanseverlik, istismar dünyasına nefret, ulusal gurur duygusu aşılıyor. Örneğin, “Kitab-ı 

Dede Korkut” destanı gençlere hayat dersi veriyor. İster destanda yaşanan olaylar, gerekse karakterler 

gençlerde mertlik, vatana, halkına sevgi hislerinin uyanmasında önemli bir araçtır. Sanki buradakı 

karakterlerden ders alarak kendilerine bir yol çizerler. Mesela destanın en önemli karakterlerinden 

olan Kazan hanın mertliyi, doğruluğu, mağrur ve yenilmezliyi okuyucuda olumlu izlenim bırakıyor. 

Kazan Oğuz yurdunun, Oğuz halkının her zaman arkasında olmuşdur. Tüm eser boyu açıkca onun 

kesinlikle kendi kişisel çıkarlarını gözetmediğini görmek mümkündür. Her şeyi halk için yapar. Oğuz 

memleketi için nerede bir saldırı, baskın tehlikesi olsa oraya ilk yetişen, “savaş günü önden tepen” 

(merkezden saldıran) Kazanın kendisi olur (Cemşidov, 1977: 86). 

Gençliğ destanı okurken Kazan karakterinin farklı yönlerini görüyor. Bunlar arasında vatan 

sevgisi daha ön planda durmaktadır. Çoğu zaman da vatan, halk sevgisi her sevgiden üstün tutulur. 

Bunu düşmana esir düşen oğlunun savaştan kaçmasını zannederek hatta onu bu ihanet üstünde 

öldürmeye bile hazır olmasında görebiliriz “Beyler, Allah bize bir ferasetsiz oğul vermiştir. Gidelim, 

onu anasının yanından alalım, kılıçla paralayalım, altı bölük edelim, altı yolun ayrımına atalım. Bir 

daha kimse çöllük yerde arkadaş bırakıp kaçmasın!” (Kitabi-Dede Qorqud, 1988: 170). Onun bu 

vatanseverliği, milli değerlere önem vermesi gençlik için bir örnektir.  

Gençlik destandan devletin idare edilmesindeki kuralları da öğreniyor, yaşadığı zamanla 

uyğunlaştırmaya çalışıyor. Destandan aldığı tafsiye budur ki toplumun, devletin başçısı kendini ait 

olduğu bu toplum ve ya devletin atası gibi görmeli, onun maddi ve manevi yönden gelişmesine daim 

katkı sağlamalıdır. Kazan da oğuz elinin, ailesinin başçısı, babası gibi hareket ediyor, ailenin tüm 
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değerlerini, ilkelerini korumaya çalışır. Her ailenin yasaları aslında eski bir tarihe sahiptir. Aile 

kuralları, değerleri birdenbire oluşmamıştır. Burada binyılların rolü vardır. Eğer modern dönem aile 

kuralları, aile değerleri hakkında geniş bilgi elde etmek istiyorsak, öncelikle tarihe, eski geçmişimize 

göz atmalıyız. Çünkü folklorun tarihçesi mensup olduğu halkın tarihi ile çok ilişkilidir. İstenilen 

folklor örneğinde ait olduğu halkın tarihi, kültürü yaşıyor. Aile de kültürün bir göstergesidir. Gençliğ 

de modern aile ile eski türk ailesini karşılaştırdıkda eskiyi yaşatmakla, ondan öğrendikleri sayesinde 

modenliği de güçlendireceği konusunda bilgi edinmiş olur.  

Gençliğin destandan öğreneceği başka bir manevi değer de ailede baba ve annenin yeridir. 

“Onların her birinin kendi yeri, kendi sözü ve misyonu belirlenmiştir. Babanın şahsında başçı, büyük, 

aksakal otoritesi oluşmuş, annenin şahsında ise aile terbiyesi ve onun sağlamlığı başlıca pedagojik 

kriter sayılmıştır” (Kitabi-Dede Qorqud, 2000: 45). Genellikle, destanda aile başçısı olan babanın, 

aksakalın sözü yüksek değerlendirilir, saygı duyulur. Bu da gençlerde ahlaki değerlerin gelişimine 

olanak sağlıyor.  

Destanda sadece Kazan han karakteri değil, Beyrek, Basat, Ganturalı gibi diğer karakterler de 

vatanseverliği, yiğitliği, merliği, doğruluğu, dürüstlüğü açısından geçlik için bir örnektirler.  

Kahramanlık destanları içerisinde önemli bir yere sahip olan “Köroğlu” destanı da gençlik için 

çok faydalı olacak, onu geliştirecek hikmetli ifadelerle doludur. Destanda meydana gelen olaylardan 

tutun da, oradaki kahramanlar, onlarla ilgili öykülerin her biri kendisinde çeşitli ipuçları, ahlaki 

normlarla ilişkin tavsiyeler bulunduruyor. Öyle ki, İslam Sadığın da söylediği gibi, Köroğlu da Dede 

Korkut gibi bilgelik, olgunluk, aksakallık sembolüdür. Koroğlu tüm seferlerinde ve Çenlibelin 

yönetiminde sadece kılıcına ve koluna yok, hem de sazın, sözün yarattığı bilgeliğe güvenmiş, delilere 

ve hanımlara değerli öğütler vermiştir. Bu öğütler çok zaman atasözü ve deyimlerden oluşmaktadır 

(Sadıq, 2015: 58). Bu da gençliğ için aslında büyük bir anlam taşımaktadır. Onlara olumlu yönler 

aşılamaktadır.  

Köroğlu karakterinin kendisi de gençler için bir örnektir. Destan'la ilk tanışlıktan bu imgeye 

karşı özel bir sevgi uyanıyor. Çünkü Köroğlu doğma halkın geleceği, huzuru için, vatanın bağımsızlığı 

için kendi gücünü esirgemir. Odur ki, onun şahsında Azerbaycan halkı, en iyi sıfatlarını - kahramanlık, 

doğruluk, cesaret, kararlılık, mübarizlik, özgürlüğe eğilim vb. gibi asil niteliklerini tecessüm 

ettirmiştir. Köroğlu halkın akıl, zeka, güç ve kuvvetini içeren bir kahraman haline gelmiştir 

(Əfendiyev, 1981: 255). Bu karakterle tanışlıkta da gençlik için olumlu seslenmeler vardır. 

Kahramanın sadaladığımız bu yönleri geçliğin gelişimine büyük bir fayda vermektedir.    

Destanın sadece gençlik için değil tüm halk için olumlu yönlerinden biri de içerisinde çok sayda 

atasözü, hikmetamiz ifadeler bulunmasıdır. Yukarıda da bahs etdiğimiz gibi atasözü çocuk ve gençlere 

etkisi açısından çok daha önemlidir. Çünkü halkın, atalarımızın bu ibretamiz sözleri gerçekten çocuk 

ve gençlerin kişiliğinin formalaşmasında en etkin araçlardan biridir. Bazen bir atasözü dostlukta ilişki, 

sadakat, güven, itibar vb. konuları içerir. Bazen her gençte vatan, el sevgisi, adalet, sadakat gibi hisler 

uyanıyor. Çünki bunlar gençlerin temiz, saf beyinlerini aydınlatır ve onların zamanla doğru ve yanlışı 

birbirinden ayıra bilmesine vesile olur, gençlere hitaben zamanlarını boş geçirmemeyi, her anın, 

zamanın değerini bilmeyi, hayır işlemeyi, kötü işlerden ve üzüntü, kederden uzak olmaya sesleyir, 

bazen de insanın sözünün her zaman için önem taşıdığı, her kesin kendi sözünün sorumluluğunu 

taşıması gerektiğini vuyğulamaktadır vb. (bak: Atalar sözü, 1985; Atalar sözü, 2004). Genel olarak 

söyleye biliriz ki gençliyin ahlakının olumlu yönde etkilenmesinde atasözünün büyük katkısı vardır.  

Unutmayalım ki gençlerde ahlaki duygular öncelikle çocukluk döneminden geliştirilmelidir. 

Görüldüğü gibi bu çalışmada halk yaratıcılığı önemli bir araç niteliğindedir. Öyle ki, onu bebeklikten 

vatana, onun tarihine, kültürüne, geleneklerine sevgi ile büyütmek ve kendi kökünü tanımağını 

sağlamak gerekir. Çocuk büyüdükçe de kendi halkı, vatanı ile iftihar etmeyi bilmelidir. Bunun için de 

en iyi araç folklordur. Folklor halk bilgeliği deryasıdır. 

Milli kültür ve gençler meselesini araştıran Erman Artun yazıyor ki çağdaş genç, milli kültürünü 

seven, koruyan, kollayan, aktaran, değişim ve gelişimleri özümseyen, milli kültürden kopmadan 

evrensel kültürde yerini alabilen insan tipidir. Kültürünü korumayan, gençlere aktarmayan milletler 

yabancı kültürlerin etkisiyle yok olurlar. Korumada ilke, statik değil dinamik olmalıdır. Kültürel 

değişim ve gelişimle, kültür yozlaşması, kültür yabancılaşması arasında ince bir çizgi vardır. Genç 
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kuşak yaşlı kuşağa göre kültürel değişim ve gelişimi daha çabuk yakalayacaktır. Bunu yozlaşma, 

kültürüne yabancılaşma olarak niteleyip gençleri suçlayıp, sorgulama, dışlama yanlıştır (Erman Artun 

http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALKBILIM/4.php).   

Genel olarak söyleyebiliriz ki, eski Türk folklorunun gençliğe hitab eden örneklerinde 

doğruluk, eğitim, tahsil, insanlararası ilişkiler, dostluk, din, inanç, milli, manevi değerlere saygı ve s. 

gibi önemli meselelerden yeterince bahs edilmiştir. Bu meseleler de çocuk ve gençlerin gelişiminde 

önemli araçlardandır. Bunu fark eden şair ve yazarlar da zaman-zaman folklor motivlerini eserlerinin 

esas kaynağı olarak götürmüş ve fikirlerini daha etkili bir şekilde okurlarına ilete bilmişdirler.   

Bilindiği gibi, folklor Azerbaycan edebiyatını her zaman zenginleştirmiş, şairler ve yazarlar ona 

dayanarak, ondan ilham alarak, sanatsal yaratıcılıklarını yeni konu ve imgelerle daha da 

zenginleştirmişler. Yazılı edebiyatın folklor ile bağlantısı, edebiyatın halkın manevi dünyasına, halka 

bağlılık meselesine, folklor geleneklerinin asimilasyonuna olan derin ilgisine dayanmaktadır. Yazılı 

edebiyat, halk yaratıcılığına dayanmış, ahlaki ve estetik ideallerini götürmüştür. Folklor, yazılı 

edebiyatın üreme alanı, yaşam kaynağıdır. Şairler ve yazarlar her zaman Azerbaycan edebiyatını halk 

kültürünün çeşitli örnekleri ile zenginleştirmeye çalışmışlar. Folklor türleri ve hikayeleri, bedii ifade 

ve tasvir vasıtaları yazılı edebiyatla birleşir ve ona millilik özelliği verir. Aralarında ideolojik ve 

sanatsal yakınlık ortaya çıkıyor. Böylece folklora hitap etmeyen, folklor geleneklerini eserlerinde 

yansıtmayan bir şair ve yazar yoktur. Çünkü şairler ve yazarlar, folklorun çocuk ve gençlerin 

gelişimindeki rolünün derinden farkındadırlar ve bu amaçla da eserlerinde bu örnekleri tercih etmeye 

çalışırlar. Örneğin, klasik yazarların eserlerinde yaşadığı ülke, mensup olduğu halk, onun gelenekleri, 

kültürü, etnografisi, mitolojisi ile ilgili hayli bilgilere rastlanır. Bu yazarlar arasında Nizami, Mehseti, 

Fuzuli, Hagani vb. klasiklerin isimlerini vermek olar ki onlar da folklor örneklerini yerinde kullanarak, 

onlardan yararlanarak sadece gençlerin değil, genellikle, tüm halkın eğitim, terbiye, ahlakının 

tenzimlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Klasik edebiyatın bu gibi temsilcileri bilime, eğitime 

büyük önem vermiş, halkın çektiği sıkıntıdan, zulümden kurtuluş yolunu, esasen, ilimde, bilgi 

edinmekte görüyorlardı. Onlar gençliğe her zaman okumayı, yeni şeyler öğrenerek kendini 

geliştirmeyi tavsiye ediyorlardı. Folklor örnekleri aracılığı ile verilen bu gibi tavsiyeler de gençlerin 

gelişiminde çok büyük önem taşımaktadır.  

Sadece klasik edebiyat ürünleri değil, sonraki devrlerde de ayrı ayrı şair ve yazarlar tarafından 

yaratılmış eserler folklor ürünleri vasıtasıyla geleçek neslin gelişimine büyük bir katkıda bulunmuştur. 

Sözlü halk sanatı örneklerinin hepsi halkın yaratıcılık ürünü olduğu için o burada kendisinin 

tüm arzu ve isteklerini, üzüntü ve sevincini, geleneklerini, inançlarını ve s. ifade etmiştir. Genç neslin 

bu halk örneklerinden habersiz yetişmesi kendi kökü, tarihi, etnoqrafiyasından habersiz olması 

demektir. Halk edebiyatının üstün nitelikleri fazladır. Onun her bir türünün gelecek nesillere örnek 

olduğu tecrübeden de bilinmektedir. Bunun içindir ki folklorun çocuk ve gençlerin gelişimindeki 

rolünü çok iyi bilen Azerbaycan aydınları bu yönde yorulmadan çalışmışlar. Folklor örneklerinin 

toplanması ve yayınlanmasını uygulayan aydınlar çoktur. Ancak bunlar arasında F.Köçerli'nın 

faaliyeti özellikle dikkat çekicidir. Azerbaycan yazılı edebiyatının incelenmesi ve 

sistematikleştirilmesi, sözlü edebiyatın toplanması ve yayınlanması konusunda istisnai hizmetleri olan 

Firidun bey Köçerli'nın yaratıcılık alanı çok genişti. Bildiğimiz gibi halkımıza ait sözlü halk edebiyatı 

örneklerinin çok eski bir tarihi ve kökleri vardır. Farklı tarihsel koşullarda oluşan, zaman içinde bazı 

değişikliklere uğrayan ve nesilden nesile aktarılan folklor biçimleri, insanların maneviyatını, dünya 

görüşünü, tarihini, arzu ve özlemlerini ve kültürünü birleştirir. Bu nedenle folklorun önemini ve halkın 

yaşamındaki yerini derinden anlayan edebiyat bilgini, zamanının önemli bir bölümünü bu folklor 

örneklerini derlemeye, sistematikleştirmeye ve yayınlamaya adamıştır. Bu paha biçilmez faaliyet 

sonucunda 1912'de "Çocuklara hediye" kitabını yayınladı. Köçerli'nin amacı, çocukların geleceğinde 

paha biçilmez bir rol oynayan masal, atasözü, tekerlemeler, sanamaların vs. unutulmaması ve gelecek 

nesillere aktarılmasıdır. Böylece halkın tarihini, geçmişini, bugününü yaşama arzusunu 

gerçekleştirmektir. Köçerli haklı olarak milletini, halkını ve dilini seven her insanın folklorunu 

koruması ve yok olmasına izin vermemesi gerektiğini belirtiyor. Gelecek nesillere aktarılan folklor 

örnekleri, çocukların doğru bir şekilde yetiştirilmesinde ve eğitiminde önemli bir rol oynayacaktır. 

Folkloru unutma tehlikesinden korkan büyük eğitimci, folklorumuzu toplamaya başladı. Yazar, 

"Çocuklara hediye" kitabının başında bu yayının amacını şu şekilde açıklamaktadır: “Geçmişde şan 
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ve kuvvet sahibi olan türk (Azerbaycanlı) milleti kendi yaşamına, ayin ve adetine dair yaratdığı kısım-

kısım masal ve hikayeler güzel menzume ve ebyatlar, hikmetamiz ifadeler, atalar sözleri, ince manalı 

müemma ve bulmacalar, çocuk kalbi açan düzgüler ve tekerlemeler, hayvanat kısmına ait sanamalar 

mürur ile hatıralardan çıkıbtır ve bu halda unutulmaktadır. O millet ki kendi tarihini, Vatanını ve dilini 

sevir – bu kısm eserleri kemali şövg ve dikkatle cem edib zigiymet sermaye gibi saklayar ve 

çocuklarının ilk eğitim ve terbiyesi onları öğretmekle başlayar” (Köçerli, 2012: 3). 

Uzun süredir pedagojik faaliyette bulunan F.Köçerli, çocukların dikkatini ve ilgisini folklora 

yöneltmenin önemini bir kez daha vurguladı. O folkloru toplumu eğitmekde önemli bir aracı olarak 

görüyordu. Bu nedenle kitapta daha eğitici ve etkili folklor örneklerine yer veren yazar şöyle 

yazmıştır: “Zennimizce, bu mecmueni her kes okusa – büyük, ya küçük – onun kalbi açılıb xendan 

olacaktır. Çocuklar şad olacak bu sebebe ki onda derc olunan eserlerin cümlesi onların dünyasındadır. 

Büyük adamların yüreklerinin açılmasına sebeb bu olacaktır ki onlar mütalie esnasında kendi 

çocukluk zamanlarını ansızın hatırlayacaklar. Bu ise yani kalbi şad etmek, kendiliyinde bir hizmetdir” 

(Köçerli, 2012: 3).  

 

Sonuç: 

Genel olarak, folklorun çocukların ve gençlerin oluşumundaki rolü önemli delillerle 

kanıtlanmıştır. Söyleyebiliriz ki, sözlü halk kültürü gençlerde vatanseverlik ruhunu geliştirir, milli-

manevi değerlere saygı, geleneklerin korunması gerektiğini tebliğ edir. Folklor örnekleri ve bu 

örneklerin yazılı edebiyatdaki yansıması sözlü kültürün gençliyin doğru yönde ilerlemesindeki önemli 

faktörlerden biridir. Folklor ürünlerinin çocuğun konuşma kültürünü oluşturduğu, kelime hazinesini 

zenginleştirdiği, okul öncesi çocuğun tam gelişimine katkıda bulunduğu, onlara ana dilinin güzelliğini 

gösterdiği bir sübutdur artık. Gençliğ de folklor örnekleri, özellikle destanlar aracılığıyla tarih ve 

kültür açısından önemli bilgiler elde edebiliyorlar. 
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ÇOCUKLARIN HAYIRSEVER RUH İÇİNDE YETİŞTİRİLMESİNDE  

FOLKLORÜN ROLÜ 

Dr. Sevinç ALİYEVA1 

 

Özet 

Herhangi bir çocuk edebiyatı örneğinin yaratılması, oluşumu, geliştirilmesi, folklor ve yazılı 
edebiyat alanında tür özgüllüğü, sözlü ve yazılı özelliklerin tüm yönlerini olgusal materyaller, 
folklor ve çocuk edebiyatı ile bir bütün olarak ortaya koymak, bir problem olarak yeni değildir. 
Böylelikle, çocuk edebiyatı örnekleri zaman zaman folklor ve yazılı edebiyat alanında tür 
özgüllüğü açısından değerlendirilmiş, sorunun çözümü her zaman sözlü ve yazılı metin olarak 
uygulanmıştır. Halk bilgeliğimiz ve ahlakımız olan folklor, çocuk edebiyatının gelişiminde derin 
köklere sahiptir. Burada folklorun çeşitliliği dikkatimizi çeker. Bu nedenle günümüzde çağdaş 
çocuk edebiyatı ve folklor geleneklerini incelemeye ihtiyaç vardır. Bu araştırma ve tebligat 
çalışması kültürel mirasımızı zenginleştirmek açısından çok faydalıdır. Çünkü çocukların zihinsel, 
estetik ve sanatsal mükemmelliğini sağlayan folklor olmadan herhangi bir milletin çocuk 
edebiyatı kuru ve renksiz olur. Azerbaycan edebiyat biliminde  kabul edilen bilimsel görüşe göre, 
çocuk edebiyatının ana kaynağının folklor örnekleri olduğu düşünülmektedir. Her milletin 
folklorunda, aile, çocuk eğitimi hakkında atasözleri ve deyimler, mani, ninni, benzetme, mit, 
masal ve destanların hala dokunulmaz konumlarını koruduğu belirtilmelidir. Folklorumuzda 
çocukların yetiştirilmesiyle ilgili şu ahlaki fikirler dikkatimizi çekiyor: kıskançlığa karşı acımasız 
olmak, hem zahiren, hem de ruhen temiz  olmak, sorumlu olmak, ülkesini sevmek, yalanlardan 
kaçınmak, doğru yolda yürümek. Yukarıdaki folklor örneklerinin çocuklarımıza çocuk edebiyatı 
aracılığıyla aşılanan sağlıklı yaşam tarzı, dürüstlük, helal emeği tercih etme ve haramdan uzak 
durma gibi olumlu ahlaki nitelikleri teşvik ettiğine dikkat ediyoruz. Çünkü çalışkanlık, 
hayırseverlik, adalet gibi olumlu ve ahlaki nitelikler güzel düşüncelerle başlar. 

Anahtar Kelimeler: çocuk edebiyatı, folklor, motif, folklorizm, yazılı edebiyat. 

 

THE ROLE OF FOLKLORE İN THE UPBRİNGİNG OF CHİLDREN İN THE SPİRİT OF KİNDNESS  

Sevinj ALİYEVA2 

Abstract 

Studying the process of creation, formation, improvement of any sample of children's literature, 
genre specificity in the field of folklore and written literature, revealing all aspects of oral and 
written features with factual materials, folklore and children's literature as a whole is not new 
as a problem. Thus, examples of children's literature have from time to time been evaluated in 
terms of genre specificity in the field of folklore and written literature, the solution of the 
problem has always been carried out in terms of oral and written text. Folklore, which is our folk 
wisdom and morality, has deep roots in the development of children's literature. Here the 
diversity of folklore attracts our attention. That is why there is a need today to continue the study 
of contemporary children's literature and folklore traditions. This research and advocacy work is 
very useful in terms of enriching our cultural heritage. Because without folklore, which ensures 
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the intellectual, aesthetic and artistic perfection of children, the children's literature of any 
nation would be dry and colorless. According to the scientific opinion accepted in Azerbaijan 
literary criticism, the main source of children's literature is considered to be folklore samples. It 
should be noted that in the folklore of each nation, proverbs and parables about the family, the 
upbringing of children, bayaties (quatrains) and lailas (lullabies), analogies, myths, tales and epics 
still retain their inviolable position. In our folklore, the following moral ideas about the 
upbringing of children attract our attention: to be ruthless against envy, to be pure, both 
outwardly and inwardly, to be responsible, to love one's country, to avoid lies, to walk in the 
right path. We note that the above-mentioned examples of folklore promote positive moral 
qualities such as a healthy lifestyle, honesty, choosing honest labor and staying away from 
prohibited, instilled in our children through children's literature. Because positive and moral 
qualities such as diligence, kindness, justice begin with good thoughts. 

Keywords: Children's literature, folklore, motif, folklorism, written literature. 

 

Halkımızın folklora güçlü bir bağlılığı olduğu bilinmektedir. Bu bağlantı genellikle yaşlı 

nesilden çocuklara ve gençlere aktarılır. Şair ve yazarların eserlerinde olduğu gibi, farklı dönem 

halklarının dilinde de ağırlıklı olarak ahlak ve maneviyat oluşumunu amaçlayan folklor örnekleri 

geliştirilmiştir. Azerbaycan pedagojisinin ilk folklor araştırmacılarından biri olan prof. A. Haşımov, 

dünyadaki tüm halkların mitolojisine bakıldığında bir şeyin netleştiğini gösterdi. Dolayısıyla 

insanların gözünde akıl en değerli niteliklerden biridir. İnsanın şöhreti zihniyle ölçülür. Halk 

yaratıcılığında aile ve çocukların yetiştirilmesiyle bağlantılı olarak insani duyguları uyandıran 

hikmetli sözler, aforizmalar, destanlar, masallar, maniler ve atasözleri büyük önem taşımaktadır (9, 

21). İnsanlar, her zaman olduğu gibi, ebeveyn-çocuk, yaşlı-genç, kısaca, büyük ve küçük ilişkilerde 

sözlü halk edebiyatı örneklerine büyük ihtiyaç duymaktadır. Ebeveyn-çocuk ilişkileri, ailedeki 

yaşlılara saygı örneklerinin sadece Azerbaycan folklorunda değil, çocuk edebiyatında da sıklıkla 

bulunduğunu belirtmek gerekir. N. Gencevi, M. Fuzuli, M.P. Vagif, A. Bakihanov, M.F.Ahundov, 

S.A.Şirvani, F. Köçarli, M.A. Sabir, A. Sehhet, N. Vezirov, H. Cavid, Y.V.Çemenzeminli, C. 

Memmedguluzade, Ü.Hacıbeyov, S.Vurgun, M.Araz ve diğer isimlerini belirtmediğimiz şair ve 

yazarların, aile ve çocuk çalışmalarında, insanlara sevgi ve saygı önemli rol oynamaktadır. Aynı 

zamanda klasik literatürümüzde kadına yönelik şiddet, aile ilişkilerine bağımlılık ve tahakküm gibi 

olumsuz özellikler de gönül yarasıyla kaleme alınmıştır.  Bu noktada Akademinin muhbir üyesi  

K.Aliyev'in şu görüşlerini hatırlatmakta fayda vardır: “Klasik mirasa, geleneğe geçişe modası geçmiş 

bir dönem olarak baktığımızda, önceki nesillerin birçok keşfi unutulmakta ve bu keşiflerin gelecek 

nesillerin anlaması ve açıklaması zorlaşmaktadır. (4, 484) Bu açıdan araştırmamız, Azerbaycan sözlü 

ve yazılı edebiyatının çocukları hayırsever ruhu içinde eğitmedeki rolüne odaklanmaktadır, 

Azerbaycan folklorunun çocuk edebiyatı ile etkileşiminin yeni bir perspektifidir.  

Folklordan gelen, “bala tadı-bal tadır, balı adam aldatır, şirini şirin olur, acısı da bal tadır,  çocuklu 

ev pazardır,  çocuk ailenin aynasıdır, ailenin padişahı çocuktur” böylesine derin bir anlamı olan 

atasözleri, çocuk edebiyatına damgasını vuran öğretici fikirlerdir.Her milletin folklorunda, aile ve 

çocuk hakkındaki atasözleri ve deyimlerinde, manilerin veninnilerin, benzetmelerin, mitlerin, 

masalların ve destanların hala dokunulmaz konumlarını koruduğu unutulmamalıdır. Ailede, 

pedagojide yaygın olarak kullanılan, çocuğa dikkat ve özen gösteren folklor örnekleri de vardır. Bu 

fikirlerin açık örneklerine ve eski versiyonlarına Firidun bey Köçerli tarafından derlenen “Çocuklara 

Hediye” kitabında karşılaşıyoruz. Daha sonra yayınlanan çok ciltli “Azerbaycan Masallarında”  

benzer folklor örneklerinin ve bazı eğitimsel yönlerin varlığı bizim görüşümüzü doğrular. “Şengülüm, 

Şüngülüm, Mengülüm” masalına bakalım: Bu masal aynı zamanda yazılı edebiyatta da kullanılmıştır. 

Örneğin, F. Köçerli`nin “Çocuklara Hediye” kitabındaki “Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm” 

masalında kurt, Şengülüm ile Şüngülümü yer. Mengülüm saklanır (7, 27). “Azerbaycan Masalları” 

nın beşinci cildinde yayınlanan “Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm”  masalında ise kurt sadece 

Mengülümü yer (2, 49). Şunu da belirtmek gerekir ki, bu masala dayanarak M. Müşfik “Şengülüm, 

Şüngülüm, Mengülüm” manzum masalını yazmıştır. Yazarın güzel şiirsel yeteneğine ek olarak, eser, 

çocuklara daha özgü bir halk masalı  malzemesi  içeriği nedeniyle de büyük öneme sahiptir.  Prof. C. 

Gasımov araştırmalarında F. Köçerli`nin çocuk psikolojisi ile folklor psikolojisi arasında bir paralellik 
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çizdiğini yazar, çocuk psikolojisinin aslında dünya folklor modelinin değerlerine dayandığına işaret 

eder (8, 241).        

Folklor ve çocuk edebiyatı örneklerinde çocukların yetiştirilmesiyle ilgili şu ahlaki fikirler dikkatimizi 

çekmektedir:          - Kıskançlığa karşı 

acımasız olmak: Kıskanç bir kişi, aç bir kurttan daha tehlikelidir. Kıskanççoğalmaz.  Kıskanç olma, 

üzülmeyesin vb.        - Hem dışsal hem de içten saf 

olmak: Güzellik herkesin amelinde yaşar (1, 60).  - Sorumlu olmak:   

           

 “Əziz oğlum, naz oğlum,         

  Dərsindən qalmaz oğlum,        

   Qələmin al əlinə,        

    Arzu-kamın yaz , oğlum” (9, 26)    

  - Vatanını sevmek: Memleketin bir kışı, gurbetin yüz baharından daha iyidir (1, 13).

 - Yoksula yardım etmek:         

     “Bir yıxılan görəndə,      

           Tut əlindən, balacan,    

       Xeyir işlər görməyə   

        Çalışmalıdır insan” ( 9,88). 

     -Yalandan uzak durmak, doğru yolda yürümek:   

       Çox acı olsa da demək haqq sözü, 

       Haqqı gizlətmək de pis işdir, düzü. 

       Yeridir, deyirəm mən de bu sözü, 

       Acı olsa belə deyərlər düzü”  (9, 183). 

Bu şiirlerden, sanatçılarımızın milli ve manevi değerler sistemini, halk düşüncesini, folklor kültürünü 

kullanarak özgün sanatsal örnekler yarattığı da açıktır.Tanrı'ya inanç, yaşlılara saygı, ebeveyn-çocuk 

ilişkilerinin kutsallığı ve geleneğe bağlılık gibi nitelikler, çocuk edebiyatı ile folkloru birleştiren 

niteliklerdir. Burada ilginç bir nokta var. Böylelikle, sunulan folklor örneklerinde ilginç bir soru 

sorulur, cevabı  çocuk edebiyatı örneklerinde aranılır.  Sorulan sorular ahlaki açıdan öğreticidir. 

Cevapları da ilginçtir. Tüm cevaplar dürüstlüğü, kötülükten, iftiradan uzak durmayı  yansıtır. Çünkü 

çalışkanlık, hayırseverlik, adalet gibi olumlu ve ahlaki nitelikler güzel düşüncelerle başlar. Halk 

arasında sözlü olarak yayılan ve ebeveyn-çocuk ilişkisini yücelten aşağıdaki folklor örnekleri de çocuk 

edebiyatının silinmez bir örneği olmuştur. Çocuğunun insanlığa iyi düşünceler ve iyi işler getireceğine 

inanan ebeveyn, bu folklor örneklerini anlatır ve çocuğunu doğru şekilde yetiştirmenin yollarını arar. 

“Kız anneden görmeyince öyüt almaz. Oğul babadan görmeyince sofra açmaz. Oğul, babanın 

yetirmesi, iki gözünün biridir. Akıllı oğul olsa, ocağın közüdür. Erkek, malına kıymazsa, adı bilinmez” 

(6).  Ahlaki gücü büyük olan bu deyimler,Kitab-i DedeKorkut destanının sadece bir folklor örneği 

değil, aynı zamanda çocuklar için bir eğitim okulu olduğunu bir kez daha göstermektedir. Tanrı'ya 

inanç, yaşlılara saygı, ebeveynler ve yaşlılarla olan ilişkilerin kutsallığı ve geleneklere bağlılık gibi 

nitelikler bu destanı karakterize eden niteliklerdir. Çocuk edebiyatında sık sık karşımıza çıkan 

doğruluk, dürüstlük ve nasihatlervb. bu tür motifler de folklordan türetilmiştir. Adalet, dürüstlük, açık 

sözlülük gibi eski zamanlardan beri insanlığı düşündüren bu kavramlar hem folklorda, hem de yazılı 

edebiyatta ortak motiflerin oluşmasına neden olmuştur.  Manevi saflık, yüksek insani nitelikler ve 

hayırseverlik folklor ve çocuk edebiyatını birbirine yaklaştıran temel özelliklerdendir. Örneğin, 

sadakatli olmak motifi folklordan  çocuk edebiyatına geçmiştir.  F. Köçerli`nin“Çocuklara Hediye”  

kitabındaki  “Nazikbenazik-Tazikbetazik” masalında  aile hayatına ve dostluğa sadakat, G.Zakir'in 

“Kaplumbağa, Karga, Fare, Ahu” adlı eserinde dostların sadakatine dönüşmüştür. Masalda, karlı bir 

kış gününde, Nazikbenazik (bit) Tazikbetaziye (bire) umac (helva) pişirir. Tazikbetazik ise  çatıya 

çıkar, karı toplarken çatıdan kayar ve sıcak umac kazanına düşerek ölür. Nazikbenazik eşinin ölümüne 

çok üzülür.  Bu masalda da sadakatli dostlar motifi vardır. Böylece Tazikbetazik`in  dostları develer, 

çınar, kargalar ve serçeler bu haberi duyunca Nazikbenazik`i yalnız bırakmazlar ve onun acısını 

paylaşırlar (7, 16). Bu, öncelikle insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. Bu iletişimin inşasında büyük potansiyel güç, laconic performans yöntemi, derin 

ve geniş içerik, derin düşünceler, insani duygular, yüksek maneviyat ve ahlaki değerler yaratan ve 

insanları daha da zenginleştiren bu nitelikler masallarda önemli yere sahiptir. Hem dostların 
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birbirlerine hile yapmaması, birbirlerini aldatmaması, birbirlerine ihanet etmemesi,birbirlerini zor 

durumda bırakmamak, en tehlikeli anlarda bile birlikte olmak, arkadaşlarını kurtarmak için tüm 

güçlerini birleştirmek folklordan gelen hain arkadaşlar ve sadık arkadaşlar motifinin çocuk 

edebiyatındaki versiyonlarıdır. Bu tür motiflere çeşitli ilaveler ve açıklamalar yapılsa da bunlar hala 

folklor motiflerinin yeniden işlenmiş biçimleridir.  Buradaki asıl mesele, motiflerin benzer veya farklı 

olmasına bakılmaksızın, hem folklor hem de çocuk edebiyatında, basit bir gelişimsel olay örgüsü ile 

ayırt edilir.     

Çocuk edebiyatında folklor örnekleri iki şekilde oluşturulur:      

1. Folklordan alınan ve değiştirilmeden çocuk edebiyatında kullanılan edebiyat örnekleri. Özellikle, 

G. Zakir, M.A. Sabir, A. Sehhet, A. Şaig, H. Ziya bu yöntemi çok kullanmıştır. Folklorun çocuk 

edebiyatındaki gelişiminin özelliği, elbette şairin sanatsal gücünün bir sorunudur.   

          

2. Masallar, atasözleri, maniler, ninniler, bilmeceler, çocuk şarkıları, benzetmeler, çocukların 

psikolojisine uygun değişiklikler şeklinde çocuk edebiyatına aktarılmıştır.Bu açıdan bakıldığında, 

aynı folklor örneğinin farklı biçimleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, hem sözlü halk edebiyatı 

örneklerinde, hem de yazılı literatürde deve şiddetin, kinin sembolü iken aynı zamanda aklın, 

açıksözlülüğün de sembolüdür. Bu nedenle çocuk edebiyatı örnekleri yazan şair ve yazarlar, folklor 

örneklerini çocukların ilk bakışta bu örneğin rolünü ve işlevini anlayacak şekilde seçerler.  

Çocuk folkloru türünün özelliklerinden biri, çoğunlukla çocuk amfisinde çocuklar için yapılmasıdır. 

Çocuk edebiyatı aslında çocukları hayata hazırlamanın en iyi yoludur (10, 8). Örneğin, buradaki amaç 

sadece tilkiler, aslanlar, turnalar, fareler, kediler, develer, kurtlar vb. çocukları tanıştırmak, 

hayvanların hikayelerini anlatmak değil, aynı zamanda onlardan eğitici sonuçlar çıkarmaktır. Öğretici 

yaşam olayları bakımından zengin olan çocuk folklorunda, öykülerin sadeliğine, basit olay örgüsüne 

ve özlü yapıya rağmen derin bir anlam ve canlı bir örnek aşılarlar. Sözlü konuşmaya özgü diyalektik, 

konuşma tarzı ve konuşma biçimi de çocuk edebiyatının ayırt edici özellikleridir. Bu özellikle anlatım 

sırasında fark edilir. Bu nedenle, destansı folklor türlerinin dramatik özelliği çocuk masallarında da 

mevcuttur. Bu, profesyonel masal anlatıcılarının becerisidir, izleyiciyilerin dikkatini toplama 

yeteneğidir. Drama türünün özelliklerini tek bir masaldauygulayan Zahid Halil'in düşünceleri de 

ilginçtir: “Çocuklarımızın tatlı hatıralarından biri olan “Pıspısa Hanım ve Fare Solub Bey” masalı hep 

nineler tarafından sahnelendirilmiştir. Nineler bu kısa, ilginç masalı küçük bir oyun sahnesi olarak 

canlandırırken,  Pıspısa Hanım`ın  sözlerini kadınlarına özgü bir şekilde, Fare Solub Bey`in 

cevaplarını erkeksi bir sesle seslerini değiştirerek anlatırlar”(5, 143-144). Yazılı edebiyatın birçok 

örneğinde, yazılı edebiyatın bir ürünü olduğu için imgelerin görselleştirilmesi, görüntülerin 

canlandırılması, her görüntünün dilinde sunulması gibi bir şeyin olmadığı unutulmamalıdır. İmgeler 

ortak olsa da çocuk edebiyatı örneklerinde, örneğin, çocuk masallarında anlatıcı imgeleri dilediği gibi 

yeniden yaratabilir ve ana çizgisini ve temasını karakterlerin zenginliği ve ahlaki sonucu oluşturur. 

Çocuk folklorunun ve edebiyatının temel işlevi öğretmek, eğitmek ve eğlendirmektir. Türk çocuk 

edebiyatı araştırmacısı A. Ercan da şu fikre dikkati çeker: “ Çocuk şiiri çocukların en büyük 

öğretmenidir ”(3, 210). Nitekim Azerbaycan edebiyat biliminde kabul edilen bilimsel görüşe göre 

çocuk edebiyatının ana eğitim ve eğlence biçimi folklor örnekleri olarak kabul edilmektedir. 

Antolojiler de bu konuya odaklanmıştır. Çocuk folklorunun ve çocuk edebiyatının temel işlevi 

öğretmek, eğitmek ve eğlendirmektir. En yaygın özelliği mevcut haliyle çocukların dünyasına hitap 

etmesidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, dürüstlük, helal emeği tercih etme ve haramdan uzak durma gibi 

olumlu ahlaki nitelikler çocuk edebiyatında yaygınlaştırılmakta ve çocuklarımıza çocuk edebiyatı ile 

aşılanmaktadır. 
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ÇOCUK EDEBİYATINDA FOLKLOR ÜSLUBU SORUNUNUN  

"FOLKLOR - EDEBİYAT" İLİŞKİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Gülnar MEMMEDOVA1 

  

Özet 

Çocuk edebiyatının edebiyatla kıyaslandıkta oluşması son dönem edebiyat sürecinden 
kaynaklanmasının yanı sıra, çocuk edebiyatının temelini oluşturan çocuk folkloru uzun süre, yani, 
yirminci yüzyılın başlarına kadar dünya folklorunda özel bir bilim alanı olarak çalışılmamıştı. XX 
yüzyılın başlangıcı Azerbaycan çocuk edebiyatının oluşumunun belirleyici ve folklora olan ilginin 
çok geniş bir çemberi kapsadığı bir tarih dönem olmasının yanı sıra  o dönemde folklorun edebi 
hafızadaki önemli yeri tüm dünya edebiyatına özgüydü. Masal türü, halk edebiyatı türleri 
arasında çocuk edebiyatının tür sisteminin oluşumunda miktar açısından anahtar model olmasına 
rağmen, bir dizi folklor türü de ikinci hayatını çocuk şiirinde buldu ve yazılı çocuk edebiyatında 
yaratılan ninni (edebi ninni), düzgü  ve bilmece örnekleri de bu diziye dahil edilebilir. Bu türler, 
edebi masallar gibi, çocuk edebiyatının tür sisteminin ayrılmaz bir parçasıydı. Dünya deneyiminde 
çocuk edebiyatında yaratılan masal örnekleri edebi masallar adı altında 
sistematikleştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, çocuk folkloru, edebi masallar, edebi ninniler. 

 
 

REVIEW OF THE “FOLKLORE STYLE IN CHILDREN’S LITERATURE” PROBLEM IN THE 
CONTEXT OF THE MODEL OF “FOLKLORE-LITERATURE” RELATIONS 

Gulnar MAMMADOVA2 

Abstract 

The formation of children's literature in comparison with the literature takes its stems from the 
literary process of more recent period. Besides, the children's folklore forming the basis of the 
children's literature was not investigated as a specialized field of the world folklore for a long 
period of time, i.e. till the beginning of the twentieth century. Being a decisive period in the 
development of the children’s literature of Azerbaijan, the beginning of the twentieth century is 
such a period of history during which an appeal to the folklore covered a very large group of 
population, and an important place of folklore in literary memory in this period was 
characteristic feature of all world literature.  

Though the genre of tales occupies a key place among the jenres of the folklore in terms of 
quantity in formation of jenre system of the children’s literature, some folklore genres also 
started their second life in children's poetry, including the “cradle song” “literary cradle song” 
and the “duzgu”,  riddles being created in the written children's literature. These genres, like 
literary tales, formed an integral part of the genre system of the children's literature. In the world 
practice, the tales created in the children’s literature have been systematized under the name of 
literary tales.    

Key Words: Children’s literature, children’s folklore, literary tales, literary cradle songs. 
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Giriş 

Çocuk edebiyatının edebiyatla kıyaslandıkta oluşması son dönem edebiyat sürecinden 

kaynaklanmasının yanı sıra, çocuk edebiyatının temelini oluşturan çocuk folkloru uzun süre, yani, 

yirminci yüzyılın başlarına kadar dünya folklorunda özel bir bilim alanı olarak çalışılmamıştı. “Çocuk 

folkloru, genel olarak halkbilim araştırmalarında kabul gören, çok yetenekli ve folklor geleneği 

hakkında daha fazla bilgiye sahip olan bir anlatıcıyı tanımaz ”(Loyter, 2002, s. 26). Çocuk folklor 

örneklerinin oluşum süreci genel folklor oluşumundan farklı bir şekilde gerçekleşir. Konuşmacı ve 

dinleyiciye ihtiyaç duymadan çocuklar kendi aralarında birbirlerini taklit ederek folklor örnekleri 

oluştururlar. Veya, çocuk folklor repertuarında baskın olan törensel folklor örnekleri yetişkinlerin dili 

aracılığıyla çocuk eserlerine  aktarılsa da, zamanla oyun unsurlarının karıştırılması sonucu çocuk 

folkloru olarak görülebilir. Çocuk folklorunun en önemli özelliklerinden biri olarak oyun unsurunun 

çocuk edebiyatı üzerinde de önemli bir etkisi oldu. Çocuk eserlerinde bile, "sırlı dil" (karga dili) ile 

ilgili o kadar gizemli anlar vardır ki, halkbilimciler tarafından yapılan araştırmalar oldukça karmaşık 

olur, bazen de yapılması mümkün olmaz. 

Dünya folklorunun çocuk mitolojisi (şartlı olarak isimlendiriyoruz) alanında bilimsel başarılar 

elde ettiği modern çağda çocuk mitolojisinin ana türü olan korku hikayelerinin incelenmesine bir dizi 

zorluk eşlik ediyor. Bu zorluğun ana nedeni olan "gizemli" noktaların yetişkinlerden saklanmasıdır ve 

bu durum, araştırma sırasında yetişkinlerin açıklayamayacağı tutarsızlıklara yol açabilir. Konuya 

genel olarak bakarsak, folklor örnekleri olmadan çocuk edebiyatı kavramı var olamaz. Çünkü yeni 

doğan bir insanın söz ve söz sanatıyla teması folklor örnekleriyle başlar. Spesifik çocuk edebiyatının 

şekillenmediği bir dönemde, çocukların eğitiminin temelini halk pedagojisi oluşturmaktaydı. Folklor, 

çocuk beyninin gelişiminde, idraki yeteneklerinin, yaratıcı hayal gücünün gelişmesinde paha biçilmez 

bir kaynaktır. "Son seneler beyin üzerine yapılan araştırmalar, insan beyninin hangi bölümünün hangi 

becerileri geliştirdiği konusunda ciddi tartışmalara yol açtı. Bu çalışmalar sonucu, beyin haritasında 

insan beyninin sağ üst yarısının hayal gücü, yaratıcılık ve sanatsal yetenek ile ilişkili olduğu ortaya 

çıktı. Bu açıdan halk masalları, çocukların beyinlerinin sağ üst yarısında hayal gücünün, yaratıcılığın 

ve sanatsal becerilerin gelişmesini sağlar ”(Alemdar, Gıyasettin, 2005, s. 59). 

Çocuk edebiyatı da genel edebiyatın ayrılmaz bir parçası, belli bir dalı olarak geleneksel edebi 

düzenleri benimsemiş olsa da, bir takım özellikleri, ifade araçları, üslup tarzı ve bir anlamda tür 

özelliğinin olması çok doğaldır. "Çocuk edebiyatı en geniş anlamıyla edebiyatın "bağımsız hakları ve 

kanunları", spesifik özellikleri olan, sistematik bir gelişim yoluna sahip bağımsız bir daldır" (Babayev, 

2012, s. 77). Daha geniş anlamda, özellikle çocuklar ve gençler için yazılmış olan bilim kurgu 

eserlerinin büyük bir kısmı çocuk edebiyatını kapsamaktadır. 

İlk oluşum dönemi 19. yüzyılın sonunda Azerbaycan çocuk edebiyatının ortaya çıkmasını ve 

gelişmesini gerektiren faktörler arasında mollahane eğitim sisteminin çökmesiyle birlikte yeni Avrupa 

merkezli "Usul-i Cedit" okulların açılması ve anadilde eğitimin okuma ihtiyacını ve ders kitaplarına 

olan ihtiyacı karşılama amacının gerçekleştirilmesi - kısacası, pedagojik yaşamla yakın bağlantı ve 

diğer benzer kader konuları yer almaktadır. Pedagojik yaşamla yakın ilişki, eserlerin yaratılmasında 

estetik işlevin değil, eğitim anlamının baskın olduğu örneklerin oluşmasını sağlıyordu. “Çocuk 

edebiyatı öğretici (eğitim veren)bir  edebiyattır. Ama cümleler eksik. Nitekim çocuk edebiyatı dolaylı 

bir öğretim literatürüdür. Cümledeki fark, esere baktığımız bakış açısına bağlıdır.1. Pedagojik bakış 

açısı. 2.Edebiyatçı bakış açısı. Birincisine eğitimle, diğerinde ise edebiyatla ilgili bakış açısı hakimdir. 

Ama her durumda, çocuklara hıtabeden model estetik niteliğine göre oluşturulmalıdır” (Şimşek, 2016, 

s. 363) 

Dünya edebiyatında da çocuk edebiyatının gelişimi XVIII. yüzyıldan itibaren "çocukluk 

kültürü" (E.O. Putilov) kavramının oluşmasına paralel olarak ortaya çıkmış ve gelişim süreci her 

ülkenin tarihsel gelişimi ve sosyal durumu ile yankılanmaktadır. 

Azerbaycan çocuk edebiyatının gelişiminde önemli bir dönem olan XX. yüzyılın başlangıcı, 

folklora hitap etmenin çok geniş bir çemberi kapsadığı bir tarih dönemidir. Yeni oluşan edebiyatın 

folklora karşı tutumu her zaman, her halükârda gelişimi ve yenilenmesi için uygun bir kaynak 

sağladığı görülmüştür. Her bir yazılı edebi örnek, bir şekilde folklor ile bağlantılıdır, tersi süreç 

imkansızdır: "Halk tarafından herhangi bir folklor metni oluşturulmuşsa ve insanlar bu metinde 
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düşünce tarzlarını ifade ederlerse, folklor örneğinde görülen bazı özellikler o milletin sanatçısının 

yazdığı sanat eserine yeterince yansıtılmalıdır" (Aliyev, 2006, 122) 

Çocuk edebiyatının özel bir alan olarak ayrılması çocuk literatürünü çerçeveleyerek 

sınırlandırmaz ve genel edebiyatla arasına keskin bir çizgi çekilmez. Zamanla, spesifik "çocuk 

edebiyatı kurallarına aykırı" edebi eserlerin çocukların en sevdiği literatür olarak dünya okuyucuları 

arasında yaygınlaştığı bilinmektedir. Dünya edebiyatının yanısıra Azerbaycan edebiyatında da 

eşanlamlı olmayan "çocuk edebiyatı" ve "çocuk edebiyatı" terimlerini kullanılmaktadır. Bu kavramlar 

çocuklara hıtab etmeyen, çocuk edebiyatının özelliklerini tam olarak yansıtmayan, ama çocuk 

literatürü olarak belli bir yaştaki çocukların gelişiminde önemli rol oynayan klasik dönem eserleri 

içerir. Dünyaca ünlü "Robinson Crusoe", "Gulliver's Travels" ve benzeri örnekler sadece çocuk 

edebiyatı kriterlerini karşılayan örnekler olmasa da, tüm dünyada bu edebi metinlerin karakterleri 

çocukların en sevdiği kahramanlar haline geldi. 

Çocuk edebiyatı ve çocuk folklorunun özellikleri nedeniyle, folklor ve edebiyat arasındaki 

ilişkinin çocuk edebiyatı ve folklor açısından tezahürü bir miktar fark yaratacaktır. Bu farklılık, çocuk 

edebiyatının işlevlerinin, yaratılış mekanizmasının, tür kriterlerinin, dil ve üslup özelliklerinin yanısıra 

her ülkenin tarihsel gelişimine göre kendini göstermektedir. Gara Namazov çocuk edebiyatını şu 

şekilde tanımlamıştır: "Çocuk edebiyatı edebiyatın ayrılmaz bir parçası olarak amaç ve misyonuna 

göre 17 yaşına kadar çeşitli okuyucu gruplarının eğitim, öğretim ve ahlaki-estetik eğitimine yönelik 

sanat eseridir" (Namazov, 2007, s. 7). 

 Kelime sanatının iki farklı yönü, dalı - yazılı edebiyat, sözlü sanat her zaman yakın ilişki 

içinde olmuştur ve birbirini karşılıklı olarak geliştiren sözlü kültür  - bir metasistemin iki alt sistemi 

yüzyıllardır etkileşim ve yenilenme sürecindeler. Azerbaycan halkbilimi ve edebi eleştirisinde yazılı 

edebiyatın folklor ile bağlantısına dair çok sayıda araştırma yapılmış, monografiler yayınlanmış, 

geleneksel halk sanatının kurgudaki tipolojisi, dönüşümü, üslup özellikleri ve benzeri konularda 

tipolojileri tespit edilmiş ve bilim önemli başarılar elde etmiştir. Ancak çocuk edebiyatı ile folklor, 

çocuk edebiyatı ve çocuk folkloru ilişkilerinin incelenmesi Azerbaycan biliminin önündeki 

sorunlardan biridir. 

 

 Edebi Ninniler 

 XX. yüzyılın başlarında Azerbaycan çocuk şiirinin aktif türlerinden biri olarak yazılı 

literatürde oluşturulan ninni metinleri önemli bir yere sahiptir. Dünya çocuk edebiyatında anne 

şarkılarının şiirsel yapısı bazında oluşturulan örneklere edebi ninniler denir. Rus halkbiliminde V.V. 

Golovin ilk kez, sözlü ve edebi ninnileri aynı sistemin iki kolu olarak araştırarak  ninnilerde uyku 

getirmesi, uyku arzusu, gelecekle ilgili hayaller, uyku koruyucularının  çağrılması, uykuyu bozanların 

kovulması vb. motiflerin olduğunu gösterdi. Bir folklor şiirsel kalıbı olarak, ninnilerin çocuk 

edebiyatına transformasyonunun bir dizi nedeni vardır; bunlardan ilki – her bir insanın yani, şairin, 

okurun, ebeveynin, çocuğun vb. her birinin hayat yolunun başında anne şarkılarının eşlik etmesidir. 

Bunun yanısıra, her dönemin ve durumun gerçeklerini yansıtmasına izin veren elverişli bir şiirsel 

yapıya sahiptir. Ninniler, çocuk folklor türleri arasında çocuk edebiyatının oluşumunda önemli rolü 

oldu, aynı zamanda hiciv şiirinde ve edebiyatta aktif edebi tür olarak konumunu sürdürdü. XX. 

yüzyılın başında, Azerbaycan çocuk edebiyatında anne şarkılarının şiirselliğine atıfta bulunarak bir 

dizi şiirsel örnek-edebi ninniler oluşturuldu: R. Efendiyev'in "Annenin ninni sedası", A. Şaig'in 

"Ninni", Mir Seyfettin Seyidov Şirvani'nin "Ninni şarkısı", Arife'nin "Beşikbaşı", Rabia'nın "Ninni"si 

ve diğerleri. 

 

 

Edebi Masallar 

 Azerbaycan'da çocuk edebiyatının oluşması ve gelişmesinde önemli bir dönem olan XX 

yüzyılın başında çocuk literatürü ihtiyacını  bir an önce karşılamak amaçlı masallara hıtap 

yaygınlaşmıştı ve dünya çocuk edebiyatına özgü gelişim ve formasyon mekanizmasının temeli olan 
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masalların şiirsel kalıbının çocuk şiirini ve nesirini etkileme ve masallarda çocuk edebiyatının tür 

sisteminin oluşumu süreci Azerbaycan çocuk edebiyatında da açıkca görülüyordu. Masalların şiirsel 

yapısı, imgeleri ve motifleri kullanılarak edebi masal örnekleri oluşturulmuştur.  Dünya biliminde 

edebi masallar üzerine pek çok araştırma yapılmasına rağmen, edebi masal kavramının tanımı ve 

belirlenmesi konusunda kesin bir görüş bulunmuyor. Edebiyat masalları üzerine yapılan 

araştırmalarda çoğu bilim insanı senelerce İskandinav edebi masallarını araştıran Rus bilim ad amı 

L.Y. Braude'nin edebi masal ile ilgili daha tam tasavvur oluşturan düşüncesine dayanmaktalar:  "Edebi 

masallar şiir ve nesrle olabilen, folklor kaynaklarına veya orijinal fikirlere dayalı, sihir ve kurgunun 

önemli rolü olduğu ve yazarı olan bir edebi eserdir.Yazarın düşüncelerinin yanı sıra gelenksel masal 

kahramanlarının gizemli maceraları anlatılır. Sihir ve mucizeler esas konu yaratıcı faktör rolünü 

oynar ve karakterlerin karakteristik özellikleri için bir başlangıç noktası görevi görür ve genellikle 

çocuklara yönelik eserler olarak karakterize edilir ”(Braude, 1979, s. 42). "Debistan" ilk çocuk dergisi 

olmanın yanı sıra yeni oluşan çocuk nesir örneklerinin de görünmeye başladığı bir medya kuruluşu 

olarak tarihe de damgasını vurdu. "Bir cevizin düşüşü", "Bağdatlı Cafer'in hikayesi" gibi edebi masal 

örnekleri "Debistan" dergisinde yayınlandı. Azerbaycan çocuk edebiyatında çocuk nesirlerinin 

oluşumu doğrudan masallarla bağlantılıdır. Edebi masallar daha sonraki gelişme döneminde orjinal 

çocuk nesir örneklerinin oluşumuna ivme kazandırdı. 
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NUH TUFANI İLE İLGİLİ FOLKLOR METİNLERİNDE ESKATOLOJİK BAKIŞLAR 

Nigar ZEYNALOVA1 

 

Özet 

Şimdiye kadar herhangi bir Peygamberin adıyla ilişkilendirilen bir tufan olmadığını biliyoruz. Nuh 
tufanı aynı zamanda büyük bir folklor olayıdır. Adı genellikle efsanelerde ve miflerde bulunur. Bu 
metinlerde Nuh'un şahsiyyeti tufandan bile daha yüksektir. Nuhun gemisinin dayandığı Cudi 
dağının ismi de Kuranda tahmin edilmektedir. Tarihi gerçekler şunu belirtiyor ki, Nuhun gemisinin 
sıkışık kaldığı yer Türkiyedeki Cudi dağıdır. Son araştırmalar da bütün bunları kanıtlıyor. Nuh'un 
hayatı ve faaliyetleri folklor haline geldi. Nuh hakkında birçok efsane vardır. Bu efsanelerin ve 
rivayetlerin yaratılmasında ve yayılmasında Kuran'ın sureleri ve ayetleri önemli rol oynamıştır. 
"Azerbaycan mifolojik metinleri”nin 25, 28, 32, 33, 34, 35 numaralı metinleri Nuh'a ithaf 
edilmiştir. 

Su unsurunun tüm yaratılış ve eskatolojik miflerde yer aldığı bilinmektedir. Yaratılış mifolojisinde, 
suyun kozmosu yaratan güç, eskatolojik miflerde dünyanın sonunu getiren yıkıcı bir güç olarak 
nitelendirilir. Tufanla ilgili Azerbaycan miflerinde de su haotik bir güç olarak kabul ediliyor. 
Nuh'un tufanına neden olan tufanı çevreleyen efsanelerde, insanların sığındığı yüksek dağlar 
vardır. Tufan Dağı efsanesinde, Tufan Dağı'nın tepesinin yılın on iki ayı karla kaplı olduğunu 
söylüyor. Kadim dönemlerde dağı fırtınalardan, depremlerden ve düşman saldırılarından 
korumak için seçirdiler. Dağ, en eski yaratılışlardan biridir. Nahçıvan topraklarındaki "Ashabi-
Kahf" efsanesinde de mağaraya sığınan ilk canlının dağ tarafından korunduğunu 
gösterilmektedir. Efsanenin ana noktası, Nuh'un gemisinin Tufan'a çarpmasıdır. Bu nedenle 
kutsal göl, Nuh'un adıyla da ilişkilendirilir ve efsane, gemide yüzen ve insanların düşmandan 
kaçmasına yardımcı olan iki tahta parçasını gösterir. Anlaşılan, burada esas gösterici Nuh'un 
adıyla ilişkilendirilen dağın kutsallığıdır. 

Nuh tufanı, tarihsel olarak dünyadaki diğer tufanlardan farklıdır. Tufanın tarihi efsanevi değil, 
belli sınırlar içinde gerçekleşti. Bu tufanın Nuh Peygamber'in adıyla bağlantılı olması tarihini bir 
kez daha göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, mifoloji, Nuh tufanı, efsane, Nuh Peygamber. 

 

ESCHATOLOGICAL VIEWS IN FOLKLORE TEXTS ABOUT NOAH'S STORM 

Nigar ZEYNALOVA2 

Abstract 

Until now we know that there is no cataclysm associated with the name of any prophet. Noah's 
storm is also a great folklore event. Its name is often found in legends and myths. In these texts, 
Noah's personality is even higher than the flood. The name of Mount Judi, on which Noah's ark 
rests, is also estimated in the Holy Koran. Historical facts indicate that the currently distributes 
Noah's cramped Judi in Turkey where the ship was abandoned. Recent research proves all this. 
Noah's life and activities became folklore. There are many legends about Noah. The suras and 
verses of the Koran played an important role in the creation and spread of these legends and 
rumors. 25, 28, 32, 33, 34, 35 texts of "Azerbaijani mythological texts" were dedicated to Noah. 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tez Yazarı, zeynalova.nigar.a@gmail.com. 
2 Dissertant of the Azerbaijan National Academy of Sciences, zeynalova.nigar.a@gmail.com. 
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It is known that the water element takes place in all creation and eschatological myths. In 
creation mythology, the force that creates the cosmos of water is described in eschatological 
myth as a destructive force that brought the end of the world. Water is regarded as a chaotic 
power in Azerbaijani myth regarding the flood. In the legends surrounding the flood that caused 
Noah's flood, there are high mountains where people took refuge. In the Flood Mountain legend, 
it says that the top of the Flood Mountain is covered with snow twelve months of the year. In 
ancient times, they chose the mountain to protect it from storms, earthquakes, and enemy 
attacks. The mountain is one of the oldest creations. In the legend of "Ashabi-Kahf", in 
Nakhchivan territory, is shown that the first creature that took refuge in the cave was protected 
by the mountain. The main point of the legend is that Noah's ark struck the Storm. Hence the 
sacred lake is also associated with Noah's name, and the legend shows two pieces of wood 
floating in the ship and helping people escape from the enemy. Apparently, the main signifier 
here is the sacredness of the mountain associated with Noah's name. 

Noah's storm is historically different from other storms in the world. The history of the storm is 
not legendary, it took place within certain limits. The fact that this storm is linked to the name 
of the Prophet Noah once again shows its history. 

Key words: folklore, mythology, Noah's flood, legend, Prophet Noah. 

 

Giriş 

Dünyadaki sel felaketlerinden biri de Nuh tufanıdır. Bu sel, Nuh'un adıyla ilişkilendirilmiştir. Birçok 

eski kitap, İncil, Tevrat ve Kuran'ın hepsi bu fırtınadan bahseder. Tufan hakkında bilgi, dünyadaki 

tüm halkların, eski Sümerlerin, Babillilerin, Akadlıların, Yahudilerin, Slavyanların, Hintlilerin, 

Avustralyalıların, Avrupalı ve Amerikan yerlilerinin ve Afrika halklarının dini dünya görüşlerinde 

bulunabilir. Bu halkların dini ve mifolojik toplantılarında Nuh tufanı bir tufan olarak hatırlanır. Ancak 

dini kitaplarda - İncil, Tevrat ve Kuran'da bu fırtınadan kendi adıyla bahsedilir. Çalışmanın temel 

amacı, Nuh tufanı ile ilgili metinler ile mifolojik-eskatolojik karşılaşmalar arasındaki bağlantıyı 

incelemektir. Daha önce dünya fırtınaları tarihinde, Nama, Mu, Atlantis, Bilgamis'te anlatılan fırtına, 

Mısır'daki fırtına, Kızılderililerdeki Manu, Yunanlılarda Fırtına Devkalion, Çin'deki fırtına, Maya, 

Inc., Alconkin ve Tupinamba gibi fırtınalar vs. mifolojik bir karaktere sahip oldukları için, halklarının 

mifolojilerinde fırtına mifleri olarak kabul edilmişlerdir. Bunlardan en sık bahsedilenleri Mu, Atlantis, 

Tartaria, Devkalion ve Noah selidir. 

D. Karakurt'un araştırmasının metnine göre Türk mifolojisinde, Nama ve ya Jima adlı çok kutsal bir 

adamın adıyla ilişkilendirilen Nama tufanı Altay inancıyla ilişkilendirilir. Tufan yatıştığında Nama 

kuru bir yer bulmak için bir kuzgun, sonra bir şahin ve bir ala gönderdi. Onların gelmediyini sanıb bir 

güvercin gönderir ve o, döndüğünde dimdiyinde bir zeytin dalı getirir. Toprağın bulunduğunu anlayan 

Nama, güvercini kutsal bir kuş yapması için Tanrı'ya yalvardı. Önce üç kuşu lanetledi, birine karkası 

adı verdi diğerini çöpün içindeki çöplerde, saksağanı çalması için yapdı ve güvercinin evlerde 

yaşamasını emretti [2, s. 196-197]. 

Kutsal yazılara göre Nuh'un tufanı, eski halkları cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderilen büyük 

bir tufandı. Pek çok dini edebiyyatta Nuh Tufanı olarak da bilinir. Nuh'un gemisi ise Tevrat'ın Tawkin 

(Yaratılış) bölümünde boyutlarını, yapısını, selleri ve sonraki detayları ve Tanrı'nın "Yarattığım 

insanları, hayvanları, sürüngenleri ve kuşları yer yüzünden yok edeceğim." sözünün büyüklüğünü 

açıklar. Allah azgınları cezalandırmak için tufanı göndeririken, insan ırkına ve diğer canlılara bir şans 

daha vermek için Nuh'a bir gemi yapmasını emreder. Bu geminin izlerinin 27 Nisan 2010'da Ağrı 

Dağı'nda bulunduğu söyleniyor. 

Kur'an-ı Kerim, Hud Suresi'nde Nuh Peygamber hakkında şöyle buyurmaktadır: “Nuh'a 

vahyedilmiştir: 'Önce iman edenler dışında kimse inanmaz. Eskiden yaptıklarına üzülmeyin. 

 (Yakında onları yok edeceğiz ve sizi kâfirlerin zulmünden kurtaracağız! ”[4, s. 286]. 

“Kontrolümüz altında ve vahyimize göre (size öğrettiğimiz gibi gemini) inşa edin ve zulmedenler 

hakkında Bana yalvarmayın (Benden bağışlanma dilemeyin). Çünkü onlar suda boğulacaklar. [4, s. 

286]. 
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Ve emrimiz gelip tendir kaynayınca: Her hayvandan bir erkek vardır, onlardan bir çift dişi; Zaten 

mahkum olanlar dışında ailenin geri kalanını gemiye koyun! " Aslında çok az insan ona inanıyordu 

”[4, s. 286]. Nuh, “Gemiye binin. Onun fitnesinde durmasıda, merhametli Tanrının adına. Şüphesiz 

Rabbim, Bağışlayandır, Merhametlidir. [4, s. 286]. 

Nuh'un tek oğlu Kenan onlarla gitmek istemedi. Nuh ona gemiye binmesini ve kâfirlerden olmamasını 

söyledi, ama "O dağa sığınırım, beni sudan korur" dedi. Tanrı'ya inanmadığı için boğulanlardan 

biriydi. Kuran, Nuh'un gemisinin ve ailesinin Cudi Dağı'nda durduğunu gösterir [4, s. 287]. Sure 

50'den Tanrı'nın Hud peygamberini Nuh'tan sonra gönderdiği zaten açık. 

Görüldüğü gibi Kuran'da Nuh'un gemisinin durduğu dağın adı hakkında en doğru bilgiler yer 

almaktadır. Hud Suresi'nin 44. ayeti: “Ey toprak! Suyu yutun. Ey cennet! Yağmuru durdurun! " 

Söylendi. Su çekildi. Bitti. (Nuh'un kâfirleri yok etme emri yerine geldi). Gemi Cudi Dağı'na oturdu 

ve "Zulmedenleri yok edin" dedi. [4, s. 287] Nuh'un gemisinin yaklaştığı dağın adı Cudi'dir. Bu dağın 

yeri hakkında çeşitli versiyonlar öne sürülmüştür.  

Menbelerde ismi kullanılan Urartu, Mezopotamya'nın kuzeyinde, eski Azerbaycan topraklarında 

bulunan bir ülkedir. Cudi, Güneydoğu Anadolu'da Şırnak ile Silopi ilçe merkezleri arasında 2.114 m 

yüksekliğinde bir dağdır. 

 

Nuh Tufanı Hakkında Bazı Efsaneler 

Nuh hakkında birçok efsane var. Nuh diye çağrıldı çünkü çok ağladı. Uzun boylu, ince, buğday rengi 

bir adamdı. Adem'den sonra insanın ikinci babası olarak kabul edilir. 950 yaşında olduğu söyleniyor. 

E.Ə. 2705'te doğdu. 1755'te öldüğü söyleniyor. 18 Kasım onun anım günüdür. Necef'te Nuh 

Peygamber Türbesi Ali'nin türbesine yakın olduğu rivayet edilir. 

Nuh tufanı 40 gün 40 gece yağmurdan sonra geldi. Nuh'un tufanı Asya kıtasını ehate etmişdir. 

Nuh Tufanı kavramı, hristiyanlık, musevilik ve islam'ın ortak bir inancıdır. Altay efsanesine göre, 

demir boynuzlu bir keçi bu fırtınayı bildirdi. 

Nuh'un hayatı ve faaliyetleri folklor haline geldi. Nuh hakkında birçok efsaneler vardır. Bu efsanelerin 

ve rivayetlerin yaratılmasında ve yayılmasında Kuran'ın sureleri ve ayetleri önemli rol oynamıştır. 

"Azerbaycan mifolojik metinlerinin" 25, 28, 32, 33, 34, 35 numaralı metinleri Nuh'a ithaf edilmiştir. 

Su unsuru, tüm yaratılış ve eskatolojik mevcuttur. Yaratılış miflerinde, su boşluğunu yaratan kuvvet, 

eskatolojik miflerde dünyanın sonunu getiren yıkıcı bir güç olarak nitelendirilir. Su, Azerbaycan'ın 

tufanla ilgili miflerinde de kaotik bir güç olarak kabul edilir. Nuh'un tufanına neden olan tufanı 

çevreleyen efsanelerde, insanların sığındığı yüksek dağlar vardı. Tufan Dağı efsanesi, Tufan Dağı'nın 

tepesinin yılın on iki ayı karla kaplı olduğunu söyler. Karın altında köpek gibi havlayan hayvanlar var. 

Bunlara kar hayvanları denir. Eskiler dağları fırtınalardan, depremlerden ve düşman saldırılarından 

korumak için seçtiler. Dağ ilk yaratımlardan biridir [1, s. 41]. “Eshabi-Kef” efsanesi, dağın bir 

mağaraya sığınan Qıtmırı ve bir tufandan dağa sığınan ilk canlıyı koruduğunu da gösterir. 

Efsanedeki ana nokta, Nuh'un gemisinin Tufan'a çarpıp paramparça olmasıdır. Bu nedenle, kutsal göl 

Nuh'un adıyla da ilişkilendirilir ve efsane, gemide yüzen ve insanların düşmandan kaçmasına yardımcı 

olan iki tahta parçasını gösterir. Görüldüğü gibi, burada ana noktası Nuh'un adıyla anılan dağın 

kutsallığıdır [1, s. 41]. 

Nuh ile ilgili bir başka efsane şecere ile ilgilidir. Efsanede, eski türklerin soyundan gelenlerin Nuh 

peygamberi ile ilişkilendirildiğini görüyoruz. Nuh'un yedi oğlu vardı, bunlardan altısı gemiye girip 

tufandan kaçtı. Nuh oğullarına istediğin canlıları almalarını, karaya gitmelerini ve tohumlarını 

çoğaltmalarını söyler. Nuh'un Türk adlı oğlu bir koyun ve bir koç alıp toprağa düştü. Bu topraklar bir 

adaydı. Türk 450 yıl bu adada yaşadı, hayvanları bu adada çoğaldı, adanın tüm otları ve çalıları yenildi 

ve yiyecek hiçbir şeyleri kalmadığından mahv oluyorlar. Türk bu soruna çözüm arıyor. Bir gün 

koyunlarından birinin parçalanıp yenildiğini gördü. Türk bu hayvanı izliyor ve bir karaltının adaya 

geldiğinde onun gri bir kurt olduğunu görüyor. Hayvanın üzerine gediyor. Gri kurt Türk'ü görür ve 

geldiği yoldan geri koşar. Türkler onu izliyor. Kurt gittiği yerde, su asla ayak bileğine ulaşmaz. Bir 

süre yürüdükten sonra sehraya çıkarlar. Bununla Türk kurtulur. Türk bayrağıma gri kurt resmi çizmem 
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gerektiğini düşünüyor. Efsanede kurta bir xilaskar Kurt, eski Türkleri Ergenekon'dan kurtardığı gibi, 

bu kadim efsanede de Türkleri adadan kurtarır. Türkler torunlarına boz kurda inanmalarını, ona 

tapmalarını ve zor zamanlarda yardım çağırmalarını emretti [1, s. 42 - 43]. Efsane, Türk ve gri kurdu 

paralel olarak tasvir ediyor. Efsanede üç sebep vardır: tufan motifi, yaratılış motifi ve kurt motifi. Bu 

üç motif, dünya selinden sonra Azerbaycan topraklarında Türk neslinin kutsallığını kazanan soy 

efsanesinin temelini oluşturur. Nuh bir ihtiyar olarak ülkeyi oğulları arasında paylaştırdı. 

Başka bir efsane, kozmik kaza olan Nuh'un tufanı ile ilgilidir. Efsanede, Yılan dağı, Kemçi Dağı ve 

Ağrı Dağı'na Nuh tarafından ad verdiğini söyleniyor. Nuh'un gemisi her yerde sakin sulardan geçer ve 

ancak bir dağdan geçtiğinde gemi sıkışır. Nuh der: İnan ki, dağdır. Bu yüzden dağa Yılan Dağı 

deniyor. Mahsati İsmayil, yazılı ve sözlü edebi örneklerde bulduğumuz Adqoyma geleneğini 

bünyesinde barındıran "Nuh Tufanı" efsanesine göre Ağrı, İlandağ ve Kamçi dağlarına Nuh Nabi adını 

verdiğini yazıyor. Eski Türklerde adqoyma geleneği azizlere özgüdür ”[5, s. 118]. 

Nuh'un gemisinin başı yine dertte. Nuh, bu dağın o dağdan daha az olmadığını söylüyor. Bu kelimeye 

göre dağın adı Kemçidir. Nuh'un gemisinin başı daha da büyük belada. Nuh, dağın daha ağır olduğunu 

ve geminin geçemeyeceğini söylüyor. Bu dağın adı Ağrı Dağı olarak kalır [1, s. 45-46]. Bu efsanede, 

Nuh'un sıfat işlevi folklor geleneğinden gelmektedir. Hızır hakkındaki miflerimizin de sıfat özelliği 

vardır. Böylece Nuh bir sanatçı olur, kutsallık cüppesi giyer ve azizlerin sıfatı onun için de geçerlidir. 

Bu efsaneye benzer bir başka efsane de şöyledir: “Dünya sular altında kaldığında, Nuh gemisi ile su 

yüzeyindeydi. Gün geçer, zaman geçer ve söz yerine getirildiğinde su yavaş yavaş çekilmeye başlar. 

Su çekilirken gemi alçalır. Bir noktada, geminin ağır bir şeye dokunduğunu gördüler. Nuh diyor: 

- Ne zor bir şey! 

Suya bakarlar ve onun büyük bir dağ olduğunu görürler. Nuh bu dağa Ağır Dağ adını verdi. Su hala 

günün sıcağından çekiliyor. Yakında gemi şiddetle sallanıyor. Nuh diyor: 

- İnan bana, bu da dağdır. 

Bu nedenle Ağır Dağı Ağrı Dağı, geminin ikinci kez dokunduğu yer Yılan Dağı olarak adlandırılır 

”[1, s. 47]. Yapısı nedeniyle, bu efsane kulağa orijinal efsaneden daha doğru geliyor ve onun bir 

çeşididir. 

Başka bir efsane, Nuh'u bir peygamber olarak tanımlar. Efsane, Nuh'un gemisinde bir delik açıldığını 

ve geminin suyla doldurulduğunu söylüyor. Deliği kapatamazlar. Nuh, deliği kapatanın dileğini yerine 

getireceğini söylüyor. Kayığın içindeki büyük bir yılan kuyruğu ile deliği kapatır ve su kayığı 

doldurmaz. Bir süre sonra fırtına sakinleşir ve su çekilir. Nuh insanları gemide bırakır. Yılan, bir gün, 

peygambere, "Benim torunlarımın dünyadaki en tatlı şeyleri yemelerine izin vermeni istiyorum" diyen 

Nuh'un sözünü hatırladı. 

Nuh kabul eder ve kırlangıç ve arıyı en tatlı şeyleri aramaya gönderir. Arı, en tatlı şeyin insan eti 

olduğunu hisseder. Peygambere söylemek için geldiğinde kırlangıç, insanı kurtarmak için arının dilini 

kaptı. Arı konuşamaz, fısıldar, "Bunu neden yaptın?" Kırlangıç cevap verir, "Sadece insan etinin 

tatlılığını mı gördün?" Bizim için evler yapıyorlar, yuvalar yapıyorlar, koruyorlar. Neden onları 

görmedin? 

Nuh'a gelirler, arı kendini ileri iter, çok çalışır, hiçbir şey anlayamaz. Kırlangıç, en tatlı şeyin toprak 

olduğunu söylüyor. 

Nuh yılana toprağı yemesi için verir [1, s. 46]. Burada mifin iki bölümden oluştuğunu görüyoruz. İlk 

bölüm sel ile ilgili. Nuh, Tanrı'nın izniyle bazı canlıları tufandan kurtardı. İkinci bölümde Nuh'un 

adaleti hissedilir. Yüce varlığı yılandan bir kırlangıç nezaketiyle kurtarır. Başka bir efsane, fırtına 

olacağını söylüyor. Uzun ömürlü beyaz saçlı bir adam, Nuh'tan onu yanına almasını ister. Nuh söz 

veriyor. Ancak yolculuk sırasında beyaz saçlı yaşlı kadın Nuh'u unutur ve yaşlı kadın yeryüzünde 

kalır. Tufandan sonra yaşlı kadın Nuh'u hatırladı ve ona bulaştırmaya gitti. Karının evine yaklaştığında 

karının sesini duyar, güvenli olduğunu, ip yapıldığını görür ve karının salim olduğunu buluyor. [1, s. 

47]. Bu kozmolojik bir efsanedir. Efsanede, önce kozmosun çöktüğünü görüyoruz. Nuh'a bir sel 

çıkacağı söylendi. Kozmosun restovrasyonundan sonra Nuh yaşlı kadınla tanıştı ve yeni dünyanın 

yaşlı kadının imajına inşa edildiğini gördü. Tanrı, Nuh'un yeni bir dünya inşa etmesine yardım etti. 
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Yani Nuh hem kurtarıcı hem de inşaatçı. Yapıcılığı, yeni dünyanın dönüşünde yüzün dönüşünde 

yansıtılır. 

Görüldüğü gibi Azerbaycan miflerinde fırtına mifleri milli düşüncenin etkisiyle oluşmuştur. Sellerle 

ilgili mifler, dünya halklarının miflerinde de yaygındır. Bu sel mifleri, her milletin mifolojisinin bir 

özelliğidir. Doğu halklarının mifolojik toplantılarında dağ, insanları sellerden kurtarmada önemli bir 

rol oynamaktadır. Diğer ulusların mifolojilerinde balıklar, kaplumbağalar, boğalar ve diğer 

hayvanlardan başlıca kurtarıcılar olarak bahsedilir. 

Dünya milletlerindeki fırtına mifleri aynı zamanda dünyanın sonuyla ilgili ilk dini miflerdir. Fırtına 

mifleri daha sonra Hristiyan öğretilerinden etkilenmiştir. Bu, özellikle Nuh hakkındaki tufan mifleri 

için geçerlidir. Kuran'da ayrıca Nuh Peygamber'in isminden de bahsedilmekte ve tufan mifine İslami 

bir bakış açısıyla muamele edilmektedir. Sel efsanelerinde de bir çatışma var. Bu, baba Nuh ve oğlu 

Kenan arasındaki çekişmedir. Efsane, oğlunun babasının dinine uymadığı için Tanrı tarafından ölüme 

mahkum edildiğini gösterir. Burada dini-mifolojik mantık baba ile oğul arasındaki çatışmada değil, 

oğlun dini görüşleri ile babanın dini görüşleri arasındadır. Bu gelişki hem İslami bakış açısından hem 

de Hristiyan bakış açısından açıklana bilir. Yeryüzüne gelen 124.000 peygamberden Nuh, yeni bir 

medeniyetin başlangıcıyla bağlantılı olarak erken museviliğin dini miflerinin (önce Hristiyanlık, sonra 

İsa Mesih'in adı) ilk kahramanıydı. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın ilk günlerinde bile, dini miflerde 

Nuh'un imgesi tamamen dinsel görünmektedir. Hristiyan milletler arasında Nuh'un kişiliği etnografik 

ve folklor anlamı haline geldi. Bu özelliği Azerbaycan'da Nuh Peygamber ile ilgili komplolarda 

görüyoruz. Adını, oğlu Yafes soyundan gelenlerin doğuşunda Türklerle olan bağlantısı, Nuh 

Peygamber hakkındaki mif ve efsanelerin gelişiminde yeni bir yön ortaya çıkarmıştır. Her bir Türk 

halkı, kendi etnografyasına ve folkloruna karşılık gelen komplolar yaratarak peygamberi kendi haline 

getirdi. Bunu Azerbaycan miflerinde görüyoruz. Dağlar, peygamberin kişiliğine saygı nedeniyle 

tarihsel olarak kendi adıyla anılan Nuh'un adını almıştır. Bu milli özelliği, dünyayı simgeleyen yaşlı 

kadın imgesinin Nuh Peygamber ile bağlantısında görüyoruz. Süleyman Peygamber ve yaşlı kadın 

("Süleyman Peygamber ve ihtiyar kadın") örneğinde de bu efsanenin aynı bağlamda tekrarlandığını 

gördük. Burada her iki efsanede de eski (dünya) alan işaretlenmiştir. Tufan miflerinde dünyanın 

çöküşü ve yeni bir dünyanın yaratılması temel şartlardır. Böylece, dünya hakkındaki miflerin (yaşlı 

kadın) konusu, Nuh tufanı mifine uyarlanmıştır. Her iki mif de diriliş mifolojisini içerir. Süleyman 

Peygamber ile ilgili ilk efsanede diriliş metinde zayıftır. Tufan miflerinde diriliş doğası gereği 

kosmiktir ve yeni bir dünya, insanlar ve doğa yaratmaya hizmet eder. Tufan efsanelerinde, Türk 

neslinin bir kurda bağlı olduğunu şecere olarak görüyoruz. Bu motifte Oğuz Xaqan ve soyundan 

gelenler kurda olan bağlılığı tekrarlar. Aynı zamanda Türk yaratılış miflerinde yer alan “Büyük Beyaz 

Anne” mifolojisi, tufan miflerine bulaşmakta, yaşlı kadın imajında anneyi temsil etmekte ve mifolojik 

ana tanrıça Humay'ın paradigmalarını oluşturmaktadır. 

Nuh Peygamber'in tufandan sonra çocuklarına yaşayacakları toprakların bölünmesi konusunda 

söyledikleri ile Oğuz Xaqanın topraklarını oğullarına bölüşümü arasında bir benzerlik görebiliriz. 

Oğuz Xaqan gibi Nuh Peygamber de toprakları torunları arasında paylaştırdı. "Oğuzname" ye göre 

Nuh Peygamber, en büyük oğlu Yafes’e Doğu ülkeleri olan Türkistan'ı vermiştir. Türkler Yafes'ten 

(Olcay Han) doğmuştur [7, s. 10]. 

Sonuç 

Nuh tufanı çok geniş bir alanı kapladı. Sadece bir sel değil, fırtınanın içeriğine göre toprakları, 

insanları ve doğayı tahrip eden korkunç bir felaketti. Nuh Tufandan çok sonra yaşadı. Yeni dünyanın 

yaratıcısı olarak kabul edilir. 

Nuh'un tufanı, tarihsel olarak dünyadaki diğer sellerden farklıdır. Tufanın tarihi efsanevi değil, belli 

sınırlar içinde gerçekleşti. Bu tufanın Nuh Peygamber'in adıyla bağlantılı olması tarihini bir kez daha 

göstermektedir. 

Nuh tufanı hakda bu yazının teorik önemi, mif araştırmasında teorik bir kaynak olarak kullanılması 

olasılığı ile, pratik önemi ise eserin üniversitelerde miflerin öğretiminde pratik bir araç olarak 

kullanılması olasılığı ile belirlenir. 
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ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNDE FOLKLOR MOTİFLERİ  

(Eva Weaver “Kuklacı Çocuk” Eseri Esasında)  

Doç. Dr. Aytac ABBASOVA1 

 

Özet 

Zaman; 2.Dünya Savaşı başlangıcı ve yılları, yahudi semtindeki yaşamlar, Almanların Polonya'yı 
işgali ve daha sonra bir çocuğun kuklaları ile hayata tutunuşunu muhteşem bir olay ve anlatım 
biçimiyle okuyucuya aktarıyor. Kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Yahudi bir çocuğun 
hikayesi anlatılıyor, kuklacı çocuk. İkinci bölümde Alman askerin hikayesine yer verilmiş. İlk 
bölümdeki olaylar farklı bir gözle aktarılmış ama bir nevi ara yol bulmaya çalışmış yazar. Üçüncü 
bölümde ise kuklacı çocuğun en sevdiği kukla prensle buluşmasına yer verilmiş. Kitabın tamamına 
bakınca kuklacı çocuktan çok kuklanın hikayesi olmuş.  Birçok çocuk yazarının büyülü güçleri veya 
kendilerine ait bir şeyleri vardır. Kuklacı çocuğun ise tahtadan kuklası ve paltosu vardır. 

Savaşının acımasızlığını bir çocuğun diğer çocukları sonunun ölüm olduğunu bile bile mutlu etme 
isteği zorla yapılanların nedeni bilme isteği ve herkesin hayatında yer eden ve tarihin sessiz tanığı 
bir kuklanın 60 kusur yıl sonra sahibine dönmesini acı ve bir o kadarda fantazi hikayesidir. Ellie ile 
yahudi çocukların hastanesinde çocukları neşelendirip ve birçok çocuğun hayatını paltosu 
sayesinde kurtarır. Bir gün taki Alman askerleri tarafından durdurulup bir somon ekmek 
karşılığında gösteri yapmaya zorlanıp, kapıdan girdiği sırada, çocukluğu ve sevdiği herşey elinden 
alınana kadar..  

Küçük bir çocuğun umut dolu büyük hikayesi ile kukla ve bir paltonun büyüsünü görüyoruz. Bu 
sihir kahramanımızı her seferinde korur ve onu çaresiz bir durumdan kurtarır. Kukla oyunu her 
zaman bir çok masallarda, hikayelerde çocukların büyülü dünyasında olmuştur. Yazar bu motifi 
çok başarılı bir şekilde kullanmışdır. 

Yazarın anlatım üslubu ve teknikleri o kadar iyiydi ki, okucu kendini kamplarda Mikanın ve Max'ın 
yanında gibi hissettiriyor. Olay akışları ve kurgusu gayet güzel, dönem meraklılarını içine çekecek 
savaşın en büyük mağdurlarının çocuklar olduğunu bir kez daha göz önüne seren bir eserdir. 

Anahtar kelmeler: çocuk edebiyatı, savaş çocukları, kuklaçı, palto, Eva Weaver 

 

FOLKLORE MOTIFS IN CHILDREN'S LITERATURE WORKS 

(Eva Weaver's “The Puppet Boy of Warsaw” on the basis of work) 

Abstract 

Time; It conveys the beginning and years of World War II, the lives in the Jewish district, the 
German invasion of Poland, and later a child's clinging to life with their puppets, with a 
magnificent event and narrative style. The book consists of three chapters. The first chapter tells 
the story of a Jewish boy, the puppeteer boy. In the second part, the story of the German soldier 
is given. The events in the first episode are conveyed with a different perspective, but the writer 
tried to find a way out. In the third part, the meeting of the puppeteer boy with his favorite 
puppet prince is included. Looking at the whole book, it was the story of the puppet rather than 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Folklor ve Yazılı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi, 

folklorgirl@mail.ru 
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the puppeteer child. Many children's writers have magical powers or something of their own. 
The puppeteer has a wooden puppet and coat. 

The brutality of his war is a story of a child's desire to make other children happy even if death 
is the end, the desire to know the reason for the forced actions, and the return of a puppet, 
which is a silent witness of history, in everyone's life, to its owner after 60 flawless years, is a 
story of pain and fantasy. She cheers up the children in the Jewish children's hospital with Ellie 
and saves many children's lives thanks to her coat. One day, when he was stopped by German 
soldiers and forced to demonstrate in exchange for a salmon bread, he entered the door, until 
his childhood and everything he loved was taken away. 

We see the great story of a little boy full of hope and the magic of a puppet and a coat. This 
magic protects our hero every time and saves him from a desperate situation. Puppet play has 
always been in the magical world of children in many fairy tales and stories. The author has used 
this motif very successfully. 

The narrative style and techniques of the author were so good that the reader feels like he is 
with Mika and Max in the camps. The flow of events and its fiction is very good. It is a work that 
once again reveals that children are the biggest victims of the war that will attract period 
enthusiasts. 

Key words: Children's literature, war children, puppeteer, coat, Eva Weaver. 

 

 GİRİŞ 

Zaman; 2.Dünya Savaşı başlangıcı ve yılları, yahudi semtindeki yaşamlar, Almanların 

Polonya'yı işgali ve daha sonra bir çocuğun kuklaları ile hayata tutunuşunu muhteşem bir olay ve 

anlatım biçimiyle okuyucuya aktarılmasından konuşan bir kitap. Kitap üç bölümden oluşuyor: Birinci 

bölümde Yahudi bir çocuğun hikayesi anlatılıyor, kuklacı çocuk. İkinci bölümde Alman askerin 

hikayesine yer verilmiş. İlk bölümdeki olaylar farklı bir gözle aktarılmış ama bir nevi yazar ara yol 

bulmaya çalışmış. Üçüncü bölümde ise kuklacı çocuğun en sevdiği kukla prensle buluşmasına yer 

verilmiş. Kitabın tamamına bakınca eser kuklacı çocuktan çok kuklanın hikayesi olmuş. Birçok çocuk 

yazar her zaman hikayesinde eserin çocuk kahramanına büyülü güçler ve ya kendilerine ait bir şeyler 

verir. Kuklacı çocuğun ise tahtadan kuklası ve büyük babasından kalma paltosu vardır. 

Hikâyede Almanların yahudilere karşı 1938-40 yıllarında amansız davranış ve tutumlarından 

bahs edilir. Hikâyelerde ana karakter çocuklar olarak seçilmiştir. Bu durum hikâyeyi okuyan 

çocukların hikâye kahramanı ile kendisini yakın hissetmesini sağlıyor. Çocuk, kahraman aracılığıyla 

başına gelebilecek olayları tanıyarak karşısına çıkabilecek olaylarda nasıl davranması gerektiğini 

öğreniyor. Çocuk karakterler kendi başına bu durumları somutlaştırarak hafızasında yer edinmesini 

sağlamaktadır. Ana karakter okuyucu çocuk tarafından rol model alınmaktadır. Ana karakter 

hadiselere yön veriyor, bir çok çocuğun hayatını kurtarıyor ve karşılığını alıyor. Bu durum eseri 

okuyan okucular kitapta karakterlerin sorguladığı ve doğruya ulaştığı ideolojiyi sorgulamadan hazır 

olarak zihnine almasını sağlıyor.  

  

 Savaşan Çocuk Kahraman 

Mika Polonyalı Yahudi bir çocuktur. Almanların savaşı kazanıp ülkeye girmesiyle: ailesi ile 

birlikde yahudi olduğu için hakları elinden alınır, aç bırakılır ve sevdiklerinden ayrı düşer. Tüm bu 

zorluklara büyük babasından ona kalan: gizli cepleri olan paltosu ve kuklalar sayesinde dayanır. 

İnsanlara mücadele isteği aşılar. Hikaye Mika, Mika'nın torunu Danny; Alman asker Max ve Max'in 

torunu Mara'nın ağzından anlatılır. İki kişinin yaşadıkları, prens sayesinde birleşir ve ortaya kapsamlı 

bir roman olan Kuklacı çocuk çıkar. 

Eva Weaver eserde Polonya Yahudilerinden bir ailenin başından geçenleri, savaşın 

acımasızlığını, Yahudilere yapılan adaletsizliği elinden geldiğince tüm çıplaklığıyla anlatmaya gayret 

göstermiştir. Alman asker Max’in Sibirya’daki askeri kamptan kaçarak memleketi Almanya’ya 

ulaşana kadar yaşadıkları, çektiği acılar ve savaştan duyduğu pişmanlıklardı.  
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1940'larda Almanya'da Yahudilerin acımasız soykırımı en çok çocukları etkiledi. Anne-

babalarını gözleri önünde vuran, onları yalnız ve aç bırakan Nazi askerleri, kimseye merhamet 

göstermedi. Gettoda yaşamak zordu. Küçük ama büyük bir kalbi olan Mika bunu başara bildi. 

Umudunu yitirmedi. Sonuç olarak, kendisi gibi  yüzlerle çocuklarını ve ailesinin hayatını koruyabildi. 

Mika'nin en büyük gücü umuduydu. 

“Nazi propagandası Alman halkının hayatının her yerindeydi. Alman halkı sokaklarda yürürken 

geleneksel Alman ailesini simgeleyen ve “Ein Volk, ein Reich, ein Führer! (Tek halk, tek 

imparatorluk, tek lider!)” sloganlı Hitler afişleri; Hitler’in gülerken, çocukların ellerini sıkarken veya 

milletin tezahüratlarını mahcup bir şekilde kabul ederken resmedildiği posterleri görürlerdi. 

Evlendiklerinde Hitler tarafından, “Kavgam” isimli kitabı hediye edilirdi” (Yurdakul A., Alperen A., 

2019:17). Çocuk kahramanımız Mika bunu kendi dilinde ve düşüncesinde çok güzel ve sade bir 

uslupla anlatır. İnsanlığın ayrımcılıkla bir çok hükuklarının çiğnendiyini göre biliyorduk. Alman 

askerlerinin sokağa çıkma yasağı Yahudilerin zor olan hayatını daha da zorlaştırdı. Mika ele bu 

zamanalarda herkese, tüm gettoya umud oldu.  

Almanya’daki Yahudi düşmanlığının asıl sebebi ekonomikti. Almanya beş yıldır otuz milyar 

mark sarf etmişti ve hariçten kredi bulması mümkün değildi. Bu parayı vergileri arttırmak suretiyle 

halktan almak da mümkün değildi. Hâlbuki silahlanmayı hızlandırmak için paraya ihtiyacı vardı. En 

kestirme yol Yahudilerin mallarına el koymaktı (Nirun, 2014: 88). İkinci Dünya Savaşı sırasında 

“dışlama politikası”, “imha politikası”na dönüştü. Kitlesel cinayetler gündelik olay haline geldi. 1942 

ve 1943 yıllarında Almanların gücü Avrupa’da en üst noktaya çıktığında, öldürme süreci de zirve 

yaptı, ölüm kamplarındaki aşırı şiddet Holokost’un (Yahudi Soykırımı) simgesi haline geldi (Caplan, 

2018: 213). 

 

Palto 

Eva Weaver  “Kuklacı çoçuk” eserinde halkdan gelen bir kaç folklor motifinde istifade 

etmişdir. Bu motif eserin tüm gedişini deyişen, kahramanımızın en büyük yardımçısı olan Palto idi.  

“Palto olmadan, olaylar kesinlikle o şekilde meydana gelemezdi. İlk başlarda, bir görgü şahidinden, 

altı düğmeli si- yah renkli yünlü bir paltodan ibaretti, ama cepli bir palto olması onu bir suç ortağına 

dönüştürüyordu. O sırada, iç organları deşilmiş, son parçasına kadar içi boşaltılmış bir yaban domuzu 

gibi duruyordu. Yıpranmış ve demode hale gelmiş olan paltonun bir zamanlar içinde barındırdığı her 

şey gitmişti: Mika ve kuklaları, altın çerçeveli eski gözlüğü, dilencinin flütü, silik harfler, fotoğraflar 

ve tabii, çocuklar. Mika sadece son kitabı bir sır gibi paltonun ceplerinden birine koymuştu. Koyu 

kırmızı renkli deri kaplı, hemen hemen bir defter boyutlarında, fotoğraflarla, kupürlerle ve kargacık 

burgacık yazılarla dolu olan Mika'nın 'Kahramanlar Kitabı' paltonun dikişleri arasında gizli batık bir 

hazine gibiydi. Mika platoyu alıp da bir kutuya tıktığında, hâlâ genç bir adamdı. Bekarlığının son 

gecesi, paltonun ruhunun en karanlık gecesiydi. Orada, gün ışığından nasibini almıyor, bir hiçlik 

haline kayıyor, yavaş yavaş onu sevgiyle tutan her kes tarafından unutuluyordu: Terzi Nathan, 

Büyükbaba Jacob, Ellie, anneler, ikizler, kuklalar ve yetimler...”(Weaver, 2013:7-8). 

Eserin ele ön sözünde paltodan danışılır. Onun varlığının çok şeyi değişeceyi söylenilir. Mika 

paltonun yaranma hikayesini  böyle anlatır.   

“Varşova, 1938. Bu palto dikildiğinde, on iki yaşındaydı.. Terzimiz ve çok sevgili arkadaşımız 

Nathan, bu paltoyu 1938 senesinde, Mart ayının ilk haftasında büyükbabam için dikti. Nathan eski 

bölgede, evimizin yakınlarındaki Piwna Sokağı'nın köşesindeki ufak dükkanda yaşardı. Muhteşem el 

işçiliğiyle tanınırdı ve şehrin dört bir yanından insanlar ona giderlerdi. İğneler ve iplikler dosdoğru 

ellerinden çıkıyormuş gibi, çalışkan bir örümcek edasıyla çalışmaktan asla usanmadı. O iplikler, 

Nathan'ın özenle bir rafta mu-hafaza ettiği zengin ton ve renk koleksiyonu, gömlekleri, pantolonları 

ve ceketleri bir arada tutuyordu ve sonradan anlaşıldığı üzere, sadece giysilerin boyutlarını ve 

büyüklüklerini değil, insanların hayatlarını da değiştirebiliyordu. Dükkanı işgalden önce 

büyükbabamla yaptığım birçok ziyaretten hatırlıyordum; loş ışığı, yetersiz havada istiflemiş 

kumaşların küflü kokusu aklımda kalmıştı...(Weaver, 2013:19)”. 
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Bildiğimiz gibi, pek çok öykü, masal, hikaye ve metinde palto, kahramanın en önemli 

yardımcılarından biri olmuştur. Bu masallardan “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Siyah Pelerinli kız”, “Pamuk 

Prenses”, “Peri kız”, “Süpermen pelerini” ve diğerleri, büyülü bir güç gibi palto / pelerin, kahramanı 

beladan kurtarır ve ona sihirli bir güç verir. Çağdaş Rus edebiyatında, Petrusevskaya'nın “Black Coat” 

(Siyah palto) hikayesinde palto, iyi ve kötü gizli bir dünya anlamında kullanılır. Görünmezlik pelerini 

Harry Potterin hikayesinde kendine yer almışdır. 

Başka bir anlamda palto, ikinci bir dünya, başka bir dünya olarak gösterilir. Mika üzgün 

olduğunda paltosuna sığınır, korktuğunda paltosuna gizlenir ve başkalarına yardım ettiğinde tekrar 

paltoya sarılır. Sayısız cepli palto, Mikan'ın sonsuz maceralarını birleştiriyor. Mika, paltosuyla 

kendine yeni bir dünya kurar. O dünya Mika'ya umut veriyor. Palto bile aç olduğunda Mika'yı tatmin 

eder. Palto, Mika'ya ve onun gibi çocuklara yeni bir hayat verir. Palto Mikanın kuklaları için sahne 

rolünü üstlenir. Kendine küçük bir tiyatro kurar, palto bunun için sahne olur. 

 

Kukla  

Eva Weaverin  “Kuklacı çoçuk” eserinde başka bir motif kuklacılık, kukla oyunudur. Yazar 

bu motifi eserin bütün gedişatına dahil ederek baştan sonadek kullanmışdır. Mika büyükbabasının 

paltosunun içinde bulduğu kukla kafası ile tüm hayatını değiştirir. Hatta yalnız kendi hayatını değilde 

tüm Gettoda yaşayan çocukların - hasta çocukların, yardıma ihtiyacı olan insanların ve nehayet alman 

askerinin hayatında yeni bir sayfa açıyor. 

Paltonun çepinde bulduğu kukla kafası ile kuklaların olduğu odanın anahtarını bulur. Gizli 

oda Mika için yeni bir dünya olur. Kuklalar ise onun yeni dünyadakı kahramanları. “...bunları elimden 

geldiğince kuklaya taktım narin paltonun cebinde bulduğum kafayı özenle kuklanın bedenine diktim. 

Elimi elbisenin altına geçirip, tüm kuklayı, incecik kol. larını, bacaklarını ve güzel kafasını oynattım. 

Bana in koyu renkli gözleriyle bakan kukla, başını eğip selam verdi. “Merhaba, çocuk, ismin nedir? 

Seninle tanıştığıma sevindim. Ben Prenses Sahara,” dedim yüksek sesle. İşte, büyükbabamın 

kuklalarıyla çıraklığım böylece başladı” (Weaver, 2013:49-50)”. 

“Kuklaları keşfedişimi kendime sakladım ve atölyede giderek daha fazla vakit harcamaya 

başladım. Annem bana orada ne yaptığımı sormuyordu, zaten nadiren konuşuyorduk. Pelki de 

kuklalardan haberdardı, ama hissettiği acı onu tıpki bir kuzuyu yutan bir aslan gibi yutuvermişti. Yine 

de, bize her gece satın alabildiği, ya da değiş tokuş edebildiği malzemelerle bir çorba pişirmeyi 

başarıyordu. Büyükbabamın kuklalar dünyasına çekilirken, dış dünyadaki durum daha da kötüye gitti” 

(Weaver, 2013:51)”. 

Bildiğimiz gibi, kukla, elle veya iplerle hareket ettirilerek oynatılan küçük bebeklerdir. Kukla 

oyunları çocukların en büyük eğlencesi ve kukla tiyatrosu onun tabii tiyatrosudur. Kukla’nın tarihi 

hemen hemen beşeriyet kadar eskidir. Çocuk eline geçen bir ağaç parçasını insan farz ederek onu 

hareket ettirip oynattığı zamandan itibaren kukla doğmuştur. Çocukların böyle bebeklerle oynaması 

ve onu konuşturması en iptidai insanlardan beri devam edegelmektedir.  

Türkler dînen pek iyi görülmeyen vücut bulmuş yüzler yerine perde üzerinde hayal göstermeyi 

ve deriden kesilmiş resimlerle oyunlar temsil etmeyi tercih ettiklerinden Türkiye’de hayli zaman kukla 

yayılmamıştır. 

İlk kukla oyunları el kuklalarıdır. İtalya’dan gelen bu tarz kukla oyunları sokaklarda 

oynatılırdı. Arkasında katlanmış bir bezli paravana ve boynunda kayışlarla asılı bir küçük sandık 

olduğu halde mahalleleri dolaşan kuklacılar ağızlarında sakladıkları bir dilli düdükle çatlak bir ses 

çıkararak sokaktan geçerler ve evlerden çağırılınca bir iki dakika içinde bu paravanayı kurar ve 

ağzındaki düdükle şarkılarına devam ederek sandıktan kuklaları çıkarıp paravananın üst kenarından 

göstererek maskaralıklara başlardı” (). 

Türkiyede en muhteşem kukla oyunu büyük burunlu, koca başlı, iri gözlü olan ve İtalyanların 

Polliçinellosunu taklit eden bu kuklaya Karagöz veya İbiş derlerdi. Bunun bir adı da Baba Nuh veya 

Baba Ruhi’dir ki sonradan Beberuhi denmiştir. 

https://www.folklor.gen.tr/halk-tiyatrosu/karagoz.html
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  Düğünlerde hokkabazlık hünerleri gösteren yahudi hokkabazlar da sabaha karşı ateşbazî 

oyunları yapmadan evvel kukla oynatırlardı. Bu kuklalar Karagöz oyunlarının bir taklidinden başka 

bir şey değildi. 

Azerbaycan'da geçmiş düğünlerde gelin damat evine getirildiğinde oynanırdı. Gelin binadan 

çıkarıldıktan sonra cemaat kemerli hale geldi. Gelin bir yanda duvakla ayakta dururken, diğer yanda 

sağ ve sol eliyle damadın yanında duruyordu. Gelinin önünde önce “Geyik oyunu” (“Maral oyunu”) 

oynandı, ardından “Kilimarası” gösterildi. Bu oyunları izledikten sonra gelinin ayaklarının dibinde 

katledildi ve eve girecekti. Modern zamanlarda bu gelenek bazı bölgelerimizde devam etmektedir. 

Elçin Aslanov'a göre Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgelerinin özelliği olan bu oyun, “geyik oyunu” veya 

“deve oyunu” olarak da bilinir (Aslanov, 2015:134). 

“Geyik oyunu” aşk güdüsüne dayanmaktadır. Efsanelerden destanlara kadar farklı türlerde 

bulunan bu motif, iki gencin aşkını anlatıyor, ancak sosyal ve dini farklılıklar nedeniyle tanışamadılar. 

Azerbaycan halkına ve çeşitli Türk halklarına ait oyunlar ve gösteriler dramatik bir 

çoğunluktadır. Aynı zamanda bu halk oyunları bölgesel bir karaktere sahip olup aynı veya farklı 

bölgelere ait oyun ve performanslara ayrılmaktadır. Kelbecer yöresi örnekleri arasında halk oyunları 

da özgünlükleriyle öne çıkmaktadır. Bu oyunlar arasında “Geyik Oyunu”, “Kilimarası Oyunu” ve 

diğerleri bulunur. Bir süredir halk arasında popüler olan ve eski bir tarihe sahip oyunlardır. 

Kukla, folklorda çok eski bir motiftir. Yazar bu motifi eğlendirmek için orijinal anlamıyla 

kullandı. Hepsi bu kadar değil, kuklacılık bir oyundan çok bir gerçeklik haline geliyor. Mika'nın 

elinden sarkan bebekler, bir Alman askerinin elinde bir ipten sarkan Yahudi bir adamdı. İstedikleri 

gibi oyuncak bebekler gibi oyandırlar. Onları diledikleri gibi kontrol edebiliyorlardı. 

Mika kuklaları ve paltosu ile kendine gezici bir tiyatro kurmuştu. Onun paltosu sahne oldu. 

“Büyükbabamın paltosuna sarındım ve kuklaların bana güven veren varlığıni hissetmek için ellerimi 

ceplerinin ta içine soktum. Sahneyi, ya da birçok dekoru götürmemeye karar vermiştim; bu sefer, 

sahne palto olacaktı. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir çocuk gibi görünüyordum, ama paltonun bana 

verdiği güven hissiyle, hızlı adımlarla yürüyordum ve kahramanımın yapacağı yolculuğa hazırdım. 

Hangi kötülük büyülü paltomu delip geçebilirdi? Yola çıktım ve hızla Gesia Sokağı’nda ilerlemeye 

koyuldum. Ellie ve kuklalar aklımdan çıkmadığı için, mahallenin son aylarda ne kadar kötüye gittiğini 

fark etmemiştim. Tıpkı dairemiz gibi, yaşadığımız bölgenin de dikişleri atmak üzereydi. Önceden de 

yeteri kadar yer yoktu, ama iki yanlarına koydukları valizleriyle ve üstüne oturdukları ufak bir kilimle 

alanlarını belirlemiş, kaldırımlarda oturan ailelerin yanından geçiyordum. Birçoğu paçavralara 

sarılıydı, cılız seslerle dileniyor, sıska ellerini öne uzatıyordu. Kuklalarımız bile daha iyi giyimliydi” 

(Weaver, 2013:40-41). 

Mika kuklaları ile sokakda tiyatro kurar ve kazandığı somon ekmeyini ihtiyacı olan insanlara 

getiri. Mika kukla ile hasta yahudi çoçukaları eğlendiri ve onlara umut verir. Motif olarak kukla oyunu 

ve kukla tiyatrosu çok eski zamandan varolmuş, insanların yaşam tarzını ve kültürlerini birleştiriyor. 

 

Sonuç 

Eva Weaver, hikâyede çocuk kahramanlar ve onların iç dünyasını, parçalanmış aileler, anasız 

ve babasız kalan çocuklar gibi savaş ve rejimin baskıları yüzünden zarar gören insanları daha çok 

işlemiştir.  Eserlerdeki çocuklar gerçek dünyada olan ve yazarın hayal dünyasını yansıtır. Ona göre de 

Mika karakteri bu kadar içten ve bize yakın olur.  

Çalışmada küçük bir çocuk yaşadığı mahalledeki pek çok kişiye büyük bir mücadele vererek 

yardımcı oluyor. Yazar, Yahudi çocuklarının yaşamını ve onların hayatta kalma mücadelesini, folklor 

motifi olarak bir palto ve bir oyuncak bebekle –kukla ile güzel bir şekilde birleştiriyor. Palto, 

Yahudilerin Almanlardan ve onlardan saklanacakları yeni bir dünyayı ve her zaman gizli cepleriyle 

ümidin sonu olmayan yeni bir pencere açan bir geleceği simgeliyordu. Kukla, yönetilen Yahudi 

çocukların Nazi askerlerinin elindeki umutlarını ve gelecek yaşamlarını simgeliyor. Mika, kendi 

bulduğu yöntemle Nazi askerinin dikkatini çeker ve onlara kendini önemsetir. Böylece hayatta kalır. 

Hatta onunla birçok hayat kurtarıyor. 
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GENÇLİK EDEBİYATINDA FOLKLOR MOTİFLERİ  

(ELÇİN EFENDİYEV’İN YARATICILIĞI ESASINDA) 

Dr. Öğr. Üyesi Könül HANLAROVA1 

 

Özet 

Folklor daim kaynayan bir çeşmedir. Bir çok  senetkar bu kaynaktan su içmiştir: 
Y.V.Çemenzeminli, İ.Əfəndiyev, S.Vurğun, C.Cabbarlı,  E.Əfendiyev ve diğerleri. Modern 
Azerbaycan edebiyatında özel bir yere sahip olan Elçin Efendiyev sözlü halk edebiyatından eşsiz 
bir şekilde yararlandı. Sanatçının yaratıcılığının yapısını folklordan inşa ettiği söylenebilir. Bu 
tesadüfi değildi. Rübabe Sahir bu bağın babasıyla ilgili olduğunu yazır: “Edebi kökeni Sarı 
Gömlekle Valeh'in Hikayesi ve Arkana Bakma Yaşlı Adam’dan gelişen bir sanatçı için doğal 
olduğunu düşünüyorum.  

Elçin Efendiyev'in folklora olan bağlılığını çeşitlendirirsek, yazarın çalışmasında farklı dalların 
ortaya çıktığını görebiliriz: masal yazarı, folklor motiflerine dayalı romanların yazarı, folklor 
araştırmacısı.  

Elçin'in sanatsal mirası sözlü halk edebiyatı geleneklerine dayanmaktadır. Bu gelenek, yenilikçi 
niteliklerle sürekli güncellenmekte, zengin bir edebi ve sanatsal değer ve insan fikirleri 
kazanmıştır. Yazarın yazdığı masal dizisi bunun bir kanıtıdır. Yazarın 2014 yılında yayınlanan "Yeni 
Hikayeler" adlı kitabı 16 masal içermektedir. Bu masallar bazen “çocuk masalları” izlenimi verse 
de aslında yetişkin masallarıdır. Bu çalışmalarda geleneksel masallarla benzerlikler ve farklılıklar 
bulmak mümkün. "Yaşlı Palıtın Masalı", "Kara Karga Hikayesi", "Söğüt Çubuğu ile Güzel Oleandrın 
Masalı", "Mahkum  Kaysı Ağacının Hikayesi", "Ağlayan Böğürtlen Hikayesi", “Arzunun masalı”, 
“İki müdri balık ailesinin ve aptal kuğunun hikayesi ”vb. bu tür masallar didaktik bir romanı 
anımsatır. Gazanfar Pashayev, Elçin'in öykülerini okurken, Alman bilim adamlarının Grimm 
kardeşlerin, Luis Carol'ın "Alice Harikalar Diyarında" nın, İtalyan Carlo Callodi'nin "Pinokyo'nun 
Maceraları" nın ve Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'in dünya edebiyatındaki öykülerini 
hatırladıklarını belirtti. Araştırmacı ayrıca Elçin'in " Kırmızı ayı balası" ve "İki Çal papağın ve Kara 
Kepkanın Masalı " adlı eserleriyle yeni bir tür “masal-hikaye” yarattığını da not ediyor. 

Sözlü halk edebiyatının derin katlarını araştıran Elçin, "Aslı ve Kerem" destanının  motiflerini 
kullanarak "yeniden yazma örneği" olarak kabul edilen "Mahmud ve Meryem" romanını yazdı. 
Eserde yazarı hem gelenekleri devam eden, hem de yenilikçi bir sanatçı olarak görüyoruz. 

Elçin Efendiyev geniş bir yaratıcılık yelpazesine sahip bir sanatçı, aynı zamanda bir yazar ve bir 
araştırmacıdır. Yazarın “Klasik aşık şiirindeki "Dünya" imgesi monografisi, prof. Vilayat Guliyev ile 
ortak yazılan, folklor ve edebiyata adanmış "Özümüz ve Sözümüz" adlı eser, "Kitabi-Dada Gorgud 
üstünlüğü" monografisi ve Dada Gorgud'a adanmış bir dizi makale, folklorumuzun çeşitli türlerine 
ve aşıklarına adanmış makaleler Elçin'in Azerbaycan bilimine katkılarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, genclik, edebiyat, Elçin, yazar. 
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FOLKLORE MOTİFS İN YOUTH LİTERATURE (BASED ON THE WORKS OF ELCHIN EFENDIYEV) 

Konul KHANLAROVA1 

Abstract 

Folklore is a constant spring. Many artists drank water from this spring: A. Hagverdiyev, YV 
Chamanzaminli, I. Afandiyev, S. Vurgun, J. Jabbarli, E. Afandiyev and others. Elchin Efendiyev, 
who has a special place in modern Azerbaijani literature, benefited from oral folk literature in a 
unique way. It can be said that the artist built the building of his creativity from folklore. This was 
not accidental. Rubaba Sahir connects this connection with the artist's father and writes: "I think 
it's natural for an artist whose literary genesis grows out of 'The Tale of Valeh in a Yellow Shirt' 
and 'Don't Look Back, Old Man.'" 

If we diversify Elchin Efendiyev's attachment to folklore, we can see that different branches have 
emerged in the writer's work: Author of fairy tales, author of novels based on folklore motifs, 
folklore researcher 

Elchin's artistic heritage is based on the traditions of oral folk literature. This tradition is 
constantly updated with innovative qualities, has acquired a rich literary and artistic value and 
human ideas. The series of tales written by the author is a confirmation of this. The author's book 
"New Stories", published by "Education" in 2014, contains 16 tales. Although these tales 
sometimes give the impression of "children's tales", they are in fact also tales for adults. In these 
works it is possible to find similarities and differences with traditional tales. "The Tale of the Old 
Oak", "The Tale of the Black Crow", "The Tale of the Beautiful Oleander with a Willow Rod", "The 
Tale of the prison Eric's Tree", "The Tale of the Weeping Blackberry", “Arzu's  tale” “ the Tale of 
the  wisdom fish's family and the stupid swan” and so on. such tales are reminiscent of a didactic 
novel. While reading Elchin's tales, Gazanfar Pashayev noted that German scholars remembered 
the tales of the Grimm brothers, Luis Carol's "Alice in Wonderland", Italian Carlo Callodi's "The 
Adventures of Pinocchio" and Danish writer Hans Christian Andersen's tales in world literature. 
The researcher also notes that Elchin created a new genre - "tale-story" with the works "Red 
Bear cub" and "The Tale of Two Gray Hats and a Black Cap". 

Elchin, who delved into the deep layers of oral folk literature, wrote the novel "Mahmud and 
Maryam", which is considered an "example of rewriting" based on the motives of the epos "Asli 
and Kerem". In this work, we see the author as both a continuing tradition and an innovative 
artist. 

Elchin Efendiyev is an artist with a wide range of creativity, as well as a writer and a researcher. 
The author's monograph "The image of the world" in classical ashug poetry, prof. The work "We 
and our word", co-authored with Vilayat Guliyev, dedicated to folklore and literature, the 
monograph "Kitabi-Dada Gorgud supremacy" and a series of articles dedicated to Dada Gorgud, 
articles dedicated to various genres of our folklore and ashugs are Elchin's contributions to 
Azerbaijani science. 

Keys Word: Folk, youth, literature, Elchin, writer. 

 

Folklor daim kaynayan bir çeşmedir. Bir çok  senetkar bu kaynaktan su içmiştir: Y.V.Çemenzeminli, 

N.Vəzirov, İ.Əfəndiyev, S.Vurğun, C. Cabbarlı,  E.Əfendiyev ve diğerleri. Modern Azerbaycan 

edebiyatında özel bir yere sahip olan Elçin Efendiyev sözlü halk edebiyatından eşsiz bir şekilde 

yararlandı. Sanatçının yaratıcılığının yapısını folklordan inşa ettiği söylenebilir. Bu tesadüfi değildi. 

Rübabe Sahir bu bağın babasıyla ilgili olduğunu yazır: “Edebi kökeni "Sarı Gömlekle Valeh'in 

Hikayesi" ve "Arkana Bakma Yaşlı Adam" dan gelişen bir sanatçı için doğal olduğunu düşünüyorum. 

Elçin Efendiyev'in folklora olan bağlılığını çeşitlendirirsek, yazarın çalışmasında farklı dalların ortaya 

çıktığını görebiliriz: masal yazarı, folklor motiflerine dayalı romanların yazarı, folklor araştırmacısı.  
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Elçin'in sanatsal mirası sözlü halk edebiyatı geleneklerine dayanmaktadır. Bu gelenek, yenilikçi 

niteliklerle sürekli güncellenmekte, zengin bir edebi ve sanatsal değer ve insan fikirleri kazanmıştır. 

Yazarın yazdığı masal dizisi bunun bir kanıtıdır. Yazarın 2014 yılında yayınlanan "Yeni Hikayeler" 

adlı kitabı 16 masal içermektedir. Bu masallar bazen “çocuk masalları” izlenimi verse de aslında 

yetişkin masallarıdır. Bu çalışmalarda geleneksel masallarla benzerlikler ve farklılıklar bulmak 

mümkün. "Yaşlı Palıtın Masalı", "Kara Karga Hikayesi", "Söğüt Çubuğu ile Güzel Oleandrın Masalı", 

"Mahkum  Kaysı Ağacının Hikayesi", "Ağlayan Böğürtlen Hikayesi", “Arzunun masalı”, “İki müdri 

balık ailesinin ve aptal kuğunun hikayesi ”vb. bu tür masallar didaktik bir romanı anımsatır. Elchin ne 

yazarsa yazsın, ne yazarsa yazsın, asıl mesele bir kişinin ruhsal dünyasını, psikolojisini, iç kargaşasını 

yansıtmaktır. Laconic arsa çizgisi, açık, basit dil, hayal gücü, insancıl fikirler, ilginç görüntü dünyası 

Elchin'in hikayelerini daha okunaklı hale getiriyor. Elçinin büyüklüğü, büyük noktaları küçük bir olay 

örgüsüne sığdırabilmesiydi. Bir romana konu olacak olaylarla ilgili bir hikaye bile anlattı. “Bülbülün 

nağılı” eserində biz bunun şahiti oluyoruz. Bu hikaye felsefi ve psikolojik bir çalışma olarak 

nitelendirilebilir.  Eserde “gelimli-gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya” hakkında düşüncelerini dile 

getirmiş ve insan özgürlüğü konusunu ön plana çekmiştir. Eseri okurken, özgürlüğün dünyadaki en 

büyük zenginlik olduğunu öğreniyoruz . Yazar bu fikri, ölmekte olan yaşlı bir tüccarın özgürlüğe aşık 

bir bülbülle ilgili anısına etkileyici bir plaketle açıklıyor.Ölümün eşiğindeki eski tüccar kimseyi 

görmüyor ne de duymuyor. Yeşil bir orman ve bir bülbül gözlerinin önünde canlanır. Yazar bülbülü 

iki farklı pozisyonda tasvir ediyor - altın bir kafeste ve yeşilliklerin kalbindeki dağlarda bir meşe 

korusunda bir yuvada. Yaşlı tüccar önce ayakları bağlı olarak aldığı bülbülünü altın bir kafese 

koyduğunu hatırlar. Ama bülbül mutlu değil, hep hüzünlü ve kederli şarkılar söylüyor. Bülbülün 

acısını anlamayan tüccar onu serbest bıraktı ve peşinden gitti. Öz evinə, diyarına bağlı olan bülbül  

palıt ağacının oyuğundakı eski yuvasını bulur. Yuvasında neşeli şarkılar söylüyor. Bu şarkılar 

çiçekleri, saf pınarları, berrak denizleri terennüm ediyordu. Bu şarkılar özgürlüğü yüceltti. Lakin bu, 

bülbülün son şarkısı olur. Bülbülün yüreği, memleketinde özgür olmanın mutluluğunu kaldıramadan 

patlar ve ölür. Yaşlı adama katılan genç tüccar, durumu görünce bülbülü kınadı : “Aptal bülbül, altın 

kafesi beğenmedin.” İnsan maneviyatının derinliklerine inmeyi başaran yazar, bu iki sahneyi boşuna 

hayata geçirmedi. Yazar bu noktada masalların didaktik önemini abartmıştır. Yazar bu fikri bize bir 

bülbül, alegorik bir imge aracılığıyla aşılamak istedi: Bir kimse özgür değilse, vatanından uzaksa, 

etrafını saran servet ona mutluluk getiremez. Kendi köyünde özgürce yaşayan bir insan daha mutludur. 

Bu nedenle insanlar özgürlüğü özler. Eski tüccar bunu hayatının sonunda anlar. Hayatını servet 

toplamaya adamış bir tüccar,  gencin sözlerini hatırlayarak söyler: “Aptal genç ”. Bu son işin manevi 

değerini artırır . Bu çalışmada Elchin, gelecekteki çocuklarımız için iki önemli konuyu 

vurgulamaktadır. : elə, obaya, vetene bağlılıq ve servete bağlı olmadan özgür yaşam. Bu iki motif 

bizim için folklor örneklerinden iyi bilinmektedir. Eserin olay örgüsünü okudukça folklorla olan 

bağlantısı netleşiyor ve bu noktada bu bayatı hatırlamamak mümkün değil: 

Əzizim, vətən yaxşı, 

Geyməyə kətan yaxşı 

Gəzməyə qərib ölke, 

Ölməyə vətən yaxşı. 

Bu eserin folklor ile olan bağlantısından bahsedecek olursak, sözlü halk edebiyatımızda da aynı isimli 

bir eserin bulunduğunu belirtmek gerekir. Ancak  Elçin bu əsərə öz sığalını çəkmiştir.  

Masalların özelliklerinden biri, iyinin kötülüğe karşı kazandığı zaferin motifidir. Tüm masallarımız 

mutlu bitiyor. Toplumumuzu ve insanları mutlu ve müreffeh görmek isteyen yazar, bu motifi 

görmezden gelmiyor. Bu hakta Rübabə Sahib yazıyor: “Masallar bir tür rüya gibidir. Son her zaman 

iyi biter. Kötülüğe karşı iyi zafer çalar. elçinin hikayelerindeki iyiliğin zaferi esas olarak 

bilinçaltındadır. Rüyalara gelince, bildiğimiz gibi Elchin hassas bir yazardır. Her zaman bir kişinin 

istek ve arzularına akıllıca bir dokunuşla dokunur. "Rüya Masalı" nda da, Arzu'nun isminin peşinden 

uçtuğunu göstererek, bir kişinin hayallerindeki yolu takip etmesine verdiği desteği ifade eder. Yani 

alın yazısı alın terini belirler . Arzu, bir ceviz ağacının üzerinden uçabilmek için yıllardır elinde tuttuğu 

kartondan çift kanat yaptı. Nihayet hayalini gerçekleştirdi. Yüzmek İsteyen Beyaz Kavağın Masalı'nda 
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sonsuz hayali denizle yeniden birleşmek olan kavak, denizle yeniden birleşince ölümü hiss etmişti 

ama mutluydu. Çünkü hayalini gerçekleştirmişti.  Röyadan öte yol yok zaten”.  

 Elçinin masallarının obrazlar dünyasına dair ilginç analizler yapmak mümkün. Bu hikayelerde 

geleneksel, sembolik imgeleri masallarda görmek mümkündür. Ancak bu obrazlar gerçeklikten 

sapmaz. Bu “Bütün dərdlərdən azad qoca Şeyxin nağılı” eserinde görülebilir. Masallarda atfedilen bir 

giriş yoktur. Olağanüstü bir güç gelip konuyu kurtarmaz, burada devler, ejderhalar, süper kahramanlar 

yoktur. Sonunda, gökten üç elma düşmez. Bu masallar felsefi, edebi ve sanatsal bilgelik hikayeleridir.   

Bir de psikolojik deneme var. 

 Gazanfar Pashayev, Elçin'in öykülerini okurken, Alman bilim adamlarının Grimm 

kardeşlerin, Luis Carol'ın "Alice Harikalar Diyarında" nın, İtalyan Carlo Callodi'nin "Pinokyo'nun 

Maceraları" nın ve Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'in dünya edebiyatındaki öykülerini 

hatırladıklarını belirtti. Araştırmacı ayrıca Elçin'in " Kırmızı ayı balası" ve "İki Çal papağın ve Kara 

Kepkanın masalı " adlı eserleriyle yeni bir tür-“masal-hikaye” yarattığını da not ediyor.  

  “Ak dəvə” romanının konusu İkinci Dünya Savaşı sırasında Bakünün geleneksel hayatı 

yaşayan mahallesinin dramıdır.Elçin folklor malzemesinden de istifade ederek bu mahelleyi canlı bir 

dekor olarak gözler Elçin Efendiyev'in folklora olan bağlılığını 3 farklı bölüme ayırdık. Bu bakış 

açısıyla, Elchin'i folklora dayalı bir roman yazarı olarak biliyoruz.  Elçinin romanlarını okurken 

yazarın folklora bağlı olduğu kanıtlanmıştır. önünü sermektedir. Elçinin əserlerinde bir malzeme 

olarak folkloru kullandığı hemen dikkati çekmektedir. “Ak deve” romanında sık sık yer verilen çoçuk 

oyunları, tekerlemeler, bayatılar ve Dede Korkut sözleri de folklor yansımalarıdır. Masalların giriş 

kısmında karavelli  denir. Biz bunu Ak deve romanında da Balakərimin dilindən eşide 

biliyoruz.Eserde yazılmıştır: “Balakərim Ağ dəvədən danışırdı, peyğəmbərlərdən, imamlardan 

danışırdı, padşahlardan, vəzirlərdən, səyyahlardan danışırdı, çox fikirli olanda, ürəyi lap dolu olanda 

sarı pencəyinin cibindən tütəyini çıxarıb çalmağa başladığı kimi, birdən-birə de çalmağı kəsirdi ve 

deyirdi:  

Hamam-hamam içində 

Xəlbir saman içində 

Dəvə dəlləklik edər 

Köhnə hamam içində. 

 

Ak devede de ölüm sembolü olarak kullanılan “Ak deve” aslında masallardan alınıp hayata sokulmuş 

bir semboldür. Balakerim  Ak deveyi ve üstündeki yolcuyu anlatır.  Yolcu insanır  ve yüz yıllardır hep 

ayni yolu yürüyerek menziline doğru gitmektedir. Ak deve onu ölümü taşıyan hayatdır, hem  ölümü 

simgeler, heç ölümü taşır. Yazar eserde inançlara da yer vermişdir. “Balakərim deyirdi ki, ölənləri ağ 

dəvə aparır ve Ağ dəvə kimi ki o biri dünyaya aparmaq istəyir, gecə gəlib onun qapısının ağzında 

yatır”. 

Eserin iç yapısında yer alan ilgi çekici bir başka folklorik öge de ağaçla ilgili bir uygulamadır.  Tabiatın 

korunmasıyla ilgili modern bir tavra da işaret eden ağaç motifi, bizi ortak türk kültüründe yaşayan bir 

geleneğe götürmüktedir. Romanda annesi ve babası, uzun bir süre sonra doğan oğulları İbadullah için 

adak olarak bir kara dut dikmişlerdir ve bu kara dut ağacına da “İbadullah ağaçı” denmişdir. 

Sözlü halk edebiyatının derin katlarını araştıran Elçin, "Aslı ve Kerem" destanının  motiflerini 

kullanarak "yeniden yazma örneği" olarak kabul edilen "Mahmud ve Meryem" romanını yazdı. Eserde 

yazarı hem gelenekleri devam eden, hem de yenilikçi bir sanatçı olarak görüyoruz. Bu eser tam bir 

folklor nümunesidir. 

Elçin Efendiyev geniş bir yaratıcılık yelpazesine sahip bir sanatçı, aynı zamanda bir yazar ve bir 

araştırmacıdır. Yazarın “Klasik aşık şiirindeki "Dünya" imgesi monografisi, prof. Vilayat Guliyev ile 

ortak yazılan, folklor ve edebiyata adanmış "Özümüz ve Sözümüz" adlı eser, "Kitabi-Dada Gorgud 

üstünlüğü" monografisi ve Dada Gorgud'a adanmış bir dizi makale, folklorumuzun çeşitli türlerine ve 

aşıklarına adanmış makaleler Elçin'in Azerbaycan bilimine katkılarıdır. Bundan  başka Elçin 
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Əfəndiyevin “Qorqud məhəbbətilə”, “Dədə Qorqud bəşəriliyi”, “Karvan yola düzəlir”, “Hüseyn 

Saraclı dastanı haqqında düşüncelər”, “Təşrif buyur gedək bağa” kimi deyerli çalışmaları da vardır. 

Bunlar sırf folklorumuza adanmış eserlerdir. Aşığ şiirine adadığı eserlerinde Aşık Alasgar, Aşık 

Hüseyn Bozalganlı, Aşık Abbas Tufarganlı, Gurbani, Molla Cuma, Aşık Ali gibi aşıklardan getirdiği 

örnekleri incelemişti. Bazı durumlarda,  hetta bilinmeyen aşıkları araştırdı ve tespit etti ve onları bize 

tanıttı. "Kendimiz ve sözümüz" çok değerli bir araştırma çalışmasıdır.  Eser sözlük şeklinde yazıldığı 

için terimler alfabetik sırayla açıklanmıştır. Bütün bunlar Elçin Efendiyevin folklora ne kadar bağlı 

olduğunu kanıtlar.  
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ALAMZAR ALIZADEꞌNİN ESERLERİNDE  

FOLKLOR MOTİFLİ ÇOCUK OKUMA ÖRNEKLERİ 

Dr. Aynur NOVRUZOVA1 

 

Özet 

Kuşkusuz folklor kullanımı her yazarın yaratıcı üslubuna, edebi ve estetik görüşlerine uygundur. 
Bu anlamda çocuk edebiyatının gelişme eğilimlerine dikkat edersek elbette folklor ile ilgili ortak 
özellikleri olduğunu görürüz. Bu, ayrıca her yazarın yaratıcı tarzını ortaya çıkarır. Folklor 
materyallerine dayalı eserler, biçim sadeliği, üslup ve anlatımın güzelliği, öykülerde, olaylarda ve 
görüntülerde iyimserlik, içerik dolgunluğu, fikirlerin netliği, betimlemenin güzelliği ve sosyo-
eğitsel özü açısından çocuk edebiyatı için büyük önem taşımaktadır. 1960'lı yıllardan itibaren milli 
çocuk edebiyatımızın gelişmesine paha biçilmez hizmetler veren Alamzar Alizadeh, 
çalışmalarında bu kaynağı kullanmış ve güncel konularla ilgili olarak tekrardan çok özgürlüğü 
tercih eden mükemmel eserler yazmıştır. Yazarın yazdığı çocuk eserleri tür olarak farklıdır. 
Folklordan türetilen şiirleri, düzyazıları ve oyunları, biçim-şiirsel özellikleri bakımından farklılık 
gösterir. 

Yazarın “Hop-hop”, “Gül-top”, “Tez ye”, “Qar yeyən quşlar”, “Kal nar”, “Ben qoğal olsam”, 
“Anatağın ay yuxusu”, “Buza yazılan borc”, “Popunun popu”, “Aşpazın kazanları”, “Bir ovuc taxıl” 
ve diğer eserleri, onun geniş bir sanatsal ve estetik potansiyele sahip bir yazar olduğunu 
gösteriyor. “Düzgu”, “sanama”, “acitma” ve oyun sözleri  üslubunda yazılan bu eserler, genç 
okurları düşündürmekte ve sanatsal ve estetik zevklerinin oluşumuna hizmet etmektedir.Yazarın 
“Sarı eynək”, “Küsən güllər”, “Şəffaf hörüyün rəfiqələri”, “Gözdən çıxan qara tikan” ve diğer 
kitaplarında yer alan folklor motifli eserleri sanatsal özellikleriyle ayırt edilir. Bu çalışmalar 
çocukların bilişsel ve iradesini, akıcılığını artırır, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunur. 
Yazar, folklor kullanarak yapıtlarında içeriğin doluluğundan çok biçimin güzelliğine, sanatsal 
akıcılığa, şiirin akıcılığına daha fazla önem vermektedir. Yazar, efsanelerin, masalların ve 
rivayetlerin öğretici içeriğini kullanarak “Günah torbası”, “Şeytanın dostu”, “Toya gecikən tülkü”, 
“Nəğmə qapısı”, “Ayının oynaması” oyunlarında genç okurlarına kendi üslubuyla belli eğitici 
nitelikler aşılamaktadır.  

Makale, Alamzar Alizadeh'in halk edebiyatından yararlanan ve insan fikirlerini destekleyen 
çocuklar için yazılmış mükemmel eserlerini sanat açısından incelemekte ve bireysel üslup 
özelliklerini analiz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, edebiyat, folklor, şiir, arsa. 

 

EXAMPLES OF CHILDREN'S READING WITH FOLKLORE MOTIFS IN THE WORKS OF ALAMZAR 
ALIZADE 

Abstract 

Undoubtedly, the use of folklore is in accordance with the creative style, literary and aesthetic 
views of each writer. In this sense, if we pay attention to the development trends of children's 
literature, of course, we see that they have common features related to folklore. It also reveals 
the creative style of each author. Works based on folklore materials are of great importance for 
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Öğretim Üyesi, Felsefe Doktoru, ashukurova@rambler.ru 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   327 
 

children's literature in terms of simplicity of form, beauty of style and expression, optimism in 
stories, events and images, fullness of content, clarity of ideas, sweetness of description and 
socio-educational essence. Alamzar Alizadeh, who has rendered invaluable services to the 
development of our national children's literature since the 1960s, has used this source in his 
work and has written excellent works, preferring freedom rather than repetition in relation to 
current topics. The children's works written by the author are different in genre. His poems, 
prose and plays derived from folklore differ in their form-poetic features. 

The author's “Hop-hop”, “Gül-top”, “Tez ye”, “Qar yeyən quşlar”, “Kal nar”, “Ben qoğal olsam”, 
“Anatağın ay yuxusu”, “Buza yazılan borc”, “Popunun popu”, “Aşpazın kazanları”, “Bir ovuc taxıl” 
and other works show that he was a writer with a wide range of artistic and aesthetic potential. 
These works, written in the style of “duzgu”, “sanama”, “ajitma” and play words, make young 
readers think and serve the formation of their artistic and aesthetic taste.  

The works of folklore motifs included in the author's books “Sarı eynək”, “Küsən güllər”, “Şəffaf 
hörüyün rəfiqələri”, Gözdən çıxan qara tikan” and others are distinguished by their artistic 
features. These works increase children's cognitive and willpower, fluency, and contribute to 
their physical and mental development. In his works, using folklore, the author pays more 
attention to the beauty of form, artistic smoothness, fluency of poetry than to the fullness of 
content. Using the instructive content of legends, fairy tales and fables, the author instills certain 
educational qualities in his young readers in his style in the plays “Günah torbası”, “Şeytanın 
dostu”, “Toya gecikən tülkü”, “Nəğmə qapısı”, “Ayının oynaması”.  

The article analyzes the perfect works of Alamzar Alizadeh for children, propagating human 
ideas, fertilized from folk literature, in terms of art, and analyzes the features of individual style. 

Keywords: Children, literature, folklore, poetry, plot. 
 

Folklor materialları əsasında yazılan eserler forma sadəliyi, üslub ve ifadə güzelliyi, əhvalat, 

hadisə ve surətlərdəki nikbinlik, məzmun dolğunluğu, ideya aydınlığı, ictimai - terbiyevi qayə 

cəhətdən uşaq edebiyatı üçün de böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şifahi halk edebiyatına yaradıcı yanaşan 

sənətkarlar heç şübhəsiz ki, bu mənbənin uşaqlar üçün ən əlverişli ve müasirlik istiqamətində istifadə 

etmək imkanları geniş olan janrlarına daha çox müraciət etmişlər. Təbii ki, folklora xas olan bütün 

janrları uşaq edebiyatına şamil etmək düzgün deyil. Folklorun yalnız uşaqları düşündürən, eyni 

zamanda əyləndirən janrları bu sahə üçün əlverişli hesab edilə bilər. Uşaq edebiyatı mütəxəssisi O. 

Kapitsanın sözləri ile desək, “uşaq folklorunun bir çox nümunələri ona görə uşaqların maraq dairəsini 

özünə ram edir ki, onlarda ağıl ve hikmətlə yanaşı həm de əyləndiricilik mövcuddur”. (Капица, 1928, 

222) Ümumiyyətlə, unutmamalıyıq ki, uşaq ağlı bütün yüksək əxlaqi duyğuları əyləndiricilik 

çevrəsində qəbul edir. 

 Folklordan istifadə şübhəsiz ki, hər bir yazıçının yaradıcılıq üslubuna, edebi - estetik 

baxışlarına uyğun şəkildə olur. Bu mənada uşaq edebiyatının inkişaf təmayüllərinə diqqət yetirsək 

təbii ki, onlarda folklorla əlaqəli müştərək cəhətlərin olduğunu görərik. Bu eyni zamanda hər bir əsər 

müellifinin yaradıcılıq üslubunu da ortaya qoyur. “Halk edebiyatından mövzu, ideya, süjet ve s. 

götürmək o demək deyil ki, halkdan qalanları hərfi - hərfinə təkrar edəsən. Bu, sənətkarlıq deyildir. 

Əsil sənətkar, bədii söz ustası halk edebiyatından bu ve ya başqa bir mövzunu alarkən, hər şeydən 

əvvəl, onu yaradıcılıq süzgəcindən keçirir, ona əlavələr edir, bədii yüksəkliyə qaldırır” 

.(Saləddin,1982,164) 

 XX əsrin 60 - cı illərindən bu günə qədər milli uşaq edebiyatımızın yeni mərhələdə 

formalaşması ve inkişafı sahəsində əvəzsiz xidmətləri olan Aləmzər Əlizadə de öz yaradıcılığında 

şifahi halk edebiyatına ardıcıllıqla müraciət edərək gəzərgi mövzulara münasibətdə təkrarçılığa deyil, 

sərbəstliyə üstünlük verərək mükəmməl eserler qələmə almışdır. Onun yaradıcılığı bütün ruhu, 

məzmunu ile uşaq folklorunun epik ənənələrinə bağlıdır. 

 Obrazlar, ideyalar, mövzu ve süjetlər, bədii təsvir vasitələrindən istifadə A. Əlizadə 

yaradıcılığı ile şifahi halk edebiyatı arasındakı əlaqəni şərtləndirən əsas amillərdir. Yazıçının qələmə 

aldığı uşaq eserleri janr etibarilə müxtəlifdir. Onun folklordan qaynaqlanan istər nəzm, istər nəsr, 

istərsə de pyesləri forma - poetik xüsusiyyətlərinə görə fərqlidir. Ədibin “Sarı eynək”, “Küsən güllər”, 
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“Şəffaf hörüyün rəfiqələri”, Gözdən çıxan qara tikan” ve başqa kitablarına daxil edilmiş folklor 

motivli eserleri sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə seçilir. Bu eserler balacaların idrak ve iradə 

qabiliyyətini artırır, nitqini səlisləşdirir, fiziki ve əqli inkişafına kömək edir. Müəllif folklordan 

bəhrələnərək qələmə aldığı eserlerində məzmun dolğunluğundan çox forma güzelliyinə, bədii sığala, 

şiiriyyət axıcılığına fikir verir. Əfsanə, nağıl ve rəvayətlərin ibrətamiz məzmunundan istifadə edən 

yazar öz üslubuna xas olan tərzdə “Günah torbası”, “Şeytanın dostu”, “Toya gecikən tülkü”, “Nəğmə 

qapısı”, “Ayının oynaması” ve b. pyeslərində kiçik yaşlı oxucularına müəyyən terbiyevi keyfiyyətlər 

aşılayır.  

Uşaq eserleri üçün başlıca şərtlərdən hesab edilən ideyanın forma ve məzmunun önündə 

olması şairənin yaradıcılığı üçün de səciyyəvidir. Onun uşaq şiirleri həm məzmununa, həm de poetik 

xüsusiyyətlərinə görə yeni ve orijinaldır. Bu şiirlerdə müellif uşaqların psixologiyasını, yaş 

xüsusiyyətlərini, maraq ve meyllərini incəliklərinə kimi göstərə bilmişdir. Sənətkarın “Hop - hop, Gül 

top!”, “Kal nar”, “Bizim Tağı”, “Tez ye”, “Aşpazın qazanları”, “Təriş göbələk yığır”, “Ay kimindi?” 

ve başqa eserleri onun geniş bədii - estetik imkanlara malik bir qələm sahibi olmasından xəbər verir. 

Düzgü, sanama, acıtma, oyun sözləri üslubunda yazılmış bu eserler balaca oxucuları düşündürür, 

onların bədii - estetik zövqünün formalaşmasına xidmət edir. Bu şiirlerdə mətləbin ifadəsi üçün A. 

Əlizadə düzgü, sanama, öcəşmə janrının imkanlarından məharətlə istifadə etmişdir. 

 A. Əlizadə uşaq nəğməsi vəznində yazdığı şiirlerində məzmun dolğunluğundan çox forma 

güzelliyinə, bədii sığala, şiiriyyət axıcılığına fikir verib. Bu eserlerdə uşağı daha çox cəlb edən onun 

qulağa xoş gəlməsi, qəlbə yatımlılığı, xoşagələn ahəngi, yüksək bədii zövq verməsi ve güzel 

şiiriyyətidir. Müəllif əsas qayəsini, ən sadə ve tipik detalları sadə düzgü dili ile elə anlaşıqlı ve poetik 

tərzdə oxucuya çatdırır ki, şiir uşaq yaddaşına daha tez hopur. Çünki, “...uşaq əyləncə tələb edir ve 

onun bu tələbi bioloji cəhətdən tam qanunidir... O, həm de söz vasitəsi ilə, habelə sözün özü ile 

oynayır. Məhz söz ile oynamaq əsasında uşaq ana dilinin incəliklərini öyrənir, onun musiqisini ve 

filoloqların söylədikləri kimi “dilin ruhunu” mənimsəyir”. (Горкий,1953,113) A. Əlizadənin düzgü ve 

uşaq oyunları kimi janrlardan istifadəyə üstünlük verməsinin əsas səbəblərindən biri de budur.  

 Öcəşmə üslubunda yazılmış “Ay Kimindi?” şiirinə diqqət edək: 

— Ay kimindi? 

— Ay mənimdi. 

— Yox mənimdi. 

— Mən birinci 

“Mənim”- dedim. 

— Yox, birinci, 

Mən istədim, 

Uşaqlar çox, 

Ay bir dənə. 

Hər kəs getsə 

Evlərinə 

Tezcə salır 

O, hay-haray. 

Təkcə mənlə 

Bax, gedir ay...  

Vaxtilə görkəmli edebiyatşünas F. Köçərli uşaq nəğmələrinin onların marağına uyğunluğunu 

nəzərdə tutaraq yazırdı: “Əzbəs ki, belə yüngül vəzndə yazılan şiirlerə uşaqların meyli ve həvəsi artıq 

olur ve bunları oxumaq asandır”. (Şaiq, 1978,209) 

Hop-hop, Gül-top, 

Hop-hop, Gül-top, 

Gizlənmişəm, 

Gəl məni tap. 

Uzun dimdik, 

Hop-hop, gül-top, 

Üzü dimdik, 
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Hop-hop, Gül-top. 

Dedim sənə, 

Gəl məni tap. 

Hop-hop, Gül-top, 

Niyə çaşdın? 

Bir böcəyi, 

Tutub qaçdın. 

Hop-hop, Gül top, 

Gəl məni tap, 

Gəl məni tap. 

Şairənin bu qəbildən olan şiirlerində qafiyələr təzədir, özünəməxsus üslub manerası aydın 

şəkildə görünür.  

 Uşaqların əqli inkişafına kömək etmək, bilik dairəsini genişləndirmək, düşünce qabiliyyətini 

artırmaq içində tapmacaların, nitqini səlisləşdirmək, iradəsini, diqqətini, hafizəsini qüvvətləndirmək 

işində ise yanıltmacların böyük əhəmiyyəti vardır. Bunu nəzərə alan A. Əlizadə didaktik mahiyyət 

daşıyan hər iki janrın bədii formasından bəhrələnməyi de münasib saymışdır. Prof. Q. Namazovun da 

qeyd etdiyi kimi, “Tapmacaların köməyi ile uşaqlarda müəyyən əşya ve hadisə haqqında tənqidi 

mühakimə yürütmək vərdişi, əlamət ve keyfiyyətlərə uyğun fəal nəticə çıxarmaq bacarığı, 

hazırcavablıq terbiye olunur”. (Namazov, 1984,14) 

 Azerbaycan uşaq edebiyatında azlıq təşkil edən müellifli tapmacalara A. Əlizadənin de 

yaradıcılığında təsadüf edirik.  

Ayağı yox, qaça bilmir, 

Qanadı var, uça bilmir, 

Dili yox, ağzı vardır, 

Özü daim sulardadır. 

Qulaqları qumda qalıb, 

Tapın adı nədir? 

 Tapmacalar kimi  yanıltmaclar da A. Əlizadə yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Məlum olduğu 

kimi, tapmacalardakı metaforik məzmunu yanıltmaclarda səs ve söz oyunu əvəz edir. Burada 

alliterasiyanın da mühüm rolu vardır. Yanıltmaclar bilavasitə uşaqlar üçündür ve uşaq folklorunun 

janrlarından biridir. Halk yanıltmaclarına məxsus ən yaxşı xüsusiyyətlər A. Əlizadənin de 

yaradıcılığında üstünlük təşkil edir. Müəllif “Popunun topu”, “Gün ve mən”, “Qol - qol”, “Xalxala 

girdi”, “Anatağ ve yanıltmac”, “Dəcəl cücə” ve s. yanıltmaclarında eyni ve yaxın, oxşar səslərin ritmik 

təkrarı ile ahəngdarlığa, musiqiliyə nail olmuşdur. 

Dostumun  

Bir adı 

Paşadı 

Bir adı 

Popudu. 

Qırmızı 

Xallı top 

Popunun 

Topudu 

Çağırdım 

Popunu. 

Gətirsin 

Oynadaq 

Topunu. 

Top yoxdu. 

İtibdi. 

Məstan da 

Harasa 
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Gedibdi. 

— Top hanı? 

— Top hanı? 

— axtaraq 

Məstanı 

Harasa 

Girib o, 

Özünü 

Harasa 

Verib o, 

Bax, indi 

Gör necə 

Xəlvətcə 

Oynadır 

Popunun 

Topunu. 

A. Əlizadənin yanıltmac üslubunda yazılmış şiirleri iki şəkildə özünü göstərir. Biri səslərin 

düzgün tələffüzü məqsədini izləyirsə, digəri mənanın düzgün ve tez qavranılmasına xidmət edir. Bu 

tipli yanıltmaclar semantik yanıltmaclardır. Yəni  burada mətləb səs - söz düzümünə yox, mənaya 

yönəldilir. Bununla belə A. Əlizadə yaradıcılığında yanıltmac, əsasən linqvistik təmrin rolunu oynayır. 

Xallı qoyunun 

Xallı balası, 

Hardadır, harda? 

A xala, xala, 

Xallı qoyunun 

Xallı balası, 

Girdi xalxala. 

Gerçəkliyə münasibətdə, müəyyən varlıqların tanıdılmasında obrazın uşaq təfəkkürünə uyğun 

açılması ve səciyyələndirilməsi vacib şərtdir. Uşağın şahidi olduğu hər hansı bir hadisə ve yaxud 

gördüyü əşya ve ya predmet haqqında obyektiv təsəvvür yaratmaq üçün obrazlı qavrayış tələb olunur. 

Obrazlılıq bəzən bir - biri ile əlaqəsi olmayan tərəflər arasında da assosiativ bağlantı yaradır, bu ise 

uşağın müxtəlif problemlər arasında oxşarlığı, bənzərliyi tapmaqda, təfəkkürünü formalaşdırmaqda, 

onda müəyyən estetik hiss oyatmaqda yardımçı olur. A. Əlizadənin yaradıcılığında folklora tez - tez 

müraciət etməsinin səbəblərindən biri de məhz yuxarıda qeyd etdiyimiz amillərlə bilavasitə 

əlaqədardır. 

A. Əlizadə uşaqların mənəvi - əxlaqi terbiyesinin ve təfəkkür tərzinin formalaşmasında 

əhəmiyyətli rol oynadığını nəzərə alaraq nağıl janrının mövzu, süjet, motiv ve ümumi ruhundan, 

həmçinin ayrı - ayrı epizodlarından, habelə dil, üslub, təhkiyə sistemi ve obrazlarından məharətlə 

istifadə edərək mükəmməl nağıl - hikayeler de qələmə almışdır. “Səyahət”, “Anatağın ay yuxusu”, 

“Anatağın armud səfəri”, “Domba”, “Cippildəşən cücəli köynəyin nağılı”, “ Bar çiçəkləri”, “Nəğmə 

qapısı”, “İtik tapan”, “Bir ovuc taxıl” ve b. nağıl - hikayeleri bu silsilədəndir. Bu nağılların məğzini 

qısaca ifadə etmiş olsaq, buradakı sadəlövhlük ve avamlıq, cəsarət ve hünər, hiylə ve aldanış, 

tamahkarlıq ve onun faciəsi kimi ideyalar folklordan qaynaqlanan ifadə ve düşünce ile bağlıdır. 

Filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Vəli Öməroğlu “Ədəbi - bədii ve uşaq 

kitablarının redaktəsi” adlı tədqiqatında yazır: “Ümumiyyətlə, nağıl işləyən yazıçıların eserlerində 

cazibədar görünən hadisələr balacaları yalnız əyləndirmək məqsədi güdməyib, oxuduqlarının, 

gördüklərinin ve eşitdiklərinin mahiyyətini dərindən anlamağa kömək edən vasitələr kimi 

düşünülmüşdür. Məhz azyaşlıların bilik səviyyəsinə ve bədii zövqünə müvafiq ifadə vasitələri, 

obrazlar tapıb təsvir etmək yolu ile həmin yazıçılar öz eserlerində vacib terbiyevi nəticə, gərəkli 

ictimai məzmun verməyə nail olurlar. Belə olduğu üçün de müelliflə oxucu arasında səmimi ünsiyyət 

yaranır, əsərin məqsədi haqqında nəsihətlərə, qeyri-bədii didaktik söhbətlərə ehtiyac qalmır”. 

(Öməroğlu, 2002, 184) 
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 İnsan üçün səciyyəvi olan əlamətlərin, davranış ve düşünce tərzinin “Buza yazılan borc”, 

“Acı dil”, “Dovşan balası ve kəpənək”, “Dələ ve şeşəqulaq”, “Şir üzr istəmədi” ve b. alleqorik 

nağılların qəhrəmanlarının simasında orijinal şərhi müellifin hədsiz rəğbətli təsvirləri sayəsində 

diqqəti cəlb edir. 

Müasir mövzuda qələmə alınan bu nağıllarda uşaqları yoran mövzu ve mətləblər yoxdur. 

Orijinallıq, ideya - fikir aydınlığı bu eserlerin əsas sənətkarlıq məziyyətləridir. Ümumiyyətlə, A. 

Əlizadə bütün eserlerində forma ve məzmun vəhdətini qorumağa çalışıb. Bu da ilk növbədə yazıçı 

intuisiyası ile bilavasitə bağlıdır. A. Əlizadə hiss edir ki, ən təsirli bir məzmun, dolğun bədii forma 

tapmadan heç bir bədii əsər güclü effektə malik olmur. Böyük S. Vurğunun təbirincə desək, “edebiyat 

uşaq şüuruna nitqlər demək yolu ile deyil, uşaq qəlbini təbiət ve insana məftun etmək yolu ile 

getməlidir”. (Vurğun, 1972, 314)  

             A. Əlizadənin “Anatağın Ay yuxusu” silsilə hikayeleri Azerbaycan uşaq edebiyatının klassik 

nümunələri sırasına daxil ola biləcək mükəmməl eserlerdir. Bu hikayelerdəki təhkiyə üsulu, fikrin 

sadə şəkildə ifadəsi, mövzunun inandırıcılığı bu hikayelerin mükəmməlliyini söyləməyə imkan verir. 

Bu eserler uşaqlara həm ibtidai şəkildə yeni biliklər qazandırır, həm de onlara ağıl, tədbir, bacarıq 

kimi keyfiyyətlər aşılayır. Bu hikayelerdə folklor motivi ile müasirlik ruhunun vəhdət şəkildə olması 

müellifin müvəffəqiyyətidir. Yazıçı folklorun uşaq terbiyesi üsulundan sənətkarlıqla, pedaqoji-

psixoloji ustalıqla istifadə etmişdir. Uşaqların çox sevdikləri bitkilərin danışdırılması yolu ile onlara 

təsir göstərmək folklorda geniş yayılmış üsuldur. A. Əlizadə aşılamaq istədiyi terbiyevi fikirləri halk 

edebiyatının ideya dolğunluğu ile zənginləşdirmişdir.  “...Yuxusu ərşə çəkilən Anatağ gözünü göylərə 

zilləyib şirin xəyallara dalmışdı. Ağ, sarı, qırmızı, mavi buludların arasında tənbəl-tənbəl gəzişən aya 

baxırdı. Elə baxa-baxa da boynu sanki iplə sıxılıb nazilmiş, qarnı üfürülüb şar kimi doldurulmuş 

şişman, yekəpər bir balqabağını bağrına basıb astaca layla çalırdı: 

             — Mənim ağıllı balam, qəşəng balam, bax, bizim yerimiz göylərdir. Mənim balqabaq 

balalarım ay kimi, ulduzlar kimi göyləri bəzəməlidir, deyib nəğməsini oxuyurdu: 

             — Ay balalarım, ulduz balalarım, göylər bizi gözləyir. Biz ora getməliyik, biz mütləq orda 

olmalıyıq. 

 Sanki daş daşıyıb yorulmuş, ağır yuxuya getmiş yekəbaş balqabaq anasının şirin laylasını 

eşitmir, o biri bacı-qardaşları kimi xorhaxor yatırdı” (Əlizadə, 2013, 239). 

 Müəllif nağıl - hikayenin sonluq formulunu məşhur yanıltmacla verir: “Dirrikçi oğlu 

çəkmələrini təmizləyib küçəyə qaçdı. “Al balqabaq, bal qabaq” demək əvəzinə “Al qalqabaq, dal 

qalqabaq” deyib öz sevimli yanıltmacını səhv söyləyə-söyləyə gedirdi. Onun sözlərini eşidənlər gülür, 

lakin heç biri de düz deyə bilmirdi. 

             — Uşaqlar, bu sözləri mənim özüm de karıxıb çaşmadan, tez-tez söyləyə bilmirəm. Bəlkə 

kimsə özünü sınamaq istəyir,onda buyursun desin: 

 

Al balqabaq, bal balqabaq 

Bal balqabaq, qal balqabaq”. (Əlizadə, 2013, 240) 

  

 Tədqiqatçı Ruhəngiz Əliyeva yazır: “Yazıçının bədii istedadı epik folklor ənənəsindən gələn 

folklor simvollarını birtərəfli olarak dərklə bitmir, burada maraq doğuran ikinci istiqamət yaşadığı 

mühit ve zaman müstəvisində uşaqlar üçün maraq doğurub, onların fantaziyasını hərəkətə gətirə 

bilməsi qabiliyyətidir”. (Əliyeva, 2018, 118) 

Yazıçı fikrinin, niyyətinin təsirliliyi üçün  bədii həqiqətin reallığı, inandırıcılığı başlıca şərtdir. 

Az sözlə dərin fikirlər demək, xırda ştrixlər, bədii detallarla böyük mətləblərin ifadəsi Aləmzər 

Əlizadənin uşaq eserlerində folklordan gələn motifler üzərində nizamlanmışdır. Bu eserlerdə folklora 

xas deyim tərzi, uşaq ruhuna, bədii qavrayışına , düşünce tərzinə uyğun olduğu üçün təsirlidir, 

yaddaqalandır.  
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AZERBAYCAN ÇOCUK ŞİİRLERİNDE FOLKLOR MOTİFLERİNİN KULLANIMI 

Dr. Leyla ALLAHVERDİYEVA1 

 

Özet 

Azerbaycan'da çocuk edebiyatı 19. yüzyılın başlarında şekillenmeye başlamıştır.Çocuk 
edebiyatının oluşumu edebiyatımızın en mükemmel dönemini kapsamaktadır. Edebiyat, bir 
ulusun manevi zenginliğinin aynasıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz bir milletin geleceğidir ve 
elbette müstakbel çocuklarımızın manevi dünyalarının oluşumu edebiyatımızın görevidir. Çocuk 
edebiyatı maneviyatımızı zenginleştirmeye hizmet eder, özellikle çocuk şiirleri, günümüz 
deneyimlerini, yaşamı ve geleceği çocuklarımıza aktarırken modernliği geçmişle birleştirerek 
folklorumuzu çocuklarımıza özümser. Bazı durumlarda, modern çocuklar "yenilik arayışında" 
olduklarını ve onlara modernliği öğretmeye çalıştıklarını söylüyorlar, ancak çocuklarımızı halk 
köklerimizden ayırmamalıyız. Tofig Mahmud, Teymur Elchin, Zahid Khalil, Sevinj Nurigizi, Gasham 
Najafzade, Rafig Yusifoglu, Elemdar Guluzade, Shovkat Horovlu, Gasham Isabayli, Rehan Yusifgizi 
ve diğerlerinin şiirlerinde folklorun büyük ustalığını görüyoruz. 

Elbette ülkedeki Karabağ savaşı çocuklarımızın hayatına damgasını vurdu. Bu bakımdan "Karabağ 
trajedisi" bölümünde Teymur Elçin'in şiirleri dikkat çekicidir. Örneğin; "Cesur, yiğit oğullar, şahin 
gözleri - Karabağ!, Rüzgar kanatlı atlar, Karabağ ovaları!" Onun sözleriyle cennet ülkemiz 
Karabağ'ı çocuklara ve meşhur Karabağ atlarına tanıtır. 

Özellikle ayetlerde şairlerimiz, atasözlerini yerinde kullanarak güzel bir şiirsel anlatım oluştururlar 
ki bu, çocuklarımıza sadece geçmişimiz hakkında bir fikir vermekle kalmaz, aynı zamanda bu 
örneği daha mükemmel kılar. Bu şiir örneklerinde, folklorun standart kalıpları temelinde 
oluşturulan sanatsal örnekler özellikle dikkat çekicidir. Şairlerimizin çoğu, bilmeceleri çocukların 
düşünme becerilerinin ve dünya görüşlerinin oluşumunu etkilemek için ve özellikle kelime 
oyunları yoluyla, doğru telaffuz becerilerini geliştirmek, konuşmayı geliştirmek ve hafızayı 
güçlendirmek için bilmeceler kullanıyor. Sözü geçen şairlerin eserlerinde atasözleri, bilmeceler, 
kavram yanılgıları, ağıtlar, destanların kullanılması çok etkili eserlerin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Makalede esas olarak bağımsızlık dönemi şairlerinin eserlerinde folklor motiflerinin 
kullanımından bahsedeceğim. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, Şiir, şair, destan, layla 

 

USE OF FOLKLORE MOTIFS IN AZERBAIJAN CHILDREN'S POEMS 

Abstract 

Children's literature in Azerbaijan began to take shape at the beginning of the 19th century. The 
formation of children's literature covers the most perfect period of our literature. Literature is 
the mirror of a nation's spiritual wealth. Our children and youth are the future of a nation, and 
of course the formation of the spiritual worlds of our future children is the task of our literature. 
Children's literature serves to enrich our spirituality, especially children's poems, while conveying 
today's experiences, life and future to our children, integrate modernity with the past and absorb 
our folklore to our children. In some cases, modern children say they are "in search of 
innovation" and trying to teach them modernity, but we should not separate our children from 
our folk roots. We see the great mastery of folklore in the poems of Tofig Mahmud, Teymur 
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Elchin, Zahid Khalil, Sevinj Nurigizi, Gasham Najafzade, Rafig Yusifoglu, Elemdar Guluzade, 
Shovkat Horovlu, Gasham Isabayli, Rehan Yusifgizi and others. 

Of course, the Karabakh war in the country left its mark on our children's lives. In this respect, 
Teymur Elçin's poems in the section "Garabagh tragedy" are remarkable. For example; "Brave, 
valiant sons, eyes of hawks - Garabagh !, Horses with wind wings, Garabagh plains!" In his words, 
he introduces our paradise country Karabakh to children and famous Karabakh horses. 

Especially in verses, our poets create a beautiful poetic narrative using proverbs in place, which 
not only gives our children an idea of our past, but also makes this example more perfect. In 
these poetry examples, artistic examples created on the basis of standard patterns of folklore 
are particularly striking. Many of our poets use riddles to influence the formation of children's 
thinking skills and worldviews, and especially through word games, to develop correct 
pronunciation skills, improve speech, and strengthen memory. The use of proverbs, riddles, 
misconceptions, laments and epics in the works of the poets mentioned has led to the 
emergence of very effective works. In the article, I will mainly talk about the use of folklore motifs 
in the works of independence poets. 

Keywords: Folklore, Poetry, poet, epic, layla. 

 

Giriş: 

Folklor hikmətdir,  müdriklikdir. Bu hikmətin, bu müdrikliyin kökləri tarixin dərin qatlarına gedib 

çıxır. Söz sənətkarı folklora  söykənəndə,  folklor motiflerindən yerli-yerində   düzgün  istifadə edəndə  

yaratdığı eserlerin qiyməti misilsiz olur. “Azerbaycan Ədəbiyyatında  yazılı söz sənəti ile şifahi söz 

sənəti  qoşa qanad kimi birgə olub” 

Hər zaman kəsiyində istər uşaqlar üçün yazılan poeziya nümunələrində, istərsə de böyüklər üçün 

yazılan Azerbaycan poeziyası halk hikmətlərindən, söz xəzinəmizdən, folkor mənbəyimizdən 

qidalanmışdır. 

Xüsusilə uşaq şiirimiz bayatılarımızdan, laylamızdan, atalar sözlərimizdən, tapmacalrımızdan, 

yanıltmaclarımızdan bəhrələnərək hər zaman uşaqlarımızı düşündürmək, təfəkkürlərini inkişaf 

etdirmək üçün yararlanmışlar. Müsir poeziyamızda da bu ənənə özünü doğrultmuşdur. Zahid Helilin, 

Rafiq Yusifoğlunun, Teymur Elçinin,  Sevinc Nuriqızının, Ələmdar Quluzadənin,  Mərziyyə 

Səlahəddinin,  Şövkət Horovlunun ve onlarca müstəqillik dövrü uşaq şairlərinin yaradıcılığında  bayatı 

üzərində köklənmiş uşaq şiirlerinin dəyərli nümunələrini görmək mümkündür. 

Bayatılar bir halkın istək ve arzularını daha dəqiq şəkildə ifadə edə bilir. Məhərrəm Qasımlı   

poeziyamızın bayatılar  üzərində köklənməsini belə analiz edir: 

“ Insanın dünyaya gəlişindən dünyadan gedişinə qədərki bütün ömür boyunu çevrələyən bayatılar 

hayatın ayrı-ayrı məqam ve mərhələlərinə uyğun  duyğu ve düşünceləri bənzərsiz  bir zəriflik ve 

həzinliklə aks etdirir.”(1) 

Apardığımız müşahidələrdən əldə etmişik ki, uşaq edebiyatında folkorumuzun atalar məsəlləri 

üslübundan da çox bəhrələnilib. Məsələn ən çox baba ve nənələrin dilindən uşaqlarımıza şiir 

nümunələrində şairlərimiz tərəfindən  hikmətli ifadeler ərmağan edilir.  

“Könlüm Qarabağdadır” kitabının tertipatçısı ve redaktoru A.Helilova Teymur Elçinin yaradıcılığında 

folklor örnəklərin yetərincə olduğunu qeyd edərək yazır: 

 “Qeyd etdiyimiz kimi, Teymur Elçin’in yaradıcılığından bəhrələnməyə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

O, atalar sözlərindən ve məsəllərdən istifadə edərək janrın tələblərinə müvafiq şəkildə kiçik həcimli 

ibrətamiz  nümunələr yaratmış, həmçinin, edebiyatımızda mövcud olan ənənə əsasında  halk 

nağıllarını nəzmə şəkməklə bir sıra eserler yazmışdır.”(2) 

Elçin’in yaradıcılığında tapmaca ve yanıltmaclardan istifadə daha çox diqqət kəsb edir. Aşağıdakı 

şiirler çox güzel nümunələrdir. 

 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   336 
 

Balacayam, sarıyam, 

Deməyin ki, darıyam. 

Sizə çörək oluram, 

Zəmilərin barıyam. 

Bu şiirin açması buğdadı.Şeirdə çox böük məna çalarları var.Məhz elə tapmaca tipli şiirlerin ən böyük 

əhəmiyyəti de budur. Körpə balaları düşündürməklə yanaşı onlarda məntiqi təfəkkürü gücləndirmək. 

Bu şiiri eşidən uşaqlar təbii ki, balaca ve sarı rəngli, darıya bənzər ve sonunda çörək olan bu bitkinin 

nə olduğunu düşünür ve tapırlar. Və yaxud da  yanıltmac xarakterli şiirleri çox güclü ve sadə dildə 

yazılmış qiymətli nümunələrdir. 

Alabaşın başı ala, 

Qaşı qara, 

Qarabaşın qaşı ala, 

Başı qara. 

Və yaxud da 

Qarğı qırdı  qarğını, 

Qırğı gördü qarğanı. 

Qırğı tutdu qarğıdan, 

Qarğa qaçdı qırğıdan.(3) 

Şair folkor nümunələrinizdə iz qoyan , örnək alacağımız  hikmətlərimizdən bəhrələnərək, uşaq ve 

gənclərimizdə kökümüzə sevgi ve bağlılıq ənənəsini gücləndirmişdir.  

Bir başqa nümunəyə baxaq. Bu şiirdə ise müellif baba, nənə ve nəvə münasibətlərini önə çəkərək 

başında turp əkmək” ifadəsini xatırladır. 

Mərziyyə Səlahəddinin “Başında turp əkirəm” şiiri bu baxımdan maraqlı bənzətmə yaratmaqla 

birlikdə, uşaq düşüncesində maraqlı şəkildə yadda qalır. 

İlkin yığıb fırçanı 

Yenə şəkil çəkirdi, 

Baxdım, tanıdım onu- 

Babasını çəkirdi. 

Amma nədənsə İlkin 

Babasının başında  

Qırmızı turp çəkirdi. 

Dedim;”Bala, bu nədi? 

Başda, saç çək, turp nədi?” 

Gülüb söylədi nəvəm: 

— Nənə, mən de bilmirəm. 

Babam söyləyib deyə, 

“Başında turp əkirəm” (4) 

Bəzi hallarda uşaq şiirlerində dioloq şəkilində  yazılan şiirlerinmiz tapmaca üzərində köklənir ve bu 

şiirler de uşaqlarımızın məntiqi təfəkkürlərinin formalaşmasına köməklik göstərir. Rafiq 

Yusifoğlunun bu tipli şiirleri de günümüzün qiymətli nümunələrindəndir. 

— Ot kimindi? 

— Biçənin 

— Süd kimindi? 

 — İçənin. 

— Ad kimindi? 

— Dinənin. 

— At kimindi 

 — Minənin. 

— Köz kimindi? 
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— Yananın. 

 — Söz kimindi? 

— Qananın. (5) 

Ələmdar Quluzadənin bəzi şiirlerində ise yanıltmacların izinə rast gəlinir. Şairin bu tipli şiirində incə 

yumor hissi uşaqlarımızı güldürməklə yanaşı onların  tələffüzlərinin inkişafına da güzel təsir göstərir. 

Şirin-şirin yatanda 

Şiri boğar Şirəli 

Şirəlinin əlləri 

Şirəlidir, şir əli. 

Dişini itiləyən 

Şir deyil, Şirəlidir, 

Şirəli şanı yeyib, 

Şalvarı şirəlidir.(6) 

Şövkət Horovlunun da yaradıcılığında folklor motiflerindən istifadə diqqət çəkir. Şairə el adət ve 

ənənələrini xatırladaraq keçmişə üz tutur, ata –babalarımızdan bizə miras qalan yadigarlarımızı 

uşaqlarımıza da öz şiir nümunələrində yer verir.  Od üzərindən atılmaq  haqqında şiirində nənə  

“Ağırlığım , uğurluğum odda yansın “ kimi atalar məsələsini xatırladır,balaca nəvəsinin oddan 

qorxduğunu görüncə şam yandırır ve nəvəni şamın üzərindən atlandırır. 

Hər çərşənbə axşamı, 

Nənəm yandırır şamı. 

Mən de niyyət tuturam, 

Şam üstündən atılıram. 

Və yaxud da Şövkət xanımın şiirlerində nağıllarımıza, dastanlarımıza sevgi ve hörmət diqqəti 

çəkir.”Ağ qoç, qara qoç” şiirində Azerbaycan nağılı haqqında yadda qalan xatirələr var. 

Nənəm yuxudan qabaq 

Mənə nağıl söyləyir. 

Gah acgöz divdən deyir, 

Ağ qoçdan- qara qoçdan 

Məlik Məmməddən deyir. (7) 

Bu kimi şiirlerimizdə folklor motiflerindən istifadə güzel hisslər doğurmaqla yanaşı uşaqlarımızda 

kökümüzə, keçmişimizə maraq ve sevgi yaradır. Bəzən nümunələr ise uşaqların nitqinə, tələffüzünə 

köməklik göstərir. 
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GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN MİDOS KARTALI’NIN GÖZLERİ ROMANINDA  

FOLKLOR UNSURLARININ İŞLEVİ 

Arş. Gör. Nagehan KUNDUZ1 

 

Özet 

İlk eseri “Bahçıvan’ın Oğlu” adını taşıyan çocuk kitabıyla edebiyat dünyasında yer almaya 
başlayan Gülten Dayıoğlu (1935-), modern Türk edebiyatında roman, öykü, gezi kitapları; radyo 
ve televizyon oyunu türündeki yetmişten fazla eseri ile önemli bir yere sahiptir. Özellikle çocuk 
kitaplarıyla tanınan yazarın, son yıllarda romanlarında gençlere yer vermeye başladığı; gençlerin 
sorunlarına kadın yazar duyarlılığıyla yöneldiği görülür.  

Bu çalışmada, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında “Üç Kuşağın Yazarı” unvanıyla anılan Gülten 
Dayıoğlu’nun Midos Kartalı’nın Gözleri romanında folklorik unsurların işlevi tespit edilecektir. 
Kültürel bellek aktarıcısı rolüyle efsane ve mitolojik unsurlardan, romanın kurgusunda ne ölçüde 
yararlanıldığının değerlendirmesi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Gülten Dayıoğlu, Midos Kartalı’nın Gözleri, sözlü kültür ürünleri, efsane, 
serüven. 

 

THE FUNCTIONS OF FOLKLORIC ELEMENTS IN GÜLTEN DAYIOĞLU'S NOVEL:  

MİDOS KARTALI’NIN GÖZLERİ  

Abstract 

Gülten Dayıoğlu (1935-) started to take place in the world of letters with her first children’s book 
called ‘Bahçıvan’ın Oğlu’ and she has a significant place in modern Turkish Literature with more 
than seventy works in the classes of literature such as novels, stories, travel books, radio and 
television plays. Known especially for his children's books, the author has started to include 
young people in his novels in recent years; it is seen that young people tend to their problems 
with the sensitivity of women writers. 

In this study, the function of folkloric elements will be determined in Gülten Dayıoğlu's novel, 
Midos Kartalı’nın Gözleri, who is known as the "Author of Three Generations" in the field of Child 
and Youth Literature. It will be evaluated to what extent the legends and mythological elements 
are used in the fiction of the novel as a cultural memory transmitter. 

Key Words: Gülten Dayıoğlu, The Eyes of the Eagle of Midos, oral culture products, legend, 
adventure. 

 

Giriş 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında “Üç Kuşağın Yazarı” unvanıyla anılan Gülten Dayıoğlu, 

Kütahya’nın Emet ilçesinde dünyaya gelir. İlkokul üçüncü sınıfta, öğretmeninin yönlendirmesiyle 

yazı denemelerine başlayan Dayıoğlu’nun Bahçıva’nın Oğlu adlı ilk kitabı 1963’te yayımlanır. Yazar, 

1963-2009 yılları arasında yedi, on sekiz yaş düzeyinde okurlar için yetmiş iki kitap yazmıştır. Başta 
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1971 yılında yayımlanan ilk romanı Fadiş olmak üzere romandan hikâyeye, bilim kurgudan gezi 

yazılarına kadar birçok türde eserler vermiştir.  

Gülten Dayıoğlu’na ait çocuk kitaplarının “Sözlü veya yazılı edebî ürünlerin çocukların 

ilgisini çekmesi, beğenisini kazanması eserde işlenen konu/tema, karakterler, kurgu/olay ve anlatım 

biçimi, üslûp gibi temel ögelerin onların ilgisini çekebilecek biçimde işlenmesine bağlıdır.” (Karatay, 

2014:99) yargısına uygunluk gösterdiği görülür. Yazarın kullandığı dil yalın, akıcı ve yerel ağızlarda 

yer alan kelimeleri barındaran özelliğiyle çocukların içinde yaşadıkları toplumu tanımalarına, 

toplumsal aidiyetin gelişmesine kapı aralar. Dayıoğlı’nun konu seçimi konusunda da titizlik gösterdiği 

ve çocuk eğitimini öncelediği; çocukların hayal güçlerini efsaneler aracılığıyla harekete geçirerek 

geçmişle bağ kurmalarını ve vatanlarının menfaatlerini öncelemeleri gerektiği bilincini kazandırmaya 

yönelik metinler olduğu görülür. Merak unsurunun tüm roman boyunca canlı tutulduğu, mekan 

tasvirlerinin detaylı resmeden ifadelerle zihinde canlanmasını sağlayan akıcı bir uslûpla kaleme alınan 

Midos Kartalı’nın Gözleri romanı, çocuk hayal gücünü besleyen ve geliştiren bir zenginliği çocukların 

dünyasına sunar.         

 

Romanın Özeti: 

Gülten Dayıoğlu’nun çocuk kitapları arasında onuncu eseri olan Midos Kartalı’nın Gözleri 

1991 yılında yayımlanır. Romanın kurgusu kişi- kişi çatışması temeline dayanır. Midos Kartalı’nın 

Gözleri romanında kurgu, başkişi olan Âdem ile onu çocuk yaşta kaçıran Bay ve Bayan Arthurlar 

arasındaki çatışma zeminine oturtulur. Bay ve Bayan Arthur’ların en önemli özelliği arkeolog olmaları 

ve dünyanın birçok yerinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan değerli eserleri kurdukları tarihî 

eser kaçakçılık örgütü sayesinde ele geçiriyor olmalarıdır. Âdem yaşadığı bölgede herkesin dilinde 

olan Midos Mezar Tünelleri efsanesini dinleyerek büyüyen ve esrarengiz mezar tünelleri bulma 

isteğiyle dolup taşan, yaz aylarında yabancı turistlere rehberlik yaparak okul masraflarını karşılamaya 

çalışan yetenekli, zeki ve çalışkan bir çocuktur. Bodrum yakınlarındaki Midos koyunda olduğuna 

inanılan Midos Mezar Tünelleri Bay ve Bayan Arthurlar’ın da ilgisini çekmektedir ve bu gizemli tarihî 

eser onlar için bir tutku haline dönüşmüştür. Âdem’in güvenini Chris aracılığıyla kazanan Bay ve 

Bayan Arthurlar’ın asıl niyetleri, Âdem’den Midos Mezar Tünelleri’nin yerini öğrenmek ve 

sonrasında onu öldürmektir. Ancak Âdem Arthurlar’ın kötü niyetli planlarının farkına varır ve 

ellerinden kaçmayı başarır. Böylece ‘Adem’in dünyayı görme ve tanıma macerası başlar. Arthurlar’ın 

takibinden kaçmak için deniz adamı olur ve gemilerle birçok denizi geçer, türlü belâları atlatır; tüm 

bu olayları yaşarken hayatına  en sevdiği insanlar Chris, Al, Sarah, Yargıç Melvin, Ari Dayı ve Kosta 

Kaptan bir daha çıkmamak üzere girerler. Romanın sonunda, adları geçen insanların yardımıyla Âdem 

Midos Mezar Tünelleri’ni bulur. Tarihî bir şaheser özelliğine sahip Midos Mezar Tünellerinin kırk bir 

kapısı vardır. Kırk kapının hangi krala ait olduğu bellidir ancak kırk birinci kapının kime ait olduğu 

belli değildir. Kapı yüzeyindeki yazı, Siyamlı bilgin ismiyle tanınan yazıtlardaki dili okumayabilen 

tek bilim insanı ve müzenin açılışına dünyanın çeşitli yerlerinden davetli olarak gelen bilim 

insanlarının yardımıyla okunur. Yazıda yer alan sözler şöyledir: 

“Midos Kral Mezarlarıyla müze odalarını, günü gelince, kızıl yeleli bir Âdemoğlu bulacak. 

O kişi, bize inanmış, bizi istemiş, bizi özlemiş olacak. 

O kişi, uğrumuza canını bile vermeye hazır olacak. 

O kişi bize ulaştığında, Bilge Midoslar, ölümsüzlüğün gizemli titreşimiyle irkilip yeniden 

solumanın tadına varacak.” (Dayıoğlu, 2016: 160) 

 Bu sözler kırk birinci kapının sahibi olarak Âdem’i işaret etmektedir. Kızıl yele, onun kızıl 

saçlarıdır; Âdem gerçekten yedi denizi aşmış, yedi beladan canını kurtararak Midosların şart koştuğu 

olgunluğa erişmiştir. Ayrıca Âdem’in, Midoslara inandığı, onlara ulaşmayı yürekten istediği, yıllarca 

bu tutku ve özlemle yaşadığı bilinir.  

Ancak kırk birinci kapı hala gizemini korumayı sürdürür. Çünkü Midoslar’ın kendilerine 

ulaşan Âdemoğlu’na uyarısı bulunmaktadır: 
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“Ey insan! Dağın bağrına oyulmuş kırk odanın kapısını aç. İçindeki güzellikleri, insanlığın 

gözleri önüne ser. Böylece Midos bilginleri, ölümsüzlüğün gizemli titreşimiyle irkilip yeniden 

solumanın tadına varsınlar.  

Ancak, sakın ola, kırk birinci kapıyı açma! 

O kapı, günü gelince, kendiliğinden açılacak. 

Uyarıya uymayan, lanetlenecektir. Lanetli kişiler, evren içinde, adsız ve kalıpsız kalacaktır.” 

(Dayıoğlu, 2016: 160)     

Âdem Sarah’la evlenip köyüne yerleşir. Kırk birinci kapının gizemi, Âdem’in bundan sonraki 

hayatının merak, coşku, düş ve umut kaynağı olarak sürüp gider.  

Romanın konusunun Ege bölgesinde binlerce yıl önce yaşamış Midos uygarlığına 

dayandırıldığı görülür. “Efsanenin başlıca niteliği inanış konusu olmasıdır; onun anlattığı şeyler 

doğru, gerçekten olmuş diye kabul edilir. Başka bir niteliği de düz konuşma diliyle, ve her türlü üslûp 

kaygısından yoksun, hazır kalıplara yer vermeyen kısa bir anlatı oluşudur.” (Boratav, 1992:98). 

Efsanelerin inanışlara dayanması ve gerçek oldukları ön kabulüne sahip olmaları çocukların gerçeklik 

sınırını aşan tesadüf ve olayları inandırıcı bulmalarının yolunu açan bir durumdur. Bunun yanında 

efsanelerdeki esrar ve gizem, çocukların ilgi ve dikkatlerini anlatıda tutmayı sağlayan önemli bir 

özellik olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle çocuk kitaplarında folklorik unsurlar arasında yer alan 

efsanelere sıklıkla yer verildiğini görürüz. Söz konusu işlev Midos Kartalı’nın Gözleri romanında da 

entrik kurguyu besleyen ve merak unsurunun tüm roman boyunca üst seviyelerde tutulmasına imkan 

sağlayan bir özellik gösterir. 

“Tarihlik efsaneler” (Boratav, 1992:101) sınıfında yer alan Midos Kartalı’nın Gözleri 

romanındaki Midos Mezar Tünelleri efsanesi “tarihlik sayılan kişilerden ya da uluslardan kaldığına 

inanılan defineler” in (Boratav, 1992:101) anavatanlarında insanlığa sunulması mücadelesini konu 

alan bir romandır. Çocuklara millet olma bilinci ve milli değerlere sahip çıkılması gerektiği düşüncesi 

doğrultusunda milli değer taşıyan tarihi eserlerin korunması ve ana vatanlarında tüm insanlığa 

sunulması bilincini kazandırmayı amaçlayan bir çocuk kitabıdır.  

Romanın temel mesajı olma görünümü taşıyan vatan sevgisi, tarih sevgisi ve bilinci, ana dil 

sevgisi ve milli varlıklara sahip çıkma bilincinin, çocuklara Midos Mezar Tünelleri efsanesi 

aracılığıyla kazandırılmaya çalışıldığı görülür. Romanın başkişisi olan Âdem karakterini karşılaştığı 

zorluklar karşısında hayata bağlayan, ümitsizliğinin önüne geçen en güçlü bağın; ülkesinde 

bulunduğuna inandığı Midos Mezar Tünelleri’ni bularak ülkesini gururlandırmak ve tüm insanlığın 

bilgisine sunmak olduğu görülür. Bu açıdan efsanelerin çocuk kitaplarında kültürel belleğin 

kazandırılmasında önemli bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

“Tarihe damgasını vurmuş olan Midos Krallığı’nın uygarlığı, bayındırlığı zenginliği 

tarihçilerin, arkeologların, daha başka bilim adamlarının ve gezginlerin düşlerini süslüyordu. 

Özellikle Midos krallarının mezar tünelleri, ölçüsüz bir merak konusuydu. Ne var ki, dört bin yıldan 

bu yana ne efsanevi Midos harabeleri ne de dillere destan mezar tünelleri bulunabilmişti.” (Dayıoğlu, 

2016: 16)  

Midos Kartalı’nın Gözleri romanının efsane etrafında kurgulanması romanın başkişisi olan 

Âdem karakterini insanüstü özelliklere sahip olarak takdim edilmesine imkan sağlar. Gülten Dayıoğlu 

efsanelerin “olağanüstü olaylara ya da insanüstü güçleri elinde tutan kişilere anlatısı içinde yer verme 

olanağıdır.” (Boratav, 1992:98) özelliğinden çok yönlü olarak istifade eder. Hem Âdem’in kurgudaki 

yerini mantıksal bir çizgiye oturtmuş olur böylece inandırıcılığı sağlar hem de okurdaki merak 

unsurunu efsanelerin esrar ve bilinmezliğinden yararlanarak eserin sonuna kadar canlı tutmayı başarır. 

“Ünlü gazeteci, dergide Âdem’le yaptığı söyleşiyi şu sözlerle noktalıyordu: “Ne istediğini iyi 

bilen, tarih âşığı küçük Türk’ün önünde, amacını engelleyen hiçbir şey yok. İşte, efsanevi Midos 

Krallığı’nı bağrında saklayan dağlar tepeler! Ve işte, bu gizemli dünyayı keşfetmeye ant içmiş olan 

Âdem çocuk!”” (Dayıoğlu, 2016: 18) 

Dayıoğlu geleceğin inşasının bugünden yani çocukların eğitiminden geçtiğinin bilincinde bir 

eğitimci yazar görünümüyle eserinde verdiği mesajlar ile dikkat çeker. Romandan alınan bölümde, 
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yaşından büyük düşüncelere sahip geleceğin idealist bir gencinin işareti verilmek istenir; tarih 

sevgisiyle donanmış geleceğe umutla bakan bir gençlik arzusu anlatılır. 

Yazar anlatıda milli benliğin temel argümanı olan dil üzerinde hassasiyetle durur. Örneğin 

pek çok dile ait kelime bilgisine ve konuşma pratiğine sahip başkişi Âdem, Mısır’da bulunmak 

zorunda olduğu günlerde vatan ve ailesinin özlemi içinde yaşarken, aralarında Türkçe konuşan 

gezginlerin de olduğu bir kafileye rastlar ve kendini onların yanına gitmekten alamaz. Böylece 

Dayıoğlu, milli benliği dil üzerinden çocuklara kazandırmaya çalışır. Midos Kartalı’nın Gözleri 

romanında yazar, çocukların ve gençlerin vatan, dil, milli değerlere sahip çıkma bilinci, milli idealleri 

olan bir gençlik arzusunu anlatır görünümdedir:  

“Genç yaşta ölen Firavun Tutankamon’un yeraltındaki mezarını gezerken, Âdem’in kulağına 

Türkçe sözler çalındı. Ölçüsüz bir coşkuyla hemen sesin geldiği yana koştu. Gezginler arasında 

bulunan Türklerin yanına sokuldu. Bir süre orada kalıp onların konuşmalarını dinledi. O zaman ana 

babasını, evini yurdunu ne çok özlediğini anladı. Arthur’ların kıskacına yeniden düşme korkusu 

olmasa, hemen Türkiye’ye dönecekti.” (Dayıoğlu, 2016: 60)   

Yazar romanın bir başka yerinde geçmişin değerli olduğunu çocuklara ve gençlere 

kazandırmak için efsanenin gün ışığına çıkması gerekliliğini bir tutku derecesinde işler:   

“Âdem arkeoloji öğrenimi görme tutkusundan vazgeçmemişti. Düşlerini hep bu tutku üstüne 

kuruyordu. Binlerce yıllık geçmişin görkemli kanıtlarını gün ışığına çıkarıp insanlığın gözleri önüne 

serme isteği adeta hücrelerine işlemişti.” (Dayıoğlu, 2016: 63)  

Gülten Dayıoğlu Türklük bilincini Midos Kartalı’nın Gözleri romanında ön plana koyar. 

Özellikle Türklük ve Türkiye topraklarının değerlerinin kutsallığı ve tüm dünya kültür miraslarının 

zarar görmemesi; milli unsurların kutsallığının hiçbir şeyle kıyaslanamayacak ve tercih edilemeyecek 

kadar yüce bir yerde olduğunu çocuklara ve gençlere aşılamayı amaç edinir:     

“Gelgelelim, bunca olağanüstü yetenek ve becerisine karşın kötü bir yanı var. O da vatanını 

çok sevmesi. Başka biri olsa, yuvanın yerini öğrenmek için önerdiğimiz parayı tepmezdi. O Türk, 

topraklarında bulunan tarihî hazineyi yabancılara kaptırmak istemedi. Bayan Arthur kocasının 

sözünü kesti. Bunu ben de sezdim. Yoksul bir balıkçının çocuğu olarak bu yaşta böylesine bilinçli 

olması düşündürücü. (Dayıoğlu, 2016: 64) 

Çocukların yetiştirilmesinde akılcılığı benimseyen yazar, gençlerin yapacakları savaşta 

eğitimin önemine ve belli alanlarda uzmanlaşmanın gerekliliğine değinir: 

“Uzun yıllardır dünyanın tarih hazinelerini soyan Arthur’lara savaş açmışlardı. Ama bu 

savaşın hangi meydanlarda, hangi silahlarla yapılacağını saptamak kolay değildi. Gençler ilk atılımı 

yapmak için aylarca uygun zamanı ve uygun ortamı kolladılar.” (Dayıoğlu, 2016: 102) 

Dayıoğlu, çocukların tarih bilincinin yanı sıra tarihi eser bilincini de Midos Kartalı’nın Gözleri 

romanı aracılığıyla edinmesini amaçlar: 

“Yoksul ülkelerde tarihî eser bilinci yoktu. Ayrıca kazılardan çıkan paha biçilmez eserleri 

korumayı da beceremiyorlardı. Bu koşullarda meydan soygunculara kalıyordu. Arthur örgütü bu 

düzenle yıllardır dünyayı soyuyordu.” (Dayıoğlu, 2016: 103) 

Yazarın eserinde üzerinde durduğu diğer bir konu ise tarihi eserlerin çıkarıldıkları ülkelerde 

sergilenmesi konusudur:  

“Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan değerli eserler, artık yabancı müzelerde değil, 

anavatanlarında insanlığa sunuluyordu. Eserlerin doğal ortamları içinde sergilenmesi, onları daha 

bir değerli ve anlamlı kılıyordu.” (Dayıoğlu, 2016: 118) ifadesinden hareketle romanın öne çıkan 

mesajlarından birinin, çocukların edinmesi zaruriyetini hissettirdiği en temel özelliklerin başında milli 

unsurların kendi anavatanlarında korunması ve sergilenmesi yani milliyetçilik anlayışının olduğu 

görülür. 

 Ülke sevgisini ve ülkesine faydalı olma isteğinin eserde yoğun şekilde hissedildiği ve okura 

verilmek istendiği görülür: 
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“Kızıl Teke, Cebelitarık Boğazı’ndan Akdeniz’e geçince, gençler o güne dek hiç tatmadıkları 

bir coşkuya kapıldılar. Âdem ikide bir, ‘Sevgili Türkiyem, sevgili Türkiyem!...’ diyerek iç çekip 

duruyordu. Çocukluğunda bulduğu mağara gibi yerin, Midos Mezar Tünelleriyle ilişkili olduğuna 

yürekten inanıyordu.” (Dayıoğlu, 2016: 128) 

Midos Kartalı’nın Gözleri romanı ülkesine hizmet etmenin yüceltildiği, bu fikrin çocuklara ve 

gençlere benimsetilmesinin amaçlandığı bir anlatı görünümüyle gençlere idealist olmayı öğütler:  

“Âdem, soluk soluğa koştuğu bilinmezin, hayatına mal olabileceğini biliyordu. Ama yıllardır 

içini kemiren bu tutkuyla yaşamak da kolay değildi onun için. Ne pahasına olursa olsun, bu 

tedirginlikten kurtulup dinginliğe kavuşmaya kararlıydı. Ayrıca, efsanevi Midos Kral Mezarları 

Tüneli’ni bularak, ülkesine ve insanlığa hizmet edeceğine yürekten inanıyordu. Bu inanç ona her şeyi 

göze alma gücü veriyordu.” (Dayıoğlu, 2016: 131) 

Folklorik unsurlar arasında yer alan ölümle ilgili inanışların kültürel belleğin aktarımında 

önemli rol üstlendiği görülür: 

 “Geçmişte tüneller ölü gömme törenlerinde açılırdı. Ölünün ruhunun kaya başlı kartalın 

gagasından çıkarak gökyüzüne ulaştığına inanırdı Midoslar.” (Dayıoğlu, 2016: 139) 

Romanda benzer şekilde çocuklara ve gençlere geçmiş inanışlar aracılığıyla kadim 

medeniyetlerle duygusal ve zihinsel bağ kurmaları sağlanır: 

“Bu sandıkların içindeki eşyalar, ölen krallara yakınları tarafından verilen değerli ve seçkin 

armağanlardı. O zamanlar kralların ölümsüz olduğuna ve dünyaya yeniden geleceklerine 

inanılıyordu. Âdem bu eserlerin insan içine çıkmasını, kralların ve o eserleri yaratanların yeniden 

hayata dönmesi olarak değerlendiriyordu. Ölümsüzlük, bu olmalı, diyordu kendi kendine.” (Dayıoğlu, 

2016: 140) 

Romanın çocuklara ve gençlere verdiği mesajların yanı sıra yetişkinlere, devlet idarecilerine 

ilişkin de mesajlar barındırdığı görülür. Roman devlet idaresinde olacak kişilerin sanata ve sanatçıya 

önem veren bir bakış açısına sahip kişilikte olması gereği ve ülkenin zenginliklerini halkın hizmetine 

sunma bilincine sahip olması önerisini taşır: 

“Midos kralları her tür sanata, sanatçıya ve sanat eserine önem verirlerdi. Kervanlarla, 

gemilerle yabancı diyarlara giden Midos tacirleri, askerler, bilginler oralardan devşirdikleri seçkin 

sanat eserlerini krallara sunarlardı. Krallar da ölünceye dek bu eserleri halk için sergilerlerdi. Kral 

ölünce de eserler kral adına yeraltında kayalara oyulan müze odaya yerleştirilirdi. Yılda bir kez, 

kralın ölüm yıldönümünde bu oda açılırdı. Böylece halk hem krallarını anar, hem de geçmişte 

derlenen seçkin sanat eserlerini görme fırsatı bulurdu.” (Dayıoğlu, 2016: 141)  

Anlatının başkişisi Âdem, romanın ilerleyen bölümlerinde hayallerini gerçekleştiren kişi 

görünümüyle okurun karşısına çıkar. Romanda gençlere, hayallerinin peşinden gitmelerinin 

kendilerini gerçekleştirmelerinin ön koşulu olduğu anlatılır: 

“Defterdeki bilgilere göre, Midos kralları yaşadıkları çağı belgeleyen en ilginç ve en değerli 

eserleri bir araya toplayıp gerçek bir müze oluşturmuşlardı. Ne var ki, bu müze sonradan kayıplara 

karışmıştı. Dört bin yıllık tarih süreci içinde bu efsane müzeye ilişkin hiçbir ize rastlanmamıştı. Âdem 

o anda bu efsane müzenin orta yerinde bulunuyordu.” (Dayıoğlu, 2016: 143) 

Âdem karakteri çocuk yaşta edindiği toplumsal misyonunu yerine getirir. Böylece ülkesine 

karşı kalbinde hissettiği borcunu ödemiş olur.   

 

Sonuç 

Midos Kartalı’nın Gözleri romanı kültürel bellekte yer alan unsurları içeren birçok mesaj 

barındırması bakımından çocuk edebiyatı eserleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Gülten 

Dayıoğlu’nun eserinde kültürel bellek aktarıcısı göreviyle efsane ve folklorik inanışlarda yer alan 

unsurlardan istifade ettiği görülür. Midos Kartalı’nın Gözleri romanıyla çocukların ve gençlerin 

geçmiş inanışlar aracılığıyla kadim medeniyetlerle duygusal ve zihinsel bağ kurmaları amaçlanır. 
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Romanın  efsaneye dayandırılarak kurgulanmasındaki amaçları şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

“Çocukların geçmişten, kendi kültürlerine ait değerlerden yararlanması ve bilgi sahibi olmasını 

sağlamak, kendimize ait değerlere sahip olma bilinci yaratmak, iyilik yapanların iyiliklerine bütün 

insanların saygı gösterdikleri gerçeğini vurgulamak” (Yalçın, Aytaş, 2005: 126), Kendine ait olmayan 

her türlü varlığa göz dikmenin, hırsızlık yapmanın doğru olmadığı yolunda ahlâkî mesajlar vermek 

amaçlanmıştır. 
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AZERBAYCAN ÇOCUK FOLKLORU: ATASÖZLERİ 

Doç. Dr. Semengül QAFAROVA1 

 

Özet 

Dünyanın ən zəngin  folklor sərvətlərindən birinə sahib olanlardan biri de Azerbaycandır. Bu gün 
öz inkişafı, dünən tarixi mövqedən edebiyat aləmindən qızıl hərflərlə yolunu cızmış edebiyat ve 
mədəniyyətimizdə folklorun zəngin xəzinəsindən bəhrələnmişdir. İnsan cəmiyyətinin ilkin 
formalaşma dövrünün bədii təfəkkür məhsulu olan folklor nümunelerinden biri de atalar 
sözüdür. Şifahi söz sanatında türk halkları ile otraq olan folklorumuz, həm de bu baxımdan 
zəngindir. Asırların sınağından çıkmış, halkın özüne hayat düsturu kimi qəbul etdiyi, hikmetli ve 
möcüzeli sözler – atalar sözüdür. Müxtelif mövzu ile yanaşı bitmiş fikir, xəbərdarlıq, ziyan 
çekmemek üçün yada salma, xeyirxahlıq etmeyin sirrini, pislikden uzaqlaşmağı öyreden, 
xatırladan şifahi halk edebiyatının deyerli nümunelerinden hesab olunan atalar sözü, hem həqiqi, 
hem de mecazi mənada işlenir. 

Atalar sözü nümuneleri uşaqların yaş seviyesine, zövqüne, biliyine uyğun özüneməxsus söz 
elvanlığına, işletme yerine göre seçilir. Azerbaycan şifahi halk edebiyatı edebi janrlarının 
çoxşaxeli, çoxsaheli olması baxımından üç növe bölünür: Kiçik növ, lirik növ, epik növ. 

Atalar sözü de kiçik növe aiddir. Türk halklarının hayat ve məişeti ile sıx bağlı bitkin folklor janrı 
olan atalar sözleri sınanmış, müdrik, nəsihətli fikirlerden ibaret olur. 

Bedii tefekkür tərzinə, təbiətin özü qədər qədim, emosional, düşünce derinliyine malik, hayatı 
hayat kimi yaşamağı, dil ve obrazlı danışıq qabiliyyetini bize öyreden folklor nümunesi – atalar 
sözüdür. Yüksek ahlaki-terbiyevi ehemiyyet daşıyan, həcmce kiçik, mənaca hikmetli, derin məna 
kesb eden atalar sözleri, türk halklarının folklorunun gücünü, tesir qüvvesini göstermekde mahir 
bir sahədir. Türkün folkloru da, dili de, məişəti de, medeniyyeti ve etnoqrafiyası da güneş kimi 
həraretli su kimidir. Türk halklarının bedii düşünce tərzi derin ve rengarenktir. Dilde işledilen 
sözler dualist ve çoxmənalılıq məzmunu kesb etdiyine göre “türkün sözü”, “türkün məsəli” kimi 
ifadeler yaranmışdı. Atalar sözlərinin potensialı, daxili enerjisi türk düşünce tərzinin imkanları 
çərçivəsindədir, etnik təfəkkür tərzi ile de həmahəngdir. Təbiətin özü ile üz-üzə dayanmaq, ağlı-
qaralı hayat tərzi, uğurlar ve ya uğursuzluqlar, vuruşma ve ya çarpışmalar ve s. insan hafizəsindən, 
yaddaşından süzülüb gələn, hayat sınağından çıxan bu deyimlər, ifadeler  atalar sözləridir. 

Atalar sözləri de həm nəsr ve həm de nəzmlə ifadə olunur. Hikmət xəzinəmizin bu incilərində bir 
neçəsi ile tanış olaq: 

Hər nə yedin dadındır.  
Hər nə verdin adındır. 
Nə oxudun yadındır. 
Bu günün işini sabaha qoyma. 
Kitab bilik mənbəyidir. 

Açar Sözler: Azerbaycan-Türk folkloru, uşaq folkloru, atalar sözü, təsirləndirici ifadeler, epik 
atalar sözü, lirik atalar sözü. 
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AZERBAİJANİ CHİLDREN'S FOLKLORE: PROVERBS 

Abstract 

Azerbaijan is one of the richest folklore treasures in the world. Today, its development has 
benefited from the rich treasury of folklore in our literature and culture, which yesterday made 
its way from the historical position to the world of literature in golden letters. One of the 
examples of folklore, which is a product of artistic thinking of the early period of human society, 
is a proverb. Our folklore, which is in harmony with the Turkic peoples in the art of oral speech, 
is also rich in this respect. Proverbs are words of wisdom and miracles that have stood the test 
of time and are accepted by the people as a formula for life. Along with various topics, the 
proverb, which is considered to be one of the valuable examples of oral folk literature, which 
teaches and reminds people of the end of thoughts, warnings, reminders to avoid harm, the 
secret of kindness, and avoidance of evil, is used both literally and figuratively. 

Examples of proverbs are selected according to the age level, taste, knowledge of children, their 
specific color and place of use. Azerbaijani oral folk literature is divided into three types in terms 
of the diversity of literary genres: small type, lyrical type, epic type. 

Proverbs also belong to a small species. Proverbs, a genre of folklore that is closely related to the 
life and work of the Turkic peoples, consist of tried, wise, instructive ideas. 

Proverbs are an example of folklore that teaches us an artistic way of thinking, as old as nature 
itself, emotional, deep in thought, living life as life, language and figurative speech. Proverbs of 
high moral and educational significance, small in size, wise in meaning, with deep meaning, are 
a skilled field in showing the strength and influence of the folklore of the Turkic peoples. Turkic 
folklore, language, way of life, culture and ethnography are like hot water like the sun. The 
artistic way of thinking of the Turkic peoples is deep and colorful. Due to the fact that the words 
used in the language have a dualistic and ambiguous content, expressions such as "Turk's word", 
"Turk's proverb" were created. The potential and inner energy of proverbs is within the 
capabilities of the Turkish way of thinking, and is in harmony with the ethnic way of thinking. 
Facing nature itself, a black-and-white lifestyle, successes or failures, fights or collisions, and so 
on. These sayings and expressions, which are filtered from human memory and memory, are 
proverbs. Proverbs are expressed in both prose and verse. Let's take a look at some of these 
pearls of our treasure of wisdom: 

Everything you eat is delicious, 
Everything you give is a name. 
Remember what you read. 
Don't delay today's work for tomorrow.  
The book is a source of knowledge. 

Key words: Azerbaijani-Turkish folklore, children's folklore, proverbs, influential expressions, 
epic proverbs, lyrical proverbs. 

 

Dünyanın ən zəngin folklor sərvətlərindən birinə sahib, dərin ve məzmunlu şifahi ənənə 

vasitəsilə reallaşan elmi biliklərin, mifoloji-bədii dünyagörüşün izlərini hər zaman özündə aks etdirən, 

Azerbaycan edebiyatının qaynağına çevrilən Azerbaycan folkloru hər zaman etnoqrafik miflərin 

müəyyən detallarının daşıyıcısıdır. Bədii təfəkkür məhsulları olan bu mifik ünsürlərin dünya düzəni 

ile qarmaqarışıqlıq, insan cəmiyyətinə: insanla təbiət, ailə, məişət ve s. qarşılıqlı anlaşma proseslərinin 

əhatəsindən doğan – folklordur. Folklor - şifahi ənənə vasitəsi ile etnosun hər cür fiziki ve mənəvi 

təcrübəsi ile reallaşan biliklərin aksidir. Folklor elminin professional elmdən fərqlənməsini təmin edən 

keyfiyyət, folklor biliklərinin şifahi ənənəyə söykənməsidir. Bununla bərabər şifahiliyin bütün 

mövcud prinsiplərini özündə aks etdirməsidir. Folklorun yaranma prosesi bütün tarixboyu 

getdiyindən, bu janrlara da müntəzəm olarak yeni örnəklər əlavə olunur. Mifoloji-bədii dünyagörüşün 

izləri folklorda ve klassik edebiyatda indi de özünü büruzə verməkdədir. 

Azerbaycan folklorunun özəlliklərindən biri de onun başqa türk halklarının folkloru ile ortaq 

cəhətlərə malik olmasıdır. Çünki bu halkların şifahi söz sənətində bir çox mətnləri üst-üstə düşür, həm 
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de həmin örnəklərin vahid etnocoğrafi məkanda meydana gəlməsi de öz aksini tapır. «Oğuzname»lərin 

ortaq türk folkloruna aid olması ve xüsusi bir silsilə təşkil etməsi de bir faktdır. «Köç», «Su», 

«Qayıdış» kimi dastanlarda da türklərin hayatından bəhs edən mühüm problemlər öz aksini tapmışdır. 

Bu dastanların bəzilərinin de bədii-mifoloji  təsviri Mahmud Kaşğarinin «Türk dilinin divanı» 

əsərində de verilmişdir. Azerbaycan folkloru digər türk halkları kimi zəngin ve janr əlvanlığına 

malikdir. 

Bildiyimiz kimi, folklor epik ve lirik  növə bölünür. Epik folklor janrlarından nağıl ve 

dastanlar, halk müdrikliyinin ifadəsi olan atalar sözü ve məsəllər, rəvayət ve əfsanələr həm öz klassik 

edebiyatının, həm de qonşu halkların edebiyatının inkişafına güclü təsir göstərmişdir.  

Lirik folklor janrları da güclü təsiredici bir gücə malikdir.  Qədim türk halklarının 

özünəməxsus poeziyası olmuşdur. Bu poeziya türk halklarının milli vəzni olmuş, heca ve ya barmaq 

vəznində yazılmışdır. Müəyyən etmişlər ki, yeddi hecalı  şiir növləri yaddaşda çox qalır. Halk 

mahnılarında ve bayatılarda bu vəzndən istifadə olunmuşdur. 

Bu gün söhbət açacağımız epik janrın bir növü sayılan atalar sözündəki müdrik ve hikmətli 

ifadeler, mövzu müxtəlifliyi, bitmiş fikir ve s. türk halklarının qədimliyini, möhtəşəmliyini, təlim-

terbiyeyə, ağıla ve dərrakəyə, sabahkı işə məsuliyyətli ve planlı şəkildə yanaşmağın ən güzel nümunəsi 

kimi qiymətləndirilir. Halkımızın yaratdığı ve əsrlərdən bəri özünə hayat düsturu etdiyi hikmətli ve 

möcüzəli sözlərdir – atalar sözü. Atalar sözü hayatın hər anında sınaqdan çıxmış, sınanmış, müdrik ve 

nəsihətli fikirləri özündə cəmləşdirən, həm de əsas xüsusiyyət kimi həcmcə kiçikliyə, mənaca 

dərinliyə malik olması ile fərqlənir. Folklorun əsas növlərindən olan atalar sözləri həm həqiqi, həm de 

məcazi olmaqla, epik ve ya lirik şəkildə yarana bilir: 

Açaram çandığı, 

Tökərəm pambığı. 

Kitab bilik mənbəyidir. 

Böyüklər: valideynlər, nənə ve babalar, müəllimlər hər vaxt, yaş çərçivəsi nəzərə alınmamaqla 

övladlarının terbiyesi, təhsili ile yaxından məşğul olmaq, düzgün istiqamətləndirmək kimi  vəzifələri 

öz üzərlərinə götürmüşlər. Bu vəzifələri müxtəlif yollarla hayata keçirməyə çalışmışlar. Ən 

mükəmməl yol ise edebiyatla olmuşdur. Əsrlər boyu insanlar edebi varlığa müqəddəs bir sahə kimi 

yanaşmışlar. Bu baxımdan şifahi halk edebiyatı da tükənməz bir sahə kimi həmişə yaranmış ve 

yaşamışdır. Atalar sözü de bu sahənin inci növlərindən biridir. Yaradıcısı böyüklər olduğu üçün bu 

sahə uşaqların etik-estetik, əxlaqi-mənəvi, dünyagörüşünün, ağlının formalaşmasında mühüm rol 

oynamışdır. 

Atalar sözləri, ənənəvi uşaq folkloru nümunələrinə aid olduğu üçün poetik, cazibədar, bədii 

cəhətdən dolğun ve kamildir. Atalar sözləri ictimai-tarixi həqiqətlərin bədii ifadəsindən, müdrik 

fikirlərin ustalıqla ifadə etməyin bacarığıdır. Burada bizi əhatə edən gerçəkliyin dərk olunması, bu 

gerçəklikdəki predmet ve hadisələrin birini digərindən fərqləndinrmək məqsədinin hayata keçirilməsi 

mühüm əhəmiyyət daşıyır. Predmet ve hadisələrin fərqlənməsində müxtəlif adların köməyindən 

istifadə olunur. Ad ise bildiyimiz kimi fərqləndirici nişandır. Gözə çarpan bir əlamətdir. Bu əlaməti 

öz totallığı halında təsəvvür etmək üçün onu səciyyələndirən əlamət ve mahiyyət maddi aləmdə ve 

onun mənası inikasında vaxtaşırı baş verən oxşar hadisələrin işarəsidir. Hər bir mənəvi mədəniyyət, 

tarixi ictimai şəraitdən asılı olarak həm de real məzmun daşıyır. O baxımdan keçmişini, gələcək 

dövrünü ve bu  dövrlərin məna xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. 

Görkəmli yazıçı, folklorşünas alim Y.V.Çəmənzəminli (1877-1943) yazırdı: «Bu sahədə 

tədqiqə o qədər lüzum vardır ki, bunsuz halk edebiyatının təhlili yarımçıq qalar, çünki halkı 

öyrənmənin başlıca yolu onun dimaği məhsullarının toplanmasından daha əfsəl, o məhsulların açarını 

tapmaqdır. Bu «açar»da hayatımızın elmi ve tarixi tədqiqatından ibarətdir» (5, s.9). 

Halkımızın çoxəsrlik şifahi yaradıcılığının mühüm bir hissəsini de atalar sözü təşkil edir. 

Burada həm ideya ve məzmun, həm de forma cəhətdən uşaqların yaş xüsusiyyətləri ve psixologiyası 

nəzərə alınmışdır. Çünki yaş xüsusiyyətlərinə görə uşaqların hadisələr ve əşyalara münasibəti, 

düşünmə qabiliyyəti incə xüsusiyyətə malikdir. Uşaqların təbiəti həssas ve  mövcud aləmlə əlaqəsi 
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ilkin rabitədir. Onlar yalnız fikir yürütebilirler. Tefekkürləri ise konkretlik daşıyır. Bu onlar böyüklər 

kimi dərk etmədiklərinə görə, mücərrəd mənalı atalar sözlərinin yaradıcıları da böyüklərdir. 

Atalar sözü ibrətamiz ifadə olmaqla öz kiçik görüntü çərçivəsindən çıxıb daha dərin qatlara 

qədər gedən, insanları daima nəzarətdə saxlayan, terbiye edən, insan hayatının demək olar ki, bütün 

sahələrini əhatə edən, terbiye edən etik normalar sistemi, əxlaq kodeksidir. Bu janrın timsalında türk 

halkları öz zəkasına, dilinin ülviliyinə, kəsərinə, dərin biliyinə, dünyagörüşünə, hayati təcrübəsinə 

sığınmışdır. Burada hər kəlam  «tabu»dur, gümandan, şübhədən azaddır. Əxlaqi tövsiyəsi, hadisələrlə 

bağlı hər hansı fikri dərin daxili namla qəbul olunan pozulmaz qanundur. «Çünki halk əzəl-binadan 

öz atalar sözlərini yazılmamış kitabın müqəddəs ayəsi kimi qəbul etmişdir» (2, s.115). 

Digər folklor növləri kimi atalar sözləri de bu gün yenə dəyərini itirməyən söz incisidir. Lakin 

həmin nümunələr tarixi şərait ve doğulduğu mühitdən asılıl olarak müxtəlif yeni məna çalarları 

qazanmışdır. Bəzən de ortaya çıxan atalar sözü ilk yaranışdan anlaşıqlı ve tez dərk olunandır. Yəni 

atalar sözlərinin potensialı, imkanı, daxili yaranma enerjisi türk düşünce tərzinin imkanları 

hüdudundadır, genetik yaddaşı türkün ruhuna, etnik təfəkkür tərzinə uyğundur, həmahəngdir. Ona 

görə ki, türk tarixboyu vətənini, azadlığını, qürurunu, kişiliyini qorumaq üçün müəyyən təzyiqlərə 

məruz qalmışdır. Vuruşmalar, çarpışmalar, uğurlar, uğursuzluqlar, qarşılaşmalar, qələbəni canı, qanı 

bahasına qazanmaq kimi amillər insan hafizəsindən, yaddaşından süzülüb gəlməsindən yaranan atalar 

sözləri, günümüzün gerçəkliklərinin  təsviri kimi ve ya əsas məzmunu saxlamaqla müasirləşmiş 

formada istinad yerimiz kimi köməyimizə çatmışdır. Bu gün belə deyə bilərik: «donuz darıdan öz 

xoşuna çıxmaz» (3). Günümüzlə səsləşən, öz aktuallığını saxlayan bu atalar sözü durumumuzu güzel 

aks etdirir. Çünki Ermeni topraklarımızdan öz xoşuna çıxmır: «donuzu darıdan iti qovan kimi qovmaq 

lazımdır». Bəli, atalar sözümüz tefekkür tərzinə malik olmaqla kifayətlənmir. Hissiyyatlı, emosional, 

qavrayış ve düşünce tərzinə, dərinliyinə de malik olmalı, hayatı hayat kimi yaşamalı, ruhlu olmağı ile 

fərqlənir. Bax, türk folklorunun gücü, təsir qüvvəsi zamanın konkret məqamında, asan ve ya çətin 

şəraitdə özünü göstərməyə qadirdir. Bunun nəticəsidir ki, türkün mədəniyyəti də, etnoqrafiyası da, 

folkloru da, dili de günəş kimi parlaq, hərarətli, su kimi dupduru, təbiət qədər lətafətlidir. 

«Aşna-aşna, çıxdı ocaq başına» kimi atalar sözü de öz qədimliyi, tarixiliyi ile diqqətimizi 

çəkir. Bu gün baş verənləri bir daha təsdiqləyir. Çünki biz Ermenilərlə «aşna-aşna» oynadıq. Sonra da 

qudurub ocaq başına çıxdılar. Evimizə də, ocağımıza da sahib çıxmaq istədilər. Bir şeyi unutdular ki, 

türk mədəniyyəti, mənliyi vətənini, namusunu, qürurunu  satmaz. Həyat düsturuna çevrilən atalar sözü 

de ən böyük hikmətləri sadə, anlaşıqlı, dərin şəkildə anlaşdıran, ucsuz-bucaqsız bir aləmdir: 

«Buynuzsuz qoçun qisası buynuzlu qoçda qalmaz», «Qudurmuş köpəyin ömrü 40 gündür». Sözümüz, 

atalar deyən sözümüz qəlbimizə yol tapır, orda müqəddəsləşir, hikmət xəzinəsi kimi ürəkləri fəth edir, 

diri ve canlı olur. Zamanın, dövrün tutarlı silahına çevrilir. Həyatın, məişətin, psixologiyanın yarandığı 

tarixi dövrün özünəməxsusluğunu yaşatmaq rolunu oynayır. Fikrin ruhu, canlı, duyğu dolu sözləri 

halk yaradıcılığının sərrast, axıcı, təsir qüvvəsinin gücünün bitmiş fikrin gerçəkliyinin sübutudur: 

Hər nə yedin dadındır, 

Hər nə verdin adındır, 

Hər nə qaldı yadındır. 

«Bu günün işini sabah qoyma», «El bir olsa, dağ oynadar yerindən», «El gözü tərəzidir», «Yüz 

ölç, bir biç», «Doğruya zaval yoxdur» ve s. bu kimi ifadelerdə halkın dühası aks olunur, qısa, ibrətamiz 

məzmunlu, kəlam ve ifadeler, hikmətli aforizmlər. Hər halkın dilində atalar sözü olduğu kimi, tərifi, 

düşünülmüş ifadə məzmunu da müxtəlifdir. Türk halkları da atalar sözlərini belə qiymətləndirmişlər: 

«Atalar sözü Qurana girməz, amma Quran yanında gedər». «Dil sözdən doymur, söz dildən» ve s. (1, 

s.24). 

Bəzi tədqiqatçılar atalar sözü ve məsəllərin təsnifatını belə vermişlər. 1899-cu ildə 

M.Qəmərlinski bunları toplu kimi çap etdirmişdir. Sonra R.Əfəndiyev, F.Köçərli, A.Şaiq de bu sahəyə 

müəyyən əmək sərf etmişlər. 

Məsəllər de atalar sözü kimi danışıqda fikrin daha təsirli olmasına xidmət edir. Bundan başqa 

məsəllərdə bir yarımçıllıq müşahidə olunur. Atalar sözündə ise fikrin təsir qüvvəsi ümumiləşmiş, 

dolayı şəkildədir. 
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A.Nəbiyev de atalar sözünü məsəllərlə birlikdə dörd qrupa  bölür ki, burada 10 növü öz aksini 

tapır: 

- Əmək haqqında; 

- Vətən, dostluq ve sədaqət haqqında; 

- Əxlaq, terbiye, məhəbbət ve güzellik haqqında; 

- Zülm, ədalət, qadın hüquqsuzluğu haqqında (1, s.40). 

Atalar sözü ve məsəllərin məzmununa, mövzusuna ve ideyasına görə təsnif edilməsində 

fərqlər çoxdur. Atalar sözü lakonik bir janrdır. Atalar sözündə fikrin bədii ifadəsi bir misranın içində 

verilir: «Güc birlikdədir». 

 Fikrin hikmət xəzinəsindən dəyərli cəhətləri ile fərqlənən söz ve ifadeler çoxdur. Türkün 

düşüncesində böyüyə hörmət, səbirli olmaq, dilinə, sözünə qiymət verməyi bacarmaq, bilik, elm, idrak 

sahibi olmağın üstünlüyü, qonşuluq münasibətlərinin aliliyini, hər iki mənada (dar ve geniş) yaxın 

qonşu ve ya milli-siyasi ve dövlətçilik düşünce tərzi ile yanaşmağın ifadəsi öz aksini tapmışdır. 

Nümunələrdə bir daha nəzərdən keçirək: 

- Söz ulunun, suç kiçiyin; 

- Səbrsiz başda ağıl olmaz; 

- Dadlı söz – can arzusu, dadsız söz – baş ağrısı; 

- Dünyada insan üçün elmdən daha yaxşı dost yoxdur; 

- Qurd qonşusun yeməz; 

- Qonşu iti qonşuya hürməz. 

Türk geniş mənada qonşuluq münasibətlərini millətlər, halklar, dövlətlər arasında olan 

münasibət kimi anlamış ve bu zaman məsələyə elat düşünce tərzi ile deyil, milli-siyasi ve dövlətçilik 

düşünce tərzi ile yanaşmışlar. Oğuz babalarımızın söylədiyi atalar sözləri elat düşüncesindən 

qaynaqlanıb gələrək indi de öz təsir gücünü saxlamaqdadır. Lakin bu gün qonşularımızın xəyanəti, 

qudurmuşluğu, dinimizə, məscidimizə, torpağımıza olan münasibəti qonşuluğa aid dəyərləri məhv 

edir. «Qurd qonşusunu yeməz» - demişlər. Babalarımız indiki qonşunun qurddan da pis olduğunu 

görəndə ise «Biliyin, idrakın, ağlın kara gəlmədiyi vaxt qılınc qalxar» - demişlər. 

Və demişlər ki, Türk nankorluğu, xəyanəti bağışlamır, xain gözləri kor, yalan dilləri lal, 

uzanan əlləri çolaq edər! 

«Ordum varsa, yurdum var» atalar sözünün işığından boylanaraq deyirəm: 

Var olsun oğuz elləri! Var olsun ordum! Bir gün azad olacaq, çiçəkli-bərəkətli yurdum! 

Qələbə! Qələbə! – səsinə qürurlanıb durdum! Haydı! Haydı! Haydı irəli, səni belə gördüm! Türkün 

əsgəri! Bir millət – iki dövlət! Var olsun qardaşlığımız! 
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HALK BİLİMİ ÖGELERİNİN AKTARILMASINDA  

“ARKADAŞ” TATİL KİTAPLARININ ROLÜ 

Dr. Gökçe DEMİRYÜREK1 

Dr. Sinem GÖNEN KAYACAN2 

 

Özet 

Dünyayı etkisi altına alan pandemi, insanların hayatını derinden etkilemiştir. Dünyada ve 
ülkemizde pandemiyle ilgili bazı tedbirler alınmıştır. Okulların kapanması ve uzaktan eğitime 
geçilmesi de bu tedbirlerdendir. Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı, çocukları desteklemek 
amacıyla “Arkadaş” isimli tatil kitaplarını yayımlamıştır. İlkokul için hazırlanan bu kitaplar, 1, 2, 3 
ve 4. sınıflar için ayrı içeriklerde oluşturulmuştur. Gerek okul müfredatını gerekse de uzaktan 
eğitime ulaşmada zorluk çeken çocukları desteklemek amacıyla hazırlanan kitaplar, ülkemizdeki 
bütün öğrencilere ulaştırılmıştır. 

Çocukların gelişimini birçok farklı yönden destekleyen çocuk kitaplarının bir amacı da çocuğa 
içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanıtmaktır. Toplum kültürü ise birçok boyutuyla halk 
biliminin inceleme alanındadır. Çocuk kitaplarında halk bilimi ögelerine yer verilmesi, çocuklara 
kendi kültürünü tanıtma ve kimlik kazandırma açısından önemlidir. 

Yapılan bu çalışmada “Arkadaş” kitapları içeriğindeki halk bilimi ögeleri bakımından 
değerlendirilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle kitapların içindeki hak bilimi ögeleri tespit edilmiştir. 
İlgili literatürdeki halk bilimi ögelerinin tasniflerine göre tespit edilen ögeler sınıflandırılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda “Arkadaş” kitaplarının, halk bilimi ögeleri bakımından zengin bir içeriğe 
sahip olduğu görülmüştür. Söz konusu kitapların sadece pandemi süreciyle sınırlı tutulmaması, 
sürekli hale getirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halk Bilimi, tatil kitapları, arkadaş, çocuk. 

 

THE ROLE OF 'FRIEND' HOLIDAY BOOKS IN TRANSFERRING FOLKLOR ITEMS 

Abstract 

The pandemic that affected the world deeply affected people's lives. Some measures have been 
taken in the world and in our country regarding the pandemic. Closure of schools and transition 
to distance education are among these measures. During this period, the Ministry of National 
Education published holiday books named “Friends” to support children. These books prepared 
for primary school have been created with separate contents for 1st, 2nd, 3rd and 4th grades. 
Books prepared to support both the school curriculum and children who have difficulties in 
accessing distance education were delivered to all students in our country. 

Another purpose of the children's books that support the development of children in many 
different ways is to introduce the culture of the society in which they live. Social culture is in the 
field of study of folklore with many dimensions. Including folklore elements in children's books 
is important in terms of introducing children to their own culture and gaining identity. 
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In this study, "Friend" books were evaluated in terms of folklore elements in their content. The 
rights science elements in the books were determined by the method of content analysis. The 
items determined according to the classifications of the folklore items in the relevant literature 
are classified. As a result of the study, it was seen that the "Friend" books have a rich content in 
terms of folklore items. It is suggested that these books should not be limited to the pandemic 
process, but should be made permanent. 

Key Words: Folklore, holiday books, arkadaş, children. 

 

Giriş 

Bireyin dünyaya gelmesiyle ihtiyaçları başlar. İlk önceleri bu ihtiyaçlar, dar bir sınır içindedir 

ve tamamıyla kişiseldir ama bebek gelişip çocukluk zamanına eriştiğinde bu ihtiyaçların alanı genişler 

ve genellikle toplumsal bir nitelik kazanır. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışan çocuk, sürekli kişisel 

mutluluk ile toplumsal onay arasında nazik ve dikkatli bir dengeyi sağlayıp sürdürmenin yollarını arar 

ki bu kolay bir iş değildir. Kitaplar, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak çocuğa bu konuda yardım 

eden kaynaklardan biridir (Oğuzkan, 2001: 8). 

Nitelikli çocuk kitapları, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde onlara yardım eden, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyen önemli unsurlardandır (Demircan, 2006). Çocuk 

kitaplarında yer alan edebi metinler çocukların kelime dağarcığını ve okuma becerilerini geliştirir, dil 

kalıpları edinme ve edindiklerini uygulama fırsatları sunar, hayal gücünü harekete geçirir ve yazının 

veya sanatın yaratılmasına olanak sağlar (Harris, 1990). 

Çocuğu topluma hazırlamak, toplumun değerlerinin edinimini sağlamak çocuk kitaplarının 

amaçlarındandır. Bu doğrultuda, çocuk kitapları, yaşamın gerçekleriyle ilişkili olmalı; çocuğun 

kişiliğini geliştirip hayata uyumunu sağlamalı; çocuğa, toplumun bir bireyi olduğu ve ondan 

soyutlanamayacağı bilincini vermeli; onları, kendine ve topluma yabancılaştırmaktan korumalıdır 

(Sever, 1995). Başka bir ifadeyle çocuk kitapları, çocuğa içinde yaşadığı toplumun kültürünü 

tanıtmalıdır.  

Kültür “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005). 

Kültürün oluşması için uzun zamana, birlikte bir yaşama, birikime ve bu birikimi aktarmaya ihtiyaç 

duyulur. Kültür, bir toplumu ayakta tutan değerler bütünü; milletin uzun yıllar sonucu edindiği çok 

geniş ve değerli bir hazinedir. Bu hazinenin korunması kadar gelecek nesillere aktarılması da büyük 

bir öneme sahiptir.  

Kültür ögeleri; türkülerden manilere, yiyeceklerden giyim kuşama, bayramlardan düğün 

geleneklerine, çocuk oyunlarından isim koymaya çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu ögeler, bir 

milletin ortak geçmişinin izlerini taşır. Kültür, birleştirici ve bütünleştiricidir; ait olduğu toplumun 

insanlarını birbirine kenetler (Göçer, 2012: 52).  

Kültürün en önemli aktarıcısının dil olduğu bilinen bir gerçektir. Yüzyıllar boyunca insanlar 

kültürel birikimlerini gelecek nesillere dil aracılığıyla ulaştırmışlardır. Sözlü eserler de bu amaca 

hizmet etmiştir. Ancak yazılı eserlerin kalıcılık, geniş kitlelere ulaşabilme gibi özellikler bakımından 

sözlü eserlerden daha elverişli olduğu söylenebilir. Teknolojinin gelişmesi, kitle iletişim araçlarının, 

internetin yaygınlaşması ve daha işlevsel hale gelmesi, yazılı eserlerin kullanımını azaltmış olsa da 

yazılı eserler önemini asla yitirmemiştir. Nasıl ki geri kalmış toplumlarda kitap okuma oranı düşükse 

gelişmiş toplumlarda da bir o kadar yüksektir. Ortaş da (2014: 324) bu görüşü destekler nitelikte, 

gelişmişliğin göstergelerinden birisinin kitap okuma oranı olduğunu söyler.  

Kitap okuyan çocuklar yetiştirmek kadar o çocuklara hangi kitapların okutulduğu da hayati 

derecede önemlidir. Kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmek için çocuklar ilk andan itibaren 

nitelikli eserlerle buluşturulmalıdır. Bu eserler çocuğu birçok yönden geliştirdiği gibi onu toplumsal 

hayata da hazırlamalıdır. Bu açıdan bakıldığında çocuk kitaplarının; içindeki kültürel ögelerle kültürü 
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aktarmada sözlü ürünlere kıyasla, kalıcı olması ve daha fazla çocuğa ulaşabilmesi bakımından, daha 

elverişli olduğu söylenebilir. 

Çocukları topluma hazırlarken ahlâk kurallarını, kültürü, gelenek-görenekleri, çocuktan 

beklenen olumlu davranışları vb. sözlü olarak anlatmanın çocukta bırakacağı tesirden, bunların 

eserlerde çocuğa sezdirilerek iletilmesi daha etkili olacaktır. Karatay (2011), günlük hayatta çocuğun 

uyması gereken toplumsal kurallar ve yükümlülüklerin uygulamada çocuk için soyut genellemelerden 

öteye geçemediğini, sözlü olarak telkin edilmesi halinde çocukların bunları dikkate almayacağını 

söylemektedir. Ayrıca bir davranışın iyi ve kötü yönlerini çocuğa anlatmak yerine, öyküleyici metinler 

aracılığıyla ve öykü kahramanlarının kişiliğinde veya olayların seyrinde çocuğa göstermenin daha 

etkili olduğunu belirtmiştir. 

Bireyin içinde yaşadığı toplum ve kültürüyle, sahip olduğu kişiliği arasındaki ilişki 

yadsınamaz. Halk kültürü ürünlerinin yer aldığı çocuk kitapları toplumun kültürel yapısını ve 

özelliklerini çocuğa öğretir. Halk edebiyatı türleri çocuk edebiyatının en zengin kaynaklarındandır. 

Çocuklar için yazılacak her tür eserde kullanılabilir. Çocuk kitapları hazırlanırken kaynak olarak 

birçok kültürel özelliği içinde barındıran halk edebiyatı ürünlerinden yararlanılması, çocukta halk 

kültürü ürünlerinin farkındalığının oluşturulmasıyla birlikte toplumun ahlâk değerlerinin öğretilmesini 

sağlar. Halk kültürü, toplum kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Halk kültürü ürünleri, toplumun yaşam 

tarzı hakkında bilgi verir. Halk kültürü ürünlerinde insan-insan, insan-toplum ilişkisi vardır (Artun, 

t.y.). Bu nedenlerle çocuk eserlerinde halk kültüründen, halk edebiyatı ürünlerinden faydalanmak; 

halkın asırlarca üretip, işleyip nesilden nesile aktardığı ürünleri çocuğun bilincine sunmak; kültürel 

değerlerin edinimini sağlamak gerekmektedir. Farklı bir ifadeyle çocuk kitaplarında halk bilimi 

/folklor ögelerine yer vermek çocuklara kendi kültürünü tanıtmanın en etkili yollarından biridir. Halk 

bilimi, halk edebiyatını da içinde barındıran geniş bir kavramdır. Daha geniş bir tanımla halk bilimi; 

bir ülke veya bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alandaki kültürel ürünleri konu edinen bir 

bilim dalıdır (Örnek, 2000: 15).  

Çocuk kitapları içinde yer alan, çocuklar için hazırlanan tatil kitapları da kuşkusuz çocuklar 

için önemlidir. Çocuk kitaplarına gösterilmesi gereken, özen, hassasiyet, tatil kitaplarına da 

gösterilmelidir. Bu kitaplar, çocukların tatillerini verimli geçirmeleri için hazırlanmaktadır. Tatil 

kitaplarının, çocuklara okuldaki ders konularını unutturmaması ve onları gelecek dönem derslerine 

hazırlaması gerekmektedir. Tatil kitapları da içerik ve şekil itibariyle çocuk kitapları gibi özenli 

olmalıdır. Bu kitapların, çocukları bilgiyle çok yormayan, eğlendirerek öğreten veya okulda 

öğrendiklerini pekiştirebileceği nitelikte olması önemlidir. Kullanılan dil ve üslubun, kitapta yer alan 

resim, metin ve etkinliklerin hem çocuğun seviyesine hem konulara hem de müfredata uygun olması 

beklenmektedir. İçeriğinde evrensel ve toplumsal değerlere, kültürel ögelere yer verilmelidir.  Bunun 

için de halk bilimi ögelerine başvurulması, tatil kitapları hazırlanırken onlardan faydalanılması bir 

zenginlikten öte bir gerekliliktir.  

Dünyada ve ülkemizde aniden ortaya çıkan Covid-19 virüsü, hızla yayılmış ve bir küresel 

salgına yani pandemiye dönüşmüştür. Yaşanan pandemi insan hayatını birçok yönden olumsuz 

etkilemiştir. Bu etkilenmenin görüldüğü alanlardan biri de eğitimdir. Okullarda yüz yüze yapılan 

eğitim, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime çevrilmiş, öğretmen ve öğrenciler internet, bilgisayar, 

televizyon gibi teknolojik araçlar vasıtasıyla eğitime devam etmeye başlamıştır. Okulların aniden 

kapanması, uzaktan eğitimde ders müfredatlarının okullardaki kadar ayrıntılarıyla işlenememesi, 

bütün çocukların eşit olanaklara sahip olmaması gibi nedenlerden dolayı, yaz tatilinde çocukları 

destekleyecek bir kaynağa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmuştur. Bu dönemde Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için “Arkadaş” isimli tatil kitabı yayımlanmış böylece 

öğrencilerin, derslerini bu kitapla desteklemeleri ve tatili değerlendirmeleri amaçlanmıştır.  

 Bu çalışmada da Arkadaş kitapları içerik olarak değerlendirilmiş ve kitaplarda var olan halk 

bilimi ögeleri tespit edilmiştir. Böylece Millî Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu Arkadaş tatil 

kitaplarının kültür aktarımındaki rolünün ortaya konması amaçlanmıştır. 
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Yöntem 

Nitel bir çalışma olan bu araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 

analizi/incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217). Bu çalışmada öncelikle Arkadaş tatil 

kitapları, detaylı bir şekilde incelenip halk bilimi ögelerinin varlığı tespit edilmiş ve fişlemeler 

yapılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler, Prof. Dr. Erman Artun’un (2016) halk bilimi ögeleri 

tasnifine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre halk bilimi ögeleri dokuz ana başlık altında 

sıralanmıştır. Bu başlıklar da kendi içinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Bulgular kısmında bu alt 

başlıklara da değinilmiştir. Bu sınıflandırmanın dışında Artun’un tasnifinde olmayan “edebi ürünler” 

başlığına da çalışmada yer verilmiştir. Artun’un sınıflandırması şu şekildedir:  

1. Anadolu halk bilimini besleyen İslamiyet öncesi inanç sistemleri, öğretiler, dinler. 

2. Halk kültüründe sosyal normlar, yaptırımlar ve davranış türleri. 

3. Halk kültüründe geçiş dönemleri (doğum-evlenme-ölüm). 

4. Halk bilgisi. 

5. Bayramlar, törenler, kutlamalar. 

6. İnanışlar. 

7. Oyun, çocuk oyunları, halk oyunları. 

8. Mutfak kültürü. 

9. Giyim-kuşam kültürü. 

 

Bulgular 

Bu bölümde, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için hazırlanan Arkadaş tatil kitaplarının incelenmesi 

sonucu elde edilen veriler yer almaktadır. Arkadaş kitapları her sınıf düzeyi için farklı ana temalarda 

ve içeriklerde hazırlanmıştır. Alt başlık olarak “Bilgiyle, oyunla, seninle arkadaş” ifadesinin yer aldığı 

kitaplar, biçimsel özellikler bakımından birbirlerine benzemekte, içerik bakımından ise birbirlerinden 

ayrılmaktadır. 

 

Birinci Sınıflar İçin Hazırlanan “Arkadaş” Kitabıyla İlgili Bulgular 

Birinci sınıflar için hazırlanan “Arkadaş” kitabının ana teması oyundur. Kitabın içeriği bu ana 

tema çerçevesinde şekillenmiştir. Halk bilimi ögelerinin tasnifinin ilk maddesi olan “Anadolu halk 

bilimini besleyen İslamiyet öncesi inanç sistemleri, öğretiler, dinler” başlığı altında kitap 

incelendiğinde 1 yerde bu ögeye rastlanmaktadır. 

Halk bilimi ögelerinden biri olan ağaç kültü, kitapta karşımıza çıkmaktadır. Kült, yüce ve 

kutsal olarak bilinen varlıklara karşı gösterilen saygı ve onlara tapınma anlamına gelir (Artun, 2016: 

117). 

Ertesi gün bizi çağırdı ve birlikte sokağa çıktık. Gözlerimize inanamadık. Bizim sokaktaki 

ağacın üzerinde ağaçtan bir oyun evi yapmış! O ağaç zaten bizim arkadaşımızdı. Ona Gümüşdal 

ismini takmıştık. Şimdi bir de oyun arkadaşımız oldu. (Syf. 29) 

Ağaç kültü, birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Göçebe 

bir kültürden gelen toplumumuzda ağaç, kutsal bir varlıktır. Ağacın güçlü köklere sahip olması ve yer 

altında yayılması, dallarının gökyüzüne doğru uzayıp gitmesi, gövdesinin uzun ve güçlü olması gibi 

özelliklerinden dolayı insanla Göktanrı arasında bir bağ kurduğu inancı, ağaca kutsal bir mahiyet 

kazandırmıştır (Eliade, 1975: Akt. Artun, 2016: 123).  
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Arkadaş kitabında da ağaca özel bir anlam yüklemesinin yapıldığı görülmektedir. Ağaca isim 

verilmesi ve ağaçla arkadaş olunması dikkate değerdir. Bu da ağaca duyulan saygının ve sevginin 

varlığını gösterir.  

Halk kültüründe sosyal normlar, yaptırımlar ve davranış türleri başlığı altında kitap 

incelendiğinde yapılması doğru bulunmayan 1 davranış kalıbına rastlanır. 

Sen bu oyundan çık! Aslında birine böyle demek hiç hoş bir davranış değil. Biri sana “Sen 

bizimle oynama.” dese ne hissedersin? Bu çok kırıcı! (Syf. 47) 

Burada da görüldüğü üzere bir davranış türünün hoş karşılanmadığı, sosyal bir norm olarak 

karşılıklı saygının önemi ve insanları kırmanın kötü olduğu vurgulanmıştır. Birçok kültürde olduğu 

gibi bizim kültürümüzde de saygı, çok önemli bir değerdir.  

Halk bilgisi başlığının altında yer alan dayanışma ve yardımlaşma ögesi, kitap boyunca birçok 

yerde karşımıza çıkmaktadır.  

Bize haber vermeden eve gitmiş! Ali senin için çok endişelendik. (Syf. 9) 

Kaybolan arkadaşları için endişelenen, onu her yerde birlikte arayan çocuklar, kültürümüzün 

önemli bir unsuru olan yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olarak gösterilebilir. Yine kitap içerisinde 

çeşitli etkinliklerin yapılması için okuyucudan yardım istenmesi “Bana yardım eder misin?” ifadesiyle 

vücut bulmakta ve yardımlaşma ögesi defalarca vurgulanmaktadır (Syf. 11, 36, 97, vb.). 

Bayramlar, törenler, kutlamalar ana başlığı incelendiğinde kitaptaki ağaç eve isim koyma 

işlemi buna örnek olarak gösterilebilir.  

Hadi, ağaç evimize bir isim koyalım. Yani bence her şeyin bir ismi olmalı. Mesela biz 

sokaktaki ağaca sadece “ağaç” diyorduk. Ama o zaman dünyadaki bütün ağaçlarla aynı oluyor. (Syf. 

30) 

Ad verme töreni, Türk kültüründe çok derin izlere sahip olan bir kültür ögesidir. Dede Korkut 

hikâyelerinden günümüzdeki örneklerine kadar ad verme törenleri coğrafyamızda varlığını 

sürdürmektedir. 

Oyun, çocuk oyunları, halk oyunları başlığı incelendiğinde Arkadaş kitabında yer alan halk 

bilimi ögelerinin en çok bu başlık altında olduğu görülmektedir. 

Saklambaç (Syf. 7, 8, 10, 12) oyunu; “önüm, arkam, sağım, solum sobe”, “elma dersem çık, 

armut dersem çıkma” tabirleriyle özdeşleşmiş bir çocuk oyunudur ve kültürümüzde önemli bir yere 

sahiptir. İp atlama (Syf. 14), ebeleme (Syf. 18), isim-şehir (Syf. 20), balon yakalamaca (Syf. 23), 

yerden yüksek (Syf. 31), sıcak-soğuk (Syf. 38), yılan yolda (Syf. 41), yakan top (Syf. 45), misket (Syf. 

50), uçurtma (Syf. 52), taş-kâğıt-makas (Syf. 54), bom (Syf. 58), seksek (Syf. 60), yumurta taşıma 

(Syf. 63), yedi kiremit (Syf. 75), köşe kapmaca (Syf. 86) gibi oyunlar kitapta yer alan ve nasıl 

oynandığı anlatılan diğer oyunlardır. Bu oyunlar anlatılırken bir taraftan çocuklara oyunlar tanıtılmış 

diğer taraftan da farklı ders içerikleriyle oyunlar birleştirilmiştir. Bunların dışında kitapta nasıl 

oynanacağı anlatılmamış, kitabın sonlarına doğru “oyun listesi” başlığı altında verilmiş bazı oyun 

isimleri vardır. Burada da amaç çocukların merakını uyandırıp oyunları araştırmalarını ve 

öğrenmelerini sağlamaktır. Oyun listesinde isimleri verilen diğer oyunlar şöyledir: Fincana yüzük 

saklama oyunu, mendil kapmaca, bezirgânbaşı, çelik çomak, deve-cüce, sessiz sinema, el üstünde 

kimin eli var, sandalye kapmaca, uzuneşek, halat çekme, birdirbir, elim sende, beştaş, don-ateş, yağ 

satarım bal satarım.  

Birinci sınıflar için hazırlanan Arkadaş kitabının ana çerçevesi oyun üzerine kurgulandığı için 

çocuk oyunları içeriği de zengindir. Bunlardan bezirgânbaşı, mendil kapmaca, uzuneşek, çelik çomak, 

yağ satarım bal satarım gibi oyunlar bizim kültürümüzün, halk biliminin birer ögesi olması 

bakımından önemlidir. 

Mutfak kültürü başlığı altında ise kendi kültürümüzün birer ögesi olan yiyeceklerin yapımının 

çocuklara öğretilmesiyle karşılaşmaktayız. Köpüklü ayran yapmak, turşu kurmak, yoğurt mayalamak, 

meyve kurutmak (Syf. 96, 97) gibi yiyecek hazırlama yöntemleri, binlerce yıllık mutfak kültürümüzün 

yaşatılması ve geleceğe aktarılması açısından önemlidir.  
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Esas aldığımız Artun’un tasnifine dâhil olmayan ama kültür ögelerimiz arasında önemli bir 

yer tutan edebi ürünler başlığı altında, kitabı incelediğimizde karşımıza ilk olarak bilmeceler ve 

masallar çıkmaktadır. Arkadaş kitabı, kahramanımızın kendini tanıtırken “Bilmeceleri ve masalları 

severim.” (Syf. 4) cümlesiyle başlamaktadır.  

Yine kitapta tekerlemeler ve sayışmacalar önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle oyunlara 

başlamadan önce ebe seçmek, oyuncu sıralamasını belirlemek için tekerlemelerden ve 

sayışmacalardan yararlanılmıştır (Syf. 14, 17, 18, 82, vb.). Örnek olarak şunları verebiliriz: 

Bu-ra-sı Ko-ca-te-pe, sen o-la-cak-sın e-be 

Sağ-dan say, sol-dan say, or-ta-da kal, so-nun-cu por-ta-kal (Syf. 18). 

Burada halk kültürünün birer parçası olan tekerleme ve sayışmacalar verilirken aynı zamanda 

çocukların heceleme bilgisi de desteklenmiştir.  

 

İkinci Sınıflar İçin Hazırlanan “Arkadaş” Kitabıyla İlgili Bulgular 

İkinci sınıflar için hazırlanan Arkadaş kitabı genel olarak insan ilişkileri ve değerler çerçevesi 

etrafında şekillenmiştir. Kitabı halk bilimi ögeleri açısından incelediğimizde halk kültüründe sosyal 

normlar, yaptırımlar ve davranış türleri başlığı altında değerlendirebileceğimiz israf etmeme (tasarruf, 

tutumlu olma) değeriyle karşılaşmaktayız.  

—Temizleriz de kızım, ben ona üzülmüyorum. Litrelerce su boş yere akmış oldu. Sularımızın 

boş yere akıp gitmesine üzülüyorum, dedi. (Syf. 21) 

Ekmek yapmanın ne kadar zahmetli olduğunu biliyorum. Bizim evde hiç ekmek israfı olmaz. 

Tüketebileceğimiz kadar ekmek alırız. Annem bayat ekmekleri mutlaka değerlendirir. (Syf. 53) 

Kültürümüzde israf ve kaynakların boşa harcanması hoş karşılanmamaktadır. Gerek atasözleri 

ve deyimlerimizde gerek çeşitli halk anlatılarında bu konu üzerinde sıklıkla durulmuştur. Aynı şekilde 

Arkadaş kitabında da kültürümüzün bir parçası olan israftan kaçınma olgusu işlenmiştir. 

Halk bilgisi başlığı altında incelediğimiz yardımlaşma ve dayanışma değerleri, kitapta tekrar 

eden kültür unsurlarındandır. Kitabın kahramanı Buğday’ın fırında çalışan Kâmil Usta’ya yardım 

etmesi (Syf. 16), dükkânını su basan Tahir amcaya herkesin el birliği yaparak yardım etmesi (Syf. 20) 

örnek olarak verilebilir.  

Oyun, çocuk oyunları, halk oyunları başlığı altındaki ögelere baktığımızda sadece 1 yerde 

oyun ismi verilerek çocuğa o oyunu öğrenmesinin tavsiye edildiği görülmektedir. Kitapta “topaç 

çevirmeyi öğren” (Syf. 59) şeklinde bir ifade geçmektedir ve topaç çevirmek çok eski zamanlardan 

beri coğrafyamızda var olan bir kültür ögesidir. 

Mutfak kültürü başlığına baktığımızda biraz daha fazla kültür ögesiyle karşılaşmaktayız. 

Fırın, birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Ekmek, temel gıda 

maddemiz olmasından öte kutsal bir statüye de sahiptir. Ekmek ve börekler kültürümüzde önemli bir 

yer edinmiştir (Artun, 2016; 426). Arkadaş kitabında da fırın, ekmek, börek, çörek, simit, pide gibi 

ürünlerden bahsedilmekte (Syf. 5, 9, 10) ve böylece çocuklara kültürümüzün bir parçası olan 

yiyecekler tanıtılmaktadır. Yine Türklere özgü bir içecek olan ayranın (Syf. 56) yapımı da kitapta yer 

almaktadır. Turşu kurmak da (Syf. 61) kültürümüzün önemli unsurlarından biridir. Çocuklara turşu 

kurmayı öğrenmeleri tavsiye ediliyor. Böylece bu kültürün canlı tutulması da hedeflenmiş oluyor. 

Edebi ürünler başlığında değerlendirebileceğimiz bir tür olan mektup, günümüzde artık 

unutulmaya yüz tutsa da yüzyıllar boyu kültürümüzün önemli bir parçası olmuştur. Kitle iletişim 

araçlarının yaygınlık kazanmasıyla mektuba olan ihtiyaç ortadan kalksa da Arkadaş kitabında bu türün 

hatırlatılması ve çocukların mektup (Syf. 4, 16) yazmaya özendirilmesi kültürün yaşatılması için 

olumlu bir adımdır. Fıkra ve bilmeceler de (Syf. 52) kitapta konu edinilerek çocukların ilgisinin bu 

yöne çekilmesi sağlanmıştır.  
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Üçüncü Sınıflar İçin Hazırlanan “Arkadaş” Kitabıyla İlgili Bulgular 

Üçüncü sınıflar için hazırlanan Arkadaş kitabının konusu ise küçük bir kızla, bahçede altında 

oturduğu vişne ağacının çevresinde şekillenmektedir.  

Anadolu halk bilimini besleyen İslamiyet öncesi inanç sistemleri, öğretiler, dinler başlığı 

altında kitap incelendiğinde ağaç kültü, yine karşımıza çıkmaktadır. Küçük bir çocuğun ağaçla 

kurduğu bağ ve ağacın insan hayatındaki önemi kitap boyunca sezdirilmiştir.  

Kitapta geçen “göz hakkı” kavramı kültürümüze ait güzel bir örfümüzdür. Örflerin 

toplumdaki bireyler arasındaki bağı koruma, pekiştirme ve denetleme gibi rolleri vardır (Artun, 2016; 

141). Burada da göz hakkı kavramı (Syf. 55) çocuklara aşılanarak insanlar arasında yardımlaşma ve 

dayanışmanın sağlanması amaçlanmıştır.  

Halk bilgisi başlığı altında aldığımız yardımlaşma ögesi, kitap boyunca tekrarlanmaktadır. 

Kitaptaki her alıştırmadan önce okuyucuya sesleniliyor ve ondan “yardım etmesi” isteniyor. Böylece 

sürekli tekrar edilen bir değer olarak yardımlaşma, adeta çocuğun zihnine işleniyor. Kültürümüzde de 

yardımlaşmanın çok önemli bir kültür ögesi olduğu bilinen bir gerçektir.  

Bayramlar, törenler, kutlamalar başlığı altında ad verme geleneğiyle karşılaşıyoruz. Kitabın 

kahramanı küçük kıza dedesinin “Şenlik” adını vermesi, dedesine ise Zafer Bayramı’nda doğduğu için 

“Zafer” adının verilmiş olması kültürümüzdeki ad verme geleneğine örnek olarak verilebilir (Syf. 4, 

5). 

Oyun, çocuk oyunları, halk oyunları başlığına baktığımızda ise sadece 1 yerde karşımıza 

oyunlar çıkmaktadır. Şenlik, altında oturduğu vişne ağacının dallarıyla çelik-çomak oynadığını, o 

dallarla resimler yaptığını söylemektedir (Syf. 18). Böylece çocuklar, geleneksel bir oyunumuz olan 

çelik-çomak oyununu duymakta, merak etmekte hatta öğrenmektedir. 

Edebi ürünlere baktığımızda ise ilk olarak mektup türü karşımıza çıkmaktadır (Syf. 26, 27). 

Daha önce de belirtildiği gibi mektup, çok eski edebi türlerden biridir ve çocukları mektup yazmaya 

özendirmesi bakımından bu türe kitapta yer verilmesi önemlidir. Arkadaş kitabında ayrıca günlük, 

öykü, şiir gibi türlere de yer verilmiş ve çocuklar, bu türleri kaleme almaya özendirilmiştir (Syf. 60).  

 

  Dördüncü Sınıflar İçin Hazırlanan “Arkadaş” Kitabıyla İlgili Bulgular 

Dördüncü sınıflar için hazırlanan Arkadaş kitabı; yazarla konuşan, onun hayal gücü ve 

yönlendirmeleriyle hareket eden, okulda çözdüğü problemlerin gerçek hayatta karşısına çıkmasıyla 

yeni keşifler yapan bir çocuğun etrafında şekillenmiştir.  

Halk kültüründe sosyal normlar, yaptırımlar ve davranış türleri başlığı altında 

değerlendirebileceğimiz misafir ağırlama kültürü, kitapta şu şekilde yer almaktadır: 

Çocuklar kahve içmezler ama pişirebilirler. Şimdi diyeceksin ki “İçmediğim bir şeyi neden 

öğreneyim?” E ama ikram diye, misafir ağırlamak diye bir şey var.  

Misafir gelince önce” Hoş geldiniz!” deriz ve hâl hatır sorarız. Sonra da “Ne içersiniz, size 

ne ikram edeyim?” deriz. (Syf. 65) 

Misafir, Türk kültüründe saygıyla karşılanır. Ona izzet ve ikramlarda bulunulur. Gelen 

misafiri en iyi şekilde ağırlamak ev sahibinin vazifesi olarak görülür. Misafir ağırlamanın 

kültürümüzdeki önemini, “misafirperver bir millet” olarak tanınmamız da ortaya koymaktadır. 

Halk bilgisi başlığında ise karşımıza çıkan ilk unsur yardımlaşmadır. Kitap boyunca bazen 

yazar, kahramanı birilerine yardım etmeye göndermekte bazen de kahraman, kendine verilen 

problemleri çözmek için okuyuculardan yardım istemektedir (Syf. 11, 23, 34, 57, 83). Böylece 

yardımlaşma kültürü kitap boyunca tekrar edilerek çocukların bunu içselleştirmesi amaçlanmaktadır. 

Yine bu başlık altında yer alan halk meteorolojisine, kahramanımızın güneşe bakarak saati 

tahmin etmesini örnek olarak verebiliriz (Syf. 53).  
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Bir kültür unsuru olarak halkın yaptığı/kullandığı araç gereçlere örnek olarak kitabın sonunda 

yer alan “Ok ve yay yap” görevi gösterilebilir (Syf. 91). Kültürümüzle özdeşleşen ok ve yayın 

yapımının çocuklar tarafından öğrenilmesi o kültürün yaşatılması için önemlidir. Ayrıca kitapta eski 

zamanlarda kullanılmış gaz lambası, güğüm, kömür ütüsü gibi araç ve gereçler hakkında (Syf. 32, 33) 

okuyucunun bilgi toplaması istenmekte böylece çocukların bu kültüre aşina olması sağlanmaktadır.  

Bayramlar, törenler, kutlamalar başlığında ise ad verme geleneğini görmekteyiz. Yazarın 

kahramana bir isim vermesi/vermeye çalışması (Syf. 5) ve bu konunun üzerinde özellikle durulması, 

isim verme kültürünün bizdeki önemiyle paralellik göstermektedir.  

Oyun, çocuk oyunları, halk oyunları sınıflandırmasına ise sadece kitabın son kısmındaki 

görevler bölümünde rastlamaktayız. Kitapta çocuklardan bir gölge oyunu yapmaları istenmektedir 

(Syf. 91). Kültürümüzün bir unsuru olan gölge oyununun genç nesillere tanıtılması önemlidir. 

Mutfak kültüründe ise ilk olarak karşımıza “pilav” çıkmaktadır. Diğer kültürlerden farklı 

olarak pişirilen pirinç, bizde pilava dönüşmekte ve incelenen kitapta da pilavın tarifi çocuklara 

verilerek (Syf. 18) onlarda da bu kültürün yerleşmesi amaçlanmaktadır. Yine kitapta pasta yapmak, 

kahve pişirmek, sofra kurmak, yoğurt mayalamak gibi mutfak kültürüne ait unsurlara (Syf. 37, 65, 78, 

79) yer verilerek çocuklara bu kültürler tanıtılmaktadır.  

Edebi ürünler sınıflandırmasına baktığımızda ise incelediğimiz kitabın mektup türüyle 

başladığını görmekteyiz. Yazar hem kitabın kahramanına hem de okuyucuya birer mektup yazdırarak 

(Syf. 11, 12) kültürümüzde önemli bir yeri olan bu türü çocuklara tanıtmayı ve sevdirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Yine bu başlık altında en çok atasözü ve deyimlerle karşılaşmaktayız. İncelenen kitap 

içerisinde birçok kez atasözü ve deyimler bağlamı içerisinde kullanılarak çocuklara bunların anlamı 

sezdirilmeye çalışılmıştır. Kitapta geçen atasözü ve deyimlerin bazıları şu şekildedir: 

Ayıkla pirincin taşını, can boğazdan gelir, azıcık aşım kaygısız başım, dostlar alıverişte 

görsün, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş, lokmalarını saymak, kara kara düşünmek, 

tereyağından kıl çeker gibi, üzüm üzüme baka baka kararır, bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, 

aslan yattığı yerden belli olur, vb. 

İncelenen kitapta 1 tekerleme 1 de fıkra örneği vardır. Bunlar kültürümüzü yansıtması 

bakımından önemlidir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada incelenen kitaplar, ilkokul öğrencileri için dört farklı yaş seviyesine göre 

hazırlanmıştır. Her kitabın içeriği, ilgili sınıfın müfredatına göre şekillenmiştir. Kitaplar, içerik olarak 

incelenmiş ve içeriklerindeki halk bilimi ögeleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçları 

şöyle sıralayabiliriz: 

1. Arkadaş tatil kitapları, bir kurgu içerisinde hazırlandıkları için ders müfredatlarını 

vermenin yanı sıra çocuklarda yazınsal bir eser okuduğu hissini uyandırmaktadır. 

2. Kitaplardaki kurgunun içine yerleştirilmiş halk bilimi ögeleri, sezdirilerek çocuklara 

verilmektedir.  

3. Birinci sınıflar için hazırlanan kitabın ana çerçevesi oyundur. Bu da en çok halk bilimi 

ögesinin “Oyun, çocuk oyunları, halk oyunları” başlığı altında yer almasına neden 

olmuştur. 

4. İkinci sınıflar için hazırlanan kitabın ise “Halk kültüründe sosyal normlar, yaptırımlar ve 

davranış türleri” başlığı altında yer alan yardımlaşma ögesini daha çok içerdiği 

görülmüştür. Hem kültürümüzün önemli bir parçası olması hem de evrensel bir değer 

olması açısından yardımlaşmanın üzerinde durulması önemlidir. 
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5. Yine aynı kitapta mutfak kültürü ögeleri üzerinde durulmuştur. Kahramanın fırında 

çalışması kurgusu sayesinde ekmek, çörek, börek, pide, simit gibi bizim kültürümüze ait 

yiyecekler kitapta yer almıştır. 

6. Üçüncü sınıflar için hazırlanan kitapta ağaç kültünün üzerinde durulduğu görülmüştür. 

İnsan hayatının önemli bir parçası olan ağaç, verimliliğiyle birçok yönden insanları 

beslemektedir. 

7. Dördüncü sınıflar için hazırlanan kitapta ise en çok edebi ürünler olarak 

değerlendirdiğimiz atasözleri ve deyimlerin üzerinde durulduğu görülmüştür. Bunlar 

kurgunun içinde kendi bağlamlarında verilmiş ve çocukların bunları anlamlandırmaları 

kolaylaştırılmıştır. 

8. Her dört kitap da ad verme ögesiyle başlamaktadır. Bayramlar, törenler, kutlamalar ana 

başlığı altında incelenen bu alt kültür, kitapların ortak unsurudur. Üzerinde özellikle 

durulmasının tesadüfi olmadığı düşünülmektedir. Bizim kültürümüze özgü olan “Adını 

kim verdi/koydu?”, “Adının anlamı nedir?”, “Kimin adını sana koymuşlar?” gibi sorular 

da ad koymanın önemli bir gelenek olduğunu desteklemektedir. Tarihimizde de bir çocuğa 

ad vermemin aceleye getirilmediği, saygın bir büyükten çocuğa ad koymasının istendiği, 

hatta bir kahramanlık göstermeden ad verilmediği bilinmektedir. Buna Dede Korkut 

hikâyelerinden örnekler vermek mümkündür. 

9.  Kitaplardaki diğer bir ortak kültür ögesi ise edebi ürünler başlığı altında 

sınıflandırdığımız mektup türüdür. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan mektubun, 

kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla artık unutulmaya başladığı bir gerçektir. 

İncelenen kitaplarda mektup türünün ortak olması ve üzerinde durulması bu türün gelecek 

nesillere aktarılması açısından önemlidir. 

10. Yardımlaşma kültürü, günümüzün bireyselleşen dünyasında var olmaya çalışmaktadır. 

Oysaki bizim kültürümüzde yardımlaşma çok önemli bir yere sahiptir. İmece kültürü buna 

güzel bir örnektir. Toplum hatta millet olmanın şartlarından biri de birlikte yaşamaktır. 

Birlikte yaşamanın temeli de yardımlaşma değeriyle atılır. İncelenen her dört kitapta da 

yardımlaşma kültürü ortak ögedir. Bu kültürün çocuklara benimsetilmesi ve gelecek 

nesillere aktarılması açısından Arkadaş kitapları, yardımlaşma olgusuna geniş olarak yer 

vermiştir. 

11. Genel olarak değerlendirildiğinde Arkadaş tatil kitaplarının birçok halk bilimi ögesini 

barındırdığını söyleyebiliriz. Bu kültür ögelerinin çocuklara aktarılmasında söz konusu 

kitapların önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Bu unsurların kitaptaki kurgunun içine 

yerleştirilmesi, içerikle bütünleştirilmesi, çocuk kitaplarının bilgiyi çocuğa doğrudan 

değil sezdirerek vermelidir ilkesine de uygun olduğu görülmektedir.  

12. İncelenen kitaplarda halk bilimi ögelerinin sınıflandırılmasında yer alan “Halk kültüründe 

geçiş dönemleri”, “İnanışlar”, “Giyim kuşam kültürü” başlıkları altında herhangi bir 

ögeye rastlanmamıştır. 

 

Bu sonuçlardan yola çıkarak incelenen kitaplarla ilgili şu önerilerde bulunabiliriz: 

1. Arkadaş tatil kitaplarının sadece pandemi dönemiyle sınırlı kalmaması ve kalıcı hale 

getirilmesini önermekteyiz. 

2. Üçüncü sınıflar için hazırlanan Arkadaş tatil kitaplarının içeriği, kültürel ögeler 

bakımından biraz daha zenginleştirilebilir. 

3. Çocukların ait oldukları toplumun farklı yönlerini tanımalarına bir fırsat vermesi 

bakımından sadece söz konusu kitaplarda değil diğer çocuk kitaplarında da çocukların 

gelişim seviyeleri göz önünde bulundurularak, halk bilimi ögelerine yer verilmesi tavsiye 

edilebilir.  
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HALK MASALLARININ YAPISÖKÜMÜ VE YORUMLANMASI  

(“Cırtdan” Masalına Dayanarak) 

Metanet VAHİDOVA1 

 

Özet 

Masalların modern yapısökümü ve yorumlanması çağdaş edebiyat  için en yaygın edebi 
oyunlardan biridir ve tanımlanmış kurallara tabidir. Yapısızlaştırılmış metinlerde masal orijinal 
özünü kaybeder. Geleneksel olarak, peri masalları dürüstlüğü teşvik eder, adaletsizlikle savaşan 
kişi gerçek gücünü keşfeder ve kötülüğe karşı zafer kazanır. Bununla birlikte, modern edebiyatta, 
bu motifler tabiri caizse moda değildir - tüm bu özellikler yok edilir ve bir antimasal yaratılır.  

Masalları değiştiren ilk yazarlar onların ilk koleksiyonerleriydi. Bunun dünya edebiyatındaki 
kökleri XVII.Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Charles Perrault, eski çağlardan masallar toplayarak 
kahramanlarını zamanına uyarlamış ve tamamen yeni içerikli masallar yazmıştır. Ancak tüm bu 
örneklerde metnin yapıbozumundan ziyade yorumlanması veya modern zamana uyarlanması 
görülmektedir. Yapısızlaştırılmış masal genellikle olaylara alternatif bir bakış açısı sunar; başka bir 
deyişle, metnin değişimi belirli bir amaca - hayatın gerçeklerini ve çatışmalarını tanımlamaya 
hizmet eder,  olayların özü, kahramanların karakteri, gerçekliğe karşı tutumu tamamen farklıdır.  

Dünyadaki en popüler masal metinleri yeniden yapılandırıldı ve yeni, farklı bir versiyonda 
geliştirildi. Çağdaş Azerbaycan edebiyatında bu alandaki en dikkat çekici eserlerden biri de Rasim 
Garaja'nın "Kim uyuyor, kim uyak" öyküsüdür ki, “Cırtdan” çocuk masalının yapısız bir versiyonu 
olarak yetişkinler için bir hikaye haline geliyor.  

Çağdaş çocuk edebiyatında folklora çeşitli başvurularla karşılaşmamıza rağmen, bunlar genellikle 
kendilerini basitçe motiflerin kullanımında veya bir masal karakterini modern bir edebi metne 
dönüştürmede gösterirler. Burada artık metnin yapısökümünden bahsetmek mümkün değil, 
sadece eserin motiflerine başvurudan, masalın modernizasyonundan ve yorumundan söz etmek 
mümkün. 

Zahid Halil'in "Cırtdan ve Azman'ın Yeni Maceraları" eseri de "Cırtdan"  çocuk masalının 
motiflerine dayanmaktadır. Burada halk masalı yazarın hikayesi haline gelir. Masal 
yapısızlaştırılması ve yorumlanması çocuğun okuduğunu farklı bir düzeyde değerlendirmesine, 
estetik ve analitik analiz sırasında yapısızlaştırılmış metnin önceki ve sonraki versiyonlarını 
karşılaştırmasına ve sonuç olarak kendi metni hakkında düşünmesine imkan sağlar. Masal 
metninin güncellenmesi ve değiştirilmesi metne "öyle de olabilir" düşüncesiyle yaklaşarak 
çocuklara alternatif düşünceye açık olma fırsatı ve alışkanlığı kazandırır. 

Anahtar Kelimeler: Masal, metin yapısökümü, yorumlama, Cırtdan Masalı, Zahid Halil. 

 

DECONSTRUCTION AND INTERPRETATION OF FOLK TALES 

(Based On The Motifs Of The Fairy Tale "Dzhirtdan") 

Abstract 

Modern interpretation and deconstruction of fairy tales is one of the most common literary 
games in modern literature, subject to certain rules. In deconstructed texts, the fairy tale loses 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Yeni Devir Çocuk Edebiyatı 

Şubesi, vahidovametanet@gmail.com 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   361 
 

its original meaning. Ordinary fairy tales promote honesty, a person who fights with injustice, 
reveals his true strength, and good defeats evil. However, in modern literature these motives, so 
to speak, are not popular - all these characteristic devastations are destroyed and antagonism is 
created. 

The first authors, who changed the fairy tales, were their first collectors. His roots in world 
literature go back to the XVII century. Charles Perrault collected fairy tales from ancient times, 
adapted their heroes to his time and wrote fairy tales with a completely new content. However, 
in all these examples, there is no deconstruction of the text, its interpretation or adaptation to 
modernity. The deconstructed fairy tale usually represents an alternative view of the event; in 
other words, the change of the text serves a definite purpose - to describe the realities and 
conflicts of life, the events, the character of the heroes, her look is very different from the reality. 

The most popular fairy tales in the world were deconstructed and reworked in a new, different 
version. One of the most notable works in modern Azerbaijani literature in this regard is the story 
of Rasim Garaja "Who sleeps, who stays awake", which is like a deconstructed version of the 
children's fairy tale "Dzhirtdan". 

Although in modern children's literature we encounter different examples of reference to 
folklore, they are often manifested simply in the use of motives or in the attraction of a fairy-tale 
character in modern art. It is impossible to talk about the deconstruction of the text, but only 
about the motives of the work, modernization and interpretation of fairy tales. 

"New Adventures of Dzhirtdan and Azman" by Zahid Khalil are also written on the motifs of the 
children's fairy tale "Dzhirtdan". Here the folk tale becomes the author's tale. Deconstruction 
and interpretation of the story allow the child to evaluate the read at another level, compare the 
previous and subsequent versions of the deconstructed text in the course of aesthetic and 
analytical analysis, and, as a rule, the reader thinks about the proper text. Updating and changing 
the text of the fairy tale gives children the opportunity and habit to be open to alternative 
thinking, approaching the text with the idea that "and so can be". 

Keywords: Fairy tale, deconstruction of the text, interpretation, fairy tale "Dzhirtdan", Zahid 
Khalil. 

 

Nağıl – uşağın başqa reallıq baredeki təsəvvürüdür. İngilis yazıçı ve dramaturqu H.K.Çestertonun 

fikrince, “Nağıl həqiqətdən daha üstündür: ona göre yox ki, bize ejderahaların mövcudluğundan bəhs 

edir; ona göre ki, ejderhalara qalib gelmeyin mümkünlüyünden danışır.” Nağıllar uydurma olsa da, 

ileri sürdüğü ideyalar ali həqiqəti aks etdirir: mütləq yaxşılığın təntənəsi, xeyirin qəlebesi ile biterek, 

uşaqlara şərtlər ne olursa olsun, düzün, dürüstlüyün, yaxşının yanında olmağı telqin edir, onları işığın 

qaranlığı udacağına inandırır. Uşaqlar bu möcüzelere daha çox inanırlar. İnsan möcüzelere inamını 

itirende içindeki uşaq yox olur, hemişelik böyüyür. 

Bele bir fikir var ki, halkın ruhuna beled olmağa ona məxsus nağıllarla tanışlıqdan başlamaq lazımdır. 

Çünki nağıl insanın dünyagörüşünü formalaşdıran ilk derslerdendir. Nağıl metnine dekonstruksiya 

prinsiplerini tetbiq eden ilk müelliflerden biri Vladimir Propp “Nağılın morfologiyası” kitabında qeyd 

edir ki, onların ekseriyyeti eyni sxem üzre qurulub. Hemin fikri bizim halk nağıllarına da aid etmek 

olar. Nağıl üçün esas xarakterik cəhet uydurmadır – başqa sözle, onlar fantaziyanı daim oyaq saxlayır, 

yaradıcılıq qabiliyyetini itileyir. Mehz bu baxımdan nağıl üzerinde yeni metn qurmaq daha maraqlı, 

məqsədə uygundur. Dekonstruksiya edilmiş metnlerde nağıl ilkin mahiyyetini itirir. Adeten, ananevi 

nağıllarda dürüstlük tebliğ olunur, haqsızlıqla mübarize aparan insan özünün əsl gücünü keşf edir, 

xeyir şer üzerinde qələbə çalır. Lakin çağdaş edebiyatda bu motifler, belə demək olarsa, dəbdə deyil 

– bütün bu xarakterik cəhətlər darmadağın edilərək, antinağıl yaradılır. 

Nağılların müasir interpretasiya ve dekonstruksiyası çağdaş edebiyat üçün kifayət qədər yayğın olan 

edebi oyunlardandır ve bu “oyun” müəyyənləşdirilmiş qaydalara tabedir. Nağılları dəyişməyə məruz 

qoyan ilk müelliflər onların ilk toplayıcılarıdır. Dünya edebiyatında bunun kökü XVII əsrə gedib çıxır. 

Fransa akademiyasının üzvü, dövrü üçün kifayət qədər məşhur şair ve tənqidçi olan Şarl Perro qədim 

dövrə aid nağılları toplayaraq, onların qəhrəmanlarını öz dövrünə uyğunlaşdırıb, tamamilə yeni 

məzmunlu nağıllar qələmə almışdır. İlk dəfə 1697-ci ildə çap olunmuş “Ana Qazın nağılı, yaxud 
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keçmiş zamanların hikayetləri” kitabında bu gün de çox məşhur olan 8 nağıl toplanmışdır: “Zoluşka”, 

“Çəkməli pişik”, “Qırmızıpapaq”, “Yatmış gözel”, “Göysaqqal” ve s. Bu nağıllar toplusu ele böyük 

şöhret qazandı ki, Fransa aristokratiyasında nağıl debi yaratdı. Halk süjetlerinden behrelenerek yazılan 

nağılların sayı getdikce artırdı, xüsusen Leprens de Bomon ve Barbo de Vilnyovun yazdığı “Div ve 

gözel” nağılı olduqca çox sevildi. 

Lakin sadalanan bütün bu nümunelerde metnin dekonstruksiyasından çox, onun interpretasiyası, 

yaxud müasir dövre uyğunlaşdırılması müşahide olunur. Dekonstruksiya edilmiş nağıl süjetinde ise 

adətən, hadisələrə alternativ baxış sərgilənir; başqa sözlə, mətnin dəyişdirilməsi konkret məqsədə – 

hayat həqiqətləri ve konfliktlərini təsvir etməyə xidmət edir, hadisələrin mahiyyəti, qəhrəmanların 

xarakteri, gerçəkliyə münasibəti tamamilə fərqlənir. 

Dekonstruksiya  anlayışını ən sadə ve bəsit şəkildə izah etsək, deyə bilərik ki, o, müasir incəsənətdə, 

fəlsəfə ve edebiyatda geniş işlənən termin olarak, stereotiplərin dağıdılması ve ya köhnənin yeni 

kontekstdə qəbul edilməsi kimi başa düşülür. Lakin Jak Derrida dekonstruksiyaya adekvat olarak, onu 

birmənalı şəkildə izah edən hər hansı bir ifadənin mövcud olmadığı haqqında “xəbərdarlıq edirdi”. 

Belə ki, mahiyyət etibarilə nə tənqid, nə de təhlil olan dekonstruksiyanı birbaşa artıq mövcud olanın 

dağıdılması kimi qəbul etmək de onun tam olarak anlaşılmasına gətirib çıxarmır; çünki köhnənin inkar 

edilməsi, eyni zamanda, həm de yeninin yaradılması – rekonstruksiyası, rekompozisiyasıdır. 

Mətnin oxunmasını həm de ona yeni mənalar vermək kimi izah edən Pol de Mannın təbirincə desək, 

dekonstruksiya edilmiş mətnin anlaşılmasında yekun rəy yoxdur ve oxucunun  bir vəzifəsi de 

mətndəki bu çoxqatlılığı anlaya bilməkdir. Maraqlıdır ki, otuz ildən artıqdır müasir sənətə tətbiq edilən 

ve təhlillərdə geniş istifadə olunan “dekonstruksiya” anlayışı konkret üslub olarak 

müəyyənləşdirilməyib. “Şüurun daxili ziddiyyətlərinin aşkarlanması”  zərurətindən yaranan 

dekonstruksiya məfhumu qeyri-universal, yəni daha çox konkret mətnlərə tətbiq olunan unikal, 

təkrarsız nəsnədir. 

Dünyada ən məşhur nağıl mətnləri dekonstruksiya edilərək, yeni, fərqli variantda işlənmişdir. 

Məsələn, “Yatmış gözəl” nağılının dekonstruksiyasında şahzadə yatmış güzeli öpüb ayıltmaq əvəzinə, 

ona təcavüz edir. Yaxud Zoluşkanın paxıl bacıları başmaq ayaqlarına olsun deyə, öz dabanlarını kəsib 

balacalaşdırırlar. Anjela Karter “Qırmızıpapaq” nağılını “Canavar birliyi” şəklində dekonstruksiya 

etmiş ve 1984-cü ildə rejissor Nil Cordan onun əsasında eyniadlı film çəkmişdir. Burada gənc ve 

məsum Qırmızıpapaq Canavarın sevgilisinə çevrilir; feminist müellifin məqsədi bu metafora vasitəsilə 

canavar-kişilərin dünyasında qadının həmişə qurban olduğu mesajını ötürməkdir. Ancey 

Sapkovskinin “Sonuncu arzu” kitabına, əsasən, nağıl dekonstruksiyaları toplanıb. Müəllifin məqsədi 

nağıl vasitəsilə satira yaratmaqdır. Bu mətnlərdə demək olar ki, nağıl “qətlə yetirilib”, üzü astarına 

çevrilib. Bu cür misalların sayını xeyli artırmaq olar. Nağılların bu şəkildə “devrilməsi” sübut edir ki, 

yaşadığımız dövr əxlaqi ideallara inanmır, sehri absurd hesab edir, xeyirin yerini şər alır, yaxşılıqları 

pisliklər əvəz edir, gerçəklik tünd boyalarla təsvir edilir. Sanki dekonstruksiya olunmuş mətn orijinal 

mətnə etiraz əlaməti olarak yaranır: “gerçəklik belə ola bilməz, uydurmalarla sizi aldadırlar, həqiqət 

daha qəddardır” fikri təlqin olunur. 

“Dekonstruksiya – bir küll halında nağılın, əxlaqi qəhrəman obrazının sonu, sehrin absurdla, hisslərin 

əqli mühakimə ile əvəzlənməsidir.” (V.Pustovaya) Nağıllar üçün aparıcı olan miflər yazarları artıq 

qane etmir, onu gülüş obyektinə çevirir, əsas məğzini alt-üst edib tamam yeni yanaşma ile fərqli 

nəticələrə varırlar.  

Çağdaş Azerbaycan edebiyatında bu baxımdan ən çox diqqətimi çəkən əsər “Cırtdan” halk nağılından 

dekonstruksiya edilmiş “Kim yatmış, kim oyaq” hikayesidir. Müəllif Rasim Qaraca Cırtdanın 

yoldaşları ile birgə Divin evində keçirdiyi gecənin təfsilatını fərqli şəkildə nəql edir: nağıldakı Divdən 

fərqli olarak, hikayedeki Div heç de Cırtdanın hiyləsinə aldanacaq qədər axmaq deyil, aksinə, həmişə 

ayıq-sayıq olan Cırtdanın başının altına yastıq qoyacaq, dərin ve şirin yuxuya dalmasına səbəb olacaq 

qədər ağıllıdır. Postmodern estetikası ile yazılan bu mətn folklordakı Cırtdan avtoritetini məhv edir: 

buradakı qəhrəman ağlı ve diribaşlığı sayəsində yoldaşlarını ve özünü xilas etmək üçün Divi məhv 

edə bilən zirək bir obraz deyil, “zirəkliyi” yalnız özünü ve nənəsini (ən yaxın ətrafını) “xilas etmək”də 

görən bir surətdir. “Dünya görmüş” Div bapbalaca boyu ile onu devirmək istəyən Cırtdanın oyaq 

qalmasının səbəbini soruşanda bəlli olur ki, Cırtdanın məqsədi heç de Divi devirmək deyil, o, sadəcə, 
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halkını xilas etmək arzusundadır. Div arqumentlər gətirərək Cırtdanı inandırır ki, yalnız bir parça 

“yağlı əppək”dən ötrü onun yanında olan bu “halk” üçün fədakarlıq etməyə dəyməz.  

Müəllif folklorda, mifologiyada şər qüvvə kimi təsvir olunan, bu dekonstruksiya-hikayenin sonunda 

ise əzazil görkəmindən əsər-əlamət qalmayan Divi postmodern mətnin tələbinə uyğun olarak, oxucuya 

kiçik detallarla tanıdır; haqqında fikir yürütməyi də, onun şirin nağılını dinləyəndən sonra canını xoş 

rahatlıq bürüyən ve “hayatının ən dərin yuxusuna dalan” Cırtdanı da dəyərləndirməyi oxucunun 

ixtiyarına buraxır. Belə ki, posmodern mətnlərin bir özəlliyi de oxucuya müstəsna fəallıq 

verilməsindədir. Hətta bəzi nəzəriyyəçilər yazarın mətn üzərindəki  müelliflik hüququnu tamamən 

inkar edirlər.  

R.Bartın oxucu fəallığına sərhəd qoymayan konsepsiyası dəyərlər daşıyıcısı olan müellif haqqında 

mifi darmadağın edir. O, müelliflə oxucunu qarşı-qarşıya qoyaraq onların ünsiyyətini mümkünsüz 

sayır. Mətn üzərindəki bütün səlahiyyətlərin oxucuya aid olduğunu iddia edən R.Bart yazarı metaforik 

şəkildə mətnin “atası” adlandıraraq, onun üzərində heç bir səlahiyyətə malik olmadığını vurğulayır ve 

qeyd edir ki, müellifin fikirləri ile hesablaşmaq lazım deyil. Başqa sözlə, onun mövcudluğunu 

tamamilə inkar edərək iddia edir ki, artıq əsərin müellifi deyə bir anlayış yoxdur, sadəcə skriptor, yəni 

yazan var.  

Haqqında bəhs olunan hikayede de müellifin  yönləndirici mövqeyi müşahidə olunmur, hansı tərəfin 

daha yaxşı ve ya daha pis olduğuna yalnız oxucu qərar verir:  ilk fürsətdən yararlanaraq öz ideallarına, 

davamçılarına arxa çevirib Divin nökəri olmağa, boyunduruq altına girməyə razı olan Cırtdanmı mənfi 

obrazdır, yoxsa səlahiyyətlərindən istifadə edərək onsuz da əzilməyə meyilli olan cırtdanları  satın 

alan Divmi?! Cırtdan dostlarını yuxuda qoyub Divlə alverə başlayır. Dostlarına nəzərən oyaq olan 

Cırtdan Divə nəzərən yenə yatıb. Cırtdanlar ona görə cırtdan olarak qalırlar ki, divləşib (burada müsbət 

anlamda) öz mənfəətlərini bir kənara qoymağı, ümumun, halkın, dövlətin rifahını şəxsi 

mənafelərindən üstün tutmağı bacarmırlar. Beləcə, Rasim Qaracanın “Kim yatmış, kim oyaq” hikayesi 

uşaq nağılının dekonstruksiya edilmiş variantı olarak,  böyüklər üçün hikayeye çevrilir. 

Çağdaş uşaq edebiyatında folklora müraciət edilməsinin müxtəlif nümunələrinə rast gəlsək də, bunlar 

çox vaxt sadəcə, motiflerdən yararlanma, yaxud nağıl qəhrəmanının müasir bədii mətnə gətirilməsi 

şəklində təzahür edir. Burada artıq mətnin dekonstruksiyasından deyil, yalnız əsərin motiflerinə 

müraciətdən, nağılın müasirləşdirilməsindən, interpretasiyasından söz açmaq mümkündür. 

Zahid Helilin “Cırtdanla Azmanın yeni sərgüzəştləri” əsəri de “Cırtdan” uşaq nağılının motifleri 

əsasında yazılıb. Burada halk nağılı müellif nağılına çevrilir.  “Cırtdanla Azmanın yeni sərgüzəştləri” 

povesti vahid süjet xətti üzrə birləşən bir neçə nağıldan ibarətdir. Prinsipcə, onların hər birini müstəqil 

nağıl kimi de qəbul etmək olar. Əsas obraz ve ona aid olan xüsusiyyətlər nağıldangəlmə olsa da, əsərin 

janrı ve hadisələrin zamanı müasir qeyri-müəyyən dövrü əhatə edir.  

Povestdəki Cırtdan iddia edir ki, o, nağıldakı Cırtdan deyil, çünki nağıl qəhrəmanı olmaqdan bezib ve 

bir gün Divin evinin yanından sola burularaq, nağıldan çıxıb, müstəqil hayata başlayıb. Bununla belə, 

povestdə de nağılda olduğu kimi, onun ərköyün, küsəyən, dəcəl bir uşaq olduğunu müşahidə edirik. 

Müəllif nağıldan “qopardığı” qəhrəmanının yeni əhvalatlarıyla Cırtdanın yeni sərgüzəştlərini 

yaradaraq, folklordan gələn nağılın müasir variantını yaradır.  Hətta povestin içində Cırtdanın uşaqlara 

məktubu, öz sözlərilə əhvalatları oxucuya çatdırılır. Burada müellif mətni ile Cırtdanın mətni iç-içə 

yazılır. 

Nağılda müelliflə dialoqa girən Cırtdan deyir: “Əgər məni görmək istəyirlərsə, haqqımda bir az 

düşunsünlər. Ümumiyyətlə, siz böyüklər balacalar haqqında az düşunürsünüz. Buna görə de balacaları 

görə bilmirsiniz.” Cırtdanın dili ile uşaqların, yəqin ki, ən böyük problemi dilə gətirilir. Povestdə 

müelliflə qəhrəmanının dialoqundan belə başa düşülür ki, əsərdə qətiyyən şişirtmə olmayacaq. 

Vaxtaşırı Cırtdan müellif nağılına müdaxilə edir, “gərək bunu xüsusi yazaydın, uşaqlar üçün filan 

məsələ daha çox maraqlıdır” deyə, müellifin diqqətini müəyyən məqamlara cəlb edir. Başqa sözlə, bu 

cümlələrlə müellif uşaqları hadisələrin gerçəkliyinə, əhvalata özündən heç nə artırmadığına 

inandırmağa çalışır. 

Müasir düşüncedə nağıl epizodların rəngarəngliyi, hadisələrin inkişaf dinamikası ile seçilən janrdır. 

Zahid Helilin nağılında Cırtdan Azerbaycanlıdır, vətəni Yevlaxdır, Yuri Qaqarinlə dostdur, hətta 
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onunla birlikdə ilk dəfə kosmosa uçan uşaqdır.  Sadəcə, onun yalnız gizli şəkildə kosmosa uçmasına 

icazə verilib, buna görə jurnalistlər təkcə Yuranın uğurlarından danışır, bapbalaca Cırtdanın heç 

fərqinə belə, varmırlar. Əksər nağıllarda yol motivi qabardılır ve bu motiv nağılın süjetqurmasını təşkil 

edir. Zahid Helilin nağıldangəlmə povest qəhrəmanının da başına gələn hadisələrin çoxu yolla, səfərlə 

bağlıdır. Burada Cırtdan nağıldan çıxıb müasir dünyanın reallığına keçir, lakin bu reallığı da nağıl 

kimi yaşayır; yəni folklordakı “Cırtdan” nağılının müasir variantı ve müellif interpretasiyası yaranır.  

Zahid Helilin povestində Divin əvəzinə Azman olsa da, o, “Cırtdan” nağılının Divi qədər mənfi obraz 

deyil – Cırtdan onun bülbül cəh-cəhinə bənzəyən tütək səsini eşidərkən bəyənməsindən əmin olur ki, 

Azman “yaxşı adamdır”. Azman da Div kimi yekəpərdir, amma o, adam yemir; bir oturuma 20 təndir 

çörəyi, 30 kotlet, bir vedrə kompota “azdır, doymayacam” deyib ağlayır. Kepkasının yelkən boyda 

günlüyü olan, ciblərinin hərəsinə dünyanın ən uzun adamına yarayacaq 2-3 yorğan yerləşən Azman 

özü de bir uşaqdır ve qorxaqdır; hətta qorxusunu yenmək üçün dərman içir. O, uşaqlar üçün özü kimi 

böyük, bütün gecə davam edən nağıllar toplayan obrazdır. 

Azman onun nağıllarını sağ-salamat ünvana çatdıra bilməyən Cırtdanı cəzalandırmaq istəyir, amma 

onu tuta bilmir. Cırtdan çox balaca olduğu üçün Azmanın gah  cibində, gah kepkasının günlüyünün 

bir küncündə gizlənir. Nəhayət, Cırtdan onun hücumlarından qurtulmaq üçün tütək çalır, musiqi 

Azmanın uzun-uzadı xəyala dalmasına səbəb olur ve o, Cırtdana heç nə etmədən uzaqlaşıb gedir. 

Beləliklə, nağıl uşaqlara sənətin xilasedici olduğu, güclü olmaq üçün fiziki böyüklüyün ve gücün 

deyil, ağlın vacibliyi ideyasını təlqin edir. Buradakı ideya “Cırtdan” halk nağılının qayəsini davam 

etdirir. Demək olar ki, bütün nağıllarda xeyir ve şər, müsbət ve mənfi tərəflər qarşı-qarşıya qoyulur ve 

hadisələr necə cərəyan edirsə, etsin, sonda mütləq xeyirin qələbəsi ile bitir. 

Sevinc Elsevərin “Tıq-tıq xanımın nağılı” hikayesi sadə dekonstruksiyadır. Burada da Tıq-tıq xanım 

özünə dost (ər) axtarmaq üçün yola düşür, Çoban ve Tülkü ile rastlaşıb, onların dostluğundan imtina 

edir ve daha mehriban ve “alicənab” Siçanın dostluğunu qəbul edir. Lakin nağıldan fərqli olarak, 

hikayede quyuya Tıq-tıq xanım yox, evə ərzaqla dolu torbayla qayıdanda sevincindən gözü ayağının 

altını görməyən Siçan bəy düşür. Bundan xəbər tutan Tıq-tıq xanım tez özünü ona yetirib, kömək əlini 

uzadır. Siçan soruşur ki, səni özümlə aparmadığım üçün məndən küsməmisən ki? Tıq-tıq cavab verir 

ki: “Dost dostdan küsərmi heç? Deyiləm səndən küstərəcik...” Növbəti dəfə xan evinə ərzaq üçün 

gedəndə Siçan Tıq-tıq xanımı da özüylə aparır ve bu dəfə köməkləşdikləri üçün nə ərzaq yerə tökülür, 

nə de özü çuxura düşür. Hikaye müellifinin ötürdüyü mesajı ifadə etmək üçün yenə folklora müraciət 

etsək, deyə bilərik ki, “tək əldən səs çıxmaz”, başqa sözlə, “güc birlikdədir.” 

Bazı diğer Azerbaycan nağılları da, xüsusən, kukla teatrlarında səhnəyə qoyulmaq üçün interpretasiya, 

dekonstruksiya edilir, əsasında pyeslər yazılır. Bu sıradan “Turpun nağılı”nın dekonstruksiyasından 

bəhs edən Aydın Talıbzadə bir neçə il öncə yazırdı ki, nağılı dekonstruksiya edəndə ətrafa fəlsəfi 

tezislər səpələnir. Qəhrəmanları öz nağıllarından “qoparıb” yenilərinə gətirəndə onlar yeni zamana, 

onun tələblərinə uyğunlaşır, dünyagörüşlərini, düşüncelərini, əməllərini dəyişirlər. Əks təqdirdə bir 

məkandan digərinə adlamağın – edebi oyunların nə mənası olar, nə de əhəmiyyəti. 

Nağıl dekonstruksiyası ve interpretasiyası oxucuya (uşağa) nə verir? Yəqin ki, oxuduğunu fərqli 

müstəvidə dəyərləndirmək, estetik ve analitik təhlil zamanı dekonstruksiya olunmuş mətnin əvvəlki 

ve sonrakı variantlarını müqayisə edərkən düşüncenin geniş üfüqlərə yol açması, nəticədə, oxucunun 

həm de öz mətnini düşünməsi imkanı qazandırır. Hər halda, nağıl mətninin yenilənməsi, 

dəyişdirilməsi uşaqlara mətnə “belə de ola bilər” fikri ile yanaşaraq, alternativ düşünceyə açıq olmaq 

imkanı, vərdişi qazandırır. 
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HASAN LÂTİF SARIYÜCE’NİN ANADOLU MASALLARI DİZİSİ’NDE  

DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ    

Bircan DAĞDELEN1 

  

Özet 

Sözlü kültür geleneğine dayalı, anonim halk edebiyatı edebi türlerinden biri olan masalların 
geleneksel toplumdaki geçmişi bilindiği üzere eskiye dayanmaktadır. Eski zamanlardan 
günümüze gelen masalların aktarımında gerek sözlü gerekse yazılı kültürün etkisi fazladır. Sözlü 
kültürden yazılı kültüre aktarılan masallar çocuklara, anlatırken düşündüren, güldürürken 
öğreten, meraklandırırken birtakım değerler kazandıran halk edebiyatı edebi türlerinden biridir. 
Her türde olduğu gibi masalların da  kendilerine özgü olmazsa olmaz belli formel yapısı ve onu  
diğer türlerden ayıran dil ve üslup özellikleri vardır. Genellikle masallar, bu özellikler üzerine inşa 
edilir. 

Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Hasan Lâtif 
Sarıyüce’nin masalları, örneklemini ise “Küçük Mıstıcılık ile Lüp Lüp Dev, Altın Oğlan ile Altın Kız, 
Anlı Şanlı Üç Yiğit Delikanlı, Kahraman Çil Horoz, İncili Sarkım Nerde Benim Evim Barkım, Üç 
Köseye Bir Keloğlan, Ne Gördün Ne Görmedin, Ahmak ile Çakmak, Mercan Kız, Deliler Ülkesini 
Gezen Adam” adlı eserleri oluşturmuştur. Bu bildiride, Hasan Lâtif Sarıyüce’nin Anadolu Masalları 
Dizisi’ndeki masallar ele alınarak  bu masalların  dil ve üslup özellikleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, halk edebiyatı, masal, dil ve üslup.  

 
 

LANGUAGE AND STYLE FEATURES OF HASAN LÂTİF SARIYÜCE  

IN THE SERIES OF ANATOLIAN TALES 

Abstract 

As one of the  anonymous folk literature literary genres based on oral culture tradition, the 
history of tales in traditional society dates back to the past. The effect of both  oral and written 
culture is high in the transfer of tales from ancient times to the present day. Fairy tales 
transferred from oral cultures the written culture are one of the genres of folk literature that 
make children think while telling, teach while making them curious. Like all genres, fairy tales 
have a certain sine qua non formal structure, and language and style features that distinguish 
them from genres. Usually fairy tales are built on these characteristics.  

Document analysis method was used in the research. The universe of the research, Hasan Latif 
Sarıyüce's tales and examples “Küçük Mıstıcılık ile Lüp Lüp Dev, Altın Oğlan ile Altın Kız, Anlı Şanlı 
Üç Yiğit Delikanlı, Kahraman Çil Horoz, İncili Sarkım Nerde Benim Evim Barkım, Üç Köseye Bir 
Keloğlan, Ne Gördün Ne Görmedin, Ahmak ile Çakmak, Mercan Kız, Deliler Ülkesini Gezen Adam” 
In this paper, Anatolion Tales  of Hasan Latif Sarıyüce. The tales in the series will be discussed 
and the language and style features of these tales will be emphasized. 

Keywords: children, folk literature, fairy tales, language and style. 
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Giriş 

 Sözlü kültür geleneğine dayalı, anonim halk edebiyatı edebî türlerinden biri olan masalların 

geleneksel toplumdaki geçmişi bilindiği üzere eskiye dayanmaktadır. Eski zamanlardan günümüze 

gelen masalların aktarımında gerek sözlü gerekse yazılı kültürün etkisi fazladır. Sözlü kültürden yazılı 

kültüre aktarılan masallar çocuklara, anlatırken düşündüren, güldürürken öğreten, meraklandırırken 

birtakım değerler kazandıran halk edebiyatı türlerinden biri olmuştur. Masalların benimsenmesinde 

ve dilden dile yayılarak günümüze gelmesinde kendine has dil ve üslup özelliklerinin etkisi olmuştur.   

Masal, herkesçe çocukluk dönemi anlatısı olarak kabul edilen ilk edebî türdür. Hemen hemen 

her çocuk masal dinleyerek uyumuş ve büyümüştür. Masallar, toplumun hayal gücüyle yaratılmış 

sözlü ürünlerdir (Aytekin, 2016:111).  Çocuk edebiyatında masallar, en önemli anonim halk edebiyatı  

türlerinden biri kabul edilir. Arapça mesel kökünden gelen masalın Anadolu ağzında “mesele, hekeyat, 

hekat, hikat” gibi adlandırmaları vardır. Masal konusunda yapılan çeşitli tanımlar, gerek yapısı ve 

kendisine özgü dili gerekse üslubu hakkında bilgiler vermektedir. 

Ensar Aslan, “Türk Halk Edebiyatı” adlı eserinde masala “… kendisine ait kavramları ve 

anlatım dili ile olağan ve olağanüstü olayları anlatan eğitici nitelikli, geleneksel ve kolektif karakter 

taşıyan nesir ürünlerdir.” (Aslan, 2011:318) demiştir. Saim Sakaoğlu masal için “kahramanlarından 

bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü 

olduğu halde dinleyicileri inandırabilen bir sözlü anlatım türü” (Sakaoğlu, 2015) demektedir. Hasan 

Lâtif Sarıyüce masalı genel olarak, “insanoğlunun serüvenini olağanüstü motiflerle süsleyerek 

anlatan öyküler” (Sarıyüce, 2012:156) şeklinde tanımlamıştır. İbrahim Kıbrıs masal için “bütünüyle 

ya da genellikle olağanüstü olayların ve kişilerin, gerçekle çelişen yer ve zaman boyutunda anlatıldığı 

edebiyat ürünleridir” (Kıbrıs, 2016:79) demiştir. Bilge Seyidoğlu masalı, “halk arasında yüzyıllardan 

beri anlatılmakta olan ve içinde olağanüstü olayların bulunduğu bir varmış bir yokmuş gibi klişe bir 

anlatımla başlayan, belli bir uzunluğu olan, sonunda yedi içti muratlarına erdiler, yahut onlar erdi 

muratlarına biz çıkalım kerevetine, gökten üç elma düştü biri anlatana biri dinleyene biri de bana gibi 

belirli sözlerle sona eren, zaman ve mekan kavramlarıyla kayıtlı olmayan bir sözlü anlatım türü 

kastedilmektedir.” (Seyidoğlu, 1986:149) şeklinde ifade etmektedir.  Masallara ilişkin  yer verilen 

tanımlarda, masalın nesir tarzında ve konuşma diliyle yazıldığı, belli kalıpsal ifadelerle başlayıp yine 

belli kalıpsal ifadelerle sonlandırıldığı, bu kalıpsal yapıların belli bir dil ve üslup özelliklerini içinde 

barındırdığı görülmüştür. 

Türk halk masallarından birçoğunu yazarlarımız çocuklar için yeniden yazmaya 

çalışmışlardır. Kimi yazarlarımız ise Anadolu’nun değişik bölgelerinde söylenegelen masallarımızı 

yazı dilimize kazandırmışlar ve böylece çocuk edebiyatımızı da zenginleştirmişlerdir (Oğuzkan, 

2013:22). Hasan Lâtif Sarıyüce de 600’e yakın masalı derlemiş ve edebiyatımıza kazandırmaya 

çalışmış çocuk edebiyatı yazarlarındandır. (Sarıyüce, 2012:157). 

Bildiriye  konu olan çocuk edebiyatı yazarlarından Hasan Lâtif Sarıyüce, 1929 yılında 

Çorum’un Sungur ilçesine bağlı Evci köyünde dünyaya gelmiş, ilköğretimini bu köyde tamamlamıştır. 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü(1950), Gazi Eğitim Edebiyat Bölümü (1953) ve TODAİE Kamu Yönetimi 

Uzmanlığı’ndan (1965) yılında mezun olarak çeşitli okullarda hem öğretmen hem de idareci olarak 

görev yapmıştır. Öykü alanında 1972 yılında Arkın Çocuk Edebiyatı birincilik ödülünü, 1991 yılında 

ise, Türkiye İş Bankası’nın edebiyat dalında büyük ödülü ile İstanbul Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı 

Onur Ödülü’nü kazanmıştır (Işık, 2001:794).  

 Çocuklar için kaleme aldığı ‘Anadolu Masalları’ adlı kitabında yer alan masallar sırasıyla 

“Akkız ile Karakız, Tek Köse ile Çift Köse, Ahmak ile Çakmak, Üç Köseye Bir Keloğlan, Büyülü 

Sofra, Keloğlan ile Çil Horoz, Deliler Ülkesi, Alicengiz Oyunu, Mavi Kahkaha Çiçeği, Tombul 

Çanak, Uyudum N’ettim, Ben Bana Ettim, Gül ile Nergis, Yârimi N’ettin?, Safoğlan, Süpürgeci Baba, 

Uzun Kavak, Uzak Kavak, Gülhanım ile Zülhanım, Terzi Kız, Yedi Kişinin Yedi İşi, Kurbağa Prenses, 

Bacı ile Bocu, Tın Tın Eden Kabacığım, Mıstılıcık, Kırk Haramiler, Çıtı Pıtı Hanım, Uykucu Mustafa, 

Tabla Tavuklu Kadı, Sırma Saçlı Suna Hanım, Bilmeceli Masal, Keçi Kız, Görünmez Adam,İncili 

Salkım, Ağlayan Nar ile Gülen Ayna, Ayşecik ile Fatmacık, Alabalık Alabalık Başım Yine Kalabalık, 

Mercan Kız, Yedi Çeşit Mehmet Ağa, Şaka ile Kaka, Menekşe Yaprağından İncinen Kızım, Ne 

Gördün Ne Görmedin, Marifetli Hırsızlar, Karlı Dağdaki Güzellik Ağacı, Hamal Hasan, Memiş ile 
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Mıstık, Kahraman Kara Mustafa, Tintin Horoz, Küçük Hasan, Korkak Osman, Adaşım Mahmut, 

Gülmeyen İnsanlar Ülkesi, Karlı Dağları Aşan Kız, Mavi Kuşum, Gökkuşağının Altından Çabuk Geç, 

Gül Ağacı Olan Kız, Tilki ile Sütçü Nine, Kim Çaldı, Kim Oynadı?, Kara Kadı ile Kara Ahmet, Kim 

Uyuyor Kim Uyanık, Büyülü Çiçekler, Altın Oğlan ile Altın Kız, Üç Kız Kardeş, Kırk Dev, Kütük 

Ev”  dir. Yazar, yazdığı ‘Anadolu Masalları’ adlı eseriyle 1991 yılında ödül almaya layık görülmüştür. 

 Bildiride Hasan Lâtif Sarıyüce’nin Biryay Yayınevi’nden çıkan ve MEB onaylı olan Anadolu 

Masalları Dizisi’nde “Küçük Mıstılıcık ile Lüp Lüp Dev, Altın Oğlan ile Altın Kız, Anlı Şanlı Üç Yiğit 

Delikanlı, Kahraman Çil Horoz, İncili Sarkım Nerde Benim Evim Barkım, Üç Köseye Bir Keloğlan, 

Ne Gördün Ne Görmedin, Ahmak ile Çakmak, Mercan Kız, Deliler Ülkesini Gezen Adam” adlı 

masalları incelenerek bu masalların dil ve üslup özellikleri üzerinde durulacaktır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, çocuk debiyatı yazarlarından Hasan Lâtif Sarıyüce’nin “Küçük 

Mıstılıcık ile Lüp Lüp Dev, Altın Oğlan ile Altın Kız, Anlı Şanlı Üç Yiğit Delikanlı, Kahraman Çil 

Horoz, İncili Sarkım Nerde Benim Evim Barkım, Üç Köseye Bir Keloğlan, Ne Gördün Ne Görmedin, 

Ahmak ile Çakmak, Mercan Kız, Deliler Ülkesini Gezen Adam” adlı masallarının dil ve üslup 

açısından incelenmesidir. 

 

 Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi deseni kullanılmıştır. 

Yıldırım ve Şimşek  doküman analizini, “araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.” (Yıldırım ve Şimşek, 2003:140) şeklinde 

tanımlamaktadır. Hasan Lâtif Sarıyüce’nin adı geçen masalları doküman analizi yöntemiyle ele 

alınarak incelenmiştir. 

 

 Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini, Hasan Lâtif Sarıyüce’nin masalları oluşturmaktadır. Araştırma 

örneklemini ise “Küçük Mıstılıcık ile Lüp Lüp Dev, Altın Oğlan ile Altın Kız, Anlı Şanlı Üç Yiğit 

Delikanlı, Kahraman Çil Horoz, İncili Sarkım Nerde Benim Evim Barkım, Üç Köseye Bir Keloğlan, 

Ne Gördün Ne Görmedin, Ahmak ile Çakmak, Mercan Kız, Deliler Ülkesini Gezen Adam” adlı eserleri 

oluşturmaktadır. Eserler hakkında bilgi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1. Hasan lâtif Sarıyüce’nin İncelenen Eserleri 

Nu Eser Adı Yayınevi Yayın Yılı Sayfası Türü Yaş 

1 Küçük Mıstılıcık ile Lüp Lüp Dev Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

2 Altın Oğlan ile Altın Kız   Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

3 Anlı Şanlı Üç Yiğit Delikanlı Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

4 Kahraman Çil Horoz Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

5 İncili Sarkım Nerde Benim Evim 

Barkım 

Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

6 Üç Köseye Bir Keloğlan Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

7 Ne Gördün  Ne Görmedin Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

8 Ahmak ile Çakmak Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 
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9 Mercan Kız Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

10 Deliler Ülkesini  Gezen Adam Biryay 2003 32 Masal 6-12 yaş 

 
Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmada kullanılan Hasan Lâtif Sarıyüce’nin “Küçük Mıstılıcık ile Lüp Lüp Dev, Altın 

Oğlan ile Altın Kız, Anlı Şanlı Üç Yiğit Delikanlı, Kahraman Çil Horoz, İncili Sarkım Nerde Benim 

Evim Barkım, Üç Köseye Bir Keloğlan, Ne Gördün Ne Görmedin, Ahmak ile Çakmak, Mercan Kız, 

Deliler Ülkesini Gezen Adam”  adlı eserleri temin edinilerek okunmuştur. Sarıyüce’nin örneklemini 

oluşturan masalları, formel unsur, dil ve üslup başlıkları altında ele alınarak incelenmiştir.  

Sarıyüce’nin masallarındaki formel unsurlar  “giriş, geçiş, bitiş, çeşitli formel unsurlar” şeklinde,  dil 

unsurları ise “atasözü deyim, ikileme, zıt anlamlı kelimeler, kurallı/devrik cümleler, seci” şeklinde 

sınıflandırılarak ve örneklendirilerek  tabloda gösterilmiştir. Tablodaki örnekler yorumlanarak Hasan 

Lâtif Sarıyüce’nin masallarındaki dil ve üslup özellikleri belirlenmiştir. 

 

             Masalın Formel Unsurları 

 Genellikle nesir tarzında ve konuşma diliyle anlatılan masallar, belli kalıplar üzerine inşa 

edilir. Bu kalıp sözler, masalın kendine özgü dil ve üslubunu oluşturan  en önemli  özelliktir. Masalda 

yer alan kalıplaşmış ifadelere Sakaoğlu, “Masal Araştırmaları” adlı kitabında formel adını vermiştir. 

Bu ifadelere masalın başlangıcında, olayların akışında ve sonunda yer verilir. Sakaoğlu formelleri  

“başlangıç formelleri, bağlayış formelleri, benzer durumlarda kullanılan formeller, bitiş formelleri  ve 

çeşitli formel unsurlar” şeklinde tasnif etmiştir (Sakaoğlu,2015:58-59-60-62-64).  

Başlangıç formeli, giriş ve döşeme olarak da bilinen bu formel kalıp, masalda asıl olaylara 

geçilmeden önce söylenen kısa ve dikkat çekici sözlerdir. Bağlayış formeli, geçiş ve  gelişme olarak 

da bilinen bu formel unsur, masalın asıl bölümünde olaylar arasında geçişlerin olduğu bölümü ifade 

eder.  Bu kalıp kendi içerisinde değişik şekillerde ifade edilir.  Bitiş formeli ise, sonuç ve üç elma 

bölümü olarak bilinen bu bölümde, masalı okuyana, dinleyene ve diğerlerine güzel dileklerde 

bulunarak son verilir.   

Saim Sakaoğlu’nun formel tasnifine göre Hasan Lâtif Sarıyüce’nin incelenen masallarındaki 

formel unsur örneklerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  
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Tablo 2. Hasan Lâtif Saıyüce’nin Anadolu Masalları Dizisi’nde  Formel Yapı Unsurları 

Küçük 

Mıstılıcık 

ile Lüp 

Lüp Dev 

Altın 

Oğlan ile 

Altın Kız 

Anlı Şanlı 

Üç Yiğit 

Delikanlı 

Kahraman 

Çil Horoz 

İncili 

Sarkım 

Nerde 

Benim 

Evim 

Barkım 

Üç 

Köseye 

Bir 

Keloğlan 

Ne Gördün 

Ne 

Görmedin 

Ahmak 

ile 

Çakmak 

Mercan 

Kız 

Deliler 

Ülkesini 

Gezen 

Adam 

G
ir

iş
 F

o
rm

el
i 

 

Var varmış, 

yok 

yokmuş. 

Vaktin 

birinde 

Küçük 

Mıstıcılık 

adında bir 

çocuk 

varmış. 

Ufacık mı 

ufacık 

tefecik mi 

tefecikmiş

… 

 

Var varmış, 

yok 

yokmuş. 

İnsanların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan daha 

çokmuş. 

Evveller 

evvel iken, 

develer 

tellâl iken 

memleketin 

birisinde 

gencecik bir 

padişah 

varmış… 

 

Var varmış, 

yok 

yokmuş. 

İnsanların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan 

daha 

çokmuş. 

Adı sanı 

unutulan 

zamanların 

birisinde, 

ya şu dağın 

ya öbür 

dağın 

gerisinde 

bir köy 

varmış… 

 

Var varmış, 

yok yokmuş. 

İnsanların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan daha 

çokmuş. 

Evvel zaman 

içinde, kalbur 

saman içinde, 

develer top 

oynarken 

eski hamam 

içinde… 

 

Var varmış, 

yok 

yokmuş. 

İnsanların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan daha 

çokmuş. 

Evvel 

zaman 

içinde, 

kalbur 

saman 

içinde, 

evler dere 

içinde, dere 

dağın 

içinde, çok 

güzel bir 

saray 

varmış… 

 

Var 

varmış, 

yok 

yokmuş. 

İnsanların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan 

daha 

çokmuş. 

Evvel 

zaman 

içinde, 

kalbur 

saman 

içinde bir 

Keloğlan 

yaşarmış… 

 

Var varmış, 

yok yokmuş. 

İnsanların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan daha 

çokmuş. 

Bir zamanlar 

bir padişah 

yaşarmış. 

 

Var varmış, 

yok 

yokmuş. 

İnsanların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan 

daha 

çokmuş. 

Evvel 

zaman 

içinde, 

kalbur 

saman 

içinde, 

develer top 

oynarken 

eski 

hamam 

içinde…   

 

Var 

varmış, 

yok 

yokmuş. 

İnsan-

ların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan 

daha 

çokmuş. 

Evvel 

zamanda, 

kalbur 

samanda, 

bilinmez-

lerin 

bilindiği, 

bilinen-

lerin 

akıldan 

silindiği 

çağların 

birisinde 

bir 

Beyoğlu 

varmış… 

 

Var varmış, 

yok 

yokmuş. 

İnsanların 

başından 

geçenler 

dağdan 

taştan, 

kurttan 

kuştan 

daha 

çokmuş. 

Evvel 

zaman 

içinde 

kalbur 

saman 

içinde, 

develer top 

oynarken 

eski 

hamam 

içind. Ben 

diyeyim şu 

derede, sen 

diyesin 

öbür 

derede, bir 

köy varmış. 

B
a

ğ
la

y
ış

 F
o

rm
el

i 

 

Şaşırmadan 

sağını 

solunu tez 

zamanda 

ormandaki 

şatosuna 

varmış…  

 

Kaç gün 

geçmiş 

aradan, 

esirgesin 

yaradan… 

Gel zaman 

git zaman… 

Az gitmiş uz 

gitmiş… 

 

Bir gün 

tepelerden 

yel gibi, 

derelerden 

sel gibi… 

Az 

gitmişler 

uz 

gitmişler…   

 

Günler 

geçmiş 

aradan 

esirgesin 

yaradan… 

selam 

vermeden 

sağa sola, yel 

gibi 

gitmişler…. 

 

On beş gün 

geçmiş 

aradan 

esirgesin 

yaradan… 

 

Gel zaman 

git 

zaman… 

Dere 

geçmiş, 

dağ 

aşmış… 

 

Ne sağda 

oyalanmış ne 

solda. At gibi 

koşturmuş 

yolda. 

Varmış 

saraya… 

 

Derelerden 

sel gibi, 

tepelerden 

yel gibi…  

Az 

gitmişler 

uz 

gitmişler… 

 

Az gitmiş 

uz 

gitmiş…  

Az gide 

uz gide…  

… 

 

Selam 

vererek 

sağa sola, 

az gitmiş 

uz gitmiş, 

altı ay bir 

güz 

gitmiş…  
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B
it

iş
 F

o
rm

el
i 

 

 

Onlar ermiş 

muratlarına, 

gökten üç 

elma düştü, 

kolay kolay 

güçlüklere 

yenilmeyen 

cesur 

çocukların 

başına. 

 

 

Onlar ermiş 

muratlarına. 

Gökten üç 

elma düştü, 

akıllı altın 

çocukların 

başına. 

 

 

Onlar 

ermiş 

muratlarına

, biz 

çıkalım 

tahtına. 

Gökten üç 

elma düştü, 

beklemesi-

ni, 

sabretme-

sini 

öğrenmesi-

ni bilen 

çocukların 

başına. 

 

 

Onlar ermiş 

muratlarına. 

Biz çıkalım 

kerevetine. 

Gökten üç 

elma düştü. 

Defterini, 

kalemini, 

kitaplarını 

kaybetmeyen

cebinden 

parasını 

düşürmeyen 

dikkatli 

çocukların 

başına. 

 

 

Gökten üç 

elma düştü, 

biri senin, 

biri onun, 

biri de 

sizler gibi 

altın 

çocuklar 

doğuran 

annelerin 

başına. 

 

 

Onlar 

ermiş 

muratları-

na. Gökten 

üç elma 

düştü, hak 

bilir 

çocukların 

başına. 

 

 

 

Onlar ermiş 

muratlarına, 

gökten üç 

elma düştü, 

kötülüğe 

özenmeyen 

çocukların 

başına. 

 

 

Gökten üç 

elma düştü, 

gözleri 

zorluktan 

yılmayan, 

yorulup 

yolda 

kalmayan 

yiğit 

yürekli 

çocukların 

başına. 

 

 

Onlar 

ermiş 

muratları

na. 

Gökten 

üç elma 

düşmüş, 

kötülük 

nedir 

bilmeyen 

altın 

çocuklar-

ın başına. 

 

 

Onlar ermiş 

muratlarına

.Gökten 

murat 

kuşları 

inecek, bu 

masalı 

okuyanın, 

anlatanın, 

dinleyenin 

başına. 

D
eğ

iş
ik

 F
o

rm
el

 U
n

su
rl

a
r 

(s
a

y
ı,

 r
en

k
, 

y
er

, 
za

m
a

n
)  

-Üç gün 

-Siyah 

kazan, 

Mıstıcılık’ın 

köyü,  

-Bir gün 

 

 

-Üç gün, 

kırk 

muhafız, 

-Pembe kız, 

ak saçlı 

Memleketin 

birisinde, 

-Dokuz ay 

on gün, altı 

ay   

 

-Üç yiğit, 

kırk katır  

-Pembe, 

yeşil, mavi 

rüya, ak 

saçlı adam 

-Bir köy 

-Üç yıl, üç 

gün 

 

 

-Kırk yıl 

-Katran 

karası, ayva 

sarısı 

-Bir köy 

-Kırk yıl 

 

-Üç kız, 

Kırk gün 

-Pembe 

inci 

-Bir saray  

-Beş gün, 

kırk gece, 

dokuz ay 

on gün 

 

-Üç yıl, üç 

elma 

-Al 

küheylan 

Yukarıköy, 

Ortaköy, 

Aşağıköy 

-Üç yıl, 

gün 

doğandan 

gün batana 

 

-Kırk gece 

-Ak kuğu, 

kara toprak 

-Bir 

memleket 

-Gece yarısı, 

kırk gün kırk 

gece, sabaha 

kadar 

 

-Üç gün 

-Boz 

küheylan 

-Bir köy, 

Ejderhalar 

Denizi 

-Altı ay bir 

güz, üç gün 

üç gece, üç 

gün 

boyunca, 

birkaç ay 

 

-Üç 

beyaz tel, 

yedi gün, 

kırk gece 

-Alaca 

karanlık, 

beyaz at, 

mavi 

gökyüzü 

-Çağların 

birisinde 

-Kırk 

gece kırk 

gündüz 

 

-Ala keçi, 

al küheylan 

-Bir köy 

-Altı ay bir 

güz 

 

 Sarıyüce’nin incelenen eserlerinde, masalların kalıp şeklini oluşturan başlangıç, bağlayış, 

benzer durumda kullanılan, bitiş ve çeşitli formel unsurlarından örneklere yer verilmiştir. İncelenen 

eserlerde, yazar her masalına “var varmış yok yokmuş. İnsanoğlunun başından geçenler dağdan taştan 

daha çokmuş…” ile başlayıp devam eden başlangıç formeliyle giriş yapmıştır. Burada küçük 

okuyucularının dikkatini çekecek tekerlemeleri kullanmış ve dinleyicilerin masalı dinlemeye hazır 

hâle gelmesini sağlamıştır. Daha sonra masalda olayın anlatılacağı kısma geçilir. Bu bölümde yazar 

olayları tek düze şeklinde değil olaylara canlılık ve hareketlilik kazandıracak “az gitmiş uz gitmiş, gel 

zaman git zaman” farklı geçiş formellerini kullanarak masalın keyifle ve merakla 

dinlenmesini/okunmasını sağlamıştır.  

Sakaoğlu’nun tasnifinde yer alan benzer durumlarda kullanılan formel unsurlar sadece “Ne 

Gördün Ne Görmedin, Mercan Kız, Anlı Şanlı Üç Yiğit Delikanlı, İncili Sarkım Nerde Benim Evim 

Barkım” adlı masallarda yer aldığı için tabloda yer verilmemiştir. Bu formel unsurlara adı geçen 

masallarda sırasıyla  “ ‘Başka kızların arasında dururmuş çoban yıldızı gibi.’, ‘Kız sen in misin cin 

misin? Yoksa sümbül saçlı bir  peri misin? Ne işin var bu evde? Neye cin olayım, demiş kız. Bende 

senin gibi bir insanım.’, ‘Ben diyeyim ay, sen  diyesin gün parçası. Aydan arı, sudan duru.’, Bir dudağı 

yerde, bir dudağı gökte bir Arap.’ şeklinde yer verilmiştir.  

Olayların anlatıldığı bölümde sadece geçiş ve benzer durumlarda kullanılan formellere değil 

çeşitli formel unsurlarından (sayı, renk, yer ve zamana) da yer verilerek masala renk katılmıştır. Masal 

içinde bu yapılara yer vererek,  küçük dinleyicilerinin masalı dinlerken sıkılması ve dikkatlerinin 
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dağılması önlenmiştir. Olayların çözümlendiği, bir sonuca kavuşturulduğu sonuç  bölümünde ise 

yazar, “onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım tahtına. Gökten üç elma düştü hak bilir çocukların 

başına” gibi  kısa tekerlemelerle küçük okuyucularına güzel dileklerde bulunarak masala son 

vermiştir.  

Masalın yapı taşı olarak bilinen bu formel unsurların, gerek masalın yazılıp aktarılmasında 

gerekse anlatan kişinin anlatımına canlılık katmasında etkisi büyüktür.  Bu örneklerden hareketle 

Hasan Lâtif Sarıyüce'nin incelenen masallarının formel unsurlara uygun bir şekilde kaleme alındığı 

görülmektedir.  

 

            Masallarda Dil ve Üslup Özellikleri 

Her edebî türde olduğu gibi masalların da kendisine has kalıplaşmış ifadeleri, bölümleri, 

olağanüstü olayları, kişileri ve anlatım şekilleri vardır. Masallarda bu özelliklerin öne çıkmasını 

sağlayan unsur  ise dil ve üsluptur. 

Dil, sözlü ve sözsüz iletişim unsurlarının bütünüdür. Banguoğlu’na (2015:9) göre dil, 

“insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli işaretler sistemidir.”  Ergin (2016:13) 

ise dili, “insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi’i bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve 

gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese, 

seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve 

sözleşmeler sistemidir.” şeklinde tarif etmiştir.  

Masallarda dilin yapısı  çeşitli unsurlardan meydana gelmektedir. Sarıyüce masaldaki dil 

unsurlarının çeşitliliğini “Sözlü masal dilimizin zenginliği, kelime toplamından değil, anlatım ve söz 

dizimi çeşitliliğinden kaynaklanır. Seci’ler (iç uyaklar), mecazlar, deyimler, uzunlu kısalı 

tekerlemeler, klişeleşmiş tekrarlar, ikilemeler, uzunlu kısalı değişik tiplerde cümleler, bu cümleleri 

sonlayan değişik tip ve zamanda yüklemler…” (Sarıyüce, 2010:xii) olarak belirtirken,  Bilkan ise 

“Masal Estetiği” adlı kitabında masalın dil unsurlarını “atasözü, deyim, kelâm-ı kibâr niteliğindeki 

sözlerle zenginleştirilen masallar, dilin inceliklerini temsil eden edebî metinlerdir. Masallarda, 

özellikle mecaz, kinâye, teşhis, intâk, teşbih, istiâre gibi edebî sanatlar kullanılmıştır.” (Bilkan, 

2001:75) şeklinde ifade etmiştir. Arıcı ise “masallarda yer alan deyim, atasözü, özlü söz ve sembolik 

ifadeler başlı başına birer üslup unsurlarıdır.” (Arıcı, 2012:31) ifadesiyle bu dil unsurlarının genel 

olarak üslubu şekillendirdiğini belirtmektedir. 

Masallarda bu unsurlara,  içinde doğduğu toplumun dil yapısına uygun bir şekilde yer verilir. 

Her masal bünyesinde, toplumun dilinden özellikler barındırır ve bu dile uygun renkli yapısıyla 

toplumda yer edinir. Bu yüzden masallar sadece hoş vakit geçirmeye yarayan  bir araç değil ana dili 

kazanımında da en önemli kitle iletişim aracı kabul edilir. Masal içerisinde yer alan dile ait güzellik 

ve zenginlikler çocuklara sözlü ya da yazılı olarak iletilmektedir. Çocuklar  masallar aracılığıyla 

dillerini öğrenir ve geliştirirler. Özellikle küçük yaşlardan itibaren masal dinlemeye başlayan çocuklar, 

dillerini öğrenmede ve dile ait unsurları duyarak kendi konuşmasında bunlara yer vermesinde masalın 

katkısı büyüktür.  

 Üslup,  dilin yapısını şekillendiren bir söylem biçimidir. Söyleyiş tarzı bireyseldir. Kişiden 

kişiye değişen bir özellik gösterir. Denilebilir ki dünya üzerinde ne kadar insan varsa o kadar da 

söyleyiş biçimi vardır. Doğal, sade, akıcı ve dili özgün kullanma becerisi masallarda üslubu öne 

çıkaran unsurdur. Üslup,  masalı tamamlayan ve şekillendiren en önemli özellik olarak kabul edilir. 

Yazılan her masal onu anlatanın ya da yazanın  üslubuyla şekillenir ve dinleyenin zihninde canlanır. 

Masal yazarının kendine özgü üslubuyla  kaleme aldığı masalların okuyuculara ve dinleyicilere  dil 

şöleni yaşatması bundandır.  

Dilin unsurları o dilin nasıl ve ne şekilde konuşulması/yazılması  gerektiği hakkında yazana 

ya da anlatana ipuçları verir. Masalı yazan ya da yazılan masalı anlatan kişi bu unsurların nerede ve 

ne şekilde kullanılacağını, yazarken  ve anlatırken de bu unsurları nasıl ifade edeceğini çok iyi 

bilmelidir. Çünkü masal türünün kendine özgü yazma ve söylenme tarzı vardır. Sarıyüce, “Türkçe, en 

zengin anlatım biçimine masallarda ulaşır.” (Sarıyüce, 2010: xii) ifadesiyle üslubun çeşitlilik 

gösterebildiğine dikkat çekmektedir.  Bilkan ise “Masal cümlesi, konuşma dilinin tabiîliği içerisinde, 
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akıcı ve rahat anlaşılır bir dildir. Masalda sade ve halk söyleyişleriyle süslenmiş ve mizahî bir özellik 

kazanmış bir dil kullanılır.” (Bilkan, 2001:75) şeklindeki ifadesiyle yazarın üslubunu belirtmektedir. 

Dil ve üslup konusunda büyük bir hassasiyete sahip olan Sarıyüce, masallarını kaleme alırken 

çocuğa görelik ilkesine bağlı kalarak eserlerinde kullandığı deyim, atasözü, ikilemeler, söz sanatları 

vb. diğer unsurları onların anlayacağı sadelikte yazıya geçirmiştir. Dile ait bu unsurları eserlerinde 

abartıya kaçmadan açık ve sade bir anlatımla vermiştir. Çünkü yazara göre masallarda dikkat edilmesi 

gereken en önemli nokta, anlaşılırlığı artırmak ve sıkıcılığı önlemektir. Bir masalın çocuklar tarafından  

anlaşılırlığını artıran durumu ise, yazarının dili kullanma becerisi ve söyleminin özgünlüğü oluşturur. 

Masallarını kendine özgü üslubuyla kaleme alan Sarıyüce, okuyucularını sıkmayacak, aksine 

onların masalları keyifle okumasını/dinlemesini sağlayacak zengin dil unsurlarına yer vererek masalın 

anlatımına ve yapısına güzellik katmıştır. Masallarını formel kalıplar üzerine inşa ederek kaleme alan 

yazar, bu kalıpları dilin zenginlikleriyle donatmıştır. İçinde yaşadığı toplumun dil özelliklerine hakim 

olan yazar bu özellikleri nerede, nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini açık, anlaşılır, akıcı, canlı 

ve kendine has söylemiyle ifade ederek masallarının keyifle ve sıkılmadan okunmasını/dinlenmesini  

sağlamıştır.  

Konuşma havası içerisinde ve nesir olarak  kaleme aldığı masallarında yazarın üslubunu, 

gerek dili kullanma gerekse belli kalıpsal ifadeleri ince eleyip sık dokuyan işçiliği ortaya çıkarmıştır. 

Üslubunun açık ve akıcı olması, gereksiz söz kullanmaması, masal içinde yer alan dil unsurlarının 

bilinçli bir şekilde yerli yerinde kullanması, dinleyicinin/okuyucunun nabzını tutacak ifadeleri 

kullanmayı bilmesi gibi durumlar yazarın anlatım tarzının özgünlüğünü göstermektedir. Yazarın  

anlatım tarzının özgünlüğü ve masal türüne hakim olan bilgisiyle kaleme aldığı Anadolu Masalları ise 

bunun en güzel göstergesidir. 

 Bu bilgiler doğrultusunda incelenen Hasan Lâtif Sarıyüce’nin masallarında dil unsurları ve 

örneklerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 3. Hasan Lâtif Sarıyüce’nin Anadolu Masalları Dizisi’nde Dil Unsurları 

Küçük 

Mıstılıcık 

ile Lüp 

Lüp Dev 

Altın 

Oğlan ile 

Altın Kız 

Anlı Şanlı 

Üç Yiğit 

Delikanlı 

Kahraman 

Çil Horoz 

İncili 

Sarkım 

Nerde 

Benim 

Evim 

Barkım 

Üç 

Köseye 

Bir 

Keloğlan 

Ne 

Gördün 

Ne 

Görmedin 

Ahmak      

ile 

Çakmak 

Mercan 

Kız 

Deliler 

Ülkesini 

Gezen 

Adam 

A
ta

sö
zü

 

 

Hani 

boşuna 

dememiş-

ler iğneyi 

kendine, 

çuvaldızı 

ele batır 

diye. 

 

Akıl  

akıldan 

üstündür. 

   

İki gönül 

bir olunca 

samanlık 

seyran olur, 

Öfkeyle 

kalkan 

zararla 

oturur.  

 

 

  

Yolcu 

yolunda 

gerek, 

Allah’tan 

ümit 

kesilmez. 

 

  

D
ey

im
 

 

Burnundan 

solumak, 

hakkından 

gelmek… 

 

Gönül  

vermek, 

parmağı 

ağzında 

kalmak, 

üzerlerine 

titremek… 

 

Tuzu kuru,  

ağızlarından 

bal akıtmak, 

bel 

bağlamak, 

… 

 

Gözü gönlü 

açılmak, 

Nuh deyip 

peygamber 

dememek, 

öfkeden 

küplere 

binmek… 

 

Burnunu 

sokmak,  

akıl sır 

ermemek… 

 

Kendi 

halinde 

yaşamak, 

kulağına 

küpe 

yapmak, … 

 

El bebek 

gül bebek 

büyütmek, 

burnu 

havada 

olmak 

kaşla göz 

arasında,  

… 

 

Kıt 

kanaat 

geçinmek

, kulak 

kabart-

mak, 

mutluluk-

tan dört 

köşe 

olmak… 

 

İğne 

ipliğe 

dönmek, 

kıtlıktan 

çıkmak, 

tozu 

dumana 

katmak,  

 

Tahtası 

eksik, yer 

yarılıp 

içine 

girmek, al 

birini vur 

ötekine… 
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İk
il

em
e 

 

Süklüm 

püklüm, 

mırın kırın, 

dize dize, 

aval aval… 

 

Renk renk, 

şakır şakır, 

işite işite, 

pırıl pırıl, 

dal dal, 

mışıl 

mışıl… 

 

Dizi dizi, tel 

tel, yana 

yana,  süzüle 

süzüle, ince 

ince, şapur 

şupur… 

 

Tıngır 

mıngır, 

süslü püslü,  

sıkı sıkı, tıs 

tıs, boğup 

boğup, kem 

küm… 

 

Dalga 

dalga, şakır 

şakır, derin 

derin, yalap 

yalap, parıl 

parıl, harıl 

harıl... 

 

Kapı kapı, 

çıka çıka, 

peren 

peren, 

kıvrım 

kıvrım, 

otlata 

otlata… 

 

Cıvıl cıvıl, 

ince ince, 

şakır şakır, 

pırıl pırıl, , 

gerine 

gerine,  

 

Fıkır 

fıkır, kara 

kara, aval 

aval, 

kazım 

kazım, … 

 

Yanıp 

yanıp, 

ağlaya 

ağlaya, 

homur 

homur, 

yalvara 

yalvara, 

 

Sallana 

sallana, 

kıpır kıpır, 

sık sık, 

köy köy, 

kıyır kıyır, 

dizi dizi… 

Z
ıt

 A
n

la
m

lı
 K

. 

 

Ak kara, 

uzun kısa… 

 

Gel git,  

gece 

gündüz.. 

 

Gece 

gündüz, 

doğmak 

batmak,… 

 

Var  yok,  

al ver, 

… 

 

Açmak 

kapatmak, 

var yok,  

 

Aşağı 

yukarı, acı 

tatlı,  

 

Açık 

kapalı, dost 

düşman… 

 

Üst alt, 

gündüz 

gece… 

 

Gece 

gündüz, 

tatlı acı, 

 

Dolu boş, 

akıllı deli, 

… 

K
u

ra
ll

ı 
C

ü
m

le
 

 

Öfkelenir-

se halk 

onun 

okuma 

yazma 

bilmediği-

ni anlayıve-

rir… 

 

Kuşlardan 

birisi şöyle 

diyor… 

 

 

Varınca 

oraya, kıyıda 

durup seyre 

koyulmuş, 

,… 

 

 

Bir gün 

Keloğlan, 

mahallenin 

çocuklarıyla 

çelik çomak 

oynuyormuş

… 

 

 

Büyük 

kızıyla 

ortanca 

kızına 

armağanla-

rı vermiş, 

…  

 

Keloğlan 

günlerce 

kapı kapı 

dolaşmış, 

… 

 

 

Gece 

yarısında 

sır oluyor., 

Yatağına 

yatıp 

uzanmış… 

 

Bu köyde 

iki kardeş 

yaşarmış,

…  

 

 

Dışarıda 

duyduğu 

o şakrak 

sesi daha 

yakından 

duymuş

… 

 

Köy köy 

gezip 

dolaşaca-

ğım… 

D
ev

ri
k

 C
ü

m
le

 

 

Bir sürü 

uşak 

karşılamış 

kendisini, 

… 

 

Altın 

Oğlan 

düşmüş 

yola, … 

 

 

Kanat 

çırpmadan 

süzüle 

süzüle 

geçmişler 

karlı 

dağları,… 

 

Gerektiğin-

de gider 

isteriz 

incimizi… 

 

Genç, 

yakışıklı 

bir 

delikanlı 

karşılamış 

onları, … 

 

Emek 

vermediği 

ne 

samanlık 

kalmış ne 

ahır, … 

 

 

Keloğlan 

böyle 

deyince, 

padişah 

düşünmüş 

ince ince.,  

… 

 

İşte 

beklediği

miz kapı 

açıldı 

önümüze, 

… 

 

Bir tepe 

üstünde 

bir ev 

görmüş 

sonunda,  

 

Şakır şakır 

aydınlatmı

ş 

içerisini,

… 

S
ec

i 

 

Kahvesini 

höpürdete 

höpürdete, 

ağzını 

köpürdete 

köpürdete. 

 

Binmiş 

atına, 

düşmüş 

başkent 

yoluna, … 

 

Gidin dağlar 

çöller aşın. 

Çin Maçin 

ülkesine 

ulaşın, 

 

 

Ver onu 

bana. 

Koyayım 

cüzdanıma, 

… 

 

Gizli gizli 

ağlar, 

yaralarına 

karalar 

bağlarmış

… 

 

Ne kırktır, 

ne ellidir, 

bizden 

alacağın 

bellidir,  

 

Başı kabak, 

aklı biraz 

savak,  

… 

 

…tepeyi 

aşmış 

yanların-

dan 

uzaklaş-

mış, 

 

Karakın-

dıra 

ayağında 

partal 

kundura

… 

 

Baklava 

börek, ne 

yapması 

gerek… 

 

Tabloda dile ait bazı unsurlardan “atasözü, tekerleme, deyim, ikileme, zıt anlamlı kelimeler, 

kurallı/devrik cümle, seci” gibi özellikler sınıflandırılarak gösterilmiştir. Sınıflandırılan başlıklar 

altındaki dil unsurlarına, yazarın incelenen  masallarından örnekler verilmiştir. Deyim, ikileme, zıt 

anlamlı kelimeler, kurallı/devrik cümleler, seci başlığı altında yer verilen örnekler, yazarın  incelenen 

masallarında çoğunlukta olduğu için sadece birkaç örnek verilip, devamının olduğunu göstermesi 

bakımından da örneklerin sonuna üç nokta konulmuştur.  

 Tekerleme örneklerine formel kısmında yer verildiği için ayrıca bu tabloda yer verilmemiştir. 

Anlamlı anlamsız kelime gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları ahenk olarak bilinen 

tekerlemeler Sarıyüce’nin masallarının yapısını oluşturmaktadır. “Evvel zaman içinde, kalbur saman 

içinde, develer top oynarken eski hamam içinde, karıncalar topal mandayı nallar iken, ben babamın 

beşiğini tıngır mıngır sallar iken, şu dağlar o dağlar iken, şu dereler o dereler iken…” şeklinde devam 
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eden tekerlemeler ile yazar  masallarının üslubunu konuşma havası içerisinde belli bir ahenkle 

oluşturmuş ve devam ettirmiştir.  

Atasözleri “Anlı Şanlı Üç Yiğit Delikanlı, Kahraman Çil Horoz, Üç Köseye Bir Keloğlan, 

Mercan Kız, Deliler Ülkesini Gezen Adam” adlı masallarda bulunmamaktadır. Diğer masallarında 

bulunan  “Hani boşuna dememişler iğneyi kendine, çuvaldızı ele batır diye.” vb.  atasözlerini yazar 

doğrudan bilgilendirme amaçlı değil olayın akışında yaşanılan durumlara  uygun şekilde yer vermiştir. 

Masallarında halkın günlük konuşma dilinde sıklıkla kullandığı “kaşla göz arasında, burnundan 

solumak, kulağına küpe yapmak, burnunu sokmak…” vb. deyim çeşitlerine yer vererek masallarının 

anlaşılırlığını kolaylaştırmıştır. Yazar masallarında hiç duyulmamış ve anlaşılması güç deyimleri değil 

daha çok çocukların aşina olabileceklerini düşündüğü deyimleri kullanmaya özen göstermiştir.  

Kelime tekrarlarından oluşan ikilemeler çocukların sevdiği kelime gruplarıdır. Çocukların 

tekrarlanan kelimelere duyduğu hayranlığı göz önünde bulunduran yazar “süklüm püklüm, şapur 

şupur, dalga dalga, fıkır fıkır, işite işite, dizi dizi, sallana sallana” gibi ikilemelere cümle içerisinde 

yer vererek masalın akıcılığını sağlamaktadır. Diğer kelime gruplarını oluşturan zıt anlamlı kelimeler 

de canlılığı artıran diğer unsurlardandır. Yazar masallarında farklı kelime gruplarını kullanarak hem 

masalın akıcılığına hem de küçük okurlarının kendi dil özelliklerini  bilmesine ve özümsemesine 

olanak vermektedir. 

Masalların cümle yapılarının bazen uzun, bazen kısa, kimisinin kurallı, kimisinin devrik 

şeklinde olması anlatımı monotonluktan kurtarır. Sarıyüce, masallarında değişik tarzda cümle ve 

yüklemleri kullanmasıyla masalın anlatımına hareketlilik katmış ve onu tek düzelikten kurtarmıştır. 

Masallarındaki  canlılık ve renkliliği sadece bu unsurlar sağlamamış söz sanatları da bu özelliği 

sağlayan ve tamamlayan diğer unsurlardandır.  

Genellikle nesir tarzda kaleme alınan masallarda seci (iç uyak) sıklıkla kullanılan söz 

sanatlarından biridir. “gizli gizli ağlar, yaralarına karalar bağlarmış. Sığmaz olmuş eve barka. 

Sümsük kuşuna dönmüş otura kalka, Ne kırktır, ne ellidir, bizden alacağın bellidir, …” gibi örneklerde 

cümle sonlarının birbirleriyle uyaklı olmasıyla masalın anlatımına güzellik katılmaktadır. Tabloda yer 

verilmeyen teşhis, teşbih, intak ve mübalağa masallarda yer alan diğer söz sanatlarıdır. Yazar her 

masalında farklı söz sanatlarına yer vererek masallarında kullanacağı sözün anlamına güzellik katmak, 

kelimelerin anlamını güçlendirmek ya da kelimelere abartı anlamı yüklemek gibi dilin zengin ifade 

biçimlerini bu sanatların çeşitliliğinden yararlanarak göstermektedir. Tabloda verilen örneklerden 

hareketle yazarın masallarında atasözleri dışında deyim, ikileme, zıt anlamlı kelimeler, kurallı/devrik 

cümle yapıları ve secilerin daha fazla yer aldığı görülmektedir. 

Hasan Lâtif Sarıyüce’nin masalları dil yönünden zengin ifade biçimleriyle, anlatım yönünden 

ise sade, anlaşılır ve akıcı bir üslupla örülmüştür. Yazar masallarında dilin unsurlarını farklı şekillerde 

ifade ederek Türkçe’nin dil zenginliğini göstermiştir.  Bu zengin unsurlar çocukların yaş seviyelerine 

ve algılama durumlarına uygun olarak basit ve akıcı anlatım biçimiyle dile getirilmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Belli kalıplar üzerine inşa edilerek oluşturulan masallar, araştırmacılar tarafından farklı 

tanımlamalara ev sahipliği yapmış anonim halk edebiyatı türlerinden biridir. Sözlü kültür geçmişine 

sahip, dilden dile anlatılarak yayılan ve çocuklar tarafından çok fazla sevilen masallar, sözlü anlatım 

özelliğini günümüzde yazılı kültüre bırakmıştır. Yazılı kültürde çocukların masalları severek 

okumaları konusunda eserlerini titiz bir şekilde kaleme alan çocuk edebiyatı yazarlarından Hasan Lâtif 

Sarıyüce, masallarında gerek Türkçe’nin zengin dil varlığını kullanmada gerekse üslubunun açık ve 

anlaşılır olmasında son derece özenli davranmıştır. Amacı toplumun aynası kabul edilen masalları, 

sözlü kültürde anlatıldığı tarzda yazıya geçirerek çocukların küçük yaşlardan itibaren hem edebî 

zevklerine hem de dil gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda kaleme alınan Anadolu 

Masalları, dil ve üslup özellikleri bakımından hem masalların söylem tarzına hem de çocukların dil 

gelişimlerine ve algılama seviyelerine uygun olarak yazılmıştır.  

Sarıyüce’nin incelenen eserlerinden hareketle masallardaki dil ve üslup özellikleri genel 

olarak şu şekilde sıralanabilir: 
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1. Masalların dili, üretildiği toplumun dil unsurlarına uygun olarak örülmelidir. 

2. Çocuğa görelik ilkesine uygun anlatım biçimlerine masallarda yer verilmelidir. 

3. Dilin ifade biçimini şekillendiren üslup, açık, sade, anlaşılır ve özgün olmalıdır. 

4. Masallarda kullanılan atasözü, deyim, tekerleme, ikileme, söz sanatları vb. dil unsurları 

çocuğun yaş seviyesine ve algılama düzeyine uygun olmalıdır. 

Dil ve üslup özellikleri bakımından incelenen masallar, çocukların seviyesine uygun, dil 

gelişimine katkı sunacak zenginlikte olduğundan ilgili öneriler şunlardır: 

1- Hasan Lâtif Sarıyüce’nin masallarında görülen Türkçe’nin dil zenginliğinin çocukların 

duyuşsal-bilişsel gelişimine katkısı kapsamlı bir şekilde incelenebilir. 

2- Hasan Lâtif Sarıyüce’nin masalları ile diğer masalların dil ve üslup özellikleri  mukayese 

edilerek masalların dil ve üslup özelliklerinin Türkçe öğretiminde ilköğretim 

öğrencilerine sunacağı katkılar detaylı olarak incelenebilir. 
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ÇOCUK EDEBİYATI ÇERÇEVESİNDE MERZİYYE SELAHEDDİN’İN  

‘‘NEVELERİN NENESİ’’ HİKÂYESİNİN İNCELEMESİ 

Uğur PEHLİVANOĞLU1 

 

Özet 

Azerbaycan çocuk edebiyatının gelişimi daha çok XIX. yüzyılın sonunda başlayıp XX. yüzyılda 
devam eden bir süreçtir. Bu edebiyatın ilk aşamasını A. Bakıhanov, S. E. Şirvanî, R. Efendiyev gibi 
isimler oluşturmuştur. Eğitim ve okulla ilgili reformların artmasıyla birlikte çocuk edebiyatının 
gelişmesine katkıda bulunulmuştur. Bu katkıyı sağlayanlar arasında F. Köçerli, A. Sehhet, A. Şaiq, 
M.E. Sabir gibi yazarlar bulunmaktadır. 

Daha sonraları Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan’ına gelindiğinde H. Elibeyli, Z.Halil, E.Kuluzade, K. 
Necefzade, S.Nurikızı, Ş. Horovlu, M. Selaheddin gibi onlarca çocuk yazarı dikkat çekmektedir.  

Bağımsızlık Dönemi yazarlarından biri olan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi 
Edebiyat Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merziyye Necefova, aynı zamanda Bican Veysel 
Yıldız’ın başkanlığını yaptığı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği’nin üyelerinden   biridir. 
Hikâye ve şiirlerini Merziyye Selaheddin adıyla kaleme almış olduğu için bu çalışmada 
kendisinden Merziyye Selaheddin adıyla söz edilecektir. 

Merziyye Selaheddin’in dört tanesi hikâye bir tanesi şiir kitabı olmak üzere toplam on iki kitabı 
basılmıştır. Ağ At, Akıllı Reşid, Artıq Gecdir, Ata Ocağı, Baba Hakkında Masal, Bir Ovuç Torpak, 
Boş Yataq, Nevelerin Nenesi, On Üç Yaşlı Girov, Yasemen Çiçeyi hikâyelerinden bazılarıdır. 

Merziyye Selaheddin hikâyelerinin birçoğunda Karabağ Savaşı ve bu savaşın ardında bıraktığı 
acıları anlatır. Yasemen Çiçeyi, On Üç Yaşlı Girov, Bir Ovuç Torpak, Akıllı Reşid, Baba Hakkında 
Masal vb. hikâyeleri Karabağ Savaşı’nı işlediği hikâyelerinden bazılarıdır. Sadakat, millî kimlik, 
vatanseverlik, aile kurumu, insan psikolojisi hikâyelerinde işlediği konulardan bazılarıdır. Bu 
yüzden Merziyye Selaheddin’in hikâyeciliği çocuk ve gençlik edebiyatı çerçevesinde 
değerlendirilebilir.  

Bu bildirinin konusu olan Nevelerin Nenesi adlı hikâye 2020 yılının haziran ayında kaleme 
alınmıştır. Hikâyede koronavirüs sebebiyle ninelerinin evine götürülen çocuklarla, nineleri 
arasında yaşanan olaylar anlatılır. Hikâyenin kahramanı olan nine bir profesördür. Torunlarıyla 
iletişim kurdukça onların Azerbaycan diline ve kültürüne dair hiçbir şey bilmediğini fark eden yaşlı 
kadının torunlarına Azerbaycan dilini ve kültürünü aşılama çabası hikâyenin tamamında 
hissedilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Azerbaycan, Merziyye Necefova, hikâye, Nevelerin Nenesi. 

 

INVESTIGATION OF THE STORY OF MERZIYYE SELAHEDDIN'S '' NEVELERİN NENESİ '' IN THE 
FRAMEWORK OF CHILDREN'S LITERATURE 

Abstract 

Azerbaijan children literature’s progress is more likely started at XIX. Century and its ongoing 
process on XX. Century. This literatures first progress is created by like A. Bakıhanov, S. E. Şirvanî, 
R. Efendiyev . Contribution to the development of children's literature, with the increase of 

                                                           
1 Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, ugur.pehlivanoglu@outlook.com.tr 
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education and school-related reforms makes progress to child literature. F. Köçerli, A. Sehhet, A. 
Şaiq, and M.E. Sabir are can be shown among the contributors of this progress.  

Later, when the independence era came child literature writers like H. Elibeyli, Z.Halil, 
E.Kuluzade, K. Necefzade, S.Nurikızı, Ş. Horovlu and M. Selaheddin are takes attention. 

One of the independence writers Azerbaijan National Academy of Sciences Nizami Gencevi 
Literature Institute Faculty Member Prof. Dr. Merziyye Necefova, same time the she is also a 
member of the Children's and Youth Literature Writers Union chaired by Bican Veysel Yıldız. 
Because of she penned her poets and stories named by Merziyye Selaheddin in this study she 
named by Merziyye Selaheddin 

Twelve books of Merziyye Selaheddin have been published, four of which are stories and one is 
a poetry. Some of her stories are Ağ At, Akıllı Reşid, Artıq Gecdir, Ata Ocağı, Azadlığım 
Tenhalığımdır, Baba Hakkında Masal, Bir Ovuç Toprak, Boş Yataq, Nevelerin Nenesi, On Üç Yaşlı 
Girov, Yasemen Çiçeyi. 

In many of her stories, Mrs. Merziyye tells the Karabakh War and the suffering she left behind 
this war. Yasemen Çiçeyi, On Üç Yaşlı Girov, Bir Avuç Toprak, Akıllı Reşid, Baba Hakkında Masal 
etc. are some of the stories about the Karabakh War. Loyalty, national identity, patriotism, family 
institution, and human psychology are some of the topics she covered in her stories. Therefore, 
Mrs. Merziyye’s  storytelling should be evaluated within the framework of children's and youth 
literature. The story titled “ Nevelerin Nenesi” , which is the subject of this paper, was written in 
June 2020. In the story, the events between the children who are taken to their grandmother's 
house due to the coronavirus and their grandmothers are told. 

The hero of the story is a grandmother professor. The effort of instilling Azerbaijani language and 
culture to the grandmother of the old woman, who realized that as she communicated with her 
grandmother, they knew almost nothing about the Azerbaijani language and culture, is felt 
throughout the story. 

Keywords: Azerbaijan, children’s literatüre, Merziyye Necefova, story, Nevelerin Nenesi. 

 

Giriş 

Avrupa’da çocuk edebiyatının ilk örnekleri XVII. yüzyılda, İngiltere’de görülse de daha çok 

Fransa, Danimarka, Rusya gibi ülkelerde XVIII-XIX. yüzyıllar arasında gelişmeye başlamıştır.  

Okuma-yazma oranının düşük olması ve henüz kitap sayısının az olması sebebiyle bu edebiyatın ilk 

ürünleri sözlüdür.  Ancak matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte çocuk edebiyatıyla ilgili kitapların 

sayısında artış görülür. 

Çocuk edebiyatı teriminin XX. yüzyılda doğmuş olmasına karşın, çocukla ilgili farklı 

görüşlerin ortaya atılması ve çocuk terbiyesine ilişkin çalışmaların başlaması daha eskilere dayanır. 

(Şimşek, Arslan, 2018: 43) 

Azerbaycan çocuk edebiyatının gelişimi ise daha çok XIX. yüzyılın sonunda başlayıp XX. 

yüzyılda devam eden bir süreçtir. Bu edebiyatın ilk aşamasını A. Bakıhanov, S. E. Şirvanî, R. 

Efendiyev gibi isimler oluşturmuştur. Eğitim ve okulla ilgili reformların artmasıyla birlikte çocuk 

edebiyatının gelişmesine katkıda bulunulmuştur. Bu katkıyı sağlayanlar arasında F. Köçerli, A. 

Sehhet, A. Şaiq, M.E. Sabir gibi yazarlar bulunmaktadır. 

Daha sonraları Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan’ına gelindiğinde H. Elibeyli, Z.Halil, 

E.Kuluzade, K. Necefzade, S.Nurikızı, Ş. Horovlu, M. Selaheddin gibi onlarca çocuk yazarı dikkat 

çekmektedir.  

Bağımsızlık Dönemi yazarlarından biri olan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami 

Gencevi Edebiyat Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merziyye Necefova, aynı zamanda Bican Veysel 

Yıldız’ın başkanlığını yaptığı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği’nin üyelerinden   biridir. 

Hikâye ve şiirlerini Merziyye Selaheddin adıyla kaleme almış olduğu için bu çalışmada kendisinden 

Merziyye Selaheddin adıyla söz edilecektir. 
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Merziyye Selaheddin’in dört tanesi hikâye bir tanesi şiir kitabı olmak üzere toplam on iki 

kitabı basılmıştır. Ağ At, Akıllı Reşid, Artıq Gecdir, Ata Ocağı, Baba Hakkında Masal, Bir Ovuç 

Torpak, Boş Yataq, Nevelerin Nenesi, On Üç Yaşlı Girov, Yasemen Çiçeyi hikâyelerinden bazılarıdır. 

Merziyye Selaheddin hikâyelerinin birçoğunda Karabağ Savaşı ve bu savaşın ardında bıraktığı 

acıları anlatır. Yasemen Çiçeyi, On Üç Yaşlı Girov, Bir Ovuç Torpak, Akıllı Reşid, Baba Hakkında 

Masal vb. hikâyeleri Karabağ Savaşı’nı işlediği hikâyelerinden bazılarıdır. Sadakat, millî kimlik, 

vatanseverlik, aile kurumu, insan psikolojisi hikâyelerinde üzerinde durduğu konulardan birkaçıdır. 

Bu yüzden Merziyye Selaheddin’in hikâyeciliği çocuk ve gençlik edebiyatı çerçevesinde 

değerlendirilebilir.  

Bu bildirinin konusu olan ‘‘Nevelerin Nenesi’’ adlı hikâye 2020 yılının haziran ayında kaleme 

alınmıştır. Hikâyede koronavirüs sebebiyle ninelerinin evine götürülen çocuklarla, nineleri arasında 

yaşanan olaylar anlatılır. Hikâyenin kahramanı olan nine bir profesördür. Torunlarıyla iletişim 

kurdukça onların Azerbaycan diline ve kültürüne dair hiçbir şey bilmediğini fark eden yaşlı kadının 

torunlarına Azerbaycan dilini ve kültürünü aşılama çabası hikâyenin tamamında hissedilir. 

 

Hikâyenin Tahlili 

Nevelerin Nenesi, Merziyye Selaheddin tarafından 2020 yılının haziran ayında kaleme 

alınmıştır. Yazar kendi ağzından, hikâyenin başında çocuklar için yazılan hikâyelerde genellikle 

kahramanların çocuklardan seçildiğini söyledikten sonra buradaki kahramanın bir nine olduğunu 

açıkça belirtir. Biz, kahraman kelimesini Türkçede normal olarak, savaşlarda çarpışan, din, vatan, 

millet gibi sosyal değerler uğruna kendisini feda eden insanlar için kullanırız. (Kaplan, 2018: 73) 

Kahramanlar kendilerini feda etmekten çekinmeyen kişilerdir. ‘‘Nevelerin Nenesi’’ hikâyesinde de 

belirli bir süre için kendisini torunlarına adayan, onlar için fedakarlıkta bulunan yaşlı bir kadın söz 

konusudur. Nine herhangi bir ferdî kazanç peşinde değildir. Bütün amacı torunlarına Azerbaycan 

Türkçesini elinden geldiğince öğretmeye çalışmaktır. Yani almayı düşünmez. Yaptığı tek şey 

torunlarına kendinden bir şeyler verebilmek, onlara bir şeyler katabilmektir. Kahramanlar sadece 

cephede savaşmazlar. Cephe arkasında verilen savaşlar da vardır. Ninenin torunlarına Azerbaycan 

Türkçesini öğretmeye çalışması, her fırsatta ana dilin öneminden bahsetmesi aslında cephe arkasında 

verilen bu savaşa örnek teşkil eder.  

Tamamen olumlu bir karakter olarak göze çarpan nine, idealize edilmiş bir tip özelliği gösterir. 

Yazar nineyi adeta ideal toplumun bir temsilcisi durumunda göstermektedir. Ninelerimiz özellikle çok 

eski zamanlardan beri sözlü kültür ürünlerinin taşıyıcısı olmuşlardır. Bu bağlamda gelenek ve 

göreneklerin kendilerinden sonraki nesle aktarımında önemli bir role sahiptiler. Çocuklara anlattıkları 

masallar, söyledikleri ninniler vs. çocukların edebiyatla ilk defa temas etmesini sağlamıştır. Hikâyede 

millî ve kültürel değerlerin koruyucusu olan yaşlı kadın, taşıdığı bu özelliklerle çocukların kolayca 

örnek alabileceği bir karakter durumundadır. Çocuklar kendilerinin farkına varamayacakları sorunları 

okuma esnasında bu karakterler aracılığıyla tanıyıp çözümlerine ilişkin fikirleri yine bu karakterler 

sayesinde edinebilirler. Bu yüzden tasvir edilen karakterlerin taşıdıkları özelliklere uygun olarak 

hareket etmeleri çok önemlidir. Merziyye Selaheddin’in bunu başarıyla gerçekleştirdiğini söylemek 

mümkündür. Çünkü nine bir bilim insanıdır. Torunları geldiğinde bir öğretmen tavrına bürünüp onlara 

Azerbaycan Türkçesini öğretmeye çalışır. Davranışları da buna göre şekillenir. Torunları öğrendikçe 

o çok mutlu olur ve yaptığı işten büyük bir keyif alır.  

Çocuklar ise ninenin tam karşısında, batılı değerli temsilen yer almaktadırlar. Azerbaycan 

Türkçesine dair tek kelime bile bilmemektedirler. Kendi aralarında İngilizce ve Rusça konuşurlar. 

Azerbaycan yemeklerini yemezler, ‘‘dünya mutfağından’’ sipariş verirler. Çocukların izledikleri çizgi 

filmin Rusça olması, ninelerinin Azerbaycan Türkçesiyle konuşmasına şaşırıp kalmaları ve 

Azerbaycan yemeklerinin tadına bile bakmamaları onların yaşadığı kimlik çatışmalarını ve kendi 

kültürlerine yabancılaşmalarını göstermesi bakımından önemli sahnelerdir. Hikâyede çocukların 

kendi kendilerine yaşamış olduğu bu çatışma nineleriyle yaşayacakları çatışmaya zemin hazırlar. Yani 

millî kimlik çatışması aynı zamanda hikâye kişileri arasında yaşanan bir çatışmanın da temelini 

oluşturur. Nineyle torunları arasında görülen bu çatışma okuyucuya Doğu-Batı çatışması izlenimini 

vermektedir. Çatışma hikâyenin ilk başlarında daha yoğundur. Fakat daha sonra çözülmeye uğrar ve 
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hafifleyerek devam eder. Çözülme çocuklar ve nine arasında imzalanmış görünmeyen bir anlaşmaya 

bağlı gibidir. Çünkü çocuklar ninelerinin Azerbaycan Türkçesini öğretme çabalarına açıktır. 

Çocukların öğrenme şekli somuttan soyuta doğru işlemektedir. Hikâye kahramanı buna uygun bir 

yöntem takip ederek çocuklara ilk olarak meyve adlarını öğretmeye çalışır. Yaşlı kadının çocuklara 

bir şeyler öğretirken ‘‘bu elmadır. Bu ise armut.’’ gibi çok kısa cümleler kurması ve sade bir dil 

kullanması çocukların öğrenme işlemini kolaylaştırmaktadır.  

İşgal altındaki Azerbaycan’da, Azerbaycanlı aydın ve yazarlar batının yaşam tarzını, 

kültürünü, geleneğini ve edebiyatını ancak Ruslar aracılığıyla tanıyabilmişler ve dünyadaki 

gelişmeleri takip edebilmek için Rus dilinin gerekli olduğunun farkına varmışlardır. Bugün 

Azerbaycan’da yaşayan bazı aileler de Rusça, İngilizce gibi batı dillerinin öğrenilmesinin şart 

olduğunu düşünmektedirler. Onlara göre insan ancak batı dillerini öğrenirse kültür sahibi olup, 

dünyayı tanıyabilirdi. Hikâyede bu düşünceye sahip bir ailenin çocukları söz konusudur.  

Merziyye Selaheddin çocukların Rusça ve İngilizce öğrenmesine karşı değildir. Ona göre 

yabancı dil bilmek faydalıdır. Fakat Azerbaycan’ın çocuklarının öğrenmesi gereken ilk dil 

Azerbaycan Türkçesidir: 

 ‘‘Uşaqlar, bütün dilləri bilmək güzeldir. Siz rus dilini də, ingilis dilini de güzel bilirsiniz, 

amma siz nə rus, nə de ingilis deyilsiniz, siz Azerbaycan balasısınız. Bu gün mənə  söz verin, 

söz verin ki, əvvəl Azerbaycan dilində səlist danışacaq, daha sonra başqa dilləri öyrənəcək, 

hər an ise Azerbaycana sevginizi, arzunuzu Azerbaycan dilində bildirəcəksiniz. Ona görə ki, 

bu dil sizin Vətəninizin – ananızın dilidir.’’ (Selaheddin, 2020) 

Yukarıdaki satırlar, Merziyye Selaheddin’in çocukların eğitiminde ana dile verdiği önemi 

göstermesi bakımından önemlidir. Nine ‘‘Siz ne Rus ne İngilizsiniz’’ diyerek çocuklara aslında kim 

olduklarını tekrar hatırlatmaya çalışır.  

Merziyye Selaheddin, vatanı ‘‘ana’’ olarak sembolize etmiştir. Çocuklarla ‘‘vatan’’ ve ‘‘ana’’ 

kavramları arasında ilişki kurmuştur. Vatanın sınırları belirlidir. Tıpkı bir anne gibi üzerinde yaşayan 

insanları koruyup kollar. Onları besler, doyurur. Fakat vatan hikâyede annelik özelliklerinden daha 

çok ‘‘öze dönüşü’’ ifade etmesi bakımından değerlendirilmelidir. Hikâye kahramanının torunları olan 

İlkin, Ömer ve Azad, Azerbaycan’ın kültürüne, maddî ve manevî değerlerine çok uzaktırlar. Merziyye 

Selaheddin’e göre artık çocukların silkinip kendi özlerine dönme vakitleri gelmiştir. Bunu direkt 

olarak ifade etmek yerine ‘‘vatan’’ kavramıyla okuyucuya sezdirir.  

Nine, torunları Rus ve İngiliz dillerini konuştuğu için onları suçlamaz. Fakat kendi evlatlarına 

çok kızar. Çünkü çocukların eğitiminden asıl sorumlu olan ailelerdir. Okul başlamadan önce çocuğun 

eğitimi daha aile içerisinde başlamaktadır. Merziyye Selaheddin’in burada asıl eleştirmek istediği 

nokta çocuklarıyla yeterince ilgilenmeyen, onların eğitimine dikkat etmeyen ailelerdir. 

Hikâyede çocuklarla ilgili verilen bilgiler sınırlıdır. Yazarın onları uzun tasvirlerle anlattığını 

söylemek mümkün değildir. Çocukların kişilik özellikleriyle ilgili bilgiye birkaç yolla ulaşılır. 

Bunlardan birincisi sahip oldukları isimlerdir: İlkin, Ömer ve Azad. İlkin’in ‘‘ilk çocuk’’ olduğu, ona 

verilen isimle gösterilir. Ömer ismi, bir halife ismi olmanın yanı sıra hikâyede daha çok, çocuğun 

‘‘güçlü bir mizaca’’ sahip olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Azad kelimesi ise 

‘‘özgür, geniş, ferah’’ (Altaylı, 2018: 292) gibi anlamlara sahiptir. Nitekim ninenin Azad’ın gözlerinin 

içine bakınca ferahlaması da ismin ‘‘ferah’’ anlamını taşıdığını göstermektedir. İkinci yol, çocukların 

kendi aralarında geçen konuşmalardır. Sadece İngilizce ve Rusça konuşmaları, ninelerinin konuştuğu 

Azerbaycan Türkçesini duyunca tepki vermemeleri okuyucunun onlar hakkında fikir sahibi olmasına 

yardımcı olmaktadır. Üçüncüsü ise ninenin çocuklar için yazmış olduğu şiirlerdir: 

İlkin yığıb fırçanı 

Yenə şəkil çəkirdi, 

Baxdım, tanıdım onu- 

Babasını çəkirdi. 

Amma nədənsə İlkin 

Babasının başında 

Qırmızı turp çəkirdi. 
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Dedim: “Bala, bu nədi? 

Başda, saç çək turp nədi?” 

Gülüb söylədi nəvəm: 

— Nənə, mən de bilmirəm. 

Babam söyləyib deyə, 

"Başında turp əkirəm". (Selaheddin, 2020) 

İlkin için yazılmış olan bu şiir onun mizacıyla ilgili bazı bilgileri de içinde barındırır. Şiirin 

ilk birkaç dizesinden İlkin’in resim yapmayı sevdiği anlaşılır. Son dizede görülen ‘‘Başında turp 

ekmek’’ deyimi Azerbaycan Türkçesinde görülen bir deyimdir. Deyim ‘‘eziyet ve ıztırap vermek, 

hayatı zindan etmek’’ (Altaylı,2020: 99) anlamlarına gelir.  Bu da İlkin’in yaramaz bir çocuk olduğunu 

gösterir.  

Aynı şekilde ninenin, torunu Ömer için yazmış olduğu şiir, onun kişiliğiyle ilgili bazı ipuçları 

vermektedir: 

Ömər yaman cığaldı, 

Nə desən əksin edir. 

Mən ye desəm yeməyir, 

Yat deyəndə yatmayır. 

Çox düşünüb, nəhayət, 

Əlac tapdım bu səhər, 

"Zərərlidi yeməklər, 

yeməkləri yeməzlər" 

Deyib ordan gedirəm 

yemək dolu qabları, 

dönüncə boş görürəm. (Selaheddin, 2020) 

Ninenin Ömer için yazmış olduğu bu şiirde Ömer’in inatçı bir karaktere sahip olduğu, 

kendisine söylenenin tam aksini yaptığı anlatılmıştır.  

Yaşlı kadının son olarak Azad’a hasrettiği şiiri Azad’la ilgili bazı bilgileri ihtivâ etmesi 

bakımından önemlidir: 

Azadın gözlərində, 

İşıq olur güləndə 

Hansı gün ki, ağlayır, 

Tez işığı yandırır. 

Deyirəm işıqları 

Yandlrmazlar gündüzlər. 

Deyir,  axı demişdin 

Mən gülsəm işıq olur. 

İndi ki ağlayıram, 

Ona görə işığı 

Məcburam yandırıram. (Selaheddin, 2020) 

Azad’ın gözlerindeki ışık ‘‘sevgi, mutluluk’’ gibi kavramlara işaret etmektedir. Azad 

kendisiyle birlikte çevresine de sevgi ve mutluluk saçan, sıcak kanlı, pozitif enerjiye sahip bir 

çocuktur.  

Merziyye Selaheddin, hikâyesine şiir parçaları ve deyimler ekleyerek halk edebiyatı 

unsurlarından da faydalanmıştır. Hikâye bu sayede çocuklar için daha zengin ve öğretici bir hâle 

gelmiştir. 

Hikâyenin kahramanı çocuklarla benzer yaş düzeyinde olmasa bile güvenilir, inandırıcı ve 

günlük hayattaki kadar gerçekçidir. Her şeyden önce Merziyye Selaheddin’in çizmiş olduğu kadın 

profili kendisi gibi bir eğitimcidir. Nine de birçok ülkede çeşitli konferanslara katılıp bildiriler 

sunmuştur. Azerbaycan Türkçesinin güzelliğini ve önemini anlatmıştır. Eğitimci oluşu sebebiyle 

çocuklar ve gençlerle sürekli etkileşim halindedir. Ninenin bu yönleriyle çocukları da yakından 

tanıdığını ve onların seviyelerine kolayca inebileceğini tahmin etmek zor değildir. Hikâye 
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kahramanının böylesine gerçekçi özelliklerle tasvir edilmesi çocukların hikâyenin içine kolayca 

girebilmesine olanak sağlar. 

Zaman, hikâyede detaylı bir şekilde işlenmemiştir. Zamandan ‘‘günler, haftalar’’ gibi 

ifadelerle bahsedilir. Hikâyede mekânın bir dekor kullanılması ve zamanın hızlıca geçilmiş olması 

Merziyye Selaheddin’in olay üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. 

Merziyye Selaheddin, hikâyesinin konusunu çocuk edebiyatından almıştır. Anlatıcısını her 

şeyi bilen yazar anlatıcı olarak seçmesi de çocuklara anlatılabilecek bir hikâye olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir. Merziyye Selaheddin çocukların ve gençlerin eğitilmesine büyük önem verir. 

Çocuklara ve gençlere yol göstermek, onları doğru yola sevk etmek ister. Amacına uygun olarak da 

Tanrısal özelliklere sahip bir anlatıcıyı tercih etmiştir.  Anlatıcı, kendisini en çok hikâyenin başında 

hissettirse de okuyucu, yazarın varlığını hikâye boyunca hisseder. Merziyye Selaheddin’in böyle bir 

anlatıcıyı tercih etmesinin bazı sebepleri vardır. Hikâye çocuk edebiyatı bağlamında yazılmıştır. 

Çocuk edebiyatı çerçevesinde yazılan hikâyelerde veya başka türlerde tercih edilen anlatıcı genel 

olarak her şeyi bilen anlatıcıdır. Bu anlatıcı karakterlerin düşüncelerini ve nasıl davranacaklarını 

önceden bilir. 

 Bir öğretmen, öğrencilerine yol göstermek, onlara faydalı olmak ister. Nine de hikâyede 

böyle bir düşünceye sahiptir. Torunlarına ana dili bilmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya ve 

onlara kendi dillerini öğretmeye çalışır. Merziyye Selaheddin, nine vasıtasıyla araya girerek çocuklara 

düşüncelerini aktarmak ister. Aktarımı sağlayabilmenin en iyi yolu da yazar anlatıcıyı tercih etmektir. 

Yazar anlatıcının çocuk edebiyatı içindeki başarısı hikâyeyi okuyan çocukla yazarı bizzat karşı karşıya 

getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumun farkında olan Merziyye Selaheddin’in çocukları 

etkileyebilmek adına yazar anlatıcıyı seçmesi doğaldır. 

Merziyye Selaheddin’in kendisi profesördür. Çeşitli ülkelerde bildiriler sunmuş ve birçok 

makalesi yayınlanmıştır. Hikâyedeki yaşlı kadın da çeşitli ülkelerde düzenlenen sempozyumlara 

katılıp orada bildirilerini sunmuştur. Merziyye Selaheddin gibi hikâye kahramanı da şiirler kaleme 

alır. Torunları için yazmış olduğu bu şiirleri torunlarına ezbere okur. Yazar, yaratmış olduğu nine 

karakteriyle aslında kendi profilini çizmiş gibi görünmektedir. Bu bakımdan ‘‘Nevelerin Nenesi’’ 

hikâyesi yazarın kendisi ve yaşantısıyla yakından ilintilidir.  

 

Sonuç 

Azerbaycan’da çocuk edebiyatı müstakil olarak XIX. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. 

Bağımsızlık Dönemi kadın yazarlarından biri olan Merziyye Selaheddin’in ‘‘Nevelerin Nenesi’’ adlı 

hikâyesi 2020 yılında gençlere ve çocuklara telkinde bulunmak amacıyla yazılmıştır.  

Azerbaycan çocuk edebiyatında kahramanlar genelde çocuklardan seçilirdi. Bu hikâyede 

kahraman yaşlı bir kadındır. Kahramanın yaşlı bir kadın olarak tercih edilmesi, yazarın büyüklere de 

vermek istediği mesajlar olduğunu göstermektedir. Merziyye Selaheddin, nine üzerinden toplum 

içerisindeki ideal ‘‘aydın tipi’’nin örneğini göstermek istemiştir. Bu yüzden ninenin kişiliği ile 

sergilemiş olduğu davranışları tezat teşkil etmez. 

Hikâyede zaman ve mekânın ayrıntılı tasvir edilmemesi, Merziyye Selaheddin’in gençler ve 

çocuklar için telkinde bulunma isteğinden kaynaklanmaktadır. Yazarın amacı çocukları ve gençleri 

eğitmek olduğun için anlatıda olaylar öne çıkarılmıştır. Mekânın ev olarak tercih edilmesi de olayların 

etkisini artıran etkenler arasındadır. Fakat burada tasvir edilen ev eğitim kurumu özelliğini 

taşımaktadır. Çocuklar bu eve aileleri tarafından bırakılmışlardır. Evde kaldıkları süre boyunca 

Azerbaycan Türkçesini öğrenmeleri amacıyla eğitilirler.  Bu yüzden hikâyenin çocukların gelişimine 

kaynaklık eden eğitici bir hikâye olduğunu söylemek mümkündür. 
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KLASİK DOĞU ÇOCUK EDEBİYATI 

(ABDURRAHMAN JAMİ'NİN "BAHARİSTAN" ESERİ) 

Almaz Ülvi BINNETOVA1 

 

Özet 

Herat okulunda yetişen dahi Abdurrahman Jami'nin tasavvuf, felsefi ve edebi eserleri 600 yıle  
yaklaşık, derin ideolojik ve felsefi içerikleriyle güncelliğini koruyor. 

Dünya bilim ve edebiyat hazinesindeki Abdurrahman Jami imzalı eserler, tarihilik ve güvenilir 
kaynaklar açısından Doğu edebiyatının nadir nusheleri sırasındadır. 

Herat tezkireçilik mektebine ait olan “Baharistan” eserini şiir ve nesirle – yazı karışımı  şeklinde farsça 
yazmış,  ahlaki ve felsefi bir içeriğe sahiptir.  Bu çalışmada ilk defa, “Baharistan”nin tüm resmi 
kısaltılmış biçimde çizilmiştir, özellikle Azerbaycan okurunun bilmediği 7. Rovzesi, aynu zamanda 
hemin bölümde Azerbaycan klasikleri ve Alişer Nevai ile ilgili notlar ilk kez sunulur. 

Böylelikle,  Abdurrahman Jami'nin “Baharistan”  eserini, aynı zamanda, klasik çocuk edebiyatının en 
güzel, dokunaklı ve eşsiz örneklerinden biri olduğunu da not edebiliriz. 

Oğlum (Ziyaeddin Yusif) arabca okumaya başladı şimdiye kadar duymadığı istilahları öğrenmeye 
mecbur oldu sıkılacağını anladım, zihnini dinlendirmek, gönlünü eğlendirmek icin ara-sıra ona 
(Sa' di-i Şirazi)nin “Gülistan”ından parcalar okumaya başladım. “Gulistan”dan birkac satır 
okununca gönlüme geldi : Şeyh Sa'di'nin mubarek nefeslerinden teberruken ve latif şiirlerini taklit 
ederek gulistan uslubu uzre birkac yaprak o tarzda bir miktar şeyler yazayım, hazırlara eğlence, 
gaiplere armağan olsun dedim, – yazdım bitirdim. 

Anahtar Kelimeler: Abdurrahman Jami, Herat, tazkira, çocuk edebiyatı, Baharıstan, Azerbaycan 
klasikleri, Navoi. 

 

CLASSIC EAST CHILDREN LITERATURE 

(ABDURRAHMAN JAMI "BAHARISTAN" WORK) 

Almaz Ulvi BINNATOVA 

Abstract 

Abdurahman Jami’s mysticism, philosophical and literary works are topical with its idea-
philosophical content for 600 years. In the treasury of world science literature A. Jami’s works 
are rare copies of Eastern literature in terms of historical and reliable source.  

He wrote the work “Baharistan” related to the Herat Tezkire School with poetry and prose in 
Persian and had moral and philosophical content. In this research the view of tezkire 
“Baharistan” is given in abbreviated form and unknown 7th rovze to Azerbaijani reader is 
presented for the first time.   

Keywords: Abdurrahman Jami, Herat, tazkira, children literature, “Baharıstan”, Azerbaijani classics, 
Navoi. 

 

                                                           
1 Filologiya elmleri doktoru, AMEA Nizami Gencevi Adına Edebiyat Enstitusu Azerbaycan-Turkmenistan-

Özbekistan Edebi Elaqeler Bölüm Başkanı, Baku, almazulvi1960@mail.ru 
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Giriş 

Herat təzkirəçilik mektebinin üçüncü əsəri hesab olunan Əbdürrəhman Caminin “Baharıstan”ında (1487) 

əsas mövzu mənəvi-əxlaqi dəyərlərdir. Eser nəzm ve nəsrlə – qarışıq şəkildə farsca yazılmışdır ve əxlaqi-

fəlsəfi məzmunu ile əsrlərdir ki, klassik nümunə kimi dünya edebiyatının qızıl nüsxələrindən hesab olunur.  

Əbdürrəhman Cami  “Baharıstan” əsərini kiçik oğlu Ziyaəddin Yusifin Arap dili ve edebiyatını öyrənməyə 

başladığı dönəmdə yazmışdı.  

Bu əsər ilk dəfə bütünlüklə 1285-ci ildə İstanbulda nəşr edilmişdir. 1887-ci ildə ingiliscəyə, 1925-ci ildə 

fransızcaya, 1945-ci ildə ise de Muallim Kilisli Rıfat Bilge bəy tərəfindən Türkiyə türkcəsinə tərcümə 

edilmişdir Cami, 1970. Rıfat Bilge bəy əsəri tərcümə etməyə müvəffəq olsa da, nəşrinə fürsət tapa 

bilməmişdir. Onun “Baharıstan” tərcüməsi 144 səhifədir. “Baharıstan”ın Türkiyə nəşrinin (İstanbul, 1970) 

tertipçisi Şükrü Güllüoğlu əsərin giriş hissəsində yazır: “Muallim Kilisli Rifat Bilge zərif, olduqca sadə ve 

çox təvazökar bir zat idi. Ömrü Turk dili ve edebiyatını tədqiq etməklə, bu mövzudakı orijinal eserleri nəşr 

etməklə keçdi. 1873-cü ildə Kilis’də doğuldu ve 1953-cü ildə Ankara’da vəfat etdi” Cami, 1970 : 4.   

“Baharistan” təzkirəsi şərqşünas alim, professor R.Sultanov tərəfindən farscadan Azerbaycan dilinə 

müəyyən ixtisarlarla tərcümə edilərək “Müqəddimə ve qeydlər” əlavəsi ile birlikdə nəşr edilmişdir 

(redaktoru Ə.Mübariz, şiirlerin tərcüməsi M.Soltana aiddir) Cami, 2004. 

2004-cü ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ile latın qrafikasında nəşr olunacaq eserler siyahısına 

əsasən Əbdürrəhman Cami nin “Baharıstan” təzkirəsi de çap olunur Cami, 2004. Kitabın tertipçisi 

Nüşabə Əlizadənin de qeyd kimi, əsərin 7-ci rövzəsi tərcümə edilməmiş ve nəşr nüsxəsində həmin səhifəyə 

belə bir qeyd əlavə edilmişdir: “Bu fəsil Camiyə qədər olan şairlərin tərcumeyi-halına həsr edilir ve onların 

şiirlerindən coxlu misallar gətirilir. Adları çəkilən şairlər ve onların şiirleri Azerbaycan oxucularına 

məlumdur. Ona gorə biz bu fəsli tərcümə etməyi lazım bilmədik” Cami, 2004 : 12-13. 

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Nadir əlyazmalar fondunda Şifr: M-10, inv.№3483 

qorunan 144 vərəqlik (9 x 15 sm) “Baharıstan”ı 1502-ci ile aid  əlyazma  nüsxəsi saxlanır. Həmin nüsxə 

Azerbaycan Əlyazmalar Fonduna 1934-cü ildə Orta Asiya nümayəndə heyəti tərəfindən hədiyyə 

edilmişdir” Nağıyeva, 2007: 45. Bu əsəri tədqiqat obyekti kimi nəzərdən keçirdikdə, əsərin həmin 

hissəsinin de Azerbaycan dilinə tərcüməsinə ehtiyac olduğunu hiss etdik, oxucuların diqqətinə yetirmək 

istədik. Bu tədqiqat üzərində çalışarkən hər iki tərcüməyə, eləcə de AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun Nadir əlyazmalar fondundakı əlyazma nüsxəsinə diqqət yetirdik.  

Amma “Baharıstan” təzkirəsinin bütöv mənzərəsini qısaldılmış şəkildə cızarkən, xüsusən indiyədək 

Azerbaycan oxucusuna təqdim edilməyən 7-ci rövzəsini ilk dəfə hazırlarkən onun ən mükəmməl nəşri - 

Muallim Kilisli Rifat Bilgenin tərcüməsi üzərindən uyğunlaşdırdıq (“Baharıstan”ın Türkiyə nəşrinin 

(İstanbul, 1970)  Şükrü Güllüoğlu tertipçiliyi ile nəşr olunmuş nüsxəsi əsasında) Cami, 1970. 

 

Esas Metin 

“Baharıstan”ın Dübaçəsində müellif yazır:  “...Ürəyimin parçası oğlum Ziyaəddin Yusif, Arap dilini yenicə 

öyrənməyə, ədəb elmini təzəcə dərk etməyə başladığı bir çağda onu xatırlamaq istəyirəm ki, yeniyetmələr 

ve zəhmətə alışmamış uşaqlar ürəklərinə yatmayan, ağıllarına çatmayan sözlər eşitdikdə qəlblərinə bir 

dəhşət, beyinlərinə bir vəhşət çökür. Onun başını qarışdırmaq, tədrisə alışdırmaq üçün mən, bəzən məşhur 

şeyx, böyük ustad Müsləhəddin Sədi Şirazi’nin ən qiymətli təbərrüklərindən Gülüstan’dan bir neçə sətir 

oxuyardım: 

Elə bir “Gülüstan” ki, behiştək ürək açır, 

Torpağı gül qoxuyur, yarpağı ətir saçır” Cami, 2004 : 12. 

... Bu zaman birdən fikrimə gəldi ki, mən de onun qiymətli fikirləri ve lətif şiirlerinə oxşar bu səpkidə bir 

neçə sətir, bu üslubda bir neçə varaq yazım ki, hazırlar üçün bir dastan, qaiblər üçün bir ərməğan olsun. 

Gəlin tamaşaya Baharıstan’ı,  

Siz orada Gülüstanlar görərsiz. 

Gülüstan’ın hərəsinin lütfündən, 

Çiçək yığar, sünbül, reyhan dərəsiz Cami, 2004 : 12-13. 
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Fikrimə necə gəlmişdisə, elə de yerinə yetirildi. 

Lakin Cami bu əsərini dörd oğlundan yalnız sağ qalmış on yaşlı Ziyaəddin Yusif’ə deyil, dövrünün 

hökmdarı Sultan Hüseynə ithaf edir. Bu, bir tərəfdən o dövrün ənənəsi idisə, digər tərəfdən de ucaqəlbli 

şairin dövlətinin başçısına sayğı ve ehtiram əlaməti idi... 

Sədi Şirazinin məşhur “Gülüstan” əsərinə nəzirə kimi yazılan “Baharıstan” adlı əxlaqi-bədii əsər 

“Dübaçə”dən ve 8 fəsildən ibarətdir (müellif fəsillərə “Rövzə”, yəni “bağ” adı vermişdir). Fəsillərin hər 

birinin öz mövzusu vardır . Eserin “Giriş” hissəsində deyilir: “hər rövzə müxtəlif rəngli ve müxtəlif ətirli 

bölməyə ayrılmışdır; nə xəzanın pozucu yeli onun rəngini soldura bilər, nə zamanın dağıdıcı əli onun ətrini 

öldürə bilər..”. hər fəslin tamamında bir rübai təqdim olunur. Giriş hissədən sonra 8 rövzə (bağ) təqdim 

olunur: 

 “Baharıstan” əsərinin şairlərə həsr olunmuş 7-ci rövzəsini, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Azerbaycan 

dilinə tərcümə edilmədiyindən, ilk dəfə ana dilimizdə təqdim edirik. Eserdəki Azerbaycan klassikləri 

haqqında olan hissə bütünlüklə, digər şairlərdən bəhs olunan hissə ise qısaldılmış variantda dilimizə 

uyğunlaşdıraraq bu yazıda veririk: beləliklə, “Baharıstan”ın qısa təsviri belədir: 

Giriş: – Bismillahir rahmanir rahim. Mühüm bir işə başlarkən, Cənabı Haqqa həmd etmək lazımdır. Həmd 

ile başlanan iş bir quş olub yorulmadan uçub çatacağı yerə çatar. Həmd edilməyərək başlanan iş quş olub 

uçsa belə, qanadı yorular, düşər  ve yerindən qalxa bilməz. Daimi bir bahar içində yaşayan sadiq aşiqlər 

gördükləri lütfü lütfikarlıqlara qarşı minbərlərdəki quşlar kimi güzel səslər, xoş nəğmələr ile durmadan 

Cənabi Haqqa min həmdi dua edər. Bu həmdi duaları aylar, illər davam etdikcə, müqəddəs aləmdəki böyük 

mələklərin, təmiz ruhların qulaqlarına pıçıldarlar. 

1-ci rövzə: Övliya sözləri haqqında – İlk hikaye belə başlayır: Seyyid ut-taifə Cüneydi  Bağdadi demişdir: 

Şeyxlərə aid hikayeler Tanrı ordularından bir ordudur, kimin qəlbinə təvəccüh edəcək olsa oradaki hava 

ve həvəsi həzmə uğradır. İbrətamiz başqa bir hikayet: Heratın o müdrik qocası... Abdulla Ənsari öz 

əshabələrinə belə vəsiyyət etmişdir: hər ağıllı qocadan bir söz öyrənin, bunu bacarmasanız, onların adlarını 

xatırlayın ki, fayda görə biləsiniz .  

Bu rövzədə 33 hikaye yazılıb. 

2-ci rövzə: Hakimlərin sözləri haqqında “... Məsləhət. Hakim (haqq müdafiəçiləri) o adama deyərlər ki, 

şeylərin necə olduğunu mümkün qədər doğru bilsin, əməllərini bacardığı qədər düzgün hayata keçirsin”. 

Ardınca belə bir rübai verilir: 

Xoşbəxt odur fani işdən əl çəkə, 

Əbədilik naminə tədbir tökə. 

Nə mümkünsə, hamısını öyrənə, 

Öyrəndimi, dərhal toxumun əkə.  

Bu rövzədə 19 faydalı məsləhət, hikmət ve hikaye qitələrlə dolğunlaşaraq (mükəmməlləşərək) təqdim 

olunur. 

3-cü rövzə: Sultanlara, hökumətlərə lazım olan ədalət, insaf  haqqında – Padşahların vücudundakı hikmət 

insaf ve ədalətin zuhurudur, yoxsa məqsəd padşahların əzəməti ve qüruru ile görünmələrində deyil. 

Nuşirəvan həqiqi dindən biganə, lakin haqq-ədalətdə, dürüstlükdə yeganə idi. Bunun üçündür ki, Sərvəri 

Kainat Əleyhi Əfdal üs-salavat Əfəndimiz (s) “mən ədalətli bir padşahın vaxtında doğulmuşam” – 

demişdir. Hökumətin, şahların varlığı insaf ve ədalət üçündür, cəlal ve əzəmət üçün deyildir... .  

Hikayet: Tarixdə yazılmışdır ki, dünyanın hakimiyyəti beş min il mağların ve atəşpərəstlərin əlində 

olmuşdur. Səltənət ona görə bu xanədanın əlində bu qədər çox qalmışdır ki, onlar rəiyyətə zülm etməmiş, 

onlarla ədalətlə rəftar etmişlər... .  

Bu rövzədə 20 faydalı məsləhət, hikmət ve hikaye qitələrlə, məsnəvilərlə dolğunlaşaraq (təkmilləşərək) 

təqdim olunur. 

4-cü rövzə: Comərdlik ve comərdlər haqqında – Comərdlik lazımlı bir şeyi qərəz, məqsəd düşünməyərək 

bağışlamaqdan ibarətdir, bu xarakterə savab düşüncesi de sığmaz ve bir məsləhət təqdim olunur: 

Bağışlanmağın güzelliyi orasındadır ki, əvəzsiz olsun. Əvəz ve qərəz xatirinə olsa, bəxşiş olmaz, əvəzi 

çıxmaq, qərəzi yumaq üçün olar.  
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Bu rövzədə 13 faydalı məsləhət, hikmət ve hikaye qitələrlə, məsnəvilərlə dolğunlaşaraq təqdim olunur. 

5-ci rövzə: Eşq ve aşiqlər haqqında – Bu rövzə (bağ) belə başlayır: Eşq haqqında belə bir 

 hədis-i şərif varid olmuşdu. Hər kim aşiq olursa, iffətini mühafizə edər ve eşq yolunda aşiq üzündən öləcək 

olsa şəhid sayılır ve belə bir hikayetlə davam  edir:  

İki ağıllı adam arasında eşq haqqında söhbət düşdü. Biri dedi: Eşqin xasiyyəti həmişə bəla ve əziyyətdir, 

aşiq həmişə iztirab ve məşəqqət içərisində olar.  

O biri dedi: Sus, görünür, sən dalaşmaqdan sonrakı barışığın ləzzətini, fəraqdan sonrakı vüsalın şərbətini 

dadmamısan. Hər kəsin qəlbi aşiqlərin qəlbi qədər təmiz, heç kəsin  ürəyi sevməyi bacarmayanların ürəyi 

qədər kəsif ola bilməz.  

Bu rövzədə 12 faydalı məsləhət, hikmət ve hikaye qitələrlə, məsnəvilərlə, rübai, beytlərlə dolğunlaşaraq 

təqdim olunur. 

6-cı rövzə:  Mutayebeler  ve lətifələr haqqında – “Fayda” deyə bir hədislə başlayır. Peyğəmbər  (s) 

əfəndimiz belə buyurmuşdur: Mömin lətifəçi şirin sözlü olur, münafiqlər  ise turş üzlü, çatıq qaşlı olur. 

Əmir-əl Mömin Əli (s.) əfəndi ise belə buyurmuşdur: Bir kimsə xasiyyətsizlik, tündxasiyətlilik, turş 

üzlülük hududundan çıxmaq üçün nə qədər lətifəçi olsa günahı yoxdur. Bir dəfə Peyğəmbər (s) əfəndimiz 

bir qoca qadına “qoca qarılar girə bilməzlər” – buyurmuşdur. Bu sözü eşidən qadın ağlamağa başlamış,  

sonra Peyğəmbər əfəndimiz, qoca qadınlar cennete qoca olarak girə bilməzlər, Cənabı Haqq onları cennete 

gənc olarak göndərir – demişdir.  

Bu rövzede 33 faydalı məsləhət, mutayebe ve hikaye qitələrlə, məsnəvilərlə, rübai, beytlərlə tamamlanaraq 

təqdim olunur. 

7-ci rövzə: Məşhur şairler ve şiirler haqqında – burada Camiyə qədərki məşhur 39 şairin bioqrafiyası 

təqdim edilir (bir nəfər de özünü nəzərə alsaq 40 şair haqqında. Müəllif görünür, bu hesablamada 40 

rəqəmini təsadüfən seçməmişdir). Şeir köhnə hakimliyə görə, muhayyel müqəddimələr ən mürəkkəb söz 

deməkdir, yəni elə bir sözdür ki, insanların xəyallarına bir şey üzərinə təvəccöhü ve yaxud bir şeydən nifrəti 

məhcub olan mənaları ləğv edər. O söz doğru imiş ya deyilmiş, eşidən onun sıtkını etiqad edərmiş, etməzsə 

aranmaz, axtarılmaz. Şeir bir neçe hissəyə ayrılır: qəsidə, qəzəl, məsnəvi, rübai, qitə kimi. Şairlər şiir 

söyləmək sarıdan fərqlidirlər – bir dəstəsi şiirin müxtəlif növlərindən yazmaqla kifayətlənirmiş. Xüsusən 

de əzəlki şairlər ən çox qəsidə söyləyərdilər. Bu qəsidələr mədh, öyüd ve ya başqa bir mövzuya aid idi. 

Şairlərin bir qisimləri təfənnün tərəfdarı olub şiirin hər növündən şiir söylərmişlər. Son gələn şairlər ise ən 

çox qəzəl söyləməklə vaxt keçirmişlər. Şairlərin sayı sayılmayacaq qədər çoxdur. Biz onların içindən çox 

məşhur olan bir neçə şəxs barədə söz söyləyəcəyik.  

Bu fəsildə Azerbaycan şairlərindən Xaqaniyə, Nizamiyə, Ənvara, Əssar Təbriziyə böyük dəyər verilir. 

Məsələn, teymurilər sarayının birinci şairi Ə.X.Dəhləvidən bəhs edərkən, onun sənətkarlığını son dərəcə 

yüksək qiymətləndirsə də, qəzəl ve qəsidə sahəsində Xaqanini izlədiyini qeyd edib, “qəsidə sahəsində 

Xaqani səviyyəsinə yüksələ bilmədiyini” (Həmid Araslı) ayrıca göstərir.  

7-ci rövzədəki şairlər bunlardır: Rudəki, Dəqiqə, Ammar, Ünsüri, Ascədi, Fərruhi, Firdovsi, Nasir Xosrov 

Ənsari, Azraki Hərəvi, Əmir Muizzi, Abdülvasi Cəbəli, Ədip Sabir, Ənvar, Rəşidəddin Vətvat, Amiki, 

Süzəni, Xaqani, Fəxri Cürcânı, Zahirüddini Faryabi, Nizami, Kamal İsalı, Səlmani Savəci, Məhəmməd 

Əssari Təbrizi, Şeyx Sədi, Havacı Hafiz Şirazi, Şeyx Kamali Xocəndi, Əmir Xosrov Dəhləvi, Həsən 

Dəhləvi, Imad Fakih, Havəcə, Nasir-i Buxari, Havəcə İsmətullah-i Ruhari, Bisati i-Səmərqənd, Xəyali, 

Azəri Isfərayini, Katibi, Şahi, Arifi, Mir Əlişir Nəvai.  

Onların hər biri haqqında Əbdürrəhman Cami  öz fikir ve düşüncelərini belə təqdim edir: 

Rudəki –  Mavəraünnəhr şəhərində anadan olmuşdur. Anadangəlmə kor doğulan Rudəki, çox ağıllı ve iti 

anlayışlı idi, səkkiz yaşı olanda “Quran”ı əzbərdən bildi, oxumağı öyrəndi, şiir söyləməyə başladı. Səsi 

güzel olduğu üçün musiqi alətlərinə maraq etdi: ud öyrəndi ve ud ifa etməkdə birinci yerdə oldu. 

Dəqiqi (Əbu Mənsur Məhəmməd b. Əhmədi Dəqiqi – A.Ü.) – Dəqiqi köhnə şairlərdəndir. “Şahnamə” 

yazmağa başlamış,  20.000 beytə yaxın yazandan sonra əsəri Ə.Firdovsi tamamlamışdır. 
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Əmmar – Bu da köhnələrdəndir. Samanlı dövləti zamanında olmuşdur. Təbiət şairi olub – xoş ve lütfkar 

şiirleri vardır. 

Ünsüri – Zamanındakı şairlərin önündə gedənlərindən olub. Yeminüddövlə Sultan Mahmud Səbüktəkinin 

onun haqqında təvəccühləri var idi. 

Ascədi – Bu şəxs Mərv şəhərindəndir. Yeminüddövlə Sultan Mahmudun məddahlarındandır. Sultanın 

Hindistanı fəth etməsini alqışlayan bir qəsidə söyləmişdir. 

Fərruhi – Bu da Yeminüddövlənin vaxtında idi, onun lütf ve inamı sayəsində çox mal sahibi olmuşdu. Bir 

dəfə Səmərqəndi görmək arzusunda oldu. Səmərqəndə yaxınlaşdığı zaman yol kəsən oğrular tərəfindən 

tutuldu ve nəyi varsa alıb apardılar. Buna baxmayaraq o, Səmərqəndə gedir, heç kimə görsənmədən bir 

neçə gün orada qalıb, geri dönür.  

Firdovsi – Firdovsi Tus şəhərindəndir, fəziləti, kamalı zabirdir. Bir şəxsin ki, “Şahnamə” kimi əsəri ola, 

onun artıq başqalarının tərifinə ehtiyacı yoxdur. Firdovsi şairlərin tövsiyəsi ile Sultan Mahmudun məclisinə 

daxil olur, onun hörmətini qazanır. Hətta padşah ona “iltifatın ile məclisimizi “firdovs”, yəni cennet etdin, 

cennete çevirdin. Bu səbəbdən şair “Firdovsi” təxəllüsü ile yazıb-yaradır... 

Nəsir Xosrov Ənsəri – Şairlik sənətində mahir, hikmət fənlərində kamil idi. "Səfərnamə" adlı bir əsəri 

vardır. Bu adam dünyanın bir çox məşhur şəhərlərini gəzmiş, oralardakı alim ve üdəbalarla görüşmüş, 

onların söhbətlərində iştirak etmişdir. Səyahət təəssüratlarını həmin əsərində yazmışdır.  

Azrəki Hərəvi – Şeir ve fəzilətdə mahir, elm ve hikmətdə kamil idi. Bir qitəsində şərabı belə təsvir edir: 

“Şərabın qoxusu ənbər qoxusundan daha xoş, rəngi əqiq rəngindən daha üstündür. Şərab ulduzlardan daha 

parlaq, candan daha safdır”.  

Əmir Muizzi – Bu şair Məlikşahın oğlu, Muizziddünya Vədd Sultan Səncər zamanında idi. Şairliyini ən 

çox onun məthi ile keçirənlərdən idi. Ona Muizzi deyilməsi de Sultanın adı ile bağlıdır. Səncər zamanında 

Muizziyə nəsib olan şan, şərəf çox az şairə nəsib olmuşdur. Deyərmişlər ki, şairlərdən üç şəxs üç dövlət 

sayəsində başqalarının nail ola bilmədiyi bəxtiyarlığa nail olmuşdur: bu üçündən biri Samanilər dövlətində 

Rudəki, digəri Mahmudilər dövlətində Ünsüri, o biri de Səncər dövlətində Muizzidir.  

Abdülvasi Cəbəli – Bu şəxs fazıl, kamil, mahir şair idi. Həm Arapcə, həm de farsca söyləmişdir. 

Ədip Sabir – Fəsih bir şair idi, o, fazıl  ve aqil idi. Şeiri çox incə, lətif ve güzeldir. Böyük ədiblər onun 

özlərindən yüksək olduğunu təsdiq edərdilər. Məsələn, Ənvar onu özünə yaxın seçmişdir. Tutaq ki, Ənvar 

bir qəsidə söyləmiş, qəsidənin əvvəlində özünün yetkinliyini yazmış, lakin qəsidənin sonunda Ədib Sabirə 

yetişmədiyini söyləmişdir:  

Beyt: – Bütün bu kəmalatımı bir tərəfə buraxın. Fərz edin ki, şairəm,  başqa bir məziyətim yoxdur. 

Lakin elə-belə bir şair de  deyiləm, bütün mənasıyla, böyüklüyü ilə, şairəm, yetkinliyimi sizə söyləyim: 

Ədib Sabir olmasam da, Sənai qədər bir şairəm.  

Ənvar – Ənvar kamil hakim idi, fəsih idi, fazil idi (Şah Qasım Ənvardan bəhs edilir – A.Ü.). Şeiri kamalına 

bir nümunə, camalı kamalından da güzeldir. Sözləri məşhur, “Divan”ı məşhurdur. Şeirlərinin incəliyi 

səbəbindən bu qitəni yazıram ve həm de şairlərə nəsihətdir: 

Qitə: – Dünən bir şaircik “qəzəl söyləyirsənmi?” dedi.  

Cavab olarak – “qəzəldən də, mədhiyədən də, həcvdən de vaz keçdim, üçünü de buraxdım” dedim.  

Şaircik “Necə olur ki, tərk edirsən, səbəbi nə?” dedi.   

Cavab olarak “Gəzəl söyləmək, mədhiyyə söyləmək, həcv söyləmək azğınlıqdan irəli gəlirdi. Mən “çox 

şükür azğınlığı buraxdım ve inşallah, o azğınlıq bir daha gəlməyəcəkdir” dedim. Mən əvvəlcə bu üç qism 

nəzm ile məşğul idim: səbəb ehtiras, qəzəb ve şəhvət hissləri idi. Bir gecə bir güzelin şəkər kimi dodağını, 

qıvrım-qıvrım saçlarını səhərə qədər düşündüm. Bir gun haradan, kimdən necə beş axca qazanmaq 

mümkündür” deyə axşama qədər qıvrandım. Başqa gun xəstə köpək kimi özümdən zəif, fağır, aciz kimi 

tapsam, onu əzsəm, şil-küt etsəm, onu dişləsəm” deyə fikir etdim. Adı çəkilən üç hissi üç itə bənzətdim. 

Çox şükür ki, Cənabı Haqqın lütfü-kərəmi ile bu üç ac iti mən acizin başından dəf etdi. İlahi qəzəl, 

mədhiyyə, həcv söyləmək ile ağlıma, nəfsimə cox cəfa etmişəm. Artıq bunlardan imtina etdim, “məni 

bunlardan sən saxla” deyə tövbə etdim.  
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Ey Ənvar, yüksəkdən uçmaq söz ərlərinin işi deyil. Madam ki, təkəbbür göstərdin, mərdanə davran. 

Sözündə dur, bundan sonra artıq bir küncə çəkil, qurtuluş yolunu ara. Çünki iki, üç nəfəslik ömrün 

qalmışdı, çox keçmədən o nəfəs bitəcək.  

Deyirlər ki, Gor padşahına “Ənvar səni həcv etmişdir” deyə xəbər verirlər. O da Herat padşahına məktub 

yazır ki, “Ənvarı çox sevirəm, çox təqdir edirəm, onun özüylə görüşmək istəyirəm, lütfən onu tapdırıb 

tərəfimə göndərsəniz, çox məmnun olaram! deyə məktub göndərir. Halbuki məqsədi Ənvardan intiqam 

almaq idi. Herat şahı Gor padşahının məqsədini o saat anlayır. Herat şahı Gor padşahının istəyini Ənvara 

yazır. Lakin bu işdə intiqam hissi olduğunu açıq yaza bilmir. Ənvarın nəzər-diqqətini cəlb etmək üçün ona 

yazdığı məktubun kənarına bu iki beyti de əlavə etdi. Şeir:  

Hey, insanlar, mənim aslan kimi  

Atılıb yaxalamamdan,  

Tutub parçalamamdan çəkinin.  

Mən bir neçə dəfə üzünüzə qarşı gülərəm,  

Bu gülüşüm sizi aldatmasın,  

Mənim sözüm güldürücü,  

Lakin işim ağladıcıdır.  

Ənvar Herat padşahının məktubunu alınca işin harada bitəcəyini fərasətiylə anladı, çağırılan yerə getmədi, 

gedə bilməməsinin de üzrlü olmasına dair bəzi bəhanələr uydurdu. Gor şahı Ənvarın məktubunu alınca 

təkrar Herat şahına məktub yazdı. Hər halda Ənvarı aldadıb göndərməsi için xahiş olduğu kimi, bu işə 

müvəffəq olduğu təqdirdə Herat şahına çox hədiyyə verəcəyini de əlavə etmişdi. Məktubu alınca Herat 

şahı Ənvarı çağırdı, ona gələn məktubdan bəhs etdi, “hər halda getməlisən, mən de nə edəcəyim üçün pərt 

vəziyyətdəyəm, çünki sənə qarşılıq min qoyun alacağam” – dedi. Cavabında Ənvar dedi: “Madam ki, 

mənim dəyərim varmış, mən özümü şəxsən alinizə pulsuz  (hədiyyəsiz) təqdim edirəm, məni göndərmə, 

burax sənin şairlərin, adamların sırasında. Sənin üçün cəvahir kimi qəsidələr yazım, o cəvahirləri sənin 

ayaqlarına töküm” – dedi. Bu söz Herat şahının xoşuna gəldi. Ənvarı Gor padşahının hüzuruna 

göndərməyərək onu öz himayəsinə aldı. 

Rəşidəddin Vətvat – Mavəraünnəhr şairlərindəndir. Zamanında olan şairlərin ustadı, onların imamı idi. 

“Hədaiq əs-sehr fi dəqaiq əş-şiir” (“Şeirin incəliklərinin sehrli bağçaları”) adlı əsəri şiir haqqındakı 

təsnifidir.  

Amiki – Mavəraünnəhr şairlərindəndir, zamanında olan şairlərin ustadıdır.  

Suzəni – Nəsif şəhərindəndir, təhsil almaq üçün Buxaraya gəldiyi zaman iynəçiliyə (dərziliyə) həvəs 

göstərdi ve o sənətdə ustad oldu. 

Xaqani – Ləqəbi Əfzələddindir, Şirvanlıdır. Ona şiir sənətindəki kamalına görə Həsənul Əcəm 

deyərmişlər. Bütün şairlərdən mümtazdır (görkəmlidir), təqlidi bənzər olmayan güzel bir şivəsi var. 

Məvaizdə, hakimanə söz söyləməkdə Sənai təriqətini tutmuşdur. Xaqaninin “Töhfətul-İraqeyn” adlı bir 

əsəri vardır. Qitə: - 

Böyük şair mənəm, məna süfrəsi de mənimkidir;  

Ünsüri də, Rudəki de artığımla dolanarlar.  

Adım alim nəfsi kimi təzəlikdən dipdiridir,  

Kəramətli adamlar tək mənim de az tamahım var. 

Sözüm gündüz qədər ağdır, vəziyyətim gecə kimi,  

Şerim qılınc çəkən hindu, ahını göyə min ox atar 

Rəşidəddin Vətvat Xaqanini mədh edərək belə bir qitə söyləmişdir:  

Qitə: – Ey şan-şərəf gülünün Ayı, Günəşi, ey fəzilət taxtının vəziri, ləqəbin Əfzələddin, künyən 

Əbülfəzldir, sən fəzilət dənizisən, dini artıran yüksəldən, küfrü əksildən,  yox edən bir filosofsan. 

Qitə: – Bu iki beyt Xaqaninin sözlərindəndir:  

Qitə: – Xaqani güzellərə tutulmadan, onların sevdasını daşımadan vaz keç, çünki sevda ağıla sərsəmlik 

gətirər. Gözəl gözlərin güzgü kimi güzel görünürlər, bu doğrudur, lakin unutma ki, güzgünün bir üzü 

parlaq, o bir üzü bulanıqdır, qaradır. 
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Xaqaninin “Töhfətul-İraqeyn” adlı əsəri vardır. Bu bir neçə beyt o kitabın “Başlanğıc”ından alınmışdır.  

Məsnəvi:    

Bu qara torpaqla mavi asiman,  

Qoymuşdur dünyada bizləri heyran.  

Bu fələk, bu torpaq nə qədər ki var,  

Ömür kisəmizi boşaldacaqlar.  

Qəribə deyilmi, səma dövr edir,  

Lakin sabit durur məhvərində yer.  

Bu iki sehrbaz hər axşam-səhər,  

Əyninə gah qara, gah ağ don geyər  

Sarsılır varlığın indi təməli,  

Açır qapıları heçliyin əli  

Dörd hambal belindən atır yükünü,  

Nə ili görünür, nə ayı, günü  

Göy atı tərk edir göyün tağını  

Salır həm nalını, həm dırnağını  

Fəxri Cürgani (Fəxrəddin Əsəd Gurgani – A.Ü.) – Zamanın ən fazillərindən, ən dəyərlilərindəndir. Fazil 

ve kamalına, şiirinin incəliyinə “Veys ü-Ramini” (“Veys ve Ramin”) kitabı sübutdur. 

Zahirəddin Fəryabi – Cahanın məşhurlarından ve zamanın fəzillərindəndir. Divanı xoş ve məqbul, şiirleri 

dillərdə söylənməkdədir. Atabəy Əbubəkirin dövlətində xidmət etmiş, yetişmiş, böyümüşdür (Təbriz 

şəhərinin Sürxab məhəlləsində Xaqaninin türbəsinin yanına dəfn edilib – A.Ü.). Bir gecə onun məclisində 

bu rübaini söyləmişdir: 

Rübai: – Padşahım, mələklər sənin duanı daima etmişlər, zaman sənin zatından başqasına meyl etməz.  

Qılıncının qını düşmənlərinə belə deyir: Hərif, icimdəki qılınc başınıza uğrasın. 

Bu rübai Atabəylərin xoşuna gəldi, əmr buyurdu ki, Zahirinin  başına min qızıl sancdılar. Bunun üzərinə 

Zahiri ikinci bir rübai söylədi. 

Rübai: – Şahım,  mülk ve dinin işi sayəndə yolundadır, ağlın sayəsində zulum ve fitnə can çəkişməktədir. 

Zamanında rafızilər (Əvvəllər xəlifə Əbubəkr ve Ömərin imamlığını qəbul etməyən, onlara qarşı çıxan 

kəslərə rafizi deyilirdi – A.Ü.)  belə sünnilər kimi Əbubəkr xəlifə olduğunu qəbul etməyə məcbur oldular. 

Bu bir neçə beyt belə onun bir məsnəvisindəki güzel beytlərindəndir.  

Məsnəvi: – Bir gün bir vaiz kürsüdə  bu sözləri söylədi: Qiyamət qopduğu, bütün insanlar bir araya 

gəldikləri zaman Cənabı Haqq günahkar olan ağsaqqallıları təmiz, yaxşı olan qarasaqqallılara, günahkar 

olan qara saqqallıları da təmiz, yaxşı olan ağ saqqallılara bağışlayacaqdır. O vaiz məclisində qırmızısaqqallı 

biri var idi. Vaizın sözünü eşidən kimi, əlini saqqalına atdı ve eyvah, biz hesabdan xaric qalırıq ki,  iki 

dünyada da bir işə yaramırıq – dedi. 

Zahirinin şiirindəki məna o dərəcədə dəyərlidir ki,  keçmiş şairlər Zahirimi daha yüksəkdir, yoxsa, 

Ənvarmı? deyə təşvişə düşmüşlər. Bu müqayisəni, nəzmə cavab veriləcək səviyyəsi olan bir şəxsdən 

soruşur: 

Qitə: – Ey kürreyi ərz qədər təmkinli olan zat, sən fəzilət göyündə Ay kimi güzel görünüşlü, Günəş 

qılıqlısan. Sözün yaxşısını pisindən seçənlərin bir dəstəsi Zahirin sözünü Ənvarinin sözündən üstün 

görürlər. 

Bir qruplar da var ki, bu fikri rədd edirlər. Xülasə,  bir-birləriylə mübahisə edir, çəkişirlər. Şairlik mülkü 

bugün sənin möhürün altındadır. Adıçəkilən iki tərəfdən hansının haqlı olduğuna bir işarət veririk. Bu suala 

İmam Hərəvi belə cavab vermişdir: 

Qitə: – Ey fikir yollarının hamısını bilən şəxs, əgər həqiqət gözüylə baxılırsa, bu sualda üzrlü deyilsən. 

Aralarında münasibət olmayan iki şeydən birini seçmək üçün şərhə, izaha ehtiyac varmıdır? Ənvarın sözü 

möcüzə, Zahirinki sehr, Ənvarın sözü göydən enmə bir nur, Zahirinki yanmış bir çıraq, Ənvarın sözü ay, 

Zahirinki ulduz, Ənvarın sözü huri, Zahirinki pəridir. Qeyd olunan suala başqa bir şair de belə cavab 

vermişdir: 
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Qitə: – Zahiri şiirini Ənvarın təmiz sözündən üstün edən mürtədilər, Həzrəti Musa möcüzəsini Samirinin 

sehrindən fərq etməyən kimsələrə bənzərlər. 

Nizami – Gəncəlidir, fazilliyi, kamilliyi məşhurdur. Şərhə, bəyana möhtac deyil. “Beş xəzinə” – “Xəmsə” 

adlı beş əsərində kimsəyə müyəssər olmayan güzellikləri, incəlikləri göstərmişdir. Nizami çox az şiir 

yazmışdır, bu qəzəl onun şiirindəndir. Qəzəl: -    

Arpa qədər de tabım yox, a buğdayı üzlü nigar! 

Saman kimi saraltmışdır surətimi qanlı yaşlar. 

O buğdayı cəmalına zinət verən sünbüllərin 

Ən kiçiyi Sünbülədir – çiynindəki qızıl saçlar. 

Qoşa zülfün mizanından arpa boyda müşk istərəm, 

Könlüm bir cüt tel yerinə, bəlkə, qızıl bir beyt umar. 

Buğda dərdi çəkən kəndçi mənim qədər çəkibmi dərd? 

Məqam çatmış, versin mənə gül ətrini gül dodaqlar. 

Bircə xalın müşk içində gizli buğda danəsidi, 

Dənmi umub düşüb tora mənim kimi yüz-yüz şikar?! 

Tək buğdanı gözüm yedi, özüm heç nə dadmadım, ah, 

Qapındakı cennetindən mən kənaram, xeyli kənar. 

Gecə-gündüz firqətindən tən bölündüm buğda kimi, 

Nizaminin dərdi sənə arpaca da etmədi kar. Gəncəvi,2012 : 110 

Kamal İsfahanı – Şeirlərində çox incə mənalardan bəhs etdiyinə görə, ona Həllakı Məani deyilmişdir. Ona 

nəsib olan mövzular nə ondan əvvəlkilərə, nə de sonrakılara nəsib olmamışdır. Ancaq mənanı çox 

incələdiyindən şiirleri siyasətdən uzaqdır. Şeirləri çoxdur, “Divan”ı məşhurdur. 

Salman Savəci – Açıq ve güzel, bəlağətli bir şairdir. Məzmunun incəliyində bənzərsizdir, çox ustadların 

qəsidələrinə nəzirə söyləmişdir. Bu qəsidələrin bəzilərində ustad kimi tanınan şəxsi keçmiş, bəzilərində 

ustada yetişə bilməmiş, bəzilərində bərabərdə qalmışdır. Ustadların, xüsusilə Kamal İsmayıl 

mövzularından şiirlerində istifadə etdiyindən, lakin güzel bir tərzdə ahəng qatdığından  alınma mövzu 

olduğu fərq edilməzdi.  

Məhəmməd Əssar Təbrizi – “Mehr ve Müştəri” əsərinin sahibidir. O əsərdə bir çox güzelliklər 

göstərmişdir. Gözəl bir qızın burnunun mədh edərək yazdığı iki beyt həmin kitabdandır.  Məsnəvi:  

O burun deyil, 

Bəlkə nəsrin gülünün 

Üstünə incə, nazənin 

Bir cizgi çəkilmişdir. 

O burun deyil, 

Bəlkə lalə, ya yasəmən üzərində 

Yatan açılmamış gül, 

Yaxud açılmamış bir zambaqdır. 

Bu beytlər de o məsnəvidəndir. Qitə:         

İnsandan məhəbbət gözləmə, dostum, 

Çünki yox dünyada vəfalı insan. 

Heç kəsdən gözləmə vəfa, sədaqət, 

Şoranda yetişməz bu gül heç zaman. 

Bəşərin başına fələyin çərxi, 

Ələmiş xəyanət, rəzalət, böhtan, 

Sən kimə yaxşılıq etsən, yaxşı bil, 

Verəcək o sənin qətlinə fərman, 

Sən onu saxlasan gözünün üstə, 

O, sənin gözünə tökəcək al-qan Təbrizi : 244. 

Şeyx Sədi – Adı Müsləhəddindir, təxəllüsünə görə Sədi deyilmişdir. Qəzəl söyləyən şairlərin piridir. Ondan 

əvvəl qəzəl söyləyən kimsə onun qədər çalışmayıb, sözləri hər tərifə layiqdir. Şairlərdən biri bir qitə 

söyləmişdir:  
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Qitə: – Hər nə qədər Peyğəmbərimiz “məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcəkdir” – desə də, şiirdə üç şəxs  

Peyğəmbərdir: biri Firdovsidir ki, bir şeyi vəsf etməklə, biri Ənvardır ki, qəsidə yazmaqla, biri de Sədidir 

ki, qəzəl söyləməklə digər şairlərə nisbətlə Peyğəmbər dərəcəsindədir (yəni, digər şairlər ümmət, bunlar 

üçü peyğəmbər kimidir) daha açığı digər şairlər tələbə, bunlar müəllim məqamındadır). 

Havacə Hafiz Şirazi  – Şeirlərinin çoxu lətafətli, xoşdur, hələ bəzisi ecaz dərəcəsinə yaxınlaşmışdır. 

Başqalarının qəzəllərinə nisbətdə zahiri qəsidələri kimidir. Hafizin şiirdəki nizam  təbiəti Nəzzari Kuhistan 

nizamına bənzər, lakin Nəzzarinin şiirlerində lüzumsuz, mənasız sözlər olduğu halda, Hafizin şiirlerində 

elə şeylər yoxdur. Şeirlərində zorakılıq olmadığı üçün Hafizə “Lisan ül-qeyb” (“Qeyb dili”) təxəllüsü 

verilmişdir. 

Şeyx Kamal Xocəndi – Sözünün lətafətində, mənaların incəliyində elə mərtəbədədir ki, ondan ziyadəsi 

təsəvvür edilə bilməz. Lakin mənanın incəliyinə çox diqqət etdiyindən, şiirini eşq ve məhəbbət zövqündən 

məhrum etmişdir. Şeirində Həsən Dəhləvini təqlid edib, lakin bunun şiirindəki mənalar Həsən Dəhləvinin 

şiirində yoxdur. Adına “Düzdi Həsən” – “Həsənin oğrusu” deyilməsi onu təqlid etməsindəndir. ... Şeyx 

Kamal ile Hafiz Şiraziyə çatan bəzi ariflər bu ikisini müqayisə ile belə demişdilər: Şeyx Kamalın söhbəti 

şiirindən, Hafizin şiiri söhbətindən daha güzel idi.  

Əmir Xosrov Dəhləvi – Müxtəlif şiir söyləyənlərdəndir. Qəsidə, qəzəl, məsnəvi ile məşğul olmuşdur. 

Hamısında da kamala çatmışdır. Xaqanini təqlid edərək qəsidə de ona yetişməmişsə də, qəzəldə onu 

keçmişdir. Qəzəl mütəxəssisi eşqin öz zövqləri, öz vicdanları ile ruhlarında duyduqları mənaları dərk etdiyi 

qədər hər kəsə məqbuldur. Nizaminin “Xəmsə”sinə cavab verənlərin ən məşhurudur. "Xəmsə" sindən 

başqa digər məsnəviləri de vardır, hamısı sənətkarlıqla yazılmış ve xoşdur. 

Həsən Dəhləvi – Qəzəl söyləməkdə xüsusi bir istedadı vardır. Əksər qafiyələr qərib 

rədiflərdir, xoşa gələn bəhr intihar edər. Bu cəhətlərə görə şiirində bir hal  hasil olmuşdu ki, ilk nəzərdə elə 

söz söyləmək asan görünsə də, reallıqda ise çətindir. Buna görə şiirinə səhli- mümtəni deyirlər (Yəni, bu 

sözü dinləyənlər elə sanırlar ki, özləri de belə sözlər deyə bilərlər). Xosrov Dəhləvi ile müasir idi, bir-biri 

ile görüşür, zarafatlaşardılar. 

İmad Fakih – Qəzəl söyləyən şairlərdən biri de İmaddır, Kirmanlıdır. Bir təkyədə şeyx idi. Şeirini təkyəyə 

gələn nə qədər insan varsa, hamısına oxuyar ve islahını (düzəlişi) istəyərdi. Buna görə “Havacı İmadın şiiri 

təkmil Kirman əhalisinin şiiridir” - deyilmişdir. 

Havəcə – Bu da kirmanlıdır, kəlmələri bəzəməyə, ibarələri güzelləşdirməyə çox fikir verərdi, buna görə 

ona  “şairlərin naxışçısı” deyərlər.  

Nasiri Buxari – Mavəraünnəhr şairlərindəndir. Şeirlərində ara-sıra təsəvvüf sözləri görünür.  

Havaci Ismətullahi Buxari – Qəzəldə Əmir Xosrov Dəhləvini təqlid edərdi.  

Bisati Səmərqəndi – Şeiri lətifdir, lakin məlumatı zəifdir, bu fikir yazdığı  şiirlerindən anlaşılır. 

Xəyali – Şeiri xəyaldan halı deyildir. Hacı Kəbə yolunda Kəbə üçün yüyürür. Biz didar istəyirik, o ev 

axtarır, biz ev sahibini axtarırıq.  Kəbəyə  getsəm, bütxanaya girsəm, məqsədim ancaq sənsən. Hüsnünə 

and içirəm ki, səndən başqa nə varsa xəyaldır. Xəyalinin etdiyi qüsurlar sənin kərəmini ümidlədir, beləliklə, 

etdiyim günahlara bəhanə tapıram. 

Azəri Isferayini – İsferayinlidir. Şeirində bəzən ağıllı atıb-tutmaları var.  

Katibi – Nişapurludur. Xüsusi mövzuları, o mövzuları xüsusi surətdə anlatması var. Şeirləri bir ölçüdə 

deyil. Yüksəkli alçaqlıdır, sözləri qarışıq bir mənzərə təşkil edər. 

Şahi – Səbzəvarlıdır, şiirleri lətif, uyğun, düz, ibarələri təmiz, mövzuları şirindir.  

Arifi – Heratlıdır (Arifi Hərəvizi – A.Ü.). “Quy ve Çovkan” mənzuməsinin müellifidir. “Quy ve Çovkan” 

onun məşhur nəzmlərindəndir.  

Mir Əlişir Nəvai – Varlığı ile zamanımızın şərəfli bir dövlət sahibidir, hörmətlidir. Şövkətli padşaha olan 

yaxınlığı, fazil ve edebi haqq vergili, özünün fazilliyi sayəsində qazandığı məqamı ona şair demək, onu 

güzel şiir demək qabiliyyəti ile özünü şairlər zümrəsinə qatdığını düşündüyümüz üçün utandıq. Bu 
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cəhətləri bir tərəfə qoysaq, həqiqət belədir: şairlər tayfası olduğu yerdə Nəvai rəis, şair təbəqəsi yazılarkən 

adı dəftərin başında olur. 

 Nəvai şair təbiəti, geniş qəlbliliyi sayəsində həm türkcə, həm de farsca şiir söyləmişsə də, təbiətinin 

türkcəyə meyli farscadan çoxdur. Qəzəllərinin çoxu türkcədir ki, 15.000 qəzəldən çoxdur, Şəmi nüsxəsinə 

görə 10.000-dən çoxdur. Nizaminin “Xəmsə”sinə cavab olarak yazdığı “Xəmsə” 30.000 beytə yaxındır ki, 

Nəvaidən əvvəl kimsə türkcədə ondan daha güzel bu qədər şiir söyləməmişdir. Fars şiirlerindən birisi Əmir 

Xosrov Dəhləvinin “Dəryayi Əbrar” deyə ad etdiyi qəsidədir ki, bir çox incə mənaları lətif xəyalları 

müştəmildir. Mətlə budur. Beyt:  

Padşahların taclarına zinət verən qızıl rəngli ləl, 

Başlarındakı xam xəyalı bişirmək üçün bir atəşdir. 

Bu rübai Həccdən gələn bir Hacıya – Molla Camiyə ithaf edilmişdir. Rübai:  

Ey şüşə rəngli fələk, 

Insaf et, doğru söylə. 

Sənin şərq tərəfindən doğan 

Aləmi parladan günəşin var. 

Mənim de dünyanı gəzib ta 

Şam tərəfimdən gələn 

Bir hacı dostum var. 

Bu ikisindən hansı 

Daha gözəl dolanıb gələndir. 

Bu rübaini de birisindən Molla Camiyə gələn bir məktuba cavab olarak yazmışdır. Rübai:  

Bu məktub deyil, bəlkə 

Mənim dərdimi dəf edən 

Kədərli, qəmli gönlümə 

Rahatlıq verən bir ilacdır. 

Bu məktub ürəyimin hərarətini, 

Nəfsimiz binidətinin təskinliyidir 

Açıq söyləyim bu məktub- 

Mənim səfərdə olan 

Dostumdan xəbər verəndir. 

Bu rübaini de bir məktubda yazmışdır. Rübai:  

Kilsədə olsam bil, 

Sənin sözünü etməkçün 

Hərəmdə olsam, 

Səni axtarmaqla məşğulam. 

Yanında olduğum zaman 

Gözümü üzündən ayırmaram, 

Səndən ayrı olduğum zaman 

Gönlüm sənin yanındadır. 

8-ci rövzə: Heyvanların dilindən hikayeler haqqında – Ağıllılar, müdriklər bir sıra dilsiz heyvanların 

ağızlarından hikayeler uydurmuşlar. Bundan məqsəd təbiətin sirli fəlsəfəsi ile o hikayeye rəğbət, maraq 

göstərməsi, o hikayedəki hikmətlərin, məsləhətlərin nəzərə alınmasıdır. Bu rövzə tülkü ile qurdun 

dostluğundan bəhs edən ibratəmiz, maraqlı bir hikaye ile başlayır ve belə bir qitə ile sonuclanır: 

Ey xacə, qızılla sən zor göstərmə, 

Axırda dünyadan zəlil gedərsən. 

Bu nazü-nemətdir kökəldən səni, 

Bir düşün, nəhayət, əlil gedərsən. 

Bu yekə cüssənlə, gələcək bir gün, 

Ölüm qapısından səfil gedərsən Cami, 2004 : 83. 

Bu rövzədə faydalı məsləhətdən sonra, “Tülkü ve qurd”, “Əqrəb”, “Siçan”, “Tülkü, “Tülkü”, “Dəvə”, “İt”, 

“Xərçəng”, “Qurbağa”, “Göyərçin, “Sərçə”, “İt”, “Tülkü balası”, “Qızıl arı”, “Qarışqa”, “Dəvə”, “Qoyun”, 
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“Öküz”, “Dəvə ile eşşək”, “Tovuzquşu”, “Tülkü” adlı 21 hikmətli hikaye qitələrlə, rübai, beytlərlə 

dolğunlaşaraq söylənir ve sonda ve “Xatimə” (Son) təqdim olunur. 

 

Sonuç 

Könlümdən elə keçir ki, bu kitab tez tamamlanmasın, qələm bir az da danışsın (yazsın), amma oxuyanların 

canı sıxılmasın deyə, belə müxtəsər olmasına qərar verdim. 

Tarix – bu əsər hicri 982’nci yıl yazılmıştır.  

Həzərti Məhəmməd’ə ve möhtərəm Əli’yə salavat ve salam olsun. 

Bitdi  

Qitə: Cömərdlik iki şeydir. Qulağını mənim tərəfimə tut, sənə doğrusunu deyim. Birincisi, yoldaşlarından 

hər dəqiqə yüz qüsur görsən de əffetməlisən. İkincisi, heç vaxt elə bir iş görmə ki,  üzr istəməyə məcbur 

olmayasan. Cami. 

Dahi filosof, şair, mütəfəkkir Əbdürrəhman Camı haqqındaki bu tədqiqatı onun müasiri, yaxın dostu, 

müridi dahi Türk mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin “Məcalis-ün-nəfais”in Üçüncü Məclisin başlanğıcındakı 

təqdimatla yekunlaşdıraq:  “O bir dənizdir ki, cövhər çıxaran təbiəti ile bu dövranın cibi cövhərlə 

dolmaqdadır ve zaman əhlinin qoyun-qoltuğu ve ətəyi cəvahirlərlə dolub-daşmaqdadır. O şəxs, Həzrəti 

Məhdumu Şeyxülislami Mövlana Nurəddin Əbdürrəhman Camidir ki, cahan var olduqca nurlu xatirələri 

ile cahan əhlindən əksilməsin ve göylər döndükcə özlərinin açıq könüllərinin faydaları zaman əhlindən 

azalmasın! Onun nəzm güzellikləri o qədər çoxdur ki, bəzilərinin kölgədə qalmasına görə ve ya adı el-

aləmə məlum olsun deyə yazılmasına ehtiyac yoxdur. Kitablarının adı yazılsa, bu əsərin (“Məcalis ün-

nəfais”in) hüdudlarını aşıb səhifələrinə sığışmaz ve ya eserlerinin inciləri zikr edilsə (və ya sadalansa), 

fələyin dənizi o incilərdən daşar. Şübhəsiz,  bu nəzm güzellikləri məlum olduğundan, ona dua etməklə bu 

hissə xətm olunsun”. 

Ya rəb, bu mənalar incisinin ümmanı, 

Bu bilgi ve fəzilət gövhərinin mədəni.  

Madam  ki,onu aləm əhlinin canı eylədin, 

Aləm əhlinə bu canı ucuz nəsib eylə Navoiy, 2011 : 338. 
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NİZAMİ GENCEVÎ HAMSE’SİNİN  

DÜNYA ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞİMİNE KATKISI 

Dr. Alimuhtar MUHTAROV1 

 

Özet 

Yaşamı ve eseri boyunca evrensel değer ve fikirleri ilan eden büyük Azerbaycanlı şair ve düşünür 
Nizami Gencevi'nin eserleri, insanlığın maddi ve manevi gelişiminin her zaman garantörü 
olmuştur. İdeolojisinin merkezine kusursuz insan sorununu koyan Nizami Gencavi, bu fikirlerle 
tüm dünya halklarına önemli katkılarda bulunmuştur. Kadın özgürlüğü ve adil bir hükümdar 
meselesini gündeme getiren büyük Azerbaycanlı düşünürün, elbette kusursuz insan portresinden 
başlayarak, çocukların yetiştirilmesi ve bu yetiştirmede ailenin ve toplumun rolü neredeyse 
kırmızıdır. "Leyli ve Mecnun" şiirinde geçen "Oğlum Muhammed'e öğüt" şiiri, çocuğunun 
kişiliğinde zamanın süzgecinden geçerek, yüzyıllardır her ebeveyn için bir yetiştirme yöntemi 
olmuştur. 

Sen,ey on dörtyaşlım, tüm bilimlerde olgun! 
İki dünyanın gözünde bir yansıma var! 

Sözlerle başlayan şiirde Nizami'nin çocuk yetiştirmedeki gizemli çağına tanık oluyoruz ki bu da 
elbette ilgi odağında tutulması gereken bir kriter. Bir çocuki çin doğru tavsiye,  kişiliğinin doğru 
oluşumuna yolaçar. Nizami'nin oğlu Muhammed'e tavsiyesi, baba-oğul ilişkilerinin nasılolması 
gerektiğini gösterir. Nizami'nin Muhammed'e yediyıllık tavsiyesi, on dörtyıllık tavsiyesinden 
farklıdır. Bu nedenle, her çağın kendi tavsiyesi olduğunu farketti. Nizami'ye göre anne-baba ne 
kadar bilimsel, bilgilive eğitimli olursa olsun çocuğuna verdiği öğütleri için değer verilmelidir. 
Çocuk, sırayla ebeveynin adını yükseltmelidir. Eserlerinde çocuk ve anne-baba ilişkileri önemli rol 
oynayan şairin ahlaki eğitimin önemini korumaktadır. Bu nedenle Nizami Gencevi, çocuk 
yetiştirmeilkelerini şu sırayla sıralıyor: İnanan olmak, insanlara kibar davranmak, her şeyden önce 
kendine saygı duymak, bilimin gezgini olmak,  bir arkadaş yüzdefa ölçmek , ayık olmak, dünyayı 
doğru tahlil etmek, iyimserlik, meslek seçiminde yanılmamak, akıllıca seçmiş olduğunuz mesleği 
sevmek gibi nitelikler mükemmel bir çocuk yetiştirmenin temel dayanaklarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nizami Gancavi , nasihat, Muhammed, şiir, çocuk yetiştirme. 

 

NIZAMI GANJAVI "KHAMSA" AS AN IMPORTANT CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF 
WORLD CHILDREN'S LITERATURE 

Alimukhtar MUKHTAROV2 

Abstract 

The works of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi, who proclaimed  universal 
values and ideas throughout his life and work, have always been the guarantor of the material 
and spiritual development of mankind. Putting the problem of the perfect man at the center of 
his ideology, Nizami Ganjavi made important contributions to all the people of the world with 
these ideas. In the work of the great Azerbaijani thinker, who raised the issues of women's 
freedom and a just ruler, of course, starting from his perfect man portrait, the upbringing of 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Gence Şubesi Nizami Gencevî Merkezi Kıdemli Araştırmacısı, 

alimuxtar@gmail.com 
2 AMEA- Branch of Ganja, Nizami Ganjavi Center, Doctor of Philosophy in Philology 
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children and the role of the family and society in this upbringing are almost red. The poem 
"Advice to my son Muhammad" in the poem "Leyli and Majnun" has been a method of 
upbringing for every parent for centuries, passing through the filter of time in the person of his 
child. 

You, fourteen-year-old, are mature in all sciences! 
There is a reflection in the eyes of two worlds! 
When you were seven years old 
You opened like a flower, the meadow when you laughed. 
Now that he has reached the age of fourteen, 
His head stands like a cypress in the heavens. 

In the poem, which begins with the words, we witness Nizami's mysterious age in the upbringing 
of children, which, of course, is a criterion that should be kept in the center of attention . The 
right advice for a child leads to the correct formation of his personality. Nizami's advice to his 
son Muhammad shows how father-son relations should be. Nizami's seven-year-old advice to 
Muhammad differs from his fourteen-year-old advice. Therefore, he realized that every age has 
its own advice. According to Nizami, no matter a parent is how scientific, knowledgeable and 
educated, he should be valued for the advice he gives to his child. The child, in turn, should raise 
the name of the parent. The moral education of the poet, whose children's and parents' relations 
play an important role in his works, remains important. For this reason, Nizami Ganjavi lists the 
principles of child rearing in the following order: to be a believer, to treat people politely, to 
respect oneself first of all, to be a traveler of science, when choosing a friend measure in a 
hundred times, to be a sober,   to analyze the world correctly, such qualities as optimism, not to 
be mistaken in choosing a profession and enlightenment, loving the profession you have chosen 
wisely are the main pillars of raising a perfect child. Goethe wrote about Nizami Ganjavi, who 
said that love is at the center of children's upbringing, "The feeling of love for people is expressed 
genius in Nizami's works. 

Keywords: Nizami Gencevi, advice, Muhammad, children, poem. 

 

Giriş: 

Məlum olduğu kimi, orta əsrlərdə Azerbaycanda zəhmətkeş balalarının təlim-terbiye alması üçün 

geniş mekteb şəbəkəsi olmamışdır.Nizami Gəncəvi dövründə təhsil müəssisələrinin ,əsasən, 

mollaxanalardan , tək-tək hallarda ise mədrəsələrdən ibarət olduğu məlumdur.Bununla belə orta əsrlər 

Azerbaycanı dünyanın ən görkəmli mütəfəkkirləri ile bir sırada dayanan Xaqani Şirvani, Nizami 

Gəncəvi,Məhsəti Gəncəvi, Nəsirəddin Tusi, Şeyx Mahmud Şəbüstəri, İmadəddin 

Nəsimi, Saib Təbrizi kimi görkəmli alimlər ve sənətkarlar yetirmişdir. 

Geniş mektep şəbəkəsinin olmadığı bir şəraitdə həmin şəxsiyyətləri müəyyən mənada ailə terbiyesinin 

yetirməsi hesab etmək olar. Çünki Xaqaninin, Nizaminin, Xətainin, S.Təbrizinin ve 

bir çox başqalarının inkişafı ve formalaşmasında ailə terbiyesinin əsas rol oynadığı məlumdur. 

Belə olduğu halda Azerbaycanda orta əsrlərə məxsus ailə terbiyesi məsələlərinin öyrənilməsi de 

maraq doğurmaya bilməz. Bizə elə gəlir ki, həmin məsələnin öyrənilməsi ən azı iki cəhətdən 

əhəmiyyətlidir: birincisi, həmin sahə öyrənilməklə qədim Azerbaycanda ailə terbiyesinin məzmunu, 

məqsəd ve vəzifələri, üsul ve vasitələri müəyyənləşdirilər, pedaqoji fikir tariximizin maraqlı 

səhifələri elm aləmində öz qiymətini almış olar. İkincisi, ailə terbiyesi tarixində istifadə edilmiş üsul 

ve vasitələrin, ənənələrin bugünkü baxımdan faydalı olanları üzə çıxarılıb terbiyeçilərin nəzərinə 

çatdırıla bilər.Məhz bu istiqamətdən yanaşaraq Dahi Azerbaycan  mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi  

yaradıcılğında gənc nəslin terbiyesi ile bağlı ehtiva edilən üsulları tədqiqata cəlb etmişiz. 

 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”Si Dünya Uşaq Edebiyatının İnkişafında  

Önəmli ve Əvəzedilməz Mənbə Kimi 

Böyük Azerbaycan şairi ve mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi dünya edebiyatının nadir edebi simalarından 

biridir. Onun poeziyasında hər bir mövzu ve hadisə mütəfəkkir şair qəlbindən keçərək, dərin ictimai 
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ve fəlsəfi məzmun almışdır.Nizami Gəncəvi yaradıcılığında insanlıq üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün 

məsələlər ətraflı şəkildə işıqlandırılmışdır.Qadın azadlığı, ədalətli hökmdarn prinsipi dahi 

mütəfəkkirin yaradıcılığından qırmızı xətlə keçdiyi kimi, əlbəttə ki, uşaq terbiyesi, övlad terbiyesi de 

şairin “Xəmsə” sində geniş şəkildə işıqlandırılmış, günümüz üçün vacib olan ailə terbiyesinin, 

vətənpərvər ve terbiyeli övlad yetişdirməyin yollarını, metodlarını hayati əhəmiyyət kəsb edən konkret 

faktlarla bizlərə ərməğan etmişdir. 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”-sinə məlum olduğu kimi beş poema daxildir.Bu piemaların hər birində dahi 

mütəfəkkir bəşəriyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün problemləri bədii cəhətdən ifadə etmişdir. 

“Xəmsə”-yə daxil olan ilk poemasında iyirmi hikayet ve iyirmi məqalət verilmişdir.Bu hikayetlərin 

biri məhz bizim mövzumuza- uşaq terbiyesinə həsr edildiyinə görə üzərində dhah geniş dayanacağıq. 

Poemada yer alan hikaye “Yaralı çocuğun dastanı” adlanır.Hikayedə dahi mütəfəkkir bir mənalı olarak 

övlad terbiyesində xarakter amilinin üzərində xüsusi  dayanır. 

Hər şeydən azad olan, şən, qayğısız bir bala, 

Oynayırdı küçədə iki-üç yaşıdıyla. 

Ayağını atarkən yazıq bala sürüşdü, 

Yürüdüyü yoldaca üzüstə yerə düşdü. 

Addımlaya bilmədi, özünü şikəst sandı, 

Sanki təkcə dizi yox, qəlbi de yaralandı. 

Təngnəfəs yürüdü çocuğun yoldaşları, 

Eserlənib, pərt olub, çatümışdı qaşları. 

Onu sevən bir dostu sözünü uda-uda,  

Pıçıldadı astaca: - Ataq, qalsm quyuda 

Sirr aşkara çıxmasın Günəş yayılan sayaq,  

Atasının yanında xəcalətli qalmayaq. 

Bu yerdə uzaqgörən, sərt bir yavru da vardı, 

Yaralanmış çocuğa düşməni tək baxardı. 

Ciddiləşib, üz tutdu öz arxadaşlarına,  

-Örtmək olmaz bu işi! - dedi yoldaşlarına. 

Məndən görərlər. Məni düşmən bilirlər ona, 

Büdrəyənin suçunu yükləyərlər boynuma. 

-Qoy gəlib çarə qılsın! - Yürüdü zirək oğlan, 

Uşağın atasına xəbər apardı əlan.       [3.179]. 

Nizami Gəncəvinin bu hikaye ile bizə demək istədiyi mətləb odur ki, kimin ki, xilqətində gövhər  

xridarı var O , mütləq üz aağrdacaq ve xarakterinin gərəyini edəcəkdir.Bu məqamda pedoqoq alim 

Bayram Apoyevin qeyd edir ki, “Xəmsə”nin qeyd olunan problem baxımından tədqiqi ve təhlili 

göstərir ki, filosof-şair ve terbiyeçi-pedaqoq olan dahi Nizami həmin amillərin hər biri-nin 

əhəmiyyətini sezmiş, poemalarında müvafiq də-yərli fikir ve ideyaları irəli sürmüşdür.”  [2.52]. 

Hikayedə təbliğ edilən ideyayaya şair bşqa yerdə “Cütcü saf tum əksə tarlaya əgər, Şübhəsiz tarladan 

saf  tum göyərər” ifadeleri ile toxunmuşdur. 

Dahi Azərbyacan şairi ve mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin uşaq terbiyesi ile bağlı fikirlərinini ən geniş 

təbliğ olunduğu əsər əlbəttə ki, “Leyli ve Məcnun” poemasıdır. "Leyli ve Məcnun" poeması insan ve 

zaman mövzusu ətrafında şairin düşüncelərindən ibarət möhtəşəm bir poeziya ümmanıdır. Nizaminin 

"Leyli ve Məcnun" poeması ancaq nakam bir eşq macərasının nəzmə çəkilməsi deyil, bəlkə daha çox 
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bu mövzudan istifadə edərək insan haqqında yaradılmış bədii- fəlsəfı bir əsərdir. İnsan düşünəbilər ki, 

bütün bu söhbətlərin "Leyli ve Məcnun" mövzusu ile nəəlaqəsi var. Ancaq şairin əsərini diqqətlə 

oxusaq, anlayarıq ki, bu rəngarəng düşüncelər birbaşa "Leyli ve Məcnun" mövzusu ile bağlıdır. Şair 

əsərin həm əvvəlində, həm dəəsər boyu müxtəlif yerlərdə müxtəlif üsullarla hayat, dünya, dövrün 

insanları, onların amalları, səviyyələri, əməlləri haqqında söhbət açır, bu söhbətləri de mövzuya yad, 

kənar bilmir. 

Məhz bu qədər rəngarəng mövzular içində Nizami Gəncəvi oğlu Məhəmmədin timsalında mükəmməl 

bir övlad terbiyesi modeli ortaya qoymuşdur. 

“Leyli ve Məcunun” poemasında yer alan “Oğlum Məhəmmədə Nəsihət” əsəri öz övladının timsalında 

zaman süzgəcindən keçərək əsrlər boyu hər bir valideyn üçün övladının terbiyesində qəlibləşən bir 

terbiye metodu olmuşdur.Gəncliyin terbiyesi edebiyatın sütun mövzularındandır. Bu baxımdan da 

edebiyatın hər dönəmində, o cümlədən, klassik edebiyatda gəncliyin sağlam ruhda böyüməsi 

məsələsinə böyük yer verilir. Qayəsi nəsihət-ibrət ve tövsiyyələrin məcmusu kimi çıxış edən bu 

mövzulara “Oğul nəsihəti”, “Oğlum Məhəmmədə nəsihət” ve s. başlıqlarla təsadüf edirik. Qəlbində 

halkının əvəzsiz sevgisini yaşadan, yaradıcılığını xilqətin iki dünyasıının ən yüksək səviyyədə 

tərənnümü üstündə quran Nizami Gəncəvi “Oğlum Məhəmmədə nəsihət” şiirində oğluna 

söylədiklərini təkcə Məhəmmədə deyil, dövrünün gəncliyinə üz tutaraq söyləmişdir. Şair bir tərəfdən 

şiiriyyatın, sənətin səviyyəcə aliliyinin tərənnümçüsü kimi çıxış edirsə, digər tərəfdən zəmanəsinin 

şiirə yetərincə dəyər verməməsindən şikayət edərək narazılığını bildirir: 

Görürəm şöhrətdə ləyaqətin var, 

Şeirdə, sənətdə məharətin var. 

Şairlik eləmə! Dövrə bax ki, bir, 

Tərif əvəzinə pislənir şiir. 

Şeirdən ucalıq umma dünyada, 

Çünki Nizamiylə qurtardı o da          [4.51]. 

Kiçiyin böyük sözünü eşitməsi, seçdiyi sənətin əsil ustası olması fikri şiirin əsas məğzini təşkil edir 

ki, bu da zaman ve məkan hüdudlarını aşan əbədi nəsihətdir: 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

Kamil bir palançı olsa da insan, 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. 

Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək, 

Bir insan əliboş gəzməsin gərək           [4.52]. 

 

Sonuç 

Bir sözlə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı zamanın çağırışı ile səsləşərək, yüzilliklər boyunca halkımızın 

mənəviyyatının zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır.Dahi şairimizin təkcə uşaq terbiyesi ile bağlı 

olan fikirləri deyil, həm de mövzularda yazdığı hər bir beyti öz türk millətinin timsalında ümumbəşəri 

xarakter daşıyaraq bütün millətlər üçüçn öz yaradıcılığının qapısını açıq buraxmışdır.Bütün hayatı 

boyu “Çalış insanların işinə yara, Geysin əməlindən dünya zər xara” fikrini əsas tutan böyük 

Azerbaycan türkünü rəhmətlə anırıq. 
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DÎVAN-I HİKMET’TE GÖNÜL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TELMİHLER 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ATLANSOY1 

 

Özet 

XII. yüzyılda yaşamış Pir-i Türkistan Ahmed Yesevî'nin şiirlerine hikmet, şiirlerinin toplandığı 
kitaba Divan-ı Hikmet adı verilmiştir. Hikmetlerde gönül eğitimi ilgili önemli telmih unsurları 
bulunmaktadır. Şiir dokusunda menkıbelere, tarihî olay, kişi ya da inanışlara telmih bir sanattır. 
Telmih, okuyucunun çağrışım gücünü harekete geçirerek ifadenin anlam çerçevesini genişletir. 
Şiirdeki duyguyla paralellik bulunan ve okuyucunun referans dünyasında ayrıcalık taşıyan telmih, 
verilmek istenen imaja daha da b ir derinlik kazandırır. 

Bu bildiride Divan-ı Hikmet’teki Allah, Didar, Hak, Hu, Kadir, Rab, Rahim, Rahman ve Sübhan gibi 
güzel isimlere yapılan telmihler;  Hz. Adem, Hz.  Yusuf ve Hz. Muhammed gibi peygamberlere 
yapılan telmihler, Hallac-ı Mansur, İbrahim Edhem gibi şahsiyetlere yapılan telmihler; arş, âşık, 
cennet, cehennem, dergâh, didar, firdevs, gavs,  gılman, huri, kıyamet, kırklar, makam, mey, pir, 
şarap, şeyh, tövbe ve zikir gibi terimlere yapılan telmihlerin yanı sıra diğer bazı telmihler şiirler 
üzerinde gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet, telmih, gönül eğitimi, değer sistemi. 

 

REFERRINGS ON HEART EDUCATION IN DİVAN-I HİKMET 

Abstract 

The poems of Pir-i Turkistan Ahmed Yesevi, who lived in the XII. century, were called Wisdom 
and the book in which his poems were collected was called Divan-ı Hikmet. Wisdoms have 
important attributes related to heart education. In poetry, telmih is an art that is attached to 
legends, historical events, people or beliefs which expands the meaning frame of the expression 
by activating the associative power of the reader. Paralleling the feeling in poetry and having 
privilege in the reader's reference world, telmih adds even more depth to the desired image. 

In this paper, the suggestions made to beautiful names of Allah such as Allah, Didar, Hak, Hu, 
Huda, Kadir, Rab, Rahim, Rahman and Subhan in the Divan-i Hikmet; and telmihs made to 
prophets such as Hz. Adam, Yusuf Muhammad, and to personalities such as Hallac-ı Mansur and 
İbrahim Edhem. In addition to those, suggestions also made to terms such as arsh, aşık, heaven, 
hell, dervish, didar, firdevs, gavs, gilman, huri, doomsday, forties, maqam, mey, pir, sevda, wine, 
sheikh, repentance and dhikr.Here some other telmihs in poems will be displayed. 

Keywords: Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet, telmih, heart education, value system. 

 

Giriş 

Ahmed Yesevî, XI. yüzyılın sonlarında Batı Türkistan'daki Sayram kasabasında doğmuştur. 

Babası Şeyh İbrahim, annesi Mûsa Şeyh'in kızı Ayşe Hatun'dur. Mûsa Şeyh, Şeyh İbrahim'in 

halifelerindendi. Ahmed Yesevî, anne ve babasını kaybedince ablası Gevher Şehnazla birlikte Yesi'ye 

göçerler ve Yesevî, Arslan Baba'ya intisap eder: “Ağzını aç ey çocuk, emanetini vereyim; Lezzetini 
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tatmadım, aç ağzına salayım; Hak Resulün emrini, ümmet olsam, kılayım. Arslan Babam sözlerini 

işitiniz teberrük**” 

Arslan Baba da vefat edince Yesevî, Buhara'ya giderek Şeyh Yûsuf Hemedanî'ye intisap eder.  

Yesevî, uzun süre şeyhinin irşatlarından feyz almış ve  Şeyh Yûsuf Hemedanî 1140'ta ölünce 

sırasıyla diğer halifeler onun yerini almış; Yesevî 1160'ta irşat postuna oturmuştur. Bir süre sonra bu 

makamı kendisinden sonraki halifeye terk eden Yesevî, Yesi'ye dönerek irşatlarına orada devam etmiş 

ve 1166’da vefat etmiştir (Selçuk 2014). Hikmetler söylemesiyle tanınmış ve Türkistan halkı 

tarafından çok sevilmiştir. Birçok kimse gibi ünlü seyyah Evliya Çelebi de soyunu Yesevî'ye 

bağlamıştır. Rivayete göre Yesevî 63 yaşına gelince Hazreti Peygamber'e olan bağlılığından dolayı 

geri kalan ömrünü çilehanede geçirmiştir (Tatcı-Bice 2016: 51). 

Yesevî'nin şiirlerine hikmet (Kara 1998: 518-519), şiirlerinin toplandığı kitaba da Dîvan-ı 

Hikmet (Eraslan: 1983) adı verilmiştir. Yesevî şiirlerini Karahanlı Türkçesiyle yazmıştır. Fakat 

Yesevî'nin bu şiirlerinde değişik dönemlere ait dil özellikleri görülür (Üşenmez, 2008: 249-251). 

Ayrıca Dîvan-ı Hikmet'teki şiirlerin hepsi Yesevî'ye ait değildir. Halifeleri tarafından  birçok hikmet 

ona izafe edilmiştir. Şekil ve muhteva bakımından bu hikmetlerin çoğu birbirine benzediğinden 

hangilerinin Yesevî'ye ait olduğunu ayırmak zordur (Köprülü 1993). Hikmetler edebî bakımdan XII. 

Yüzyıl Karahanlı dönemine ait kabul edilir (Gemalmaz 1994: 5-17). 

Hikmetlerde Kur’an’ın hikmet temelli yorumları ve değerler eğitimi ile ilgili önemli telmih 

unsurları bulunmaktadır (Gül 2016: 156-171). 

 

Telmih 

Telmih, belli bir metni, bütünüyle değil, kısmen, tam belirtmeden alıntılamaktır. Okur, 

ipuçlarından yola çıkarak bütünü tamamlamalıdır. Şiir dokusunda menkıbelere, tarihî olay, kişi ya da 

inanışlara telmih bir sanattır. Telmih, okuyucunun çağrışım gücünü harekete geçirerek ifadenin anlam 

çerçevesini genişletir. Şiirdeki duyguyla paralellik bulunan ve okuyucunun referans dünyasında 

ayrıcalık taşıyan telmih, verilmek istenen imaja daha da bir derinlik kazandırır. 

Telmihlerin büyük bir kısmını peygamber kıssaları ve onların yaşadıkları önemli olaylar 

oluşturur. Telmihte bulunulan isimlerin, tarihi ve kültürel olayların hitap edilen okuyucu kitlesi 

üzerinde sağladığı tasavvur gücünün genişliği, üst dil kullanan şair için vaz geçilmezdir. Günlük dilde 

sözün etkisini arttıran ‘Eyüp Sabrı, Halil İbrahim Bereketi’ ifadeleri, insan zihnindeki belli kodlara 

telmihlerdir. Yüzyıllara uzanan bir yelpazede dilin anlam ve tecrübe dünyasıyla ilişkisi, şairi insan 

dimağındaki olaylara atıfta bulunmaya yöneltir: 

Bir şairin telmih dünyası onun şiir evreninin oluşmasında etkin rol oynar. Şairin dünya idraki 

ve sahip olduğu hassasiyetler bazı konuları öne almaya, daha güçlü göndermede bulunmaya, benzetme 

yoluyla hatırlatmaya yol açar (Genç 1996: 425-443). 

Divan-ı Hikmet’teki gönül eğitimi ile ilgili değerler, tema başlıkları altında altı çizilerek 

verilecektir. 

A. Allah, Didar, Hak, Hû, Kadir, Rab, Rahim, Rahman, Sübhan, Yezdan İsimlerine Telmihler 

1. Allah: “Allah! dedim, şeytan benden uzaklaştı”, “Allah bana nasip kılsa, bana sen gereksin 

sen”, “Allah'a hamd olsun, pîr hizmetini tamamladım”, “Tahta üzere alındığında ne yaparım 

Allah'ım”, “Kanlar yutup Allah dedim”, “Hak yoluna girenler, Allah deyip gidenler”, 

“Allah'ına sığınsan seher vakti olanda” 

2. Didar: “Didar için hepsini terkettim işte”, “Mansur gibi Didar için kavga kıldım” 

3. Hak: “Hak yâdından zerre gafil olmayanlar, yatsa kalksa, Hak zikrini koymayanlar, vallah, 

billah, dünya haram, almayanlar”, “O sebepten Hakka sığınıp geldim işte”,  “O sebepten 

Hakka sığınıp geldim işte, “Hak Mustafa cemalini gördüm işte”, “Zâkir olup, şâkir Hakkı 
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buldum”, “Ben yirmi iki yaşta fâni oldum; merhem olup gerçek dertliye deva oldum; sahte 

âşığa, gerçek âşığa tanık oldum; O sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, “Ey dostlar, erdi 

yirmi üçe yaşım; davam yalan, tamamı boş taatlarım; kıyamet günü ben çıplak, şaşı ne 

yapayım? O sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, “Ben yirmi dört yaşıma girdim, Haktan 

uzak; ahirete varır olsam, hani hazırlık? Öldüğümde toplanıp vurup yüz bin dayak; O 

sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, “Yirmi yedi yaşımda piri buldum; gördüğüm her sırrı 

perde ile sarıp örttüm; eşiğine yaslanarak izini öptüm; O sebepten Hakka sığınıp geldim 

işte”, “Ben yirmi sekiz yaşımda âşık oldum; gece yatmayıp, mihnet çekip sadık oldum; 

ondan sonra dergâhına layık oldum; o sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, “Yirmi dokuz 

yaşa girdim, harap halim; aşk yolunda toprak gibi olamadım; halim harap, bağrım kebap, 

yaş dolu gözüm; o sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, “Otuz yaşımda odun kılıp 

yandırdılar; hep ulular yığılıp dünya koydurdular; vurup, söğüp yalnız Hakkı sevdirdiler; o 

sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, Hakka kavuşur muyum?" diye, ruhum müştak”, “Kul 

Hace Ahmed, dünya koysan, işin biter; göğsünden çıkan ahın Arşa yeter; can verende Hak 

Mustafa elinden tutar; o sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, “Cenazemin arkasından taşlar 

atın; ayağımdan sürüyerek mezara iletin; "Hakka kulluk kılmadım" diyip döğüp tepin; o 

sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, “Bir gün değil, altmış üçe erdi yaşım; yazık, Hakkı 

bulmamaktan kırık gönlüm; yer üstünde sultanım deyip kibirlendim; şakir olup yer altına 

girdim işte”, “Her kim Hakkın kulu olsa, Hakka dönsün; Hakka dönmeyen gafil kullar öteye 

varsın; Kul Hace Ahmed nasıl burada mekân tutsun; gece gündüz korkup durur, heybeti 

var”, “Zakir olup, şakir olup Hakkı buldum; dünya, ahiret haram kılıp ezip teptim; divane 

olup, rüsva olup candan geçtim; gamsız olup yer altına girdim işte”, “Âşık olsan, önce varıp 

Hakkı tanı”, “Hakkı seven âşıklar helalinden yemişler”, “Sizi, bizi Hak yarattı taat için”, 

“Hakka bakmadan; gece gündüz gamsız yürüdüm”, “Tevbe kılıp Hakka dönen âşıklara 

cennet içinde dört pınarda şerbeti var. Tevbe kılıp Hakka dönmeyen gafillere”, “Hak Taalâ 

hükmü ile azm etmekte dostlarım”, “Hak emrine cümle alem halkı razı oldu hakikatli 

bendeler daim razıdır dostlarım”, “Kul Hace Ahmed tûtisi havalanmakta uçmaya neylesin 

miskin ki o Hak hükmüdür dostlarım”, “Dervişler Hakkın manzuru, zikri olur gülzarı, 

Hakkın yâdı esrarı, hoş edepli dervişler”, “Hak yoluna girenler, Allah deyip gidenler 

erenleri izleyip memalikten geçmişler”, “Hakkı seven âşıklar helalinden yemişler”, “Hak 

kulları dervişler hakikati bilmişler; Hakka âşık olan Hak yoluna girmişler”, “Göz açıp 

Hakkı görür dervişler sohbetinde”, “Kul Hace Ahmed bilmişsin, Hak yoluna girmişsin, Hak 

yoluna girenler Hak didarın görmüşler” 

4. Hû: “Ne hoş tatlı Hû yâdı seher vakti olanda; baldan tatlı Hû adı seher vakti olanda” 

5. Kadir: “Kadir Rabbim kudret ile nazar kıldı; mutlu olup yer altına girdim işte. Garip kulun 

bu dünyadan göçüp gitti; mahrem olup yer altına girdim işte” 

6. Rab, Rahîm, Rahman: Bu iş ile ya Rab seni bulur muyum?”, “Didarını görmeye Rahîm 

adlı Rahman var”, “Kadir Rabbim, rahîm, rahman, rahmeti var”, “Rabbim yâdı dilinde, 

Allah diyen dervişler” 

7.  Sübhan: “Günah ile yaşım oldu yirmi beş; Sübhan Rabbim, zikr öğretip göğsümü deş; 

göğsümdeki düğümleri sen kendin çöz; O sebepten Hakka sığınıp geldim işte” 

8. Yezdan: “Bildirici Yezdan var”. 

 

B. Telmihte Bulunulan Peygamberler 

İnsanlığın hafızasında derin izler bırakan tarihi olaylar belli mesajların iletilmesinde etkin rol 

oynarlar. Peygambere olan sevgi ve bağlılığı ile Yesevî, Hz. Muhammed’in yanı sıra diğer 

peygamberlere de telmihte bulunmuştur. 

1. Hz. Adem: İlk insan, ilk peygamber, ilk şair: “On altımda bütün ruhlar nasip verdi; ‘Size 

mübarek olsun’ diyerek Âdem geldi; ‘Evladım’ deyip, boynuma sarılıp gönlümü aldı, on 

yedimde Türkistan'da bulundum işte”. 

2. Hz. Muhammed: Resul,  son peygamber ‘Hak Mustafa’, ‘Hakikat-i Muhammediye’: “On 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   405 
 

sekizimde Kırklar ile şarap içtim; zikrini deyip, hazır durup göğsümü deştim; nasip kıldı, 

cennet gezip huriler kucakladım; Hak Mustafa cemalini gördüm işte”, “Âlem fahri Mustafa, 

öyle dedi merhaba”, “Kul Hace Ahmed, dünya koysan, işin biter; göğsünden çıkan ahın arşa 

yeter; can verende Hak Mustafa elinden tutar; o sebepten Hakka sığınıp geldim işte”, “Resûl'a 

vahiy geldi, başından tacın aldı, kalktı hadimlik kıldı dervişler sohbetinde” 

3. Hz. Yusuf: Kur’an’da ‘ahsenu’l-kasas’ olarak  nitelenen sure bulunan, güzelliğiyle meşhur 

peygamber: “Cennet der ki: Ne dersin, sözü bilmez söylersin; sende Fir'avn var olsa, bende 

Yusuf Ken'an var” 

4. Hz. Zekeriyya, Eyüp ve Musa Peygamberler: “Zekeriyya gibi bu başıma bıçkı koysam, 

Eyyub gibi bu bedenime kurtu koysam, Musa gibi Tur dağında ibadet eylesem, Bu iş ile ya 

Rab seni bulur muyum?” 

 

C. Dinî-Tasavvufî ve Edebî Telmihler: 

Yesevî, telmihleri, iletmek istediği mesajların inandırıcılığı için birer referansa dönüştürür. 

Duygu değeri yüksek ve hayranlık duyulan kişilerin seçilmesi okuyucuyu şiirler arasında bağ kurmaya 

yöneltir: 

1. Aşk, Âşık, Dergâh, Sufi, Mescit, Minber, Âlim, Kitap, Molla, Müftü, Kadı, İmam, Vaiz, 

Hakim, Rüşvet: “Âlimlere kitap gerek, sûfilere mescit gerek”, “Aşkın kıldı şeyda beni”, 

“Âşık olsan, candan geçip bir defa öl”, “Aşk oduna yananlar”, “On sekiz bin âlemde hayran 

olan âşıklar, bulmayıp maşuk çerağın sersan olan âşıklar”, “Her an başı dört dönüp, gözü 

halka çevrilip, Hû hû diye kavrulup giryan olan âşıklar”, “Hakka âşık olan Hak yoluna 

girmişler”, “Vaizlere minber gerek, bana sen gereksin sen”, “Âşık ile can gizlerler rengi sarı 

dervişler”, “Âşık olsan, önce varıp Hakkı tanı”, “Hakkı seven âşıklar helalinden yemişler”, 

“Kadı, imam olanlar, haksız dava kılanlar eşek gibi olarak yük altında kalmışlar”, “Molla, 

müftü olanlar, yalan fetva verenler, akı kara kılanlar cehenneme girmişler”, “Kavrulup yanıp 

kül olan, aşkında bülbül olan, kimi görse kul olan, merdan olan âşıklar”, “Yol üstünde hâk 

olan, sineleri çâk olan zikrini diyip pâk olan, nalân olan âşıklar”, “Himmet kuru bağlayan, 

yürek bağır dağlayan, feryad edip ağlayan, giryan olan âşıklar”, “Bazen yüzü sararıp, bazen 

yolunda garip, teşbihleri ‘Ya Habib’ cevlan olan âşıklar”, “Ahmed sen hem âşık ol, sıdkın ile 

sadık ol, dergâhına layık ol, canan olan âşıklar”, “Rüşvet alan hakimler, haram alıp yiyenler 

parmağının dişleyip korkup durup kalmışlar” 

2. Gavs, Makam, Hızır, Mey: “On dokuzumda yetmiş makam gösteriverdi”, “Nereye varsam, 

Hızır Babam hazır oldu; gavsu'l-gıyas mey içirdi, doydum işte”, “Makamlar aştım; Allah'a 

hamd olsun” 

3. Edhem: Edhem olup yer altına girdim işte” 

4. İman, Mümin, Ruh: “İman mumunu yandırsan, ruh kuşunu uyandırsan”, “Mü'min kullar, 

sadıklar, sıdkı ile duranlar, dünyalığın sarf edip cennet hûrun kucaklamışlar”, “Bu kafesin 

tûtisi havalanmakta uçmaya; bir karanlık şulesiz yere varmakta, dostlarım”, “Ey benim 

yaranlarım, himmet tutun imanıma; düşmanım imanıma zahmet vermekte, dostlarım” 

5. Leyla ve Mecnun: “Mecnun'lara Leyla gerek” 

6. Mansur: Mansur gibi Didar için kavga kıldım” 

7. Şeyh, Pir, Kırklar, Şarap: “Şeyhim diye dava kılıp yolda kaldım”, “On sekizimde Kırklar 

ile şarap içtim”, “Pîr-i mugan nazar kıldı, şarap içtim”, “Pîr hizmetini tamamladım” 

8. Firavun, Haman: “Bende Fir'avn, Haman var” 

9. Şeytan: “Allah! dedim, Şeytan benden uzaklaştı” 

10. Âyet, Hadis, Kur’an, Kitap: “Âlimlerin gönlünde âyet hadis Kur’an var”, “Âlimlere kitap 

gerek, sûfilere mescit gerek” 
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11. Arş, Dünya-Ahiret, Kabir Hayatı, Kıyamet: “Göğsünden çıkan ahın arşa yeter”, “Dünya 

koysan, işin biter”, “Tevbesizler bu dünyadan göçülmez bilir; ölüp varsa, kabir azabını 

görmez bilir”, “Dünya, ahiret haram kılıp ezip teptim”, “Kabir içinde o kul asla ölmez olur”, 

“Dar lahidde katı hasreti var”, “Öldüğünde kabre girse, kabri genişler”, ““Ukbadan haber 

duyup yola giren dervişler”, “İki cihanda ümidim, bana sen gereksin sen”, “Gafillere dünya 

gerek, âkillere ukba gerek”, “Biliniz, iki cihan göze almaz dervişler”, “Dünya benim diyenler, 

cihan malını alanlar, kerkes kuş gibi olup, o harama batmışlar”, “Mü'min kullar, sadıklar, 

sıdkı ile duranlar, dünyalığın sarf edip cennet hûrun kucaklamışlar”, “Olsa kıyametin günü, 

hazır olur cümleleri, kıldığın ameller hani, bilmem ki halim ne olur” 

12. Cennet-Cehennem: “Cennet mülkünü anlayan kullar tevbe kılsın”, “Âlem tamam cennet 

olsa”, “Cennet gezip huriler kucakladım”, “Firdevs adlı cennetinden haberci geldi”, 

“Cehennemde olmasın deyip tasalandı”, “Cennet cehennem savaşır, savaşmakta beyan var; 

cehennemden ben üstün”, “Cennet der ki: Ben üstün, peygamberler bende var”, “Cennet der 

ki: Ne dersin, sözü bilmez söylersin”, “Cehennem der: Ben üstün, tersa, cahud bende var”, 

“Cennet der ki: Ben üstün, mü'min kullar bende var”, “Cehennem der: Ben üstün, zalim kullar 

bende var”, “Cennet der ki: Ben üstün, âlim kullar bende var”, “Cehennem der: Ben üstün, 

münafıklar bende var”, “Cennet der ki: Ben üstün, zakir kullar bende var”, “Cehennem der: 

Ben üstün, namazsızlar bende var”, “Cennet der ki: Ben üstün, Didar görmek bende var”, 

“Cehennem o an dik durdu, cennete özür kıldı”, “Cennete girem cevlan kılam”, “Molla, 

müftü olanlar, yalan fetva verenler, akı kara kılanlar cehenneme girmişler”, “Mü'min kullar, 

sadıklar, sıdkı ile duranlar, dünyalığın sarf edip cennet hûrun kucaklamışlar” 

13. Firdevs: “Firdevs adlı cennetinden haberci geldi” 

14. Kevser, Hurî-Gılman: “Peygamberler önünde kevser, huri, gılman var”, “On beşimde hûrî, 

gılman karşı geldi”, “Huri, köşkler, gılman, vildan hizmet kılsın”, “Hep huriler karşı gelse”, 

“Ne hurilere nazar kılam”, “Cennet gezip huriler kucakladım”, “Mü'min kullar, sadıklar, 

sıdkı ile duranlar, dünyalığın sarf edip cennet hûrun kucaklamışlar” 

15. İbadet: “Ey Kul Ahmed, sen bu gün, kıl sen ibadet dün ü gün, deme sen ömrümdür uzun, 

bilmem ki halim ne olur” 

16. Sevap-Günah, Helal-Haram: “Günah ile yaşım oldu yirmi beş”, “Sen bağışla günahım 

seher vakti olanda”, “Günahım çok yola sokmaz, esbap dârûsun bulmaz”, “Hakkı seven 

âşıklar helalinden yemişler”, “Dünya benim diyenler, cihan malını alanlar, kerkes kuş gibi 

olup, o harama batmışlar”, “Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama”, “Hiç gelmedi 

benden sevap, orda ne veririm cevap, ger kılsalar yüz bin azap, bilmem ki halim ne olur” 

17. Tövbe: “Tevbe kılıp Hakka dönmeyen gafillere dar lahidde katı hasreti var”, “Tevbesizler 

bu dünyadan göçülmez bilir”, “Tevbe kılıp huzuruna yakın olsun”, “Tevbe kılan âşıklara 

nuru erer” 

18. Zemzem: “Zemzem olup yer altına girdim işte” 

19. Zikir: “Zikrini deyip, hazır durup göğsümü deştim”, “Zikir canın rahatı seher vakti olanda”, 

“Zikrini dedim, içim dışım temizlendi”, “Sübhan Rabbim, zikir öğretip göğsümü deş” 

 

D. Tabiata Yönelik Telmihler: Toprak, Yer, Ateş, Kül, Pınar, Su, Şerbet, Toprak, Tur 

Dağı, Türkistan 

1. Toprak, Yer: “On dördümde toprak gibi oldum işte”, “Aşk yolunda toprak gibi olamadım”, 

“Toprak gibi yol üstünde yolu oldum; âşıkların yanıp sönen külü oldum; hemdem olup yer 

altına girdim işte”, “Mutlu olup yer altına girdim işte”, “Şakir olup yer altına girdim işte”, 

“Huzursuz olup yer altına girdim işte”, “Başım toprak, kendim toprak cismim toprak”, “Hakka 

kavuşur muyum?" diye, ruhum müştak” kavrulup yandım, olamadım asla apak, şebnem olup 

yer altına girdim işte”, “Muhkem olup yer altına girdim işte”, “Tatlı tatlı yiyenler, türlü türlü 

giyenler, altın tahta oturanlar toprak altında kalmışlar” 
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2. Ateş, Kül: “Hace Ahmed'dir benim adım, dünü günü yanar odum”, “Bağrım kebap, yaş dolu 

gözüm”, “Aşk oduna yananlar seher vakti olanda”, “Toprak gibi yol üstünde yolu oldum; 

âşıkların yanıp sönen külü oldum; hemdem olup yer altına girdim işte” “Kavrulup yanıp kül 

olan” 

3. Pınar, Su, Şerbet: “O pınarlar kim içindir, bil sen bunu; tevbe kılan âşıklara içirir onu; 

tevbesizler o pınardan içmez suyu; ona içirir zehir zakkum şerbeti var”, “Tevbe kılıp Hakka 

dönen âşıklara cennet içinde dört pınarda şerbeti var” 

4. Tur Dağı: “Zekeriyya gibi bu başıma bıçkı koysam, Eyyub gibi bu bedenime kurtu koysam, 

Musa gibi Tur dağında ibadet eylesem, Bu iş ile ya Rab seni bulur muyum?” 

5. Türkistan: “On yedimde Türkistan'da bulundum işte” 

 

E. Diğer Telmihler 

Bunların yanında hikmetlerde cemal, derviş, erenler, fahr, fakr, gönül, haset, hasislik, kadere 

rıza, kanaat, kibir, kulluk, nefs, rıza, saadet, sıdk, sadakat, sohbet, yaran temaları da bulunmaktadır: 

1. Cemal, Derviş, Dost, Erenler, Meclis, Sohbet, Yaran: “Erenler cemal görür dervişler 

sohbetinde; yaranlar meclisinde, nur yağar sohbetinde”, “Erenleri izleyip memalikten geçmişler”, 

“Her kim sohbete geldi, erenden nasip aldı, tez geldi, biliş oldu dervişler sohbetinde”, “Ne dilese 

o olur dervişler sohbetinde; her sular zahir olur dervişler sohbetinde”, “Her kim sohbete geldi, 

gönlüne mana doldu ashablar murad buldu dervişler sohbetinde”, “Âm gelse, has olur; yıldız 

gelse, ay olur; mis gelse, altın olur dervişler sohbetinde”, “Kul Hace Ahmed sohbette”, “Dervişler 

Hakkın manzuru, zikri olur gülzarı, Hakkın yâdı esrarı, hoş edepli dervişler”, ““Hak kulları 

dervişler hakikati bilmişler”,  “Gözde yaşın kurutmaz yaşı akan dervişler”, “Sırrı ile söylerler, dile 

hikmet dizerler, âşık ile can gizlerler rengi sarı dervişler”, “Hace Ahmed kul olur, satıp yesin 

dervişler”, “Bu benim a'zalarım canımla mutlu idi, can çıkanda hep a'zam titremekte dostlarım”, 

“Nice yıllık mihribanım can demekte, dostlarım; bu vücudum şehrini fâni kılmakta, dostlarım”, 

“Bu kafesin tûtisi havalanmakta uçmaya; bir karanlık şulesiz yere varmakta, dostlarım”, “Ey 

benim yaranlarım, himmet tutun imanıma; düşmanım imanıma zahmet vermekte, dostlarım” 

2. Fahr, Fakr: “Mirac gecesi kılıp fahr, fakr yolunu almışlar” 

3. Gönül: “Gözüm açtım seni gördüm, hep gönlü sana verdim”, “Hırkaları eğninde, gönlünde yüz 

bin ayan”, “Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama”, “Âlimlerin gönlünde âyet hadis Kur’an 

var” 

4. Haset, Hasis, Kibir: “Kibirlenmeyi yere vurup yenebildim”, “Kibir, hasetler ölür, içine mana 

dolar, göz açıp Hakkı görür dervişler sohbetinde”, “Yer üstünde sultanım deyip kibirlendim”, 

“Cehennem der ben üstün, hasis kullar bende var; hasislerin boynunda ateşten zencirkeşan var” 

5. Kulluk, Sıdk, Sadık: “Her gün yanar bu canım, kullukta yok dermanım”, “Mü'min kullar, 

sadıklar, sıdkı ile duranlar, dünyalığın sarf edip cennet hûrun kucaklamışlar” 

6. Nefs: “On üçümde nefs arzusuna kapılıverdim; nefs başına yüz bin bela tutup saldım”, “Nefsim 

beni çok koşturdu”, “İt nefsini öldürür” 

7. Rıza: “Hak emrine cümle alem halkı razı oldu hakikatli bendeler daim razıdır dostlarım” 

8. Saadet: “Ne güzel saadette dervişler sohbetinde”, “Saadet seher vakti olanda” 

 

Sonuç 

Hikmetlerdeki telmihler; kozmogoninin, inancın ve değer sisteminin kodları ile doludur. 

Yesevî’nin şiirlerinde dînî ve tasavvufî bakış açısının önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda ‘Pir-i 

Türkistan’ olması, hikmetlerdeki temaları daha da önemli kılmaktadır. Burada hikmetler, gönül 

eğitimi değerleri bakımından ele alınmıştır. Asıl konuyu hikmetlerin değerler bakımından incelenmesi 

oluşturmuştur. 
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Hikmetlerin temalarını İslam düşüncesinin ana konuları, Horasan süfiliğinin temel esasları ve 

Yesevî tarikatının adabı teşkil etmektedir. İlâhî aşk, tevhit, ilahî irade ve kudret, Hz. Peygamber’e 

hürmet ve peygamber sevgisi, sünnete uyma, günah ve sevaplar, Allah’ın azameti ve kudreti, züht ve 

takva, İslam ahlakı, menkıbeler, ahiret hayatı, kıyamet hâlleri, cennet-cehennem, dünyadan şikâyet, 

dervişliğin faziletleri, sufilere ait menkıbeler, zikir ve halvet gibi hususlar hikmetlerin temalarını 

oluşturmaktadır (Özköse 2006:305). 

Divan-ı Hikmet’te gönül eğitimi bakımından ele alınabilecek çok sayıda hikmet 

bulunmaktadır. Bunlar, Allah inancı ve sevgisi, peygambere ve onun uygulamalarına  bağlılık, dünya 

hayatının geçiciliği, ahiret hayatının kalıcılığı,  mal ve mülk edinmenin değersizliği, âşığın özellikleri, 

sabır, vefa, ihlas, tövbe, kanaat, hak ve hakikat ehli olmak, ilmiyle amel etmek gibi konularda 

yoğunlaşmaktadır (Konur 2016: 548-567). 

Gönül eğitimi ile edebî metinler arasındaki bağlantının ele alındığı çalışmalarda artış olduğu 

görülmekle birlikte tatmin edici sonuçların elde edilmesi için çalışmaların daha da geliştirilmesine 

ihtiyaç vardır. Gönül eğitimiyle ilgili çalışmalarda istenen sonuçlara ulaşılması bakımından yapılan 

çalışmalara katılım gereklidir (Bayram 2018: 104). Bu noktada kanaat önderlerinin insan modeli 

oluşturma açısından önemi ortaya çıkmaktadır. 
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DİVAN ŞİİRİNDE MAZMUNLAŞAN MEKÂNLAR: ÇOCUK MEKÂNLARI 

Doç. Dr. Abdulkadir ERKAL1 

 

Özet 

Mekân tasvirleri, karakterlerin yaşadıkları, olayların geçtiği fiziki ve soysal çevreyi belli etmesi 
bakımından önemlidir. Mekânlar, görünürlükleri itibariyle koruyuculuğu, sınırlılıkları, yalın ve 
çoğul anlamlarıyla daha çok bilinçle karşılaştırılabilir. Bir diğer taraftan tıpkı farklılaşmaların öne 
çıktığı bilinçte olduğu gibi mekânlarda da iç ve dış farklılıklar göze çarpar. Bu yönüyle çoğu kez 
denilebilir ki bilinç, sembolik mekânlaştırmanın karşılığını oluşturur. Dolayısıyla mekân, asıl 
hüviyetini kahramanın nitelikleriyle örtüşerek onun değişme ve dönüşmesine uygun olarak kılık 
değiştirmekle kazanır.  

Klasik Türk şiiri, ele aldıkları konular ve kullandıkları kaynaklar bakımından çok zengin bir 
hazineye sahiptir. Divan şairi gündelik yaşamın içinde var olan mekânlar ve bu mekânların 
aktörlerini şiirlerinde betimleme yoluyla ustaca kullanır. Bu mekânlardan bazıları ise çocukların 
etkin rol oynadıkları mekânlardır. Mahalle, sokaklar, mektepler, bayram yerleri gibi mekânlar 
ağırlıklı olarak çocukların yaşam alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmada çocukların aktif rol oynadığı mekânlar divan şairinin penceresinden aktarılmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, mekan, çocuk mekanları, mazmun 

 
 

METAPHORIZING PLACES IN DIVAN POETRY: CHİLDREN'S PLACES 

Abstract 

Place depictions are important in terms of revealing the physical and social environment in which 
the events experienced by the characters take place. Places can be compared with more 
consciousness in terms of their visibility, protection, limitations, plain and plural meanings. On 
the other hand, just as in the consciousness where differentiation comes to the fore, internal 
and external differences stand out in spaces. In this respect, it can often be said that 
consciousness constitutes the counterpart of symbolic spatialiation. Therefore, the spatial gains 
its real character by coinciding with the character of the hero and changing disguise in 
accordance with her change and transformation. 

Classical Turkish poetry has a very rich treasure in terms of the topics they deal with and the 
resources they use. Divan poet skillfully uses the places that exist in daily life and the actors of 
these spaces through depictions in his poems. Some of these places are places where children 
play an active role. Places such as the neighborhood, streets, schools, and festival places are 
predominantly children's living spaces. 

In this study, the places where children play an active role will be tried to be transferred from 
the perspective of the divan poet. 

Key Words: Divan poetry, spatial, children's places, mazmun. 

 

                                                           
1 Anadolu Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve edebiyatı Böl. Öğrt. Üyesi, e-mail: abdulkadirerkal@anadolu.edu.tr 
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GİRİŞ: 

Mekân, Yunan felsefesinden günümüze kadar üzerinde tartışmaların devam ettiği bir konudur. 

İslam felsefesinin gelişmesinden sonra mekân konusunun burada da yer aldığı bilinmektedir. 

Günümüzde ise küreselleşen dünyadaki değişiklikler mekân üzerine yeni yorumların yapılmasını 

sağlamıştır. Bu anlayışa göre mekân, insanın algısı, insan ile nesneler arası ya da nesnelerin 

birbirleriyle ilişkileri açısından ele alınarak bu ilişkiler içinde zamana bağlı olan bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Bu ilişki içinde mekân bir nesne olarak değil insana anlama ufku açan bir alan 

olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında mekân kavramı içinde soyut ile somut arasında sürekli 

bir gidiş-geliş çeşitliliği bulunmaktadır. 

Mekân tasvirleri, karakterlerin yaşadıkları, olayların geçtiği fiziki ve soysal çevreyi belli 

etmesi bakımından önemlidir. Mekânlar, görünürlükleri itibariyle koruyuculuğu, sınırlılıkları, yalın 

ve çoğul anlamlarıyla daha çok bilinçle karşılaştırılabilir. Bir diğer taraftan tıpkı farklılaşmaların öne 

çıktığı bilinçte olduğu gibi mekânlarda da iç ve dış farklılıklar göze çarpar. Bu yönüyle çoğu kez 

denilebilir ki bilinç, sembolik mekânlaştırmanın karşılığını oluşturur. Dolayısıyla mekân asıl 

hüviyetini kahramanın nitelikleriyle örtüşerek onun değişme ve dönüşmesine uygun olarak kılık 

değiştirmekle kazanır. Klasik Türk şiiri, ele aldıkları konular ve kullandıkları kaynaklar bakımından 

çok zengin bir hazineye sahiptir. Şiirlerde yer verilen mevzularla ilgili olarak divan şairlerinin Türk-

İslam kültürünün yanı sıra çok farklı coğrafyalar, ülkeler, kavimler, dinler ve bu dinlerle bağlantılı 

ibadethaneler, mekânlar ve yaşam şekilleri vb gibi unsurları şiirlerinde benzetme unsuru olarak 

kullanılmıştır. 

 

Divan Şiirinde Çocuk Mekânları: 

Çocuk, Divan şiirinde ağırlıklı olarak Arapça bir sözcük olan ‘tıfl’ kelimesi ile ifade edilir. 

Divan şiirinde çocukluk dönemlerini konu alan şiirler oldukça azdır. Yaşnâmelerde geçen bu şiirler, 

sanat değeri bakımından yoksundur. Divan şiirinde çocukların daha yoğun olarak varlıklarını 

sürdürdükleri mekânlar kamu alanı olarak niteleyebileceğimiz ortak kullanım alanları olan, mahalle, 

mektep (okul) ve bayram yerlerinin kullanıldığını görürüz. Bu mekânların asli aktörleri olan çocuklar, 

çocuk-mekân ilişkisi bakımından şiirde çeşitli benzetme ilişkileri kullanılarak işlenmiştir. 

 

Mahalle/Sokak: 

Sokak çocuk için vazgeçilmez bir oyun yeridir. Oyunla kurulan bir dünyanın, oyunla kavranan 

insan gerçekliğinin eşsiz mekânıdır sokak. Oynadığı oyunların kültürel ve sembolik karşılıklarını 

elbette düşünmeyen, bunların derin anlamları üzerine kafa yormayı bir kenara bırakan ve sadece 

keyifli vakitler geçirip eğlenmek isteyen çocuk, ‘mış gibi yaparak’ oyunun içinde gerçeği, gerçeğin 

içinde oyunu hissetmeyi başarabilir (Alver 2017: 87). 

Oyun, çocuk kültürünün en önemli ögelerinden biridir, hatta kendisi başlı başına bir kültürdür. 

Oyunun çocuğun zihinsel, duygusal, toplumsal gelişimine ne çok katkıda bulunduğu herkes tarafından 

söylenir, Oyun bir kültürdür ve çocuk bu kültürün sadece pasif bir alıcısı değil aktif bir 

oluşturucusudur. Çocuk öğrendiği oyunları sergilediği gibi kendinden oyunlar da üretebilmektedir. 

Oyun kültürünün bayramlar, eğlence yerleri, bayram yerleri, sokaklar ve mahalle denkleminde ne 

denli zengin olduğunu pek çok hatıraya dayanarak göstermektedir. 

Sokak çocuk için sadece oyun yeri değil, sosyalleşmenin önemli bir durağıdır aynı zamanda. 

Aileden sonra sokak ve mahalle çocuk sosyalleşmesinde fazlasıyla etkin aktörlerdir. Oyunun içinde 

saklı olan sosyalleşme, başka ilişkilerle daha bir perçinlenir. Arkadaşlık ve dostluk ilişkileri sokak ve 

mahallenin çocuğa sağladığı önemli imkânlardır. Çocuk, arkadaşlık duygusunu ilk sokakta ve 

mahallede tadar. Bunu okul, iş, çarşı gibi hayatın alanlarına taşır elbette. Arkadaş grupları edinir ilk 

kez mahallede. 

Çocuğun sosyalleşmesi bakımından mahalle ayrıca vurgulanmalıdır. Çocuk açısından özel bir 

yerdir mahalle. Kendisini geniş bir dünyanın bir parçası olarak hissetmesine yol açar. Mahalle 

ilişkilerinde çocuk, kendi yerini ve konumunu belirlemeye çalışır. O geniş dünyada kendi yerini 
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belirlemeye girişir. Sosyalleşme çocuğa kendini bulma, kendi yerini belirleme yolunu açar. Bu 

anlamda bir kapıdır mahalle; çocuğun kendini topluma katması için önünde duran bir kapı. Divan 

şiirinde çocuk-mahalle ilişkisi çocuk oyunları esas alınarak ele alınmıştır. Osmanlı’da çocukların 

mahallelerde genellikle körebe, uzun eşek, adım atlama, topaç çevirme, aşık atma, kartopu, saklambaç 

gibi pek çok oyun oynadıkları bilinmektedir. Ağaçtan at, sapan, hacıyatmaz, sandûk-ı acâib/sihirli 

fener ve uçurtma ise Osmanlı çocuklarının oyun araçlarıdır. Osmanlı oyuncakçılığının başlıca merkezi 

Eyüp idi. Bu oyuncakçılarda farklı memleketlere mahsus çok sayıda oyuncak bulunurdu. Beşik, 

fırıldak, düdük, davul, dümbelek, kaval, kocakarı zırıltısı, hacıyatmaz, çekirge, tahta kılıç, kamış tüfek, 

şak şak, topaç oyuncakçılarda yer alan oyuncaklardan sadece birkaçıydı. Hacıyatmaz: Dibinde 

bulunan kurşun, cıva gibi bir ağırlık sebebiyle yere bırakıldığında düşmeyip dik duruma gelen 

oyuncaktır. Hacıyatmaz, Seyyid Vehbi bir lügazda çeşitli özellikleri söyleyerek konu etmiştir.  

Nedür ol şahs-ı 'acîbü'l-heykel  

Öksüz oğlan göti çıplak başı kel  

Başı kalpaklu Tatar hâcısıdur  

Basma kaftanlu Urus bacısıdur  

Güldürür girye iden etfâli  

Açup âgûşın ider ikbâli  

Dâ'im etfâl ile idüp ülfet 

Yine eyler düşe kalka hareket 

Hacıyatmaz ilk beytin birinci mısraında güzelliği acayip bir kimse olarak tasavvur edilmiş, 

ikinci mısraında ise öksüz bir oğlan çocuğuna benzetilmiştir. Hacıyatmazın öksüz oğlan çocuğuna 

benzetilmesi onlar gibi saçlarının olmaması ve üzerinde/alt kısmında giysi bulunmaması nedeniyledir. 

İkinci beyitte ise hacıyatmaz başında kalpak bulunan bir Tatar hacısı ile basma kaftan giymiş bir Rus 

bacısına benzetilmiştir. Hacıyatmazın sadece bir Tatara değil de Tatar hacısına benzetilmesi isminde 

“hacı” sözcüğünün bulunması sebebiyledir. Üçüncü beyitte ağlayan çocukları güldürdüğü ve âdeta 

kucağını açıp onları mutlu ettiği söylenerek çocukların hacıyatmazla oynarken oldukça eğlendikleri 

ifade edilmiştir. Dördüncü beyitte hacıyatmazın daima çocuklarla ahbaplık ettiği ve düşe kalka hareket 

ettiği söylenmiştir. Beyitte hacıyatmazın çocukların müdahaleleri/darbelerine karşılık yere tamamen 

düşmeyip tekrar ayakta durması düşe kalka hareket ettiği söylenerek dile getirilmekle birlikte “biriyle 

çok yakın arkadaşlık etmek” anlamındaki “düşüp kalkmak” deyimine de gönderme yapılmış ve ilk 

mısradaki anlam pekiştirilmiştir (Düzlü 2018: 406). 

Çocukların mahalle ve sokak aralarında oynadıkları oyuncaklardan en önemlisi sosyal hayatın 

da etkisiyle ağaçtan ata binmeleridir. Ağaçtan Ata Binme çocukların uzun bir değneği at sayarak binip 

koşturmak suretiyle oynadıkları oyundur (Onay, 2013: 72). Seyyid Vehbî bu oyuncağı, oyun aracı 

olarak ve oynanma şeklini yansıtacak biçimde ele almıştır.  

Biraz oğlan uşak bâzî-i tıflân eylemiş nazmı 

   İdüp çûbin semend-i hâme ile ‘arz-ı cevlânî (k. 2/93)  

“Bir kısım delikanlı/yeni yetme, ağaçtan yapma kalem atıyla dolaşmaya çıkıp şiiri çocuk 

oyuncağı yapmış.” Seyyid Vehbî zamanın şairlik hevesindeki genç şairlerini eleştirdiği bu beyitte 

kalemi ağaçtan ata benzetmiş ve bazı yeni yetmelerin ağaçtan yapılmış kalem atıyla dolaşmaya çıkarak 

âdeta şiiri çocuk oyuncağına çevirdiklerini söylemiştir (Düzlü 2018: 398). 

Mahalleler çocukların oyun alanı kadar aynı zamanda yaptıkları yaramazlıklar ve 

taşkınlıkların da mekânı olmuştur. Mahalledeki kedi ve köpekleri kovalama, onları taşlama, kuşları 

sapanla avlama vs gibi toplu eylemleri bu mekânlardaki çocukların genel eğlenceleri arasında yer 

almaktadır. Aşağıdaki beyitte Keçecizâde asıl mertliğin çocukların taşlarından kaçmak değil onlara 

göğüs germek olduğu, âşıkların aklındaki Mecnun‟un aşkla bir alakasının olmadığı, Mecnun‟un işe 

yaramaz bir çöl haylazı olduğu söyleyerek:  

Seng-i etfâle göğüs germekdedir merdânelik 

Âşıkân beyninde Mecnûn bir yaban haylazıdır (g. 167/3) 

Çocukların delileri taşlama olayına göndermede bulunmaktadır. Kâni de na’tında “Eğer 

çocukların taşlarından diriliş günü yaralanırsam ey Rabbim, Allah Resûlünün her azarlamasını benim 
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için kurtuluş vesilesi kıl” anlamındaki aşağıdaki beytinde çocuk taşlamamalarından şikâyet 

edilmemesi gerektiğini söyler: 

Eger ez-seng-i tıflân rûz-ı restahîz mî-rencem 

Rehân yâ Rabb me-râ zan her melâmet yâ Resûla’llah (k. 9/14) 

Nâili aşağıdaki beyitte ise yaramaz çocukların kuşlarla oynamayı çok sevdiklerini ve bazılarının 

da büyüseler bile bu huylarından vazgeçmediklerini söyler: 

Etfâl-i şehr lâne-i tenden cüdâ gönül 

Döndürdüler kebûter-i âvâreye seni (g.366/3) 

(Ten yuvasından ayrılmış olan gönül kuşu seni şehir çocukları zavallı bir güvercine çevirdiler.) 

Çocukların mahallelerde yapmış oldukları haylazlıklar zaman zaman onları suç işleme 

boyutuna kadar götürmüş ve özellikle hırsızlık, Osmanlı toplumunda en önde gelen asayiş 

problemlerinden biri haline gelmiştir. Osmanlıda tespit edilen hırsızlık suçları için çalınan mala bağlı 

olarak çeşitli cezalar uygulanmaktaydı. Aşağıdaki beyitte Keçecizâde o dönemlerde çocuklar 

tarafından yapılan hırsızlığın çokluğunu, sokaklarda ateş üzerinde pişirilen kestane kebabına 

benzeterek toplumsal bir probleme değinmektedir (Kul 2019: 190):  

Kül ederler soyup etfâl-i cihân âhir-i kâr  

Âteş-i aşka düşüp çatlama kestâne gibi (g. 524/5) 

 

Mektep: 

Mekteb, “yazmak” anlamına gelen “ketb” kökünden türemiş bir mekân ismi olup İslâm 

ülkelerinde çocuklara temel eğitimin verildiği yerdir. Tarihte bilinen ilk mektepler, Mezopotamya’da 

inşa edilmiştir. Mektep, ilimin tartışılıp tedris edildiği mekân olduğu için dinî ve kültürel birikimin 

maden gibi işlenip yayılmasına katkı sağlar. İslâm toplumunda mektep, “bilimlerin, merakın, 

yaratıcılığın ve disiplinin mabedi” olarak görülür. Değişik formlarıyla tarihin en eski devirlerinden 

itibaren önemsenir. Teveccüh edilen mekânların başında gelir. İslâmiyet, okumaya büyük bir önem 

atfettiği için başta Osmanlı Devleti olmak üzere birçok İslâm ülkesinde inşa edilen mekteplerin nicelik 

ve nitelikleri sonraki dönemlerde giderek artmıştır. Mekteplerde çocuklara okuma yazma öğretildikten 

sonra, Kur’ân, hadis, şiir, matematik gibi dersler verilir (Gider 2017: 213). Çocukluk yılları, kişiliğin 

şekillenmeye başladığı yıllar olduğu için, bu dönemde verilen eğitim ve öğretim büyük bir önem arz 

eder.  

Mektep, bir eğitim kurumu olarak kültürel mekânların en önemlisi olup klasik şiirde muhtelif 

tasavvurlarla ilişkilendirilerek kullanılır. Divan şiirinde debistân, debiristân ve muallimhâne 

kelimeleri de mekteple aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Divan şiirinde mektep hem mekân olarak hem de olay-olgu bakımından çeşitli yönleriyle sık 

konu edilmiştir. Bunda divan şairlerinin mektep yıllarındaki edinmiş oldukları tecrübeler ve 

yaşantılarının da büyük etkisi olmuştur. Osmanlı döneminde çocuklara okuma yazma öğretmek 

babalık hakkı olduğuna inanılırdı: 

Hemân hakk-ı übüvvet neydiğin telmîhdir ancak 

Kılıcak mebde-i ta’lîm etfâle elif bâyı (Raşid) 

Arapçada eb baba demektir. Bu iki harf alfabede başta bulunur. Şairlerimiz bundan dolayı da 

mazmun meydana getirmişlerdir. 

Elif bânın müreccâ olduğun cümle hurûf üzre 

Übüvvet hakkıdır gördüm elif bâyı alifbâda (Şakir) 

Eskiden okuma çağına gelen çocuğu mektebe vermeye ve hocanın ilk ders olarak ‘rabbi yesir’ 

duasını okutmaya hocaya başlatmak, okumaya da hocaya başlamak denirdi.  

Önünde deyip besmele hânemiz 

O gün başladı hâceye nâmemiz (İzzet Molla) 
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Hocaya başlamak merasimi çocuğu babası zengin olursa parlak olurdu. Çocuğu süslerler, ata 

bindirirler, komşu ve akraba toplanırlar ve alayla mektepten götürürlerdi. Yolda mektep çocukları 

mennecim (münacat) okurlar, ‘âmin’ diye bağırırlardı (Onay 2013: 214). 

Mahalle mekteplerinde, sınıf teşkilatı olmayıp mektep yalnız bir muallim tarafından idare 

edildiği için hocaların bulunduğu mevkiin yanında bir “geldi-gitti” (âmed-şûd)  tahtası bulunurdu. Bir 

tarafında “geldi”, öbür tarafında da “gitti” yazılan bu küçük tahtanın, herhangi mazeretle izin alıp 

dışarıya çıkan talebe “gitti” tarafını çevirir, bu müddet zarfında başkası izin istemezdi. İzinden dönen, 

tahtanın “geldi” tarafını çevirir, dışarıda mazeretli olmadığı anlaşılırdı (Onay 2013: 183). Neş’et, 

aşağıdaki beyitte mektepteki çocukların elinde âmed-şûd tahtasına telmihte bulunmuştur.  

Bu mekteb-i aşk içresin etfâlün elinde  

Ey levha-i dil tahte-i âmed-şûde döndüm (eb. 19) 

Eskiden sıbyan mekteplerine giden çocuklar kitaplarını açar açmaz derslerini bulabilmek için 

ders başı olan yere ya bir tebeşir çekerler ya da bal mumu yapıştırırlardı. Hatta medrese talebesi bile 

satırbaşsız olan ders kitaplarına böyle bir işaret koyarlardı. Daha garibi ders başına sarımsak 

sürdükleri, koklayarak dersi buldukları dahi olurmuş. Bundan dolayı iki kişi konuşurken, biri 

muhalefet ve inatta devam ederse diğeri ‘sen bu sözleri unutma’ yerine ‘sen buraya mum yapıştır’ 

demek adettir. 

Mum yapıştırmasa da jâle-i kâfûriden 

Sebak-ı mihri bilir her varak-ı safha-güzâr (Hatem) 

(Kitap sayfasına benzer her ağaç yaprağı üzerine kâfur renginde mum yapıştırmasa bile güneş 

dersinin neresi olacağını bilir.) 

Çocuklar muallim ücreti olarak babalarının hallerine göre haftalık, daha zenginleri çamaşır da 

götürürler ve hocadan iltifat görürler, dayak yemezlerdi. Fakirleri ise adi sebeplerle doğal olarak 

hakaret görürler, falakaya yatırılırlardı. Böyle haşin eli sopalı hocalardan çocukların korkmaları ve 

sevmemeleri gayet doğaldır. Bu korku ve sevmemek keyfiyetinin nerelere kadar vardığını Süleyman 

Fehim şöyle anlatır: 

Zevâlin istememez mi bî-hüner ehl-i kemâlâtın 

Vefât-ı hâceyi eyler temenni dâimâ etfâl 

(Hünersizler (cahiller) kemal ehlinin zevalini, çocuklar da hocanın ölümünü isterler. Çünkü 

cahiller irşâddan, çocuklar da dayaktan kurtulacaklardır) (Onay 2013: 428). 

Eski sıbyan mekteplerinde talebenin hal ve hareketlerine dikkat edilirdi. Yaramaz çocukları 

tedkir (azar) ederler veya suçlarına göre falakaya yatırırlardı. Hocanın yanında boy boy değenekler, 

sırıklar bulunurdu. Bunlarla çocukları döverlerdi. Nâbi, çalışkan çocuğu falakaya yatırıp sopa atmak 

değil, bir söz hatta bir harf bile yetişir. Çünkü mektep falakasıyla herkese edep dersi vermek doğru 

değildir diyerek falakayı eleştirir: 

Harf-i vâhid yetişir tıfl-ı gayura Nâbi 

Herkese çûb-ı debistân ile te’dîb olmaz 

Fuzûli’nin eski mektep manzarasını sunduğu aşağıdaki beyitte eskiden çocuklara açık hava 

dersi de verildiği anlaşılmaktadır: 

Yine pîr-i felek etfâl-i reyâhini yığıp 

 Feyz ta’lîm ile bâstânı debistân eyler (K 32/3) 

Mekteplerde çocuklar yaramazlıklarının yanında ders esnasında gürültü de çıkarırlar. 

Çocukların kendi aralarında yapmış oldukları şakalaşmamalar, fısıltılar sınıfta gürültüye sebebiyet 

verir. Nev’izâde Atâyi çocukların mekteplerde çıkardıkları bu gürültüyü sabah vakti öten kuş seslerine 

benzetir: 

Birbirin diñlemeyen tıfl-ı debistâna döner 

Subh-dem gulgule-i murg-ı nev-âmûz olıcak (g.121/3) 
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Aynı şekilde Bâkî de kuş-çocuk sesi ve mektep-çimenlik benzerlik ilişkisi noktasında mektep 

çocuklarının Kur’ân hatmederken çıkardıkları sesleri, çimenlikteki kuşlardan yükselen seslere 

benzetir. Osmanlılar Döneminde mektepte yapılan ilk ve en önemli uygulamalardan biri, Kur’ân’ı 

öğrenmek ve akabinde hatmetmektir. Kur’ân hatmedilirken, çocuklar neşe ve mutluluk içinde seslerini 

yükseltir. Benzer bir durum, doğal ve açık bir mekân olan çimenlikte de görülür. Bâkî’nin, bu 

yaklaşımıyla mektep ve çimenlikten yükselen sesleri, coşku ve neşe emaresi olarak telakki ettiği ve 

her iki mekânı, huzur sağlama konusunda aynı mesabede gördüğü düşünülür:  

Çıkdı bir yirden sadâ vü sît-ı mürgân-ı çemen  

Gûyiyâ etfâl-i mekteb hatm-i Kur’ân eyledi (k.7/3) 

Bâkî bir başka beytinde mektebi memduh övgüsü hususuyla ilgili tasavvura yer verir. Bu 

bağlamda belâgatlı konuşma konusunda bilge bir yaşlı kadar maharetli görülen gönlün, memdûhu 

layıkıyla övmediği için övgü okulunun cahil çocuğu olduğunu ifade ederken memdûha yapılan 

övgünün, öven kişiye de değer kattığını söyler. Övgünün gönülden beklenmesi, memdûhun söz 

konusu övgüyü gerçek anlamda hak ettiğini gösterir. Beyitte ayrıca mektebin, çocukların eğitimine ve 

belâgatlı konuşma becerilerinin gelişmesine katkı sağlama işlevlerine işaret edilmiştir (Gider 2017: 

214):  

Egerçi pîr-i dânâdur gönül fenn-i belâgatda  

Velî olmaz debistân-ı senânun tıfl-ı nâ-dânı (k.5/34) 

Divan Şiirinin en yüksek değerlerinden birisi konumunda olan aşk ile mektep arasındaki ilişki 

önemlidir. Divan şiiri geleneğinde mektep-çocuk kelimesi ilişkisinden ağırlıklı olarak aşk konusuna 

vurgu yapan düşüncelere ve hayallere yer verilmektedir. Daha ziyâde mekteb-i aşk terkibiyle vurgu 

yapılan beyitlerde aşk öğrenilen bir şey olarak yani bir çeşit bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat 

bu bilgi zihinsel bir bilgi değil, aşkın bir hakikati göstermektedir. 

Tıfl-ı dil çün mekteb-i aşkında almıştır sebak 

Eylesin hikmet makâlâtında Lokmân ile bahs” (Ahmet Paşa g. 22/7) 

Mektebi aşk ile tavsif eden Fuzûlî ise, söz konusu mekânı çocukların Kur’ân okumayı 

öğrendiği yer olarak tasavvur eder. Fuzûlî, her putu, yani “mecazî güzelliği” Hakk’ın güzellik 

kitabının bir ayeti/delili, aşk mektebindeki her gönlü ise o kitabı okuyan mektep çocuğu olarak görür. 

Kur’ân, Hakk’ın tenzîlî ayetlerini ihtiva eden kitap olarak düşünülürken, kâinat, tekvînî ayetlerini 

içeren kitap olarak düşünülür (Okuyan, 2014: 234). İnsan veya kâinatta görülen herhangi bir tecellî, 

mükemmelliğiyle Kur’ân’daki ayetlere benzetilir. Beyitte, Hakk’ın Cemal isminin tecellisi olan bu 

unsurların, gönül tarafından idrak edilme durumuyla aşk mektebinde çocukların Kur’ân ayetlerini 

okumaları arasında ilişki kurulmuştur. Mektebin aşk ile ilişkilendirilmesinin nedeni, Hakk’ın 

varlığının/cemalinin doğru anlaşılması konusunda, tecellilerin/ayetlerin aşk ile yaratılması ve aşk ile 

anlaşılabileceğine dair düşüncedir:  

Her sanem mushaf-ı hüsn-i Hakka bir âyetdir  

Mekteb-i aşkda her dil ana bir tıfl-ı sebak (g.150/4) 

Mekteplerin aşk mektebi şeklinde şiirlerde yer almasının altında büyük ihtimalle Leyla vü 

Mecnûn hikâyesinin etkisi yatmaktadır. Kays ile Leyla’nın ilk olarak mektepte karşılaşmaları ve aşkın 

tohumlarının ilk olarak orada atılması olayı şiirlere de bu mana çerçevesinde yansımıştır. Yine aynı 

şekilde Hüsn ü Aşk’da da Hüsnle Aşk ilk olarak mektepte birbirlerini tanımışlardır. Şeyh Galib 

aşağıdaki beyitte her iki hikâyedeki karakterleri bir arada harmanlayarak aşk mektebinde delilik hocası 

olduğunu ve onun dersine de Kays’ın katıldığını ifade eder: 

Mekteb-i aşkda Monlâ-yı cünûn var Gâlib 

Kim anun dersine bir tıfl-ı sebak-hân idi Kays (g.155/9) 

 Mektep anlamında kullanılan Muallimhâne, “öğretmen yetiştiren okul” (ve öğretmen evi 

anlamlarına gelir. Öğretmen evleri, her ne kadar barınma mekânları olsa bile bu mekânlarda zengin 

çocuklarına hususî ders verildiği için (Ortaylı 2007: 85) bu evler, aynı zamanda birer eğitim kurumu 

ve dolayısıyla kültürel mekân olarak telakki edilir. Bâkî, muallimhâneyi aşk ile ilişkilendirir. Aşk 

muallimhânesinin acemi öğrencisinin bile felsefeye hâkim olduğunu ancak idrak ve anlayışın üstadı 
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olamadığını söyler. Bu yaklaşımıyla aşkı, öğretmenlerin yetiştiği okul olarak görür. Aşk okulunda, 

tecrübî eğitim verildiği için aklî ilimlerde vukûfiyetin kolay sağlandığını düşünür:  

Hakîm-i feylesof oldı velî pîr-i hıred olmaz  

Mu‘allim-hâne-i ‘aşkun dahı tıfl-ı nev-âmûzı (g.530/3) 

 

Bayram Yeri: 

Dinî ve kültürel yaşantının önemli günlerinden biri bayram günleridir. Bayram denilince de ilk 

etapta çocuklar düşünülür. Bayram ve çocuk birbirinden ayrı olarak düşünülemeyen iki sözcüktür. 

Bayramların çocuklar üzerindeki anlamı ve yeri büyüktür. İnsanların çocukluklarında yaşadıkları 

bayram hatıraları zihinlerinde derin izler bırakır. Bayram öncesi yapılan hazırlıklar tatlı bir telaş halini 

alır. Pazarlara gidilip özellikle çocuklara bayram elbisesi, ayakkabı alınır. O zamanlarda günümüzdeki 

gibi çocuklara sık elbise ve ayakkabı alınmazdı. Bu tür giyeceklerin alınmasına bayramlar vesile 

olurdu. Bir iki gün öncesinden alınan elbise, çocukların hayalini süsler giyecekleri gün olan bayramı 

iple çekerlerdi. Bayramların en büyük eğlenceli büyük meydanlara kurulan panayırlardı. Bu alanlar 

çok kalabalık olurdu. Bayram günleri herkes işini gücünü bırakıp çoluk-çocuk bayramı yaşamaya 

giderlerdi. Aşağıdaki beyitte Necâti, “Her bir melek, felekte bayram yerini seyretmek için gelmiş. Çok 

kalabalık olmuş, aman göğün damını yıkmasınlar” diyerek, bayram yerinin ne kadar kalabalık ve 

coşkulu olduğunu mübalağa yoluyla anlatmaktadır:  

‘Idgâhuñ seyrine gelmiş felekde her melek 

Yıkmasunlar hayli kesret var sipihrüñ tâmını (g. 283/7) 

Bayram alanında çok farklı oyun ve eğlence makineleri kurulur. Bunlarda en fazla ilgi göreni 

ise dönme dolaplar olmuştur. Dönme Dolap “üç dört arşınlık (iki-iki buçuk metre) biçiminde dört beş 

çocuk alacak kadar etrafı parmaklıklarla çevrilmiş iki yandan bir adam boyunda, tahtadan kolları 

dolabın dört uçlu çarkının tahta kollarına çengelle takılı, fırıl fırıl dönen dört beş beşik(tir)”. 

Dönme dolap divan şiirinde çoğunlukla bayram günlerinin eğlencesi olarak ve yapısal 

özellikleriyle yer almıştır. Seyyid Vehbi, “Felekler bayrama dokuz kefeli/bölmeli dolaptır zaman 

babası onu evladına kurmuş” dediği beytinde babaların çocukları için de küçük çaplı dönme dolaplar 

yaptığını ima etmektedir: 

Bayrama tokuz pellelü dôlâbdur eflâk  

Kurmış anı evlâdına bâbâ-yı zemâne (k. 38/3)  

Bayram yerlerinin gözdelerinden biri de bu alana kurulan salıncaklardır. Revâni aşağıdaki 

beyitte sevgilinin yüzünü bayram yerine, saçlarını da bayram yerinde gönül çocuklarına kurulmuş 

salıncak olarak hayal etmektedir: 

Cemâli ‘ıydgâhında temâşâ eyleñüz yârün 

Bu gönlüm tıflına kurmış iki zülfi salıncağı (g.478/2) 

Bayram yeri insana güzel duygular yaşatan bayram günlerinin eğlence yeridir. Bu bayram 

yerlerindeki unsurlar da teşhis sanatıyla çoğunlukla nebatlardan seçilir. Nev’î’nin “Yeşil alanlar 

bayram yerine döndü; goncalar bayram çocukları, gül rüzgâr ile salınıp gezmede, akarsu ise dolaba 

bindi” dediği 

Îd-gâh oldı çemenler goncalar etfâl-i îd 

Salınıp bâd-ile gül dûlâba bindi cûybâr (k. 15/5) 

şeklindeki beytinde, şair yeşil alanları bayram yerine goncaları çocuklara, suyu da çarka (dönme 

dolap)  benzetmiştir. 

Fehim “Fitne, senin gözünün kurban yerinde sana kurban olursa, felek çocuğu da alnına süs 

olarak şafağın kanını sürer” dediği aşağıdaki beyitte kurban bayramında kurban edilen hayvanın 

kanının kaza ve belaya engel olmak üzere çocukların alnına sürülmesi âdetini dile getirir. 

Şafak hûnın ider tıfl-ı felek zîb-i cebîn 

Fitne bismil-geh-i çeşmünde ki kurbânun olur (g.83/6) 
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Sonuç: 

Bir toplumun hafızasını koruyan, şekillendiren ve gelecek nesillere aktaran en önemli unsurların 

başında mekânlar gelmektedir. Bu yönüyle de mekânlar bir toplumun kültürel belleğini 

oluşturmaktadır. Edebiyat ise bu kültürel belleğin taşıyıcısı konumundadır. Divan şiiri bu açıdan 

incelendiğinde Osmanlı dönemi sosyal-kültürel hayatına dair birçok malzemenin benzetme unsuru 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Burada ele aldığımız çocuk mekânlarından mahalle, okul (mektep) 

ve bayram yerleri bunlardan sadece bir kısmıdır. Divan şairleri gerek kendi yaşantılarından elde 

ettikleri tecrübeleri gerekse müşahid oldukları olay ve durumları bir şekilde şiirlerine yansıtmayı 

başarmışlardır. Çünkü toplum yaşantısı, hayat onlara geniş bir kullanım malzemesi sunmaktadır. 

Onlar da bu malzemeyi estetik bir şekilde şiirlerine konu edinmişlerdir. 
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20. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN VEYSEL ÖKSÜZ’ÜN 

“KIZIM” REDİFLİ MANZUMESİ BAĞLAMINDA GENÇLİĞE ÖĞÜTLERİ 

Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA1       

Yunus DOLU2 

 

Özet 

Son dönemde (20. asır) Divan edebiyatı geleneğini şiirleriyle sürdürmeye çalışan, nazireleriyle ve 
tahmisleriyle dikkatleri çeken sûfî şair Veysel Öksüz, Prof. Dr. Emine Yeniterzi'nin gayretleriyle 
gün yüzüne çıkarılmış ve Divan edebiyatı çizgisinde kaleme almış olduğu manzumeleri yine Prof. 
Dr. Emine Yeniterzi tarafından bir araya getirilerek yayınlanmıştır. Mevlana aşığı bir şair olarak 
dikkatleri çeken Veysel Öksüz, kaleme almış olduğu manzumelerinin önemli bir kısmında 
nasihatlere yer vermiştir. 

Bu çalışmamızda, Mesnevî-i Ma‘nevî’nin tesirini şiirlerinde açıkça gördüğümüz Veysel Öksüz’ün 
kızı için kaleme aldığı ancak tüm gençlere hitap ettiğini düşündüğümüz “kızım” redifli 
manzumesini değerlendirmeye çalışacağız. Divan edebiyatı geleneğinde kız çocuğuna yazılmış 
nasihat-nâmelerin henüz tespit edilmediği düşünüldüğünde bahse konu edeceğimiz bu 
manzume oldukça kayda değerdir. Bu anlamda Veysel Öksüz’ün kızı özelinde kaleme aldığı bu 
nasihat-nâme örneği, günümüz gençliğine de rehber olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Veysel Öksüz, 20. Asır, Divan Edebiyatı geleneği, çocuk, nasihat. 

 

ADVICES TO THE YOUTH IN THE CONTEXT OF HIS POEM REDIFF "MY DAUGHTER" OF 
VEYSEL OKSUZ, ONE OF THE 20TH CENTURY DIVAN POETS 

Abstract 

Recently (20th century) trying to continue the tradition of Divan literature with his poems, Sufi 
poet Veysel Öksüz, who attracts attention with his nazire and tahmis,  It was brought to light 
with the efforts of Prof. Dr. Emine Yeniterzi and His poems he wrote in line with Divan literature 
It was brought together and published by Emine Yeniterzi. Veysel Öksüz, who attracted attention 
as a poet who is in love with Mevlana, He has included advice in most of his poems. 

In this study, We will try to evaluate the "my daughter" redif poem written by Veysel Öksüz for 
his daughter, whose influence of mesnevi we clearly see in his poems, but which we think appeals 
to all young people. Considering that the advice written for girls in the tradition of divan 
literature has not yet been determined, this poem we will mention is quite remarkable. In this 
sense, we believe that this advice example written specifically for Veysel Öksüz's daughter is a 
guide to today's youth also. 

Keywords: Veysel Öksüz, 20th Century, Divan Literature tradition, child, advice. 
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Giriş 

Klasik Türk Edebiyatında Nasihat-Nâme Geleneği Üzerine 

Arapça kökenli bir kelime olan “nasihat” sözcüğü, Türkçe “öğüt”; Farsça “pend” 

kelimelerinin karşılığı olarak bilinmektedir. Söz konusu kelimeden yola çıkılarak elde edilen nasihat-

nâme ise bir edebî tür olup İslam dinine dayanan ahlâk kurallarını ve geleneklerini veciz ifadelerle 

dile getirerek insanlara ve bilhassa gençlere öğüt vermek amacıyla yazılan eserleri karşılamaktadır 

(Mermer vd., 2015: 314). 

Klasik Türk edebiyatında nasihat-nâmelerin bir gelenek dâhilinde kaleme alınmasında birçok 

etken kaynaklık etmiştir. Bu kaynaklara Kuran-ı Kerim, hadis-i şerifler, kelam-ı kibar ve Ferîdüddîn-

i Attârʼın Pend-nâme’si örnek olarak gösterilebilir (Canım, 2016: 211-216). Söz konusu kaynaklardan 

beslenen şairler de nasihat-nâme türünde eserler kaleme almışlardır. Nitekim Yûsuf Has Hâcib’in 

Kutadgu Bilig adlı eseri, bu cihette yazılmış bir eser olup İslami Türk edebiyatında bilinen ilk nasihat-

nâme olarak karşımıza çıkmaktadır (Pala, 2006: 409-410). 

Divan edebiyatında nasihat-nâmelerin birçok nazım şekli ile yazıldığı ancak umumiyetle 

mesnevi biçiminde kaleme alındığı bilinmektedir. XIII. yüzyıldan itibaren de bu türde eserlerin 

artmaya başladığı ve klasik formuna ulaştığı görülmektedir. Nitekim Yûnus Emreʼnin Risâletü'n-

nushiyye adlı eseri de bu bilgileri teyit etmektedir. Söz konusu esere ek olarak divan edebiyatında 

Ahmed Fakîh’in Çarh-nâmeʼsi; Ahmed-i Dâ’î’nin Vasîyyet-i Nuşirevân-ı Âdil Be Pusereş’i; 

Güvâhî’nin Pend-nâme’si; Şemseddîn-i Sivâsî’nin Mirʼatü'l-Ahlâk’ı, Nâbî’nin Hayriyye’si ve Sünbül-

zâde Vehbî’nin Lutfiyye’si nasihat-nâme türüne örnek olarak gösterilebilir (Akkuş, 2007: 189-191). 

 

Veysel Öksüz’e Dair 

1927 yılında Konya'nın Yarma nahiyesinde dünyaya gelen şair, ilköğretimini de burada 

tamamlamıştır. Ailesiyle birlikte Konya’ya yerleşerek Sanat Okuluna başlayan şair, ikinci sınıfa 

geçtiğinde babası tarafından okuldan alınmış ve kaynakçı Zeki Usta’nın yanına verilmiştir. 1945 

yılında Gelibolu’da vatani görevini yerine şair, askerlikten döndüğü zaman arkadaşı ile yeni bir atölye 

açmış ve “Pullukçu Veysel Usta” olarak Anadolu’da namı yayılmıştır. 17 yaşında Şerife Hanım ile 

evlenen şairin üç erkek bir de kız çocuğuna sahip olduğu bilinmektedir. Veysel Öksüz, 1993 yılında 

hastalandığı sırada, yanlış bir tedavi sonucunda durumu kötüye gitmiş ve 66 yaşında iken hayatını 

kaybetmiştir (Yeniterzi, 2006: 11-12). 

20. asırda yaşamış olmasına rağmen klasik Türk edebiyatının çizgisinde manzumeler kaleme 

alan ve bu edebiyat geleneğini, kendi gücü nispetinde devam ettirebilen Veysel Öksüz, Mevlana aşığı 

bir şair olarak da dikkatleri çekmiştir. Okumayı ve araştırmayı çok sevdiği söylenen şairin 

Mevlana’nın Mesnevî-i Maʽnevî’sini on defa okumuş ve bu eserin birinci cildinin hem şerhini hem de 

tercümesini yapmıştır. Nazım sahasında da maharetli bir şair olan Öksüz, toplamda 877 şiirin sahibi 

olup bu manzumelerden 454 adedini aruzla; 423 adedini ise hece vezniyle kaleme almıştır. Mutasavvıf 

bir kişiliğe sahip olan Veysel Öksüz, bu vasfını yazmış olduğu şiirlerine de yansıtmıştır. Divan 

edebiyatının öne çıkan şairlerine nazire ve tahmisleri de bulanan şairin bu minvaldeki yeteneğiyle 

klasik Türk edebiyatının bir temsilcisi olduğunu göstermiştir (Yeniterzi, 2006: 12-17).  

   

“Kızım” Redifli Manzumenin Öne Çıkan Dörtlükleri ve Şerhleri1 

Bilindiği gibi nasihat-nâmelerde şairlerin kullandığı temel kaynak şüphesiz Kuran-ı 

Kerim’dir. Kuran-ı Kerim’den sonra hadis-i şeriflerden ve kelam-ı kibarlar yani uluların güzel 

sözlerinden de yararlanıldığı bilinmektedir. Aşağıdaki dörtlüğe bakıldığında bu dörtlüğün Mümin 

suresinde geçen “Ey kavmim! Şu dünya hayatı, gelip geçici bir avuntudan ibarettir. Ahiret ise asıl 

yerleşilecek ve ebediyen kalınacak yer orasıdır.” (Mü’min, 23/39) şeklindeki ayetten mülhem olduğu 

                                                           
1 21 dörtlükten oluşan bu manzumede, öne çıkan 13 dörtlüğün şerhi yapılmıştır. Her bir dörtlüğün numarası verilmiş olup 

ayrıca dipnot atılmamıştır. Verilen dörtlükler, (Yeniterzi, 2012: 313-316) adlı çalışmadan alınmış ve kaynakçada da 

belirtilmiştir. 
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açıkça görülmektedir. Zira hem birinci mısrada hem de dördüncü mısrada “geç-” kelimesi tekrar 

edilerek dünya hayatının gelip geçici olma konusu pekiştirilmiştir. Ayrıca üçüncü mısrada Hz. 

Âdem’den bu zamana dek gelen herkesin dünya hayatında misafir olduğu, dördüncü mısradaki 

“kervan” kelimesi üzerinden dile getirilmiştir. Nitekim kervanların konar-göçer olduğu bilinmektedir. 

Söz konusu dörtlüğün derin anlamında ise ahiret hayatının kalıcı olduğu ve bu hayata göre 

hazırlanılması gerektiği vurgulanmıştır. Öyle ki “geçit” kelimesiyle de bu derin anlam hatırlatılmaya 

çalışılmıştır. Dörtlükte verilen nasihat, dünya hayatına aldanmamak ve ahiret hayatına hazırlanmaktır: 

Bu dünyâ geçit yeri 

Çift kapılı han kızım 

Kurulduğundan beri 

Geçiyor kervan kızım (13/1) 

Edebiyatımızda gençliğin bahara benzetilmesi uzun zamandan beri var olan bir gelenektir. 

Bununla birlikte geçici zevklerle dolu olduğunu da gizliden gizliye hissettirir (Şentürk, 2017: 34-36).  

Veysel Öksüz de bu durumun farkındadır. Gençliğinin kıymetini bilmesi gerektiğini kızına 

tembihleyen şair, gençlik sayesinde çoğu işin üstesinden gelinebileceğini ancak bunun farkında 

olanların anlayabileceğini vurgulayarak kızını uyarmıştır. Zira hazine olarak bilinen gençlikten kısa 

bir süre sonra da yaşlılığın geleceği bilinmektedir. Tıpkı dünya hayatı gibi gençlik döneminin de gelip 

geçici olduğu ve bunun değerinin bilinmesi gerektiği öğütlenmiştir: 

Gençlik bahar gibidir 

Emeksiz meyve verir 

Bunun kadrini bilir 

Sâhib-i irfan kızım (13/2) 

Birinci dörtlükte tavsiye edilen öğütler, üçüncü dörtlükte de kendisini göstermiştir. Fakat 

burada daha ziyade insan ömrünün kısa olması üzerinde durulmuştur. “Her canlı bir gün ölümü 

tadacaktır” (Ankebût, 29/57) ayetinin meali ışığında kaleme alınan aşağıdaki dörtlükte dikkat çeken 

asıl unsur ise “e” sesinin sıklıkla tekrar edilmesi yani “asonans” yapılmasıdır. Nitekim ninnilerde, 

bebeklerin/çocukların uyku hâline geçmesi için “e” sesinin sıklıkla tekrar edildiği bilinmektedir. Bu 

dörtlük özelinde ise dünyadan ahiret hayatına hızlı bir şekilde geçileceği hem mana olarak hem de ses 

olarak dile getirilmiştir. Yani şair sadece yüzeysel bir nasihat ile değil içi dolu bir öğüt ile bunlardan 

bahsetmiştir: 

Bizden evvel gelenler 

Gittiler birer birer 

Gelen gidermiş meğer 

Ölürmüş doğan kızım (13/3) 

Aşağıdaki dörtlüğün ilk mısraında yer alan “akıl”, “gençlik” ve “sıhhat” kavramları, oldukça 

mühim konulara işaret eden mefhumlardır. Zira hemen akabinde yer alan “devlet” kelimesiyle bir 

bütün oluşturmuşlardır. Bu üç kavramın nitelikleri doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde, belli bir 

makama erişebilmek kolaylaşacaktır. Nitekim insana verilen en büyük nimetlerden birinin akıl olduğu, 

ancak izan sahiplerinin bunun farkında olabileceği bilinmektedir. Dolayısıyla aklın yardımıyla 

gençliğin ve sıhhatin kıymeti bilinip Allah’a yönelmek ve sonrasında da ahiret hayatını kazanma 

gayreti, bu dörtlüğün vurgulanan düşünceleridir. Ayrıca dörtlükte yer alan “devlet” kelimesinin kasıtlı 

bir şekilde kullanıldığı söylenilebilir. Çünkü hem mana hem de ölçü itibarıyla “nimet” kelimesi de 

aynı görevi karşılamaya yetecek niteliktedir. Fakat nimet kelimesiyle sadece “şükür” kavramına 

ulaşılabilirken devlet kelimesiyle hem şükür hem de belli bir makama erişme amacına atıfta 

bulunulabilmektedir. Zira son mısrada yer alan “ukbâ” (ahiret) kelimesi de bu tercihi 

desteklemektedir: 

Akıl gençlik ve sıhhat 

Büyük devlet hakîkat 

Elde iken bu fırsat 

Ukbâyı kazan kızım (13/5) 
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Dini bir temel üzerine inşa edilen aşağıdaki dörtlükte, kâinat içerisinde var olan her bir 

mahlûkatın yaratılmasında bir sebep olduğu ve bu unsurların dikkatli ve bilinçli bir şekilde tefekkür 

edilmesi gerektiği öğütlenmiştir. Bu tavsiyelerin ışığında da iyi bir insan ve sahih bir Müslüman olma 

düşünceleri dile getirilmiştir. Nitekim Kuran-ı Kerim’de “Hiç akıl erdirmez misiniz” (Saffât 37/138) 

ya da “Hiç düşünmez misiniz?” (Saffât 37/155) gibi tefekküre teşvik eden birçok ayet-i kerime de 

bulunmaktadır: 

Âleme ibretle bak 

Gâfillerden dur uzak 

Alnı açık kalbi pâk 

Olmalı insan kızım (13/6) 

“Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için 

kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz” (Bakara 2/216) ayetinin meali ışığında 

kaleme alınan aşağıdaki dörtlükte, mütevazı bir insan olma telakkisi dile getirilmiş ve hayır ya da şer 

anında sabırlı olunması gerektiği vurgulanmıştır: 

Bir şeyden etme nefret 

Hepsinde var bir hikmet 

Hoş görmeye gayret et 

Eyleme isyan kızım (13/7) 

Tasavvufi düşüncede Allah’ın tecellisinin kalbe nazar etmesiyle gerçekleştiği bilinmektedir. 

Bu tecelli hâlinin gerçekleşebilmesi için de kalpte/gönülde Allah’tan başka herhangi bir düşüncenin 

bulunmaması gerekmektedir. Allah’tan başka her şey anlamına gelen “mâsivâ” kavramının gönülden 

uzak tutulması, aşağıdaki dörtlüğün temelini oluşturmuş ve bu düşünce doğrultusunda dünya hayatına 

aldanılmaması öğütlenmiştir: 

Olma dünya tâlibi 

Bu his öldürür kalbi 

Tektir mülkün sahibi 

Onundur cihan kızım (13/9) 

Bir sonraki dörtlükte ise dünya hayatının idamesi için elzem olan para ve mal varlıkları, çocuk 

oyuncaklarına benzetilmiştir. Nitekim oyuncaklar, çocukluk çağının vazgeçilmez bir eşyası olup 

belirli bir süre sonunda da önemini yitiren gelip geçici unsurlardır. Para ve mal varlıkları ise dünya 

hayatında önemli bir yere sahip olan ancak ahiret yolunda harcandığında bir amaca ulaştıran araçlardır. 

Kuran-ı Kerim’deki “Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise 

Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır” (Kehf 18/46) ayetinden haberdar 

olduğu anlaşılan Veysel Öksüz de kızına bu unsurlara kendisini kaptırmamasını ve bunları bir 

basamak olarak görüp Allah’a ulaşmasını tavsiye etmiştir: 

Oyuncaktır mal para 

Gönül verme onlara 

Durma Allâhı ara 

Bulur arayan kızım (13/10) 

“Keder” ve “gam” kavramları, edebiyat ve bilhassa tasavvufta sıklıkla ele alınan mefhumlar 

olmuşlardır. Bu iki unsurun insanı zorladığına, olgunlaştırdığına ve sonunda da hedefe ulaştırdığına 

inanılmaktadır. Bu güç hallerin üstesinden gelebilmek ise inanç yoluyla olacağı öğütlenmiştir: 

Olacak neyse olur 

Her şey yerini bulur 

İnananlar kurtulur 

Kederden gamdan kızım (13/11) 

Allah’ın iradesi dâhilinde insanoğlu bazen kolay bazen de zor olacak şekilde imtihana 

çekildiği bilinmektedir. Her iki durumda da sabırlı olunması ve tefekkür edilmesi sonucunda 

mükâfatın verileceği bilinmektedir. “Allah’tan ümidinizi kesmeyin” (Zümer, 39/33) ayetinin meali 
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ışığında kaleme alınan aşağıdaki dörtlükte, imtihanlara karşı ümitsizliğe kapılmamak ve doğruluktan 

ayrılmamak gerektiği vurgulanmıştır: 

Kalbe hiç koyma keder 

Hak aşkını kıl rehber 

Allâh her zaman eder 

Bizi imtihan kızım (13/12) 

Tasavvufi zeminde hazırlanan diğer dörtlüklerden sonra, aşağıdaki mısralarda daha ziyade iyi 

bir insan olma telakkisi dile getirilmiştir. Kızının bilinçli bir insan olması gerektiğini vurgulayan şair, 

aynı zamanda kendisi gibi olmasını yani herhangi bir kimseye benzememesini tavsiye etmiştir: 

Taklîd etme kimseyi 

Bilerek yap her şeyi 

Unutma hiç gâyeyi 

Bir an bir zaman kızım (13/13) 

Hz. Mevlânâ’ya karşı derinden bir sevgi besleyen Veysel Öksüz, Mesnevî-i Maʽnevî’nin 

ismini zikretmiş ve kızına bu eseri okumasını tavsiye etmiştir. Nitekim bu eserin içerdiği faydalı 

bilgilere ek olarak çocuklar için hikâyeler ve fablların da olduğu bilinmektedir. Söz konusu eserin 

Kurʼan-ı Kerîm’in bir tefsiri olduğunu dile getiren şair, mana âleminde de bir sınırının 

bulunmadığından söz etmiştir. Mesnevi’nin bu özelliklerini ve Mevlevi tarikatının edebiyata olan 

katkılarını, bir diğer Mevlevi şair olan Şeyh Gâlib ise Yazılmışdı kitâb-ı devr-i âdem nesr ile Gâlib / 

Gürûh-ı mevlevî ol nesr-i mevzûn eylemişlerdir (Okçu, Tarihsiz: 238) beytiyle de desteklediği 

bilinmektedir: 

Mesnevîyi çok oku 

Kur’ânın bir şerhi bu 

Mânâda yok hudûdu 

Hak dostu yazan kızım (13/18) 

Manzumenin birçok dörtlüğünde dünya hayatının geçiciliği üzerine benzetmeler yapılarak 

uyarılarda bulunma hususu, aşağıdaki mısralarda da kendisini göstermiştir. Bu dörtlük dâhilinde ise 

dünya hayatının kısa olması, işlevsel bakımdan benzer olan rüya hâline teşbih edilmiş ve bu durumun 

iyi bir şekilde düşünülmesi gerektiği öğütlenmiştir. Ayrıca “vatan” gibi çarpıcı bir kavramın ahiret 

hayatı ile bağdaştırılması da bu tavsiyelerin önemini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Zira 

vatan mefhumu, içinde kalıcı olarak yaşanılan ve oldukça önem arz eden bir kavram olduğu için şair 

tarafından kasıtlı bir şekilde kullanılmıştır: 

Dünyâyı bir rüyâ bil 

İyi düşün kıl tahlîl 

Çünkü burası değil 

Bizlere vatan kızım (13/19) 

 

Sonuç 

Koşma nazım şekli ve 7’li hece ölçüsüyle kaleme alınan bu manzume, 21 dörtlükten oluşan 

bir nasihat-nâmedir. Klasik Türk edebiyatının son dönem şairlerinden biri olarak bilinen Veysel 

Öksüz’ün bu manzumesinde, ikinci dörtlüğün son mısraı dışında, terkip dahi kullanılmamış ve teşbih 

sanatından sıklıkla yararlanılarak yalın bir dille ve hikemi bir üslupla tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Manzumenin muhtevasına bakıldığında umumiyetle dünya hayatının geçici olduğu 

vurgulanmış, ahiret hayatının ise kalıcı olduğu ve buraya imanlı bir şekilde hazırlanılması gerektiği 

dile getirilmiştir. Bazı dörtlüklerde ise iyi bir insan olma telakkisi ve Allah’a yönelme gayreti gibi 

düşünceler öğütlenmiştir.  

Kendi kız çocuğu özelinde yazılan ancak tüm gençlere hitap ettiğini düşündüğümüz bu 

manzumenin 13. dörtlüğü ve son iki dörtlüğü hariç tamamı dinî-tasavvufi temel üzerinde inşa 
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edilmiştir. Özellikle ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden yapılan manen iktibaslarla birlikte mesnevî-

i maʽnevî ve divan edebiyatı geleneği ışığında kaleme alınmış bir manzume olarak kaşımıza çıkmıştır.  

Divan edebiyatı geleneğinde kız çocuğuna yazılmış nasihat-nâmelerin henüz tespit edilmediği 

düşünülürse Veysel Öksüz’ün bu manzumesinin kendi kız çocuğuna yazılan ilk manzume olma 

özelliğini taşıdığını söylemek mümkündür. 
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Yay. 

 

Metin 

Kızıma 
Bu dünyâ geçit yeri 

Çift kapılı han kızım 

Kurulduğundan beri 

Geçiyor kervan kızım 

 

Gençlik bahar gibidir 

Emeksiz meyve verir 

Bunun kadrini bilir 

Sâhib-i irfan kızım 

 

Bizden evvel gelenler 

Gittiler birer birer 

Gelen gidermiş meğer 

Ölürmüş doğan kızım 

 

İnsan ömrü muazzez 

Geçen gün geri gelmez 

Allah âşığı ölmez 

Ebedî inan kızım 

 

Akıl gençlik ve sıhhat 

Büyük devlet hakîkat 

Elde iken bu fırsat 

Ukbâyı kazan kızım 

 

Âleme ibretle bak 

Gâfillerden dur uzak 

Alnı açık kalbi pâk 

Olmalı insan kızım 
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Bir şeyden etme nefret 

Hepsinde var bir hikmet 

Hoş görmeye gayret et 

Eyleme isyan kızım 

 

Bir gölgedir bu âlem 

Her şeyin sonu adem 

Tefekkür et dem-be-dem 

Unutma aman kızım 

 

Olma dünya tâlibi 

Bu his öldürür kalbi 

Tektir mülkün sahibi 

Onundur cihan kızım 

 

Oyuncaktır mal para 

Gönül verme onlara 

Durma Allâhı ara 

Bulur arayan kızım 

 

Olacak neyse olur 

Her şey yerini bulur 

İnananlar kurtulur 

Kederden gamdan kızım 

 

Kalbe hiç koyma keder 

Hak aşkını kıl rehber 

Allâh her zaman eder 

Bizi imtihan kızım 

 

Taklîd etme kimseyi 

Bilerek yap her şeyi 

Unutma hiç gâyeyi 

Bir an bir zaman kızım 

 

Şekle hiç verme değer 

Mânâya eyle sefer 

Hak indinde mûteber 

Olan şey îman kızım 

 

Hiç kimseye tutma kin 

Ne incit ne de incin 

İyilik yap Allâh için 

Buldukça imkân kızım 

 

Tok gönüllü tok sözlü 

Mânâlı güzel sözlü 

Her zaman güler yüzlü 

Olur Müslüman kızım 

 

Dinleme boş kelâmı 

Bil helâli harâmı 

İyi anla İslâmı 

Geçmeden devran kızım 
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Mesnevîyi çok oku 

Kur’ânın bir şerhi bu 

Mânâda yok hudûdu 

Hak dostu yazan kızım 

 

Dünyâyı bir rüyâ bil 

İyi düşün kıl tahlîl 

Çünkü burası değil 

Bizlere vatan kızım 

 

Öz ve kısa söyledim 

Zâten o bilir dedim 

Bu sözleri eyledim 

Sana armağan kızım 

 

Bir şeyim yok Öksüzüm 

Dünyâyı görmez gözüm 

Sensin varlığım özüm 

Bedenimde can kızım (Yeniterzi, 2012: 313-316) 
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KÖROĞLU'NUN İZİNİ SÜRERKEN 

Hüseyin BOKAÎ1 

 

Özet 

Köroğlu'nun adı, mitologlara ve Azerbaycan sözlü edebiyatına ilgi duyanlar için tanıdık bir isimdir. 
"KÖROĞLU VE KEÇEL HAMZA" bu efsanenin SAMED BEHRANGİ tarafından yeniden yazılan bir 
anlatımıdır. 

BEHRANGİ bu kitaba bir giriş yazmıştır. Bu girişte BEHRANGI, bu mitin kökeninin tarihinin bazı 
kısımlarını ve politik, sosyal ve ekonomik bağlamlarını açıklamaya çalışmıştır. 

Bu makale BEHRANGI' nin girişini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Köroğlu, Samed Behrangi, Köroğlu ve Keçel Hamza, Azerbaycan Mitolojisi, 
Türk Sözlü Edbiyatı. 

 

FOLLOWİNG THE TRACE OF KUROGHLU 

Hosseın BOKAIE 

Abstract 

KUROGHLU (Köroğlu)'s name is familiar to mythologists and those interested in Azerbaijani oral 
literature. "KÖROĞLU VE KEÇEL HAMZA" is an expression of this legend rewritten by SAMED 
BEHRANGİ an Iranian writer. 

BEHRANGİ has written an introduction to this book. In this introduction, BEHRANGI has 
attempted to explain parts of the history of the origin of this myth and its political, social and 
economic context.. 

This article aims to examine BEHRANGI's introduction. 

Keywords: Kuroghlu, Samed Behranghi, Kuroghlu&kachal hamzeh, Azerbaijan mythology, Turk 
oral mythology.   

 

Behrengi'nin yazdığı giriş şu şekilde başlıyor: "Köroğlu'nun kahramanlık hikâyesi Azerbaycan'da ve 

dünyanın birçok ülkesinde meşhurdur." 

Ancak "dünyanın birçok ülkesi" ifadesini muğlak bir şekilde bırakıp Köroğlu efsanesinin varlığı ve 

kalıcılığının coğrafi kapsamını belirtmiyor. 

"Bu hikâye Şah Abbas Savafı dönemindeki olaylardan ve bu dönemin sosyal durumundan 

kaynaklanmaktadır. 1629'da İran ile Osmanlılar arasındaki kanlı savaşlar sırasında Talesh'de kentli 

yoksullar ve köylüler ayaklandı. Bu ayaklanma, Şah Abbas'ı ve kukla hanlarını çok tedirgin etti. 

Güney Azerbaycan'da durum daha da kötüydü. Celali Lu'nun ayaklanması bu bölgelere yayılmıştı. 

Otuz yıla aşkın bir süredir devam eden bu ayaklanmanın bir tarafında Osmanlı padişahları diğer 

tarafında da Şah Abbas vardı." 

Hikâyede sunulanlar açıkça gösteriyor ki, Köroğlu'nun hikâyesi gerçekten o dönemin sosyal ve politik 

olaylarına dayanıyor ve özellikle Celali Lu'nun görkemli ayaklanmasından ilham alıyor. Hikâyedeki 

                                                           
1 İran Yazarlar Birliği, h_bokaie@yahoo.com 
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kasabaların, köylerin, nehirlerin ve dağların adlarının her biri bir şekilde toprakla ve görkemli Lu 

isyanıyla ilişkilidir." 

Behrengı'ye göre Köroğlu efsanesi bir Azeri-İran efsanesidir ve köken yeri Güney Azerbaycan'dır ve 

kökeni 1629'da Şah Abbas SafavI'le çakışmaktadır. 

Bu girişin başka bir bölümünde farklı bir görüşü açıklıyor. 

"Bu siyasi ve sosyal olayların ortasında sanat eserleri de yeşerdi ve hayran kaldı ve Azerbaycan'ın 

âşıkları enstrümanındaki destansı imajı gerçek kahramanlara ve sosyal olaylara dayanıyor." 

Bu paragrafa göre Behrengı iki efsanenin ve iki Köroğlu'nun varlığına inanıyor. Bunlardan biri, 

görkemli ayaklanmadan önce Köroğlu'ydu. Ona göre II. Köroğlu, İranlı bir Azeri'dir ve yeniden inşa 

edilen I. Köroğlu, o dönemin sosyal olaylarından esinlenmiştir. 

Ama gerçek Koroğlu hangisi? Cambridge University Research'ün Safevi döneminde İran tarihine 

göre, Şah İsmail' in 1512'de Osmanlı ordusundan yenilmesinden sonra IRAN ordusu Şah'a karşı isyan 

etti. Bu isyan Celeliyan (Jelelılu) ismi ile tanınmıştır. Bu ayaklanma, Memnuniyetsiz Türkmen 

aşiretlerinin bir yandan Safavi krallarına, diğer yandan ise Osmanlı padişahlarına karşı 

ayaklanmasıdır. Osmanlıların iktidara gelmesinden sonra Doğu Anadolu'daki Roma Selçuklularının 

kalıntıları, Anadolu'da yaşayan Türkmen aşiretleri ve kuzeybatı İran ve Kuzey Irak, Osmanlılarla 

askeri ve siyasi hâkimiyet için yarıştı. İran'da Akkoyunlu ve Karakoyunlu 'nun istikrarsız 

hükümetlerinin oluşumu ve Osmanlılarla olan çatışmaları bu çabalar ve çekişmeleri göstermiştir. 

Erdebil'de Şah İsmail'in ayaklanması ve 16. yüzyılın ilk yıllarında iktidara gelmesi, güçsüz Anadolu 

Türkmen aşiretlerinin güç kazanmasına fırsat tanıdı. Yalnızca Erdebil’in Sufi ayaklanması bir dini 

hareketti. 

Henüz on üç yaşında olmayan genç İsmail, 7.000 savaşçı Türkmen'in gözünde insanüstü bir varlık idi. 

O bir pir, bir izci, bir padişah ve kana susamış Aleviydi. Ardı ardına gelen zaferler bu düşünce ve 

inancı desteklenmekte idi.  

İsmail'in 1512'de Osmanlı ordusuna yenilmesi büyük bir hayal kırkıydı. O yenilmeden sonra hem 

destekleyen Türkmenlerin zihninde hem, İsmail'in kendi inancında o göksel yüz bir kırık aynaya 

dönüşmüştür.  Celalı isyanı bu dönemde meydana gelmiştir. 

Osmanlı topraklarında isyancı Türklerinin padişah savaşı Bektaşi adı almıştır.  

Kuroğlu efsanesi böyle bir atmosferde oluşmuşu eğer doğru olsa başka Türk elemanları ve aynı 

zamanda başka elemanları göstermekte olması gerekmektedir. 

Celali ve Bektaşi ayaklanmaları bir yandan Sufi inançları ve öteki yandan Ali vilayetine ve en az altı 

torunun imam olduklarına inanç getirmesiler başlayan isyanlarıydı. Bu noktalar BEHRANGİ'nin 

anlattığı Köroğlu efsanesinde bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan Köroğlu efsanesi, bir Türkmen efsanesidir. Köroğlu her Türkmen gibi at dostudur, 

denizatlarının varlığına inanır, at sırtında yaşamayı sever ve hayatta her varlığın bir ucunu ata bağlanır. 

Ama bir Azerbaycan yerlisi hiçbir zaman bir pire bu kadar inanmamış, üstün güce sahip at 

görmemiştir. 

 

Ama Bu Türkmen Nerede? 

Köroğlu Celali, Bektaşi değil. Köroğlu nereli? İsimleri bir kenara bırakarak Köroğlu efsanesinde 

Türkmen olmayan karakterlerle de karşılaşıyoruz. Mesela bu üç karakter, hizmetçi, değirmenci ve 

çiftçi. Hamza bir kel hizmetçidir. Ne değirmencilik ne de çiftçiliğin hiçbiri bir Türkmen mesleki 

değildir. Değirmencilik ve tarım işleri, tarih boyunca Azerbaycan'ın yerlilerinin işitir. Aynı zamanda 

tarım ve değirmen işleri tüm Türkiye ve Avrupa'daki yerlilerin işidir. BEHRANGİ Köroğlu 

efsanesinin doğduğu yerin Azerbaycan'ın güneyindeki dağları, denizleri ve şehirlerinde olduğunu 

söylüyor,  hâlbuki herhangi bir belgede Çellibel ve Tuna Nehrinin Azerbaycan'da olduğuna dair bir 

kanıt göstermiyor. Aksine bu efsanenin 61. sayfasındaki dipnotta BEHRENGİ "Tuna" nehrini bugün 

Romanya'da olduğunu yazıyor. Böylece BEHRENGİ tuna nehrinin Romanya'da olduğunu bildiğini 
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itiraf ediyor ama onu göz önünde bulunduramıyor ve Köroğlu'nun Celali isyanına bağlı olduğuna ısrar 

ediyor.      

Cambridge üniversitesi araştırmacısı Köroğlu efsanesinin Özbekistan'ın doğusundan ta Bulgaristan'ın 

batısına kadar yayıldığını ispat ediyor. Bu coğrafyanın komşu ülkelerinde dünyanın en eski ve güçlü 

medeniyetleri yer almaktadır. Çin, Hindistan, İran, Rusya, Helenizm, Yunanistan, doğu Avrupa. İlginç 

bu ki bu efsane bu güçlü medeniyetlerin arasında yılarca ayakta durmayı ve Türkmen karakterin 

özelliklerini korumayı başarmış" ve günümüzdeki Azerbaycan'da bir kurtarıcı Kahraman olarak hala 

hayatına devam etmektedir.          
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ÖZBEK ATASÖZLERİNDE ÇOCUK KONUSU 

Öğr.Gör. Dilshoda MUBARAKOVA1 

 

Özet 

Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum 
tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Özbek 
atasözleri nice bin yıldan beri hayat geçirdikleri topraklarda oluşturdukları ortak kültürün sözlü 
ürünleridir. Çocuk atasözleri folklorun ön saflarında yer alır önemli kaynaklardan biridir. 
Atasözleri, derin anlam ifade edebilmeleri, özlü, olgun ve kapsamlı olmaları bakımından diğer 
folklor türlerinden farklıdır. Çalışan insanların hayallerini ve özlemlerini, ilişkilerini, 
vatanseverliğini, hümanizmini ve fikirlerini kendi yollarıyla yansıtırlar. Bu nedenle çocuklara 
doğru ve mantıklı düşünmeyi, hedefleri kısaca, özlü ve öz ifade etmeyi, sanatsal zevklerini 
geliştirmeyi ve tarihi olayların özünü daha iyi anlamayı öğretirler. Ayrıca atasözleri, ana dilin en 
hassas sanatsal özelliklerini anlamanın ve kelime dağarcığını artırmanın bir aracıdır. Bu nedenle, 
kelime sanatçılarının yanı sıra çocuk yazarları da folkloru, özellikle de atasözlerini giderek daha 
fazla kullandılar. Bildirimizde Özbek atasözlerinde çocuklarla ilgili kısmını araştırmayı amaçladık.  

Anahtar Kelimeler: Özbek, atasözleri, çocuk, sosyo-tarihsel, kültür. 

 

Abstract 

The stereotypes that come from the past to the present, give short and concise advice by making 
use of long experiences, and are adopted by the society and used in common are called proverbs. 
Uzbek proverbs are the oral products of the common culture they have created in the lands 
where they lived for thousands of years. Children's proverbs are at the forefront of folklore and 
are one of the important sources. Proverbs differ from other folklore genres in that they can 
express deep meaning, are concise, mature and comprehensive. They reflect the dreams and 
aspirations, relationships, patriotism, humanism and ideas of working people in their own way. 
Therefore, they teach children to think correctly and logically, to express goals briefly, succinctly 
and concisely, to develop their artistic taste and to better understand the essence of historical 
events. In addition, proverbs are a means of understanding the most delicate artistic features of 
the native language and increasing vocabulary. Therefore, children's writers as well as word 
artists increasingly used folklore, especially proverbs. In our paper, we aimed to investigate the 
part about children in Uzbek proverbs. 

Key words: Uzbek, proverbs, child, socio-historical, culture. 

 

Giriş 

Atasözleri, insanlar tarafından yaratılmış çok özlü, derin ve eksiksiz kelimelerdir. Atasözü, 

halkın bilgeliğinin, birkaç neslin bilgeliğinin ve deneyiminin sonucudur, onların bilgeliklerinin 

ürünüdür. Atasözleri, bir olaydan, bir kişiden veya bir işten, saf vicdanlı bir adamın, hayatın acısını 

tatmış, rasyonel bir hayata bakış açısına sahip asil bir işçi tarafından çıkarılan sonuçları tanımlar. Bu 

sonuç, herkes (çoğunlukla çocuklar) için bir rehber görevi yapabilir. Atasözleri, halk aklının, sosyo-

tarihsel deneyiminin, mücadelesinin ve emeğinin sanatsal bir ifadesi olarak yaratılır. Atasözleri konu 

                                                           
1 Taşkent Devlet Doğu Dilleri Üniversitesi (Özbekistan), dilim_12@yahoo.com 
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bakımından zengin, çeşitli ve renklidir. Anavatanı sevme, onu dış ve iç düşmanlardan koruma ve ona 

sadık olma fikirleri, figüratif ifadelerde çok özlü, melodik bir formda somutlaşıyor.  

Ülkemizde çocuklara geleceğimizin mirasçıları, milletimizin halefleri olarak saygı gösterilir. 

Aslında Özbek halkı her zaman çocuk seven halk olmuştur. Halkımız her din ve milletten çocuğa saygı 

duyar. Başını okşar. Sadece bir örnek olarak söyleyecek olursak, II.Dünya Savaşı sırasında evleri 

yıkılan, yetim kalan ve ebeveynlerinden ayrılan yüzbinlerce çocuk Özbekistan'ın kalbinde vatanlarını 

ve Özbek evlerinde evlerini buldu. "Sen öksüz değilsin," dedi çocuklarla bir somun ekmeği 

paylaşırken. Dolaysıyla halkımız çocukları sevdiği kadar onların terbiyesini de önemli sayar. ‘Bola 

şirin odobi undan şirin’ (Çocuk tatlı, terbiyesi daha tatlı) atasözünde terbiyenin önemi vurgulanıyor. 

Özbek halkında terbiye ilk önce kendisinden büyük olana ve birbirleriyle selamlaşmada 

gözükmektedir:  

Avval salom, bad'az kalom.   İlk önce selam sonra kelam 

Bola aziz, odobi undan aziz.   Çocuk değerli, terbiyesi daha değrli 

Bolaning erkasi, bitning sirkasi.   Şımarık çocuk, bitin sirkesidir 

Yolg'iz bolaga indamasang, ko'payar.  Yalnız çocuğa dikkat etmezsen çoğalır  

İnson odobi bilan, osmon oftobi bilan.     İnsan terbiyesi ile, gök güneşi ile.(güzel) 

Çocuğun adabı önemli olması ile birlikte zor bir eğitim süreci olduğu atasözlerinde görülmektedir. 

Atasözlerinde ebeveynlerin davranışları da çocuğa yansıyacağı için aile içinde davranışlarına dikkat 

etme çağrısını da yapmaktadır. Özellikle oğlanın terbiyesi babası tarafından ve kızların ise annesi 

tarafından gerçekleşeceği vurgulanmaktadır: 

Bosh bo'lmagan uyda, Otasi turib o'g'li so'zlar. Başı olmayan evde babası yerine oğlan konuşur. 

Bola boqqandan olov yoqqan yaxshi.  Çocuk büyütmektense ateş yakmak daha kolay. 

Аygʼir qanday boʼlsa, ot shunday.  At nasıl olursa çocuğu da öyle olur. 

Beshikda tekkan, kafanda ketar.   Beşikte öğrendiği davranış biçimi kefenle gider. 

Bir kattaning gapiga kir, bir kichikning.  Bir defa büyüklerin lafını dinle, bir defa küçüğün 

lafını dinle. 

Bir qilgan madad, Ikki qilgan odat.  Bir defa yaptıysa yardımdır, ikinci defa yapan 

adettir. 

Halkımız sadece çocuklarının iyiliğini değil, aynı zamanda her çocuğun iyiliğini de önemsiyor. Dua 

ederek ellerini her açtığında Yaradan'dan yarının bel kemiği olan genç neslin mutluluğunu ister. 

"Çocuk yabancı değildir", "Tatlı ol, çocuk tatlıdır", "Çocuk belin gücüdür", "Çocuk senin halindir", 

"Bir çocuğa yedi komşu anne baba" gibi bilge sözler ve atasözleri yüzyıllardır vardır.  

Boqsang botir qilasan, 

Tergasang tentak. 

Beslersen cesur olur, 

Azarlarsan deli olur 

Daraxtiga koʼra  mevasi, 

Ota-onasiga koʼra bolasi. 

Ağacına göre meyve olur, 

ebeveynine göre çocuk olur.  

Daraxtdan meva olaman desang, 

Niholligidan parvarish qil. 

Ağaçtan meyve almak istersen, 

fidan iken iyi bak. 

Daryo chuchuk, ariq chuchuk. 

Daryo achchiq, ariq achchiq. 

Derya tatlı olursa, çay da tatlı olur. 

Derya acı olursa, çay da acı olur. 
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Yetti yoshga yetguncha, 

Yer toʼqmogʼin yersan. 

Yetmish yoshga yetguncha, 

El toʼqmogʼin yersan. 

Yedi yaşına kadar 

Yerin dayağını yersin. 

Yetmiş yaşına kadar, 

El dayağını yersin. 

Igna qayoqqa yursa, 

Ip ham shu yoqqa yurar. 

İğne nereye giderse, 

ip te oraya gider. 

Yetişkinlerin söyleyeceği sözüne değil kendi yaptıklarına bakmaları, çocuklar için daha önemli 

olduğunu bilmesi lazım olduğunu vurgulayan atasözleri şöyledir: 

Katta boshlar, kichik tashlar. Büyük başlar, küçük bırakır 

Katta arava qaydan yursa, 

Kichik arava shundan yurar. 

Büyük araba nerden yürürse, 

Küçük araba da oradan geçer. 

Itni qopagʼon qilgan egasi. Köpek ısırırsa sahibi öğretmiştir.  

Olti kun och qolsang ham, 

Otang odatini qoʼyma. 

Altı gün aç kalsan da, 

Babanın yaptığını yap. 

Ona qilsa zoʼrlikni, 

Bola tortar xoʼrlikni. 

Anne iyi davranmazsa, 

çocuk zorlanır. 

Ona suti bilan kirmagan 

Tana suti bilan kirmas. 

Anne sütü ile girmediyse, 

Başka süt ile girmez. 

Onadan koʼrgan toʼn bichar, 

Otadan koʼrgan oʼq yoʼnar. 

Annesinden gören elbise diker, 

Babadan gören ok oynar. 

Ot boʼlsang, choparsan, 

It boʼlsang, qoparsan. 

At olursan koşarsın, 

köpek olursan ısırırsan  

Ota gʼayrath boʼlsa, 

Bola ibratli boʼlar. 

Baba gayretli olursa, 

Çocuk ibretli olur. 

Otadan oʼgʼil, onadan qiz. Babadan oğul, anneden kız. 

Otasi buzuqning biri buzuq, 

Onasi buzuqning bari buzuq. 

Babası kötü olanın bir tanesi kötü olur, 

Annesi kötü olanın hepsi kötü olur. 

Otasi tentakning birisi tentak,  

Onasi tentakning barisi tentak. 

Babası deli olanın biri deli, 

Annesi deli olanın hepsi deli. 

Togʼ yerdan oʼsib chiqar, 

Odam, ota onadan. 

Dağ yerden yetişir, 

İnsan, anne babadan 

Usta qanday shogird shunday. Usta nasılsa öğrenci de öyledir. 
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Er bolasi er, 

Sher bolasi sher. 

Er çocuğu er olur, 

Aslan çocuğu aslan olur. 

Erka tutsa onasi, 

Taltayadi bolasi. 

Toʼgʼri tutsa onasi, 

Yurtga ega bolasi. 

Hata yapınca çocuğa arka çıksa  annesi, 

Şımarır çocuğu.   

Doğru yetiştirirse annesi, 

Yurt ağası olur çocuğu. 

Erka oʼgʼil yovga yaramas, 

Erka qiz ishga. 

Şımarık oğul savaşa yaramaz, 

Şımarık kız işe yaramaz. 

Eshigi yomonning uyiga borma, 

Onasi yomonning qizini olma. 

Kapısı kötünün evine gitme, 

Annesi kötü olanın kızı ile evlenme. 

Oʼgʼlingni sevsang, quldek ishlat. Oğlunu seversen eğer onu kul gibi çalıştır. 

Qiz bersang, otasiga qarab ber, 

Qiz olsang, onasiga qarab ol. 

Kızı babası iyi olanla evlendir, 

Annesi iyi olanı gelin yap. 

Qush uyasida koʼrganini qilar. Kuş evinde gördüklerini yapar. 

Gʼayratlining bolasi tanbal boʼlar. Gayretli olanın çocuğu tembel olur. 

Bola beshikdan yiqilguncha, 

Podsho taxtidan yiqilsin. 

Bebek beşikten düşmektense, 

Padişah tahtından devrilsin  

Bola xondan ulug'. Çocuk handan daha ulu. 

Bolalik, podsholik. Çocukluk padişahlıktır. 

Bolasi ko'p bo'lar boy, 

Bolasi yo'q; quruq soy. 

Çocuğu çok olan zengin olur, 

Çocuğu yok; kuru dere. 

Sonuç olarak halk bilgeliğinin özlü nadir örnekleri  atasözleri sanatsal yaratımın geniş ölçüde bağımsız 

türüdür.   Yüzyıllar boyunca test edilen sosyo-politik, manevi, kültürel, ahlaki ve felsefi görüşler 

yaşam deneyiminden doğmuş, belirli koşulların gereksinimleri ile test edilmiştir. Bu özelliklere göre 

Özbek atasözleri  hem ulusal hem de evrensel olup çocuk, yetiştirilmesi, onun adabı hakkında çok 

önemli eğitici özelliğine sahiptir.   
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QULU XELİLOV’UN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİKAYELERİNİN  

EĞİTİMSEL VE DİDAKTİK ÖNEMİ 

Arş.Gör. Nurlane MEMMEDOVA1 

 

Özet 

Azerbaycan çocuk edebiyatının kronolojik çerçevesi çok geniştir.İlk aşamada, bu edebiyat halk 
yaratıcılığından ibaret olmuştur. Ulusal edebiyatın bağımsız bir kolu olan çocuk edebiyatı, 
yirminci yüzyılda farklı bir aşamada gelişiyordu. Qulu Xelilov bu yıllarda çocuklar için hikayeler 
yazmıştır. O, çocuk edebiyatı yazarı değildir. O, Azerbaycan edebi eleştiri tarihinde eleştirmen 
olarak bilinir. Bu nedenle onun hekaye yaratıcılığı araştırılmamışdır. Bununla birlikte, 
hikayelerinde, çalışmalarında, çocuklar için ilginç ola bilecek duygularla karşılaşmak mümkündür. 
Yazar hikayeleri aracılığıyla hayatın belli bir öneme sahip olan olaylarını kaleme almış, tipik suret 
yaratmış, toplumun ahlaki-eğitici sorunlarınadeğinmiştir. Çalışmalarında Qulu Xelilov dürüstlük, 
ahlaki saflık, şefkat, alçak gönüllülük gibi niteliklerin önemine dikkat çekmiştir. Bu bakımdan 
yazarın XX yüzyılın 70'li yıllarında yazdığı hikâyelerinin Azerbaycan çocuk edebiyatının 
gelişmesinde önemi vardır. 60'lı ve 70'li yıllarda, Azerbaycan çocuk edebiyatında yeni bir 
kahraman türü, yeni bir insa kavramı oluşmaya başladı. Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin 1972 
yılında çocuk edebiyatı ile ilgili yapılan toplantısı Azerbaycan çocuk edebiyatının çağdaş talepler 
seviyesine yükseltmesine neden oldu. Bu toplantı, içerik ve biçim bakımından önemli eserlerin 
yaratılması için koşullar yarattı. Qulu Xelilov öykülerinde çocuk psikolojisini, düşüncesini ve 
ilgisini düzgün ifade etmeyi başarmıştır. Bu hikayeler küçük çocukların sanatsal zevklerini 
geliştirmelerine ve toplumdaki yerlerini bulmalarına yardımcı olma amacı taşıyordu. Onun 
hikayeleri çocuğun manevi alemini yansıtmak yoluyla onun dünyayı kavramasına yardımcı oluyor, 
çocuğu düşündüren sorulara ayrıntılı cevap veriyordu. Bu hikayelerde yazarın çocuğun kalbinin 
hassas noktalarına dokunduğuna tanık oluyoruz. Hayatı bütün derinliğiile sanatsal tarzda tasvir 
etmek bu hikayelerin esas işçilik özelliğidir. Makalede bu konular incelenmekte, bu hikayelerin 
Azerbaycan edebiyatında oynadığı rol vurğulanmakdadır. Sonuç olarak, Qulu Xelilov’un çocuklar 
için yazdığı hikayelerinin konu dairesi, ahlaki-eğitici sorunları ve sanatsal işçilik özelliklerine 
değinmeğe çalışılacaktır. 

AnahtarKelimeler: Çocuk edebiyatı, hikaye, Qulu Xelilov, didaktika, çocuk psikolojisi. 

 

THE EDUCATIONAL AND DIDACTIC IMPORTANCE OF QULU KHALILOV'S STORIES 
ABOUT CHILDREN 

Abstract 

The chronological framework of Azerbaijani children's literature is very wide. In the first stage, 
this literature consisted of folk creativity. Children's literature, an independent branch of 
national literature, was developing at a different stage in the twentieth century. Qulu Xelilov has 
written stories for children during these years. He is not a children's literature writer. He is known 
as a critic in the history of Azerbaijani literary criticism. Therefore, his healing creativity has not 
been investigated. However, it is possible to encounter emotions that may be interesting to 
children in their stories and works. Through his stories, the author penned life's events of 
particular importance, created typical figures, and touched upon the moral-educational 
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problems of society. In his works, Qulu Xelilov drew attention to the importance of qualities such 
as honesty, moral purity, compassion, and humility. In this respect, the stories written by the 
author in the 70s of the 20th century are important in the development of Azerbaijani children's 
literature. In the 60's and 70's, a new type of hero, a new concept of human beings began to 
emerge in Azerbaijani children's literature. The meeting of the Azerbaijan Writers Union on 
children's literature in 1972 caused Azerbaijani children's literature to rise to the level of 
contemporary demands. This meeting created the conditions for the creation of works important 
in content and form. Qulu Xelilov has managed to properly express the child psychology, thought 
and interest in his stories. These stories were meant to help young children develop their artistic 
taste and find their place in society. His stories reflected the spiritual realm of the child, helping 
him to grasp the world, and providing detailed answers to questions that made the child think. 
In these stories, we witness the writer touching the sensitive points of the child's heart. The main 
craftsmanship feature of these stories is to portray life in all its depth in artistic style. In the 
article, these issues are examined and the role of these stories in Azerbaijani literature is 
emphasized. As a result, the subject circle, moral-educational problems and artistic 
craftsmanship of Qulu Xelilov's stories for children will be addressed. 

Keywords: Children's literature, story, Qulu Xelilov, didactic, child psychology. 

 

GİRİŞ 

 

Sıradan yazarın bir yeteneğe, çocuk yazarının ise iki yeteneğe ihtiyacı vardır. 

 İkinci yetenek ona mecazi ifadeleri çocuk psikolojisine uygun şekilde seçmek için gereklidir. 

V.Q.Belinski 

Sözlü halk edebiyatının zengin deneyimine dayanan Azerbaycan çocuk edebiyatının her 

aşaması, edebi sürecin odak noktası olmuştur. Yirminci yüzyılda, marksist estetikanın ve totaliter 

düşüncenin etkisi, çocuk edebiyatının niteliksel olarak ideolojik bir faktöre hizmet etmesine yol 

açmıştır. 1934 yılında toplanan Azerbaycan Sovyet Yazarları Birinci Kongresi'nde çocuk edebiyatının 

sorunları tartışılmıştır. 1954 yılında keçirilen Sovyet Yazarlarının II Ümumittifaq Kongresi'nde çocuk 

edebiyatının durumu hakkında Süleyman Rahimov ve Gilman Musayev bildiriler sunmuştular. 

Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin çocuk edebiyatına adanmış 1972 yıl plenumu çocuk yazarları için 

yeni şartlar belirledi. Önümüzdeki ana görevlerden biri, çocuk çalışmalarına insani nitelikler aşılayan 

ve yüksek düzeyde içerik ve biçime sahip metinler yaratmaktı. Bunun çocuk edebiyatının gelişiminde 

olumlu bir etkisi oldu ve mükemmel sanat eserleri bu amaca hizmet etmeye başladı. Bu yıllarda Zahid 

Xalil, Xalida Hasilova, Eleviye Babayeva, Nariman Suleymanov, Ezize Ahmadova ve diğerleri 

fealiyyet göstermiş, birbirinden değerli sanatsal örnekler yaratmıştırlar. Qulu Xelilov o yıllarda 

çocuklar için de hikayeler yazmıştır. 

Qulu Xelilov Azerbaycan edebiyat tarihinde bilimsel  ve teorik yazıları ile eleştirmen olarak 

tanınmaktadır. Kariyerinin yetişkinlik yıllarında çocuklar için hikayeler yazmıştır. Çocukların  istek 

ve  eğilimlerini bilmek, onların  sanatsal zevklerini etkilemek yazardan deneyim gerektirir. Bu nedenle 

bir çok yazar yaratıcılığının son yıllarında bu alana ilgi göstermiştir. Bu eğilim dünya edebiyatında da 

görülebilir: "Dünya edebiyatına baktığımızda, tanınmış yazarların belli bir yaştan sonra çocuk 

edebiyatına yöneldiğini görüyoruz. Örneğin Türk edebiyatında Tofik Fikret yaratıcılığının altın 

çağında, 47 yaşında çocuklar için yazmaya başlamış,1914 yılında ünlü şiir koleksiyonu "Şarmin"i 

yayımlamıştır. Onun "Şarmin balama", "Yetim", "Hasta çocuk", "Meleğin kuzusu", "Gelin baharı", 

"Kırık at", "İki yolcu","Kuşlarla yarış" şiirlerinde çocuk psikolojisi ve kader sorununun koyuluşu 

çoktan hayatı anlayış noktasına kadar yetmiş yazarın düşüncesinin bir ürünü olarak ortaya 

çıkmıştır”(Akimova, 2019). 

Qulu Xelilov’un hikayelerinin temalar dünyası zengindir. Bu hikayeler çocukların ahlaki 

nitelikleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan ilginç olaylara dayalı yazılmıştır. Bu eserlerin temel 

özelliklerinden biri de öğretme işlevi taşımasıdır. Bunların arasında özgün içerikli hikayelere de 

rastlıyoruz. Azerbaycan toplumunda çocuklara sık-sık sorulur: "Babanı mı çok istiyorsun, yoksa 

anneni mi?". Çocuğun şımartılması görevi gören bu cümle Qulu Xelilov’un hikayesinde başka bir 
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şekilde kurulmuştur. Çocuk babasına bu tür bir soruyu sorar: "Misafiri mi çok istiyorsun, beni mi?". 

Küçük bir çocuğun babasına sorduğu bu soru sebepsiz değildir. Çocuk misafirleri yürüyüşe götüren 

babanın eve geç gelmesini, onu yanına almamasını ve onunla ilgilenmemesini kıskanıyordur. Babanın 

çocuğuna olan koşulsuz sevgisi hikayenin merkezinde yer alır. 

 

1.1. Qulu Xelilov’un Hikayelerinde Ahlaki Sorunlar ve Eğitim Sorunları 

Qulu Xelilov’un hikayelerinin kahramanları küçük çocuklardır. Bu çocuklar toplumdaki 

olaylara tanık olur, dış dünyanın etkisi sonucunda ahlaki nitelikler hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu 

anlamda yazarın "Ben onları unutmayacağım" hikayesi dikkat çekiyor. Hikayenin yazarı kendi başına 

gelen olayları genç okuyucularına anlatmak istiyor: "Uzun zaman önce, çocuk yaşta olarken başıma 

gelen bir olayı anlatmak istiyorum" (Xelilov, 1981: 316). Olay örgüsünün bu şekilde başlaması işin 

iyi hazırlanmış olduğunu gösterir. Çalışmanın önsözü, çocuk okuyucunun olayların daha da 

gelişmesine olan ilgisini artırır. Çünkü basit ve ilginç olmayan bir olay örgüsüyle yapılan işler can 

sıkıcı bir etkiye sahiptir. 

Qulu Xelilov çocukluğunu doğanın koynunda, dağların kalbinde çoban olarak geçirmiştir. Ata 

binmeye alışkın olan yazarın küçük kahramanı da dağların serin havasında büyüyür. Küçük çocuk, kız 

kardeşini görmek için at sırtında uzun bir yol kat eder. Evine giderken çocuk dağların sisi ile karşılaşır. 

Yoluna devam edemez. Bu zor durumda yaşlı bir adam ona yardım eder. Çocukluk anılarında derin 

izler bırakan bu adamın iyiliği büyürken bile hafızasından silinmeyecektir. Hikaye "Oğlum, dünya iyi 

insanlarla doludur. İyinin işi her zaman açık olsun" sonsözüyle bitiyor (Xelilov, 1981: 318). Bu son, 

işin ana fikrini ortaya koyuyor. Ebeveynleri dinlemek ve onların ödevlerini yapmak, hikayenin 

okuyucuya aşıladığı öğretici düşüncelerdir. 

Qulu Xelilov hikayelerinde çocukların yetiştirilmesi konusuna da değinerek, bu konuda 

ebeveynlerin rolüne dikkat çekiyor. "Sorumluluk duygusu" hikayesinde sözüne sadık olmaya, yalan 

söylememeye, arkadaşlarını aldatmamağa yönəlik temalar vardır. Bu hikayede yazar, güvensizlik ve 

unutkanlık gibi olumsuz niteliklerin düzeltilmesi fikrinin üzerinde durur. "Korku" hikayesi, kardeşler 

arasındaki ilişkiyi anlatıyor ve evdeki en küçük çocuğun ablasından korkması konusunu gündeme 

getirir. Oyun oynarken kız kardeşini yere seren çocuk ablasının eşyalarına dokunmaktan korkar. 

Nedeni, kız kardeşinin onu rencide etmesidir. Babanın hikayenin sonunda gülerek bu soruna tepki 

vermesi ve eğitici fikirler aşılamaması hikayeyi basitleştirir. Bu hikayede yazarın işin merkezine 

koyduğu sorun ve onu çözme proseduru net değildir. Çocuklar için yazılmış kısa öyküde, aile ilişkileri 

hakkında yazarken eleştirmenin neden bu konuya değindiğini belirlemek zordur. Dolayısıyla yazarın 

zayıf noktalarından biri, çocuk psikolojisindeki "yetişkin korkusu" hastalığının özünün tam olarak 

anlaşılmamış olmasıdır. Hikayenin sonunda sorunu ortaya çıkarmamak, sonuçu okuyucuya bırakmak 

doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bu işlerde anlaşıqlılık önemli gerekliliklerden biridir. Eserin 

okuyucusu küçük çocuklar olduğu için, felsefe yapma eğilimi yazarın amacına ulaşmasına yardımcı 

olmaz: “Çocukların düşünceleri karmaşık ve kafa karıştırıcı sahneleri ve görüntüleri sindirmediği için, 

basitlik ve doğallık, sadece yürek burkan bir heyecanla yazılmış gerçek çocuk edebiyatı olarak 

adlandırılabilir” (Vurğun, 1944). 

Qulu Xelilov’un "Oğlumla sohbet" hikayesi, çocukların yaşam deneyimlerinin ve dünya 

görüşünün gelişimini etkileyen bir hikayeye dayanır. Hayatın kanunlarını öğretme ve gelecek nesilleri 

ayık bir zihinle yetiştirme amacına hizmet eden bu çalışmayı yazar oğlu Azere hitap ediyor. Olaylar 

bir rüyada gerçekleşir. Oğulun babasına sorusunu çevreleyen olaylarda çocuk ilginç bir konuya 

değinir. Çocuğun "Baba, polis amcalar iyi insanlardır, neden bazen onlardan kaçıp saklanıyorlar?" 

sorusuna babanın "Oğlum, sadece kötüler onlardan kaçar. Dürüst insanlar onlardan asla kaçmazlar, 

saklanmazlar" cevabı çocuklara hiçbir günahın cezasız kalamayacağı fikrini aşılar. Farklı yaşlardaki 

iki kuşak arasındaki bu konuşma, bir birey olarak çocukların oluşumunda olumlu bir etkiye sahip 

olabilir. Yazarın amacı çocukların iyi ile kötü arasında ayrım yapmasına yardımcı olmaktır. "Yazar 

eğitici fikirlerini eserin görünmez gizli katlarında verir. Böylece "iyi olan nedir, kötü olan nedir?" 

sorusunun cevabı çocuk edebiyatının derin katlarında gizlidir" (Xelil, 2007: 10). 
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1.2. Qulu Xelilov’un Hikayelerindeki Zoolojik Bilginin Tanımı 

Qulu Xelilov’un hikayelerinin ana karakterleri sadece çocuklar değildir. Yazar canlı çevrenin 

diğer canlılarını öykülerine getirir, onların yaşam tarzları ile tanıştırır, çocukları bilimsel bilgilerle 

zenginleştirir. Onun “Örümcek”, “Yaralı kirpi”, “Tavuk yavruları ve çalağan” hikayeleri bu türdendir. 

Zoolojik bilginin arka planında çocukların kişiliğinin gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan 

yönlere dikkat edilmesi bu hikayelerin ayırtedici bir özelliğidir: “Çocuklara doğanın güzelliğini 

sevdirmek, ağaçlardan, kuşlardan ve hayvanlardan şiirsel bir dille bahs etmek çocuk okuyucuların 

dünya görüşlerinin ve estetik zevklerinin gelişmesine önemli bir yardımdır” (Yusifoğlu, 2006: 5). 

Yazar "Yaralı Kirpi" hikayesinde babasıyla bahçede çalışan Azer adlı küçük bir çocuğun 

yaralı bir kirpi ile karşılaşmasını tasvir ederek çocukları hayvanlara bakım yapmağa çağırır. Yaralı 

kirpiyi iyileştirmeye çalışan çocuğun heyecanı gerçek renklerle yazılmıştır. “Tavuk yavruları ve 

çalağan” hikayesinde yavrularını çalağandan kurtarmak için hayatını tehlikeye atan bir tavuk anlatılır 

ve yazarın bu tasviri çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir anneye benziyordur. 

Böylece, yazar çocuklarda annesevgisini vurgulamak istemiştir. Çocuklarda bu duygunun oluşumunu 

başlatmak  hikayeyi çocuk edebiyatının değerli bir örneği haline getirir. 

Yazarın "Örümcek" hikayesinin bilimsel değeri çok geniştir. Örümceğin ağındaki sineği 

yakalama eylemleri en küçük ayrıntısına kadar hikayeye yansıtılır. Örümceğin avına karşı verdiği 

mücadelenin özünü ortaya çıkarmayı amaçlayan fikirler çok gerçek ve iknaedicidir: "Bazen 

toplumdaki insanlar arasındaki mücadelenin amacını, niyetini, planını ve ölçüsünü zihinlerimiz ve 

bilincimizle tanımlar ve değerlendiririz. Bunun yalnızca insan denilen varlık bilincinin tepesinde 

duran kişiye ait olduğunu düşünüyoruz. Ama hayatta mevcut olan tüm canlıların dünyasında 

görünmez bir yasa vardır" (Helilli, 1993: 330). 

Yazar "İzne ihtiyacın var" hikayesini masal tarzında yazmıştır. Hikayede arkadaşlık, sadakat 

gibi niteliklerin önemi açıklanır, aldatma ve kurnazlık gibi olumsuz özellikler eleştirilir. Yazar, 

doğanın gizemli dünyasını küçük bir süjet ile ortaya çıkarmaya çalışmıştır. "Bir varmış, bir yokmuş, 

bir adam varmış" cümlesiyle başlayan hikayede bu adamın bir horoz ve bir köpeği olduğu anlatılıyor. 

Bu köpeğin havlaması ve horozun ötüşü, adamın komşuları arasında itiraza neden olmuştur. Adam 

bunu iyi anlıyor ki: "Köpeğin mesleği havlamaktır, havlayor, horozun alışkanlığı ötmektir, ötüyor. 

Şimdi bu zavallıların hatası ne? Onları nasıl suçlamalıyım?" (Xelilov, 1981: 325). Ancak halkın 

tepkisinden bıkan adam, horozu kesmeye karar verir. Sahiplerinin niyetini anlayan köpek ve horoz 

ona darılar ve onu terk ederler. Bundan sonra onların dostluğu daha da artar.  Yazar bununla insanın 

doğasında olan "darılmak" özelliğini hayvanlara aktararak çocuklara her kesi karakterlerine göre kabul 

etmelerini tavsiye ediyordur. Ormanda tilkinin kurnazlığının üstesinden gelen bu iki arkadaşın 

anlatımıyla yazar okuyucuları dostluğa sadık olmaya çağırır. İyiyle kötüyü birbirinden ayırmak için 

tasarlanan bu süjet çocuklara toplumun olumsuz ahlaki niteliklerini göstererek onlara eğitici bir duygu 

aşılamıştır. Aynı zamanda evcil hayvanların özelliklerini anlatarak çocuklar için yeni bir bilgi kaynağı 

oluşturmuştur. Hikayenin ana fikri, dünyada gereksiz hayvanların olmamasıdır. 

 

SONUÇ 

Qulu Xelilov’un hikayeleri çeşitli sorunları gündeme getiriyor, dostluk, sadakat, nezaket, 

çalışkanlık ve insanlık gibi nitelikler aşılıyor. Diğer konulardaki çalışmaları ile çocuk hikayeleri 

arasına Çin duvarını çekmek doğru değildir. Dolayısıyla, yazarın okuyucunun beynine aşılamak 

istediği fikir ve düşünceler aynı ahlaki niteliklere dayanmaktadır. Hikayelerinin ana karakterleri, 

doğayı seven ve iş aşkı ile yaşayan küçük kahramanlardır. Nasirin çalışmalarından, yazarın 

gözlemlerine dayanarak çocukların manevi dünyasını, düşünce tarzlarını, çocuk psikolojisini 

derinlemesine incelediği açıktır. Küçük çocukların zihinlerine öğretici fikirler aşılamak kolay bir süreç 

değildir. Qulu Xelilov’un hikayelerinin temel özellikleri eserin sanatsal yönlerine dikkat etmek, 

okuyucunun zevkini dikkate almak, eserine duyarlı bir tavır sergilemektir. Bir çocuğun hayal gücünü 

etkilemek ve düşünme ufkunu genişletmek, bir yazarın dikkate alması gereken özelliklerden 

bazılarıdır: "Biz yetişkinler bir romanın bir kurgu olduğunu bilsekde, onu bir kurgu olarak değil, bir 

olay olarak okuyoruz. Heyecanlanırız, şu ya  da diğer kişinin kaderini paylaşırız, bazen  onun ölümü 
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yüzünden üzülür, ağlarız ve bunun bir uydurma olduğu konusunda kendimizi asla teselli etmek 

istemeyiz. Neden çocukları bu zevkten ve eğlenceden mahrum bırakalım?" (Belinskiy, 1954: 88). 

Qulu Xelilov çocukların karakter ve psikolojisinin inceliklerini, ergenliğin heyecanını, algısal 

özelliklerini, olaylara tepkilerini ve o dönemde geçirdikleri psikolojik anları derinden hisseden 

hikayelerin yazarıdır. 
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MİRZE HESEN RÜŞDİYYE’NİN ÖYKÜLERİNDE DİDAKTİKA 

Doç. Dr. Esmira FUAD1 

 

Özet 

Azerbaycan uşaq edebiyatı özündə güclü ideya-estetik ve mənəvi yük daşıyır. Uşaq edebiyatının 
yaradıcıları ən mükəmməl örnəklərində ümumbəşəri maraqları, yüksək humanist fikirləri ifadə 
edir, bu minvalla insanları birləşdirən ideyaların yayılmasına yardımçı olurlar. Bu eserler təkcə 
maraqlı, ibrətamiz süjetləri ile deyil, həm de yüksək mənəvi keyfiyyətlər daşımaları ile diqqət 
çəkir. Uşaqların səviyyəsinə, yaşına, qavrama qabiliyyətinə uyğun ideyanı maraqlı ve yığcam 
şəkildə, canlı lövhələrlə ifadə edərək axıcı bir dillə onlara çatdırmaq yazardan xüsusi səriştə, aydın 
müşahidə qabiliyyəti, yüksək həssaslıq tələb edir. Mirzə Həsən Rüşdiyyə məhz belə yazarlardan 
idi... O, nümunəvi pedaqoq kimi, yaratdığı Rüşdiyyə mekteplərində dərs dediyi şagirdlərinin ən 
əvvəl kökünə, milli dəyərlərinə bağlı əsl vətəndaş, insan kimi formalaşmaları, halkının 
savadlanması, cəhalət yuxusundan oyanması üçün mübarizə aparırdı. Bu amacına ulaşmaq üçün 
maarif yolunu, didaktika, təlim-terbiye yolunu seçmişdi. 

Anahtar Kelimeler: Güney Azerbaycan, Təbriz, M.H.Rüşdiyyə, üsuli-cədid mektepləri, “Vətən 
dili” dərsliyi, alleqorik eserler, didaktika. 

 

DIDACTICS IN THE STORIES OF MIRZA HASAN RUSHDIYYA 

Abstract  

Azerbaijani children's literature carries a strong ideological, aesthetic and spiritual burden. The 
creators of children's literature in their most perfect examples express universal interests, highly 
humanistic ideas, thus helping to spread the ideas that unite people. These works attract 
attention not only with their interesting and instructive plots, but also with their high moral 
qualities. Expressing an idea in an interesting and concise way, with lively boards, in a fluent 
language, in accordance with the level, age and perceptual abilities of children, requires special 
skills, clear observation and high sensitivity from the author. Mirza Hasan Rushdiyya was one of 
such writers... As an exemplary educator, he fought for the formation of the students he taught 
in the Rushdiyya schools, first of all, as true citizens, human beings, for the education of the 
people, for the awakening from the sleep of ignorance. In order to achieve this goal, he chose 
the path of enlightenment, didactics, education. 

Key words: South Azerbaijan, Tabriz, M.H.Rushdiyya, usuli-jadid schools schools, “Veten dili” 
textbook, allegorical works, didactics. 

 

Mirzə Həsən Rüşdiyyə Kimdir?  

O, dövrünün böyük aydını, görkəmli maarifpərvər, pеdaqoq, publisist, ruhani, siyasətçi ve 

mühərrir kimi tanınmış bilim adamıdır. Göbək adı Hacı Mirzə Həsən’dir. 1851 yılında iyulun 5-də 

Təbriz şəhərində Ruhani ailəsində dünyaya gəlib. İlk təhsilini  Arap ve fars dillərini mükəmməl bilən, 

dövrünün görkəmli ziyalılarından olan maarifpərvər atası Molla Mehdidən2 aldıqdan sonra, doğma 

şəhərində Təbrizdə davam etdirib. Daha sonra atasının razılığı ile Türkiyəyə səfər edib. Öncələr ruhani 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü, esmirafuad@mail.ru 
2 Azerbaycan Klassik Edebiyatında İşlədilən Adların və Terminlərin Şərhi. Tərtib edəni: A.M. Babayev, Bakı, 

"Maarif", 1993, səh. 47 

https://az.wikipedia.org/wiki/1851
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olmaq istəsə də, sonra bu fikrindən daşınıb. Bunun əsas səbəblərindən biri İstanbulda iki təbrizli naşir 

– Mirzə Nəcəfəli xan ve Ağa Məhəmməd Tahirin dərc etdirdikləri İran mətbuatı tarixində ilk mühacir 

mətbu orqanı sayılan “Əxtər” (1875-1896) qəzetində yazılmış məqalə ile tanışlığı1 olur. Məqalədə 

deyilirdi ki, “Avropada hər min nəfərdən on nəfəri savadsız, İranda ise hər min nəfərdən on nəfəri 

savadlıdır. Bu nöqsan əlifbanın çətinliyi ve tədris üsulundakı qüsurlardan irəli gəlir... İranda da 

avropasayağı mekteplər olmalıdır”2. Beləliklə, fikrində doğan yeni arzuların sorağı ile İstanbul, Beyrut 

ve digər şəhərlərin təhsil sistemləri ile maraqlanıb.  

Burada fəaliyyət göstərən mekteplərin adı Rüşdiyyə idi. Bu ad diqqətini cəlb etdiyindən Mirzə 

Həsən həmin sözü özünə təxəllüs götürüb. Beyrutdakı Darülmüəllimində (Pedaqoji Universitetdə) 

təhsil aldığı zaman “üsuli-cədid” (“yeni tərz”) mekteplerin tesisi ve idare edilmesi prosesini öyrenib. 

O, təlimin yeni metodlarını ve mekteb açmaq qaydalarını daha mükəmməl öyrənmək məqsədi ile 

Qafqazın güneyinə gəlib ve bir müddət İrəvanda yaşayıb. Çünki M.H.Rüşdiyyə məhz müasir tələblərə 

cavab verən mekteplerin təsis edilməsi barədə düşünürdü. Bu məqsədlə o, Darülmüəllimində təhsilini 

bitirəndən sonra, 1884-cü ildə Rusiya tərkibində olan Qafqaza, daha doğrusu, indiki Ermənistanın 

yerləşdiyi tarixən Azerbaycan ərazisi olan İrəvan xanlığına3 gəlmiş, burada görkəmli rus pedaqoqu 

K.D.Uşinskinin pedaqoji irsi ile tanış olub. Rüşdiyyənin qardaşı İrəvanda yaşayırdı ve o, qardaşının 

köməyi ile yeni tipli mekteb açıb Azerbaycanlı uşaqları təhsilə cəlb edir. İranın şahı Nasreddin Avropa 

səfərindən qayıdanda İrəvanda olub ve Ruşdiyyə ile şəxsən görüşüb, ona İranda yeni tipli mektepler 

açmağı təklif edib. Yeni mekteb təliminin əsaslarını bilən Rüşdiyyə 1887-ci ildə Təbrizə qayıdıb 

şəhərin Şeşgilan məhəlləsində yeni tipli “Dəbistan” mektebini açıb. 1883-cü ildə İrəvan şəhərində 

mekteb açıb. Beş il orada uğurla çalışıb. 1888-ci ildə topladığı zəngin təcrübə ile Təbrizə qayıdıb ve 

orada yeni tipli mekteb açıb. İranda ilk müasir təlim-təhsil üsullarını tətbiq edən ve “İran maarifinin 

atası” sayılan M.H.Rüşdiyyə XIX əsrin sonlarında böyük çətinliklərlə üzləşərək yeni tipli mektepler - 

“Mədrəseye-Rüşdiyyə”, “Rüşdiyye-ye Müzəffəriyyə”nin təməlini qoyub. “Mədrəseye-Rüşdiyyə” 

“Səfəvilər dövründən sonra Cənubda ana dilində fəaliyyət göstərən ilk Azerbaycan mektebi”4 olub. 

Şübhəsiz ki, bu yeni tipli Azerbaycan mekteplerində təhsil alan uşaqların oxuyub yüksək savad 

almaları ana dilində, özbəöz türkcəmizdə dərslik ve bədii eserlerin yazılması zərurətini de doğurub. 

M.H.Rüşdiyyə kiçikyaşlı öyrəncilər üçün bir sıra ibrətamiz eserler – öykü, təmsil ve dərsliklər, türk 

ve fars dillərində ümumilikdə 30-a yaxın kitab qələmə alıb. “Vətən dili” ve “Ana dili” kimi dərsliklərlə 

yanaşı, bir-birindən dəyərli “Bidayətüt-təlim”, “Üsuli-əqaid ve ya ittihadi-bəşər”, “Kifayətüt-təlim”, 

“Tarixi-şifahi”, “Nəhayətüt-təlim”, “Nəsihətül-təlim”, “Əlifbayi-Rüşdiyyə”, “Coğrafiyayi-şifahi”, 

“Təkmilüs-sərt”, “Təhsili-hesab”, “Əlifbayi-sövti”, “Şəriəti-ibtidai” ve b. eserleri ile İranda ve Güney 

Azerbaycanda əsl maarifçilik hərəkatının başlanmasına start verib. Elmi-publisistik ve edebi-bədii 

xarakter daşıyan həmin eserler M.H.Rüşdiyyənin ictimai-siyasi ve maarifçilik fəaliyyəti ile yanaşı, 

geniş elmi ve bədii yaradıcılıqla da məşğul olduğunun təsdiqidir...  

M.H.Rüşdiyyənin hayata keçirdiyi yenilikləri dini ve milli xəyanət hesab edən mürtəce fikirli 

insanların, qaragüruhçu qüvvələrin müqaviməti nəticəsində, min təəssüflər ki, ədibin xeyirxah 

fəaliyyətinə əngəl törədilib ve “Mədrəseye-Rüşdiyyə” mektebi bağlanıb. Lakin tutduğu haqq yolundan 

dönməyən fədakar maarif xadimi 1893-cü ildə “Rüşdiyye-ye Müzəffəriyyə” adlı müasir tipli yeni 

mekteb açmağa nail olub. Eynilə Seyid Cəfər Pişəvərinin yazdığı kimi: “Mirzə Həsən Rüşdiyyənin 

təsis etdiyi mektepler doqquz dəfə bağlansa da, o, öz fikrindən əl çəkmədi, yeni mektebdə yeni əlifba 

əsasında Azerbaycan dilində tədris işini davam etdirdi”5. Prof. Fazil Qaraoğlu bu mekteplerin 

Azerbaycan üçün ən əhəmiyyətli tərəfinin “Səfəvilər dövründən sonra Cənubi Azerbaycanda ana 

                                                           
1 https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99s%C9%99n_R%C3%BC%C5%9Fdiyy%C9%99 
2 Cavid Məmmədli, "İranda türkcə təhsil olmuşdu", "Ayna" qəzeti, Bakı, 7 noyabr 2009-cu il. 
3 Tarixdən məlumdur ki, 1504-cü ildə Səfəvi hökmdarı I Şah İsmayılın tapşırığı ilə, vəziri Rəvanqulu xan 

tərəfindən Zəngi çayının sahilində, indiki İrəvan şəhərinin yerində inşa edilən və Səfəvilər dövlətinin 

sərhədlərini xarici basqınlardan qorumalı olan, onu tikdirənin adı ilə Rəvan//İrəvan qalası və İrəvan şəhəri kimi 

tanınan qədim türk şəhərini erməni vandalları sonradan Rusiya və İran imperiyalarının havadarlarlığı ilə ələ 

keçirərək Yerevana-Hayastana çevirmişlər. https://www.facebook.com/esmira.fuad.9 
4 Mərdanov M. Azerbaycanın təhsil tarixi (c. I). Bakı: “Təhsil”, 2011,  295 s. 
5 http://www.imm.az/exp/2018/04/09/mirz%C9%99-h%C9%99s%C9%99n-rusdiyy%C9%99-1851-1944-kim-

olub/ 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirz%C9%99_N%C9%99c%C9%99f%C9%99li_xan&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C4%9Fa_M%C9%99h%C9%99mm%C9%99d_Tahir&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%8Fxt%C9%99r_(q%C9%99zet)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/1875
https://az.wikipedia.org/wiki/1896
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dilimizdə açılan ilk milli mekteb olduğunu”1 ve bəlkə de elə bu məqama görə həmin təhsil ocaqlarının 

“Rüşdiyyəvi-Milli” mektebi de adlandırıldığını vurğulayır. Qadın azadlığı məsələsini milli 

mücadiləsində önə çəkməsi ve qadınların da təhsil alması uğrunda mübarizə aparması, qızlar üçün 

ayrıca mekteb açması, eyni zamanda gözdən əlil soydaşları-kor uşaqlar üçün yeni oxu üsulu ixtira 

edərək onlar üçün de mekteb təsis etməsi Rüşdiyyənin ən böyük xidmətlərindən idi... 

1933-cü ildə təqaüdə çıxan M.H.Rüşdiyyə Qum şəhərinə köçərək ömrünün sonunadək burada 

yaşayıb ve 1944-cü ilin dekabrında 93 yaşında vəfat edib. Böyük aydının vəsiyyəti ise “Məni еlə yеrdə 

dəfn еdin ki, mekteblilər hər gün qəbrimin üzərindən kеçərkən ruhumu şad еtsinlər”2, - diləyi olub... 

M.H.Rüşdiyyə’nin “Vətən Dili” adlı dərliyi (1894) Qacarlar dövlətində sövti üsulu ile ve 

türkcə yazılmış ilk əlifba kitabı idi. Deməli, İran tarixində ilk yeni üsullu mekteb de türkdilli 

olmaqla yanaşı, ilk yeni sövti-səsli üsullu əlifba dərsliyi de məhz türkcə yazılmışdı. Bu da 

“Qacarlar dövlətində türklüyün nə qədər üstün mövqeyə malik olduğunun bariz nümunəsidir. 
“Rüşdiyyə”  mekteplerində ana dili – türk dili dərsləri məhz “Vətən dili” kitabı üzrə aparılırdı. 60 saat 

ərzində yazıb-oxumağı öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik sövti üsuluna əsaslandığından 

şagirdlər üçün çətinlik yaratmırdı. Dərslikdə əlifbanın tədrisindən başqa, uşaqlar üçün terbiyevi 

əhəmiyyətli təmsillər de yer almışdır.Rüşdiyyə həmin təmsilləri nəsr variantında verməklə bərabər 

onları şiir şəklinə de salmışdır. Dərslikdə yer almış “Aslan ve iki öküz”, “Tısbağa ve dovşan”, 

“Maralın qıçları ve buynuzları”, “Köpəklər ve tülkü”, “İki xoruz”, “Köpək ve qurd”, “Köpək ve 

çaylan”, İnsan ve aslan”, “Şir ve siçan”, “Dözümsüz aslan” kimi təmsillər bu günədək uşaq 

edebiyatında öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır”3. 

Genəlliklə folklora, Azerbaycan ağız edebiyatına əsaslanaraq qələmə aldığı alleqorik 

hikayelerin sətirləri arasında çox dərin mətləb ve mənalar sərgiləyən M.H.Rüşdiyyə həmin öyküləri 

uşaqlar üçün yazıb ve tertip etdiyi dərsliyə daxil edib. “Ədəbiyyatımızda Nizami Gəncəvinin “Sirlər 

xəzinəsi” ile başlanan ve XIX əsrdə A.Bakıxanovun, S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığı ile davam edən 

alleqorik janrın”4 ən layiqli davamçılarından biri məhz Mirzə Həsən Rüşdiyyədir. “Aslan ve iki öküz” 

hikayesində maarifpərvər yazar göstərir ki, aslan öküzləri yemək istəyir, ancaq onların birləşib aslana 

hücum etmələri buna imkan vermir. Belə olduqda, aslan onlardan birini aldadıb deyir: “Yoldaşından 

ayrılıb onu tək ve tənha qoysan, səninlə əsla işim olmaz...”5. M.H.Rüşdiyyə “Tək əldən səs çıxmaz”, 

“Güc birlikdədir”, “El bir olsa, zərbi-kərən sındırar” kəlamlarındakı hikmətə söykənərək kiçiklərə, 

eyni zamanda da böyüklərə anlatmaq istəyir ki, birlik olmayan yerdə dirilik yoxdur. “Bir aslan ile iki 

öküz” öyküsündə de yekəbaş, düşüncesiz öküz aslanın verdiyi yalan vədə aldanıb yoldaşından ayrılır, 

beləliklə de özünü dost, yoldaş köməyindən məhrum edir. Hiyləgər düşmən-aslan ise fürsəti fövtə 

vermir, qarnını doyurmaq imkanını qaçırmadan əvvəlcə öküzün yoldaşını, sonra ise özünü parçalayıb 

yeyir...  

M.H.Rüşdiyyə uşaqlar üçün yazsa da, amacı sözünü həm de böyüklərə çatdırmaq idi. Bu 

baxımdan onun insan cəmiyyətlərinə ismarıcı son dərəcə düşündürücü ve əhəmiyyətlidir. Aralarında 

birlik, həmfikirlik, yekdillik, həmrəylik, əlbirlik olan məmləkət əhli hər zaman, əbədiyyən əmin-

amanlıqda qalar. Nifaq ve çəkişməyə başladıqları zaman ise hamısı məhv olar. Əslində didaktik 

yazarın uşaqlar üçün qələmə aldığı belə kiçik hikayeler onlarda milli birlik ruhu yaradır, 

yardımlaşmaq, bir arada olmaq, mənəvi dəyərlərə qiymət vermək, adət-ənənələrə əməl etmək hissi, 

terbiyesi aşılayırdı. Və bütün bunlarla da böyüyüb boya-başa çatan, yaşa dolan uşaqların həmin 

hikayelerin etkisi ile sağlam düşünceyə malik olmalarını istəyirdi. 

Əlbəttə, yazarın bədii nəsri onun pedaqoji fəaliyyəti, hər gün ünsiyyətdə olduğu öyrəncilərinin 

hayatı dərketmədəki səviyyələri ile bağlı idi. Ona görə de yazıçının eserlerində daha çox didaktika 

məsələləri, nəsihətlər, atalar sözləri geniş yer alır. Bu tövsiyə ve nəsihətlərində kamil pedaqoq “elmin 

                                                           
1 Mirzə Həsən Rüşdiyyə (1851-1944) kim olub? www.imm.az › 2018/04/09 7  https://ali-shamil.tr3Bdi.htm 

 
3 Şirvani Ədilli, “Türküstan qəzeti”, 29.08.2017; http://bao.az/categories_Medeniyyetsubcategoriesazerbaycan-

medeniyyet/product_Mirze-Hesen-Rusdiyye 
4 http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2018/sentyabr/604551.htm 
5 Eserler “Əmsali-Loğman” kitabından götürülüb. Müəllif: M. H. Rüşdiyyə, Düzəltmə: Dr. H. M. Sədiq. 
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qiymətləndirilməsindən, xeyirxahlığın uca tutulmasından, halkın mənafeyinin şəxsi mənafedən üstün 

tutmağın gərəkliliyidən, insanların mənəvi zənginliyindən” bəhs edir.  

Prof. Fazil Qaraoğlu vurğulayır ki, M.H.Rüşdiyyənin bədii nəsrinin özəlliklərindən biri de 

“yazıçının eserlerini sadə Azerbaycan dilində, uşaqların anlaya biləcəyi üslubda yazmasıdır. Onun 

seçdiyi mövzular halkın maarifləndirilməsinə xidmət edirdi. Maarifləndirmə ise əhalidə yeniyetmə 

dövrlərindən başlamalıdır. Bir pedaqoq kimi Rüşdiyyə bilirdi ki, uşaqları elmə, təhsilə 

həvəsləndirmək, onlarda maraq oyatmaq lazımdır. Əgər belə olmasa, onlar elmə maraqlarını itirər ve 

mədəni-maarif işlərinə meyl etməzlər. Ona görə de uşaqların zövqünü oxşaya biləcək duzlu-məzəli 

təmsillər yazırdı. Təmsillərin həcmi de çox olmurdu ki, uşaqların zehni yorulmasın. Həmin eserlerdə 

biz Rüşdiyyənin böyük sənətkarlığını görür ve bir pedaqoq kimi şəxsiyyətinin möhtəşəmliyini seyr 

edirik”1.  

Qeyd edək ki, bütün bunlar, İran’da taassubun ən kəskin, güclü bir dövründə özünü 

göstərmişdi... 

O, “Bir Qara Arap” öyküsündə təbiətin//doğanın qanunlarına, düzdüyü mizana qarşı çıxmağın 

mənasız olduğunu anlatmaq istəyir. Burada ağarmaq istəyən bir qara Arap özünü suya salaraq 

yuyunur. Bu zaman ordan keçən biri ona deyir ki, ey Arap qardaş, yuyunmaqla ağarmayacaqsan, heç 

olmasa, suyu bulandırma! Bu mövzunu “Bir Arap” adlı digər öyküsündə de davam etdirən ədib yenə 

de ağarmaq istəyən qara Arap’ın qar yağarkən paltarını çıxarıb qarla bədənini ve başını möhkəmcə 

sürtməyə başladığını təsvir edir. Ağıllı bir adam onun bu halını görür ve nə üçün vücuduna qar 

sürtdüyünü soruşur. Arap cavabında deyir ki, bədənimin qar kimi ağarmasını istəyirəm. Ağıllı adam: 

“Biçarə, bica yerə çəkirsən, çünki qar sənin o qara vücudunu əsla ağartmaz. Bəlkə de vücudun qarı da 

qara edər!” 

Böyük maarif xadimi demək istəyir ki, Allahın yaratdığını, təbiətdə mövcud olanı dəyişmək 

mümkün deyil. Bica yerə çalışansa çarıq yırtar... 

Bəd xasiyyətli adamı heç bir şey yaxşı etməz, xasiyyəti dəyişməz, bəlkə de o adam yaxşılığını 

da fəna, pis edər, onun etmək istədiyi yaxşılıq yamanlığa çevrilər. 

“İnsan ve büt” öyküsündə təsvir edir ki, bir adam evindəki bir bütə səhər-axşam səcdə edir ve 

bütün mal-mülkünü yavaş-yavaş həmin bütün yolunda nəzir, sədəqə verir, qurban edirdi. Bir gün büt 

adama üzün tutub deyir ki, ey əbləh insan, bu qədər mal-dövləti mənim yolumda sərf edirsən, sonra 

da axirətdə yaxamdan tutub şikayətlənəcəksən. Yaxşısı budur ki, sərvətini zay eləmə! – fikirlərində 

bir çağırış aks olunub. Bu fikilərin yansıtdığı mənaya görə, bir çox səfeh adamlar var ki, əllərində olan 

sərmayə ve dövlətini halk üçün, el üçün deyil, boş, mənasız şeylərə sərf edər, axırda da müflis olarlar. 

Müflisliyinin səbəbini ise Tanrıda görüb: “Bizi Allah zəlil günə qoydu ve fəqir eylədi” deyərlər. 

 “Bağa ve Dovşan” öyküsünün de terbiyevi-didaktik mahiyyəti vardır. Dovşanla bir bağa bəhsə 

girib mərc edirlər ki, onlardan hansı daha tez yügürür. Bir dağı nişanlayıb birdən yügürməyə 

başlayırlar. Dovşan öz qaçışına arxayın olub, ayaq saxlayır ve yolun ortasında yatıb yuxuya qalır. 

Tısbağa özünün ağırlığını ve asta yerişini ölçüb-biçərək yola düşür. Bağa getməyində idi, dovşan ise 

şirin yuxuda... Bağa asta gedişi ile yolu başa vurur ve nişanladıqları dağa çatır. M.H.Rüşdiyyənin 

öyküdə anlatmaq istədiyi məna çox ibrətamizdir: Ağır vücudla ahəstə-ahəstə, asta getmək, xəfif 

bədənlə tələsik getməkdən daha yaxşıdır. Çox maraqlıdır ki, ədibin qənaəti “Asta gedən çox gedər”, 

yaxud “Tələsən tərsə//təndirə düşər” atalar sözləri ile üst-üstə düşür...  

Ədib “Maral” hikayesində daha dərin əxlaqi-estetik məsələlərə toxunur. Belə ki, su içmək üçün 

bulaq başına gələn maral içdiyi suda öz aksini görür. Suda aks olunan ayaqlarının çox incə ve nazikliyi, 

arıqlığı onu qəmgin, pərişan edir. Ancaq sonra buynuzlarının böyük ve güzel olduğunu görüb sevinir. 

Ayaqlarının nazikliyindən utanıb buynuzlarının böyüklüyü ile qürurlanan biçarə maral bu dəmdə 

ovçulara tuş gəlir. Nazik ayaqları onu ölüm təhlükəsindən qurtarır. Ancaq nazik ayaqlarının etdiyini 

güzel buynuzları edə bilmir. Əksinə, iri buynuzları meşədə ağaca ilişib onu ələ verir ve ovçuların 

əlindən qurtula bilmir. Ayaqlarını yersiz məzəmmət etməsindən peşiman olan maral fikrində 

yanıldığını anlayır ve öz-özünə: “Ayaqlarım məni səhrada düşmən əlindən qurtardı, fəqət, məmnun 

                                                           
1 Bakı xəbər.- 2018.- 11 sentyabr.- S.15 
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olduğum buynuzlarım məhvimə səbəb oldu”, - deyir. Bu hikayenin de uşaqlar üçün böyük tərbiyəvi 

əhəmiyyəti var: İnsan gərək Uca Yaradan tərəfindən ona verilən hər şeyin qədrini bilsin, haqqı nahaqla 

qarışdırmasın, sahib olduqlarına şükr etsin. Öyküdən çıxan digər mənaya görə ise hayatda bir çox 

şeylər vardır ki, başlanğıcda insanın gözünə xoş görünür, amma sonda ondan yaxşı nəticələr alınmır, 

bəzi pis görünən şeylər de vardır ki, işin axırında güzel sonuca gətirib çıxarır. 

Vurğuladığımız kimi, M.H.Rüşdiyyə kitablarında yer verdiyi öyküləri nəsr janrında işləyib 

versə də, onları nəzm şəklində de sunmağı gərəkli sayıb. Biz de məhz bu baxımdan məqalədə yalnız 

“Maral” hikayesinin poetik mətnini de verməyi məqsədə uyğun saydıq:  

Susalaşdı maral bir çöldə, 

Axtarıb tapdı suyu bir göldə. 

Dumduru, saf, aynatək idi su, 

Əksini aldı, tutdu ruybəru1. 

Gördü buynuzların budaq-budaq, 

Şad olub atdı bir neçə şıllaq. 

Ol zaman bir de baxdı ol suya, 

Qıçların gördü bənzəyir muya2.   

Görcəyin onda idi bir pavaz3. 

Quş kimi uçdu, eylədi pərvaz. 

Ovçu da bir kəmində idi nəhan, 

Eyləmişdi maralı seydə nişan. 

Hər qədər vurdu ovçu mahmız ata, 

olmadı həddi onun, ona çata. 

Qorxur idi, qılırdı əndişə, 

Qarşıda gördü güllü bir bişə4.  

Budu məlca5 dedi, budur məva6, 

Qaçaraq, gəzdi ona bipərva7. 

Getmiş idi orada iki qədəm, 

Buynuzun tutdu bir ağac, möhkəm. 

Hər tərəf döndü, çəkdi ah-o-fəğan, 

Axdı buynuzların dibindən qan. 

Qəmlənib, ah edib, çəkib fəryad, 

Yetişib nagəh onda bir səyyad,. 

Edəcək cism-o-canını bərbad. 

Süst olub qaldı, ah-o-va çaldı, 

Buynuzun, qıçların yada saldı. 

Dedi: – Qəmgin edən məni qıçlar, 

Dərd verib hüznüm artıran qıçlar. 

Oldu səhrada cism-o-cana qanad, 

Qoymadı onları ola bərbad. 

Şad olub fəxr qıldığım buynuz, 

Canımı hifzdən çevirdi üz. 

Yəni bənd etdi, çəkdi dara məni, 

Verdi ədayi kəcmədara8 məni!9 

 

                                                           
1 Ruybəru – üzbəüz. 
2 Muya – tükə. Muyya mutük 
3 Pavaz  – ayağı açıq. 
4 Bişə – meşə. 
5 Məlca – sığınacaq. 
6 Məva – sığınacaq. 
7 Bipərva  – qorxusuz. 
8 Kəcmədar – əyri dolanan, qəddar düşmənə kinayədir. 
9 M. H. Rüşdiyyə. “Əmsali-Loğman” Düzəltmə: Dr. H. M. Sədiq, Təbriz – 1896, s.5 
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Öykünün ehtiva etdiyi məna dərindir. Dünyada ən axmaq o adamdır ki, haqqı nahaq, nahaqqı 

ise haqq kimi görür ve qəbul edir, bu minvalla da başına olmazın dərdlər açır. 

“Xəstə maral”da gözlənilmədən xəstələnən maralın aqibəti təsvir edilir... Maralın xəstələndiyini 

eşidən dostları ona baş çəkmək ve əhvalından xəbər tutmaq üçün yanına gəlirlər. Dostlar gəlib-

getdikləri zaman marala yaxın yerlərdəki ot ve ələfi de yeyib axırına çıxırlar. Maral xəstəlikdən xilas 

olur, ancaq ətrafında yeyəcək bir şey qalmadığı üçün acından tələf olur... M.H.Rüşdiyyə öyküyə 

verdiyi açıqlamada göstərir ki, dost-aşnası, qohum-əqrəbası çox olanın dərdi, qəmi de çox olar. 

“Köpəklər ve tülkü” öyküsündə bir aslan dərisi tapan köpəklər hərəsi bir tərəfdən yapışıb 

çəkişdirirlər. Bir tülkü bunu görüb deyir ki, əgər aslan sağ olsaydı, onun dişlərinin sizin 

caynaqlarınızdan kəskin olduğunu görərdiniz. Yəni, bəzi adamlar böyük məqam sahibi olan 

adamlardan biri zəifləyəndə, yaxud büdrəyib işindən uzaqlaşdığı zaman ona hörmətsizlik göstərərlər. 

M.H.Rüşdiyyə bunun yaxşı hal olmadığını, insanlıq dığı bir hərəkət olduğunu vurğulayırdı... 

“İki xoruz” hikayesində ise bir-biri ile döyüşən iki xoruzun sərgüzəştini anladan yazar Birisi 

basıldı ve qaçdı, bir yerə soxulub gizləndi. Amma onu basan xoruz bir damın üstünə çıxıb öz zor ve 

gücündən xoşhal olub qanadlarını şaqqıldadıb banlamağa başlayır. Yırtıcı quşların biri şığıyır ve onu 

qapıb gedir. Yazarın gəldiyi qənaət, sərgilədiyi məna ilginc ve diqqətçəkicidir. Gərək adam öz gücünə, 

qüvvəsinə güvənib lovğalanmasın, ondan qaçan düşməni qovmasın, çünki “dəvədən böyük fil var”. 

“Köpək ve qurd”dakı təsvirə görə, bir gün çoban iti ile başqa bir it çöldə canavarı qabağına 

qatıb oraya-buraya qovur ve içində özü ile fəxr edir. Qurd üzünü qürrələnən köpəyə çevirib deyir ki, 

elə düşünmə ki, səndən qorxuram. Bəlkə mən sənin arxandan gələn o adamdan qorxuram... Adam 

özgənin hünəri ile fəxr eləməli deyil, çünki bir gün o özgə yanında olmaz ve zəlil olar. Burada da 

ədibin “Arxalı köpək qurd basar” ata sözü ile uğurlu bir paralellik yaratdığı göz önündədir...  

M.H.Rüşdiyyə “İki xoruz” hikayesində yenə de yersiz qürrələnməyin acı sonuclara nədən 

olduğundan bəhs edir ve göstərir ki, iki xoruz döyüşür ve sonra qalib gələn xoruz hündür daşın üstünə 

çıxıb qürrələnəndə yırtıcı quşlardan biri şığıyıb onu qapıb aparır. Yazıçının məğrurluq, mənasız qürur 

ve lovğallq haqqında nəsihətamiz düşünceləri “Qurani-Kərim”dən de qaynaqlanır. Müqəddəs 

kitabımızda da özünü dartan, lovğa adamları Uca Yaradanın sevmədiyi, onlardan xoşu gəlmədiyi qeyd 

olunub.  

Yazıçı “Köpək ve çaylan” hikayesində artıq tamahın bəlalar doğduğunu, pis nəticələr verdiyini 

ağzında ət çaya girən ve çayda aksini görən köpəyin aksdəki əti de götürmək istədikdə ağzındakı əti 

de suya düşürməsi ve çaylanın onu aparması, beləliklə əlində olan qismətini de itirməsi nümunəsində 

anladır.... Öykülərini halk hikmətindən, atalar sözü ve zərb-məsəllərdən faydalanaraq qələmə alan 

M.H.Rüşdiyyənin bu hikayesində “Artıq tamah baş yarar”, yaxud “Çox istəyən azdan da olar”, “Bir 

əldə iki qarpız tutmaq olmaz” kəlamları ile paralel yaratdığı aydın duyulur...  

“Şir ve siçan” təmsilində ise didaktik yazıçı uşaqlara yaxşılığın heç vaxt itməyəcəyini anlatmaq 

istəyir. Şir bir dəfə siçanı yeməyib, ona yaxşılıq edir. Bunun müqabilində bir gün tora düşən şirə de 

siçan yaxşılıq edir ve toru kəsib onu xilas edir. Bu kimi son dərəcə maraq doğuran süjetlərlə yazıçı 

insanlara anlatmaq istəyir ki, hər kəs öz əkdiyini biçir. İnsan nə edirsə, o da onun qarşısına çıxır. Bu 

fikrini yazıçı “Dözümsüz aslan” öyküsündə bir qədər de dərinləşdirərək humanist olmağın, xoşgörülü 

olub insanca davranmağın həmişə güzel olmasını nəzərə çarpdırıb. Belə ki, yatmış aslanı bir çəyirtkə 

əsəbiləşdirir. Bu halı görən tülkü onun hərəkətlərinə gülür ve meşələr şahını məsxərəyə qoyur. 

Çəyirtkənin hərəkətinə ve tülkünün alayına qəzəblənən aslan: ”Ey tülkü, məni titrədən çəyirtkənin özü 

yox, onun təhqiredici hərəkət ve rəftarıdır”, - deyir. Gerçəkdən de hayatda, cəmiyyətdə bəzən 

ləyaqətsizlərin, öz yerində olmayanların, “Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə” iddiası ile zorbalıq 

edənlərin, yersiz lovğalanan xudbinlərin pis, kobud, yaxud aşağılayıcı rəftarı insanları əsəbiləşdirir. 

Min təəssüflər ki, böyük mütəfəkkir özü de yaşamı boyunca belə ictimai-siyasi mübahisələrlə çox 

üzləşib, layiq olmadığı münasibət ve rəftardan əziyyət çəkib, insan qılafında olan heyvan xislətlilərin 

əlindən əsəbiləşirmiş. Təbrizdə yeni üsulda doqquz mekteb açan maarif fədaisini şah üsuli-idarəsi ve 

mürtəce ruhanilər çox incitmiş, açdığı mektepleri gah bağlamış, gah qarət etmiş, gah da  digər müxtəlif 

vasitələrlə ona ciddi təzyiqlər göstərmiş, ziyan vermişlər. Bu fitnəkarlıqlar, qaragüruhçu qəsdlər 

zamanı mekteblilərdən ölən ve yaralananların da olduğu, hətta ədibin özünün de bir neçə dəfə ağır 

yaralandığı bir gerçəkdir ve cəhalətin törətdiyi acı sonuclardır. 
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Azerbaycan mədəniyyətinin, təhsilinin tarixində adı qızıl hərflərlə həkk olunmuş M.H.Rüşdiyyə 

minlərlə davamçısının, halkının qəlbində əbədi olarak yaşayacaqdır...  
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MÜLTECİ ÇOCUKLAR İLE ÇOCUK EDEBİYATI YAZARLARI GÖZÜNDEN  

GÖÇ VE MÜLTECİLİK 

Arş.Gör. Bekir Sıddık KILIÇ 

 

Özet 

Yazınsal nitelikli edebî ürünlerde, dünyada yaşanan gelişmeler, farkındalık, acıyı paylaşma, 
yardımlaşma, dayanışma vb. evrensel değerler okurlara sunulur. Çalışmada mültecilik deneyimini 
tecrübe eden çocukların ve örneklem olarak seçilen çocuk edebiyatı ürünlerinin göç ve mültecilik 
olgusunu nasıl gördükleri, göçün özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi, doküman incelemesi deseni ile yapılmıştır. İki 
boyutlu yapılan çalışmanın ilk boyutunda Kilis’te ikamet eden iki Suriyeli öğrencinin göç 
deneyimlerini anı şeklinde yazmaları istenmiş ve bu anılardan elde edilen veriler ilk veri setini 
oluşturmuştur. Daha sonra Habib Bektaş’ın Tombik Balık Denizler Hepimizin, Güzin Öztürk’ün Kuş 
Olsam Evime Uçsam, Gülsevin Kıral’ın Umut Sokağı Çocukları ve Muhammed Rıza Şerşar’ın Küçük 
Göçmen adlı eserler, göç konusunun çocuk kitaplarında nasıl ele alındığını incelemek amacıyla 
ikinci veri setini oluşturmaktadır. Çalışma için söz konusu veri setlerinden toplanan veriler ilk 
olarak göç ve mültecilik olguları açısından betimsel analize, daha sonra ortaya çıkan veriler 
ışığında içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatında göç, mülteci çocuklar, göç, mültecilik. 

 

IN THE PERSPECTIVE OF REFUGEE CHILDREN AND CHILDREN'S LITERATURE WRITERS 
MIGRATION AND REFUGEE 

Abstract 

In literary literary products, developments in the world, awareness, sharing pain, helping each 
other, solidarity, etc. universal values are presented to readers.  In the study, how children who 
experience the phenomenon of refugee themselves and the authors of the works selected as 
samples see the phenomenon of migration and refugee, and the effects of migration on children 
in particular.  The study was conducted with qualitative research method, document review 
design. In the first dimension of the two-dimensional study, two middle school students residing 
in Kilis were asked to write their migration event as a memory and the data obtained from these 
memories formed the first data set. Later, works named Habib Bektaş’s Tombik Balık Denizler 
Hepimizin, Güzin Öztürk’s Kuş Olsam Evime Uçsam, Gülsevin Kıral’s Umut Sokağı Çocukları and 
Muhammed Rıza Şerşar’s Küçük Göçmen constitute the second data set in order to examine how 
the subject of migration is handled in literature. For the study, the data collected from these data 
sets were first subjected to descriptive analysis in terms of migration and refugee phenomena, 
and then to content analysis in the light of the resulting data. 

Keywords: Children's literature, migration in children's literature, refugee children, migration, 
refugee. 

 

Giriş 

İnsanlar yaşadıkları yeri, vatanlarını kolay kolay terk etmek istemez. Fakat ekonomik 

kaygılar, savaş, doğal afetler vb. zorunlu nedenler, insanların yaşadıkları yerlerden ayrılmalarına 

neden olabilir (Yakar, 2017: 340). Bütün insanlığın evi olan dünya, artık postmodern, küreselleşme, 
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kimlik, merkez-çevre, evrensel-yerel, göç, kültür gibi kavramların uçuştuğu bir yer hâline geldi 

(Cengiz, 2010:191). 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş, milyonlarca Suriyelinin farklı ülkelere 

göç etmelerine neden olmuştur. Suriye’de yaşanan zulümler, katliamlar giderek artan bir eğilim 

gösterdiğinden yerleşik nüfus önce güvenli yerlere göç etmiş daha sonra da ekonomik, sosyal ve 

siyasal bakımdan daha iyi şartlar aramaya ve yeniden göç etmeye çalışmıştır (Günay, Atılgan ve Serin, 

2017: 41).  Göç edilen ülkelerden biri de Suriye ile en uzun kara sınırına sahip olan Türkiye’dir. İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre geçici koruma kapsamındaki kaydedilen 

Suriyeli mültecilerin sayısı 30.01.2020 tarihi itibariyle 3.567. 344’tür1. Türkiye kendini hiçbir 

dönemde sığınmacıların nihai hedefi olarak tanımlamamış ancak ülkede sıkışıp kalan sığınmacılar 

nedeniyle bir sığınma ülkesi hâline gelmiş durumdadır (Ünlü, 2007: 222). Coğrafi konumu, tarihsel 

arka planı ve komşu ülkelerin yaşadığı siyasî, ekonomik ve sosyal sorunlar Anadolu’da göç ve iltica 

meselelerini her dönemde farklı görünümlerde ortaya çıkmasına neden olmuştur (Balta, 2018: 488). 

Türkiye coğrafi konumunun yanı sıra diğer komşu ülkelere nazaran daha istikrarlı olması nedeniyle 

de mülteciler tarafından tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir (Yaşar, 2017: 5). Türkiye’ye göç 

eden Suriyeliler, iletişim dünyasında habere konu, bazı sivil toplum kuruluşları ile düşünce 

enstitülerinde de rapora konu olmuş, küresel ölçekte yaşanan kitlesel insan hareketliliği ve mülteci 

sorunu, göç konusunun farklı boyutlarıyla yeniden ele alınmasını gerekli kılmaktadır (Ekici ve Tuncel, 

2015: 11). Göç olgusuna ilişkin son dönem alanyazın incelendiğinde söz konusu olgu artık “kriz, 

ekonomik harcama, suç oranında artış, yabancılar sorunu vb.” olumsuz etiketlerle ya da sadece Sivil 

Toplum Kuruluşlarının, akademisyenlerin veya hükümetlerin “baş etmesi gereken” yıkıcı bir kavram 

olarak ele alınmamaktadır (Sözer, 2019: 424). Göç olgusu yukarıda sayılan kuruluş ve alanların yanı 

sıra edebiyata da konu olmaktadır. 

Yakar, (2017) insan üzerinde yoğun etki bırakma potansiyeline sahip göç olgusunun, amacı 

insanı insana anlatmak olan edebiyata yansımamasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. İnsanlar 

neden göç ederler sorusuna yanıt aramaksızın göç çalışmalarına ilişkin ortak bir dil ve anlayışın 

oluşturulabilmesi neredeyse olanaksızdır (Çağlar, 2018: 44). Bu durumu edebiyat kendi olanakları 

çerçevesinde ele almış, eserlerinde göç ve mültecilik konusunu işleyen kitapların sayısı gün geçtikçe 

artmıştır.  Edebî üretimde göç teması üzerindeki yoğunlaşma ya da şimdilik bir edebî hareket olarak 

nitelendirilebilecek “Göçmen Edebiyatı” için literatüre girmiş olan adlandırmalar arasında “Göç 

Edebiyatı”, “Muhacerat Edebiyatı”, “Mehcer Edebiyatı”, “Sürgün Edebiyatı” ya da “Diaspora 

Edebiyatı” gibi örnekleri de görmekteyiz (Akgün, 2015). Açıklanması gereken bir diğer kavram da 

Arapçadan dilimize geçen, güvenilir bir yere sığınma anlamına gelen ilticadır. İltica kelimesinden 

türetilen mülteci kelimesi de başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kimse, sığınmacı, sığınık 

anlamlarına gelmektedir (TDK, 2009). Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ne göre 

mülteci “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle 

zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu 

nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi”dir2.  

Yazınsal nitelikli edebî ürünlerde, dünyada yaşanan gelişmeler, farkındalık, acıyı paylaşma, 

yardımlaşma, dayanışma vb. evrensel değerler okurlara sunulur. Günümüzde birçok nedenin yanı sıra 

kitle iletişim araçlarının bu denli gelişmesinin ve yaygınlaşmasının bir sonucu olarak çocuklar ve 

gençler, istesek de istemesek de kendilerini ölüm, şiddet, boşanma, hastalık, engellilik gibi birçok 

olayın sorunun, çetin yaşam gerçeklerinin içinde doğrudan ya da dolaylı olarak bulmaktadır (Aslan, 

2014: 52). Şirin’e (2019: 166) göre çocuk, savaşların ve çok yönlü şiddetin uç noktalarını her gün 

televizyondan, sosyal medya mecralarından, internet ortamından ya da çocuk medyasından izleyerek 

şiddetin tanığı olmaktadır. Öte yandan çocuk yazınında savaş gibi zor ve travmatik bir konunun nasıl 

yer alması gerektiği üzerine düşünülmesi gerekli olan önemli konulardan bir tanesidir (Küçükler 

Kuşçu, 2018: 161). Farklılıkların zenginliğini, çok kültürlülüğü, eşitliği ve paylaşımı savunan; zor 

durumda olanla dayanışmayı özendiren, ayrımcı değil kucaklayıcı; sınırlara değil insanlığa güvenen 

bir çocuk edebiyatı, çözümün bir parçasıdır (Korkmaz, 2017).  Göç kararında etkisiz olan çocukların 

bedensel, ruhsal, sosyal gelişimlerinde bu süreç çoğu zamanda hayat boyu iz bırakmaktadır (Kara ve 

Nazik, 2018: 66). Hem ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin çocukları/gençleri hem de ev 

                                                           
1 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 [Son Erişim Tarihi: 12.02.2020] 
2 https://www.unhcr.org/tr/multeci-kimdir  [Erişim tarihi: 12.08.2020] 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
https://www.unhcr.org/tr/multeci-kimdir
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sahibi konumundaki ülkenin çocukları/gençleri bu süreçten doğrudan etkilenmektedir (Bulut, 2018). 

Göçün sonuçları her kesimden insanı birçok açıdan etkilerken korunmaya ve bakıma muhtaç olan 

çocukları daha çok etkileyebilmektedir. Çeşitli ekonomik veya sosyal problemler nedeniyle birçok 

göçmen çocuk, eğitimini yarıda keserek düşük ücretle çalışmaya itildiğinden ileride şiddete ve suça 

eğilim gösterebileceklerdir (Temur, 2018: 5). Çocuklar için yazılmış olan göç ve göçmenlik temalı 

çocuk kitaplarında kullanılan dil, zaman-mekân, onların yaşamış ya da yaşamakta oldukları yerlerin 

ve zamanın özellikleri üzerinde önemle durulması gereken konulardan birkaçıdır (Temur ve Ertem, 

2019: 452). Çocuklara; yaşanan insanlık dramını çocukça anlatabilmek, ön yargıların ortadan 

kalkmasına vesile olup empati duygusunu geliştirmek, farklılıklara saygı duymak, kültürel duyarlılık 

oluşturmak çocuk edebiyatı ile çocuklara anlaşılır kılınabilir (Melanlıoğlu, 2020: 667). 

18. yüzyıldan itibaren çocukla yetişkinin birbirinden farklı olduğuna dayalı çocuk değerler 

dizisi değişme eğilimi içine girmiş, çocuk ve çocukluğun değişim süreçlerini yansıtan sorun odaklı 

çocuk kitapları yazılmaya başlanmıştır (Şirin, 2019: 87). Dilidüzgün (2004) çocukların anlayamadığı 

ya da doğrudan iletişim kuramadığı bazı gerçekleri edebiyat yoluyla onların dünyasına sokmanın 

amaçladığını dile getirir. Sorun odaklı çocuk edebiyatı, çocuğun sorunlarına, çocuk hakları ve çocuk 

gerçekliğine özgü bir yaklaşımı içermektedir (Yakar, 2018: 586). Çocuk edebiyatında bu anlamda 

“sorun odaklı edebiyat” ana başlığı altında değerlendirilen konular boşanma, ölüm, şiddet, istismar, 

savaş, göç, engellilik gibi konularda çeşitlilik arz eder (Yakar, Yılmaz ve Yılmaz, 2019: 58). 

Mültecilik temalı çocuk kitapları, sorun odaklılık kapsamında toplumsal bir boyut taşımakta, bu 

kitapların mülteci çocuklar tarafından kaleme alınanları ve içerikleri itibarıyla bireysel ilgilerin 

kurulabileceği örnekler yanında kitaplara toplumsal bir eğilimin hâkim olduğu görülmektedir (Çiftçi, 

2020: 21). Yeniçeri’ye (2011) göre düşünen ve sorgulayan çocukları sağlıklı bir gelişim süreci içinde 

büyütmek isteniyor ise hayatın gerçeklerinden onları soyutlamamalı ve bu koşullarda ne yapılacağına 

dair onlara rehber olunmalıdır. 

  Çalışmada, göç ve mültecilik süreçlerini yaşayan çocukların deneyimleri ile örneklem olarak 

seçilen çocuk kitaplarında sunulan göç ve mültecilik konularının arasındaki benzerlikleri ve 

farklılıkları tespit etmek amaçlanmıştır. Göç ve mültecilik konularını çocuk edebiyatı ürünleri 

üzerinden yapılan çalışmalardan farklı olarak mülteci çocukların bakış açılarının doğrudan ele 

alınması çalışmayı özgün kılmakta bu yönüyle çalışmanın literatüre katkı sağlaması umulmaktadır.  

 

Yöntem 

Çalışma nitel araştırma yöntemi, doküman incelemesi deseni ile yapılmıştır. Doküman 

incelemesi araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İki boyutlu yapılacak çalışmanın ilk boyutunda 

Kilis’te ikamet eden iki mültecinin yaşadıkları göç olayını anı şeklinde yazmaları istenmiş ve bu 

anılardan elde edilen veriler ilk veri setini oluşturmuştur. Daha sonra çocuklar için kaleme alınan 

eserler, göç konusunun edebiyatta nasıl ele alındığını incelemek amacıyla ikinci veri setini 

oluşturmuştur. Çalışma için veri setlerinden elde edilen bulgular ilk olarak göç ve mültecilik olguları 

açısından betimsel analize, daha sonra ortaya çıkan veriler ışığında içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmada incelenen kitaplara ilişkin bilgiler. 

Kitabın Adı Yazarı Orijinal  

Dili 

Yayın 

Yılı 

Çalışmadaki  

Kısaltması 

Kuş Olsam Evime Uçsam Güzin Öztürk Türkçe 2019 KOEU 

Küçük Göçmen M. Rıza Serşar Farsça 2015 KG 

Tombik Balık Denizler Hepimizin Habib Bektaş Türkçe 2018 TBDH 

Umut Sokağı Çocukları Gülsevin Kıral Türkçe 2019 USÇ 
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  Tablo 1.’de çalışmada incelenen dört esere ve bu eserlere ait künye bilgilerine yer 

verilmiştir. Tablo 2.’de de görüşlerine yer verilen zorunlu göç sürecine maruz kalan Suriyeli iki 

katılımcıya ait demografik bilgiler gösterilmiştir. Bulgular kısmında adı geçen isimler gerçek 

katılımcılara ait isimler olmayıp araştırmacı tarafından verilen isimlerdir. 

Tablo 2. Araştırmada görüşlerine yer verilen katılımcılara ilişkin bilgiler. 

Katılımcılar Cinsiyet Yaş Uyruk Göç Tarihi 

Bilge Bayan 18 Suriye 02.04.2012 

Kağan Bay 20 Suriye 07.07.2012 

 

Bulgular 

Çalışmanın bulguları, Göçün Sebepleri, Göç Süreci ve Göçün Sonuçları olmak üzere üç ana 

başlık altında ele alınmıştır. Söz konusu süreç Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Göç Süreçleri 

Şekil 2.’de ise çalışmanın genel amacı verilmiş olup, çocuk edebiyatı eserlerinde göç ve mülteciliğin 

nasıl ele alındığı; göç ve mültecilik tecrübesi yaşayan çocukların tecrübeleri ile karşılaştırılmış, her 

iki veri setinden elde edilen ortak ve farklı bulgular tablolar hâlinde sunulmuştur.  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Savaş

•Güvenlik

•Yaşamı
sürdürme

•Düzensizlik/kaos

•Ekonomi

Göçün 
Sebepleri

Zorunlu
yolculuk

Göç 
Süreci

•Psikolojik

•Sosyal

•Ön yargı

•İletişim/dil

•Ekonomik

Göçün
Sonuçları

 

 

 

Şekil 2. Çalışmanın Genel Amacı 
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Zorunlu Göçün Sebepleri 

Tablo 3. Zorunlu Göçün Sebeplerine İlişkin Bulgular 

Çocuk Kitapları Mülteci Deneyimleri Kod ve Temalar 

Mülteci, yaşadığı topraklardan kendi 
isteği ile değil de, başka nedenlerle 
ayrılmak zorunda kalan insanlardır. 
Onların yollara, sulara düşmelerinin tek 
nedeni savaş değil. Ekonomik koşulların 
dayatmasıyla veya açlık nedeniyle de 
olabilir. İnsanlar, günümüzde iklim 
koşulları nedeniyle de doğup 
büyüdükleri toprakları terk 
edebiliyorlar… ülkelerindeki savaş veya 
başka olumsuz koşullar nedeniyle 
yollara çıkıyorlar, denizlere açılıyorlar. 
Yolculukları da çok olumsuz koşullarda 
gerçekleşiyor. Hayalini kurdukları 
ülkelere bazen ulaşamıyorlar (TBDH, 
71). 

KAĞAN:  11.2.6.11 ‘de teyzelerimin 
oğulları Suriye ordusu tarafında 
öldürüldü. 2011 aralık ayında abim 
kaçırıldı. Aralık sonunda ise amcam 
tankıyla Türkiye'ye kaçtı. Bu aylarda 
bizim (ailemiz) için durumlar 
kötüleşmeye başladı hem de İdlib'de 
çatışmalar başladı o zaman ne okula 
gidiyorduk ne de evden de 
çıkabiliyorduk. 

 

 

Savaş 

 

 

Ekonomik koşullar 

 

“Şehrin kapısından, duvarından ateş 
yağıyordu. Gençlerin hepsi düşmanla 
savaşmaya gitmiş, babam yorgun, hasta 
ve yaşlı evde oturmuş, eşini ve 
çocuklarını düşünüyor: Eğer savaş 
devam ederse ne yapmalıyım? Eğer 
yarın da nehre gidemezsem çocuklara 
nereden getirmeli ki yesinler? Kasım, 
benim elim kolum, hem de yaralanmış, 
yabancı bir şehirde hastaneye düşmüş. 
Öyleyse bu zavallı çocuklara kim ekmek 
getirmeli? Bu Saddam’a Allah nalet 
esin! Allah nalet etsin bu Amerika’ya bu 
Rusya’ya! Neden bizim başımızdan 
ellerini çekmiyorlar.” (KG, 16-17). 

BİLGE: Suriye'de bir tek Baas Partisi vardı 
bu parti insan haklarını yiyorlar, biz 
susmak zorundaydık, camilerde namaz 
kılmak bir suçtu, özel hocalara gidip 
Kur'an öğrenmek de bir suçtu (Kur'an'ı 
gizlice öğreniyorduk) en basit 
haklarımızdan mahrumduk. Esed’e karşı 
ağzımızı açarsak hapishanelerde 
çürümek bizim kaderimiz olur ama sabır 
küpü de değiliz bu yüzden çilemizden 
çıktık.  

 

 

 

Temel haklardan yoksun kalma 

 

 

Ailenin bireylerini kaybetme 

Ya bizim üstümüze de bomba düşerse? 
Abim de yok, gelmiyor kaç gündür eve. 
Annem gizli gizli ağlıyor (KOEU, 10). 

Güvenli değil artık Halep. Bak bu 
insanlar on gündür ağacın altında yatıp 
kalkıyormuş. Deyrizor’dan kaçıp 
gelmişler. Nereye gitseler bomba 
yağmış üstlerine. Yıkılmadık yer 
kalmamış (KOEU, 15). 

BİLGE: Çok ama çok fazla olaylara şahid 
oldum her biri değerinden daha beterdi. 
6 ay boyunca köylerden köylere Halep'e 
kaçmakla meşguldük. Nihayet babam 
kararını aldı Türkiye'ye gideceğiz dedi. O 
gün annem Türkiye'ye gelmek istemedi 
Suriye'de kalacağını söyledi çok ısrarlıydı 
ve ''Filistinler gibi olacağız kesin vatanımı 
bırakmam'' dedi. 

 

 

 

Güvenlik 

 

 

Savaşan insanlar duyuluyor. 
Bağırıyorlar! Dumanlar yükseliyor. 
Kıvrılıyor yılan gibi. Evimiz de savaştan 
zarar görmüş müdür acaba? Annem, 
“Savaş hepimize zarar verdi,” demişti. 
“Türkiye kapılarını açmış,” demişti 
(KOEU, 26). 

Yaşam tehlikesi 

 

Evimizin yakınına düşen ikinci 
bombadan sonraydı. Babam, “Artık 
burada duramayız, gitmemiz gerek!” 
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demiş; annem, “Nasıl gideceğiz, nerede 
barınacağız?” diye sızlanmıştı.(USÇ, 20)  

 

 

 

BİLGE: Birkaç gün sonra, akşam 
namazından sonra yine tezahürat 
yapmışlar, o günde abim tutuklandı 15 
gün hapiste kaldı 70 kilo olarak 
hapishaneye girip 40 kilo olarak çıktı. 

“Suriye’de, iç savaşın ortasında kaldı 
kardeşim. Her gün silahların patladığını, 
bombaların düştüğünü, kimin dost, 
kimin düşman olduğunun bilinmediğini 
haberlerden dinlemişsindir belki… 
Sonunda bütün mallarını, mülklerini, bir 
ömür biriktirdiklerini geride bırakıp göç 
ettiler. (USÇ, 55) 

Düzensizlik ve kaos 

 Tablo 3’te zorunlu göçün sebeplerine ilişkin bulgular sıralanmıştır. İncelenen eserlerde ve 

katılımcıların görüşleri doğrultusun göçün asıl sebebi savaştır. Diğer sebepler aslında savaşın 

sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan düzensizlik ve kaos, insanların yaşamlarının tehlikeye girmesi, 

ekonominin bozulması ve temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında yaşanan sorunlardır. Savaşın 

sebeplerini anlamasa da savaşı bizzat yaşayan çocuklar korku ve gerilim hissetmekte, savaşın en 

acımasız sahnelerine maruz kalabilmektedirler. Savaşta vefat eden, yaralanan, kaybolan aile üyelerine 

üzülen çocuklar ve kadınlar geride kalan aile üyeleri için göçü istemeyerek de olsa yapmak zorunda 

kalabilmektedir. Bu durum KOEU adlı eserde “Ya bizim üstümüze de bomba düşerse? Abim de yok, 

gelmiyor kaç gündür eve. Annem gizli gizli ağlıyor” şeklinde ifade edilmiştir. Daha önceki tecrübelere 

bakarak Filistin gibi olmayı istemeyen anne sonuçlarına katlanarak ülkesini terk etmek zorunda 

kalabilmektedir. Göç olayını paylaşan Bilge, anılarına şu ifadeyle başlamıştır: Kuşlara vatanlarını 

niçin terk ettiklerini sormayın! Aksine onları göç etmeye zorlayan koşulları sorun. 

 

a. Zorunlu Göç Süreçleri 

Tablo 4. Zorunlu Göç Süreçlerine İlişkin Bulgular 

Çocuk Kitapları Mülteci Deneyimleri Kod ve Temalar 

Giysileri eski, kendileri bakımsız, çukura 
kaçmış gözlerindeki bakışlar hüzünlüydü. Ve 
gülmüyorlardı. Acı çekiyor olmalıydılar. Belki 
de karınları açtı… teknenin yanında 
yüzerlerken teknenin içindeki insanlar 
birdenbire çığlık çığlığa bağırmaya başlamıştı. 
Dönüp baktıklarında teknenin apansız yana 
yattığını gördüler. İnsanlar panik içinde 
kendilerini suya atıyorlardı (TBDH, 23). 

KAĞAN: Saat 2.30'e geldi hepimiz 
abdest alıp göç namazı kıldık ve dua 
ettik çünkü o son namazımız olabilir 
hem de içimizde bir sürü şeyler 
dolanıyordu çok mu çok korkumuz 
vardı Annemizi (Vatanımız) 
bırakıyorduk işte şimdi hatırlamak 
bile istemiyordum içimi karardı. 

 

 
 
 
 

Panik 
 
 
 
 
 

Ölüm korkusu 
 
 
 
 

Hüseyin’in babası Halil, yattığı yerden 
doğruldu. Hâlâ soluk soluğaydı. Kucağındaki 
küçük oğlu Hasan’ın durumu daha kötüydü. 
Dudakları morarmıştı. Öylesine üşümüştü ki, 
tir tir titriyordu… zavallı Hasan çevresine 
korkuyla bakıyordu (TBDH, 98). 

KAĞAN: Çok zor bir duygu idi her 
şey bırakıp Allah için bilmediğimiz 
yollara çıkacağız. O saatlar çok 
zordu geçiyordu bütün ve 
gençlerimiz silah verdiler bir şey 
olursa hazır olalım diye. 
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Hepimiz susamıştık, sularımız da bitmişti. 
Küçük çocuklardan biri perişan ve baygındı. 
Annesi de çocuğunu bu şekilde görünce 
rahatsızlıktan durumu perişan oldu. Bayılacak 
gibi oldu (KG, 30). 

 

Bir gece terk edilmiş bir ahırda, üç aya yakın 
bir çadırın içinde hasta ve yaşlı tanımadık bir 
adamın yanında, yaklaşık iki ay bir karyolanın 
üzerinde bir hastanenin nöbetçi odasında 
sırasıyla değişen insanlarla ve şimdi… Şimdi 
yalnız başına bir telefon kulübesinde, bu 
birkaç ayın maceraları, bir film şeridi gibi 
Abbas’ın gözünden geçiyor. (KG, 56). 

 

BİLGE: Tabiki normal insanlar gibi 
uyumuyorduk babam bizimle 
değildi annem, biz ve abim. Abim 17 
yaşındaydı gece nöbet tutuyordu 
(çünkü polislerimiz gece vakti evleri 
saldırıyor) biz de eşarplarımızı 
bağlayarak annemin kıyafetlerini 
giyerek uyuyorduk annemin kıyafeti 
çünkü kendimizi yaşlı görsünler bize 
yaklaşmasınlar diye. 

 

 

BİLGE: Kampta hayat çok farklıydı 
çok kalabalık taştan ev yoktu her 
yerde çadır vardı kampa ilk girdiğim 
zaman çok mu çok şaşırdım. Çadırın 
ortasında bir direk vardı en çok 
rahatsız olduğum şey tuvaletler 
ortak ve pis banyolar da var.  

 

 
 
 
 
 

Güvenlik 
 
 
 
 
 
 
 

Olumsuz yaşam koşulları 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kısıtlı imkânlar 
 

Abbas zor zamanlar geçiriyor. Gündüzler, 
yakıcı güneş parlayınca cehennem gibi çadıra 
giriyor; geceleri, hava soğuyor ya da soğuk 
rüzgârlar esiyor, soğuk, çadırın kıyısından, 
köşesinden içeri giriyor ve onu rahatsız 
ediyor. Şiddetli yağmur yağarken ve sel suyu 
yola düşerken su çadırın içine giriyor ve 
zeminin yüzeyini ve döşeklerin hepsini 
ıslatıyor. Bunların hepsini geçelim hayat, 
çadırda, garip bir adamın yanında-her ne 
kadar rahatsızlık vermeyen bir adam olsa da-
zor ve sıkıcıdır (KG, 34). 

 

Savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan en temel haklarından yoksun kalan insanlar istemeyerek de olsa 

vatanlarını terk edebilmekte zorunlu göç sürecine girebilmektedir. Tablo 4’te zorunlu göç sürecinde 

yaşanan durumlara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Zorunlu göçün ilk aşaması panik ve onu takip 

eden ölüm korkusudur. Abdest alıp göç namazı kılıp ve dua ederek yola çıkan mülteciler çok mu çok 

korkarak yolculuklarına devam etmektedirler. Yanlarına çok eşya alamayan insanlar iki kat elbise ile 

aç, susuz, hastalanarak, üşüyerek de olsa umuda yolculuklarını sürdürmektedirler. Evlerinden, 

yurtlarından edilen mülteciler kalabalık kamplarda, alışkın olmadıkları yaşam koşulları ile 

zorlanabilmekte hatta göç kararı alan büyüklerini suçlayabilmektedirler. Göç sürecinde kendi ve aile 

bireylerinin hayatını korumaya yetişkinlerin yanı sıra yaşlı insanların kıyafetini giyip kendilerine zarar 

gelmesinden korkan genç kızlar da mevcuttur. Tüm olumsuzluklara rağmen umuda yolculuk eden 

mültecilerin ilk aklına gelen ülke geçmişte de kültürel bağların bulunduğu Türkiye’dir.  “Nihayet 

babam kararını aldı Türkiye'ye gideceğiz dedi” (Bilge) ve “Türkiye’ye kaçacağız dedi babam, biraz 

önce. Savaş çıkmadan önce Türkiye’ye sık gider gelirdi… Babam, Türkiye’nin kapılarını açtığını 

söyledi. Bir ülkenin kapısı nasıl olur? Demek oluyormuş!” (KOEU, 19-20) ifadelerinden Türkiye’nin 

mülteciler açıcından ümit kapısı olduğu söylenebilir.  

 

b. Zorunlu Göçün Sonuçları 

Tablo 5.  Zorunlu Göçün Sonuçlarına İlişkin Bulgular 

Çocuk Kitapları Mülteci Deneyimleri Kod ve Temalar 

Adam ne dedi, anlamadım. Türkçeyi iyi 
bilmiyorum daha. Kötü şey söyledi, kesin. 
Kaşları kızgın gibiydi. (KOEU, 75) 

KAĞAN: Altı saat sonra dağı geçip sınıra 
ulaştık bir Türk asker vardı ne bizi anlıyordu 
ne de biz onu. Kilis'e geldiğim zaman 
Türkçe bilmiyordum. Bir kişi bena yardım 
etti. Yurtta kaldım çok korkuyordum 
yalnızlık hissi işte. 

 
 
 
 
 

Dil iletişim sorunları 
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Otelci Amca! İçeri bir göz atıyor, sonra 
bağırmaya başlıyor. Türkçe bilmediğimiz için, 
ne dediğini anlamıyorum. (USÇ, 19) 

Çocuklar onu nereden görecek de oyuna 
çağıracak? Sanki çağırsalar, ne dediklerini 
anlayacak! (USÇ,24) 

“Ne istiyorsunuz?” diye soruyorum. Sorar 
sormaz da kendime kızıyorum. Bir türlü 
alışamadım kendi ülkemizde olmadığımıza. 
Burada bu dili kimse bilmez ki. Türkçe 
konuşmam lazım, onu da ben bilmiyorum. 
(USÇ, 71) 

BİLGE: Babam biraz Türkçesi var bu da 
yarım aile dedi gülmeye başladılar 
bindirdiler bizimle konuşmaya çalıştılar 
ama Türkçe bilmiyorduk İngilizce ve 
Fransızca konuşmaya çalıştık onlar ne 
İngilizce ne Fransızca biliyorlardı. 

Türkçe öğrenmeden önce annemle çarşıya 
gittim annem salatalık almak istedi 
salatalık Arapçada (hıyar) denir. Annem '' 
hıyar kilosu ne kadar '' diye sordu. Adam 
çok sinirlendi bağırmaya başladı biz de olup 
biteni anlamadık önce. 

“Doldurdunuz Hatay’ı! Sizin yüzünüzden 
rahat yok. Mahallede evine hırsız girmeyen 
kalmadı. Hem kaçıp geliyorsunuz hem 
hırsızlık yapıyorsunuz!” (KOEU, 70) 

Suriyeli olduğumuz yüzümüzden anlaşılıyor 
bence. Bazı Türkler yaklaşmaz, korkar 
bizden. Bazıları yardım ederler. (KOEU, 96) 

Babam aksi aksi, “Gelin, gelin!” diyor. “Gelin 
de, işimizi elimizden alın.” İşlerin artık çok 
zorlaştığını, rekabetin kızıştığını, işyeri 
sahiplerinin de çaresiz kaldığını, savaştan 
kaçıp buraya sığınan insanların çok az paraya 
razı olduğunu, patronun onu işten 
çıkarmaktan başka çaresi olmadığını… 
Babam o günden beri savaştan kaçıp buraya 
gelenlerin hepsine düşman. (USÇ, 37) 

Aykut yanımızdan geçerken, dişlerinin 
arasından tıslıyor: “Şu pis Suriyelinin 
yüzünden maçı kaybettik.” (USÇ, 94) 

BİLGE: Bazı Türklerin davranışları bize karşı 
hiç hoş değil, bizden nefret eden, bizi hiç 
sevmeyen ve sürekli Suriyelilerin hakkında 
kötü yorumları yapanlar çok.  Her yerde iyi 
ve kötü insanlar var genelleme doğru bir 
yöntem değil. Özellikle Kilisliler bizi hiç 
sevmiyorlar, sürekli Suriyelilere iftira 
ederler ve hep yalan haberleri 
dolandırmaya çalışırlar halbuki savaştan 
önce hep Azez'de görüyorum özellikle 
bayramlarda çok seviniyorduk onların 
ihtiyacı olursa yardım etmeye çalışıyorduk. 
 
KAĞAN: Üniversiteye başladım ilk haftada 
bir kişi bana gelip sınavsın mı giriyorsun l. 
Suriyeli ama ben hiçbir şey demedim 
sustum. Üniversitede iken bir kişi vardı 
bana hep mülteci diyordu çok 
üzülüyordum ama elime bir şey gelmez 
sadece dua ediyordum. Bu tiplerden çok 
mu çok karşıma çıktı 

 
 
 
 
 

Ön yargı 
 
 
 
 
 
 

Dışlanma 

Minibüs yolcuları iç içe girmiş, artık topların 
korkunç sesi çocukları dahi ağlatmıyor. 
Birkaç günden beri bu sesleri o kadar 
duymuşlar ki onlar için olağan olmuş (KG, 
25). 

Belki o artık zihnimde bir çocuk olmadığı için 
utanıyorum. Onca acı çekmiş ve başından 
onca olay geçmiş biri çocuk olamaz (KG, 31). 

Odadan çıkmadan önce, küçük kızın yaptığı 
resme bakıyorum. Bir ev ve uçak çizmiş. 
Gökyüzünden gelen çizgileri göstererek, 
“Yağmur mu yağıyormuş?” diye soruyorum. 
Küçük kızın cevabını Rojda çeviriyor: “Onlar 
bomba!” Üzülüyorum. (USÇ, 112) 

Burada gördüklerimi, duyduklarımı hiç 
unutamayacağım. Bunca çaresizlik, bunca 
sıkışmışlık… Korkunç! (USÇ, 126) 

BİLGE: Tabi sürekli ağlıyorduk hiç susmadık 
zorla vatanı bırakmak başka bir ülkeye 
gelmek çok kötü bir duygu. Bu duyguyu 
anlatmak için dünya harfleri yetersiz kalır. 
Allah kimseyi bu duyguyu hissettirmesin. 

KAĞAN: Bu iki ayda psikolojim bozuldu 
artık bir hiç oldum sadece yeyip 
uyuyordum. Çocukluğuma bakacak 
olursam maalesef çocuklar gibi 
yaşayamadım hep yalnız kaldım çalıştım ve 
babamın taşıdığı sorumlulukları omuzuma 
düştü hem de dünyanın tadına baktım. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Psikolojik  

Ey Allah’ım…! Bundan sonra memleketin 
camisinin minarelerinden hangi müezzinin 
sesi duyulacak ve kimler o görkemli binada 
namaza duracak? (KG, 38). 

KAĞAN: Burada bildim ki neden sınırda 
babam ağladı bildim ki vatan ne demek 
bildim ki her şey kaybettik. 
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Toprak, biraz ülke kokar!... Toprak yapıştı 
avuçlarıma. Silmem ben onları. Toprak, biraz 
da ev kokar (KOEU, 22) 

Annem hep, “İnsan bilmediği şeyden 
korkar,” der. Ülkemden kaçmak istemem. 
Kalmak da istemem. Hiç ayrılmadık ki 
buradan (KOEU, 35). 

“Kuş olsaydın ne yapardın Beşir?” 

“Kuş olsaydım Halep’e uçardım!” (KOEU, 86) 

“En büyük isteğim, evimize dönmek,” diyor. 
“Keşke gene savaştan önceki gibi 
yaşayabilsek. Ama savaş bitse, evimize, 
memlekete geri gitsek bile, aynı hayatı 
kuramayacağız. Kayıplarımızı, yaşadıklarımızı 
nasıl unuturuz!” (USÇ, 72) 

Ama ne olursa olsun vatanından çıkarsan 
her şey kaybettiğini demektir. Kafamda çok 
hayal kurdum eğer vatanım dönersem ama 
ne yazık ki bütün hayallerim yıkılıp gitti. 

 

BİLGE: Ülkemde en çok özlediğim şey: 
Suriye’deki her şeyi özlüyorum ülkemin 
havası, suyu, toprağı, meyveleri ve 
sebzeleri, evimi, mahallemi, ailemi, 
arkadaşlarımı, okulumu ve binlerce 
yazmadığım şey çok ama çok özlüyorum.  

 

 
 

Vatan özlemi 

Babam, “Savaş başlayınca bazı insanlar 
duygularını kaybettiler, acıma duyguları 
kalmadı, kızgın insanlar oldular,” demişti. 
Demek ki hayvanlara bile kızgındı bu insanlar 
(KOEU, 30) 

Savaşlar sadece insanlara değil, bütün 
canlılara zarar verir. İnsanlar zarar verdiğinde 
ağaç yine filizlenecek, hayata dönecek yer 
arar. İşte ben bu yüzden unutmak 
istemiyorum ve savaştan kaçmak istiyorum. 
Bak biz de yanabiliyoruz, ölebiliyoruz (KOEU, 
40). 

  
Doğayı tahrip 

Zorunlu göçün sonuçlarına ilişkin bulgulara Tablo 5’te yer verilmiştir. Zorunlu göçün 

sonuçları psikolojik, sosyal (iletişim, ön yargı, kültürel etkileşim vb.) ekonomik açılardan sıralanan 

temalar incelendiğinde savaşın etkilerini günlük yaşamın her alanında görmek mümkündür. Bu 

alanların başında iletişim yani dil problemi gelmektedir. Daha önce hiç duymadıkları ya da çok az 

bildikleri dilin kullanıldığı çevrede anlama ve anlatma becerilerini kullanamamaları sonucu iki kültür 

arasında çeşitli anlaşmazlıklar ve yanlış anlamalar ortaya çıkmaktadır. Dil ve iletişim problemlerinin 

sonuçlarına bağlı olarak bazı mültecilere karşı ön yargılı davranıldığı, onların zaman zaman 

toplumdan dışlandıkları görülmektedir. Bazı insanların, o günden beri savaştan kaçıp buraya 

gelenlerin hepsine düşman oldukları, bazılarını hırsız olarak niteledikleri, işlerini ellerinden aldıkları 

için işsiz kaldıkları ifade edilmektedir. Böyle düşünenlerin yanı sıra bazı Türklerin yardım ettikleri, 

her yerde iyi ve kötü insanların olabileceğini ifade edenler de bulunmaktadır. İncelenen eserlerde ve 

mülteci çocukların ifadelerinde öne çıkan başka bir durum göçün psikolojik sonuçlarıdır. Savaşı 

yaşayan, zorunlu göç sonucu yaşamına bir şekilde devam etmeye çalışan mülteciler kendilerini yalnız 

hissetmekte, sürekli bomba sesleri işitmekte, ülkelerine dönecekleri günleri saymakta, kendi 

ülkelerine dönüp normal yaşamlarına dönmeyi arzu etmektedirler. En büyük isteğim, evimize 

dönmek,” diyor. “Keşke gene savaştan önceki gibi yaşayabilsek. Ama savaş bitse, evimize, memlekete 

geri gitsek bile, aynı hayatı kuramayacağız. Kayıplarımızı, yaşadıklarımızı nasıl unuturuz (USÇ, 72). 

Savaşın sonuçları her kesimden insanı etkilerken doğanın ve doğada yaşayan canlıların savaştan 

etkilendiği de görülmemektedir: Savaşlar sadece insanlara değil, bütün canlılara zarar verir. (KOEU, 

40) 

 

Sonuç 

 Göç ve mültecilik olguları hem göç edenler için hem göç edilen coğrafyada yaşayanlar için 

zor durumlar ortaya çıkarmaktadır. Mültecilik ve göç konularını ele alan yapıtlarda konunun önemine 
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dikkat edilmesi gerekmekte ve okura sunuş şekli önem arz etmektedir. Çalışmada göç ve mültecilik 

konulu Güzin Öztürk’ün Kuş Olsam Evime Uçsam, Muhammed Rıza Serşar’ın Küçük Göçmen, Habib 

Bektaş’ın Tombik Balık Denizler Hepimizin ve Gülsevin Kıral’ın Umut Sokağı Çocukları adlı 

kitaplardaki ile göç ve mültecilik konularının sunulması ve göç ve mülteciliği tecrübe eden çocukların 

yaşadıkları durumlar ele alınmıştır.  

 Kitaplarda ve mülteci çocukların ifadelerinde zorunlu göçün asıl sebebi savaştır. Savaş sonrası 

ortaya çıkan temel ihtiyaçları karşılayamama, güvenlik, düzensizlik ve kaos göç sürecini zorunlu hâle 

getirmekte insanlar istemeyerek de olsa ülkelerini terk etmek zorunda kalmaktadırlar. 

 İncelenen metinlere ve mülteci çocukların ifadelerine göre zorunlu göç yolculuğu birçok 

zorluğu göze alarak gerçekleşmektedir. Ölüm korkusu, fiziksel ihtiyaçlar, aşılması gereken yollar, 

geride bırakılan aile bireyleri, hastalık, çetin doğa koşulları gibi durumlara rağmen umuda yolculuk 

devam etmektedir. İncelenen eserlerde ve çocuk mültecilerin ifadelerinden hareketle Türkiye 

mülteciler açısından sığınılacak ilk ülke olarak görülmektedir. 

 Kitaplarda ve mülteci ifadelerinde dil bilmemekten kaynaklı iletişim problemleri yaşanmakta, 

aileler kalacak yer ve çalışacak iş bulmakta zorlanmaktadır. Göçün sonuçlarına bağlı olarak göç edilen 

yerlerde işsizlik sorunu artmakta, insanlar iş bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu durum göçmenlere bakış 

açısını etkilemekte bazı mültecilere ön yargılı tavır alınmasına neden olmaktadır. Göç sonrası mülteci 

konumuna düşen kahramanlar ve mülteci çocuklar çeşitli psikolojik sorunlar yaşamakta kendilerini 

yalnız hissetmektedirler. Vatan özlemi ile yaşayan mülteciler ve mülteci kahramanlar eski 

yaşantılarını özlemekte ülkelerine dönecekleri günleri beklemektedirler. Ayrıca incelenen kitaplarda 

savaşın sadece insanları etkilemediği doğayı ve doğada yaşayan canlıları da olumsuz etkilediği 

görülmektedir. 

 Sonuç olarak kitaplarda anlatılanların yaşam gerçekliğine uygun olduğu, göç ve mültecilik 

konularını ele alan söz konusu eserler ile bu durumu yaşayan mülteci çocukların ifadelerinin büyük 

oranda benzerlik gösterdiği söylenebilir. Göç ve mültecilik gibi toplumun her kesiminden insanı 

ilgilendiren hassas bir konuya farklı açılardan bakmak önem arz etmektedir. Çeşitli medeniyetlere ev 

sahipliği yapan Türkiye’de, farklı millet ve kültürlere sahip insanların toplumda uyum içerisinde 

yaşayabilmesi empati becerisinin kullanılması mümkün olabilecektir. Söz konusu eserlerin ve çocuk 

mültecilerin özellikle akranlarına olmak üzere her kesimden insana, göç ve mültecilik konularında 

farklı bakış açıları kazandıracağı söylenebilir. 
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ŞERİF AĞAYAR’IN “RESİM” HİKAYESİNDE  

ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜNDEKİ SAVAŞIN CANLI BİR TASVİRİ 

Henife SELİFOVA1 

 

Özet  

Şerif Ağayar'ın düzyazısının ilk örneklerinden biri "Resim" hikayesidir. ÜİYOK'lerle ilgili bu hikaye, 
yazarın tanınmış hikayelerinden biridir. Hikaye, İran'da Farsça Shahri-Kitab dergisinde yayınlanan 
lise ders kitaplarına dahil edildi ve kısa süre önce Strasbourg'daki Kapaz Yayınevi'nin resmi web 
sitesinde Fransızca olarak yayınlandı. (Kulis.az) 

Mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler konusunda pek çok eser yazılmıştır. "Resim" in 
hikayesi de canlılığı ve olayların özgüllüğü açısından dikkat çekiyor. Hikayedeki olaylar küçük bir 
çocuğun diliyle anlatılır. Çocuk, saf hayal gücünde büyükbabasını çok acımasız, acımasız olarak 
tanıdı ve ailedeki herkese işkence etti ve onu şöyle tanımladı 

"O zaman sadece bizim dikkatimize geldi. Bize evde bağırdı, konuşmamıza veya oynamamıza izin 
vermedi. Babam ona tahtın tepesinden evin diğer ucuna kadar uzanan uzun bir sopa yaptı. O 
sihirli değnek her yerde bizi arıyordu ve bir zamanlar tepemizi çekiyordu. Ali de ağırdı. 
Çarptığımızda başımızı ovuşturmaya devam ettik.Böyle zamanlarda büyükbabam için üzüldüm. 
Babamın sakalını kazıtmasını, kafasını kazıtmasını ya da annemin ayaklarını yıkamasını 
istemedim. Sonuçta, bu gergin yaşlı adam kimdi? Evimize nereden geldi? Onsuz her şey yoluna 
girecek." 

Çocuk hıçkırıklarından büyükbabasının resminin gözlerini duvara bile oyar (daha sonra pişmanlık 
duysa da). Aynı zamanda köy yerle bir edildi ve nüfus zorla başka yere yerleştirildi. Resmin 
hikayesi de unutuldu. Bundan sonra ailenin sıkıntılı günleri başlar. Hacı Süleyman toprakları 
denen düz, kurak bir bölgede yaşarlar. Amcası savaşta kayıp ve büyükbabası ağlıyor. Üstelik ova 
bölgelerinin dayanılmaz sıcaklığı ve susuzluğu onları iki kat sıkıntıya sokuyor. İnsanlar sık sık 
hastalanır ve hayvanlar ateşten ölür. 

Kendi topraklarından kovulan Karabağ halkının yaşadığı zorlukları ve trajedileri anlatmak için bu 
satırları okumak yeterlidir.        

Anahtar Kelimeler: Şerif Ağayar, hikaye, Karabağ, savaş, çocuk. 

 

A VİVİD DESCRİPTİON OF THE WAR İN THE CHİLDREN'S İMAGİNATİON İN SHARİF 
AGHAYAR'S STORY "PİCTURE". 

Abstract 

Hanifa Salifova: Doctoral student of the Institute of Literature named after Nizami Ganjavi of the 
Azerbaijan National Academy of Sciences, junior researcher, henife.selifova87@mail.ru 

One of the first examples of Sharif Aghayar's prose is the story "Picture". This story about IDPs is 
one of the author's well-known stories. The story was included in high school textbooks, 
published in Shahri-Kitab magazine in Persian in Iran, and recently published in French on the 
official website of Kapaz Publishing House in Strasbourg. (Kulis.az)  

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Doktora Öğrencisi, Genç 

Araştırmacı, henife.selifova87@mail.ru 
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Many works have been written on the subject of refugees and IDPs. The story of "Picture" also 
attracts attention in terms of its vitality and specificity of events. The events of the story are told 
through the tongue of a small child. In his pure imagination, the child recognized his grandfather 
as very cruel, cruel, and tortured everyone in the family, and described him as follows: 

"It simply came to my notice then. I did not want my father to shave his beard, shave his head, 
or wash my mother's feet. He was very nervous. He shouted at us at home, did not let us talk or 
play. My father made a long stick for him, and he reached the top of the house from the throne 
on which he lay. That magic wand was looking for us everywhere, and once it was pulling on our 
hill. Ali was also heavy. We kept rubbing our heads when we hit. I didn't want my mother to wash 
her feet. After all, who was this nervous old man? Where did he come to our house? Everything 
would be fine without him. ” 

The child even carves out the eyes of his grandfather's picture on the wall from his hiccups 
(although he later regrets it). At the same time, the village was razed and the population was 
forcibly relocated. The story of the picture is also forgotten. After that, the troubled days of the 
family begin. They live in a plain, arid area called Haji Suleyman lands. His uncle is missing in the 
war, and his grandfather is crying. Moreover, the unbearable heat and thirst of the lowland areas 
put them in double trouble. People often got sick and animals died of fever. 

It is enough to read these lines to describe the hardships and tragedies of the people of Karabakh, 
who were expelled from their native lands. 

Keywords: Sharif Aghayar, story, Karabakh, war, child. 

 

    Şerif Ağayar, bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatında özel bir yere ve üsluba sahip 

tanınmış isimlerden biridir. Şerif Ağayar'ın şiirleri, öyküleri ve romanları Karabağ savaşını ve güncel 

sorunları kapsamaktadır. Konu ve sorunlar, dil ve üslup açısından başarılı örnekler oluşturan 

sanatçının yaratıcılığı, folklor motiflerinin kullanımı Karabağ edebiyatının en parlak örneklerinden 

biridir. 

  Yetenekli yazar, gazeteci Şerif Ziyadkhan oğlu Ağayarov, 1 Ocak 1976'da Laçin ilçesine bağlı 

Ağbulağ köyünde doğdu. 1980-1991 yıllarında Ağbulağ köyü ortaokulundan mezun olduktan sonra 

1992 yılında Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şuşa şubesinin tarih ve filoloji fakültesine 

girerek 1997 yılında onur derecesiyle mezun oldu. 

  Ağcabadi'deki Ağdam Ziraat Koleji'nde bir süre öğretmen olarak çalıştıktan sonra 1998'de 

Bakü'ye gelerek Panorama gazetesinin kültür bölümünde muhabir olarak çalışmaya başladı. 

Farklı yıllarda ödül ve ödüller aldı. 1998 yılında Azerbaycan Yazarlar Sendikası ve Bağımsız Kültür 

İşçileri Sendikası tarafından Halil Rza Ulutürk Ödülü'ne, 2003 yılında edebiyat alanındaki 

başarılarından dolayı Gençlik, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından Gençlik Ödülü'ne layık görüldü. 

Aynı yıl Azerbaycan'da YeniSi Edebiyat ve Sanat Tezahürü Merkezi tarafından düzenlenen ilk Prose 

N online yarışmasını ilk kez kazandı. 

  23 Kasım 2015 tarihinde, geçtiğimiz yıl içerisinde yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve aktif 

çalışmaları nedeniyle Dalga Gençlik Örgütü tarafından "Rafig Tağı Ödülü" ne layık görüldü. Mayıs 

2019'da Azerbaycan Yaratıcılık Vakfı tarafından "Yılın Edebiyat Adamı" seçildi. Aynı yıl Kültür 

Bakanlığı'nın "Düşlerden Sonra Şehir" adlı romanıyla kurduğu "Altın Söz" Edebiyat Ödülü'nün nesir 

adaylığını kazandı. 

  2000 yılında "Yeni Azerbaycan" gazetesine davet edildi ve 2003 yılının sonuna kadar burada 

çalışmaya devam etti. Çok sayıda makale, deneme, şiir ve öykü yayınlandı. Kasım 2003'te Kino + 

gazetesinin genel yayın yönetmenliğine atandı. 

  TÜRKSOY'un girişimiyle 21-28 Ekim 2002 tarihlerinde Malatya'da düzenlenen Türk Dili 

Konuşan Ülke ve Halkların III. Şairleri Buluşması'nda Azerbaycan'ı temsil etti. 2003 yılında Vektör 

Bilim Merkezi'nin girişimiyle "Çöl Masnavi" adlı ilk şiir kitabı yayınlandı. 2010 yılında Ulusal Kitap 

Ödülü'nde ilk 10'a giren "Duvarcı Destanı" kısa öyküsü, "Aftafali Antrakt" adlı düzyazı kitabı "El 

Yayınevi" nde yayınlandı.  



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   462 
 

  2011 yılında "Hukuk Yayınevi" nin son edebiyat serisinden "Yasak" romanı yayınlandı. 2013 

yılında "Sıfır" yayınevinin "Cep Kitapları" dizisinden "Şiddetli Fotoğraflar" adlı şiir kitabı, "Bayan T" 

adlı öykü kitabı "Yazichi" yayınevi tarafından basılmıştır.  

  2015 yılında Qanun Yayınevi Gülustan romanını yayınladı. 2016 yılında "Düşlerden Sonra 

Şehir" romanı okuyucuların beğenisine sunuldu. 

  Şerif Ağayar, 2008-2013 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayın, reklam ve 

enformasyon departmanında danışman olarak çalıştı. 

Şerif Ağayar'ın düzyazısının ilk örneklerinden biri "Resim" hikayesidir. ÜİYOK'lerle ilgili bu hikaye, 

yazarın tanınmış hikayelerinden biridir. Hikaye, İran'da Farsça Shahri-Kitab dergisinde yayınlanan 

lise ders kitaplarına dahil edildi ve kısa süre önce Strasbourg'daki Kapaz Yayınevi'nin resmi web 

sitesinde Fransızca olarak yayınlandı. (Kulis.az) 

  Mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler konusunda pek çok eser yazılmıştır. "Resim" 

in öyküsü, canlılığı ve olayların özgüllüğü açısından da dikkat çekiyor. Hikayedeki olaylar küçük bir 

çocuğun diliyle anlatılır. Çocuk, saf hayal gücünde, büyükbabasını çok acımasız, acımasız olarak 

tanıdı ve ailedeki herkese işkence etti ve onu şöyle tanımladı:  

  "Büyükbabamı kör ettim. Tüm varlığımla buna inanacak kadar küçük, suçlu bir vicdana sahip 

olacak kadar büyüktüm. Bu anlamda günah işlemişti. Çok gergindi. Bize evde bağırdı, konuşmamıza 

veya oynamamıza izin vermedi. Babam ona uzun bir sopa yaptı ve yattığı tahttan evin tepesine ulaştı. 

O sihirli değnek her yerde bizi arıyordu ve bir zamanlar tepemizi çekiyordu. Ali de ağırdı. 

Çarptığımızda başımızı ovuşturmaya devam ettik. 

Böyle zamanlarda büyükbabam için üzüldüm. Babamın sakalını kazıtmasını, kafasını kazıtmasını ya 

da annemin ayaklarını yıkamasını istemedim. Sonuçta, bu gergin yaşlı adam kimdi? Evimize nereden 

geldi? Onsuz her şey yoluna girecek. "  

  Çocuk hıçkırıklarından büyükbabasının resminin gözlerini duvara bile oyar (daha sonra 

pişmanlık duysa da). Aynı zamanda köy yerle bir edildi ve nüfus zorla başka yere yerleştirildi. Resmin 

hikayesi de unutuldu. Bundan sonra ailenin sıkıntılı günleri başlar. Hacı Süleyman toprakları denen 

düz, kurak bir bölgede yaşarlar. Amcası savaşta kayıp ve büyükbabası ağlıyor. Üstelik ova 

bölgelerinin dayanılmaz sıcaklığı ve susuzluğu onları iki kat sıkıntıya sokuyor. İnsanlar sık sık 

hastalanır ve hayvanlar ateşten ölür. 

Çocuk daha sonra duvardaki büyükbabasının resmini çıkardığı için pişman olur. Bu nedenle 

dedesinin gözlerinin kapalı olduğuna inanır ve bundan utanır: 

“Büyükbabam yeraltı kazımızın yanındaki hendeğin siyah tarafında otururken kendisi için bir şeyler 

düşünürken, birdenbire olan her şeyin suçlusu benim aklıma geldi. Büyükbabamın gözlerini pusulanın 

ucuyla resme oymasaydım, kör olmazdı, evimiz yıkılmazdı ve amcam ortadan kaybolmazdı. 

Büyükbabam kör olmasaydı, uzun bir sopayı alır, yabancıları evimizden çıkarır, amcamı bulur ve bizi 

Hacı Süleyman'ın sıcağından kurtarırdı. " 

Öyküdeki olaylar birbirini tamamladıkça öykünün düğümü çözülür ve bir anlamda son, 

okuyucuyu düşündürür. Hikayeyi orijinal yapan ve onu diğer türlerden ayıran bu yönüdür. "Resim" 

öyküsü, öykünün tüm özelliklerini de kapsar ve bu nedenle, gelecek nesiller için yararlı ve değerli bir 

sanat örneği yaratmıştır. 

Hikayedeki çocuk ne kadar güçlü olmaya çalışırsa çalışsın, hayat onu birçok duruşmaya sokar 

- amcası savaştan dönmez, büyükbabasının oğlu onu beklerken yakalanır ve hayata veda eder. 

Dedesinin mezar taşında başka bir resim olmadığı için resmi taş ustasına veriyorlar: 

"Mezar taşının üzerindeki resim öyle ki pusulayı gören tek kişi benim ve onu her gördüğümde kalbim 

çarpıyor. Ve ıslık çalıyor ve bir vasiyetname yapmaya hazırlanıyorum: öldüğümde, beni amcamın 

yerine, büyükbabamın yanına gömmelerine izin verin, tıpkı bir bebek gibi beni soyup gömleğinin 

altına koydukları gibi ... Göğsüne sığınmak ve beni affetmek istiyorum. Çünkü gözlerimi döktüm ve 

dünyamızı karanlığa çevirdim. " 
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Bu öğretici düşünceleri küçük bir çocukta yaşamışız gibi dehşete düşmemek ve üzülmemek mümkün 

değil. 

Ermeni vandallarının tarih boyunca yavru fidanlarımıza yaptığı zulmü nasıl unutabiliriz? 

Hocalı'da süngülenen, annelerinin kesik göğüslerini emen masum bebekler ... Sapan gibi eylemleriyle 

gurur duyan bu kana susamış vandalların kansız eylemlerine dünya toplumunun sessizliği sanki bir 

şey olmamış gibi. Aptal Ermeni yazar Zori Balayan, Hocalı'da yaptıkları dehşetleri utanmadan 

yazıyor: 

"Khaçatur ve ben ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 13 yaşındaki bir Türk oğlunu 

pencereye çiviledi. Haçatur, çocuğun annesinin kesik göğsünü ağzına soktu ki Türk çocuğu fazla 

gürültü yapmasın. Sonra babalarının çocuklarımıza yaptıklarını yaptım. ve karnından deriyi soydum 

saate baktım, Türk çocuğu yedi dakika sonra kan kaybetti, doktor olduğum için ilk sanatım 

hümanizmdi, bu yüzden Türk çocuğuna yaptığım için kendimi mutlu görmedim ama ruhum böyle bir 

intikam almaktan gurur duyuyordu. Khachatur daha sonra ölü bir Türk çocuğunun cesedini parçaladı 

ve onu Türk ile aynı kökene sahip köpeklere fırlattı.Akşam diğer üç Türk çocuğuna da aynı şeyi yaptık. 

Bir Ermeni vatansever olarak görevimi yaptım.Haçatur da çok terledim ama ben ve diğerleri İntikam 

mücadelesini ve güçlü hümanizmi askerlerimizin gözünde gördüm Ertesi gün kiliseye gittik 1915'te 

ölenlerin ve ruhlarımızın dün gördüğümüz pislikten arınması için dua ettik. Ama biz Hocalı'yı 

temizlemeyi başardık - anavatanımızın bir bölümünü işgal eden 30.000 kişi. " 

Bu vicdansız, kana susamış, terörist kabile Gence'de masum insanlara son kez roket atarak 

genç ve yaşlı yüzlerce çocuğu harabeye çevirdi. Anne-babasını kaybeden, yaralanan, hayatını 

kaybeden bebekler Ermeni faşizminin canlı kanıtıdır. Uluslararası kuruluşlar hala bu trajediye göz 

yumuyor. Ancak tüm bunlara rağmen gerçek sesimizi dünyaya aktarmaya devam edeceğiz. Hakikat 

için, vatanımıza yeniden kavuşmak için öleceğiz. Kadim topraklarımızla yeniden birleşip 

çocuklarımızın ve şehitlerimizin intikamını almadıkça bu savaş bitmeyecek. 
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ALİ AKBAŞ’IN ŞİİRİNDE ÇOCUK VE ÇOCUKLUK DÜNYASI 

Prof. Dr. Nesrin KARACA1 

 

Özet 

Edebi geçmişinde Divan, Doğuş Edebiyat ve Kanat Dergilerinin yayınlanmasında öncülük eden ve 
halen Avrasya Yazarlar Birliği’nin yayın organı olan Kardeş Kalemler dergisinin yazı İşleri 
Müdürlüğünü yapan günümüz şairlerinden Ali Akbaş’ın (1941-); Masal Çağı (1983) ve Kuş Sofrası 
(1996) adlı şiir, Gökte Ay Portakaldır adlı bir masal kitabı, yine Eylüle Beste (2011), Erenler 
Divanında (2011), Turna Göçü (2011) adlı şiir kitapları daha sonra Bütün Şiirleri (2015) adı altında 
toplanarak yayınlanmış ve birkaç baskı yapmıştır.  Kız Evi Naz Evi adlı bir piyesi ve Hacı Bektaş-ı 
Veli Belgeseli olan Akbaş’ın Kuş Sofrası 1991 yılında ‘Türkiye Yazarlar Birliği’nin şiir ödülünü 
almıştır. Bu kitap ayrıca Mariya Leontiç tarafından Makedoncaya (2000), Mir Aziz Azam 
tarafından Özbek Türkçesine çevrilmiştir (2008). Seçilmiş şiirleri Ramiz Asker çevirisiyle 
Azerbaycan’da (2008), Tahir Kahhar çevirisiyle Özbekistan’da (2016) kitap olarak yayınlanmış, 
pek çok şiiri farklı Türk lehçelerine ve Rusça’ya çevrilmiştir.  

Kazakistan’ın başkenti Almatı’da gerçekleştirilen II. Türk Dünyası Şiir Şöleni’nde Mağcan 
Cumabayulı Ödülüne lâyık görülmüş (1993) olan Ali Akbaş, Kosova’da yayınlanan ‘Türkçem’ 
Çocuk Dergisi tarafından yılın şiir ödülünü almıştır(2004). İtalya’nın Venedik şehrinde düzenlenen 
57. Şiir Bianeli’nde (2005) ve 20. Moskova Kitap Fuarında Türkiye’yi temsil etmiştir (2007).  

Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi tarafından ‘Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı’ 
seçilen (2011) ve TÜRKSOY 25. Yıl Madalyası ile onurlandırılmış olan şairin adı geçen dergi ve 
kitapların dışında şiirlerinin pek çoğu başta Türk Edebiyatı ve Türk Yurdu olmak üzere değişik 
dergilerde yayınlanmıştır. 

Kendisiyle yaptığımız bir söyleşide; “Çocuk şiiriyle büyük şiiri arasında estetik seviye bakımından 
bir fark olamaz. Çocuklar için yazılan bir şiiri büyükler de severek okuyamıyorsa şiir sayılmaz. 
Kaldır, at onu. Fakat büyüklerin okuduğu her eseri de çocuklar okuyamaz. Öyleyse çocuk 
edebiyatı, genel edebiyat içinde çocukların da okuyabileceği bir edebiyattır.”  diyen Akbaş’ın şiiri, 
çocukluk dönemi izlenimlerini anlatır, çocukluk hatıralarından beslenir. O, şiirinde içinde yaşadığı 
bozkırın sıcağını, soğuğunu; kurdunu, kuşunu; otunu, böceğini konuşturur. Lâkin bunlar bir sulu 
boya resmi gibi temiz bir peyzaj halinde değildir. Şair bu noktada mekana metafiziği de ekleyerek 
kendine özgü kozmik bir âleme doğru açılır. 

Bir kültür insanıdır Akbaş. O, şiirinde, bir baba ve öğretmen değil, bir çocuktur. Bu şiirler, içindeki 
çocuğa aittir. Bu çocuk, geçmişteki güzelliklere olan özlemlerini, köyünü, anasını atasını 
anlatırken kendisi kadar Türkçe’si de sevimlidir. 

“… Kaybedilmiş masalların, türkülerin, ninnilerin, tekerlemelerin dünyasını arayan bir şair...” 
olarak nitelenen Ali Akbaş’ın köye, el değmemiş tabiata, değişen güzel değerlere, masallara, 
ninnilere, geçmişe, geleceğe duyduğu özlem, şiir evreninin asıl dokusunu oluşturur. Şiirinde 
çocukluk dönemini bütün ayrıntılarıyla ele alan şair, şiirinde hep çocuksu kaldığını ve çocukluk 
döneminin kendi şiiri açısından önemli olduğunu her fırsatta belirterek ‘naiflik, çocuksuluk’ 
damarının poetikasında temel unsur olarak belirler. 

Bu çalışmada, ‘Çocuk’la ilişkilendirilerek; ailesi, tabiat, türkü, masal, dil, kozmik bilinç, rüya, 
zaman, güzellik, vatan, inanç, renkler, eşya, şehir…’ gibi alt başlıkların verdiği imkanlar 

                                                           
1 Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü, nkaraca01@gmail.com 
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çerçevesinde, Bütün Şiirleri ele alınarak, ‘Ali Akbaş’ın Şiirinde Çocuk ve Çocukluk Dünyası’ 
değerlendirilmeğe çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ali Akbaş, Bütün Şiirleri, şiir, çocukluk, kültür ve hayat, değerler. 

 

CHİLD AND CHILDHOOD IN THE POETRY OF ALİ AKBAŞ 

Abstract 

Ali Akbaş (1941-), who pioneered the publication of literary journals such as Divan, Doğuş 
Edebiyat and Kanat during his literary career and who currently works as the editor-in-chief of 
the media organ of  Writers Union of Eurasia, Kardeş Kalemler; is a contemporary poet holding 
the authorship of many literary works, including but not limited to books of poetry such as Masal 
Çağı (1983), Kuş Sofrası (1996), Eylüle Beste (2011), Erenler Divanında (2011), Turna Göçü (2011) 
as well as tales such as Gökte Ay Portakaldır (1991). His stage play Kız Evi Naz Evi and selection 
of poems Kuş Sofrası (which is at the same time a Documentary of Hacı Bektaş-ı Veli) received 
the poetry award of Writers Union of Turkey in 1991. The latter was also translated into 
Macedonian by Mariya Letoniç in 2000 and into Uzbek Turkish by Mir Aziz Azam in 2008. His 
selected poems were published in Azerbaijan with the translation of Ramiz Asker in 2008 and in 
Uzbekistan with the translation of Tahir Kahhar in 2016. Many of his other works and poems are 
also available in various Turkish dialects as well as in Russian. 

Ali Akbaş was granted the ‘Mağcan Cumabayulı Award’ in the II Symposium of Poetry of the 
Turkic World that took place in the capital of Kazakhstan, Almaty in 1993; while in 2014 he 
received the prize of “poem of the year” from the children’s journal named “Türkçem” in Kosovo. 
He represented Turkey in the 57th Biennial of Poetry in Venice in 2005 and in the 20th Book Fair 
of Moscow in 2007. 

The poet was elected as “the literary figure of the year” in 2011 by the Congress of Literary 
Journals of the Turkic World and granted the 25th year medal of TÜRKSOY. His numerous works, 
apart from those mentioned above, were published in different journals including but not limited 
to Türk Edebiyatı and Türk Yurdu.  

In one of the interviews we conducted with him, he notes the following: “There is no difference 
in aesthetic terms between poetry for children and poetry for adults. If adults do not enjoy a 
poem written for children, it comes to suggest that the poem in question is lacking poetic quality. 
Throw it away. It is, however, a fact that children cannot enjoy all the works that primarily 
address the adults as their audience. Children’s literature, then, is a kind of literature that resides 
in the general framework of literature, but one that is able to address children in particular”.  

Akbaş’s poetry tells about the impressions collected during childhood: it rests on childhood 
memories. The heat and cold of the steppe, its wolves, birds, grass and beetle appear as the 
protagonists of his poems. They, however, do not stand neatly as in a watercolor painting of 
landscape: the poet rather combines space with a certain metaphysics and sets these elements 
as the gatekeepers opening up to a unique cosmic universe. 

Ali Akbaş is a man of culture. In his poetry, he is not a father or teacher; he is a child. His poems 
belong to the child that he keeps inside. This child, while telling about his longing for the past, 
his village and his family, speaks with a charming Turkish, sweet and ‘child’ as he is.  

Ali Akbaş, “a poet in search of the lost world of tales, songs, lullabies and riddles” as was once 
said of him, draws heavily on his longing for the village, the wilderness, values, tales, lullabies, 
the past and the future in forming the texture of his poetry. He thoroughly tackles with his 
childhood in many of his poems, and in any given opportunity he states that remaining a child 
and leaning towards childhood is of primary importance in his poetics, rendering ‘naiveté’ and 
‘childishness’ to be the fundamental elements that characterize his works. 

In this study, the poetry of Ali Akbaş will be evaluated with respect to the theme of childhood by 
drawing on his complete works (Bütün Şiirleri); within a framework of subheadings such as 
related ‘Child and Family, Nature, Songs, Tale, Language, Cosmic Consciousness, Dream, Time, 
Beauty, Homeland, Faith, Colors, Objects, and the City…’. 

Key Words: Ali Akbas, Complete Poems, poetry, childhood, culture and life, values. 
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“… Çocukluk, yalnız sonu ergenliğe, rüşde varan bir yol değildir. O 

aynı zamanda bir yığın tatlı hususiyetin, tabiatla derin kaynaşmanın, hayatla 

her tecrübeden uzak şahsi bir bakışın mevsimidir. Onu kendinde kuvvetle 

devam ettirebilenler daha ziyade şahsiyetlerindeki aksayışlarla sevilirler.” 

         Ahmet Hamdi Tanpınar 

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden, altmış yılı aşkın bir şiir serüvenin sahibi,  ilk 

şiirlerinde Korkut Akbaş ismini kullanan, Türk şiirinin sesini yakalamış (Ercilasun: 2017, 18) bir şair 

olan Ali Akbaş’ın ele alacağımız  Bütün Şiirleri kitabı; isimleri içerikleriyle örtüşen Eylüle Beste, 

Erenler Divanında, Turna Göçü ve Kuş Sofrası bölümlerinden oluşmuştur. Bunlar, daha önce 

kitaplaşmış Masal Çağı’nda yer alan şiirlerin önemli bir kısmının yer aldığı lirik ve ince bir 

duyarlılıkla örülmüş Eylüle Beste, daha ziyade halk şiiri geleneğine yaslanan söyleyişiyle Turna Göçü, 

epik duruşun hissedildiği Erenler Divanında ve şairin “Bu kitap çocuklar için ve çocukluğunu 

unutmayan büyükler için…” dediği, Kuş Sofrası’ndaki çocuksu şiirlerden müteşekkildir. 

Akbaş’ın şiirini; küçükken uzun kış gecelerinde köy odalarında, tandır başlarında dinlediği 

türküler, maniler ve masallar; insanda bir “O Belde” hissi çağrıştıran, sini içi gibi mor dağlarla çevrili 

Elbistan coğrafyası ve mensup olunan milletin değerleriyle harmanlanmış şahsi duyuş ve düşünüşler 

beslemiştir. (Tatçı: 2008) Bu güzelliklerin izini sürerek şiirini kuran şair, içinden çıktığı toplumun 

ortak hatıralarına göndermeler yapar. Çünkü yaşama kültürü olarak zengin folkloruyla öne çıkan bu 

topraklarda uzun kış gecelerini askerlik hatıraları, Hz. Ali ve Battal Gazi Cenkleri, Ahmediye, 

Muhammediye kıssaları ve menkıbeli anlatıların dünyası süslemektedir. (Karaca: 2007, 14) Bundan 

dolayıdır ki, yetiştiği coğrafya ve hayat şiirini besleyecek niteliktedir. Kendisiyle yapılan bir 

röportajda: “… bizim yörede Derdi Çok, Behlül Ali, Mahsuni, Ahmet Çıtak, Hafız Rahmi, Kul Hamit, 

Kamil Bozkurt, Adil Soydan gibi âşıklar; Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Hayati Vasfi 

Taşyürek, Cansız, Güllü gibi şairler ve bunlardan başka içli ağıtlar söyleyen Güz Ana gibi bülbül dilli 

nineler vardı. İşte bu zengin folklor mirası içinde insan yazmaz da ne yapar…” (Beritli: 2017, 10) 

diyecektir. 

Köyünden çıkıp, Maraş’a okumaya gelen birkaç çocuktan biri olan Ali Akbaş’ın yetiştiği 

yıllarda Elbistan’da lise yoktur. Onun için şartları zor olan şehir, yani onun ilk şiirinin bu yıllarda 

yayımlayacağı Maraş yolu gözükecektir: “O yıllarda ‘Engizek’ diye bir gazete çıkıyordu Maraş’ta. 

Köyüme hasretimi dile getiren ilk şiirimi bu gazete yayınladı. Sevindim yazılı bir evrakta şiirimi 

görmeyi. Sonra Maraş Lisesine marş yazılacakmış, marş yarışması var kimin şiiri birinci gelirse 

okulun marşı o olacakmış dediler. İhtimâl vermiyorum ama ben de yazayım, dedim, kendi kendime. 

Sarı bir defter kâğıdına yazıp verdim. Bir pazartesi günü okulun açılışında müdür, “şimdi marş 

yarışmasında birinci gelen arkadaşınızı ilan edeceğim” dedi. “Hiç ihtimal vermiyordum, benim şiirim 

birinci olmuş.” Akbaş’ın yayınlanan ve okul marşı olarak kabul edilen bu ilk şiir onun şairliği 

tetiklenmiş ve şiire olan hevesini artırmış, şiir artık onun gündemine oturmuştur ve bu tarihten itibaren 

hep şiiri ve şiirin ne olduğunu düşünerek yazma yolculuğuna başlamış olacaktır. 

 

    “Çocukluk, kimsenin bizden alamayacağı tek mülkümüzdür” 

       Jean Paul Richter 

Ali Akbaş’ın şiir evreninde; insanın özü ve öze dönme isteği, evrensel değerler, modernleşen 

dünya karşısında kişinin yalnızlığı, doğaya kaçış ve doğanın mükemmelliği, köy hayatının güzelliği, 

köye duyulan özlem, Türk birliği, tarih ve gelenek içerisinde Türk kültürü gibi temalar işlenmiştir. 

Çocukluk, insanoğlunun hayal gücünü besleyen en önemli yaşam evresidir. Şairin çocuk şiirlerinde 

kültürel zenginlikler ve milli duyarlılığa uzanan bir süreç ve gelişim çizgisinde Ali Akbaş’ın yaptığı, 

çocuk duyarlılığından yararlanarak yepyeni, özgün imgeler bulmak, hepimizin içindeki çocuğu 

yakalamak (Ercilasun: 2017, 19) ve bunlara dair estetik şiirinin dokusunu oluşturmaktır; çünkü onun 

için: “… çocuklar için yazılan bir eseri büyükler de severek okuyamıyorsa o eser kötü eserdir.”  

Ali Akbaş şiiri, sanatçı kimliği ve çocuk duyarlığının penceresinden nostaljiyi yaşama ve 

masal dünyasına geçiş adına çocuğun evrenini yansıtmada bir araç durumundadır. Yaşadığı çağdan, 

zaman-mekândan ve şehir hayatının yorgunluğundan kaçmak isteyen şair, kendisini masallaştırılan 

çocukluk dünyasının huzurlu ortamında buluverir. Bir anlamda kendi gönül çocuğuna şiirler yazan, 
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yazdıran ve şiiri “ciddî bir meşgale” kabul eden Ali Akbaş’a göre iyi şiir yazabilmek için insanın 

kendisini doğru kaynaklardan beslemesi gerekir.  

Türk dili ve edebiyatına gönül vermiş, folklor soluklu bir sanatçı olan Ali Akbaş, şairliği 

planlayarak seçmediğini, bu yönelimin kendiliğinden geliştiğini belirtir. Şiirin bir inşa, kurma, seçme 

ve ayıklama olduğunu düşünmekle beraber ilhama, bilinçdışına dayandığının da altını çizen şair, 

‘şiir’i, duygu nereye sürüklerse orada ortaya çıkan bir değer olarak nitelemektedir: “Farkında 

olmadan şiire yüklendim. Önce şiir yazıp yazmayacağımı bu işin benim hayatımın ayrılmaz bir cüz’ü 

olacağını bilmiyordum farkında olmadan zaman içinde gelişe gelişe baktım ki ben en iyi bunu 

yapıyorum.” diyen ve ‘şiir’in önem verilmesi gereken ciddi bir iş olduğunu, kendisinin herhangi bir 

edebiyat akımına bağlı olmadığını vurgulayan Akbaş; zor yazan, şiirin teknik ve estetik yönünü 

titizlikle kollayan bir şair olarak karşımıza çıkar. 

  

“Çocukluk, sadece doğumdan belli bir yaşa kadar süren belli bir dönem 

değildir ve beli bir yaşı da yoktur / Çocuk büyür ve çocukça şeyleri bırakır / Çocukluk, 

hiç kimsenin ölmediği bir krallıktır”  

        Edna St. Vincent Millay 1 

Sanat dışında, insanoğlunun yaşamı boyunca zaman ve mekanı aştığı, bir daha asla o kadar 

olamayacağı tek bir yaşam evresi vardır: ÇOCUKLUK. (Tarım:, 2013, 17) Akbaş’ın şiir evrenindeki 

çocuk imgesi bir anlamda insanlığın özü, bozulmamış ilk evresi olarak algılanabilir. (Yalçın-Çelik, 

2018, 11) Çocukluk hatıralarından beslenen ve o dönemin izlenimlerini anlatan, çocuksu bir üslupla 

kaleme aldığı şiirleri sade inceliklerle örülü bir söyleyişin ve üslûbun peşinde koşar. Akbaş, sanatında 

şairaneliği kovup, süslü söylemin yapmacıklığından kaçtığı ifade biçiminde sesini pek yükseltmeyen, 

şeffaf, sade ve basit olandan hareket eden bir tavır içindedir.  

Estetik heyecanının oluşumunda çocukluk anılarının önemi büyüktür. Anılar, insanın çeşitli 

yaşantılarının belirli bir süre sonra hatırlamaya dayalı olarak göz önünde canlanması, bellekte 

tazelenmesi, tekrarlanması demektir. Çocukluk dönemine dair anılar, yetişkinlik döneminde ve 

sonrasında çevreyle girilen tüm ilişkilerde de belirleyici rol oynar. 

Bir çocuk görüp anlamaya ve öğrenmeğe başladığı gibi nesneleri tanımaya, çevresini 

hayranlık içinde gözlemeye ve kavramaya çalışır. Çocuksu bir algılama çabası içinden eşyayı en 

şaşırtıcı, en umulmaz yanından, bir idrak kamaşmasının ardından yakalamaya çalışan Ali Akbaş bu 

yalınlığı kurma işini poetikasını ifade ettiği tek metin olan “Söğüt ve Serçe”den (Akbaş: 1982, 3) 

başlamıştır: “Bir yer resmi çiz deseler / Biraz söğüt, biraz serçe / Minareli, mor hâreli / Bir garip 

belde çizerim / İşte bu bizim köyümüz” (Akbaş: 2018, 374) diyerek, bunu ‘köy’ düzleminde 

resmetmiştir. 

 

“… ne yetişkin büyümüş bir çocuktur, ne de çocuk büyümemiş bir yetişkin.  

Her ikisi de kendilerini ve dünyayı birbirinden çok farklı algılayan insanlardır.”  

Gündüz Vassaf 

“Kaybedilmiş masalların, türkülerin, ninnilerin, tekerlemelerin dünyasını arayan bir şair...” 

olarak nitelenen Akbaş’ın şiirlerinde ‘hasret’ temi asıl unsurdur. Çocukluğunun zengin dünyasına, 

köye, el değmemiş tabiata, değişen güzel değerlere, masallara, ninnilere, geçmişe, geleceğe hep bir 

özlem vardır. Cemal Kurnaz şiir dünyasını değerlendirirken; “O, eşyayı, hayatı, tabiatı, çocuksu 

duyuşlarla, çocuk gözüyle anlatır. Bizzat çocukları anlatır. Bunu yaparken, şiirlerine çocukluk 

hatıraları karışır. Küçük duyumların, küçük dikkatlerin şiiridir bunlar. Bu şiirlerinde olabildiğince 

yalın, gösterişten uzak bir söyleyiş görülür. Dikkatli olmayan okuyucu bu özenle seçilmiş yalınlığın 

bir sehl-i mümteni arayışı olduğunu fark etmeyebilir. Şiirinin kişiliğiyle böylesine örtüştüğü şair pek 

azdır. Yakından tanıyanlar bilirler. Kendisi nasılsa şiiri de öyledir.” (Kurnaz: 1997, 23) diyerek 

şairin, kişiliğini ve mizacını sanatıyla özdeşleştirir. 

                                                           
1 İlk Pulitzer Ödülü sahibi Amerikalı kadın şair Edna St. Vİncent Millay (1892-1950) 

http://www.scrapbook.com/poems/doc/8479/253.html. (akt..: Tarım: 2013, 19) 
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İster mutlu, ister mutsuz olsun, çarpıcı bir gerçek vardır ki, her yetişkinin, çocukluk dönemine 

bir özlem duyduğu çarpıcı bir gerçekliktir. Ali Akbaş, şiirinde çocukluk dönemini ‘çocuksu’ bir 

söyleyiş eşliğinde bütün ayrıntılarıyla ele alır: “… Çocuk şiirleri yazıyorum ama bunu bir görev olarak 

yapmıyorum. İçimdeki çocuğu susturamadığım için yazıyorum herhalde. Resimde olsun, şiirde olsun, 

hikâyede olsun sanat alanında benim gibilere “naîf” diyorlar. Naîflik, yani çocuksuluk.” ifadeleriyle 

kendi şiirinin hep çocuksu kaldığını anlatır. Yine, çocukluk döneminin, kendi şiiri açısından ne kadar 

önemli olduğunu da şu ifadeleriyle ortaya koyar: “Benim tavrım, şiir anlayışım, tecrübelerim, zaman 

içinde her şairde olduğu gibi, değişiklik gösterir. Çocukluk hatıraları sosyal çevre, şahsiyetin 

oluşumundaki bütün faktörler şiir anlayış ve üslubumda rol oynar. Bir köy çocuğu olarak, halk 

şiirlerinin, masalların, folklorun kesif halde yaşandığı bir çevrede büyüdüm. Türkoloji tahsilinin 

neticesi Divan şiirini, modern şiirimizi, tercümeler yoluyla da olsa Batı şiirini tanıdım. Benim şiirimde 

bunların hepsinin etkisi söz konusu.” (Karaca: 2007,10)  

Kalabalıkların, halkın sesi olmayı kendine amaç edinmiş bir şair olan Akbaş, bunu çocuksu 

söyleyişle de yapmaya çalışmış (Bulut: 2016, 61), şiir anlayışını ve neden şiir yazdığını: “Kelimeler 

gözlerimde bir avuç kum, / Çıkarıyorum, şiir oluyor.” (Akbaş: 2018, 12) şeklinde dile getirmiştir. 

Damıtılmış bir kültürün insanı olarak o birikimin içinden seslenen Ali Akbaş, şiirinde; üst tondan 

seslenen bir baba veya öğretmen, yani didaktik değil, bir çocuktur. Şiirlerindeki duyarlı ve içli söyleyiş 

içindeki çocuğa ve bilinçaltının çocukluğuyla dolu birikimine aittir. Bu çocuk, sevimli Türkçesiyle 

geçmişteki güzelliklere olan özlemlerini, köyünü, evini, hatıraları çocukluk hayatından kesitlerle 

anlatır. Onun sanatını; süsü, şiiriyeti üsluptan alıp eşyaya, objenin kendisine ve onun hallerine 

yükleme ameliyesini değerlendiren Ahmet Kabaklı’ya göre bu, biraz küt, hantal ve bilerek yapılmış 

primitif bir estetiktir. (Kabaklı: 1992, 314) Bilinçaltı, yalnız çocukluk çağlarının iz bırakmadan geçip 

gitmiş sandığımız, gerçekte varlığımızdan ayrılmayan duygu ve anıları değil, gelecek günler üzerine 

kurulan ama unutulup giden özlemleri de kendinde toplamaktadır. Suut Kemal’e göre, ancak bu 

duygu-anılarla, özlemlerin kaybolmuş görünen dünyasında yaşamak imkanını bulanlar, şiire 

varabiliyor, şair olabiliyor…” (Yetkin: 1972, 46)  

Bir çocuk edebiyatının varlığının altını kalın çizgilerle çizen Akbaş’a göre aslında çocuk yarı 

filozof, filozof da yarı çocuktur ve bu edebiyat sıradan, basit ve bayağı anlatımlar ve söylemlerden 

oluşmaz. Kendisine yönelttiğimiz; “Çocuk bakışı ve çocuk idrakiyle sanat arasında yalın, doğal bir 

paralellik var mıdır, yoksa sanatçının içindeki çocuk da üretilmiş, eğitilmiş bir fenomen midir? 

Başlangıçta belki de hiç fark edilmeyen, sanatçının sonradan keşfettiği, keşfederken de bir bakıma 

yeniden oluşturduğu bir fenomen? Sizin içinizdeki çocuk hangisi?” sorusuna verdiği cevapta: “Çocuk 

yarı filozof, filozof da yarı çocuktur. Çünkü ikisi de şartlanmaların ötesinde bakar eşyaya ve evrene. 

Ezberleri ve klişeleri yoktur. Sanatçılar da bu disiplini (veya disiplinsizliği) taşırlar bünyelerinde. 

Eşyayı ve olayları bir garip yanından yakalar, bir zihin ve idrak kamaşmasının ardından görürler. Bu 

da şaşırtır bizi ve bu şaşkınlık beraberinde hayranlığı da getirir. Onun için estetik, psikoloji, sanat 

felsefesi, hikmet iç içe girmiştir. Öyle sanıyorum ki o çocuk, sanatçının içinde hep olagelmiştir. Belki 

de o çocuğu canlı tutanlar, susturmayanlar sanatçı oluyor. Eğer öyle olmasa herkes üretmeye 

kalkardı. Başta edebiyat profesörleri kimseye vermezdi romancılığı, şairliği. Çünkü işin tekniğini de 

biliyor adamlar. Aşık Veysel, garibim ne bilsin yaptığı “tunç kafiye” mi “bakır kafiye” mi? Ama o 

yazar işte, profesör yazamaz. Tabii az da olsa Tanpınar gibi içindeki çocuğu canlı tutan ilim adamları 

da vardır.” (Karaca: 2007, 15) şeklinde düşüncelerini sürdüren Ali Akbaş’ın şiir yolculuğu ve 

şairliğinde Kuş Sofrası önemli bir dönemeç noktasını oluşturmaktadır.   

“Çocuk şiiriyle büyük şiiri arasında estetik seviye bakımından bir fark olamaz. Çocuklar için 

yazılan bir şiiri büyükler de severek okuyamıyorsa şiir sayılmaz. Kaldır, at onu. Fakat büyüklerin 

okuduğu her eseri de çocuklar okuyamaz. Öyleyse çocuk edebiyatı, genel edebiyat içinde çocukların 

da okuyabileceği bir edebiyattır.” (Karaca: 2007, 12) diyen Ali Akbaş’a göre bu edebiyat geçmişe ait 

özel yaşanmışlıkları ve hayata dair ayrıntıları incelikle işlediğinden oldukça zengindir ve kendi sanat 

anlayışındaki ‘çocuksu’ algı ve söyleyişin temelleri kendi özelindeki bilinmeyenlerle atılmıştır: 

“Daha üç dört yaşındayken babamı kaybetmek desem, o yaşlardayken yetim kalan tek çocuk ben 

değildim. Köy odalarında, tandır başlarında dinlediğim türküler, maniler, ninniler, masallar desem, 

onları da benim gibi bütün akranlarım dinledi. İnsanda bir “O Belde” duygusu uyandıran, sini içi 

gibi mor dağlarla çevrili Elbistan coğrafyası desem, onu da bütün akranlarım seyretti. Kısacası çok 
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bilinmeyenli bir denklemdir bu. Belki de hiç bilmediğim bir etken içime yöneltmiştir beni; çevreye 

garip nazarlarla bakmayı öğretmiştir. Karıncalarla, kuşlarla, böceklerle, yıldızlarla konuşmayı 

öğretmiştir. Kim bilir… Belki de çocuk bünyemi etkileyen hiç bilmediğim şok etkisi yapan bir olay var. 

Midyenin karnına bir kum tanesi kaçmaya görsün, serüven başlıyor. Tabiî bunların hepsinin dışında, 

ta ezelden böyle takdir edilmiş de olabilir.” (Karaca 2007, 13). 

Kuş Sofrası’ndaki şiirlerini, Armağan başlığıyla ve “Elleri ıtır yaprağı / Çim yeşili gözleri var 

/ Bu demeti götür rüzgâr / Orman perisi Selcen’e” seslenişiyle Selcen’e ithaf eden Ali Akbaş’ın şiir 

demetini, rüzgarlar alıp götürecek ve Selcen’e ulaştıracaktır. (Akbaş: 2018, 331) 

Kuş Sofrası ilk olarak 1991 yılında Kültür Bakanlığı Çocuk kitapları dizisi içerisinde 

yayınlanır. 1996’da yapılan ilaveli ikinci baskısı Yıldız Eviren Kaynak tarafından resimlendirilmiştir. 

Kitabın bu baskısında bir -ön deyiş- koyan Ali Akbaş; “Aslında ben bu şiirleri yazarken kimlerin 

okuyacağını hiç düşünmedim bile. Elimden geldiğince güzel yazmaya çalıştım o kadar. Çocuklar için 

yazılmış bir eseri büyükler de severek okuyamıyorsa o eser kötü bir eserdir. Unutmayalım ki, 

çocuklarını aldatanlar, aslında kendileri aldanırlar. Bugün Dede Korkut Hikâyeleri, Donkişat, Küçük 

Prens, Kelile ve Dinme, Binbir Gece Masalları güzel eserler oldukları için hem çocuklar hem de 

büyükler okuyabiliyor.” diyerek, ‘çocuk ve edebiyat’ kavramından ne anladığını iyice 

pekiştirmektedir.  

 

Aile (Çocuk-Anne-Baba- Dede-Nine):  

Şiirlerinde çocuklaşan, çocuk diliyle annesi, babası, kardeşi ve dedesiyle kısaca ailesiyle 

konuşan Akbaş; bir güzel rüyanın içinden annesine seslenen çocuk olarak onun kucağından uçan bir 

kuş, gideceği yeri unutan bir mektuptur: Yeğeni Ülkü Yıldız’a ithaf ettiği Uykuya Doğru şiirinde; 

“Anneciğim/ Düşümde bir kuşmuşum / Kucağından uçmuşum/ Anneciğim/ Düşümde bir 

mektupmuşum/ Gideceğim yeri unutmuşum/ Anneciğim/ Aç beni, oku beni/ Basmadan uyku beni/ 

Anneciğim/ Allah ne kadar yakın/ Konuştum duydu beni/ Anneciğim/ Yollar beni çağırır/ Kuşlar beni/ 

Rüzgar beni/ Uyku beni/ Su beni” (Akbaş: 2018, 347-48) derken, mektup olarak betimlenen çocuk 

üzerine uyku basmadan açılıp okunmalı, sevilip okşanmalıdır. Uyku, çocuğun Allah’a en yakın olduğu 

bir andır. 

Bebek, annenin babaya armağan ettiği, öpüp kokladığı bir elmadır. Şairin; “Seni bana anan 

armağan etti /Öpüp kokladığım almasın bebek…/ Mavi atlaslara belesin anan / Masallar söyleyip 

eylesin anan / En güzel ninniyi söylesin anan / Bulutlar uykunu çalmasın bebek” demesi bundandır. 

O, annesinin masallarıyla eğlenir, en güzel ninnilerle büyür (Akbaş: 2018, 390). 

Babasını, küçük yaşta kaybettiği “Babam” şiirinde anlatan şair, yüce duygulanmalar içindedir: 

İnancın verdiği sabır ve imanla yoğrulmuş Anadolu’nun sert hayat şartlarında yetiştiği için ‘yaman’ 

diye tanımladığı bir babanın evladı olarak ‘baba’yı harmanda, askerde, bazen hüzünlü, bazen 

mütebessim olarak hatırlar. Babanın, çocuğun dünyasındaki rolü yokluğunda belirginleşir ve giderek 

de derinleşir. Çocuğun gözünde annenin sahibi, ailenin koruyucusu olarak hayran olunan bir otoriteyi 

temsil eden baba, Akbaş’ın gözünde de evin direğidir, alın teri, emek ve ekmektir; Baba; dağlar gibidir 

ve çocuk onu bir şair duyarlılığıyla ellerinden tanır. Çocuğun dünyası toprağıyla güreşen, öküzüyle 

dilleşen bu babayla çok daha anlamlı ve güzeldir: “Bazı an öyle yaman/ Dünya korkar sanırım/ Biraz 

sabır ve imân/ Ben babamı tanırım/ Babam en büyük çeri/ Ekmektir alın teri/ Uy babamın elleri/ Ben 

babamı tanırım/ Evimizin direği/ Ne büyüktür yüreği/ O erkeğin erkeği/ Ben babamı tanırım/ O 

toprakla güreşir/ Öküzüyle dilleşir/ Dünyamız güzelleşir/ Ben babamı tanırım” (Akbaş: 2018, 358). 

Akbaş, çocuklaşan ninesine ninniler söyler. Çocuklarla nineler arasındaki benzerlikten 

hareketle yazılan bu şiirde nine çocuk gözüyle anlatılmıştır. Nitekim, insan doğar, büyür, yaşlanır ve 

yaşlandıkça da başa dönerek çocuklaşır. Ninenin alnı kardan aktır. Akbaş’ın.‘Seferberlik Sunası’na 

benzeyen ve üç çocuğunu şehit veren ninesi pek güzeldir; aya benzeyen nurânî bir yüzü vardır, 

yaşmağı dolunayı saran bulutlar gibidir. Nineme Ninni şiirinde; “Dolunayı saran bulut / Başında 

yaşmak ninemin / Bebelere tek dileğim / Yaşını aşmak ninemin (…) Masal anlat bana masal / Hey dili 

şeker, dili bal / Su alıyor artık sandal / Yolu ‘emrihak’ ninemin” Onun, ayva sarısı yüzüyle leylak 

kokan kınalı saçlarını iyi göstermiyorsa, bütün suç aynadadır. Yemen anıldıkça bağrına taş basıp 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   470 
 

yanan bu yüreğin gözlerinden yaşlar gelen ve şairin masum bakışlarla anlamaya çalıştığı ninesi, yine 

Yemen’i hatırlamış, gözleri dolmuştur. Çocuğun, “Gene Yemen’i mi anmış/Gözleri ıslak ninemin” 

demesi bundandır. (Tatçı: 2008, 14) 

Bir yandan ocakta ıhlamur kaynatır, bir taraftan ellerindeki mayalı hamurla ekmek yapmak 

için koşturur. Nine, deli poyrazların savurduğu yapraklar gibidir. Kendisi için yaşamaz Allah için, 

çocukları, torunları için yaşar. Seccadesi çiçek, kendisi gökçektir ve o hem bir masal hem bir 

kahramanıdır. Telaşlıdır, acelesi vardır ama dili şeker, dili baldır. Göçmen kuşlar gibi göçmeğe, 

mekanı olacak ‘cennet’e uçmağa hazırlanmaktadır. Akbaş’ın gönül çocuğunun dili tatlı ve kıpır 

kıpırdır: “Nineme Ninni”de ifade ettiği “ninem cici, ninem gökçek / …/ Ninem güzel, suç aynada / 

Ninem gibi yok dünyada / Yüzünün rengi ayvada / Kokusu leylak ninemin /…/ Masal anlat bana masal 

/ Hey dili şeker, dili bal…” derken masal ve şeker tadındaki Türkçe’ye, ana dile bir vurgu vardır. 

(Akbaş: 2018, 302-). 

 

Tabiat:  

“Bakmasını bilirsek tabiata hayranlığımız bir zikre dönüşür… Bütün sanatları besleyen 

kaynakların başında gelir, tabiat” (Beritli 2017, 11) diyen Ali Akbaş, bir tabiat şairidir ama onun 

şiirinde tabiat bir fotoğraf gibi, tasvirlerle anlatılan bir güzellik gibi aktarılmayıp, soyutlamalarla 

işlenen asıl değerdir. Onun şiir dünyası, çocukluğunda yaşadığı henüz el değmemiş, dejenere olmamış 

köy hayatıyla şekillenirken pastoral olmanın dışında yeni anlamlar ve değerler çıkarılan, çocuksu 

duyarlılık ve derviş gözüyle yorumlanan bir zenginliktir. Çünkü, çocukluğun eski mekanlarında 

yaşanılan özgürlük ve mutluluk, aradan geçen zamanla hızla değişmektedir… Çocuk gözüyle baktığı 

kırlarda çiçeklerle, sevimli hayvanlarla konuşur. Bir iğde çiçeğindeki koku, bir kavakta saksağan, 

Torosların tepesinde bir ardıç, yaylada bir at, uçan bir kuş, yaralı bir ceylan, gökyüzünde yıldızlar, 

onun gönül çocuğunun arkadaşları, çocuklar kuş, kuşlar çocuktur ve çocuklar rüyalarına kuşların 

kanadıyla uçarlar (Tatçı: 2008, 

‘Sitem’ şiirinde “Kim bilirdi benim kadar kuşları?” (Akbaş 2018, diyen Akbaş’ın şiirlerinde 

kuşlar ve kuşlarla ilgili kelimeler iki yüze yakın bir kullanımla yer almıştır. (Açıkgöz: 2017, 34) ‘Kuş’ 

merkezli bir imge ustası olan şair, neredeyse şiirlerinin üçte ikisini kuş ve kuşlarla ilgili imgelerle 

örmüştür. Kuş, güvercin, kartal, turna, kanat, uçmak, martı, bülbül, serçe, kuğu, suna, leylek, baykuş, 

gaga, kafes, üveyik, ördek, yuva, tüy, katar, kumru, saksağan, ağaçkakan, laçın, karga, andelip, hüma, 

karabatak… sevincin, mutluluğun, özgürlüğün ve hafifliğin sembolü olarak yer alırlar. ‘Kır 

Mektebi’nde;  “Mevsimleri, günü, ayı / Çerçöpten yuva kurmayı / Yavrusunu uçurmayı / Nereden 

öğrenmiş bu kuş / Kır Mektebinde okumuş…” (Akbaş: 2018, 340)  söyleyişindeki kuşlar gibi, arılar, 

çiçek çiçek dolaşıp bal yapmayı; örümcekler dantel dantel çeyiz dokumayı hepsi, bu hünerleri “Kır 

Mektebi”nde öğrenmişlerdir: Dolayısıyla Akbaş’a göre tabiat, büyük öğretilerin çıkarılabileceği bir 

mekteptir, Çocuklar ise, her biri ‘ atlarını sonsuz kırlarda koşturup, geleceğe hazırlanan ‘küçük birer 

akıncı’dır. 

 “Çiçekler ve Kuşlar” şiirinde çiçeklere millî, dinî ve mistik anlamlar yükler. Sünbül, buram 

buram Türk kokar, ulu mabetlere süs, sultanlara tuğra, bir sülüs besmele olur. Lâle, sadece bir piyâle 

gibi görülmemelidir; o Kadir gecelerini aydınlatan bir kandildir. Gül, her dem taze, her seher yeniden 

doğan dîn-i İslâm’ın fer’idir. (Akbaş: 2018, 17-) diyen , İslam estetiğine göndermelerde bulunup, bu 

sanatın imgeleriyle anlamlar verir ve kültür-medeniyet değerlerine çocuk duyarlılığıyla yaklaşır.  

Akbaş’ın şiir bahçesinde güllü, sünbüllü, lâleli, leylaklı bir mektep olan ‘Tabiat’ta; leylaklar 

kokusunu, ninesinin ninnilerinden, kınalı saçlarından duyurur. Bu bahçenin içinde insanı “Bir genç 

kız sevecenliği” ile karşılayan fidanlar, büyümek için sabırsızdır. “Bahar Karşılaması”nda “Şaştım 

kaldım, / Bu sabah, / Gelmez sanılan yaz gelmiş, / Bir kuş tüyü düşer gibi / Nisan düştü bahçeye! / (…) 

/Her dal, / Tomur tomur tomurcuk / Her çiçek bir kahkaha / Uçuşan tozlarda döl bereketi / Etrafta bir 

telaş, bir telaş / Fidanlarda genç kız acelesi var / ‘Nisan hamfendi bir ay’, / Değmeye gelmez / Ağlar” 

(Akbaş: 2018, 21-) gibi Musa Doğan’a ithaf ettiği “Uyur Uyanık”ta dalında gaklayan kargaları 

bulunan kavaklar (Akbaş: 2018, 350) ne kadar naiftir: “Ay bulutun ağında / Mavi sularda balık / 

Şaplayadursun / Çocuk masal dağında / Gönül dağında ceylan / Zıplayadursun / Kavakta bir kargacık 
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/ Dilinde bir nakarat / Gaklayadursun / Gökkubbe neler duymuş, /Neler yemiş kara yer / 

Saklayadursun / Yolcu yol kavşağında / Şaşkın / Bekleyedursun” (Akbaş: 2018, 439-) 

Tabiat temini ve poetikasını üç büyülü kelime ‘Serçe (kuş)’, ‘söğüt’, ‘bozkır’ etrafında ve 

kırsalın, köyün bağrından çıkardıklarıyla kuran şairin “Ardıcın Türküsü” şiirinde de; Torosların 

tepesinde ömür süren üç budaklı yeni yetme bir ardıç, bazen turnalar gibi telli duvaklı bir gelindir, 

yemenisini yele vermiş, saçı bulutlara değmiş! Onun tek suçu maviliği sevmek, göklere yol bulmaktır. 

Uçan kuşlar gibi uçmaya imrenir, ama çok istemesine rağmen onlara katılmaya gücü yetmez. Elleri 

kolları bağlı, dalları kırık-döküktür. Gönlü kırık kızlar gibidir ve gönülsüzdür… (Akbaş: 2018, 40).  

Şairin gönül yaylasında otlayan koyunları vardır: Karabaş, sarıkız, küpeli. Onlar her gece ayın 

ışığındaki aydınlıkta çobanların akıllı, düşünceli, yaramaz birer yoldaşı olarak kardeş kardeş geçinir 

ve tek tek kendi adlarını bilirler (Akbaş: 2018, 354). “Yayla Dönüşü” şiirinde, Tekenin biri de karnını 

doyurmuş, başı önünde geviş getirirken Sokretes’çe derin düşüncelere dalmıştır: “Geviş getiriyor 

yavaş yavaş/ Boynuzu aya değiyor sakalı yere/ Ne bir ses ne bir nefes/ Dalmış yine derin düşüncelere/ 

Bu teke bir Sokrates” (Akbaş: 2018, 70)  

Ali Akbaş, Elbistan’ın Çatova’sında henüz ilk mektep sıralarında koyun güderken 

gözlemlediği zengin köy kültürünü satırlara taşımaya devam eder. Onun şiir dünyasında yalçın 

kayaları olan dağlar vardır. Kartalların gurup vakti alev alan sulardan kanatları tutuştuğu için kaçtığı 

dağlar çocukları her zaman ürkütmez… Köy ve kır yaşamı içerisinde özellikle vurgulanan unsur, 

çobandır. Şair, insanların onu küçümsenmesine ve dağlı, yabanıl olarak algılanmasına katlanamaz. 

Dağların sevimli çobanlarının çocuklara tavşan sakızı, kenger, çiğdem ve kuzukulağı gibi armağanları 

vardır... “Çoban Bizden Yoldaşlı”daki söyleminde olduğu gibi; “…Vaktini bilir çoban / Gün boyu / 

Gölge saatinde / İşte, / Havada toz duman / İğde kokusuna karışık / Çan kaval / Koyun sesine / 

Laciverte boyanırken çardaklar / Köyde akşamdır / Sürüyü karşılar çocuklar / Cırlak cırlak / 

Üşüşürler başına çobanın / ‘Azıcık amca, azıcık’ / Dağarcık dolusu dağ armağanı / Tavşansakızı / 

Kenger / Çiğdem / Kuzukulağı / Yalnız sanmayın o dağlı taşlı / Biz yalnızız / Çoban bizden yoldaşlı” 

(Akbaş: 2018, 354-) Aslında çoban, tabiatın tanığıdır ve asla yalnız değildir… Çünkü; o sonsuzlukta 

her şey çobanın arkadaşı, yoldaşıdır. Bir tabiat ve yaşam bilgesi, köyün üretken kişisi olarak anlamlı 

ve değerli olduğu kadar şanslı olan da odur… Dumanlı yaylalardan köye dönerken kepeneğe bürümüş 

çobanın sadık yoldaşı ise köpeği Karabaş’dır: “Dağları yutarak geliyor duman / Rüzgâr bir dikeni 

kovalıyor / Kepeneğe bürünüyor bir çoban / Hıpırtısı duyuluyor koyunların / Karabaş elini 

yalıyor”dur ve (Akbaş: 2018, 69) mevsim sonbahardır, dallardan kızıla dönen yapraklar 

dökülmektedir. Bu bağlamda da; Akbaş’ın çocuk dünyasının atmosferi içinde çobanlık, koruculuk ve 

askerlik (Tatçı: 2008, 15) gibi meslekler çok değerlidir. (Akbaş: 2018, 34).  

 

Oyun: 

     “İnsan ancak oynadığı yerde tam insandır.” 

Schiller 

Oyun-çocuk ilişkisi bağlamında örnekleyeceğimiz “Sobe”de; saklambaç oynarken zaman 

akıp gitmiş, hava kararmış, oyuna dalan çocuk yolunu kaybetmiştir ve ağlamaktadır. Kimsecikler 

yoktur etrafta ve evin yolunu bulmak için  ak bir güvercin uçurur… Gagasından öptüğü kuş uçarken 

çocuk ağlamaklıdır: “Sonsuz bir gece uçuşunda / Ayın çengeline takılı kaldım / Annem yokluğumu 

bilmesin diye / Eve gölgemi saldım / Kimseye söyleme mavi yıldız / Benim sen olduğumu / Yatarken 

bir bulut gölgesinde / Üstümün başımın nem olduğunu / Adımı yitirdim bir gezegende / Nasıl çağırsın 

annem beni / Göklerin çocuğu olurum ben d e/ Götürür bir ılık meltem beni / Sağım solum sobe / 

Önüm arkam uçurum / Evimizi bulmak için / Bir ak güvercin uçurdum/ Öptüm kırmızı gagasından / 

Kanadına nâme bağladım / Su verdim sabır tasından / Kuşum uçtu ben ağladım.” (Akbaş: 2018, 334-

35)   

Oyunun gerçek dünyanın nesneleriyle hayalde kurulan bambaşka bir dünya olması, çocuk 

oyunlarını yetişkinlerin düşlemlerini yaklaştırır… Büyüleyici bir masal atmosferi yaratan Akbaş’ın 

masal dünyasının sevimli bir üyesi de tavşandır. Dolunaya çocuk gözleriyle bakıp, hayal gücüyle 

kurduğu bir oyun örgüsünde merakını giderecektir; Çünkü dolunay gitgide hilâle dönerken çocuk 
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merak içindedir… Cevabını ararken, bulduğu sebebi obur bir tavşandır: “Her gece / Ay doğarken / 

Karlı dağlar ardından / Yaklaşır usulca bir obur tavşan / yer dolunayı / Ay aman / Aya bir hâl olur / 

İncele incele bir hilâl olur / Gün güne sararıp solar / Düşer sulara / dağlar, / Bıkıp usanmadan / 

Kararan ufuklardan / yeni bir ay doğurur” (Akbaş: 2018, 346) 

 “Issız Bahçe” şiirinde: “Çocuktum, / Sapanla iki kuş vurdum / Biri düştü, biri yaralı gitti / 

Garip bir sessizlik çöktü bahçeye / Dallarda kuşların şarkısı bitti / Bunca zaman geçti / Kaç güz kaç 

bahar / Benim avcı olduğumu duymuşlar / Bir daha bahçeye gelmediler kuşlar” (Akbaş: 2018, 392) 

derken, suçluluk duygusu içindedir. 

Ali Akbaş’ın “Kuş Sofrası”nda martılarla kartalların masallarına yer vardır. Dağ ve denizin 

bu iki kuşu, bir bahar günü lodoslu bir havada, dalgaların kıyıyı dövdüğü bir gün buluşmuşlar, arkadaş 

olmuşlardır. Gün batımında sular alevlenip kuşların kanatlarını tutuşturuncaya kadar devam eder bu 

dostluk çemberinde biri dağa, diğeri biri denize kaçarken onlardan “Üç gümüş Tüydür” geriye kalan 

(Akbaş: 2018, 38). Leylekler kuş değil, melektir. Ellerini Yemen’de kınalayıp Beytullah’a yüz süren, 

gidenleri geri getirmek için bir ağustos ayında sefere çıkan yeni baharların türkülerini söyleyen ulu 

kuşlardır. Karlar yağıp eriyecek, bebekler yürüyecek ve leylekler yine geri gelecektir: “Leylekler/ Ulu 

kuşlar/ Ne olur katar katar/ Gidenleri getirin/ Kırmızı gaganızda/ Belki de yaşıyorlar/ Uzak bir 

yıldızda/ Getirin bu bahara” (Akbaş: 2018, 372). “Kuş Sofrası”nda güvercinler, bazen demleriyle “Hû 

çeken” birer derviş, bazen semazen birer Mevlevî’dir. Güvercin, akıllıdır ve Hacı Bektaş Hünkârdan 

el tutmuştur; bülbül de gönlü çocuk bir şairin şadırvan sesli kuşu olarak bir hafız ve mevlithandır… 

(Akbaş: 2018, 17-). Bu şiirde geçen güvercin, leylek, bülbül kuşlar; lale, gül, sümbül çiçekler olarak 

kültürel ve edebi belleğimizdeki çağrışımlarıyla anlamlandırılmaya çalışılmış, farklı edebi geleneklere 

ve motiflere göndermelerle, metinlerarası bir bakış geliştirilmek istenmiştir.  

Akbaş’ın gönlünde uyuyan çocuğun rüyalarla öldüğü bir ülkesi vardır. Onu bu ülkeye davet 

eden sular gibi “Uykuya Doğru” (377), Selcen’e bir demet şiir çiçeği götüren rüzgârlar “Armağan” 

(331) vardır… “Üç Gümüş Tüy”de (38) hava serttir, rüzgârlıdır, lodostur. “Sobe”de ayın çengeline 

takılıp kalan adını bir gezegende yitiren çocuğunu ılık bir meltem götürür (334). Onun çocuk 

dünyasında, “Uyur Uyanık”da olduğu gibi dağları saran bulutlar vardır. Ak-pak, gümüş renkli bulutlar 

gökleri sarmıştır. Ay bir balık, bulutlar da birer ağ gibidir: “Ay bulutun ağında/ Mavi sularda balık” 

(Akbaş: 2018, 349), “Ayın Ninnisi”nde ay bir çoban, bulutlar ise bu çobanın sürüsüdür: “Pencereden 

süzülürüm/ Ağlarsanız üzülürüm/ Süt sağarım bebeklere/ Ben çobanım, Bulut sürüm” (Akbaş: 2018, 

336) 

 

Vatan:  

Akbaş’ın gönül çocuğunun vatanı Anadolu’dur ve bu vatan Anadolu, medeniyetler yutan ve 

kuran bir yerdir. Üstünde, “iddiasız, akılsız ve cesaretsiz” yaşanırsa, insanın elinden kayıverecek bir 

heyelan bölgesidir “Çağrı” şiirinde;“Kalelere bayrak olan / Ölüp ölüp toprak olan / Binlerce adsız 

kahraman” (Akbaş: 2018, 370) yapmıştır vatanı. Vatanın bayrağını yükseğe, daha yükseğe asmak 

gerekir. Söyleşisinde;“Ne vatan sıradan bir toprak, ne de bayrak bir metre bez parçasıdır.” Tıpkı 

sağlık gibidir vatan! Elden çıkınca değeri anlaşılan” cümleleriyle tekrarlayan Ali Akbaş’ın çocuk 

gönlünün vatanı, Mustafa Tatçı’nın da vurguladığı gibi; ninesinin seccâdesini serdiği çiçekli çimenli 

bir bahçe, annesinin kucağı, dedesinin ocağıdır. Tahta atlarını koşturup akıncılık oynadığı sokaklar, 

oyuncak bebeklerinin kollarının kırılmadığı her yerdir. Mavi gökler, ardıç kokulu Toroslar, 

saksağanların yuva yaptığı kavak, bülbüllerin öttüğü gül bahçesi, karabaşın, sarıkızın, küpelinin 

gezdiği yaylalar, çobanın kepeneğini koyduğu bir kaya, Hayrullah’ın değirmeni, Temmuz sıcağında 

yanan bozkır, Ahmet Ede’nin eşeğine binip gittiği tarla yoludur… Daha olgun bir söyleyişle; öksüz 

kızımız Tuna’dır, Yemen’dir, Meriç’tir, Erzurum’dur, Yozgat’tır, Maraş’tır, Karabağ’dır, 

Göygöl’dür… (Tatçı: 2008) 

 

Türküler:  

Türkülerin çocukları; çocukların türküleri vardır. Akbaş, çocuklara türküler söyleten bir 

şairdir. “Bebeklerin Türküsü” (Akbaş: 2018, 338), “Ardıcın Türküsü” (Akbaş: 2018, 40), “Leyleklerin 
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Türküsü”dür. (Akbaş: 2018, 372). Onun ‘türkü’ temli diğer şiirlerine girmeden, çocuksu dünyasındaki 

şiirinde Elif bebek, Umay bebek, hilâle benzeyen beşikten uçan ışık kanatlı birer kuştur. Onlar kendi 

geleceklerinin, kendi hayallerinin türkülerini okurlar… 

 

Masal:  

Çocukluk ve masal birbirine çok benzeyen, birbirini tamamlayan ve birbirine koşut iki 

evrendir. Çocuğun kendine özgü hayal alemiyle, masalın olağanüstü olaylardan meydana gelen 

fantastik dünyası arasında hemen hemen fark yok gibidir… (Tarım: 2013, 217 Çocuğun ‘uyku tadında’ 

masalları vardır Bu masallarında, bir gün koç burcunun içinden çıkıp gelecek beklediği yiğitleri; 

masallardan dışarı çıkmaması gereken devleri, gülen ayvası, ağlayan nârı, ‘Küçük şehzâdeye hız 

veren’ Keloğlan’ı vardır şairin, “Koç Burcu”nda:“Yuvada kuşların uyuduğu an/ Bir yiğit çıkmalı koç 

burcundan/ Tutmalı geceyi bir ucundan./ Silkmeli bütün korkuları/ Ve elinde bir devin yuları/ Gezmeli 

kapı kapı/ Özür dilemeli, çocuklardan/ Çıkmasın hiç masallardan dışarı./ Yusuf’u düştüğü kuyudan/ 

Çıkaran kervan/ Getirsin devler diyârından/ Ağlayan ayvayla gülen nârı” (Akbaş: 2018, 341). 

 

Rüyâ:  

“(…) Çocukluğumuzun, içimizde canlı ve şiirsel olarak yararlı kalması, 

olgular düzleminde değil, düş kurma düzleminde gerçekleşmiştir. Bu sürekli 

çocukluk sayesinde, geçmişin şiirini elimizde tutarız…” 

          Bachelard1 

“Geceye Övgü”de olduğu gibi çocukların rüyâları vardır kuşların kanadında... Onların 

rüyaları, gece olunca bir mağaradan çıkıp bütün evlere dağılır (Akbaş: 2018, 42). “Uykuya 

Doğru”daki söyleyişte (Akbaş: 2018, 347) artık çocuk bir kuştur, bir mektuptur. 

Aslında, Ali Akbaş’ın naif söyleminin bütün bir rüya atmosferi içinden çocuk gönülden 

çıkarak şekillendiği de söylenebilir… 

 

Ninni: 

Her ninnide milyonlarca çocuk başı ve rüyası vardır.”  

Ahmet Hamdi Tanpınar 

Uykuya dalmadan, annelerin söyledikleri ninni ve masallar çocuğun uykuya bir hazırlığıdır. 

Ninni ve masal; çocuktaki korku, kaygı, tedirginliği giderir ve güven içinde uyumasını sağlar. Ali 

Akbaş’ın şiir dünyasında kuş cıvıltılarına benzeyen “Ayın Ninnisi”nde olduğu gibi çocuklar 

ninelerine, aydede de çocuklara ninniler okur: bu söyleyiş dalga dalga çoğalarak, “Ninni iyiye 

güzele/Ninni dünyamız düzele” (Akbaş: 2018, 336) dilekleriyle duaya dönüşecektir… 

 

Zaman:  

Akbaş’ın gönül çocuğuna göre zaman bir telaştır, bir bilmece, bir kelebektir… “Öğleyin 

Köy”de; vakit öğledir. Çocuk gölgesinin peşinde koşturmaktayken, tarlada ırgata ekmek-aş 

gecikmiştir. Babası beklemektedir… Köpeğin dili bir karış dışarıda, öküz sinekten huylanmış, çocuk 

oyuna dalmıştır. Vakit öğledir ve bozkırda her yer yanmaktadır (Akbaş 2018: 23). Vakit akşamdır. 

Çocuk başını göklere çevirmiştir. Ay doğmuş, güneş gecelemiştir… Ne de olsa çocuktur o… 

“Geceye Övgü”de; geceler, bilinmez birer bilmece veya ılık bir süt denizidir. Çocuk ve 

arkadaşları samanyolunda bir ceylanın izine düşmüştür: “Saman yolunda çocuklar/ Düşer bir ceylan 

izine/ Yüzünü mehtapla yıkar/ Bulanır altın tozuna/ Gece gönlüm çocukta hür/ Gündüz bir topal 

karınca/ Uçma sırası bendedir/ Kuşlar uykuya varınca” (Akbaş: 2018, 42). 

                                                           
1 Bachelard: 1996, 44) 
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Renkler:  

Akbaş’ın gönül çocuğu bir mora sevdalıdır. Aşkın, sanatın, ufkun, sonsuzluğun, duygunun 

rengi olan mor, diğer renkleri de kuşatan bir armoninin rengidir. Morun yanında  mavi, al, ak, çim 

yeşili gibi başka renkleri de vardır, çocuğun. (Akbaş: 2018, 5-6, 26) Mavi sular, mavi gözlü, kanatları 

ebrûlî kuşlar, ak kanatlı güvercinler, gagası kırmızı leylekler, kapkara kanatlı kartallar, köyünde 

laciverd akşamları vardır… 

“Kır Mektebi”nde anlattığı gibi Akbaş’ın arıların polen topladığı çiçekleri vardır rengârenktir: 

“Kırmızı, mavi, mor, sarı/ Çiçek çiçek gezer arı/ Nasılda bilir yolları/ Dere tepe iniş yokuş/ Kır 

mektebinde okumuş” (Akbaş: 2018, 340) Günler kısalmış, sonbahar gelmiş, dağların keli 

görünmüştür. Yayla dönüşü ağaçlardan dökülen yapraklar “kızıl bir kor” gibidir. Gün batmaktadır ve 

gümüş renkli tüyleriyle yamaçta bir teke heykel gibi durmaktadır: “Gitgide günler kısalıyor/ Bak yine 

göründü dağların keli/ Dökülen yapraklar şimdi kızıl kor/ Yamaçta iri bir teke heykeli/ Tüyleri gümüşe 

çalıyor”(Akbaş: 2018, 70). 

 

Kozmik Algı ve Bilinç:  

Akbaş’ın gönül çocuğunda, kozmik bir bilinç, sade fakat estetik bir derinlik vardır. İçinde 

yaşadığı bozkırın dağlarını, sıcağını, soğuğunu; kurdunu, kuşunu; otunu, böceğini konuşturup 

anlatırken Anadolu’nun pek çok yerindeki tabiatı ve kültürü taşıyan o mekanlara metafiziği de 

ekleyerek kendine özgü kozmik bir aleme doğru açılır. Gökteki evlerin ancak yıldızların 

pencerelerinden bakılırsa görülebileceğini düşünen çocuk bir başka zamanda kendisinin mavi bir 

yıldız olduğunu söyleyen çocuğun; “Kimseye söyleme mavi yıldız/Benim sen olduğumu” (Akbaş: 

2018, 334) demesi bundandır. Her yeni ay bir bebektir ve her bebek biraz bulut, biraz umut, biraz 

şafak ve hepsinden de öte, bir bayraktır. Onun için bebekler hemen büyümeli, geleceğe yürümelidir: 

“Üstümüz yayla / Altımız yurt toprağı / Büyü bebeğim büyü / Ekmeğin gül yaprağı / Soframız kuş 

sofrası” (Akbaş: 2018, 332).  

 

Eşya:  

Eşyaya masum bir çocuğun gözleriyle bakan Akbaş’ın, gönül çocuğu beşikte büyümüş, 

düşlerin kucağında sallanarak çoğalmış, zenginleşmiştir. Öyle ki; bir gün gelip ışıktan kanatlarla kuş 

olup göklere uçacak, yıldızları bilye yapıp oynayacaktır (Akbaş: 2018, 11). Ancak şairin gönlü kırık, 

çocuk kalbi buruktur. Bunlara dayanmak imkansızdır onun için: “Bosna’da Çocuklar”da ifade ettiği 

gibi Bosnalı, Karabağlı, Filistinli çocuklar bu düşleri hiç göremezler, onlar düşlerini yitirmiş, 

gelecekleri ellerinden alınmıştır. Çünkü, asker amcaları bebeklerini vurmuşlar, kollarını 

koparmışlardır. Oyunları ve oyuncakları ellerinden alınmış bu çocuklar aç, susuz ve uykusuz 

bırakılmıştır: “Oynarken vurulan çocuk/ Uçup bir güvercin oldu/ Kan içinde oyuncağı/ Kanadalı 

asker buldu” (Akbaş: 2018, 405) derken; hakları olmayan, annesiz ve kimsesiz kalmış her çocuk bir 

Bosnalıdır, bir Karabağlı, bir Filistinlidir. Bu dayanılır bir şey değildir. Şair; “Annesiz kaldı bebekler 

/ Emdi parmaklarını” diye hayıflanır: “Çözün uçsun bebekler / Çözün kundaklarını!” (Akbaş: 2018, 

19) diye seslenerek çareler aramaya başlar.   

 

Şehir:  

Şehirde yaşayan bir köy çocuğu olan Ali Akbaş, gönlü Elbistan’da, gövdesi şehirde kalmış bir 

güvercindir. Hürriyetini egzoz dumanlarına kaptırmış, gözlerini aranıp durduğu kalabalıklarda 

kaybetmiştir. Çatova’nın Harran’ın göklerini, yıldızlarını deli-divane arar ama bulamaz. İyimserlik 

dolu bakışı, kötülüklerin beşiği olarak karamsarlıkla örtüşen şehir kavramı karşısında değişir ve yerini 

karamsarlık alır. Şehrin sokakları, caddeleri ve balkonları hep çıkmazlara açılmaktadır. Ali Akbaş’ın 

gönül çocuğunu sıkar, bunaltırlar. Onun çocuk dünyasında şehir tasvir ve imgelerinde hiçbir güzellik 

yoktur; apartmanlar, gökdelenler, gecekondular, ur gibi büyüyen şehir, trafik, lağımlar, kirli göletler, 
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sarkan elektrik kabloları, insanı mutsuz eden, boğan, yaşama alanı bırakmayan bir yerdir. Dünyada 

yaşanan kötülükler, acılar, kayıplar savaşın yıkıcılığı şehir söylemleri eşliğinde anlatılmıştır. “Şehir 

ve Çocuk”ta, annesinin sert sesiyle irkilen çocuğun dünyası verilirken, aynı zamanda bir çağ eleştirisi 

yapılırken: “Dolama eline o ipi çocuk / Kan oturacak / Apartmanlar ne kadar yüksek / Ve odalar ne 

kadar dar, / Çıkma şu balkona / Kalbim duracak. / Öyle karışık ki trafik ve şoför amcalar o kadar 

dalgın ki, / Ne çocuk dinlerler ne nine, / Sürerler öylesine / Çıkma caddelere  / Yel uçuracak / Ağzını 

açmış seni bekliyor ,/ Obur lağım kapakları, / Kirli göletler / Ve elektrik kabloları / Elini kesecek o 

keskin bıçaklar / Bir ur gibi büyüyor bu şehirler, / Apartman paratoner / Belâ şimşeklerine / Yakında 

parklara yağmur yerine / Asit yağacak / Filistin’de Karabağ’da Bosna’da / Çocuk avcıları yolları 

tutmuş / Ve keskin nişâncılar oturmuş mazgallara, / Hiç eli titremeden / Seni vuracak. / Bir rüzgâr 

getirdi seni meleğim / Yine bir rüzgâr götürür / Söner bir ocak / (Akbaş: 2018, 396) diyen şairin şehirle 

kavgası, yerli ve milli değerlerin korunması konusuna odalıdır ve aslında bu kavga bütün dünya 

iledir… 

“Üç Gümüş Tüy”de kırsala ait kartal ile şehre ait martıyı karşılaştırırken; martı şehrin ve 

dişiliğin sembolü; kartal kırsalın, erilliğin ve kabalığın sembolü olarak kullanılmıştır. (Açıkgöz: 2017, 

38) 

 

Güzellik:  

Akbaş’ın gönül çocukları sevimli, peri kadar güzel, şiir kadar içli ve sevimlidir. Bu güzel 

çocuklar bazen yeşil gözlü ıtır kokulu bir orman perîsidir, bazen saklambaç oynarken yolunu 

kaybettiği için evine bir ak güvercin uçuran yaramazdır. “Bebeklerin Türküsü”nde “Yıldız güzel ay 

güzel/ Elif’le Umay güzel” (Akbaş: 2018, 338) diyen şairin dinî duyarlılığının sembolü Elif, Türklükle 

ilgili duyarlılığının sembolü “koruyucu ve yardım eden bir melek” olan Umay’dır. Elif yıldızdır, 

Umay ise aydır… 

 

İnanç:  

İnanmış ve inancıyla yazdıklarıyla özdeşleşen bir şair olan Ali Akbaş’ın değerleri dar kalıplara 

sığmaz. Onun gönül çocuğu Allah’a ve Peygamber’ine gönülden bağlıdır. Allah’ın kendisine en yakın 

olan varlığını derinden duyumsar. Onun “Kuş Sofrası”nın sevimli çocuğu “Uykuya Doğru”da 

annesiyle konuşurken;“Anneciğim / Allah ne kadar yakın / Konuştum duydu beni” (Akbaş: 2018, 347-

)  demektedir.  

Yaratılışın her zerresinde var olan estetiği fark eden şairin, bunu inanca dönüştürürken 

temellendirdiği ‘güzellik’ esastır. Kendisiyle yaptığımız söyleşide vurguladığı gibi; “Her zerrede o 

yaratıcı kudreti sezmek, o kaos ve kargaşa içindeki düzeni fark etmek sanatı ibadete dönüştürüyor. 

Fakat yine de tabiat sanatın ham maddesidir. Sorunuzda da belirttiğiniz gibi sanat, sanatçının 

süzgecinden geçmiş tabiattır. Sanatçı onu eğer, büker, stilize eder, dönüştürür. Bu kabiliyet diğer 

canlılarda olmayan sadece insanoğluna verilmiş bir tasarruf imtiyazı ve mecaz anlamıyla yaratma 

gücüdür.” diyen Akbaş’ın gönül çocuğu yaratılmış her şeye, özellikle çiçeklere ve kuşlara hayret ve 

ibret dolu gözlerle bakar. Belirttiğimiz gibi ‘sümbül’de sülüs bir besmeleyi, ‘lâle’de Allah’ı, ‘gül’de 

Hz. Peygamberi görür bu gözleri terennüm eder. Bu aynı zamanda kültürel okumanın da kodlarını da 

vermektedir... (Akbaş: 2018, 17) Şiirinde, güvercinler semâ eden birer mevlevî,, bülbüller yanık sesli 

bir mevlidhândır (Akbaş: 2018, 19). Yine; “Değirmende Gece” şiirinde yarattığı atmosfer ve 

dillendirdiği “Çocukların Duası” inanç sisteminin en güzel ifadesidir: 

“Dün ola, düğün ola / Düşte gördüğüm ola / Ya yaza, ya kışa / Ayrılanlar kavuşa / Dargınlar 

barışa / Sayrılar sağ ola / Bozkırlar bağ ola / Yaz gele, kış geçe / Kırk gün kırk gece / Bir ulu şenlik 

ola / Dirlik düzenlik ola / Su gelsin dereye / Bebekler yürüye / Yazılar otlu ola / İnekler sütlü ola / 

Ülkemiz mutlu ola / Geceniz kutlu ola” (Akbaş: 2018, 411) 

 

Sonuç: 

Ali Akbaş, gerek milli, manevi ve kültürel bütünlüğü yansıttığı şiirleriyle kurduğu sanat 

evreninde, kendi şiir yolculuğunu; “Yalın bir dil, yüksek bir duyarlılık ve taze duyumlarla berrak bir 
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şiirin peşindeyim. Klasiklerle beslenen bir yeniliğin peşindeyim… yazdıklarıma bakıyorum da uzun, 

destanî, epik şiirlerle kısacık, naif, lirik şiirler yan yana. Demek ki, içimde bir çocuk, bir de dede 

yaşıyor” şeklinde ifadelendirir. Hüseyin Özbay’ın; “Yalınlık, naiflik, duyarlılık Türkçenin harika 

güzelliği ile birleşince onun şiir ve masallarına dönüştü” (Özbay: 2017, 40) dediği günümüz 

edebiyatçılarından Ali Akbaş; milli ve evrensel bir dünyanın içinden hem “ihsas şiiri”, hem “kültür 

şiiri” yazan bir şairimizdir. Onun özellikle çocuksu, çocuk dilinden terennüm ettiği şiirlerinde ‘şairin 

gönül çocuğu’ ve ‘düşünür çocuk şair’ nitelemesi birbiriyle örtüşen ve adeta aynîleşir şekilde ve 

zenginliktedir.  

İçimizdeki çocuk, çocukluktan itibaren bedenimizin gelişimine paralel olarak aile ve çevreyle 

birlikte gelişerek toplumla uyumlu bir yaşam sürdürmeyi sağlasa da (Tarım 2013, 39), bunu sanat 

alanında ele aldığımızda Ali Akbaş şiiri için çocuk imgesi bir anlamda insanlığın özü, bozulmamış ilk 

evresidir. Bu algı ve ördüğü imgeler çocuğun evreni, nostaljiyi yaşama ve masal dünyasına geçiş adına 

bir aracı olmaktadır.  

Yaşadığı çağdan ve mekândan (şehir kültüründen) kaçmak isterken masal dünyasının huzurlu 

ortamında kendisini buluveren şairin şiir evreninde yer alan temel motiflerin birçoğunu örtük bir 

anlatımla kurduğu çocuksu bir duyarlılık doldurmuştur. Çocukluğunun geçtiği zaman-mekan 

(coğrafya) düzlemini masal, rüya, uyku, tabiat imgelerini kültürel kodların örgüsünde çocuk ruhundan 

dile getiren Ali Akbaş’ta, kullandığı temalar ve duyarlıklar eşliğinde ‘milli romantik duyuş tarzı’nın 

izleri derinden hissedilir. Çocuk ve çocuklukla ilgili söylemlerin mahiyeti siyasi, sosyal ve kültürel 

yapının anlaşılmasında önemlidir ve güçlü bir tabiat duygusu, tarihe ve halk kültürüne yakınlık olarak 

algılanabilecek romantizm onun yalın, kolayca söyleniyormuş hissi uyandırmasına rağmen, derin 

anlamlar uyandıran şiirlerinin atmosferini oluşturur. 
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ÇOCUK EDEBİYATINDA ŞİİR 

Esat ERBİL1 

 

Özet 

Bizce çocuk edebiyatı normal edebiyattan daha önemlidir çünki çocukken edebiyata başlarken 
hata Felsefesi bile o çocukla başlar ve büyür. 

Her zaman bizim toplum bilim ve hayat kuralları ve Türk Milleti asil ahlak sahibi ve Kültüre önem 
veren bir toplumuz vardır bu yüzden çocuğa ve yaşamına çok dikkatle bakıp incelemeliyiz. 

Büyüklerimiz de yaşam ve hayat maceralından alınan ders ve ibret alıp ve gördüklerini edebiyat 
yolu ile arkada gelen nesillerimize güzel bir üslupla anlatırlar onlarda onların denemelerinden 
ders alıp gelecek nesillere ulaştırırlar, daha doğrusu nesilden nesile geçmektedir. Her nesilden 
başka bir nesile edebiyat ilerleyip öne bir kaç önemli adımlarla tesbit olmaktadır. 

Bu yüzden Çocuk Edebiyatı çok önemli ve zengin kaynaklarımız vardır örneğin ( Çocuk Edebiyatı, 
Çocuk Sanatı, Çocuk müziği, Çocuk yaşamı V. S. ). Bu nedenlerden dolayı bizce çocuk Edebiyatı 
çok hassas ve Önemlidir.           

İlk önce  çocuk ve edebiyat kavramlarını tanımlamamız gerekir. Ne kadar da bu iki kavram birçok 
yazar ve edebiyatçılar tarafından da tanımlamıştır, yinede biz bu bildiride çocuk edebiyatı bakış 
açısı ile bu konuları inceleyip açıklayacağız. 

 

Çocuk Edebiyatında Şiir 

Bizce çocuk edebiyatı normal edebiyattan daha önemlidir çünki çocukken edebiyata başlarken 

hata Felsefesi bile o çocukla başlar ve büyür. 

Her zaman bizim toplum bilim ve hayat kuralları ve Türk Milleti asil ahlak sahibi ve Kültüre 

önem veren bir toplumuz vardır bu yüzden çocuğa ve yaşamına çok dikkatle bakıp incelemeliyiz. 

Büyüklerimiz de yaşam ve hayat macaralından alınan ders ve ibret alıp ve gördüklerini edebiyat 

yolu ile arkada gelen nesillerimize güzel bir üslüple anlatırlar onlarda onların denemelerinden ders 

alıp gelecek nesinlere ulaştırırlar, daha doğrusu nesilden nesile geçmektedir. Her nesilden başka bir 

nesile edebiyat ilerleyip öne bir kaç önemli adımlarla tesbit olmaktadır. 

Bu yüzden Çocuk Edebiyatı çok önemli ve zengin kaynaklarımız vardır örneğin Çocuk 

Edebiyatı, Çocuk Sanatı, Çocuk müziği, Çocuk yaşamı vs. Bu nedenlerden dolayı bizce çocuk 

Edebiyatı çok hessas ve Önemlidir.           

İlk önce  ( Çocuk ) ve ( Edebiyat ) bu iki kavramı tanımlamamız gerekir, ne kadarda bu iki 

kavramı birçok Yazar ve Edebiyatçılar tarafından da tanımlamıştır, bu nedenle aşağıdaki gibi 

açıklayabiliriz: 

Çocuk: 2 – 13 yaş arasındaki döneme verilen isimdir. 

Edebiyat: Durum, Gözlem, Duygu, Düşünce, Düş ve Olayların dil aracılığıyla etkili ve güzel 

bir biçimde anlatılmasıdır. 

Böylece bu iki tanımdan yola çıkarak çocuk edebiyatını tanımlayabiliriz : 

                                                           
1 Irak, Erbil Türkmen Yazarlar Birliği Başkanı, Şair ve Araştırmacı, Emekli Türkmen Milletvekili, 

geylan1999@yahoo.com 
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Çocuk Edebiyatı: 

Dilin etkili ve güzel kullanılarak çocuklar için yazılmış, söylenmiş sanat niteliği taşıyan 

yapıtların genel adı.  

Bazı şair ve yazarlar edebiyatın çocuk, genç, yaşlı edebiyatı olarak ayrılamayacağını ileri 

sürmüşlerdir. Zaten çocuk edebiyatı olamayacağını belirten şair ve yazarlardan bazıları daha sonra 

çocuklara yönelik şiir, öykü yazmışlardır. Bu durum çocuklar için bir edebiyatın olması gerektiğini 

açıkça göstermektedir. 

Gel gelelim biz Irakta özellikle Erbil ve Kerkük’te, istenilen kadar Çocuk edebiyatına önem 

vermemişiz buda binlerce şiir ve araştırma kitapların arasında parmak sayısı kadar kitaplar bulabiliriz 

bu nedenle çocuk edebiyatımız çok zaiftir. 

Ben bu zaifliği gidermek için çaba harcamışım ama hele de yetmiyor, çünkü 1960’lardan 

edebiyata başlarken şimdiye kadar 20 şiirim bulunmaktadır. 

Doğrudan ben yazdığım şiirlerde çoğu okul ve öğrencilerle ilgilidir, bu münasebetle aşağıda bir kaç 

yazdığım şiirlerden örnek verelim: 

1 – Yaşım arttıkça ve büyük olandan sonar çocukluğumu hatırlarken ne mutlu yaşıyordum. Hiç 

bilmezdim ğam ve çile nedir, her zaman arzu ettiğim şeyleri çok kolay elde edrdim, her kes çevremde 

beni sevip okşardı, şimdi ise dünya çok değişik ve yaşamak zor, hayat sorunlarını anlarken, bu nedenle 

çocukluğumu düşündükçe keşki birde çocuk olsaydım derim:  

 

Çocukluk  Bir de Dönseydi! 

Bir hayaldı, bitti geçti 

Ah Çocukluk, vah çocukluk 

O bir kuştu elden uçtu 

Ah Çocukluk, vah çocukluk. 

 

Ne ben güldüm, nede bahtım, 

Boşa gitti, bütün vaktım, 

Sultanlıktan, düştü tahtım, 

Ah Çocukluk, vah çocukluk. 

 

Bu yaşama, pişman oldum, 

Aşkı bilmez, çile doldum, 

Bir gül iydim, yazık soldum, 

Ah Çocukluk, vah çocukluk. 

Ne tühaftır, dünya fani, 

Boşa yordum, ben bu canı, 

Nolur dönder, eski anı! 

Ah Çocukluk, vah çocukluk. 

  
Kimi güler, kimi ağlar, 

Kimi gönül, yapıp bağlar, 

Nerde annem, belim bağlar, 

Ah Çocukluk, vah çocukluk. 

 

Ne zalimdir, zaman bize, 

Hiç gelmedi, yolum düze, 

İçimde dert, bakma yüze, 

Ah Çocukluk, vah çocukluk. 

   
Esat dedi, gönül sözün, 

Kimler görüp, o yar gözün, 
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Men dözmedim, sizler dözün, 

Ah Çocukluk, vah çocukluk. 

 

2 – İlkokuldan hatırladığım ve düşünüp ve yaşadığım o güzel anıları, mezun oluncaya kadar bu şiird 

yazıp hoş anılar unutulmaz. İnsan asılda okumasız kör sayılır okumakla göz açılır bu yüzden okumak 

insan için çok önemlidir, hatta Allahu Teala Peygamber Muhamme'de ilk sözü ( Oku ) buyurdu, insan 

oğlu okudukça bilgisi artar ve dünyanın her türlü olayından haberi olur:  

  

Okul Şarkısı 

Gece döndü gündüze 

Neşeler geldi yüze 

Hep çocuklar seslendi 

Güzel dil Türkçe bize. 

 

Okul'da birinciyim 

Yakut Mercan İnciyim 

Babamın tek sevgili 

Annemin sevinciyim. 

 

Akşam dişim yakaram 

Görevime bakaram 

Okuluma gitmekçin 

Sabah erken kalkaram. 

Biz okula gideriz 

A, B, C'yi severiz 

Sınıflarda okuyup 

Alanlarda oynarız.  

Not: Bu eser, Irak Türkmen okullarında her perşembe günleri okunur. 

3 – Doğrudan ve hakiki okumayı seven öğrenci, okul 3 ay yaz tatili geçirirler, bu yüzden öğrenci okulu 

özler ve açılışını dört gözle bekler, işte bende o öğrenciler den olduğum için, eski okul hayatımı 

hatırlarken bu şiiri yazdım : 

 

Okulumuz 

Okulumu gözledim 

Okup yazmam düzledim 

Üç ay tatil beklerken 

Açılışın özledim. 

 

Annem elin öperim 

Babamıda severim 

Kahvealtım yaparken 

Okuluma giderim. 

 

Hadi kızlar el ele 

Oğlanlarda futbola 

Okulun alanında 

Spor oynarız bele. 

 

Cantam bele alaram 

Günü güne eklerem 

Yol başında durakta 

Otobüsüm beklerem.  
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4 – Öğrenci ilk öğreniminde okuma derslerinde Elfa be Türkçe harflarını öğrenir bu yüzden okuldan 

döner dönmez akşam yemeğini yer hemen okuma ve yazmaya başlar, Sevinerek dersleri hazırlar ve 

okul sevgisi onu her şeyden uzak salar, bu yüzden okula çocuklarımızı beklemeden kayıtlarını yapıp 

gelecekleri aydın insan olsunlar: 

 

Elfabe 

Günde görev yaparam 

Akşam erken yataram 

Anne, babam gönlüne 

Neşe, sevinç kataram. 

 

Alanda hep durarız 

Birbirmizi sorarız 

Günaydın sözcüğünü 

Öğretmene diyeriz 

 

Kerkük, Erbil elimiz 

Türkmencedi dilimiz 

Türkmenler hep kavuşur 

Hakka bağlı belimiz. 

 

Okuruz elfa beni 

Şad ederiz atanı 

Şehitler bu dil için 

Kurban verdiler canı.  

5 – Bu şiir bam başka sevenleri var. Nedeniyse çünkü Türkmen Televizyonunda kayıt olmuş tüm 

Türkmen öğrencileri onu ezbere almış sonradan Türkmen okullarımızda resmen her gün sınıfa 

girmeden okul alanında öğrenciler tarafından yüksek sesle okunur. 

Televizyon yönetmeni Ali Abdulbaki rejisörlüğünü yapmış, beste ve edasını Mağdid Şeyhoğlu yapmış 

ve ona eşlik eden öğrenci İhap Gazi eda etmiştir. 

Şarkı Mekamı:  Hicaz 

Usulu: Samba 

Öğretmen: 

Biz sizleri severiz, 

Bir mum gibi yanarız, 

Size karanlık yolu, 

Her gün aydın ederiz, 

 Göz bebeğim alışın, 

 Gece gündüz çalışın. 

 

Öğrenci: 

Okuluma giderim, 

Hocalarım severim, 

Onlar bir altın taçtır, 

Baş üstüne koyarım, 

  Yaşa hocam çok yaşa, 

  Keyf safayla sür başa. 

Öğretmen: 

Okulunuza dalın, 

Kıymeti yoktur malın, 

Hayatta kazanmasan, 

Hiç kise tutmaz elin, 
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 Göz bebeğim alışın, 

 Gece gündüz çalışın. 

 

Öğrenci: 

Anne babam sağ olsun, 

Koymayız güller solsun, 

Okul ikinci evim, 

Bunu koy her kes bilsin, 

 Yaşa hocam çok yaşa, 

  Keyf safayla sür başa. 

Not: Irak’ın Tüm Türkmen okullarında bu şarkı okunur. 

 

Söz: Esat ERBİL 

Beste: Mağdit ŞEYOĞLU 

Eda: Mağdit ŞEYOĞLU ve Çocuk İyhap GAZİ. 

Yukarıda söylediğimiz gibi ( 2 -13 ) yaş çocuklarının hayali duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve 

yazılı tüm eserleri içine alır. 

Okul öncesi dönem çocuk edebiyatının genel hedeflerini için aşağıya alıyoruz1:  

1. Çocukların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, anne, baba, dostluk, öğretmen, güven, sevgi, 

sevilme, sevme, öğrenme, bir gruba ait olma, oyun, değişiklik ve estetiklik gibi ruhsal 

ihtiyaçlar. 

2. Çocukların değişik yaşlarda ilgi duydukları konuları göz önüne almak. 

3. Çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimlerine katkıda bulunmak. 

4. Çocuğun algı gelişimini desteklemek (görsel, işitsel, dokunsal algı). 

5. Sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek. 

6. Çocuğun zihinsel gelişimini katkıda bulunurken kavram gelişimini desteklemek. 

7. Çocuğa ilk kitap sevgisini aşılamak. 

8. Çocuğa ilk edebi ve estetik değerleri vermek. 

9. Çocukların gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına katkıda bulunmak. 

10. Çocukları yaşam gerçeklerine hazırlamak. 

11. Çocukların yaratıcı güçlerini, harekete geçirmek. 

12. Dinleme yeteneğini geliştirmek. 

13. Eleştiri yeteneğini geliştirmek. 

14. Kitabın eğlence ve bilgi kaynağı olduğunu öğretebilmek. 

15. İyi çocuk kitabı kavramını verilen uygun örneklerle kazandırmak. 

16. Çocuk kitaplarının türlerini tanıtmak. 

17. Çocuklara uygun fiziksel özelliklerde kitaplar sunmak. 

18. Hikaye ve masalları,  kitap, renkli resimler, kukla, gölge oyunu, pandomim, çubuk figürler 

sembolleri gibi yöntemlerle anlatabilmek. 

19. Çocuklara uygulanan eğitim programlarını destekleyici özelliklere sahip kitaplar 

verebilmek. 

                                                           
1 Türk Edebiyatı sitesinden alınmıştır. 
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Kaynakça: 

1 – Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi. 

2 – Özel Şiir ve Hoyrat Defterimden. 

3 – Türkmen Çocuk oyunları kitabı. 
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MODERN EDEBİ SÜRECİN BİR PARÇASI OLARAK NAHÇIVAN ÇOCUK ŞİİRİ 

Dr. Gülnar QAMBAROVA1 

 

Özet 

Nahçıvan'ın edebi çevresi Azerbaycan edebiyatının ayrılmaz bir parçası olmuş, benzersiz 
zenginlikte bir gelişim sürecinden geçmiş ve bağımsızlık yıllarında hem temalar hem de fikirler 
açısından yenilikler kazanmıştır. Bağımsızlık yıllarında siyasi durumla ilgili çok sayıda çalışma, 
sürece ilişkin konuların ortaya çıkması, bağımsız Azerbaycan fikrinin yükselişi dikkat çeken 
konular arasındadır. Yeni zamanlar ve siyasi süreçle ilişkili koşullar, olayların gerçekçi bir 
değerlendirmesine yol açtı ve birçok yazarda sosyo-politik meselelerin rolünü doğru bir şekilde 
gözlemleme yeteneği oluştu. Komünist ideolojiyi yücelten ve sansüre maruz kalan edebiyat bu 
durumdan çoktan çıkmış, milliyetçilik ve özgürlük ideolojisinin propagandacısı haline gelmiştir. 
Sovyet döneminde bile yazılması yasak olan konular edebiyatın ana konusu oldu. 

Genel olarak Nahçıvan'ın edebi ortamında şu anda yazan yazarların eserleri Anavatan temasını, 
işgal edilen topraklarımızın yakında geri döneceğine duyulan güveni yansıtıyor. İbrahim Yusifoğlu, 
Zaur Vedili, Budağ Tahmaz, Sabir İbrahimoğlu, Zeynalabdin Novruzov, Asım Yadigar, Elmira 
Gasimova, Vagif Mammadov, Seyyad Azizoğlu, Elkhan Yurdoğlu, Gafar Garib, Muhtar Gasimzade 
ve daha pek çoğu modern sanatla uğraşarak ilginç sanat eserleri yaratmakla edebi sürecin 
canlanmasında istisnai bir rol oynarlar. Genç yazarlar Tural Ateş, Tural Hasanlı, Nargiz İsmayilova, 
Gülsade İbrahimli ve diğerlerini basında ilginç eserlerle sık sık görüyoruz. 

Çok eski ve zengin bir tarihe sahip Azerbaycan çocuk edebiyatının gelişimine baktığımızda, 
folklorumuzdan akan kelimelerin incilerinin çocukların eğitiminde, ahlaki niteliklerinin 
oluşmasında, estetik dünya görüşlerinin gelişmesinde yeri doldurulamaz bir rol oynadığını 
görüyoruz. Çocuk edebiyatı derken sadece çocuklar için yazılmış bilimsel-sanatsal ve bilimsel-
toplu eserleri kastetmemeliyiz. Yazarın okuyucuya iletmek istediği fikrinin, çocukların manevi 
dünyasını, içlerinde insan niteliklerinin oluşumunu zenginleştirebileceği fikri, yetişkinler için 
yazılmış eserler var. Bu nedenle, çocuk edebiyatı ile yetişkin edebiyatı arasında hiçbir engel 
olmamalıdır. 

Nahçıvan'da yaşayan ve çalışan şairlerin ülkenin edebi sürecinin dışında kalmaması sevindirici, 
çeşitli konularda ilginç eserler yaratarak çocuk edebiyatının zenginleşmesine katkı sağlıyorlar. 
Sözünü ettiğimiz bölgenin edebiyatına yönelik edebiyat eleştirisinin tavrı da dikkat çekicidir. 

Sonuç olarak Nahçıvan edebiyat ortamında hala çocuk şiirleri yazılıyor derken, genç edebi 
güçlerin, özellikle şairlerin de çocuk şiirlerini düşünmesi ümidimizi dile getirmek istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Nahçıvan, çocuk edebiyatı, edebi çevre, bağımsızlık dönemi. 

 

NAHXCIVAN CHILDREN'S POETRY AS AN INTEGRAL PART OF THE 
CONTEMPORARY LITERARY PROCESS 

Abstract 

Nakhchivan's literary environment has become an integral part of Azerbaijani literature, has 
undergone a process of uniquely rich development, and has gained innovations in terms of both 
themes and ideas during the years of independence. During the years of independence, many 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Çocuk Edebiyatı Bölümü, 

ms.gulnar_babayeva@mail.ru 
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studies on the political situation, the emergence of issues related to the process, the rise of the 
idea of an independent Azerbaijan are among the remarkable issues. New times and conditions 
associated with the political process led to a realistic assessment of events and the ability to 
accurately observe the role of socio-political issues in many authors. Literature, which glorified 
communist ideology and was subjected to censorship, has long gone from this situation and has 
become the propagandist of the ideology of nationalism and freedom. Subjects that were 
forbidden to be written even in the Soviet era became the main subject of literature. 

In general, the works of the writers who are currently writing in Nakhchivan's literary 
environment reflect the theme of Motherland, the confidence that our occupied lands will return 
soon. İbrahim Yusifoğlu, Zaur Vedili, Budağ Tahmaz, Sabir İbrahimoğlu, Zeynalabdin Novruzov, 
Asım Yadigar, Elmira Gasimova, Vagif Mammadov, Seyyad Azizoğlu, Elkhan Yurdoğlu, Gafar 
Garib, Muhtar Gasimzade, and many more, by dealing with modern art to create interesting 
works of art in the revival of the literary process. they play a role. We often see young writers 
Tural Atesh, Tural Hasanlı, Nargiz İsmayilova, Gulsade İbrahimli, and others with interesting 
works in the press. 

When we look at the development of Azerbaijani children's literature with a very old and rich 
history, we see that the pearls of the words flowing from our folklore play an irreplaceable role 
in the education of children, in the formation of their moral qualities, and in the development of 
aesthetic worldviews. When we say children's literature, we should not only mean scientific-
artistic and scientific-collective works written for children. The idea that the author wants to 
convey to the reader, can enrich the spiritual world of children, the formation of human qualities 
in them, there are works written for adults. Therefore, there should be no barriers between 
children's literature and adult literature. 

It is pleasing that the poets living and working in Nakhchivan do not stay outside of the literary 
process of the country, and they contribute to the enrichment of children's literature by creating 
interesting works on various subjects. The attitude of literary criticism towards the literature of 
the region we are talking about is also striking. 

As a result, while saying that children's poems are still being written in Nakhchivan literary 
environment, we would like to express our hope that young literary forces, especially poets, will 
also consider children's poems. 

Key Words: Poetry, Noxcivon, children's literature, literary environment, the period of 
independence. 

 

GİRİŞ 

Çocuklar için eserler yaratan sanatçıların yazma becerilerinin daha yüksek olması gerekir. 

Dolayısıyla çocukların düşünceleri belli bir yaşa göre geliştiği için olaylara bu özelliklere göre 

yaklaşmak, ilgi ve bakış açılarını dikkate almak gerekir. Tanınmış araştırmacı V. Belinsky, bunun 

hakkında şunları yazdı: “Bir çocuk yazarının yaratılması için pek çok koşul vardır: asil, sevgi dolu, 

özenli, sakin, çocuksu basit bir yürek, bilgili bir anlayış, bir kavrayış, bir konu ama aynı zamanda 

yaşayan, şiirsel bir rüya, her şeyi canlı, zengin imgeler biçiminde hayal edebilen bir rüya gereklidir. 

Açıktır ki, çocuk sevgisi, çocuğun yaşının gereksinimleri, özellikleri ve ayrıntıları hakkında derin bilgi 

sahibi olmak da en önemli koşullardan biridir” [5, s. 12] 

Yukarıda bahsedilen bağımsızlığın çocuk edebiyatı üzerindeki etkisi, edebiyatın diğer 

alanlarında olduğu gibi, araştırmacılar tarafından yapılan değerli noktalardan biridir. Bu anlamda Doç. 

Dr. Aygün Bağirli'nin görüşleri daha fazla dikkat çekiyor: “Bağımsızlık döneminde pek çok alanda 

yaşanan dinamik gelişme, çocuk edebiyatını, teorik sorunlarını ve zamanın şekillendirdiği modern 

çocukların bakış açılarını değiştirdi. Önceki yılların sahte kahramanlık, acımasızlık, gürültü, 

kalıplaşmış çocuk deneyimlerinden arınmış ortaya çıkan çocuk edebiyatı örnekleri, belirli bir ülkenin, 

küçük bir yurttaşın, sosyalist enternasyonalizmin gerçek vatandaşlık olarak korunması, bağımsız 

devletin deneyimlerinin, arzularının ve sosyalist enternasyonalizmin yerini gerçek vatandaşlık, 

bağımsız bir devletin ilkelerinin korunması, yönetimi ve tanıtımı aldı” [1, s. 821 ]. 
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Filolojide Felsefe Doktoru Doç. Literatür bu süreci doğru şekilde yansıtmıyorsa, gerçeğe 

ulaşamayacağı anlamına gelir. Sanatçıların bu süreci sanat anlayışı ile okuyuculara anlaması gerçekten 

de sanat için insanlara büyük bir hizmet, sanatçı için tabii ki gerçek bir sanat sunabilmek için 

sanatçının gerçek, tarafsız nesnelliğini anlamak gerekir. Millete ve halka hizmet etmek için yaratılan 

bu yenilikleri okurlara sunmak, kelimenin tam anlamıyla edebiyatın amacı ve görevidir, aynı zamanda 

onun vatanseverliği ve milliyetçiliğidir” [4, s. 123] 

Ancak çocuk edebiyatı örnekleri yaratan bir yazar, çocukların psikolojisini, yaşlarını dikkate 

almalıdır. Zahid Halil ve Fuzuli Aşgarlı, "Çocuk Edebiyatı" ders kitabında bunu şöyle yazıyor: "Bir 

çocuk eseri yaratmak, sanatçıdan büyük bir beceri gerektirir. Çocuk edebiyatı örnekleri, biçim, içeriğin 

netliği, dilin sadeliği, akıcılık, eğlence ve uyum açısından yetişkinler için yazılmışlardan farklıdır. 

Ayrıca, bu literatürde çok sayıda mecazi ifadenin kullanılması kabul edilemez. [6, s. 10]  

 

Nahçıvan Çocuk Şiiri 

İbrahim Yusifoğlu'nun çalışmalarında çocuk şiirleri de önemli bir rol oynuyor. Şairin 

çocuklara yönelik eserleri daha önce "Futbolcu, topçu, gopçu", "Azerbaycan benim vatanımdır" ve 

diğerleri kitaplarında yayınlanmış olsa da, bu alandaki eserlerinin koleksiyonuna "Cennet Dünyaya 

Çağırır" denmektedir. Bu isim seçimi rastgele değildir. Şairin bu başlıklı bir şiiri vardır. Bu şiirde 

yağmurlu, bulutlu hava, narin damlalar ve yankıları yazar tarafından Dünya'dan Cennete bir çağrı 

olarak yorumlanır. Kitap ayrıca çeşitli şiirler de içeriyor. 

Nahçıvan'da yaşayan ve çalışan yazarlardan biri de imzasıyla Azerbaycan edebiyat ortamını 

yakından tanıyan Elhan Yurduoğlu'dur. Yazarın çalışması çok yönlü ve geniştir. Elhan Yurduoğlu'nun 

şiire daha çok önem veren şiirlerinde vatan lirizmi, başarısızlık, saf aşk, ayrılık, kederin motifleri daha 

güçlüdür. Elhan Yurduoğlu'nun çocuklara yönelik şiir ve masallardan oluşan "On Yedi Güvercin" 

kitabı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.  

Şairin şiirlerinin  ana teması Ana vatan'dır. Halkına, memleketine ve köyüne bağlı olan şair, 

ruhunun sevgisini ve bağlılığını çocuklara da ötürmek ister. Elhan Yurduoğlu şehitlere ithaf ettiği 

şiirlerinde Şehit Kamran ve Şehit Muşfig'in sanatsal bir imajını oluşturarak çocuklara örnek olarak 

gösteriyor. 

Elhan Yurdoğlu'nun tarihimize bağlılığı önemli noktalardan biridir. Şair, Nahcivan'ın farklı 

bölgelerinde var olan tarihi eserleri yücelten şiirlere yer vererek çocuklarda geçmişimize ilgi duymakta 

ve bu şiirler bir tür çocuk anı kitabı haline gelmektedir. 

Şairin şiiri "Momina Khatin", baba ve oğul arasındaki diyaloğa dayanmaktadır. Yazar, bu 

küçük şiirsel örnekle, bilinen bir anıtın yaratılış hikayesini anlatarak çocuklarda tarihsel hafızanın 

güçlenmesini sağlar. Atabey devleti hükümdarı Shamsaddin Eldeniz'in eşi Momina Khati'nin şerefine 

bir anıt dikmesi gibi bazı gerçeklerin şiire dahil edilmesi, tarihini belirleyen ana unsurlardan biridir. 

Sonuçta şairin oğluna söylediği sözler aslında bütün çocuklara bir çağrıdır: 

Şimdi bu anıta bak 

Bu bizim tarihimiz. 

Geçmişimiz bizim için 

Annemiz tek ezizdir. 

 

Oğlum sen de tarihi 

İşte böyle sevmelisin. 

Tarihini öğrenib 

Ezbere bilmelisin. [3, s. 19] 
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Elman Habib'in "Baba, arı, memleketimizin çocukları" şiirini küçük kahraman yazmıştır. 

Olaylar mizahi bir tarzda gerçekleşir, mentorluk yoktur, didaktik sebep yoktur. Şiir, çocukların 

psikolojisine uygun olarak yazılır ve iç-ruhsal dünyalarını ortaya çıkarır. Dil basit, okuyucu 

akranlarının maceralarını okuyor, moral veriyor: 

Büyükbabamın bir karısı var. 

Karnında bir arı var! 

Büyükbabamın bir karısı var. 

Karın ağrısı var. 

Beş karnı var 

Bir kar keçesi var [2, s. 142]. 

Şiir ikili biçimde yazılmıştır, dil basittir. Bu, çocukları kolayca rahatsız eder. 

Asım Yadigar, Nahçıvan şiirinin zenginleşmesine paha biçilmez katkılarda bulunan 

yazarlardan biridir. Şiirlerinin ana teması saf, hassas insan duygularının yüceltilmesi, yurtseverliğin 

teşvik edilmesi, insanca zengin, hümanist duygulardır. Ahlaki değerlerin her şeyden önce olduğunu 

düşünen şair, şiirlerinde bu fikirlerin yaygınlaşmasını sağlar. 

Nahçıvan'da yaşayan ve çalışan şairlerin ülkenin edebi sürecinin dışında kalmaması 

sevindirici, çeşitli konularda ilginç eserler yaratarak çocuk edebiyatının zenginleşmesine katkı 

sağlıyorlar. Sözünü ettiğimiz bölgenin edebiyatına yönelik edebiyat eleştirisinin tavrı da dikkat 

çekicidir. 

  

NETİCE 

Sonuç olarak Nahçıvan edebiyat ortamında hala çocuk şiirleri yazılıyor derken, genç edebi 

güçlerin, özellikle şairlerin de çocuk şiirlerini düşünmesi ümidimizi dile getirmek istiyoruz. 
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ХX. YÜZYIL BAŞLARINDA TATAR ÇOCUK ŞİİRİNİN GELİŞME EĞİLİMİ 

Prof. Dr.  Liailia MİNGAZOVA1 

 

Özet 

ХХ. yüzyılın başlarında Tatar çocuk edebiyatında önemli sanatsal ve estetik değişiklikler meydana 
geldi. Yenileme birkaç yönde ilerledi: düzyazı ve şiir içerik ve tür çeşitliliği açısından 
zenginleştirildi. Yeni tip ders kitapları ve antoloji derleniyor, eğitim ve yetiştirme ile ilgili kitaplar 
yayınlanıyor, çeviri faaliyetleri yoğunlaştırılıyor, ilk eleştirel eserler ortaya çıkıyor ve son olarak 
çocuklar için özel bir süreli yayın. 

Х1Х. yüzyılın ikinci yarısının eğitici didaktizmi çerçevesinde şekillenen çocuk edebiyatı, giderek 
sanatsal ve yaratıcı düşünceye hâkim olmaya başlıyor. 

Anahtar Kelimeler: Tatar çocuk edebiyatı, ХХ. yüzyıl başı, şiir. 

 

ХХ. THE DEVELOPMENT TENDENCY OF TATAR CHILDREN'S POETRY IN THE 
BEGINNING OF THE CENTURY 

Prof. Dr. Liailia MİNGAZOVA2 

Abstract 

In the Tatar children's literature of the beginning of the XX-th century there were considerable 
is art-esthetic changes. Updating went in several directions: the prose and poetry are enriched 
in respect of the maintenance and a genre variety. Textbooks and reading-books of new standard 
are made, books about training and education are printed, translational activity is stirred up, 
there are first critical works and, at last, special periodicals for children.  

In second half of ХIХ of century child's literature formed within the limits of elucidative 
didacticism gradually begins to prevail art-shaped and creative thinking 

Key words: The Tatar children's literature, the XX-th century beginnings, poetry.   

 

Belli olduğu gibi, 1905-1907 yıllardaki İnkılap yenilikleri, Tatar Çocuk Edebiyatı’nın, aynı zamanda 

Tatar Çocuk Şiiriyetinin de hızlı bir şekilde gelişmeye yön tutmalarını sağlıyor. Nazım alanında 

çocuklar için özel olarak yazan şairler ortaya çıkıyor. XX. yüzyıl başı sanat hazinesinde orta asır edebi 

yadigârlar, Orhun ve Yenisey yazıtlarından, Run devirlerinden başlayan şiiriyet gelişiminden 

bahsederek Nurmuhammet Hisamov “XX.yüzyıl başı Tatar Edebiyatı, bugüne kadar gelen tüm 

asırların edebi gelişiminin bir nevi son durağı, sonucu olmakla birlikte onun tüm önemli özelliklerini 

bir araya getiriyor ve yeni koşullar zemininde istihale ediliyor”- diye yazmış [Хисамов, 2001:199]. 

Bu dönemde Tatar Çocuk Nazımının idea içeriği çeşitlilik gösteriyor, onlar – bilim, maarif, terbiye ve 

ahlak meseleleri, sosyal, siyasi ve milli sorunlar. Ana yönelişi, şiirler, dörtlükler, manzumeler, 

masallar üzerinden dini ve dünyevi bilim, terbiye vermek. Bundan dolayı nazımda hayatın hemen 

hemen tüm alanları aydınlatıyor.  

                                                           
1 Tataristan, Kazan (Volga Region) Federal Üniversitesi, leila69@inbox.ru 
2 Kazan (Volga Region) Federal University, leila69@inbox.ru 
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ХХ.yüzyılın başında Tatar Çocuk Edebiyatı alanında en büyük miras bırakan şahıs, Abdullah 

Tukay’dır (1886-1913). Tatar Çocuk Nazımın o dönemde sağlam, profesyonel gelişim göstermesi de 

Tukay’ın ismiyle bağlantılıdır. Dönemin ve sonraki neslin çocuk şairleri ileride şu ya da bu ölçüde 

onun yolunu takip ediyorlar, onun vurguladığı idea, sorunları ele alıyorlar, geliştiriyorlar.  

Abdullah Tukay, Tatar Çocuk Edebiyatı’nın son derece yoksul olduğunu görüp, ona yardımcı olma, 

zenginleştirme, bilim ve doğru terbiye verme maksadıyla o alana dokunan bir şahıstır [Тукаев, 

2000:5]. O, yetenekli şair, tercüman, mektepler için ders ve okuma kitapları yazan, folklorcu, 

eleştirmendir. Çocuk Edebiyatı’nda Tukay, her şeyden önce bir şair olarak kıymetli. Onun çocuklara 

yönelik yazılan şiirleri fikirlere, sanatsal anlatımlara, his duygulara çok zengin. Lirik eserlerinde şair, 

çocuk psikolojisini derinden açmaya, onu gerçekçi betimlemeye büyük önem veriyor. İşte bundan 

dolayı lirik kahramanların mantığı, fikrin gelişimi çocukça. Bir yandan fikirlerin sağlamlığı yazarın 

yani yetişkin bir insanın görüşleri, düşünceleri olduğuna işaret ediyor. Diğer yandan çocuğun 

duyguları sadelik, şaşkınlık, hüzün ve sevinç üzerinden aktarılıyor. Misal için Dazlak, İş Bitince 

Oynanır, Bizim Aile, Baba ile Çocuk, Sabiye, Kırlangıç, Ali ile Keçi, Fatima ile Bülbül, İlginç 

Öğrenci, Beyaz Dede, Zavallı Tavşan gibi şiirleri göstermek mümkün. 

Abdullah Tukay’ın Tatar ulusunu, dilini, doğduğu toprakları, onun gelenek göreneklerini, folklorunu, 

edebiyatını sevdiğini, gurur duyduğunu anlatan şiirleri, günümüzde de çocuk terbiyesi konusunda 

dikkate layık eserler olarak kabul edilmesi bakımından son derece büyük öneme sahiptir. Milletine 

olan sevgisi, ana diline saygısı, ana dilinin çocuk terbiyesindeki önemi günümüzde ulusumuzun Milli 

Marşı gibi kabul edilen “Ana Dil” şiirinde açık görünüyor:  

Ey ana dilim, ey güzel dilim, babamla annemin dili! 

Sayende dünyada çok şey öğrendim, ey sen ana dilim [Тукай, 2003:10]. 

Dil, millet meselesi dönemin diğer büyük bir şahsı – Derdemend’in (1859-1921) edebi yapıtlarında da 

yüksek notada yankılanıyor: 

Tatarlıkta Tatar oğlu Tatarım, 

Tatar değil deme, kafanı kırarım [Дəрдмəнд, 199:54]. 

XX.yüzyıl başında gündeme taşınan bu önemli konuya yazar ve şair Mecit Gafuri de (1880-1934) 

ilgisiz kalamıyor. Ana diline sevgisini o şu satırlar üzerinden anlatıyor: 

Öz ana dilim, benim için en güzel, en tatlı dil, 

Öz dilimi bana ait olduğu için seviyor gönlüm… 

Ben çocukken “Baba, Anne” dedim işbu dilde 

Ve anam da bana “Bebeğim” dedi işbu dilde [Гафури, 2007:28]. 

Bu şiirde de “Ana Dil” deki gibi kutsal kavramlar yer almış. Konu, gündeme getirilen fikir ortaklığı, 

Abdullah Tukay stili, hakikaten de o’nun Tukay’ın “öğrencisi” olduğuna işaret ediyor sanki. 

Örneklerden göründüğü gibi, Tukay Okulu’ndan geçen büyük yetenekler, çocuklar için derin 

anlamlar, ince duygular iletmek gerektiğinde yalın öğüt verme, nasihatte bulunma gibi durumlardan 

kaçabilmişler.  

Abdullah Tukay kendi şiirlerinde ceditçi bilim adamlarının geleneklerini devam edip, Tatar halkını 

aydınlatma, eğitme, geliştirme çabasını sergiliyor. Çocuklara bilim ve maarifin önemini, bilimin 

temellerini öğrenmenin son derece ehemmiyetli olduğunu Baba ile Çocuk, Kitap, Sabit’in Okumayı 

Öğrenmesi, İş Bitince Oynanır, Sabiye, Mutlu Çocuk gibi eserler üzerinden anlatmaya gayret ediyor:  

Üç cahil, etmez bir yazı bilen kişi kadar; 

Maarif ister, üşenmez hiç İnsan olan insan [Тукай, 2003:126]. 

İleride eğitim, bilim konularını Mecit Gafuri, Zıya Yermeki, Segit Remiyev, Ferit İbrahimov, Ebrar 

Segıdi, Necip Dumavi gibi şairler de sık sık gündeme getiriyorlar. Mecit Gafuri’nin Öğrenci Kıza, 

Hadi, Kızım, Okula, Okul Kızlarının Sevinçle Söyledikleri, Ana Dileği şiirlerinde de Abdullah 

Tukay’ın fikirleri geniş yankı almış. O da bilimli, terbiyeli, hünerli çocuğun hayatta edindiği yeri 
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göstermeye çalışıyor. Eğitimliyi cahile karşı koyuyor. Eğitimli – mutlu, eğitimsiz –mutsuz, denilen 

fikri öne çıkarıyor. Segit Remiyev de (1880-1926) dönemin ruhu etkisinde fikir yürüterek şiirlerinde 

sıkça bilim hususunda sertlik ve talepkârlık sergiliyor. Okuma şiirinde örneğin Abdullah Tukay, 

Derdemend, Mecit Gafuri, Zıya Yermeki eserlerindeki gibi bilimi yüksek notadan betimliyor. Şiirde 

Okuma sözünün altına çizip sık tekrarlayarak okuyucunun dikkatini en önemli konuya çekiyor, şairin 

ana fikrini, his duygularını açıklıyor: 

Erkeklere de farzdır okumak, 

Kızlara da farz okumak.  

Farz işin hepsi, okumak, 

Okumak, okumak, okumak  [Татар балалар поэзиясе антологиясе, 1980: 21]. 

Özel durumlarda, örneğin – Zıya Yermeki Okul Çocuğuna, Segit Sünçeley Dağ Yüksek Mi? Sen 

Çıkmıyorsun…, Necip Dumavi Çocukların Sesi, Bir Validenin Çocuklarına Nasihati şiirlerinde 

yazarlar doğa ve bilim, doğa ve emek konularını sembolik olarak ustalıkla yan yana getirerek güzel 

kıyaslamalarla geliştiriyorlar, manevi zenginlik, insanlık meselelerini de gündeme taşıyorlar.  

XX.yüzyılın başı çocuk nazımında ceditçilik idealarının çoğu peyzaj liriğine bürünmüş olup onlar dağ, 

yıldız, Güneş gibi sembollere zengin. Aynı zamanda sabah – dağ, tarla – bilgelik sembolleridir:  

Dağ yüksek mi, dağa çıkar mısın,  

Çık işte çıkabiliyorsan, dağa çık, – diye müracaat ediyor Segit Sünçeleyde (1889-1937) Dağ Yüksek 

mi? Sen çıkmıyorsun… şiirinde okurlarına [Татар балалар поэзиясе антологиясе, 1980:56]. 

 Yüksek dağ bu durumda maarif, eğitim, bilgi anlamı taşıyor. Dağa çıkabilirsen pek çok başarıya 

ulaşabilmek mümkün. Fakat yazarın uyarısı da var, ne yaparsan yap Allah’ı, O’nun yarattığı dünyayı 

boş veremezsin. Bu şekilde lirik esere yüzyılın başında sıkça tekrarlanan felsefe, dini motiflere de yer 

veriliyor. Genel olarak, bu tür şiirlerde çocuklar Güneşi, Gök yüzünü, Ayı var edeni, bize can vereni, 

kimin yol gösterdiğini, Kur’an’ın ne olduğunu sorguluyorlar. Cevap olarak cihandaki tüm canlıların 

sahibi, yaşamı vücuda getiren Allahu Teala’dir deniyor. Örneğin, Nekiy İsenbet’in (1899-1992) Ana 

ile Çocuk şiiri: 

Ver cevap, annem, var senden soracak çok sorum, 

Kim yaratmış bizim rahat yaşadığımız yer yüzünü, 

Kim bize sakin geceler verip tanı, günü doğuruyor, 

Kim nasıl gökte nurlar saçan Güneşi neşeli parlatıyor? [Исəнбəт, 1960:43]. 

Abdullah Tukayın Ana Duası, Ana ile Çocuk, Dayan Allah’a’, Nekiy İsenbet’in Ormanda, Kim O, 

Ana ile Çocuk, Zıya Yermeki’nin Çok Mutlu, Ay, Yetim, Yalnız Kayın (Akağaç) Vakıf Celal’in 

Akşam Duası, Segit Sünçeley’in Dua, Genç Kardeşlerime, Ebrar Segıdi’nin Dilsiz Çocuk şiirleri ve 

Abdurahman Söngati’nin Tüm Cihanda Meclis manzumesi de okuyucuyu Allah’a tapmaya, anne-

babaya, büyüklere hürmet göstermeye, sabır olmaya davet ediyor. Yazarlar, beli bir ölçüde felsefi 

görüşler üzerinden çocukları yüksek ahlak özellliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeye 

çalışıyorlar.  

 Abdullah Tukay’ın Çocuk Edebiyatı’nda ana yönelişlerinden biri, yaşam anlamının, tadının meslek 

sahibi olmakta olduğunu anlatmak. Çalışmaya Davet, İlginç Öğrenci, İş Bitince Oynanır, Mutlu 

Çocuk, Kuşçuk, Japon Hikâyesi, Süte Düşen Fare vs. şiirlerinde de yazarın çocuğu emek, hizmete 

saygılı birey olarak yetiştirmeyi ön plana çıkardığını görüyoruz. Bu tür şiirlerde ne olarak iki başlangıç 

– yetişkinler ve minikler başlangıcı dikkat çekiyor:  

– Neden zorluyorsun böyle sen, ben daha çok küçüğüm, 

Doğduğuma olur iki ay veya üç ay sadece… 

… Ah aptal köpekçik! Çalış şimdiden, büyüyünce zorlanırsın; 

Yaşlanıp eklemlerin sertleşince iş yapmak kolay mı sanırsın. [Тукай, 1983:10]. 
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Burada zaman şekli, “yetişkinler” başlangıcının birinci plana çıktığını ispatlayan öge olarak 

belirtiliyor. Lirik durumu hayat tecrübesine sahip kahraman değerlendiriyor. Ona karşılık söylenen 

sözler ise çocuğa ait. Fikir, duygunun karşıtlığı kompozisyon bakımdan da vurgulanmış. Fakat her 

hâlükârda bu şiirde lirik kahraman, hayat tecrübesi zengin, çocuklara iletmek istediği fikirleri olan 

ama çocukça fikir yürütebilen, gönlünde çocukluğu koruyabilen çocukça temiz “büyük bir minik”tir.  

Asır başında yaygınlık kazanan konulardan biri – yetimlik, öksüz çocukların hayatlarını aydınlatmak. 

Yazarların bu konuya başvurmalarının sebebi altında çeşitli nedenlerden dolayı anne- babalarını 

yitiren çocuklara toplumun dikkatini çekmek, acıma duygusu ve yardımcı olma isteği uyandırmak 

yatıyor. İşte tam bu zeminde Abdullah Tukay’ın Kış Akşamı, Nasihat, Zıya Yermeki’nin Ey Yetim, 

Öksüzün Sızlanması, Necip Dumavi’nin Sailci Zavallı Çocuğun Kendi Kendine Oynaması, Nekiy 

İsenbet’in Dilenci Düşünceleri, Ebrar Segıdi’nin Dilsiz Çocuk, Zarif Beşiri’nin Anamın Kabri 

Yayında, Abdullah Рehmetullin’in Kış Tanında, Ferit İbrahimov’un Üvey Çocuk şiirleri yazılıyor.  

Necip Dumavi’nin (1883-1933) Sailci Zavallı Çocuğun Kendi Kendine Oynaması (1906) şiiri lirik 

kahraman – yetim çocuğun hayatının zorluklarından şikayet etmesi ve bir dilim beyaz ekmek hakkında 

hayaller kurmasıyla başlıyor. Çocukça yalın, sade hayal. Fakat bu hayalin gerçeğe dönüşmesi 

imkansız. Sonunda Necip Dumavi okuyuculara hitap ediyor:  

Bakınız bu çocuğa iyice, 

Açınız gözünüzü büyükçe, 

Durmasın Tatarlar için bir utanç olup, 

Acıyalım, Müslümanlar, zavalıllara! [Думави, 1985:44].  

Büyük şair Abdullah Tukay, çocuklara yönelik yazdığı lirik eserlerinde sıkça doğa manzarasına 

başvuruyor. Estetik terbiyeye önem vererek o, doğa güzelliği üzerinden çocuk gönlüne girmeye 

çabalıyor, memleket, vatan sevgisi konularını ele alıyor. Bu anlaşılıyor da, çünkü Abdullah Tukay’ın 

çocukluğu köyde geçmiş. Doğanın güzellikleri onun çocuk gönlünü esir etmiş. Halkın estetik 

deneyimlerini kendi düş gücüyle zenginleştirip yazdığı, mitolojik betimlemelerin çok olduğu Şüreli, 

Su Anası, Keçi ile Koyun – halk edebi eseri stilinde yazılmış olup, toplumcu gerçekçilik üzerine 

temellendirilmiş masallarından söz edelim. Burada doğanın tüm güzelliği ve gizemi anlatılıyor. Yazar, 

sadece kendisine özgü olan yöntem ve büyük bir ustalıkla çocukları tabiat dünyasına götürüyor, 

güzelliği görmeyi ve his etmeyi öğretiyor.  

Örneğin, Şüreli’de doğa da, köy hayatı da kısa aralık içerisinde güzel detaylar üzerinden sunuluyor:  

Ormanda kıpkırmızı ahududu da dağ çileği 

Göz kapatıp açıncaya kadar kesin doldurursun bir kovayı [Тукай, 2003:58]. 

Bu eserlerde iletmek istenilen fikirler, doğa güzelliği, hürriyete düşkünlük, emek, akıl ve zeki olmaya 

methiye geçmiş tarih – masalımsı yöntemler yardımında bir harmoni içerisinde veriliyor. Yani 

çocuğun tatmak istediği duygular, hayaller, düş gücü için gereken besin folklor üzerinden okuyucuya 

iletiliyor. Burada aynı zamanda ritim ve kafiyeler his duyguları uyandırmada büyük rol oynuyor. Onu 

hayranlık, sevinç, şaşkınlık tonlamalarına uyduruyor. Saydığımız tüm bu eserlere Dazlak, Kapı Bağı, 

Abdullay Tukay’ın örneğinde yazılan İshak Hayrullin’in Mutsuz Kelebek manzumesinin, Kasım 

Hemedov’in Ucube, şiirini de ilave etmek mümkün. Folklor, burada lirik eserin estetik tesirini 

kuvvetlendirirken aynı zamanda onlara sosyal siyasi yükümlülük te veriyor.  

Bu noktada Abdullah Tukay’ın halk edebiyatına beslediği derin sevgisinin özellikle altını çizmek 

yerinde olur. Çünkü o, halkın yaratıcılık gücüne, onun yeteneğine ihlas gönülden hayranlık duyuyor. 

Halk arasında uzun yıllar saklanan, halkın keskin fikir sahibi ve hazır cevap oluşunu, zekiliğini 

gösteren eserleri seçip, tüm edebi türlerden en iyi şekilde yararlanıyor.  

Genel olarak, Abdullah Tukay’ın yaratıcılığında doğanın yıl mevsimlerine ve manzaralarına sıkça 

rastlamak mümkün: Yılın Dört Faslı, Baharın Belirtileri, Bahar Haberi, Yağmur, Yaz Tanı Hatırası, 

Köknar, Okulda vs. Çocukların yaş özelliklerini dikkate alarak şair, onların gönlünde doğayı çeşitli 

yönlerden açmaya çalışıyor. Fikir derinliği de bundan dolayı birbirinden ayırılıyor. Örneğin, Köknar 

şiirinde sonbaharın basit özelliklerini karşıtlık yöntemiyle tasvir ediyorsa, Sonbahar, Okula şiirlerinde 
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tema daha geniş planda ve daha dolgun veriliyor, fikir daha karmaşık hal alıyor. Sonbaharın karanlığı 

sosyal meselelerle karışıyor. Yani söz, tipleme okuyucuda çağrışımlar yaratarak şairin söyleyip 

bitiremediği neticelere getiriyor, yeni anlamlar yüklüyor.  

 Böylelikle XX.yüzyıl çocuk nazımı büyük gelişim gösteriyor. Şairler 1905-1907 yıllarında İnkılabın 

yol açtığı imkânlardan hızlı bir şekilde yararlanmaya gayret gösteriyorlar; çocuklar için mahsus nazım 

örnekleri yaratıyorlar. Bu durum her şeyden evvel maarif, eğitim mücadelesine yansıyor. Yazarlar 

çocuk gönlüne etki etme yönünde araştırmalar yapıyorlar, tecrübe ediniyorlar.  

ХХ.yüzyılın başında şiiriyetin sağlam gelişim göstermesi direkt olarak Abdullah Tukay’ın adıyla 

bağlantılı. Çünkü bu dönem Çocuk nâzımında genellikle onun şiir okulundan geçip, onun 

geleneklerini devam eden şairler meydan tutuyor. Ve onun ele aldığı konular ileride de ilgi odağında 

olmaya devam ediyor.  

Dönemin yetenekli şairleri Derdemend, Zıya Yermeki, Mecit Gafuri, Mirgaziz Ukmasıy, Necip 

Dumavi, Segit Sünçeley vs. yeni asırda da şiiriyetin yeni ruhta gelişimini temin ediyorlar. Bu devirde 

şairlerin icralarını birleştiren ortak maksat, genç kuşağı her yönden mükemmel, geniş fikirli, terbiyeli, 

aydın olarak görmek ve bu doğrultuda çalışmak. Bu dönemin başarıları, ileride Çocuk Edebiyatı 

gelişiminin temelini teşkil ediyor.  
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MİLVARİD DİLBAZİ’NİN ÇOCUK ŞİİRLERİ 

Dr. Ruhengiz ALİYEVA1 

 

Özet 

Edebiyatımızda eski çağlardan beri pek çok kadın şair olmuştur. Mahsati Ganjavi, Heyran Hanım, 
Khurshidbanu Natavan  ve diğerleri lirik şiirleriyle tarihimizde sonsuza kadar yaşarlar. Mirvarid 
Dilbazi, yirminci yüzyılın önde gelen şairlerinden biridir. Uzun bir ömür yaşayan, yetmiş yıldır 
yazıp yaratabilen sanatçılardan biridir. Mirvarid hanımı geçmişin kadın şairlerinden ayıran temel 
özellik, eserlerindeki toplumsal içerik, milliyetçilik ve vatandaşlığın sanatsal ifadeleridir. Edebi 
mirası birçok lirik şiir ve çocuklar için çeşitli türde eserler içermesine rağmen, en çok lirik şair 
olarak bilinir. 

M. Dilbazi’nin eserlerinde, sonsuz Azerbaycan edebiyatında annelik, ana teması geniş bir şekilde 
geliştirilmiş, farklı tür ve ciltlerde güzel eserler yaratılmıştır. Kahramanın tüm yaratıcılığı ilk kez 
M. Dilbazi'nin şiirinde kendini gösterir. Annelik dünyasının renkli anları, heyecanları, düşünceleri 
ve duyguları şiirlerine derin bir duygu ile yansımaktadır. Şiirlerinin çoğunda, annelik dünyasının 
bir plaketi, gerçekliğe doğrudan bir hitap veya sadece bir an, sanatsal olarak sanatsal bir 
gerçekliğe dönüştürüldü. 

Gecə hər kəs yataraq dincin alır, 
Bəs o kimdir belə xoş layla çalır? 
Kəsməyir bir an o laylay səsini, 
Anadır bəsləyir öz körpəsini. 

Şairin eserlerinde hem annenin çocuğa olan duyguları, hem büyükannenin sevecenliği ve ilgisinin 
sanatsal ifadesi bulunur. M. Dilbazi'nin eseri, kapsamlı bir fikir içeriği, sanatsal ve estetik rengi 
olan şiirsel bir nesnedir. Şairin ilahilerindeki duygusal vurgular, en derin içten duyguların 
ifadesidir. 

Mənim sənsiz olmasın istərəm heç bir anım, 
Sənsiz damarlarımda donar bu odlu qanım, 
Torpağı könlüm kimi oğlu Azərbaycanım!    (Mənim Respublikam) 

 

EPİC FOLKLORE GENEOLOGİES İN CHİLDREN'S POEMS AND  

POEMS BY MİRVARİD DİLBAZİ 

Assoc.Prof. Dr. Ruhengiz ALİYEVA2 

Abstract 

Since ancient times, there have been many women poets in our literature. Mekhseti Ganjavi, 
Kheyrankhanym, Khurshidbanu Natavan, Agabeyim agha Agabadzhi, Umgulsum and others will 
forever remain in the memory of our history with their lyrical poems. Mirvarid Dilbazi is one of 
the outstanding poetesses of the 20th century. She is one of the happiest masters of her craft, 
who lived a long life and wrote and created for seventy years. The main feature that distinguishes 
Mirvarid khanum from women-poets of the past is the artistic expression of social content, 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü, aliyeva-72@mail.ru 
2 Researcher of the Institute of Literature of ANAS, aliyeva-72@mail.ru 
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nationalism and civicism in her works. Although her literary heritage includes many lyric poems, 
poems and works of various genres for children, she is best known and loved as a lyric poet. 

M. Dilbazi first came to the literary world in 1928 with her poem "Freedom of Women", 
published in the journal "Education and Culture". The social status of a woman, her position in 
life and society are highlighted in the main ideas of the books of the young poetess “Our Voice” 
(1934), “First Spring» (1937). The verses “Salvation”, “Woman”, “Mother of Aisha” and so on 
describe the struggle of women against injustice in society, they defend their rights, saying: “Are 
we slaves in this world? It's enough for us to burn in this fire!" 

The Second World War was an important stage in the creative career of the poet. Along with 
expanding the range of ideas and content of poems, special attention was paid to a variety of 
forms and figurative expression. The lyrical "I" also had more characteristic features, the feelings 
and experiences of the mother-woman's heart were expressed more sincerely. This lyrical “I” is 
a young girl who escorted her beloved to the front, a sensitive mother worried about the fate of 
her child, a brave woman who selflessly works in the rear to win her husbands and sons fighting 
at the front. 

There was a deep sense of optimism in the verses that the Nazi occupiers would soon be 
defeated. "Hard days, severe winters will be forgotten", "The great pain of these days will remain 
in history." 

M. Dilbazi's work was organically enriched with new ideas - content, thoughts and feelings with 
the course of events in society. 

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan Vahid Zakhidov rightly noted: “Dilbazi is 
a poet who draws deep meaning from very subtle observations of life and follows the path of 
artistic generalizations. Her emotional skill is the first decoration of her poems. Where does the 
inventor of such a subtle, figurative, lyrical poetry get inexhaustible feelings from?! Where does 
she get them from?!" 

 

Edebiyatımızda eski çağlardan beri pek çok kadın şair olmuştur.Mahsati Ganjavi, Heyrankhanım, 

Khurshidbanu Natavan,  ve diğerleri lirik şiirleriyle tarihimizde sonsuza kadar yaşayacaklar. Mirvarid 

Dilbazi, yirminci yüzyılın önde gelen şairelerinden biridir. Uzun bir ömür yaşayan, yetmiş yıldır yazıp 

yaratabilen şanslı sanatçılardan biridir. Mirvarid hanımı geçmişin kadın şairelerinden ayıran temel 

özellik, eserlerinde toplumsal içerik, milliyetçilik ve vatandaşlığın sanatsal ifadeleridir. Edebi mirası 

birçok lirik şiir  ve çocuklar için çeşitli türlerde eserler içermesine rağmen, en çok lirik şair olarak 

bilinir ve sevilir. 

M. Dilbazi'nin eseri, kapsamlı bir fikir içeriği, sanatsal ve estetik rengi olan şiirsel bir nesnedir. 

Şairenin ilahilerindeki duygusal vurgular, en derin içten duyguların ifadesidir. 

Mənim sənsiz olmasın istərəm heç bir anım, 

Sənsiz damarlarımda donar bu odlu qanım, 

Torpağı könlüm kimi oğlu Azerbaycanım! 

Şaire, memleketi Azerbaycan'ı dolaşmış ve memleketinin güzelliklerine ve zengin bereketlerine 

hayran kalmış - "Güneşten altın bir tarakla Şah Dağı", "Sıcak kumlu mavi martı", "Mavi çiçekler", 

"Sarı çiçekler" odunsu Abşeron "," mavi sularda sallanan beyaz etekler "Hazar Denizi, ayrıca Ağsu 

dağı, Göyazan dağı, Masallı ormanları, Talış dağları vb. şiirlerini sıcak ve yumuşak bir tonda şiirlemek 

için kendi figüratif  ifadelerini kullandı. Doğanın eşsiz güzelliğini derin manevi dünyasıyla müthiş bir 

şekilde ifade etmiştir. 

M. Dilbazi halk arasında yaşayan, onların ilgisini ve sevincini derinden hisseden bir şairedi. Köyde 

doğal olarak yerli duygularla bağlantılı olduğu için, "Çay kızları", "Çoban", "Sebzeli kızlar", "Gelin 

yetiştiren pirinç" vb. Şiirlerinde, çalışkan insanların saf  temiz ahlakları, iş dünyasına ve asil özellikleri 

kendisine ilham olmuştur. Halk arasında popüler bir şarkı haline gelen "Çoban Siyahı Çoban Siyahı" 

ile başlayan "itidalli bir filozof, kartal kanatlı ve herkese ilham veren ve harekete geçiren bir lider" ile 
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başlayan sade, samimi insan figürleri derin sempati uyandırdı. Şaire göre dürüst, özverili çalışma 

gerçek mutluluğun anahtarıdır. 

      İnci, mirvari deyil,   

     Əməkdir mənim adım 

      Həyatımda bir gün də 

      Əməksiz yaşamadım. 

      Şairenin, memleketindeki "Araz Nehri'nden kalan para" hakkındaki şiirleri, bitmeyen bir üzüntü, 

beyazlık ifade eder. Edebi dil de tamamen farklı, benzetmeler ve alegoriler çığlık atıyor. "Araz, neden 

aptalsın, kalbin bir evin yıkılması gibi?" Şairenin Güney Azerbaycan'a, Taylandlı kız ve erkek 

kardeşlerine ithaf ettiği şiirlerinde böylesine tahammül edilemez bir duruma karşı ayrılık, acı, özlem, 

protesto nedenleri hakim olmuştur. Şaire, vatan halkını bu tarihsel adaletsizlikle uzlaşmamaya, sağlam 

ve ebedi bir birliğe çağırmiştır:  

Fikri fikrə, 

Sözü sözə, 

Odu oda, 

Közü közə 

Elə çataq, 

Ocağımız, çırağımız 

Bir yansın, ayrı yanmasın. 

Heç bir qəsbkarın əli 

Bu birliyə uzanmasın. 

      M. Dilbazi'nin çalışmalarının anlamlı yönlerinden biri de kadınların kaderi, duygu ve düşünceleri, 

heyecanları ile bağlantılıdır. Lirik kurguları, figüratif anlatımları ve şiirsel armoni özelliklerinden 

bazıları bu bireyselliği sayesinde tazelenmiş ve yorumlanmıştır. Lirik "Ben" her şeyden önce seven, 

mutluluğunu saf, saf sevgide arayan ve güven ve bağlılığın sembolü olan bir kadındır. Bu genç kadın, 

aşk duygularını ifade etme konusunda şiir mirasçılarına yaklaşsa da, sevgilisinin kendisine yönelik 

tutumuna modern yaklaşımında farklılaştı. Bir taraftan: 

Sənsizəm, könlüm kimi könlüm pərişan 

olmasın, 

Nitqi susmuş bübüləm, gəl iftixarım, 

hardasan? 

  

deyə hicran günlərində qanlı yaşlar tökür, fəğan edirsə, digər tərəfdən de ərklə aşiqinə bildirirdi: 

İstərəm sadəcə bir qadın kimi 

Sevib etməyəsən sən mənə hörmət. 

İstərəm bir dosta, bir məsləkdaşa, 

Bəslənən eşq olsun bu saf məhəbbət. 

M. Dilbazi'nin eserlerinde, sonsuz Azerbaycan edebiyatında annelik “ana” teması geniş bir 

şekilde geliştirilmiş, farklı tür ve ciltlerde güzel eserler yaratılmıştır. Kahramanın tüm yaratıcılığı ilk 

kez M. Dilbazi'nin şiirinde kendini gösterir. Annelik dünyasının renkli anları, heyecanları, düşünce 

tonları ve duyguları şiirlerine derin bir duygu ile yansımaktadır. Şiirlerinin çoğunda, annelik 
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dünyasının bir plaketi, gerçekliğe doğrudan bir hitap veya sadece bir an, sanatsal olarak sanatsal bir 

gerçekliğe dönüştürülmüştür. 

  Gecə hər kəs yataraq dincin alır, 

Bəs o kimdir belə xoş layla çalır? 

Kəsməyir bir an o laylay səsini 

Anadır bəsləyir öz körpəsini.  

Şairenin annelik dünyasından alınan lirik içeriği, hem annenin çocuğa olan sevgisini, hem de annenin 

çocuğa karşı duygularını, hem de sevgi dolu bir büyükannenin sevecenliği ve ilgisinin sanatsal 

ifadesini içerir. Oğlu Mirvarid, annesine derin, kutsal bağlarla bağlıdır ve ona yüce bir varlık olarak 

tapar. Güneşin ışığıyla özdeşleştirdiği annesinin ebedi kaybından sonra "sıcak nefesini", "şefkatli 

sesini" daha derin duygularla hatırlıyor. Anne olmayı her zaman kendisi için paha biçilmez bir nimet 

olarak gördü ve gururla şöyle dedi: "Şair ve anne - kader ona iki kraliyet tacı verdi." Mutluluk 

duygusuyla yaşıyorsa ("Tahttaki Anne", "Üç inancın birliğiyim", "Hayatı bir anne gibi sevsin"), aynı 

sorumluluk ve görevlere sahip olduğu söylermiş. "Bir erkek anne olduğunda," dedi şair, "her şeyden 

önce, sadece ebeveynlerinin değil, halkının da değerli bir varisi olabilecek, güzel insan nitelikleri 

bakımından zengin bir çocuk yetiştirmek anneliğin en büyük onurudur." Aynı zamanda aile 

direklerinin gücü ve çocuğun kaderindeki rolü hakkında anlamlı ve etkileyici lirik plaketler 

yaratmıştır. 

M. Dilbazi, yirminci yüzyılın son on yılının tarihi olaylarını Azerbaycan'ın sosyo-politik yaşamında 

mükemmel bir sanatçı olarak derinlemesine yaşamış, halkın bu trajik aşamasının karakteristik lirik 

tabakalarını yaratmıştır. Lirik "Ben" i vatansever, adalet ve barışsever duyguları ile zenginleştirildi ve 

zenginleştirildi. Bu dönemde şiirlerin lirik "Ben" i zaten bilge, şefkatli bir annedir. Vatanın ve halkın 

kaderi, en acılı inişlerinden geçerek varoluşundan geçer ve şiir olur. 

Çaylarmı ayırdı, 

Qılınclarmı, ah!.. 

Qardaşı qardaşdan söylə, ey Allah? 

Niyə mənim ölkem dilim-dilimdir, 

Bu necə bölgüdür, bu nə zülümdür? 

  

Onun şiirlerində yanğı, kədər, nalə intonasiyası bayatılar, ağılarla dil açırdı: 

Avey dağım, ürəyimi derd oyar, 

Ürəyimdə bir Qarabağ derdi var. 

"Səngərləri Sinələrdən Qurdular", "Təklənmiş Millətim", "Ağlama, Gəlinim, Ağlama, Qızım" 

ve benzeri şiirlerində Mirvarid, müharibədə döyüşən əsgərlərə təpər verir, qanına boyanmış igidlərlə 

birlikdə şəhid olur, al-əlvan güllər, ipəklərlə bəzədiyi oğul qəbri üstündə qan-yaş tökürdü. 

Bizim haqlarımız qan təkərləri 

Altında əzilib qana batıbdır. 

Qırılıb vətənin igid ərləri, 

Ey dünya, nə üçün dözürsən buna? 

Eşidin səsini tək qalmış elin!.. 

  

Yaxud: 

Bizi əyə bilmez bu derd, 
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Qoyma yurdun yana, qurban, 

Oğul, sana ana qurban! 

Ana qurban! 

Sinendeki qana qurban! 

 Tesadüfi değil ki, milli istiklalımızı terennüm edende belə sinesi övlad dağlı bir el anası kimi 

böyük itkilerimizi de yad edirdi: 

Tez gedib, 

Gec gelenim, 

Milli istiqlalım menim. 

Xoş gelibsen vətənə! 

Döşenib yolarına gör ne qədər qanlı sine. 

Uzanıb yurdumuza gör ne qədər düşmən əli! 

Şaire-anne Mirvarid Dilbazi'nin sözleri, yarım asırlık sosyopolitik dönemin şiirsel tarihçesini 

yansıtan sayfalarında Azerbaycan şiirlerinin bir derlemesidir. Ayrıca tipik bir Azerbaycanlı kadının 

hayatı da bu eserde canlandırılıyor. Halkımızın ebedi tarihi boyunca lirik şiirlerine ustaca kazınmış 

güçlü bir şair olarak yaşıyor ve yaşayacaktır. 
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ALİ BEY HÜSEYİNZADE VE ÇOCUK EDEBİYATININ ESTETİĞİ 

GÜLBAHAR’IN, ŞERMİ’NİN SEVDİKLERİ VE GERÇEKÜSTÜ KAFES 

Doç. Dr. Azer TURAN1 

 

Özet 

Makale Azerbaycan çocuk şiirini Türk ve Fransız şiirinin teorik ve estetik bağlamında 
incelemektedir. Araştırma kapsamında Ali bey Hüseynzade'nin çocuk edebiyatının estetiğine 
ilişkin düşünceleri yorumlanır, Azerbaycan şairi Hüseyn Cavid'in "Kız Okulunda", Tevfik Fikret'in 
"Şermin", aynı zamanda, Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Melek" şiiri karşılaştırılır. Tevfik Fikret'in 
"Şermin" ve Cavid'in Gülbahar'ının, Fransız sembolizminin kurucularından Baudelaire'in "Yabacı" 
şiiri ile hem biçim, hem de estetik açıdan poetik uyum içinde olduğu söyleniyor. Fransız sürrealist 
şair Prevert'in “Bir Kuşun Resmini yapmak için” şiiri de çocuk hayalinin sanat ufuklarında 
geliştirilmesi, estetik dünya görüşünün oluşması açısından önemli olduğu belirtiliyor. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Şermin, Gülbahar, okul. 

 

ALI BEY HUSEYNZADE AND AESTHETICS OF CHILDREN'S LITERATURE 

GULBAHAR'S, SHARMİN'S FAVORİTE AND SURREAL CAGE 

Abstract 

The article examines Azerbaijani children's poetry in the theoretical and aesthetic context of 
Turkish and French poetry. The study comments on Ali Bey Huseynzadeh's thoughts on the 
aesthetics of children's literature, compares the poems of Azerbaijani poet Huseyn Javid's "Girl's 
School", Tevfik Fikret's "Shermin" and Faruk Nafiz Chamlibel's "Angel". It is noted that 
Baudelaire's poem "Yabacı", one of the founders of French symbolism, and Tevfik Fikret's 
"Shermin" and Javid's Gulbahar are in the same poetic harmony both in form and aesthetics. The 
French surrealist poet Prevert's poem "For to paint a bird" is also said to be important in terms 
of developing children's imaginations on the horizons of art and shaping their aesthetic 
worldview. 

Key words: Children's literature,  Shermin, Gulbahar's, school. 

 

Ali Bey Hüseyinzade ve Çocuk Edebiyatının Estetiği 

Gülbahar’ın, Şermin’in Sevdikleri ve Gerçeküstü Kafes... 

Faruk Nafız Çamlıbel’in “Mələk” şiiri uşaqlığımdan bəri yaddaşımda özünə yurd salmış 

unudulmaz şiirlərdəndir.  “Mələk” şeirini uşaq ədəbiyyatı nümunəsi kimi dəyərləndirmək olarmı? 

Olsa da, olmasa da uşaq ədəbiyyatı kontekstində bu şeir ana sevgisinin bədii ifadəsi, mələk obrazının 

poetik mətnə bu şəkildə yansıması baxımından orijinal və önəmlidir:   

Annesi dün Zeynebe 

"Melek yavrum!" diyordu, 

İşitince bu sözü 

                                                           
1 “Edebiyat Gazetesi” Genel Yayın Yönetmeni (Azerbaycan),  a_turan63@mail.ru 

Editor in Chief of "Literature Newspaper" Doctor of Philosophy in Philology (Azerbaijan), a_turan63@mail.ru 
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Kız merak etti, sordu: 

— Melek yavrum ne demek? 

Doğrusu anlamadım. 

Melek kanatlı olur; 

Hani benim kanadım? 

Cevap verdi annesi: 

— Üç yavrum daha vardı, 

Onlar kanatlanarak 

Elimden uçmuşlardı. 

Hepsi yalnız bıraktı, 

Bu talihsiz kadını. 

Bari sen uçma diye 

kopardım kanadını. (1. 59) 

Mələkdir, amma mistik mələk deyil, annəsinin “Mələk yavrum” deyə əzizlədiyi balaca 

Zeynəbdir.    

Təbiət elmləri ilə mifolojinin poetik sintezini verən “Bağçamın ağacları” şeirinin müəllifi, 

1908-ci ildə “İkinci İl” dərsliyi ilə bağlı yazdığı tənqidi (və haqlı tənqidi) məqaləsi ilə Azərbaycanın  

pedaqoji arsenalını silkələyən Əli bəy Hüseynzadə də ideoloji platformasından kənarda, yəni sənətdə 

estetizmin tərəfindəydi: “Biçarə şairlər məktəbin, elm və sənətin xidmətçisi olmağa başlayıb, şeiri 

bütün-bütün tənəzzülə uğratdılar ...Bilmirəm, nədən rəssamlara, heykəltəraşlara, bəstəkarlara belə bir 

tövsiyədə bulunmurlar! Görünür ki, aramızda sənətin bu sahələri ilə məşğul olan adamlara rast 

gəlmədilər, rast gəlsəydilər, bunların da sənətini zavala uğradacaqları şübhəsiz idi!.. Canım, nəqqaşa, 

ya rəssama demək olurmu ki, "nə üçün bir dağın zirvəsini, ya üfüqlərdə vaqe olan bir qürubun 

lövhəsini, mənzərəsini təsvir etməklə məşğul olursan? Bizə bol-bol məktəb rəsmləri ver, camaatımızı 

elm və maarifə təşviq et!.." (2. 4) Göründüyü kimi, ömrünü millətin maariflənməsinə həsr edən Əli 

bəy Hüseynzadə sənətdə quru, yalnız təbliğat xarakterli maarifçiliyi sevmir, sxematizmi qəbul etmir 

və “şairliyin, rəssamlığın hünər meydanı ayrıdır...” – deyirdi. 

Şəxsi örnəyində şairliklə müəllimliyin ilk əfəndi tipini yaradan Hüseyn Cavidin “Qız 

məktəbində” şeiri ilə Tevfiq Fikrətin “Şərmin” şeiri hər ikisi  dialoq əsasında qurulsa da, hər ikisi uşaq 

dünyasından bəhs etsə də, hər iki şeir struktur baxımından eyni olsa da, (və nəzərə də alsaq ki, dünya 

uşaq poeziyasında dialoq əsasında qurulmuş bu biçimli poetik mətnlər - şeirlər əvvəllər də olmuşdu, 

onda da var idi, sonralar da oldu, amma) “kimi daha çox sevirsən?” sualına cavab əsasında yazılmış 

Tevfiq Fikrətin “Şərmin”i şəkilcə, Cavidin Gülbaharı isə həm şəkilcə, həm də estetik məhvərinə görə 

Bodlerin “Yabançı”sı ilə həmahəngdir. Bodlerin yabançısı belə danışırdı:  

Söylə, anlaşılmaz adam, kimi sevərsən ən çox, ananı mı, atanı mı, bacını mı,    yoxsa qardaşını mı? 

— nə anam, nə də atam var, nə bacım, nə də qardaşım. 

— dostların ımı? 

— mənasını bugünə qədər anlamadığım bir söz işlətdiniz.  

— yurdunu mu? 

— hansı enləmdədir bilməm. 

— gözəlliyi mi? 

— tanrısal və ölümsüz olsaydı, sevərdim kuşkusuz. 

— qızlı mı? 

— siz tanrıya nasıl kin bəslərsəniz, mən də ona öyləsinə kin bəslərəm. 

— pəki, nəyi sevərsən öyləysə sən, olağanüstü yabançı? 

— bulutları sevərəm... işte o... o keçib gedən buludları... eşsiz buludları!  (3. 56)  

Türk uşaq ədəbiyyatı Lafonten’in nağıl və təmsillərinin timsalında  fransız ədəbiyyatına 

Tənzimat dönəmində açılmışdı. Azərbaycan ədəbiyyatında ötən əsrin əvvəllərində fransız təsiri ya heç 

yox idi, ya da çox zəif idi, Dünya ədəbiyyatı bəzi istisnalarla Azərbaycan’a Rusiya’dan daxil olurdu. 

Rus uşaq ədəbiyyatının təsiri (bəzən hətta təqlid səviyyəsində təsiri) isə Azərbaycan uşaq 

ədəbiyyatının bir sıra ən önəmli mətnlərində qabarıq müşahidə olunurdu. Amma Cavidin yaradıcılığı 

Rusiya deyil, Türkiyə xətti ilə gəlişdiyindən burda məsələ bir qədər fərqli şəkil alırdı...  
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  Nənəm sordu: 

— Şermin, kimi 

Çox sevərsin? 

— Oo, nənəmi! 

— Başqa? 

— Babamı, şübhəsiz, 

— Daha? 

İzin verirsəniz 

Sayayım: Muhallebimi, 

Sütlacımı, şəkərimi, 

Həp şəkərləmələrimi; 

Bir az da gevrək sevərim... 

Fəqət, ən çox məktəbimi, 

Məktəbimi pək sevərim. (4. 36) 

Göründüyü kimi, "Şermin"dəki "Muhalləbim və müəllimim" şeiri qismən "Qız məktəbində" 

şeirini xatırlatsa da, Tofiq Fikrətin "Şermin"i 1914-cü ildə İstanbulda, Hüseyn Cavidin "Keçmiş 

günlər"i isə ondan bir il əvvəl Bakıda nəşr olunmuşdu. 

Keçən ilin yanvarında Türkiyə "Çocuk və Gənclik Ədəbiyyatı Yazarları Birliyi" başkanı 

Bican Yıldız Veysəl “Ədəbiyyat qəzeti”nin redaksiyasında qonaq olarkən mən ona Tofiq Fikrətin 

“Şərmin” kitabından əzbər örnəklər dedim, əvəzində Hüseyn Cavidin "Qız məktəbində" şeirinin 

Türkiyədə bilinib-bilinmədiyini soruşdum. Belə aydınlaşdı ki, “Qız məktəbində” şeirindən Türkiyəli 

mütəxəssislər xəbərsizdir. 

Bodlerin anlaşılmaz Yabançısı hara getsə, dünyanın sonuna qədər onunla olacaq buludları hər 

kəsdən daha çox sevir, Şərmin hamıdan çox muhallebini (şirniyyat) və məktəbi, Gülbahar isə hər 

kəsdən daha artıq Allahı və bütün insanları sevir. Bodlerin Albatrosu yerdə yaşaya bilmədiyi kimi, 

Cavidin də qəhrəmanları yaşamaq üçün bütün mənalarda səmanı, hüdudsuzluğu seçib. Cavidin “Qız 

məktəbində” şeiri ilə bağlı Kamal Abdullanın dəqiq bir müşahidəsini xatırlayıram: “Cavidin balaca 

Gülbaharı bütün insanları sevməyi ilə birbaşa, hamının başı üstündən, birbaşa gedib Füzulinin 

ideallarına qovuşur. Füzulunin yenicə doğulmuş Məcnunun dilindən dediyi: “Həm ver mənə qəm 

yemək kəmali / Həm aləmi qəmdən eylə xali!” Aləmi qəmdən xali eləmək ideyası Azərbaycan 

sənətkarının, yazıçısının, şairinin, elə bil ki, intəhasızlıq qarşısında bir missiyasıdır. Füzuli qarasına, 

ağına, sarısına baxmadan bütün aləmi xilas eləmək istəyirdi... Cavid bir qızcığazın dilindən hamını 

sevməyə hazır olan bir azərbaycanlı obrazını yaratdı”. 

XX yüzil ədəbiyyatımızda hamını, bütün insanlığı sevən azərbaycanlı obrazı məktəbli Gülbaharın 

timsalında təzahür etdi. 

Ötənlərdə bizim bir uşaq şairinin quş rəsmindən bəhs edən şeirini oxuyub fransız sürrealisti 

Jak Prevertin "Bir quşun rəsmini çəkmək üçün" şeiri barədə esse yazmışdım. Prevertin həmin şeirinin 

Rusiyada da, Türkiyədə də orta məktəblərin 5-ci sinfində öyrənilməsi tövsiyə edilir... Uşaq xəyalının 

sənət üfüqlərinə pərvazlanması, estetik dünyagörüşünün formalaşdırılması baxımından Prevertin şeiri 

hədsiz intibalar doğururdu... 

Öncə bir qəfəs rəsmi yaparsan 

Qapısı açıq bir qəfəs 

Sonra quş üçün 

Bir şey çəkərsən içinə 

Sevimli bir şey 

Yalın bir şey 

Gözəl bir şey 

Yararlı bir şey 

Sonra götürüb bir ağaca 

Asarsan bu rəsmi 

Bir baxçada 

Bir qoruqda 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   503 
 

Ya da bir ormanda 

Gizlənib gözləyərsən ağacın arxasında 

Səs çıxarmaz 

Qımıldamazsan 

Quş bəzən tez gələr 

Amma uzun illər gözləyə də bilər. 

Qərar verməzdən öncə 

Usanmayacaqsan  

Gözləyəcəksən  

İllərlə gözləyəcəksən gərəkirsə 

Rəsmin başarısıyla heç bağlılığı yoxdur çünki 

Quşun tez ya da gec gəlməsinin 

Gələcəyi olub da gəldimi quş 

Səs çıxarmaq yox 

Qəfəsə girməsini gözlərsən 

Girdimi qəfəsə fırçanla 

Üsulluca qapısını qapayarsan 

Sonra quşun bir tükünə toxunmadan  

Bütün qəfəs tellərini bir-bir silərsən 

Yerinə bir ağaç rəsmi çəkərsən 

Budaqlarının ən gözəlinə qondurarsan quşu.  

Təbii nə yapraqlarının yaşılını unudacaqsan 

Nə yellərin sərinliyini 

Nə də yay sıcağındakı böcək səslərini 

Otlar arasında. 

Sonra gözləyərsən ötsün deyə quş 

Ötməzsə çox pis 

Rəsm çox pisdir deməli  

Ötərsə gözəl olduğunun rəsmidir 

İmzanı ata bilərsən artıq 

Bir tük qopararsan üsulca 

Quşun qanadından 

Və yazarsan adını rəsmin bir köşəsinə. (5. 6)  

"Bir quşun rəsmini çəkmək üçün" sürrealist şeirdir. Rus pedaqoqlarının interpretasiyasında 

Prevertin şeirində təlqin olunan fikir ondan ibarətdir ki, həyat gözəldir, amma rəssam onu daha da 

gözəlləşdirə bilər. Türk interpretasiyasına görə, tablo dünyadır, quş fiquru insanın özüdür... və s.  

Prevert şüurardından, fəhmdən, röyadan, instinktiv, sövq-təbii düşüncədən yola çıxaraq, bütün 

sürrealistlər kimi, yaradıcılıq və yaradılış prosesində “əqlin və məntiqin nəzarətini" rədd edib, ənənəvi 

məntiqin sədlərini dağıdıb, metafizik məntiq yaradıb. Həm bu, həm də bunun əksi. Prevert quşu 

azadlıqdan qəfəsə salır və qəfəsin içində estetik iqlim qurşağı yaradır. Bu şeirdə hüzurun melodiyası 

misradan misraya uçur, sözdən sözə qonur... Uşaqlar üçün ədəbiyyat həm də budur. Və yuxarıda da 

qeyd etdiyim kimi, Prevertin "Bir quşun rəsmini çəkmək üçün" şeirinin Rusiyanın da, Türkiyənin də 

orta məktəblərinin 5-ci sinfində öyrənilməsi tövsiyə edilib... Zövqü, təfəkkürü uşaq yaşlarından 

etibarən bu kimi ciddi estetik dalğaya kökləməyin faydasını kim etiraf etməz. Uşaqlar üçün bu 

səviyyədə intellektual poeziya örnəkləri, milli ədəbiyyatımızda yox dərəcəsindədir, elə dünyada da 

çox deyil... Belinskinin sadaladığı və uşaq yazıçısına gərək olan bütün xüsusiyyətlər sanki bu şeirin 

yaradılışında iştirak etmişdir: “nəcib, sevən, riqqətli, sakit, körpəcə, sadədil bir qəlb, yüksək məlumatlı 

bir ağıl, şeylərə aydın bir baxış, yalnız canlı təsəvvür deyil, һəm də canlı, şairanə bir xəyal, һər şeyi 

canlı, rəngin surətlər һalında təsəvvür etməyə qabil bir xəyal lazımdır”. (6. 118) 

Hеrluf Bidstup uşaqlar üçün çəkən rəssamlara uşaq dünyasına nüfuz еdə bilmək üçün uşaqlaşmamağı 

tövsiyyə еdirdi. Yəni, sən еlə öz düşündüyün kimi təsvir еlə. Balaca onu öz bildiyi və gördüyü kimi 

qavrayacaq. Və dünya Cakondanı kimə bənzətmək istəyirsə, qoy bənzətsin. Uşaq onun çöhrəsində 

anasına məхsus cizgiləri arayacaq. Bu mənada Abbas Səhhətin 111 yaşlı “Vətən” şeiri 111 ildir ki, 
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Vətən düşüncəmizin ana sözünə çevrilib, 111 ildir ki, yeddidən yetmiş yeddiyə qədər hamıya Vətən 

sevgisini təlqin edir... Azərbaycanda hər kəsin təkcə ruhunda deyil, həm də qanında bir parça “Vətən” 

şeiri vardır. “Südüdür, kim dolanıb qanım olub...” 

“Vətən” şeiri ilk dəfə Mahmudbəyovla Səhhətin bir yerdə hazırladıqları “Yeni məktəb” 

“Üçünci il” dərsliyində çap olunub. Kitab üçüncü sinif şagirdlərinin dərs kitabı idi. Bir az əvvəl, 

“İkinci il” kitabında dərc olunmuş uşaq şeirlərinə görə Əli bəy Hüseynzadə Abbas Səhhətin dilini 

tənqid etmişdi. “Üçüncü il” kitabında isə artıq Səhhət təshih olunmuş, işlənmiş bir dillə “Vətən” şeirini 

yazırdı. 

Azərbaycan’ı həm də Səhhətin “Vətən” şeiri yaratdı.  
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ERZİNCAN AĞITLARINDA ÇOCUKLAR 

Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN1 
 “Hasret miydin ağıtlara, 

Yas indirdin umutlara, 
Yarım kalan hayatlara, 

Ecel olan Erzincan, 
Erzincan ah Erzincan!” 

Dr. Hüsamettin OLGUN 

Özet 

Ölüm hayatın yegane mirasıdır. Ölüme yazgılı insan, ölümle birlikte yaşarken, ölmeyi yaşarken 
hayatın temel sorusunun sadece hayatın bir anlamı olup olmadığını anlamak olmadığını, bilakis 
ölümün de varlığı ile yüzleşmek olduğunu fark eder. Ölümün varlığı ile yüzleşmek hayatı bir ağıta 
dönüştürmektir. Ölüme yazgılı hayatın dayanılmaz ağırlığı karşısında ağıtlar yakmaya başlar ve 
ağıt, varoluşun vazgeçilmeyen melodisi haline gelir. Ölüm sadece yaşadığımız, ama hiçbir zaman 
tecrübe edemediğimiz bir olgu olarak tam karşımızda durur. Sözlüklere bakacak olursak ağıt ya 
da mersiye “ölenin iyiliklerini alıp ağlamak, onun hakkında ağıt söylemek” anlamında Arapça 
mastar olan mersiye (risa’) “bu amaçla söylenen sözler” manasında isim olarak da kullanılır 
(Ulukütük, Kasım-Aralık 2016, S. 29, s.50-52). 

Bu çalışmada, “Erzincan ile ilgili özellikle deprem gibi yaşanan çeşitli afetlerden, olaylardan sonra 
söylenmiş ağıtlarda çocuklar nasıl yer almıştır?” temel sorusuna cevap aranacaktır. Erzincan ile 
ilgili ağıtlar çeşitli kaynaklardan taranarak nitel veri analizine tabi tutularak doküman incelemesi 
yapılacaktır. Bu yapılan incelemede özellikle çocukların durumuna bakılacak ve yapılacak 
tespitten sonra veriler betimsel analiz yöntemiyle elde edilen bulgulardan hareketle yorumlar 
yapılacak ve bir sonuca ulaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afetler, Erzincan, ağıtlar, çocuklar. 

 

CHILDREN IN ERZİNCAN LAMENTS 

Assoc. Prof. Dr. M. Abdullah ARSLAN2 

Abstract  

Death is the only legacy of life. While the person destined for death lives with death, While living 
to die, the basic question of life is not just to understand whether life has a meaning On the 
contrary, he realizes that death is also confronting his existence. To face the existence of death 
is to turn life into a lament. He begins to lament against the unbearable weight of life destined 
to death it becomes the indispensable melody of existence. Death stands right in front of us as a 
phenomenon that we only live in, but never experience. If we look at the dictionaries lament or 
elegy "Taking the good deeds of the deceased and crying, lamenting about him" Mersiye (risa '), 
which means Arabic infinitive It is also used as a noun meaning "words spoken for this purpose" 
(Ulukütük, November-December 2016, p. 29, p.50-52). 

In this study, "How did the children take part in the laments that were said about Erzincan after 
various disasters and events such as earthquakes?" The answer to the basic question will be 

                                                           
1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Öğretim Üyesi, 

mabdullaharslan@hotmail.com 
2 Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, 

mabdullaharslan@hotmail.com 
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sought. Documents related to Erzincan will be analyzed by scanning the laments from various 
sources and subjecting them to qualitative data analysis. In this examination, especially the 
situation of the children will be examined and after the determination to be made, the data will 
be interpreted based on the findings obtained by the descriptive analysis method and a result 
will be reached. 

Keywords: Disasters, Erzincan, laments/elegys, children. 

 

Giriş 

Ağıt  

Ağıt, bir kimsenin ölümü, bir yıkılış, bir göçüş hadisesi üzerine duyulan derin üzüntüyü belirtmek için 

söylenen ve yazılan şiirlerdir. Ağıt, anonim halk şiirinin yaygın nazım türlerinden birisidir. Ölüm, 

ölüm hadisesi ve yas gelenekleriyle bağlantılı olan ağıtlar, Anadolu’da ölenin ardından ağlamak, onun 

iyi taraflarını öne çıkarmak ve ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmek için söylenir. Bu işi yapana 

ise “ağıtçı” denir. Bugün Anadolu’da ölüm konulu şiirlere veya ölüm vesilesiyle söylenen şiirlere 

“ağıt” denilmekle birlikte ağıtın Türk kültüründe uzun bir geçmişi vardır. Hun döneminden itibaren 

Türklerde yas törenlerinin yapıldığını, bu törenlerde ağlayıp, sızlayıp şiir söyleyen kişilerin olduğunu 

takip edebiliyoruz1. Mutasavvıf şairler de özellikle mürşidleri, ihvanları gibi yakınlarının ölümü 

üzerine ağıt yakmıştırlar (Bali, 1997: 14-19). Erzincan ağıtları arasında bir kış günü meydana gelen 

1939 Depremi ile ilgili Ağıtçı Güllübacı’nın da bir ağıtına rastlanır. (Kara, 1993: 201) 

Ölüm merasimini ve ölüm hadisesini hikaye eden bir kelime vardır. Bu durum daha çok “yuğ” ve 

“sagu” kelimeleri ile karşılanmaktadır. Sagu kelimesi giderek yerini mersiye ve sonuçta ağıt 

kelimelerine bırakmıştır. Yok’tan geldiği söylenen yuğ kelimesinin nitekim Orhun Yazıtları’nda 

“katun yok bulmuş (ölmüş) erti” denilmektedir. Buradan hareketle kelimesinin yok’tan geldiği 

söylenebilir. Kaşgarlı Mahmut'a göre “yuğ” ölümden 3 veya 7 gün sonra verilen yemektir. 13. 

yüzyıldan beri Türkiye Türkçesi ile yazılmış kitaplardan toplanan tanıklarıyla tarama sözlüğünün 14. 

asır kaynaklarından mesela Işıkname'den toplayarak verdiği bilgiye bakılırsa “sagu” ölünün 

iyiliklerini duyuran ağıt ve mersiye mânâsına gelmekte, aynı asırda “sagucu” kelimesi ile beraber 

“sagu kalmak” fiili de kullanılmaktadır. 15. asırda Ali Şir Nevai ise “ağıt” kelimesini “ağlama” 

mersiye, ölü için yazılan şey, diye almaktadır. Hunların defin törenine dair verilen bilgi ise İsa'dan 

önce 3. yüzyıla aittir. Çin kaynaklarından hareketle bu tespit yapılmıştır (Bali, 1997: 14-19). 

İnsan ömrünün iki büyük hududundan sonuncusunu teşkil eden “ölüm” hadisesinin güzel sanatlara, 

şiire yani “ağıt” türüne ilham kaynağı olduğu bilinen bir gerçektir. Ağıtlar, şekilleri ve ilham ettikleri 

heyecanlar büyük ölçüde değişik olmakla beraber, bütün toplumlarda bulunur. Ağıtla methiyenin 

benzerlikleri olmasına rağmen ağıtın durumu daha hissidir, methiye ise daha çok övgüye yöneliktir. 

Bu arada ağıtın ilk ya da mersiye şeklindeki halinin Hz. Adem zamanından başladığı söylenebilir. 

Habil-Kabil meselesinde Habil’e karşı Hz. Adem'in söylemi akla gelmektedir. Müslümanlar arasında 

olduğu gibi Hristiyanlar arasında da dini törenlerde ağıt geleneğine rastlanmaktadır(Bali, 1997: 1-6).  

Türklerde ağıt, yuğ merasimi ve ağıt şeklinde devam etmektedir. Göktürkler’den önce Hunlar’da (İ.Ö. 

3.yy) görülmüştür. Daha sonra Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular eski Anadolu'da, mesela Yunus 

Emre divanında, Dede Korkut kitabında, beylikler döneminde, Osmanlı devrinde devam edegelen bir 

gelenektir. Bununla birlikte dış Türklerde (Azeri, Kazak, Kırgız, Kıpçak, Çağatay, Kerkük, Kıbrıs, 

Balkan Türklerinde) de ağıt geleneği vardır (Bali, 1997: 19-80).  

Tarihin, ölümle ilgili ağıt ya da en eski mersiyenin de Kabil'in Habil'i öldürmesi üzerine Hz. Adem 

tarafından söylendiğini kaydettiğini yukarıda söylemiştik. Bundan binlerce yıl sonra Kerbela Vakası 

denilince İslam tarihinde akla Hz. Hüseyin'in şehit edilişi gelir. 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) de 

Ömer b. Sa'd b. Ebi Vakkas'ın askerleri tarafından Kerbela'da şehit edilmiş bu olay klasik 

edebiyatımızda Kerbela mersiyelerinin ve “maktel-i hüseyin”lerin çıkış noktası olmuştur. 

Edebiyatımızda ölümle ilgili duygu ve düşüncelerin dile getirildiği türler arasında Divan 

edebiyatındaki mersiyelerle halk edebiyatındaki ağıtlar önemli bir yer tutar. İdrak edilmesi için çeşitli 
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dinler ve felsefi ekollerle düşünürler tarafından irdelenen ölüm 19. asrın başlarında romantizmin tesiri 

ile hemen her toplumun edebi eserlerine konu olmuştur. Türk edebiyatının da belli başlı temlerinden 

biri olan ölümün daha İslamiyet öncesinde sagu ve destanların asıl konusu olduğu ve bu edebi 

ürünlerden bazılarının günümüze kadar intikal ettiği bilinmektedir. Ölen kişilerin ardından düzenlenen 

yuğ törenlerinde ağıtlar yakılmış, ölenin iyi yanlarının anlatıldığı sagular söylenmiştir. Ölüm temi, 

İslam sonrası dönemde de edebiyatımızda varlığını devam ettirmiştir. Mersiyeler yoluyla Divan 

edebiyatında, ağıtlar yoluyla da halk edebiyatında önemli yer tutan ölüm hadisesi, Tanzimat sonrası 

edebiyatımızda, bilhassa şiirde, Fransız edebiyatının da tesiriyle metafizik bir derinlik kazanır 

(Ulukütük, Kasım-Aralık 2016, S. 29, s.50-52). 

Türk ve dünya edebiyatında ağıtla ilgili genel olarak Batı’da Rainer Maria Rilke’nin “Duino Ağıtları”, 

Ebu’l-Beka er-Rundi’nin Arapça “Endülüse Ağıt” şiirinden sonra bizde Tanzimat edebiyatında 

Abdülhak Hamit Tarhan “Makber”, söz konusudur. 

Anadolu'da biri vefat ettikten sonra ağıt yakma ritüeli kalabalık bir ortamda ortaya oturmuş önüne de 

bir bohça konmuş bir kadın evin ölen kişisi için ağır ağır bıraktığı yokluğun büyüklüğünden, vaktiyle 

ne çok iyilikte bulunduğundan bahseder. Ev sahibinin verdiği son nefes ağıdın ilk nefesi olmuştur ve 

duyulan türkü değil boşluğun ya da ayrılığın sesidir. Ayrılık boşluk oluşturur. Geride kalanlar onun 

içine ölen yakınlarına vakti ile göstermedikleri ilgilerini ya da söyledikleri kırıcı sözlerini doldururlar. 

İkisi de vicdanı rahatsız eder durur uzun zaman. Böylece her dinleyen ölümün ayrılığa sebep olan bir 

fasıla aracı olduğunun idrakine varsın. Ağıtçı her zaman kadın olmaz, bazen erkek olurmuş. Taziyeye 

gelenler ilk hafta geliyorlarsa bu durumla karşılaşabilirmiş. Çünkü ağıt yakma 3 ya da 7 gün boyunca 

sürermiş. Zamanla geleneğe dönüşen ağıt yakma gurbette, askerde, hapishanede, hastanede, 

depremde, selde ve benzeri afetlerde ölenlerin arkasından da söylenir hale gelmiş. Bazıları ağızdan 

kulaklara yayılmış, bazıları kağıttan gözlere. 6+5=11 ölçüsüyle ve dörtlük şeklinde yazılan ağıtların 

kiminin sahibi var kimi de anonim olarak kayıtlara geçmiş.  

Aynı zamanda ağıtlar, 4+3=7, 4+4=8 veya 4+4+3=11 dış şekil yapılarına da sahiptir (Bali, 1997: 222-

227). 

Söyleyenin Bayburtlu Zihni olduğu şu ağıt 1828 Rus İşgali üzerine yazılmış: 

Vardım ki yurdundan ayah göçürmüş  

Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı  

Camlar şirnest olmuş meyler dökülmüş  

Sakiler meclisten çekmiş ayağı  

Hangi dağda bulsam ben maralı  

Hangi yerde görsem çeşm-i gazalı  

Avcılardan kaçmış ceylan misali 

Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı  

Laleyi, sümbülü, gülü har almış  

Zevk u şevk ehlini ah u zar almış  

Ağıdın ölenlerin ardından yakıldığını söylemiştik. Ancak yukarıda şairin toprağının elden çıkması 

(ülkenin ölmesi) şöyle dursun köşesinin işgale uğramasını (hastalanmasını) ölmekle eşdeğer tutmuş. 

Zarara uğramasına dahi izin vermeyecek onu değerlinin değerlisi kabul edecek (Kılıç, Kasım-Aralık 

2016, S. 29, s.72-73). 

Anadolu ağıtları bizim için anonim olması, motifleri, şahısları, ölüm şekli, yer ve zamanı, inanç temeli, 

gelenek ve görenekler, tabiatüstü güçler, dini unsurlar, din adamları, doktor/hekim, çevre, eşya, 

hayvanlar muhteva bakımından görülmesi açısından önemlidir. Bu arada saz şairlerimizde ve halk 

hikayelerimizde de ağıtlar vardır (Bali, 1997: VIII). Sözlü kültür malzemesi olarak bizim halk 

edebiyatımızda önemli bir yeri kapsamaktadır. Kayıp, ayrılık ve ölüm şiirleri şeklinde 

tanımlanabilecek olan ağıtlar, ölüm merasimi ile olan ilişkisi düşünülerek “ölü gömme ve yas 

gelenekleri” üzerinde yoğunlaşmıştır (Bali, 1997: IX). 
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Milli kültürümüzün gelecek nesillere intikali kitaplar yazılar vasıtasıyla olmaktadır. Milletlere 

şahsiyetini veren, onların öz benliğini oluşturan dünya üzerindeki diğer milletler arasındaki farkını 

ortaya koyan, maddi ve manevi soyut varlık ve değerlerinin bütünü olan kültürlerdir (Kara, 1993: 1).   

Ağıtlar, bu kültür mirasımız yazılı şekilde ortaya konulması bakımından önemlidir. Bunun değişik bir 

türü de destanlardır denebilir. Erzincan, yazılı kaynaklara göre 1045 yılından beri 36 defa deprem 

yaşamıştır, gözyaşı dökmüştür. Yakın zamanımızda 1939 yılının 27 Aralık gecesi büyük bir yer 

sarsıntısı olmuş, şehir tamamen yıkılmış, 30-40 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 1983 depreminin 

ardından da yaklaşık 10 yıl sonra 13 Mart 1992 bir ramazan akşamı 19:20 gibi büyük bir deprem daha 

yaşamıştır ve evler, hastaneler, camiler, kıraathaneler yıkılmıştır. Erzincan'ın kaderi bu depremle 

yaşamak, depremle korkmak, depremle ölmektir. Nitekim bu 39 depreminden sonra yeniden kurulan 

şehir, 13 Mart 1992 depreminde aynı acıyı tatmış 653 kişi ölmüş, 4 bine yakın kişi yaralanmış, birçok 

işyeri hasar görmüş, konutlar yıkılmıştır.  

Depremlerin verdiği maddi ve manevi acılar, ızdıraplar, korkular Erzincan'ın yüreğini yakmış, onu 

içine kapanık yapmış, gülememiş, oynayamamış, çocuğuna bir şey bırakamamış ve bu ızdırabını, 

üzüntüsünü hafifletmek, rahatlatmak için ağıt yakmış, destan yakmış ve türkü yakmıştır (Kara, 1993: 

I-IV).  

Dolayısıyla taradığımız eserde 1939 depremi için (35), 1983 depremi için (5), 1992 depremi için şiirler 

yazılmıştır. En çok da 1992 depremi için 150’ye yakın şiir yazılmıştır.  

Bu şiirler genellikle 8'li, 11’li hece ölçüsü ile yazılmış “koşma” türündedir. Destan ve ağıtların konusu 

deprem, depremin ortaya koyduğu olumsuzluklardır. Şiirlerde Erzincan'ın bahtsızlığı, kaderinin kötü 

oluşu, talihsizliği, geçim sıkıntısı, ayrılık, ölüm, yalnızlık, göç, sılayı terk etme arzusu konuları 

işlenmiştir. Ferdi olan ağıtlarda ise genç yaşta ölen insanların iyi yönleri, aniden ölümlerin vermiş 

olduğu acı ve ızdırap dile getirilmiştir. Deprem sonrası oluşan olumsuzluklardan, soğuk, çadır 

sıkıntısı, hastaların tedavisi, geçim sıkıntısı, göç endişesi, mesken özlemi ve insanların diğer 

beklentileri anlatılmıştır.  

Erzincanlı yıllardan beri birçok sıkıntı 

çekmiştir. Rus, Ermeni mezalimini 

görmüştür, ama yıkılmamış, direnmiştir. 

Hiçbir kötü olay, deprem felaketi kadar 

onu perişan etmemiştir. Yıllarca çekilen 

çile, emek, kurulan düzen, ümit 

bağlanılan baba ocağı kısa bir yer 

sarsıntısı ile yerle bir olur, acı ve gözyaşı 

geriye kalır, tekrar bir umut, yeniden bir 

çaba, yaşama mücadelesi, fakat yeniden 

bir tufan.. hep böyle olmuş. Erzincanlı 

bir şeyin sahibi olamamış, ümitsizlik ve 

dökülen gözyaşları. Bir kısmı kurtuluş 

diye baba ocağını terk etmiş fakat 

orada(İzmit) da yer sarsıntısı ile 

karşılaşmış, bir kısmı dayanamamış ve 

geri dönmüş. Yeniden başlamış işine, 

ama yine yer sarsıntısı, korku, ümitsizlik.  

Deprem karşısındaki bu olumsuzluklar, ağıtlarda, destanlarda, türkülerde dile getirilmiş ve söylenmiş. 

İlimizin diğer sözlü halk anlatmalarına ve şiirlerine bakacak olursak deprem, göç, ayrılık, gurbet, 

hasretlik konularının işlendiğini görmekteyiz. Bu da bize o yerde yaşayanların sosyal ve kültürel 

yapısında nelerin etkili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Kara, 1993: IV-V). 

Depremin ardından yaşanan acıların ifade edilmesinde suç, zaman zaman felek, yazı, yazgı, şans, talih, 

baht gibi söylemler eşliğinde kadere atılmış, kader inancı hissedilir bir şekilde bu sözlü ürünlerde yer 

bulmuştur.  
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Aralık 1939 Depremi Sonrası Yazılanlarda Çocuklar: 

Âşık Sabit Müdami (Ataman) “Erzincan Destanı” şiirinde  

“Şiddeti şitada bu Nuh Tufan’ın, 

Kaldı deli düzde sabi sübyanın”der (Kara, 1993: 200). 

Bazı şairlerin şiirlerinde de çocukları gündeme getiren şöyle dizelere rastlanmaktadır: “..Anasız, 

babasız bunca kuzular, 

Kabul edenlere emanet oldu/..O gün doğan çocuklar ad almadı/..Onüç yaşındayken gurbete düştüm, 

Viran olan Erzincan’a uğradım (Malatyalı Âşık Mahmut Coşkuner)/..Kırıldı yavrumun kanadı 

kolu/..Yetim koydu nice sabi sübyanı/..Çocuğumun kanın emdi bağlarım/..Yavrular hıçkırarak anne 

arıyor, 

Çıplak masum yas tuttu iki yaşında/..Anasız, babasız, kuzular meler (O. Yüksel Serdengeçti)/..Macun 

ettin subyanları, pirleri/..Gül yüzlü yavrular sarardı, soldu/..” 

“Kara Haber” şiirinde çocuklarla ilgili şu dizelere rastlarız: “..Kimisi altı aylık, 

Kimi onüç ondört yaşında (Nazım Hikmet: 222) 

“Zelzeleden Sonra” şiirinde ..Hangi yaramaz, 

Ve haylaz çocuk 

Bu yıl bozmuş yuvaları” der Cevdet Kudret SOLOK (Kara, 1993: 242). 

Âşık Veysel “Erzincan” şiirinde “Kimi ana vermiş, kimisi baba, 

Nice yavru vermiş gelmez hesaba, 

Felek kor insanı ne kabdan kaba, 

Tarihli felaket nişan Erzincan” (Kara, 1993: 245) 

Talibi Coşkun “Zelzele ve Seylap Destanı” adlı şiirinde o günlerdeki çocukları dizelerinde şöyle 

anlatır: “Öksüz kaldık sayın İsmet İnönü, 

Göremedim evlatların gününü..  

Dedi sayın evlatlarım n’oldular, 

Ağır felaket altında kaldılar.. 

Ana kucağında öldü sabiler.. 

Çoluk çocuk biribirinin peşinde, 

Ana kucağına yatan ağlıyor.. 

Oğlum kızım n’oldu deyen ağlıyor.. (Kara, 1993: 205-213) 

“Erzincan’a Ağıt” şiirinde Niymet Yıldırım “Bir çocuk ağlıyor yoktur anası, 

Öteki arıyor yoktur babası, 

Dönecek yurduna yoktur obası, 

Yıkılmış her taraf baykuş yuvası.” diyerek çocukların durumunu anlatır (Kara, 1993: 248). 

Çocukların işlendiği “Yavrusuz anacıklar bağrına basarken taş, 

Anasız yavruların sel olmuş gözünde yaş, 

Ölümü özlemekte sağ kalan her kuru baş, 

Ah, güzel Erzincan’ım! Vah, derdli Erzincan’ım!” dizeleri de Halide Nusret Zorlutuna’nın Vah, 

Erzincan!” şiirinde yer almıştır (Kara, 1993: 251). 
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Kasım 1983 Depremi Sonrası Yazılanlarda Çocuklar: 

Dursun Cavaklı “Erzincan Depreminin Destanı” şiirinde Onsekiz Kasım’da sabaha karşı, 

Az kaldı yıkıla canım Erzincan. 

Eski toprak bina yarılıp uçtu, 

Yaşlı, çoluk çocuk çadıra göçtü.” (Kara, 1993: 191) 

Ocaklar sönüp gider, 

Masumlar cansız yatar.. (Kara, 1993: 196) 

Şiirlerden de anlaşıldığı kadarıyla bu deprem diğerlerinden daha hafif atlatılmış olup çocuklar daha az 

etkilenmiştir. 

 

Mart 1992 Deprem Ağıtlarında Çocuklar: 

Allah Sabır Versin Canım Erzincan: (Haşim Akarsu) 

Annesi hayatta, çocuğu ölmüş, 

Babası karanlıkta yıkıkta kalmış, 

Herkes evini terk edip dizine vurmuş, 

Sokakların virana dönmüş canım Erzincan. 

.. 

Dörtyola doğru hep harap olmuş, 

Kız yurdundaki öğrencilere ne olmuş, 

Postanesi yıkılmış, hatlar kesilmiş, 

Dünya ile bağlantını kestin canım Erzincan. 

.. 

Ağaçlar çiçeksiz, kökleri kurumuş, 

Sözlüsü, nişanlısı dizine vurmuş, 

Yetimi, öksüzü köşede kalmış, 

Muradın gözünde kaldı canım Erzincan. (Kara, 1993: 10) 

Yine, Halil Naci Akseki’nin Erzincan Erzincan Yandım Erzincan adlı şiirinde (Kara, 1993: 12) de 

“Öksüz kaldı, yetim kaldı yavrusu” dizesinde de çocuklarla ilgili yetim, öksüz kalma dile getirilmiştir. 

Erzincan: (Server Altıntaş) 

Vardım Erzincan’a bağları bozuk, 

Gözler yaşla dolu, yürekler ezik, 

Yavru boynu bükük, anaya yazık, 

Acınacak hale düştün Erzincan.. (Kara, 1993: 18) 

Yine aynı şairin “Erzincan” adlı şiirinde “Anama söyleyin, gelip görmesin, 

Yavrularım öldüğümü bilmesin, 

Ağla, ağla gözün yaşın dinmesin, 

Ağlanacak hale düştün Erzincan.. (Kara, 1993: 20) 

Ahmet Arıtürk de “Can Erzincan” şiirinde “Hani oğlum, gelinlerin, 
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Dayıların emmilerin, 

Boş beşiğe ninnilerin, 

Ah Erzincan, can Erzincan. 

Derken de bebek ve çocuklardan bahsedilmektedir.  

Aynı şiirin şu dörtlüğü Erzincan’ın kendisinin yetime benzetilmesiyle dikkat çekmektedir. 

Evsiz, barksız, işsiz kaldın, 

Nice günler eşsiz kaldın, 

Yetim gibi başsız kaldın, 

Ah Erzincan, vah Erzincan.. (Kara, 1993: 24). Aynı benzetme Mustafa Asal’ın “Erzincan” şiirinde de 

vardır. “Terk edilmekmiş, yıkılmakmış nasibi, 

Gözyaşını gizler bir yetim gibi, 

Haykırdım yokmuş Erzincan’ın şimdi sahibi..” (Kara, 1993: 31) 

Yine şair Mustafa Asal’ın şu serbest yazılan “Göz” şiirindeki ilgili durum şöyledir: 

Çocuğun gözü, 

Ölümü görmüş, 

Tutmuş küçük elleriyle 

Buruşturmuş.. (Kara, 1993: 28) 

Mehmet Zeki Baş’ın şu dizelerinde çocuk ve çocukluk ise şöyledir: 

“..Çocuktuk dinlerdik ana babadan/Muvakkat şehirdi geçici mekan..”(Canım Erzincan), “Şu döğünen 

yıkık, dökük duvarlar/Sırtında taşırdı çocukluğumu..”(Vurgun), “Neydi Ya Rab! O titreyiş 

haykırış/Yuva ister çoluk çocuk, karakış..”(Yalnız Erzincan) (Kara, 1993: 38-40). 

“Erzincan Destanı” adlı şiirde “..Kimi anasın arar, kimi babasın/Aklını yitirmiş yavrusun arar..”, 

“Küçüktür çocuklar anasın arar..”, “Anamı evimiz toprağa gömdü/Anamın yanında yavrum da öldü..”, 

“Üç yavru ile kaldım ortada/Felek koymadı ki erem murada..”, “Baba yavrusunu tanımaz oldu/..kimi 

sağ çıktı, kimisi öldü..” (Kara, 1993: 42-43). Buna benzer mısralar Ozan Dursun Cavaklı’nın şiirinde 

de söz konusudur: “Kimi ağlar, kimi yarasın sarar, 

Ana feryad eder, yavrusun arar, 

Öksüz yavrular babasın sorar, 

Öksüzler diyarı oldu Erzincan..” (Kara, 1993: 50) 

Şair Ahmet Cebre’nin “Erzincan” şiirinde de şu mısralar çocuklarla ilgili olarak dikkat çeker: 

“Gürültü içinde çöktü binalar, 

Kurtulamadı, ezildi körpe yavrular, 

Feryad ü figan eder analar, 

Baharımı kışa gömdün Erzincan. 

“..Baba gördüm beton altında çocukları, 

Betonu eşince parçalanmış parmakları, 

Feryadı inletiyor dağları, taşları, 

Dayanacak yürek mi koydun bizde Erzincan. 

“..Zengini bir saniyede fakir eyledin, 

Aldın babayı, çocuğu yetim eyledin. (Kara, 1993: 54) 
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Adı geçen şairin “Erzincan’a Ağıt” şiirinde ise bir oğlancığın ardından yakılanları duyarız: 

“Bir oğlancığım vardı babadan yetim, 

Dedim, içimde bir korku var, gitme Metin’im. 

..sekiz senede yavrularıma bir yuva kurdum, 

Sekiz saniyede elimden aldın Erzincan. 

..Doğum için eşimi götürdüm Sigorta’ya, 

O an bir oğlum gelmiş dünyaya, 

Ben kalmış idim çöken tarafta, 

Müjdesini bile alamadan gittim Erzincan. 

..acımı anlatmaya yetmez kelime, 

Nasıl bakarım bu yaşta dokuz yetime, 

İki gelinimi de dul bıraktın Erzincan” (Kara, 1993: 56-57) 

“Ayakları görünüyor enkaz altında babamın, 

Aynı yerdelerdi karım ile yavrularım.. 

Söyleyin yavruma beni beklemesin, 

Erzincan’a kara kin gütmesin.. 

Topraktan çıkardılar dört koç gibi oğlu, 

Bütün Çukurkuyu’yu gözyaşına boğdu, 

Altı çocuktan biri kız, o da sakat kaldı,..” (Kara, 1993: 58-59) 

Yine şu mısralar da bu yavrularla ilgili olarak değişik ağıtlarda dikkat çeker: 

“Yıkıldı binalar, yetim kaldı yavrular../ Anneler yavrusunu gömdü toprağa../ Enkazlar altında kaldı 

kuzumuz../ telef oldu köylünün kuzusu, danası../ gitti kefensiz yavrular../ yavruları yetim koyan 

Erzincan../ gözleri yaşlı anaların, dulların, yetimlerin../ Oğlum deyip bayılan../Anaların kucağı boş, 

bebeler öksüz kaldı../Bir anda felaket bizi salladı, 

Duran gardaşın elleri koynunda kaldı 

Hem yavrularımı hem yârim aldı, 

Bu dünyaya doyamadın Seher’im. 

...Çoluk çocuk sokaklarda meledi/..Sokaklarda yavrular sanki meliyor/..Analar evde yavrusun bekler, 

Yetim kaldı nice bebekler/..Mezarı oldu kızların Sağlık Lisesi/..Anasız kaldı kuzularla danalar/..Enkaz 

kalktı yavrunu sağ bulamadın/..Yuvasız yurt olmaz, yavrusuz yuva, 

Verdik yavruları kara toprağa/..Beton altındaki yavruya yazık/..Bütün çocukların neşesi söndü, 

Caddelerde çocuklar oynamaz oldu/..Çocuklar okula başlamaz oldu/..Çocukluğumu sattım 

bitpazarında ucuza/..Rastladık yavrusunu arayan anne ve babalara/..” (Kara, 1993) 

“Can Şehir Viran Şimdi” adlı şiirinde şair H. Ali Kasır “giden gelmemiştir/gelenin kolu kanadı 

kırık/oyuncakları kırılan çocuk/gibi şehir/ağlar..” dizelerinde şehri bir çocuğun durumuna benzeterek 

anlatır. (Kara, 1993: 90) 

Melek Kotanoğlu “Terk Saatleri” adlı ağıtında anne ve çocuğunu öne çıkarmıştır. 

..2/“Kucağında yavrularıyla enkaz altında kalan bir 

Anne, çocuklarının yaşı gözlerini öpüp, O’na sığınıyordu. Kanlar içerisinde Kelime-i Şehadet 

getiriyordu. 
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..3/Erzincan’da bir kuş var.. Kanadında (ahh! Sormayın kanadını!..) 

Yaralı bir kuş; yavrukuş.. “sevginin gül açımı” 

Ve bir yavrukuş ki, yavruların en sevgilisi, en yakını, en dertlisi.. 

-Sabahın, akşamındın sen; yuvamdın.. 

Meğer bir son nefesmiş “suuu!” diyen ses.. 

Suyun, doldurduğum bardakta kaldı. 

Ve yavrum, annesiz bir evde boynu bükük kundakta kaldı.  

..11/Erzincan! 

Üşütme çocuklarımızı kucağında 

Daha doyasıya öpücüklerimiz 

Çiçek açmamıştı yanaklarında..(Kara, 1993: 102-103) 

Müslüm Kumru veya Erzincanlı Seyrani “Gidiyor” adlı şiirinde göçenleri şöylece dile getirir:   

“Göçlerin yükleri terminal dolu/ 

Toplamış eşyasın yatağın halı, 

Kadınlar, çocuklar, babası, oğlu, 

Kötü talihine küsmüş gidiyor. (Kara, 1993: 116) 

“..Ağlaşır çocuklar anam nerede, 

Gözyaşların dinmez senin Erzincan. 

Kimi yetim kaldı, hem evsiz barksız, 

Kimi evlat verdi o ondan farksız, 

Çoğu ana vermiş, geri de öksüz, 

Açan bir gül idin, soldun Erzincan.” diyor “Erzincan’a Ağıt” şiirinde Ahmet ŞAHİN (Kara, 1993: 

143). 

“Erzincan’da Ağladım” şiirinde Nurettin Türkkan/Âşık Kul Nuri şunları söyler: 

Can verdi bir yavru yaşı tam dokuz, 

Bir elinde yumurta bir elinde tuz, 

Kimi altı aylık, kimisi otuz, 

Çok yiğit kefene sardım ağladım. 

“Erzincan Depremi” şiirinde “Kefen giydi oğlun kızın Erzincan” (Kara, 1993: 163-164) 

 

Sonuç 

Sonuç olarak taradığımız eserde 35 şiir 1939 depremi için, 5 şiir 1983 depremi için, en çok da 1992 

depremi için 150’ye yakın şiir yazılmıştır. Bu şiirler genellikle 8'li, 11’li hece ölçüsü ile yazılmış 

“koşma” türündedir.  

Ağıtların konusu deprem, depremin ortaya koyduğu olumsuzluklardır. Şiirlerde Erzincan'ın 

bahtsızlığı, kaderinin kötü oluşu, talihsizliği, geçim sıkıntısı, ayrılık, ölüm, yalnızlık, göç, sılayı terk 

etme arzusu konuları işlenmiştir. Ferdi olan ağıtlarda ise genç yaşta ölen insanların iyi yönleri, aniden 

ölümlerin vermiş olduğu acı ve ızdırap dile getirilmiştir. Deprem sonrası oluşan olumsuzluklardan, 

soğuk, çadır sıkıntısı, hastaların tedavisi, geçim sıkıntısı, göç endişesi, mesken özlemi ve insanların 

diğer beklentileri anlatılmıştır.  
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“ERZİNCAN 

Koyunlar bağrışır, kuzular meler, 

Yaralı bir ana kuzusunu beler, 

Düzdüğün ağıtlar kalpleri deler, 

Alevin her yana sündü Erzincan” diyerek sözlerimizi bağlıyoruz. 
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YEŞİM ARMUTAK’IN BATAKLIĞIN KIYISINDAKİ EV ADLI ROMANI ÜZERİNE  

BİR İNCELEME 

Prof. Dr. Tülin ARSEVEN1 

 

Özet 

Bataklığın Kıyısındaki Ev, Yeşim Armutak’ın Hayaletli Gölün Çocukları ve Mızıkacı adlı kitaplarının 
ardından yazdığı üçüncü çocuk romanıdır. Bu üç romanın dışında yazarın 2012 yılında yayımlanan 
Baykuş Yemini adlı bir çocuk romanı daha bulunmaktadır. Bataklığın Kıyısındaki Ev, 2007 yılında 
ÇGYD (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) tarafından Yılının En İyi Çocuk Romanı Jüri Özel 
Ödülü’ne değer görülmüştür. Roman geçmiş ile yaşanılan anı, gerçek ile düşü bir araya getiren, 
fantastik olayların yer aldığı kurgusuyla dikkat çekmekte; aile, arkadaşlık, cesaret, güven, 
dürüstlük, yardımlaşma gibi temel değerlerin önemine vurgu yapmaktadır. Çocukların yaşamı, 
toplumu ve insanları anlamalarına yardımcı olmaya çalışmakta; romanın kurmaca dünyası içinde 
yaşanan olaylar ve durumlar üzerinde düşünmelerinin, empati yapmalarının yolunu açmaktadır. 
Duygudaşlık ve eşduyum sözcükleriyle de ifade edilen empati, çocuğun toplumsal duyarlılık 
kazanmasını ve toplumla uyum içinde olmasını sağlayan önemli bir duygudur. Bireyin toplumsal 
çevreyi ve yaşanan olayları kavramasına yardımcı olacak birçok yol ve araç vardır. Edebiyat ve 
edebî metinler de bunlar arasında yer alır. Bu çalışmada Bataklığın Kıyısındaki Ev, çocuğun empati 
yaparak, başka yaşamlar üzerinden aile, dostluk, güven gibi birçok değeri anlamasının sağlanması 
noktasında nitel araştırma yöntemleri ile incelenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Yeşim Armutak, empati, eşduyum, duygudaşlık. 

 

AN ANALYSIS ABOUT THE NOVEL NAMED THE HOUSE NEAR THE MARSH  

BY YEŞIM ARMUTAK 

Prof. Dr. Tülin ARSEVEN2 

Abstract 

The House Near The Marsh is the third child novel written by Yeşim Armutak after the two books 
named The Children of Haunted Lake and Harmonica Player. Besides these three novels, the 
author also has another child novel published in 2012 with the name of The Vow of the Owl. In 
2007, The House NearThe Marsh had seen value jury's special awards of the best child novel by 
CYBA (Children and Youth Broadcasts Association). The novel points to the fiction that requires 
fantastic incidents which combine the past with memory, and reality with imaginary. It also 
emphasizes the importance of core values like family, friendship, trust, honesty, bravery, 
cooperation. This novel helps children understand life, society, and people. It also opens up the 
way for them to empathize and comprehend the incidents and the situations that happen inside 
the novel’s fiction world. Empathy, described by the words of compassion and sympathy, is the 
most important emotion that helps children be in compliance with society and to earn social 
sensitivity. There are many ways and channels that help individuals to understand the social 
environment and experiences. Literature and literary texts are one of them.  In this study, The 
House Near The Marsh is examined about points for children to understand many values like 
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family, amity, and trust by empathizing over other lives, with the usage of the qualitative 
research methods. 

Key words: Yeşim Armutak, emphaty, compassion, sympathy. 

 

Giriş 

Empati, Üstün Dökmen’e göre bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun 

duygularını ve düşüncelerini doğru anlamasıdır (Dökmen, 2002, s.135). Araştırmacılara göre 

empatinin, kendini açma, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişkisi vardır. 

Diğer insanlara kişisel duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen, topluma uyumlu ve sosyal duyarlılığı 

yüksek olan kişiler, aynı zamanda empati becerisine de sahiptirler (Dökmen, 2002, s.149). Kendinin 

ve diğerlerinin duygularının farkında olma, sosyal ve kişisel iyi oluşun önemli bir parçasıdır. Duygusal 

farkındalıkta ve duyguları ifade etmede herhangi bir problemin, kişiler arası ilişkiler ve fonksiyonlar 

üzerinde olumsuz etkileri vardır (Robins ve Hall’den akt.  Kuzucu, 2007, s.2). Araştırmacı Arzu T. 

Kızbaz’a göre “Empatik yaklaşım her insanın, özellikle sosyal iletişimin yoğun olduğu alanlarda 

çalışanların sahip olması gereken bir özelliktir. Bu yetinin kazanılması ancak ve ancak psikodrama 

ile mümkündür. Çünkü kişiler ancak bir sanatsal yapıtla bütünleştiklerinde, kendilerini oyunun 

başrolündeki karakterin ya da oyun içinde kendilerine yakın hissettikleri karakterin yerine koyarak 

oyuncu-izleyici arasında gerçekleşen o yadsınamaz iletişimi kurabilmektedirler. Eğitimin en başarılı 

yolu budur.” (Kızbaz, 2010, s.335). Üstün Dökmen de “Günümüzde, felsefede ve psikolojide kabul 

gören genel görüş, bireysel ahlakın toplumsal ahlaktan üstün olduğu yönündedir. Toplumsal ahlakta 

kişinin değeri edinmesi ve sürdürmesi toplumun (köyün, mahallenin) sorumluluğundadır, bu yüzden 

birtakım değerler yeterince içselleştirilemez, ancak toplumsal baskı altında varlığını sürdürebilir.” 

(Dökmen ve Dökmen, 2011, s.49) demektedir.  Empati becerisi araştırmacılara göre üç temel öğeden 

oluşmaktadır: 

1. Empati kuracak kişi kendisini başkasının yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla 

bakmalıdır. 

2. Empati kurabilmek için karşısındakinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamalıdır. 

3. Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayış, karşıdaki kişiye iletilmelidir (Özbek, 

2005, s.571-573). 

Empati ile ilgili bu temel bilgilerden yola çıkılarak bu çalışmada Yeşim Armutak’ın (D.1970) 

Bataklığın Kıyısındaki Ev (2007) adlı romanı çocuğun empati becerilerinin gelişmesine katkısı 

noktasında ele alınmıştır. 

 

Empati Hedefleri Ekseninde Bataklığın Kıyısındaki Ev  

Türkçe Sözlük’te “Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak 

önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin hüküm.” (TDK, 1988, 

s.1140) şeklinde tanımlanan ön yargı, Bataklığın Kıyısındaki Ev romanında altı önemle çizilen bir 

durumdur. Romanda çevresi tarafından ön yargılı bir bakış içeren tutum ve davranışlara maruz kalan 

kişi, Büyükhala’dır. Adı söylenmeyen, roman boyunca Büyükhala sözcüğü ile anılan yaşlı kadına, 

özellikle aile içinde takınılan olumsuz bir tutumdan söz edilir. Büyükhala, ilk olarak “Adı anıldığında 

ortaya çıkıp başa bela olan ürkütücü varlıklardan biriymiş gibi, hakkında hep fısıltıyla gizli gizli 

konuşulan, uzaklarda yaşayan o Büyükhala’nın.” (Armutak, 2007, s.9- 10) sözleriyle anılır. Ailesinin 

Büyükhala’dan söz ederken sergilediği tutum, romanın çocuk kahramanı Peren’de yaşlı kadına dair 

ön yargı oluşturur. Bu nedenle Peren, Büyükhala’nın evini ilk kez gördüğünde şaşırır. Çünkü ön 

yargıları nedeniyle Peren, Büyükhala’nın yıkık dökük, kasvetli bir evde oturduğunu varsaymaktadır. 

Oysa Büyükhala’nın evi, son derece bakımlı, hatta sevimlidir. Bu ilk yanılgının ardından romanın 

kurmacası içinde Peren’in Büyükhala’ya dair taşıdığı diğer ön yargıların da yavaş yavaş değiştiği 

görülür. Aslında Peren’in Büyükhala’ya karşı taşıdığı ön yargı, romanın kurgusunda itici gücü 

oluşturan bir çıkış noktasıdır. Peren’in yalnız yaşayan bu yaşlı kadının evinde bir ay için zorunlu 

olarak misafir olmayı kabul etmesi,  akrabalarının Büyükhala’ya karşı olumsuz tutum sergilemeleri 

ve yaşlı kadının uğursuz olduğu düşüncesine sahip olmalarıdır. Romanın olay örgüsü, Peren’in 
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Büyükhala’nın yaşadığı köye gitmesiyle başlar. Büyükhala’nın evinde kaldığı süre içinde Peren, bu 

yaşlı akrabasını tanıma fırsatı bulur. Romanın çözüm bölümünde ise, Peren’in başlangıçta Büyükhala 

ile ilgili düşüncelerinde yanılmış olduğu, akrabalarının yaşlı kadına haksızlık ettikleri anlaşılır. 

Peren’in ön yargılarından kurtulması, Büyükhala’nın gerçekte iyi bir insan olduğunu anlaması metnin 

önemli iletilerinden biridir. Romanın kahramanları ile empati kuran çocuk okurun çevresindeki 

insanlara bakışında ön yargıların varlığının olumsuzluğunu anlaması beklenmektedir.  

Bataklığın Kıyısındaki Ev’de okurda empati becerisi geliştirmesi beklenen bir diğer değer ise 

sevgi, arkadaşlık ve dostluğun önemidir. Romanın çocuk kahramanları Peren, Kuzey, Kuzey’in 

kardeşi Ufaklık ve Küçük Vahşi diye çağrılan küçük bir kız çocuğudur. Peren ve Kuzey on dört 

yaşlarındadır ve diğer ikisinden dört beş yaş kadar daha büyüktür. Peren, Büyükhala ile akrabadır. 

Peren ile ailesi Büyükhala’nın yaşadığı yerde değil, başka bir şehirde yaşamaktadır. Aralarındaki yaş 

farkına rağmen Kuzey, Küçük Vahşi ve Ufaklık ile Büyükhala çok iyi anlaşmaktadır. Büyükhala, 

çocukları koruyup kollamakta, onlar da yaşlı kadını sevip saymaktadır. Bu noktada roman, çocuk 

okuru için kuşaklar arası çatışmanın olmadığı güzel bir örnek oluşturmaktadır. 

Güven de romanda öne çıkan bir başka önemli duygudur. Peren, ön yargılarının da etkisiyle 

Büyükhala’ya karşı güven duymaz. Sadece adını duyduğu, hiç tanımadığı, üstelik de hakkında 

olumsuz sözler söylenen bu uzak akrabasına Peren’in ilk tanıştıklarında, hemen güven duymaması 

yanlış görünmemektedir. Peren’in yeterince tanımadığı Büyükhala’ya karşı temkinli yaklaşması doğal 

bir durumdur. Büyükhala’nın gizemli davranışları da romanın başlarında Peren’i haklı çıkaran bir 

görüntü çizmektedir. Ancak zamanla ve yaşanan birtakım olayların sonunda Peren ile Büyükhala 

arasında güven duygusu gelişir. Romandaki bu durumdan hareketle çocukların çevresindeki insanları 

tanımaya, anlamaya çalışmalarının olumlu yönleri gündeme gelmektedir.  

Birlik beraberlik de altı çizilen bir başka erdem olarak romanda yerini almaktadır. Romanın kötü 

adamı Baykuş’a karşı Büyükhala, Peren, Kuzey ve Küçük Vahşi’nin birlik ve beraberlik içinde 

olmaları önemlidir. Kötü adam Baykuş, açgözlülüğü nedeniyle çok uzun yıllar önce Büyükhala’nın 

nişanlısı Uçan Adam’ı öldürmüştür. Çünkü Büyükhala’da Baykuş’u zengin edecek bir çiçek (albatus) 

vardır ve o, yaşlı kadından bu çiçeği istemektedir. Romanın sonunda Baykuş, bataklıkta Büyükhala’ya 

zarar vereceği sırada Peren, Kuzey ve Küçük Vahşi, yaşlı kadına yardım yardım eder, onu kurtarırlar. 

Yaşananlar, birlikten kuvvet doğar sözünü doğrularken, çocuğa da birlik ve beraberliğin öneminin 

altını çizen bir örnek oluşturur.  

Bataklığın Kıyısındaki Ev’de romanın kötü adamı Baykuş aracılığıyla açgözlülüğün kötülüğü 

anlatılır. Baykuş, kolay yoldan zengin olmak adına en yakın arkadaşını öldürmekten çekinmemiş, 

yıllarca Büyükhala’yı takip etmiştir, yaşlı kadına zarar vermeyi düşünecek kadar kötüdür. Baykuş’un 

Büyükhala’dan almak istediği albatus on iki yılda bir ve yalnız bir kez bataklıkta açmaktadır. Bu 

çiçekten birtakım formüllerle ilaç, şurup, vb. bir çeşit özüt elde edilmektedir. Bu özüt ise kısa bir süre 

için de olsa insanlara birtakım güçler vermektedir. Bu güçler sayesinde söz konusu özüte sahip olan 

bir kişi, zengin olabilmektedir. Çiçeğin nasıl bulunacağı ve ondan nasıl öz elde edileceği bilgisine 

yalnızca Büyükhala sahiptir. Bu bilgi, Büyükhala’ya on altı yaşında iken büyükannesi tarafından bir 

aile mirası olarak bırakılmıştır. Büyükhala da bu mirası bırakmak için Peren’i seçmiştir. Romanın 

sonunda Peren, Baykuş’tan Büyükhala’yı kurtarmak için albatus çiçeğini ve formüllerin bulunduğu 

kâğıtları bataklığa atar. Böylece Peren uğruna cinayet işlenen, sahibini kolayca zengin edebilecek 

kadar büyük bir güç olan bir varlıktan ve buna dair bilgiden vazgeçer. Burada çocuk okurdan insan 

için ailesi ve sevdiklerinden daha önemli hiçbir şeyin olamayacağı, açgözlülüğün kötü olduğu ve 

insanlara çok büyük kayıplar yaşatabileceği iletisine ulaşması beklenir. Peren, albatusu bataklığa 

attığında Baykuş çiçeği almak için atılır ve bataklığa düşer. Bataklık bir anda Baykuş’u yutar. Baykuş, 

böylece açgözlülüğünü ve yaptığı kötülüklerin cezasını çekmiş olur. Ancak romanda bu konu ile ilgili 

olarak üzerinde durulması gereken başka önemli bir ileti daha vardır. Baykuş’un ölümünün ardından 

Büyükhala ve çocuklar, karakola gider ve durumu polislere anlatırlar. Albatus çiçeği ve özüte dair 

anlattıklarının gerçekliği konusunda polisi zor da olsa ikna ederler. Sonuçları her ne olursa olsun 

gerçeklerin gizlenmeden olduğu gibi anlatılması da okur çocuk açısından üzerinde düşünülmesi 

gereken önemli bir davranıştır.  
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İyilik ve yardımlaşma da roman boyunca sık sık, farklı şekillerde vurgulanan değerlerdir. Üstün 

Dökmen’e göre birisine yardım etme konusunun özünde hem egoist (kişinin başkasına yardım ederek 

aslında psikolojik açıdan kendileri için iyi gelen bir işi yapmaları) hem de diğergam güdü (empati 

yaparak gerçekten karşısındakine yardımcı olma arzusu) yatmaktadır. Egoist güdü, kişinin ruh 

sağlığını korumayı, diğergam güdü ise yardım konusunda toplumsal değerleri sürdürmeyi 

sağlamaktadır (Dökmen, 2002, 145-146). Bencil davranmayarak birilerine yardım etmek, ilk olarak -

romanın henüz başında- Büyükhala’nın yalnız kaldığı için Peren’i evinde kalmak üzere davet etmesi 

durumunda görülür. Peren’in anne ve babası, akrabalarının Büyükhala’ya dair olumsuz düşünceler 

taşıdığını, bu nedenle kimsenin ona yardım etmeyeceğini bilmektedir. Yalnız yaşayan bu yaşlı 

akrabalarına yardım etmek gerektiğini düşünürler ve Peren’i Büyükhala’nın evine gönderirler. Burada 

bir insanın yardım talebinin geri çevrilmemesi, yardımlaşma ve iyilik yapmanın önemi gibi değerlere 

vurgu vardır. Bunun dışında Büyükhala’nın kimsesiz bir çocuk olan Küçük Vahşi’ye karşı tutumu da 

önemlidir. Kimsesiz bir çocuk olan Küçük Vahşi, market sahibi olan bir ailenin yanında kalmaktadır. 

Ancak bu aile sevgiyle, özenle büyütmek ve iyi yetiştirmek yerine çocuğu market işlerinde 

çalıştırmaktadır. Oysa Büyükhala, Küçük Vahşi’yi koruyup sevmekte, çocuğa değer vermektedir. 

Küçük Vahşi de Büyükhala’yı sevmektedir. Küçük Vahşi, market sahibi kadının Baykuş ile bir olup 

Büyükhala’ya zarar vereceğini anladığında hemen yaşlı kadına haber verir. Bu davranış, bir yanda 

iyiliğin iyilik getireceği iletisini öne çıkarırken, diğer yanda Küçük Vahşi’nin yaşam koşulları 

konusunda okura empati yapma olanağı sağlar.   

Romanın ilginç noktalarından birini de halk hekimliğine dair olan kısımlar oluşturur. Büyükhala, 

birtakım bitkileri karıştırıp macunlar yapmaktadır. Bir kadın gelip Büyükhala’dan hastalığına şifa 

olacak bir ilaç yapmasını ister. Büyükhala, kendisinden şifalı karışım isteyen kadına doktora gitmesi 

gerektiğini, doğru olanın doktora gitmek olduğunu söyler. Kadının ısrarcı tutumu karşısında bitki ve 

baharatlardan bir karışım hazırlamak zorunda kalır. Ancak romanda modern tıbbın yerini hiçbir şeyin 

alamayacağı, böyle birtakım karışımların insanlara fayda sağlayamayacağı Büyükhala tarafından 

özellikle vurgulanır. Bu da okuru, üzerinde düşünmeye iten önemli bir başka iletidir.  

Romanda bilimin ve bilimsel bilginin önemine de dikkat çekilir. Bataklıkta açan çiçeği bulmak 

için Büyükhala, güneş, ay ve yıldızların konumlarının belirlenmesinde kullanılan tarihi bir ölçüm 

cihazı olan usturlap kullanır. Romanda usturlabın kullanımı iki açıdan önemlidir. İlk olarak 

Büyükhala’nın birtakım hesaplamalara, bir bilgiye dayanarak iş yaptığını gösterir. Burada usturlap, 

Büyükhala’nın yaşı, romanda çizilen yaşamı ile uyumludur. İkinci olarak okurun usturlabın ne 

olduğunu merak edip öğrenmesini sağlayacaktır. Usturlap uyduların, gelişmiş bilgisayarların ve 

iletişim ağlarının içine doğmuş, günümüz teknolojisi içinde her tür bilgiye ve donanıma çok kolay 

ulaşabilen çocukların bilim tarihini merak etmeleri için iyi bir araç olarak durmaktadır.  

 

Sonuç 

Bataklığın Kıyısındaki Ev, fantastik öğelerle zenginleştirilmiş güzel bir çocuk romanıdır. Yaşlı 

bir kadın (Büyükhala) ile ikisi on dört, ikisi ise dokuz yaşlarında olan dört küçük çocuğun (Peren, 

Kuzey, Küçük Vahşi ve Ufaklık) kahramanı olduğu olaylar dizisi, yaklaşık bir ay gibi bir süre içinde 

küçük bir yerleşim yerinde gerçekleşir. Renk renk çiçekler,  ıhlamur ağaçları, geniş kırlarla kaplı bu 

yerdeki bataklık, romanın önemli mekânlarındandır. Yaşanılan olaylarda Büyükhala’nın geçmişi 

önemli bir işleve sahip olduğu için zamanda geriye dönüşlerle geçmiş ile yaşanan an arasında ilgi 

kurulur. Kurgunun bel kemiğini, birtakım formüller kullanılarak doğru işlemlerden geçirildiğinde bir 

çeşit özüte dönüşen bir çiçek oluşturur. Kurgu, sahip olan kişiyi zengin edebilen bu çiçeğe ulaşma 

çabası etrafında şekillenir. Bu özel çiçeğe ulaşma serüveni arasında, romanda ön yargılı olmanın ve 

açgözlülüğün kötülüğü ile yardımlaşmanın, iyilik yapmanın, birlik olmanın, doğruluk ve dürüstlüğün 

önemi anlatılır. Hiçbir şeyin insan yaşamından daha değerli olamayacağına vurgu yapılır. Bütün bu 

değerlerin kurgusal bir metnin içinde ve heyecanlı bir macera etrafında işlenmesi, çocuğun metindeki 

olaylarla özdeşlik kurmasına yardım etmektedir. Böylece metnin kurmaca dünyası içindeki olaylar 

üzerinde düşünen, kendini roman kişilerinin yerine koyan çocuk çevresinde olan biteni, toplumsal 

yaşamı anlama becerisi kazanabilecektir. Bataklığın Kıyısındaki Ev çocuk romanlarının taşıması 

gereken okuma alışkanlığı kazandırma, okuma anlama becerilerini geliştirme, dili doğru ve güzel 
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kullanma gibi pek çok özelliğe sahip oluşunun yanı sıra empati yeteneğini geliştirerek çocuğun 

toplumsal yaşamı anlaması ve kendini hayata hazırlaması açısından da dikkate değer niteliktedir.    
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BUNUN ADI FİNDEL’İN SÖZLÜK BİLİMSEL BAKIMDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Engin YILMAZ1 

 

Özet 

Bunun Adı Findel, Andrew Clements tarafından yazılan dilin canlılığını nasıl koruduğunu, yeni 
türetilen kelimelerle nasıl zenginleşip derinleştiğini ve bu kelimelerin sözlüklerde nasıl yer aldığını 
ele aldığı çocuk romanıdır. Clements, romanında 5. Sınıf öğrencisi olan Nick adlı çocuk karakter 
vasıtasıyla dilin yerleşik kurallarına sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmış ve kuralcı (normatif) dil 
anlayışına karşı çıkmıştır. Ana karakter konumundaki Nick’in Dil Bilgisi ve Edebiyat öğretmeni olan 
Bayan Granger’a “Sözlük nasıl hazırlanıyor?” sorusunu yöneltmesi, okur-öğrencileri bir sözlüğün 
hazırlanma sürecini düşündürmesi bakımından önem arz etmektedir. Clements, bu strateji ile 
çocuk edebiyatının temel argümanlarından birisi olan “merak”ı başarıyla kullanmıştır. Romanda, 
Nick’in Bayan Granger’a “Ben hâlâ anlayamadım. Köpeğe bu adı kim veriyor? Kim karar veriyor 
buna?” diye sorması üzerine öğretmeninin, “Kim diyor köpeğe köpek diye. Sen diyorsun, 
Nicholas. Sen, ben, o. Bu sınıftaki, bu okuldaki, bu ilçedeki, bu ildeki hatta bu ülkedeki herkes 
köpeğe köpek diyor. Ama Fransa’da yaşasak köpeğe chien deriz. Almanya’da hund diyorlar.” diye 
cevap vermesi, onun yaratıcılığını ve keşfetme potansiyelini harekete geçirmiştir. Bir gün eve 
dönerlerken, arkadaşı Janet Fisk tükenmez kalemini düşürür ve Nick kalemi yerden alarak, “Al şu 
kalemini…” diyeceği yerde “Al şu findelini” diyerek herkesin “kalem” olarak kodladığı kelimeyi 
“findel” olarak kodlamıştır. Bu durum, Ferdinand de Saussure’ün geliştirdiği iki temel dilbilimsel 
ilke olan “göstergenin nedensizliği”ni ve “uzlaşmaya dayalı bir sistem olduğu”nu, henüz beşinci 
sınıf seviyesindeki öğrencilere sezdirmesi bakımından da önem taşımaktadır. Araştırmanın temel 
amacı; Bunun Adı Findel’in çocuk edebiyatında kült roman hâline gelmesinin nedeninin yalnızca 
taşıdığı edebi değerden kaynaklanmadığını, aynı zamanda hem dilbilimsel tespitler yapılması 
hem de modern sözlük biliminde kullanılan yöntemlerin okur-çocuğa -seviyesine uygun model 
kelimeler aracılığıyla- sezdirilmesi bakımından önemli bir eser olduğunu ortaya koymaktır.  
Araştırmada; Bunun Adı Findel, modern sözlük biliminin (lexicography) ilke, veri ve yöntemleri 
bakımından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırma, betimleyici yöntem ışığında doküman 
taraması tekniğiyle yapılandırılmıştır. Bunun Adı Findel, bir dil biriminin sözlükselleşme 
sonucunda sözlüklerde yer alması ve sözlük yapımı sürecindeki başlıca aşamalar bakımından 
analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; Bunun Adı Findel’in yalnızca edebi değeri bakımından 
değil, hem dilbilimsel tespitler yapılması hem de modern sözlük biliminde kullanılan yöntemlerin 
okur-çocuğa -seviyesine uygun model kelimeler aracılığıyla- sezdirilmesi bakımından önemli bir 
eser olduğu kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelime: Sözlük birimi, sözlüksel tanım, sözlük jürisi, hedef kitle, sözlük bilimi. 
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THIS IS NAME FINDEL’S IN TERMS OF LEXICOGRAPHIC EVAULATION 

Prof. Dr. Engin YILMAZ1 

Abstract 

This is Name Findel, a children’s novel written by Andrew Clements in which it deals with how 
language preserves its vitality, enriches and deepens with newly derived words, and how these 
words are included in dictionaries. In his novel, Clements approached the established rules of 
language with an interrogative perspective through the child character named Nick, who is a 5’th 
grade student, and opposed the normative understanding of language. “How is the dictionary 
prepared?” to Mrs. Granger, the Grammar and Literature teacher of Nick’s main character. It is 
important for the reader-students to think about the preparation process of a dictionary. With 
this strategy, Clements successfully used “curiosity” is one of the main arguments of children’s 
literature. In the novel, Nick told Ms. Granger, “I still don’t understand it. Who gives this name 
to the dog? Who decides that?” when his teacher asked, “Who says dog is dog. You say, Nicholas. 
You, me, it. Everyone in this class, this school, this district, this city, even this country calls dog a 
dog. But if we live in France, we’ll call the dog chien. In Germany they call it hund.” her reply 
activated Nick’s creativity and exploration potential. One day, while they were returning home, 
her friend Janet Fisk dropped her pen and Nick took the pen off the ground, saying “Take that 
findel” instead of saying “Take that pen ...”. This situation is also important in terms of making 
fifth grade students perceive the “randomness of language” and “a system based on consensus”, 
which are two basic linguistic principles developed by Ferdinand de Saussure. In the research; 
This is Name Findel has been analyzed in detail in terms of principles, data and methods of 
modern lexicography. The research has been structured with document scanning technique in 
the light of descriptive method. This is Name Findel has been analyzed in terms of the inclusion 
of a language unit in dictionaries as a result of lexicalization and the main stages in the dictionary 
making process. As a result of the research; it has been concluded that This is Name Findel is an 
important work not only in terms of its literary value, but also in terms of making linguistic 
determinations and impressing the reader-child-through model words appropriate to his/her 
level- the methods used in modern lexicology.  

Key words: Lexeme, lexical definition, dictionary jury, target group, lexicography. 

 

1. Giriş: 

Okurları hem çocuklar hem de yetişkinler olan çocuk kitaplarında, yazarlara önemli yükümlülükler 

düşmektedir. Çocuk kitabı yazarı, ürettiği kahramanlarla özdeşim kuran çocukların bilişsel, psikolojik, 

sosyal gelişimini dikkate almalıdır. Çocuk kitapları, “çocuğa görelik” ilkesi dikkate alınarak 

hazırlanmalı, çocuğun seviyesine ve yaşına uygun olmalıdır. Andrew Clements tarafından yazılan 

Bunun Adı Findel, çocuk edebiyatında kült-roman olarak kabul edilmektedir. Bunun Adı Findel, hem 

çocuk edebiyatı ilkelerine uygunluk bakımından hem taşıdığı yüksek edebi değer bakımından hem de 

modern dil biliminin bazı çetrefilli meselelerini çocukların seviyesine uygun bir şekilde irdelemesi 

bakımından önemlidir. Beşinci sınıf öğrencisi Nick aracılığıyla, sözlük hazırlama sürecinin, sözlük 

tasarlama ve yazım ilkelerinin, göstergelerin nedensizliği ilkesinin, dil sisteminin toplumsal 

uzlaşmaya dayanması ilkesinin ve adlandırma işleminin zihinsel aşamalarının irdelendiği Bunun Adı 

Findel’in çocuk edebiyatı ilkelerine (tasarım, konu, ileti, karakter, dil ve anlatım, eğitsel ilkeler) 

uygunluğunun yanı sıra sözlük bilimsel açıdan da incelenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

1.1. Problem Durumu:  

Çocuklara yönelik ders kitaplarında ve edebi eserlerde genellikle dilin yerleşik kurallarının 

sezdirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Ancak, dilin yerleşik kurallarını olduğu gibi çocuk-öğrencilere 

aktarmak ve onların da bu kurallara harfiyen uymalarını beklemek, çocuk-öğrencilerin keşfetme 

                                                           
1 Sakarya University, Science and Literature Faculty, Turkish Language and Literature Department, 

eyilmaz@sakarya.edu.tr 
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potansiyellerini ve öğrenme meraklarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Çocuk-öğrencilerin her 

meselede olduğu gibi, dil meselesinde de eleştirel bir bakış açısına sahip olmaları, kuralcı (normatif) 

dil anlayışı yerine yorumlayıcı ve yaratıcı bir yaklaşımı benimsemeleri onların psikolojik, sosyal ve 

dilsel gelişimleri bakımından daha uygundur. Nitekim çocuk edebiyatı yazarları, çocukların özdeşim 

kurabilecekleri kahramanlar/tiplemeler aracılığıyla düşünen, duyarlı, sorgulayan çocukların yetişmesi 

hedefine etkin bir şekilde katkı sağlayabilmektedir. Sözlükler, çocukların kişisel söz varlığının 

geliştirilmesinde önemli bir öğretim materyalidir. Sözlüklerin hazırlanma sürecinin irdelendiği Bunun 

Adı Findel’de, henüz beşinci sınıf öğrencisi olan Nick’in “Sözlük nasıl hazırlanıyor?” sorusunu 

öğretmenine yöneltmesi, çocuk edebiyatının temel argümanlarından birisi olan “merak”ın başarıyla 

uygulandığının bir göstergesidir. Dolayısıyla, kelimelerin sesletimlerini, yazımlarını, anlamlarını, 

kullanım alanlarını, dilbilgisel özelliklerini içeren sözlüklerin etkin bir kullanıcısı olmaları 

istenen/beklenen öğrenci-okurun katkı yapan birey hâline gelmesini karakterize eden Nick’in, 

kültürlerarası, uluslararası bir rol-model olduğu tespitini yapmak mümkündür. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı:  

Araştırmanın temel amacı; Bunun Adı Findel’in çocuk edebiyatında kült-roman hâline gelmesinin 

nedeninin yalnızca taşıdığı edebi değerden kaynaklanmadığını, aynı zamanda hem dilbilimsel tespitler 

yapılması hem de modern sözlük biliminde kullanılan yöntemlerin okur-çocuğa -seviyesine uygun 

model kelimeler aracılığıyla- sezdirilmesi bakımından önemli bir eser olduğunu ortaya koymaktır. 

 

1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları:  

Araştırma; 

 Bunun Adı Findel’de geçen sözlük birimler (kalem, kedi) ile, 

 Sözlük bilimi ilke, veri ve yöntemleri ile (sözlük hazırlama süreci, sözlük birimi 

seçimi, sözlük birimi metni yazma, sözlüksel tanımlama yöntemleri), 

 Dil biliminin temel ilke, veri ve yöntemleri ile (adlandırma süreci, göstergenin 

nedensziliği, dil sisteminin toplumsal uzlaşmaya dayalı olması) sınırlıdır. 

 

1.4. Araştırmanın Yöntemi:  

Araştırma, “betimleyici yöntem” ışığında “doküman taraması tekniği”yle yapılandırılmıştır.  

 

2. Kavramsal Çerçeve:  

Sözlük bilimi (lexicography); dil bilimi, toplum bilimi, insan bilimi, edebiyat, dini bilimler, eğitim, 

iletişim, ticaret, endüstri, turizm, uluslararası ilişkiler, teknoloji vb. alanlarla ilgili bir disiplindir. 

Sözlükler yalnızca bireysel ihtiyaçların değil aynı zamanda sosyo-kültürel ihtiyaçların 

karşılanmasında da etkin rol oynar (Svensen, 2009:1). Modern bir sözlüğün hazırlanmasında geçerli 

olan başlıca aşamalar şunlardır: i) Sözlük hazırlayıcılarının belirlenmesi, ii) Hedef kitlenin 

belirlenmesi, iii) Amacın belirlenmesi, iv) Zamanın belirlenmesi, v) Yöntemin belirlenmesi, vi) 

Derlem havuzunun oluşturulması, vii) Sözlük birimlerin (madde başı ögelerin) belirlenmesi, viii) 

Sözlük birimlerin tanımlanması. Standart bir sözlüğün yapısı, genellikle şu üç bölümden oluşmaktadır: 

i) Giriş, ii) Gövde, iii) Ekler. Sözlüklerde ana giriş (main entry) bölümünde yer alan sözlüksel tanımın 

(lexical definition) başlıca beş türü vardır: i) Çözümleyici (analytical) tanım, ii) Sözcük eşleştirmeye 

dayalı (word-match) tanım, iii) Özgüleştirici (typifying) tanım, iv) Birleştirici (synthetic) tanım, v) 

Kurala dayalı (rule-based) tanım (Jackson, 2016:144-147).  

 

3. İnceleme: 

3.1. Adlandırmanın Doğası:  

Bunun Adı Findel’de; dilde adlandırma süreci, ana karakter Nick üzerinden sorgulanmaktadır. Modern 

dil biliminde, adlar ontolojik değil, kavramsal (conceptual) bir bakış açısıyla ele alınmakta ve 

tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2010: 743). Ad, sosyal hayattaki veya zihinsel bağlamdaki bir ihtiyaç, 

değişim, gelişme ya da kurmaca bir yaratı sonucu “adlandırma/ad verme/ad koyma” (naming) denilen 

bir işlem sonucunda oluşturulur. Adlandırma süreci, “toplumsal uzlaşma”ya dayalı olarak şekillenir. 

Örneğin, “kalem”e niçin kalem denildiği doğal dil konuşuru tarafından artık sorgulanmaz. Türkçede 

“kalem” olarak bilinen kavrama, İngilizcede “pencil”, Fransızcada “stylo”, İtalyancada “pena”, 
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İspanyolcada “pluma” adları verilmiştir (Yılmaz, 2010: 743). Aynı durum Nick’in sorguladığı köpek 

kelimesi için de geçerlidir: “Ben hâlâ anlayamadım. Köpeğe bu adı kim veriyor? Kim karar veriyor 

buna?”. Aslında Dil ve Edebiyat öğretmeni olan bir “sözlük aşığı” Bayan Granger’ın Nick’in bu 

sorusuna verdiği cevap, dil bilimi alanında yetkin bir uzmana uygun bir karşılıktır: “Kim diyor köpeğe 

köpek diye. Sen diyorsun, Nicholas. Sen, ben, o. Bu sınıftaki, bu okuldaki, bu ilçedeki, bu ildeki hatta 

bu ülkedeki herkes köpeğe köpek diyor. Ama Fransa’da yaşasak köpeğe chien deriz. Almanya’da hund 

diyorlar”. Nick’in sorduğu bu soru, yalnızca dil bilimini değil dil felsefesini de ilgilendirmiştir. 

Antikçağ felsefesinden itibaren ad ve adlandırma problematiği tartışılagelmiştir.  Sözgelimi, Eflâtun, 

yuvarlak şeylere düz, düz şeylere de yuvarlak denildiğinde nesnenin özünde hiçbir değişiklik 

olmadığını belirtmiştir. Nitekim, Bayan Granger verdiği cevapta, sistematik dil biliminin kurucusu 

Saussure’ün geliştirdiği temel ilkelerden birisi olan “göstergenin nedensizliği”ne işaret etmiştir.  Yani, 

köpek kavramının, kendisine gösterenlik yapan k-ö-p-e-k ses dizilişiyle hiçbir bağlantısı yoktur. 

Ortada tamamen tesadüfi bir durum vardır. Ayrıca burada üzerinde durulması gereken önemli bir 

husus da, “kalem”, “köpek” vb. adların kalem nesnesinin, köpek hayvanının değil, zihnimizdeki kalem 

kavramının, köpek kavramının dildeki yansıması, karşılığı olduğu gerçeğidir. Şu hâlde ad terimi şöyle 

tanımlanabilir: “Adlandırma işlemi (süreci) sonucunda zihnimizdeki tasarımların tesadüfi olarak ve 

toplumsal bir uzlaşma sonucunda oluşturulan dildeki karşılıklardır” (Yılmaz, 2010: 746). 

 

3.2. Sözlük Biriminin Tespiti ve Tanımlanması:  

Romanda “köpek” ve “kalem” kelimeleri model kelimeler olarak seçilmiştir. Nick tarafından üretilen 

“kalem”in muadili olan “findel”in sözlüksel tanımı Webster İngilizce Sözlük’te şöyle yapılmıştır: 

findel is. Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan, çeşitli biçimlerde araç. [hlk. -üreten Nicholas Allen, 

Amerikan dili, 1987- bak. kalem]” (s. 104). 

“Findel”in muadili olan “kalem” sözlük biriminin tanımı TDK tarafından hazırlanan İlköğretim 

Okulları İçin Türkçe Sözlük’te şöyle yapılmıştır: 

kalem a. 1. Yazma, çizme gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç” (TDK, 2014: 290). 

Yukarıdaki tanımlara bakıldığında; TDK tarafından hazırlanan sözlükteki tanımın Nick tarafından 

üretilen ve 1987 yılında Webster İngilizce Sözlük’e alınan tanımla birebir aynı olduğu görülmektedir. 

Collins Dictionary’de ise “pen” şöyle tanımlanmıştır: “Mürekkeple yazmak için kullandığımız uzun 

ince bir nesne” (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pen, ET: 24.9.2020). 

   

3.3. Sözlüklerin Özgünlüğü ve Güncellenebilirliği:  

Bunun Adı Findel’de sorgulayan bir çocuk olan 5. sınıf öğrencisi Nick’in Dil ve Edebiyat öğretmenine 

-aslında dersi kaynatmak amacıyla- yönelttiği şu soru dikkat çekicidir: “Öğretmenim sınıfta bir sürü 

sözlüğümüz var, hele şu koskocaman… Bu kadar sözcüğü nerden bulmuşlar? Başka başka 

sözlüklerden mi kopyalamışlar? Yani, çok kalın bir kitap gerçekten”. Nick’in sorusu, sözlüklerin, 

özellikle de okul sözlüklerinin kullanıcılara yararlı olmasını sağlayan iki temel ölçüte vurgu yapması 

bakımından önemlidir: “Özgünlük” ve “güncellenebilirlik”. Metinlerarası ilişkiler, bir sözlüğün özgün 

olup olmadığını belirleyen en önemli ölçüttür. Sözlüklerdeki metinlerarasılık, “alıntı” (iktibas) ve 

“kesyap” (kolaj) şeklinde kendisini gösteriyor ise o sözlüğün özgünlüğünden söz edilemez. Bu 

doğrultuda, sözlüklerde özgün veri toplama araçları kullanılmalı ve kapsamlı derlem havuzu 

oluşturulmalıdır. Sözlük metni yazılırken çocukların seviyesine uygun tanımlar yapılmalı, verilen 

tanık cümleler de çocuklara göre olmalıdır. Bu çerçevede, yalnızca ders kitaplarının, çeşitli çocuk 

edebiyatı eserlerinin taranması yeterli değildir. Hedef kitleye uygun konuşma ve yazma uygulamaları 

aracılığıyla elde edilen dil verileri de sözlükte değerlendirilmelidir. Aksi takdirde, isimleri, kapakları 

farklı fakat içerikleri hemen hemen aynı olan sözlükler yayımlanacaktır. Sözlüklerin özgünlüğü, 

Alman sözlükçülüğünde de tartışılan bir meseledir. Kühn’e göre; Almancanın okul sözlükleri, ilk ve 

sonraki sınıflar için ya sadece alfabetik sözcük listeleri ya da yetersiz doğru yazım sözlükleridir. 

Çoğunlukla biçimsel dil bilgisi konularını içermektedirler. Kühn’e göre; Almanya’daki okul sözlükleri 

bugüne kadar doğru yazım sözlük çalışmalarının bir görüntüsüdür (bk. Kühn 1991; Kühn 1998/1999). 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pen
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3.4. Sözlük ve Kullanıcı İlişkisi:  

Modern sözlük biliminde sözlük-kullanıcı ilişkisi önem kazanmıştır. Sözlük hazırlamada 1970’lerden 

beri yaygın olan eğilim “kullanıcı dostu” anlayışıdır. Bu anlayışın doğmasının nedeni, büyük ölçekli 

bilginin küçük bir alana sığdırılmasının yeniden değerlendirilmesi ihtiyacıdır. “Kullanıcı dostu” 

olması beklenen/istenen sözlüklerin başlıca kullanıcı tipleri şunlardır: i) Okur-yazar olan yetişkinler, 

ii) Okul öğrencisi olan gençler ve çocuklar, iii) Sözlükteki dilin doğal konuşurları veya evrensel 

nitelikli dil öğrenicileri, iv) Genel kullanıcılar, dil bilimciler veya diğer alan uzmanları (Atkins ve 

Rundell, 2008:24-29). Bunun Adı Findel, bu tasnif çerçevesinde değerlendirildiğinde, hedef 

kullanıcının ikinci grup olduğu (Okul öğrencisi olan gençler ve çocuklar) anlaşılmaktadır.  (Atkins ve 

Rundell, 2008:21). Nick’in sözlüğün nasıl hazırlandığını merak etmesi ve kalem (pen) yerine findel 

kelimesini üretmesi, kullanıcıların da (beşinci sınıf öğrencisi olsalar bile) sözlüğe katkı 

sağlayabileceğinin en belirgin kanıtı olarak değerlendirilebilir. Romanda findel kelimesinin Webster 

İngilizce Sözlük’e alınmasının serüveni şöyle anlatılmıştır: 

 

i) Nick’in aklına parlak bir fikir gelmesi: Bir gün eve dönerlerken, arkadaşı Janet 

Fisk tükenmez kalemini düşürür ve Nick kalemi yerden alarak, “Al şu kalemini…” 

diyeceği yerde “Al şu findelini” der (s. 44). “Findel mi? Findel de nedir?” diye sorar 

arkadaşı. “Yakında ne olduğunu anlarsın. Görüşürüz” der ve Janet’tan ayırılır. “Parlak 

fikir Nick’in aklına o sırada gelir” (s. 44). 

 

ii) Nick’in kırtasiyeden findel istemesi: Nick, kalem yerine findel sözcüğünü 

bulduktan sonra ilk iş olarak bir kırtasiyeye gitmiş ve findel istemiştir. “Kadın alnını 

kırıştırdı. ‘Bir ne?’ Nick, ‘Bir findel,’ derken kadının arkasındaki rafta duran 

tükenmez kalemleri işaret etti bu kez. ‘Siyah olsun, lütfen.’ Kadın Nick’e kalemi 

uzattı. Nick de parasını verip, ‘Teşekkür ederim’, dedi ve çıkıp gitti. Altı gün sonra 

kırtasiyecinin tezgâhı önünde bu kez Janet duruyordu. Aynı dükkân, aynı kadın. Bir 

günce John, ondan bir gün önce Pete, ondan bir gün önce Chris, ondan bir gün önce 

de Dave gelmişti. Janet, Nick’in aynı kadından findel istemek üzere gönderdiği 

beşinci çocuktu. İşte, Janet findel istediğini söyler söylemez, kadın hemen elini 

kalemlere uzatıp, ‘Mavi mi, siyah mı?’ diye sordu.” (s. 46)  

 

iii) Nick ve arkadaşlarının kalem yerine findel kelimesini kullanma konusunda 

yemin etmeleri: Nick ve arkadaşları kırtasiyeden findel istemelerinin anlaşılmasının 

verdiği güvenle aralarında bir anlaşma imzalamışlardır: “Bugünden itibaren sonsuza 

kadar bir daha KALEM sözcüğünü asla kullanmayacağım. Onun yerine FİNDEL 

sözcüğünü kullanacak ve başkalarının da kullanması için elimden geleni yapacağım.” 

(s. 47)  

 

iv) Nick’in Bayan Granger’ın dersinde findel’den söz etmesi: Nick, Bayan 

Granger’in dersinde onun ve sınıf arkadaşlarının dikkatini çekecek biçimde, sözleşme 

imzaladığı arkadaşlarının da desteğiyle kalem yerine findel sözcüğünü kullanmıştır. 

“Ders zili çalar çalmaz, Nick parmağını kaldırıp, ‘Bayan Granger, findelimi 

umutmuşum,’ dedi. Üç sıra ötesinde oturan John, ‘Bende yedek bir tane var, sana 

ödünç veririm, Nick,’ diye atıldı. ...Bayan Granger da, sınıftaki bütün çocuklar da açık 

ve net bir şekilde mesajı almışlardı. Nick’in John’dan ödünç aldığı o siyah plastik 

şeyin tıhaf bir adı vardı... Değişik... hiç duyulmamış bir ad: Findel.” (s. 48-49). 

 

v) Findel’in kullanımının okulda yaygınlaşması: Nick ve arkadaşları okulda fotoğraf 

çekimi yapılan gün aralarında plan yapmışlardır. “Saç baş düzgün, bütün sınıf 

sırıtarak konferans salonunun sahnesine dizilmişti. Ama fotoğrafçı, ‘Gülümseyiiiiin!’ 

dediğinde, hiç kimse öyle yapmadı. Onun yerine bütün çocuklar, ‘Findel!’ dediler ve 

kameranın görebileceği şekilde kalemlerini kaldırdılar. Fotoğrafçının filmi bitmişti. 

Dolayısıyla beşinci sınıfın bundan başka grup fotoğrafını çekemedi. ...Ancak bu, 
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okuldaki bütün çocukların yeni sözcüğü dillerine dolamalarına neden oldu. İnsan, 

yeni bir sözcük kaptığında onu durmadan yineler. Lincoln ilkokulundaki çocuklar 

Nick’in yeni sözcüğünden hoşlandılar –hatta ona bayıldılar.” (s. 51-52). 

 

vi) Kalem yerine findel’i kullanmanın yasaklanması: Bayan Granger kalem yerine 

findelin kullanılmaması konusunda bütün okula bir uyarı yapmıştır. “Bundan böyle, 

kalem sözcüğü yerine findel sözcüğünü kullananlar, dersler bittikten sonra okulda 

kalıp, yüz kere şu yazıyı yazacaktır: Bu cezayı bir kalemle yazıyorum.” (s. 52) Ancak 

bu durum findelin daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bayan Granger Nick’le 

bir konuşma yapmaya karar vermiştir. “‘Onu o... öteki sözcükle değiştirmek gerekli 

mi gerçekten? Kalem sözcüğünün çok uzun bir geçmişi var. Eski Yunanca’da kamış 

anlamındaki kalamos’tan gelir. Zamanla, bugün kullandığımız kalem sözcüğüne 

dönüşmüştür, çünkü ilk yazı gereçleri kamıştan yapılıyordu.” (s. 55). Ancak, Bayan 

Granger, Nick’i ikna edemez. 

 

vii) Okul müdürünün Nick’in ailesini evlerinde ziyaret etmesi: Findel’i kullandığı için 

okuldan sonra cezaya kalan birçok öğrenci için okul yönetimi geç saatlerde ek 

otobüsler koymuş ve veliler, öğrencilerin okul sonrası bu kadar okulda kalmalarından 

hoşlanmayıp durumu okul yönetimine şikâyet etmişlerdir. Okul müdürü Bayan 

Chatham da Nick’in ailesini evlerinde ziyaret etmiş ve Nick’in yeni sözcüğünün 

okulda yarattığı durumdan duyulan rahatsızlığı aileye iletmiştir. Ancak ailesi okul 

müdürü gibi düşünmemektedir. “‘Yani, çocukların komik bir sözcük üretip 

kullanmalarının gerçekten ne sakıncası var?’ Müdire hanım iç çekerek şöyle yanıtlar: 

‘...Kurallar olmak zorunda. Sözlükler de bunun için var. Hem zaten, asıl sorun o 

sözcük değil, otoriteye gösterilen saygısızlık.” (s. 61) 

 

viii) Findel kelimesinin basında yer alması: Nick’le aynı okulda okuyan       

çocuğu olan Judy, yerel bir gazetede muhabirdir ve findel sözcüğünü haber yapar. 

“Düzen ve otoriteyi temsil eden güçlerin savunucusu Bayan Granger findel-taraftarı 

yüzlerce gençle savaşıyor. Her iki taraf da pes etmiyor” (s. 76). Bu konunun gazetede 

yayımlanmasının ardından findel sözcüğü özellikle çocuklar ve gençler tarafından 

sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Olaylar Nick’in kontrolünden o kadar çıkmıştır ki 

gazete haberinin ardından büyük bir televizyon kanalı Nick ve Bayan Granger’e ulaşır 

ve Nick televizyon programına dahi çıkar. 

ix) Findel’in bir marka olması: Findel sözcüğünün ülke çapındaki tanınırlığından 

yararlanmak isteyen Bud Lawrence adındaki girişimci Nick’in babasına ulaşır ve 

findeli marka yapmak için aynı zamanda eski arkadaşı olan Nick’in babasını ikna 

eder. “‘Hong Kong ve Japonya’daki birkaç büyük kalem ve tükenmez üreticisiyle de, 

ciddi paraların söz konusu olduğu anlaşmalar yapmak üzereyim. Tom seninle açık 

konuşacağım. Bay Allen, Bud’ın bürosundan çıkıp doğruca caddenin karşı tarafındaki 

bankaya gitti. Nick’in adına bir hesap açtırdı.” (s. 88-91). Findel sözcüğü hem 

çocuklar hem yetişkinler tarafından kullanılır olmuştur. “Findel başını almış 

gidiyordu: Findel gömlekleri, findel güneş gözlükleri, findel silgileri, findel defterleri, 

findel kağıtları ve daha neler neler vardı. ... (s. 92-95).  

 

x) Findel’in Webster İngilizce Sözlük’te yer alması: Sözlükle birlikte gelen mektupta 

ise kısaca şunlar yazılıdır: “Sevgili Nicholas, Bu mektubu okuyorsan, findel sözcüğü 

sözlüğe eklenmiş demektir. Tebrikler!” 

 

4. Sonuç ve Öneriler: Araştırma ile şu sonuçlara/önerilere ulaşılmıştır: 

 Okurları hem çocuklar hem de yetişkinler olan çocuk kitaplarında, yazarlara önemli 

yükümlülükler düşmektedir. Bu açıdan, çocuk kitaplarının yayımlanmadan önce, çocuk 

bilimi uzmanları, toplumbilimciler tarafından incelenip değerlendirilmesi yararlı 

olacaktır. 
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 Çocuklara yönelik hazırlanan sözlüklerin yayımlanmadan önce intihal programı 

aracılığıyla diğer sözlüklerle aralarındaki benzerliklerin tespit edilmesi yerinde olacaktır. 
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ÇOCUK KİTAPLARINDA İSTANBUL GÖRÜNÜMLERİ: BİRSEN EKİM ÖZEN ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR1 

Öğr.Gör. Hatice Derya YILMAZ2 

 

Özet 

Çocukların dünyayı keşif süreçlerinde yaşadıkları deneyimler kadar tanık oldukları ve edebiyat 
yoluyla öğrendikleri de etkilidir. Çocuklar, karşılaştıkları iyi kurgulanmış çocuk edebiyatı 
eserleriyle yaşadıkları çevre, mimari ve tarihi yapılar, bu yapıların tarihsel süreçte oynadıkları 
roller ve değişimler, şehirlerin yaşam biçimlerini, kültürel temeller gibi pek çok konuda bilgi sahibi 
olabilirler. Bu amaçla, çalışmanın amacı Birsen Ekim Özen’in “Şirin İstanbul’u Geziyorum 1” ve 
“Şirin İstanbul’u Geziyorum 2”  isimli kitap setlerinde İstanbul’un nasıl ve ne şekilde 
yansıtıldığı üzerine temellendirilmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “Doküman 
Analizi Deseni” kullanılmıştır. Doküman analizi deseninin derinlemesine bir araştırmaya imkân 
tanıması tercih sebebini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda temin edilen kitaplar 
ön okuma yapılarak fişlenmiştir. Daha sonra ise hazırlanan formlarda İstanbul’a yönelik veriler 
alt başlıklara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmalar sonucu, İstanbul’un Tarihî 
Mekânları, İstanbul’un Semtleri, Tarihî Kişilikler, Şehir Yaşamı, İstanbul’da Yemek Kültürü gibi alt 
başlıklar oluşturulmuştur. Bu alt başlıklara yönelik olarak ise gerekli sınıflandırmalar farklı 
formlarda yeniden düzenlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, 
Süleymaniye Camisi gibi İstanbul’un sembol mekânları olan yerlerin tarihine yönelik bilgilerin 
yanında, bu yapıların çevrelerindeki yaşam alanları, mekânlar, caddeler ve sokaklar da konu 
edilmiştir. İstanbul özelinde tarihine tanıklık eden, sembol mekânların yapımında katkı sunan 
veyahut yöneticilik yapmış olan kişilere ve yaşamlarına dair ayrıntılara da yer verilmiştir. 
İstanbul’un günlük yaşamı ve yaşam alanları da canlı bir panoramayla resmedilir gibi 
yansıtılmıştır. Kitaptaki resimlemelerde ise gerçek mekân ve kişi fotoğraflarının yanında 
çizimlerden faydalanılmıştır. Bu yönüyle kitap genel sınırlarla çizilmiş bir gezi rehberi olarak da 
düşünülebilir. Aynı zamanda tarihsel süreçte isimlerin değişmesiyle de geçmiş ve bugün arasında 
değişen dil ögelerinin de farklılıkları eserlerde yer almıştır. Bu bağlamda Birsen Ekim Özen’in 
çalışmaya konu eserlerinin İstanbul’u çocuk duyarlığına uygun ve çocukların ilgilerinin canlı 
tutulduğu bir kurgu içinde ve yaşamla iç içe şekilde yansıttığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk edebiyatı, çocuk yazını, çocuk ve şehir.  

 

VIEWS OF ISTANBUL IN CHILDREN'S BOOKS: THE SAMPLE OF BİRSEN EKİM ÖZEN 

Abstract 

It is as effective as the experiences that children experience in the process of discovering the 
world as they witness and learn through literatüre. Children can learn about many topics such as 
the environment, architectural and historical structures in which they live with well-established 
works of children's literature that they encounter, the roles and changes that these structures 
play in the historical process, the way of life of cities, cultural foundations. For this purpose, the 
aim of the study is based on how and how Istanbul is reflected in Birsen Ekim Özen's book sets 
entitled ““Şirin İstanbul’u Geziyorum 1” and “Şirin İstanbul’u Geziyorum 2“.“Document Analysis” 
from qualitative research methods was used in the study. The fact that the document analysis 
pattern allows for in-depth research is the reason for preference. The books provided for the 
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purpose of the study were pre-read and marked. Later, in the prepared forms, the data for 
Istanbul was divided into subheadings and classified. As a result of the classifications, 
subheadings such as historical places of İstanbul, districts of İstanbul, historical personalities, City 
Life, Food Culture in İstanbul were created. For these subheadings, the necessary classifications 
have been rearranged in different forms. As a result of the classifications, subheadings such as 
historical places of Istanbul, districts of Istanbul, historical personalities, City Life, Food Culture 
in Istanbul were created. Details about the people and their lives who witnessed the history of 
Istanbul, contributed to the construction of symbol spaces or acted as managers were also 
included. Istanbul's daily life and living areas are also reflected as depicted in a vivid panorama. 
In the illustrations in the book, drawings were used alongside photographs of real places and 
people. In this aspect, the book can also be considered as a travel guide drawn with general 
boundaries. At the same time, with the change of names in the historical process, differences in 
language elements that change between the past and the present were also included in the 
works. In this context, it has been determined that Birsen Ekim Özen's works reflect İstanbul in 
a way that is appropriate to children's sensitivity and intertwines with life in a fiction that keeps 
children's interests alive. 

 

1. GİRİŞ 

Çocuk edebiyatı eserleri çocuğun kendisine, çevresine dair yargılar oluşturması bakımından 

önemlidir. Bu sebeple çocuklara aktarılmak istenen iletiler kurgusal çocuk edebiyatı eserleri ile 

sunulabilir. İnsana dair pek çok konu, tema ve duygu ele alınabilir. Bunlardan biri olan şehir ve şehir 

yaşamıyla ilgili diğer unsurlar da kitaplarda yerini alır. Çocuk yaşadığı şehri ve şehre dair ögeleri fark 

ederek geçmişle bağını güçlendirir. Öte yandan ise anlatılan şehirleri görmeyen çocuklar için bir 

rehber işlevi görebilir. Bu bağlamda çalışmada şehirler özelinde İstanbul şehrinin çocuk edebiyatı 

eserlerine ne şekilde ve yoğunlukta yansıdığının tespiti amaç edinilmiştir.  

Çocuklar, çevrelerini tanımaya ailede başlar ve bu dış çevreye doğru devam eder. Karşılaştığı pek çok 

olayın yanında okuduğu kitaplar da bu anlamda yol gösterici olacaktır. Bu sebeple erken yaşlardan 

itibaren çocukların tanıştıkları iyi kurgulanmış edebiyat eserleri onların gelişimlerine, hayata adapte 

olmalarına, kısaca yaşadıkları çevreyi tanımalarına imkân verir. Güleç ve Geçgel (2014: 21)’e göre 

kitaplar, çocukların toplum içindeki rolleri ve yaşadıkları toplumla ilgili kavramların gelişmesinde, 

diğer insanlar hakkındaki kavramları şekillendirmelerinde yardımcı olabilirler. Şirin (2016: 41) ise 

çocuk edebiyatını “çocuk ve çocukluk dünyası ile sınırlı olmayan, çocuğa kendini ve dünyayı 

tanımasını ve anlamlandırmasını kolaylaştıran okuma kültürünün başat kaynağı “ olarak tanımlar. 

Şimşek (2007:29 ) ise çocuk edebiyatının eğitici yönüyle de öne çıkan bir edebiyat olduğundan 

bahseder.  

Çocuk edebiyatının belirtilen işlevleri içerik ve içeriğin sunuluş biçimini de etkilemektedir. Doğrudan 

olmasa da dolaylı yoldan eğitici ve öğretici bir temanın işlenmesi yararlı olur (Şimşek, 2007:27). 

Çocuk kitaplarında yazarın amaçladığına ve çocuk okurun yaş grubuna uygun olarak farklı temalar ve 

konular da işlenmektedir. Şimşek (2007: 28)’e göre konu, çocuğun psikolojisine, ihtiyaçlarına, duygu 

ve düşünce ve beklentilerine cevap verecek nitelikte olmalı, çocuğa iyimserlik aşılamalı, kültür 

değerlerini tanımaya imkân vermeli; sevgi, saygı ve özveri duygularını geliştirmelidir. Yurt, tabiat, 

insan, aile ve ulus sevgisi; kahramanlık, dürüstlük, yardımseverlik, çalışkanlık gibi temaları ele 

almalıdır (Şimşek, 2007: 27). 

 Aslan (2019: 5) ise duyarlık yeteneğinin oluşması için öncelikle çocukların doğa sevgisi, insan 

sevgisi, hayvan sevgisi, adalet, hoşgörü, kültürel farklılıklara, insan hak ve özgürlüklerine saygı, barış, 

bilimsellik, çalışkanlık, dürüstlük, doğruluk, estetik, özgürlük, sorumluluk, yardımseverlik, içtenlik, 

anlayış, erdem, vicdan, iyilik, arkadaşlık, dostluk gibi çeşitli duygu ve değerleri bilmesi / öğrenmesi 

gerektiğini ifade eder. Şirin ( 2007: 78) konuya sorun odaklılık penceresinden baktığı yazısında her 

türlü ihmal, fiziki, ekonomik, cinsel ve duygusal istismar, boşanmış aile çocukları, özürlü olma 

durumu, göç çocukları, savaş mağduru çocuklar, aile içi iletişimsizlik, iletişim araçlarının etkileri, 

ırkçılık ve çevre sorunlarının sorun odaklı çocuk edebiyatının konusu olabileceğini ifade eder. 
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Çocuk edebiyatının çok yönlü konuları arasında şehirler de yer alır. Şehir denilen yapı; tarihi, siyasi, 

kültürel, sosyal, mimari ve iktisadi bir bütünden oluşur (Çakmakçı, 2020). Şehir kimliği, toplum 

kültürünün kurumsallaşmasıyla oluşan maddi yapılarla insan ilişkilerinin tezahürü olan, örf-

adetlerden, geleneklere, oradan mimari üsluba kadar bir dizi unsurun birleşiminden oluşur (Göktürk 

ve Yılmaz, 2015). 

Bir şehrin kimliği, doğal ve yapay çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, bu elemanların mekânsal 

öğeleri, tarihi, kültürel değerleri ve düzeyi, mimarisi, sosyal yapısı, coğrafyası, içinde yaşayan 

uygarlıkları, yerel gelenekleri, yaşam biçimi, şu anda yaşayan insanları, ilk yerleşimden bugüne 

geçirdiği evreleri, topografyası, bitki örtüsü, iklimi, jeopolitik konumu, gibi etkenlere bağlı olarak 

oluşmaktadır (Göktürk ve Yılmaz, 2015). 

Şehirlerin, edebiyatta ve farklı disiplinlerde medeniyet ve kültür bağlamında ele alındıkları 

görülmektedir. Bu noktada Şener (2014:49) medeniyet ve şehir arasındaki ilişkiye dikkat çeker:  

“Şehrin medeniyet ile ilişkisi, daha çok şehrin insan yaşayışı, duyguları ve yaşamak için verdiği çaba 

ve sorumluluk anlayışı ile ilgili olmaktadır. Kentin soluklandığı, nefes aldığı,  insanların buluştukları, 

ortak yaşanmışlıklar, hatıralar ve izler bıraktıkları yerler olarak, aynı zamanda kentlilerin mekân 

üzerindeki bireyselliklerine, kendilik yüklü özel tarihlerinin inşasına kültürel bir arka plan 

oluştururlar. Taşıdıkları fiziki ve sosyal özellikleri itibariyle de, kentlerin tarihleri, siluetleri ve 

kimliklerinin inşasına önemli girdiler sağlarlar.” 

Çocuk edebiyatında ise;  çocuk, kendisi için yaratılmış edebiyat eserinde, yaşadığı ortamın bir 

benzerini bulur. Yazılanla yaşanan arasında ilişkiler kurma, karşılaştırmalar yapma fırsatını yakalar 

(Şimşek, 2006: 29). Bu karşılaştırmalarda kendi yaşadığı şehre dair farkındalık kazanmanın yanında, 

kurgusal metinle sunulan ve şehre ait kültürel mekân ve yapıların da farkındalığını yaşayarak aidiyet 

duygusunu kazanır. Bu bağlamda çalışma; çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan şehir görünümleri 

genelinde İstanbul’un, Birsen Ekim Özen’in «İstanbul’u Geziyorum 1» ve «İstanbul’u Geziyorum 2» 

isimli kitaplarında nasıl ve ne şekilde yer aldığının tespitini yapmak üzere kurgulanmıştır. Kula ve 

Güneş (2016) “İstanbul, akıl, duygu ve iradenin şekillendirmesiyle meydana gelen, medeniyetin 

“müşahhas anıtı” olan şehirlerdendir.” sözleriyle de İstanbul’un tarihsel önemine ve medeniyet 

bağlantısına dikkat çekmişlerdir. Alan yazında yapılan araştırmada şehir özelinde İstanbul’a yönelik 

münferit çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Yakar (2016) “Tarihsel Bilinç Aktarımı Bağlamında 

Gülsevin Kıral’ın Eserleri: İstanbul’u Çalıyorlar ve Çalınan Kent” isimli çalışmasında İstanbul’da 

yer alan tarihi mekânların bir kısmının maddi kültür unsuru olarak kitaplarda yer aldığını, tarihsel 

bilinç aktarımı bağlamında önemli görüldüğünü ve eserlerin edebî bir dille kaleme alındığını 

belirtmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili çalışmaların azlığı sebebiyle, yapılan çalışmanın alan yazına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

2. YÖNTEM 

 

2.1 . Araştırma Deseni 

Çalışma nitel araştırma yöntemi ve doküman analizi deseni ile kurgulanmıştır. Doküman incelemesi 

araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Basılı materyallerle çalışmada kolaylık sağlaması 

bakımından doküman analizi deseni kullanılmıştır. 

2.2 . Verilen Toplanması ve Analizi 

Çalışmaya kaynak teşkil edecek veriler iki aşamalı şekilde elde edilmiştir. İlk aşamada çocuk 

edebiyatında İstanbul ve genel anlamda edebiyatta şehir ana başlıklı konularda literatür taraması 

yapılmıştır. Sonrasında ise konunun amacına uygun olarak, Birsen Ekim Özen’in «İstanbul’u 

Geziyorum 1» ve «İstanbul’u Geziyorum 2» isimli toplamda 10 kitaptan oluşan eserleri seçilmiştir. 

Bu seçim yapılırken alan uzmanından görüş alınmıştır. Temin edilen on kitabın ön okumaları 

tamamlanmıştır. Devamında hazırlanan formlar kullanılarak, «İstanbul» temelinde betimsel analize 

tabi tutulmuştur. Daha sonra ise elde edilen bulgular, içerik analizi kullanılarak ana başlıklar ve alt 

başlıklar şeklinde sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmalar sonucu çalışmada bulguları 
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yorumlanacak üç farklı tablo oluşturulmuştur. Tablo isimlerini “Tablo 2. İstanbul’un Tarihî ve Sosyal 

Mekânları”,  “Tablo 3. Tarihî Kişilikler”ve “Tablo 4. Şehir Yaşamı” başlıklarından oluşmaktadır. 

Tablo 1. İncelenen Dokümanlar 

NO KİTAP ADI YAZAR YAYINEVİ 
BASIM 

YILI 
KISALTMA 

1 
Şirin Topkapı 

Sarayı’nda 
Birsen Ekim Özen 

Timaş 

Çocuk 
2018 ŞTS. 

2 Şirin Kapalıçarşı’da Birsen Ekim Özen 
Timaş 

Çocuk 
2018 ŞKÇ. 

3 Şirin Galatakulesi’nde Birsen Ekim Özen 
Timaş 

Çocuk 
2018 ŞGK. 

4 Şirin Boğaz Turu’nda Birsen Ekim Özen 
Timaş 

Çocuk 
2018 ŞBT. 

5 Şirin Büyükada’da Birsen Ekim Özen 
Timaş 

Çocuk 
2018 ŞBÜ. 

6 Şirin Beşiktaş’ta Birsen Ekim Özen 
Timaş 

Çocuk 
2018 ŞBE. 

7 Şirin Süleymaniye’de Birsen Ekim Özen 
Timaş 

Çocuk 
2018 ŞS. 

8 Şirin Sultanahmet’te Birsen Ekim Özen 
Timaş 

Çocuk 
2018 ŞSU. 

9 
Şirin Belgrad 

Ormanı’nda 
Birsen Ekim Özen 

Timaş 

Çocuk 
2018 ŞBO. 

10 
Şirin Çamlıca 

Tepesinde 
Birsen Ekim Özen 

Timaş 

Çocuk 
2018 ŞÇT. 

Tablo 1’de incelenen dokümanlara ait künye bilgilerine yer verilirken, kitap isimlerinde metin içi 

yazımda kısaltmalara gidilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde incelenen kitaplardaki bulgulardan elde edilen sonuçlardan oluşturulan tablolara yer 

verilmiştir.  

Tablo 2. İstanbul’un Tarihî  ve Sosyal Mekânları 

Saraylar   Liseler  

Topkapı Sarayı  

ŞTS, 5, 9, 30, 32, 34, 41, 

44, 46, 55, 64, 68, 71, 76; 

ŞÇT, 60. 

Galatasaray Lisesi, 

Vefa Lisesi, İstanbul 

Erkek Lisesi 

ŞB, 39; ŞS, 27, 30; 

ŞSA, 5, 7, 8, 10, 13, 

14. 

Dolmabahçe 

Sarayı 
ŞÇT, 60, 42. Deniz Lisesi 

Komutanlığı 
ŞB,37. 
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Yıldız Sarayı 
ŞB, 81; ŞÇT, 84. Çarşılar  

Camiler 
 Kapalıçarşı ŞK,11, 65, 66, 68,71. 

Sultan Ahmet 

Camii 
ŞTS, 19. Kürkçüler Çarşısı ŞK,13, 14. 

Ayasofya Camii 
ŞTS, 19, 24, 25. Sahaflar Çarşısı ŞK,  24 

Ortaköy Camii ŞBT, 45. Mısır Çarşısı ŞGK, 11,13 

Beyazıt Kulesi 
ŞK, 29, 30. Sandal Bedesteni ŞK, 54, 55, 56, 59.  

Beyazıt Camii 
ŞK, 33. Üniversiteler  

Şehzade Camii ŞS, 42, 43. 

İstanbul Üniversitesi, 

Yıldız Teknik 

Üniversitesi 

ŞK, 25, 34; ŞB, 70.  

Mihrimah Sultan 

Camii 
ŞS, 44. Adalar  

Valide Sultan 

Camii 
ŞS, 44. 

Kınalıada- Burgazada- 

Heybeliada-Büyükada 

(Prens Adaları) 

ŞB,28, 34, 35, 39,40, 

45, 48, 49, 53, 54, 

55, 56,86. 

Süleymaniye 

Camii 
ŞS, 53, 59, 60, 68. Diğer Mekânlar   

İskender Paşa 

Camii 
ŞBT, 74. 

Silivrikapı, Yedi Kule 

Kapısı, Nar Kapı, 

Samatya Kapısı, Küçük 

Ayasofya Kapısı, 

Çatladıkapı 

ŞBO, 20, 21, 22, 24 

26, 27, 28. 

Köşkler  Ali Paşa Han ŞK,12. 

Atlı Köşk ŞBT, 47, 49, 50, 51. Bozdoğan Kemeri ŞS, 16, 17, 19, 20 21. 

Yusuf  Ziya Paşa 

Köşkü 
ŞBO, 33, 34.  

Anadolu Hisarı, Rumeli 

Hisarı 
ŞBT, 84. 

Çadır Köşkü ve 

Malta Köşkü 
ŞB, 80. Yerebatan Sarnıcı ŞSA, 21. 

Köprü ve 

Kuleler 
 Kalpakçılarbaşı ŞK, 42. 

Galata Köprüsü ŞGK, 37. Fenerbahçe Stadı ŞÇT, 84. 

Galata Kulesi 
ŞGK, 75. Belgrad Ormanı ŞBO, 6, 42, 43, 53.  

Kız Kulesi ŞBÜ, 14,17, 23. Çamlıca Tepesi ŞÇT, 56, 58, 67. 
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Tablo 2’de İstanbul’un tarihi ve sosyal mekânlarına yer verilmiştir. Tablo incelendiğinde İstanbul’un 

sembol yapıları olan camiler, saraylar, köşkler, köprü ve kuleler, liseler, çarşılar, üniversiteler, adalar, 

stadyumlar, hisarlar gibi mekânlara yer verildiği görülmektedir.   

Saraylar başlığı altında Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir noktada duran Topkapı Sarayı, 

Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı gibi yapılardan bahsedilmiştir. Özellikle Dolmabahçe Sarayı, 

diğer saraylara oranla daha detaylı anlatılmıştır. Sarayın kim tarafından yapıldığından önce 

“Türkiye’nin en ünlü sarayıdır (ŞTS, 5).” bilgisi verilmiş daha sonra ise yönetim merkezi olma 

konumundan bahsedilmiştir: “Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olarak kullanılıyordu 

hem de padişahların yaşadığı yerdir (ŞTS, 5).” Okul gezisindeki çocukların gördükleri duvarı merak 

etmesi üzerine ise öğretmen “Çocuklar bu duvarlar Topkapı Sarayı’nın denize bakan tarafına ait. 

Buraya Ahırkapı adı veriliyor. Nedeni de saray atların ait ahırların burada olması (ŞTS, 9).”şeklinde 

açıklamada bulunur. Kim tarafından yaptırıldığı bilgisine gelindiğinde ise “Bu sarayı yaptıran 

padişah, Fatih Sultan Mehmet’tir (ŞTS, 15).” şeklinde öğretmenin ağzından bilgiye doğrudan yer 

verilir. Sarayın yaptırılma tarihine gelindiğinde ise tarih kullanılmak yerine kaç yaşında olduğu 

üzerinden gidilmiştir: “Aşağı yukarı 550 yaşında Şirin (ŞTS, 159).” Topkapı Sarayı yapı olarak tek 

başına ele alınmamış, çevresinde yer alan yapılar hakkında da bilgilere yer verilmiştir: “Topkapı 

Sarayı’na giderken Sultan Ahmet Camii’ni ve Ayasofya’yı da göreceğiz (ŞTS, 18).” Topkapı 

Sarayı’nın ikinci avlusunda bulunan Kubbealtı hakkında ise detaylı bir açıklama ile Osmanlı devlet 

yapısına ait bilgiler de aktarılır: “Hayır, burası devlet işlerinin görüşüldüğü en önemli oda… Topkapı 

Sarayı sadece padişahın yaşadığı yer değil çocuklar, tüm devlet işleri de buradan yönetilirdi. Yani 

bundan birkaç yüz yıl öncesine kadar bu odaya girmek için, devlet yöneticisi olunması gerekirdi (ŞTS, 

34).” 

Topkapı Sarayı’na ait bölümlerden bir diğeri ise “Arz” ve “Hazine” odalarıdır. Arz kelimesinin 

anlamıyla birlikte saray içindeki işlevine yer verilir :“Burası arz odası… Arz sunmak anlamına 

geliyor. Alınan kararlar onaylansın diye padişaha burada sunuluyormuş (ŞTS, 41).” Hazine odası ile 

ilgili ise : “Bu odada diğer ülkelerden padişaha gelen hediyeler ve bazı tören eşyaları var… Şunlar 

Hindistan’dan şunlar da Rusya ve Çin’den gelen hediyeler (ŞTS, 55). “ bilgileri yer alır. Ayrıca 

hazinenin en değerli parçalarından olan Kaşıkçı Elması nın bulunma hikâyesi de kitapta anlatılan 

ayrıntılardandır: “Elması çöpte bulan fakir biri değerini anlamayıp Kapalıçarşı’da bir kaşıkçıya 

satıyor. Hem de iki tahta kaşık karşılığında (ŞTS, 64).”  

Dolmabahçe Sarayı (ŞÇT, 60, 42) ve Yıldız Saray (ŞB, 81; ŞÇT, 84) ise isim olarak yer almıştır.  

Camiler başlığı altında ise; Sultan Ahmet Camii (ŞTS, 19), Ayasofya Camii (ŞTS, 19, 24, 25), Ortaköy 

Camii (ŞBT, 45), Beyazıt Camii (ŞK, 33), Şehzade Camii  (ŞS, 42, 43), Mihrimah Sultan Camii 

(ŞS, 44), Valide Sultan Camii ( ŞS, 44), Süleymaniye Camii (ŞS, 53, 59, 60, 68), İskender Paşa Camii 

(ŞBT, 74) isimlerine yer verilir. 

İstanbul’un sembol camilerinden biri olan ve “Ortaköy Camii” olarak bilindiği söylenen camiyle ilgili 

: “En çok bilinen Sultanahmet Camii’dir. Bu da ünlü bir cami tabii ki… Asıl bu Büyük Mecidiye Camii 

ama herkes ona Ortaköy Camii diyor (ŞBT, 45).” cümlesiyle yanlış bilinen bir durum 

somutlaştırılmıştır. 

Fatih Sultan 

Mehmet 

Köprüsü, 

Boğaziçi 

Köprüsü 

ŞÇT, 60. Boğa Heykeli ŞÇT, 77, 80. 

Diğer Semt 

İsimleri 

Mecidiyeköy, Bakırköy, Yeniköy, Arnavutköy, Ortaköy: ŞBT, 26;  Sarıyer 

ŞBT, 52;  Anadolu Kavağı: ŞBT, 63;  Kanlıca , Sarayburnu: ŞSA, 10-13; 

Üsküdar: ŞÇT, 8, 28; Kadıköy: ŞÇT, 74,84; Aksaray: ŞK, 20; Beşiktaş: ŞB, 

44, 45; Laleli: ŞK, 21; Beyazıt: ŞK, 24.  
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Bazı camilere ait iletiler aynı cümle içinde yer almaktadır. Ayasofya’nın cami olması kararından önce 

çıkan kitapta, Ayasofya’nın müze olarak yer aldığı görülmektedir. “Sultan Ahmet Camii, adındın da 

anlaşıldığı gibi Sultan Ahmet’in yaptırdığı camii… Ayasofya ise çok eskiden kiliseymiş, sonra cami 

olarak kullanılmış, şimdi ise ikisi de değil; müze (ŞTS, 19).”  

Eserde farklı köşklerden de bahsedilmiştir. Atlı Köşk ile ilgili, “Burası ülkemizin en önemli iş 

adamlarından birinin eviydi. 2002 yılından bu yana müze olarak kullanılıyor… Babamın peşine takılıp 

içeri girdik. Bahçenin ortasında kocaman bir at heykeli var. Babam yine anlatmaya başladı. Bu heykel 

çok ünlü bir heykeltıraşa aitmiş. Bu yüzden herkes bu eve “Atlı Köşk” diyormuş (ŞBT, 47).” 

açıklaması yapılırken; Yusuf Ziya Paşa Köşkü ile ilgili ise “Bu köşk yapılırken çok aksilik olmuş. 

Savaş çıktığından inşaatı bitirmek yıllar sürmüş. Bu arada boş kalan üst katlar o kadar ürkütücü 

görünüyormuş ki insanlar hemen bu bina hakkında korkunç hikâyeler anlatmaya başlamışlar (ŞBO, 

33).” bilgisiyle beraber, mevcut kullanımında bir firmaya yönetim binası olmasıyla birlikte içinde 

müzesi olduğundan da bahsedilmektedir.  

Köprü ve kuleler başlığında ise Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü gibi simler yer alır. İstanbul’un en bilindik ve sembol mekânlarından biri 

olan Kız Kulesi’ne ait efsanesinden de bahsedilmiştir:  

“Bu konuda anlatılan çok eski bir hikâye var. Yıllar önce bir kral kötü bir rüya görmüş. Rüyasında 

sevgili kızı, bir yılan tarafından ısırılıp ölüyormuş. Öylesine korkmuş ki kızını tüm yılanlardan 

korumak istemiş. Bunun için bu kuleyi yaptırmış ve kızını saraydan ayırıp yaşaması için buraya 

yerleştirmiş (ŞB, 17).”…“Yazık ki geçirememiş. Bir yılan meyve sepetinin içinde adaya girmiş ve kızı 

ısırmış. Kısacası kral baba bu kuleye rağmen kızını yılandan koruyamamış (ŞB, 23).” 

Galata Köprüsü ile ilgili: “…Eskiden adı ‘Yeni Köprü’ymüş. İstanbullular ona bir sürü değişik isim 

vermişler ama uzun süredir kullanılan adı Galata Köprüsü… (ŞGK, 37).” cümlesiyle eski isminde 

bahsedilirken, “Bu köprü 165 yaşında çocuklar (ŞGK, 37).”iletisi ile de yapımının ne kadar eskiye 

dayandığına vurgu yapılmıştır. Köprü ayrıca yaya geçişlerine müsait olması (ŞGK, 52), çevresinde 

yer alan balık satan kayıklar (ŞGK, 53) ve 80 yıl önce köprüden geçmek için para ödenmesi (ŞGK, 

53) gibi ayrıntılar da okuyucuya sunulmuştur. Galata Kulesi ile ilgili “… Oysa bu kule bundan tam 

1500 yıl önce yapılmış. Sadece İstanbul’un değil, dünyanın en eski kulelerinden biri (ŞGK, 75).” 

tarihsel süreci ile yapılış amacından “… Bu kule deniz feneri olarak kullanılmak için yapılmış (ŞGK, 

75).” bahsedilmiştir. 

İstanbul’da hali hazırda eğitime devam eden Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi de 

kitapta değinilen ve gündelik yaşam içinde varlıklarını canlı bir şekilde sürdüren mekânlardandır. 

İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen gelenekselleşmiş pilav günü (ŞSA, 5) yanında “…Bu okul 

kocaman, ama gerçekten kocaman. İnanılmaz yüksek duvarları, saray merdiveni gibi merdivenleri, 

benim okuluma benzemeyen bir heybeti var (ŞSA, 7)… İstanbul Erkek Lisesi 1884 yılından beri 

öğrenci yetiştiriyor. Öğrenim dili de Almanca (ŞSA, 8).” cümlesiyle doğrudan okulun kuruluş tarihi 

ve öğrenim dilinden bahsedilmiştir. Deniz Lisesi’nin tarihinin eski olduğu ise:  “Bu okul nerdeyse 250 

yıldır deniz subayları yetiştiriyor. Buraya girmek istiyorsan derslerine biraz daha özen göstermelisin 

(ŞB, 37).” Cümlesiyle doğrudan ileti şeklinde verilmiştir. İstanbul Üniversitesi (ŞK, 25, 34) ve Yıldız 

Teknik Üniversitesi (ŞB, 70) de adı geçen yükseköğretim kurumlarındandır. 

İstanbul’un en ünlü çarşılarından Kapalıçarşı (ŞK,11, 65, 66, 68,71), Kürkçüler Çarşısı (ŞK,13, 14), 

Sahaflar Çarşısı (ŞK,  24), Mısır Çarşısı (ŞGK, 11,13) ve Sandal Bedesteni  (ŞK, 54, 55, 56, 59) 

hakkında da bilgilere rastlamak mümkündür. Kapalıçarşı’yla ilgili  “…Allah’ım! Bu çarşı 1461 yılında 

kurulmuş. Tam 550 yaşındaymış! Çarşıda 61 tane sokak, 28 tane han, 11 tane de kapı varmış…(ŞK, 

14).” sayısal bilgilere ve yapılış tarihinden sonra kaç yıl geçtiğine yer verilmiştir.  

Kınalıada “-Adada bolca demir olduğundan toğrağın rengi kızıla çalıyor. İnsanlar bunu kına rengine 

benzettiklerinden Kınalıada demişler buraya (ŞB, 28).”, Burgazada “Çocuklar Burgazada ismini 

adadaki kaleden alıyor. Burg birçok dilde kale anlamına geliyor. Türkçede değişip Burgaz olmuş (ŞB, 

34).”, Heybeliada “Öğretmenimiz, uzaktan bakıldığında yere bırakılmış bir heybeyi andırdığı için 

Heybeli diye adlandırıldığını söylediği adaya geldiğimizde herkes vapurun camına yapışmıştı. Çünkü 

Heybeliada’da kocaman beyaz bir bina ve o güzel binanın önünde nöbet tutan bembeyaz kıyafetli 

askerler vardı (ŞB, 35). Büyükada gibi adalar ve onlara dair detaylara ise çıkılan bir adalar turunda 
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değinilmiştir. Büyükada ile ilgili ise diğer adalara nazaran daha fazla iletiyi görmek mümkündür.” 

Atlar hareket edince Büyükada’nın gerçekten de İstanbul’un geri kalan hiçbir yerine benzemediğine 

karar verdim. Burada ne yüksek apartmanlar var ne de gökdelenler… Trafik ışıkları da yok alışveriş 

merkezleri de… Sadece çiçekler içinde sakince oturuyormuş gibi duran çok güzel kocaman tahta evler. 

Öğretmenimiz bu çiçeklerin begonvil olduğunu söyledi (ŞB, 53).” Ayrıca adalarda bir sorun olarak da 

yazlıkçıların evcil hayvanlarını yaz sonu adaya bırakıp gitmelerine değinilmiştir (ŞB, 55-56). 

Eserlerde yer alan diğer mekânlara bakıldığında ise yine İstanbul’da ön plana çıkan yapı ve mekânlar 

olduğu görülmektedir: Silivrikapı, Yedi Kule Kapısı, Nar Kapı, Samatya Kapısı, Küçük Ayasofya 

Kapısı, Çatladıkapı (ŞBO, 20, 21, 22, 24 26, 27, 28), Ali Paşa Han (ŞK,12), Bozdoğan Kemeri (ŞS, 

16, 17, 19, 20 21), Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı (ŞBT, 84), Kalpakçılarbaşı (ŞK, 42), Yerebatan 

Sarnıcı  (ŞSA, 21), Fenerbahçe Stadı  (ŞÇT, 84), Belgrad Ormanı (ŞBO, 6, 42, 43, 53), Boğa 

Heykeli (ŞÇT, 77, 80) . 

Eserlerde İstanbul’a ait pek çok semt isminin de geçirildiği tespit edilmiştir. Bu isimler : Mecidiyeköy, 

Bakırköy, Yeniköy, Arnavutköy, Ortaköy (ŞBT, 26) ;  Sarıyer (ŞBT, 52) ;  Anadolu Kavağı (ŞBT, 63) 

;  Kanlıca , Sarayburnu (ŞSA, 10-13) ; Üsküdar (ŞÇT, 8, 28); Kadıköy (ŞÇT, 74,84); Aksaray (ŞK, 

20); Beşiktaş (ŞB, 44, 45); Laleli(ŞK, 21); Beyazıt (ŞK, 24)’tan  oluşmaktadır. 

Tablo 3. Tarihî Kişilikler 

Fatih Sultan Mehmet ŞTS, 14, 15, 65; ŞS, 21. 

İbrahim Müteferrika ŞK, 39. 

Turhan Sultan ŞGK, 11. 

Hazerfen Ahmet Çelebi ŞGK,79. 

Yuşa Hazretleri ŞBT, 72. 

Kanuni Sultan Süleyman ŞS, 21, 59. 

Mimar Sinan ŞS, 60, 61, 65, 68. 

Vincent Van Gogh ŞBE, 28. 

Kılıç Ali Paşa ŞBE, 35, 36, 38. 

Barbaros Hayrettin Paşa ŞBE, 53, 54, 56. 

Tablo 3’te İstanbul tarihinde yer alan önemli kişilere yer verilmiştir. Tabloda yer alan isimlerden Fatih 

Sultan Mehmet’e dair iletiler, serinin “Topkapı Sarayı” isimli kitabında yer almaktadır. Bu iletilere, 

Topkapı Sarayı’na yönelik verilen bilgiler arasında rastlanır: “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 

fetheden padişahtır. Ayrıca İstanbul’daki ikinci Boğaz Köprüsü’ne de onun adı verilmiştir (ŞTS, 14).” 

İbrahim Müteferrika’nın tarihsel önemine ise Sahaflar Çarşısı’nda yer alan heykeli üzerinden 

değinilmiştir: “Anne çıkışa doğru yöneldi derken karşıma tarihî bir kafa çıktı. Tarihî çarşının içinde 

sadece kafadan oluşan bir heykel var. Bu da kim acaba? …- Bak altında yazıyor! İbrahim 

Müteferrika… Yani ülkemize matbaayı getiren ilk insan… (ŞK, 39).”  

Süleymaniye Camisi’nin mimarı olan, Mimar Sinan ise kitapta uzun şekilde yer alan diğer 

isimlerdendir. Cami yapımında mahalledeki çocukların minarelerden birinin yamuk olduğunu 

söylemeleri üzerine minarelere halat bağlatarak çektirir. Bu davranışın açıklaması ise kitapta şu 

şekilde yer alır: “Ben dedikodudan çok korkarım. Mahallenin çocuklarının uyarılarını dikkate 

almasaydım, onlar yamuk olduklarını düşündükleri minareyi her yerde anlatacaklardı ve bir süre 

sonra herkes minarenin yamuk olduğuna inanacaktı. Çocuklar minarenin düzeldiğine ikna oldular, 
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artık kimseye minare yamuk demezler (ŞS, 65).” Bu davranış şeklinin Mimar Sinan’ın kişiliği 

hakkında bilgi vermesinin yanında, asılsız söylencelerin büyüyerek, doğru sanıldığına da örnek teşkil 

eder.   

Kılıç Ali Paşa’nın Müslüman oluşu ve Osmanlı idari kadrolarında yer alması da ayrıntılarıyla, 

diyaloglar aracılığıyla sunulmuştur:  

-“O çocukken köyü korsanlar tarafından basılmış ve kaçırılmış. Köle olarak bir korsan gemisine 

satılmış. Orada korsanlık yapmaya zorlanmış (ŞB, 36).” 

“- Bu ufak korsan büyüyüp denizcilik konusunda tam bir uzman olmuş. Ünü her tarafa yayılmış. 

Osmanlı padişahı da ona haber göndermiş. ‘Eğer korsanlıktan vazgeçersen seni affeder ve 

donanmada görevlendiririm.’ demiş (ŞB, 36).” 

-Evet Şirin, adını değiştirmiş, Müslüman olmuş ve çalışkanlığıyla padişahlığa kadar yükselmiş. Hatta 

sonunda bu camiyi bile yaptırmış. Kılıç Ali Paşa Camii! (ŞB, 38).”  

İstanbul’daki bulvarlardan biri olan Barbaros Bulvarı ve Beşiktaş semti ekseninde, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki en ünlü denizcilerden olan Barbaros Hayrettin Paşa’ya yönelik tarihsel bilgilere 

kurgu içinde yer verilir:  

-“O çocukken köyü korsanlar tarafından basılmış ve kaçırılmış. Köle olarak bir korsan gemisine 

satılmış. Orada korsanlık yapmaya zorlanmış (ŞB, 36).” 

“- Bu ufak korsan büyüyüp denizcilik konusunda tam bir uzman olmuş. Ünü her tarafa yayılmış. 

Osmanlı padişahı da ona haber göndermiş. ‘Eğer korsanlıktan vazgeçersen seni affeder ve 

donanmada görevlendiririm.’ demiş (ŞB, 36).” 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Müslüman olarak önemli görevleri yerine getiren Kılıç Ali Paşa’ya 

yönelik ise şu bilgiler yer almıştır: 

-Evet Şirin, adını değiştirmiş, Müslüman olmuş ve çalışkanlığıyla padişahlığa kadar yükselmiş. Hatta 

sonunda bu camiyi bile yaptırmış. Kılıç Ali Paşa Camii! (ŞB, 38).” 

Sadece isim olarak geçen haklarında ayrıntılı bilgi verilmeyen isimlerden biri olan Turhan Sultan, 

Mısır Çarşısı’nı yaptırması (ŞGK, 11); Yuşa Hazretleri, 17 metre uzunluğundaki mezarı (ŞBT, 68); 

Vincent Van Gogh ise sergideki resimleri (ŞBE, 28).” ; Hazarfen Ahmet Çelebi ise, Galata 

Kulesi’nden yaptığı uçuş ile “Böylece tam 400 yıl önce, dünyada uçmayı başaran ilk insan oldu (ŞGK, 

79).”  yer almıştır. 

Tablo 4. Şehir Yaşamı 

Ulaşım  

Tramvay ŞK, 19. 

Köprü ŞGK, 53, 54, 56, 63. 

Tünel, Metro ŞGK, 63; ŞÇT, 12, 18,19, 24. 

Otobüs ŞBT,65; ŞBO, 15. 

Vapur ŞBT,52; ŞB, 6, 88. 

Fayton ŞBÜ, 62. 

Taksi ŞÇT, 47, 48. 

Yemek 
ŞGK,14, 22, 51, 52; ŞBT, 40-41,45,54,61,85-86; ŞBÜ, 45; ŞS, 30-

31, 75; ŞÇT, 38; ŞBE, 57. 
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Çukur Muhallebicisi ŞK,77,79. 

Şark Kahvesi ŞK, 80. 

Vefa Bozacısı ŞS, 37. 

Tarihi Süleymaniyeli 

Meşhur Kuru Fasulyeci  
ŞS,87. 

Kanaat Lokantacısı ŞÇT, 38. 

Sokaklar  
ŞGK, 73,72,75; ŞBT, 18,20,22, 34, 36,38,73,74; ŞK, 62; ŞÇT, 32 

56. 

Tablo 4’te İstanbul’un şehir yaşamına yönelik çeşitli durum ve mekânlara yer verilmiştir. Şehir yaşamı 

başlığı altında, ulaşım, yemek ve lokantalar ile şehrin dokusuna sinmiş özelliklere yönelik bulgulara 

değinilmiştir.  

İstanbul’un ulaşım ağı ve kullanılan taşıtların çeşitliliği serinin farklı kitaplarına yayılmıştır. Gidilen 

mekâna uygun olarak çeşitlendirilen ulaşım yollarında tünel, metro, tramvay öne çıkmıştır. 

İstanbul’un sembollerinden olan “Tünel” de kitapta yerini almıştır. “-İşte araçlardan biri geldi. 

Tepenin içinde raylar var. Araç bu raylar üzerinde hareket ederek yukarıya ve aşağıya yolcu taşıyor 

(ŞGK, 63).” Dünyanın en eski ikinci büyük metrosu olarak 135 yıllık bir geçmişe sahip olması (ŞGK, 

63) da kitapta dolaysız olarak verilen iletilerdendir. Diğer taraftan İstanbul metrosunun tarihinin yeni 

oluşuna ise; “ Metro parça parça çeşitli zamanlarda yapıldı, hâlâ da yeni eklemeler deva ediyor. Ama 

en eski kısmı bile 20 yıldan daha eski değildir (ŞGK, 63).” cümlesiyle dikkat çekilmiştir. Aksaray’a 

gitmek için binilen tramvaya yönelik ise“Bu tramvay denen şey, birazcık oyuncak trenlere benziyor. 

Onlardan tek farkı, oyuncak trenlerin içlerinin boş olması (ŞK, 19).” cümlesiyle bilgi verilmiştir.   

Vapurlara yönelik detaylı bir anlatım olmamakla birlikte; “Şu an bulunduğumuz Kabataş vapur 

iskelesi her an yıkılabilir (ŞB, 6).” cümlesiyle gündemde olan bir konu da eserlerde yerini almıştır. 

Ayrıca toplu taşıma aracı olan otobüslerde yer bulunmanın (ŞBT, 65) zorluğundan ve yolların 

kalabalık olduğundan bahsedilmiştir (ŞBO, 15). Eserlerde taksiye yönelik iletilerde şoför ve yolcuların 

atışması (ŞÇT, 48), kısa mesafe için taksiye binildiğinde şoförün surat astığı (ŞÇT, 47) ve yüksek 

sesle müzik dinlemelerine yer verilmiştir: “Beni böyleee seeeev seveceksen Olduğum gibiiii 

göreeeecekseen… (ŞÇT, 49).”  

İstanbul’un yeme-içme kültürüne yönelik olarak bilindik mekânlar da eserlerde yerini alır. Bunlar: 

Çukur Muhallebicisi “ Köşeyi döndük ve karşımıza tahtadan iki katlı mini minicik bir çıktı. Hem de 

Kapalıçarşı’daki bir sokağın tam ortasında. Ne kadar güzel! (ŞK, 77).”…”Burası İstanbul’un ilk 

lokantalarından biri; adı Çukur Muhallebicisi (ŞK, 78).”…“Açıldıktan sonra o kadar ünlü olmuş ki 

padişahlar bile buraya yemek yemeye gelmişler… Ne yazık ki burası artık lokanta değil. Gördüğün 

gibi kuyumcu… (ŞK, 79).” Şark Kahvesi (ŞK, 80), Vefa Bozacısı “…biz de duvar boyundaki tahta 

sedirlere oturduk. Dükkânın zeminindeki taşların boyası bile kalmamış, tezgâh da bugün pastanelerde 

olan tezgâhlara hiç benzemiyor (ŞS, 37).”  cümlesinde olduğu üzere mekânın fiziksel özellikleri 

yanında akşamları arabalara servis yapıldığı da aktarılmıştır (ŞS, 37). Ayrıca Tarihi Süleymaniyeli 

Meşhur Kuru Fasulyeci (ŞS,87)ve Kanaat Lokantacısı (ŞÇT, 38) da eserlerde yer verilen sembol 

mekânlardandır.  

Yeme- içme kültürüne yönelik ayrıca, sokaklarda satılan simit (ŞGK, 51; ŞBT, 54); Galata Köprüsü 

altında ve kıyısındaki kayıklar içinde balık tezgâhları (ŞGK, 37); Ortaköy’deki kumpir tezgâhları 

(ŞBT, 40-41); Waffle dükkânları (ŞBT, 45); Anadolu kavağındaki balık ve gözleme kokuları (ŞBT, 

61); pudra şekeri ile yenen Kanlıca yoğurdu (ŞBT, 85- 86); Büyükada’nın meydanındaki balık 

kokuları (ŞB, 45); Vefa’da boza (ŞS, 30-31); Beşiktaş Çarşısı içinde kokoreç (ŞB, 57) gibi çeşitli 

semtlerle eşleşmiş olan yiyeceklerden ve içeceklerden de bahsedilir.  

İstanbul ve İstanbul’un sokaklarına dair ise, dar olması,“… Çünkü ben normalde hep kaldırımdan 

yürürüm ama burada kaldırımlar çok ufak. Üstelik üstleri de portakal suyu sıkan, küpe satan, tost 
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yapan bir sürü dükkânın uzantıları ile dolu (ŞGK, 72).”, kalabalık olması ve büyüklüğü  “Ne kadar 

çok araba var! İstanbul çok kalabalık (ŞBT, 18).” “-İstanbul dünyanın en kalabalık 18. Şehri (ŞBT, 

18).”, lale bahçeleri (ŞBT, 50), insanlarının kimi zaman kaba olması “Ah anneanneciğim, bu şehir ne 

kadar kaba insanlarla dolu bilemezsin. Nerede o eski beyefendi insanlar, hanımefendi kadınlar… 

(ŞÇT, 32).” gibi İstanbul’a dair ayrıntılar da doğrudan anlatım yoluyla sunulmuştur. 

 

4. SONUÇ 

«İstanbul’u Geziyorum 1» ve «İstanbul’u Geziyorum 2» isimli 10 kitaptan oluşan seri incelendiğinde 

İstanbul’un tarihî, tarihî olduğu kadar da turistik ve sembol hâline gelen mekânlarına değinildiği 

görülmektedir. Kitapların bütününe bakıldığında, camilerden, köşklere; saraylardan köprülere; 

hanlardan, hisarlara; liseden üniversiteye ve adalara kadar farklı mekânların varlığından söz edilebilir. 

Eserler bu açıdan değerlendirildiğinde tarihsel bir farkındalık kazandırmanın yanında içinde yaşanılan 

çevreye dair, kimi zaman sıradanlaşan mekânlar hakkında farkındalık kazandırma açısından olumlu 

etki yaratacağı düşünülmektedir. 

Bu mekânların sunuluş biçimlerine bakıldığında ise günlük yaşamın devamında ve içinde sunulduğu 

görülmektedir. Ayrıca mekânlarla birlikte geçmişten gelen alışkanlıklar ve kültürel bağların da 

yansıtıldığı görülmektedir. Şehir ve insanın birbirinden soyutlanmadığı, tam tersine birbirlerini 

tamamladıkları iletisi de bu kültürel ve günlük yaşamın içine serpiştirilen yaşanmışlıklar içinde 

sunulmuştur. Bu anlamda çocukta geçmiş, şu an arasında bağ kurma ve tarihsel ögelerle bağ kurma 

ve aidiyet hissi yaratma bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 

İstanbul’da sembolleşmiş yapıların çevrelerinde bulunan sokaklar, bu yapılara ulaşımda kullanılan 

ulaşım yolları ve araçları, geçilen sokaklar ve şehrin canlılığını yansıtan yemek yenebilecek 

lokantaların sunulması bütüncül bir bakış açısıyla İstanbul’u görmeyi sağlayan küçük ama 

tamamlayıcı ögelerdir. Tarihî yapıların çevrelerinde yer alan ismi geçen lokantalar da şehrin simge 

mekânları haline gelerek, İstanbul ile bütünleşmiştir. Hem bir kültür devamı, hem de şehrin ortak 

paylaşılan mekânlarının gelenekselleşmiş olması sebebiyle bu yapılara değinilmesi ve somut şekilde 

fotoğraflarla sunulması, kültürel aktarım bakımından da önemli görülmektedir. 

Ayrıca bu bütünsel bakış açısı sayesinde incelenen eserler bir gezi rehberi gibi de düşünülebilir. 

İstanbul’da yaşayan ama gördükleri hakkında bilgi sahip olmayan çocuklara anımsatmak, hiç 

görmeyen çocuklara ise bir gezi kitabı gibi İstanbul’u anlatmak gibi farklı etkileri de olacağı 

düşünülmektedir. 

Bulgulardan elde edilen bir diğer sonuç ise tarihsel kişiliklere yöneliktir. Her ne kadar kişisel 

özelliklerinden çok, yaptıkları en belirgin yenilik ve işlerle yansıtılmış olsalar da, tarih bilinci 

yaratması ve bu isimlere yönelik farkındalık oluşturması bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Değinilmesi gereken bir diğer sonuç ise;  yazarın tüm bu tarihsel bilgileri günümüzle harmanlayarak 

sunması esnasında öğreticilik yönü ağır basmayan ama pek çok bilginin çocuğa iletildiği bir kurgu 

oluşturmasıdır. Tarihsel eserlere, mekânlara, yerlere, kişilere ve şehre dair diğer ögelere yönelik 

iletiler çoğunlukla doğrudan sunulsa da, bu sunuluş biçimi edebî bir üslupla yapılmıştır. Bu anlamda 

ulaşılan sonuçların Yakar (2016)’ın çalışmasıyla koşutluk taşıdığı görülmektedir. Yazarın tarihsel 

yapılara ait yapım yılını vermek yerine “550 yaşında” gibi ifadeler kullanmasının da kurguyu 

sıkıcılıktan kurtardığı ve düşünülmektedir.   

Sonuç olarak Birsen Ekim Özen’e ait incelenmiş olan eserlerin çocuk duyarlığına uygun kaleme 

alınmasının yanında şehir ve insan uyumunu hissettirmesi, kültür aktarımını sağlaması, İstanbul’u 

tanıtıcı bir rehber olması ve sembol mekânlarını aktarması bakımında önemli olduğu düşünülürken; 

tarihsel olayları sevmeyen çocuklara da bir kaynak kitap olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ KÖTÜ KARAKTERLERİN FİZİKSEL GÖRÜNÜMLERİ VE  

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÖTÜ KARAKTERLERİN  

FİZİKSEL GÖRÜNÜMLERİNE İLİŞKİN ALGILARI   

Arş.Gör. Bilge DESTEGÜLOĞLU1 

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ2 

 

Özet 

Çalışma, çocuk kitaplarında yer alan kötü karakterlerin fiziksel görünümlerinin ve ortaokul 
öğrencilerinin kötü karakterlerin fiziksel görünümlerine ilişkin fikirlerinin karşılaştırılması 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma doküman analizi deseniyle kurgulanmıştır. Veri seti 
oluşturulurken yazar ve yayınevi çeşitliliği gözetilerek roman türündeki çocuk kitaplarından 
faydalanılmıştır. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin görüşlerine ulaşabilmek için yarı yapılandırılmış 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin kötü karakter algılarını belirlemek amacıyla 
oluşturulan görüşme formunda öncelikle öğrencilerden kötü bir kimseyi merkez alarak bir hikâye 
yazmaları istenmiştir. Devamında hikâyeden bağımsız olarak kimlerin “kötü” olarak 
adlandırılabileceği sorusu yöneltilmiştir. Çalışmada, çocuk kitaplarında kötü karakterlere ilişkin 
görünümlerden fiziksel özelliklere ilişkin görünümler anlaşılmalıdır. Eserlerin incelenmesine ek 
olarak ortaokul çağı çocuklarının kötü karakterlere ilişkin algılarını tespit etmek adına ortaokul 
öğrencilerinin kötü karakterler ile ilgili düşünceleri yarı yapılandırılmış formlar aracılığıyla 
öğrenilip değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar dâhilinde kötü karakterler betimlenirken kimi 
kalıplaşmış ögelerden yararlanıldığı gözlemlenmiştir. Çalışmada yer alan öğrencilerin kötü 
karakter algıları ile incelenen kitaplarda kötü olarak betimlenen karakterlerin görünümlerinde 
benzerlikler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, sorun odaklı çocuk edebiyatı, fiziksel görünüm, karakter, 
algı. 

 

THE VİEWS ABOUT PHYSİCAL PROPERTİES BAD CHARACTERS IN CHILDREN'S BOOKS 
AND PERCEPTIONS OF SECOND SCHOOL STUDENTS ABOUT PHYSİCAL PROPERTİES 

BAD CHARACTERS 

Dr. Bilge DESTEGÜLOĞLU3     

Assoc.Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ4 

Abstract 

The study was carried out to compare the views about physical properties bad characters in 
children's books and the opinions of secondary school students about physical properties bad 
characters. The research was planned with document analysis pattern. While creating the 
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dataset, children's books in novels were used by considering the variety of authors and 
publishers. In addition, semi-structured interviews were conducted to reach the views of 
secondary school students. In the interview form which is created to determine students' 
perceptions of bad characters, first of all, students were asked to write a story centered on a bad 
person. Then, the question of who could be called "bad" was asked, regardless of their stories. 
In the study, the views of bad characters in children's books should be understood as physical 
properties. In addition to examining the works, the opinions of secondary school students about 
bad characters were found out and evaluated through semi-structured interview forms in order 
to determine the perceptions of secondary school students about bad characters. Within the 
results obtained, it was observed that some stereotypes were used in describing bad characters. 
Similarities were detected in the appearance of the characters described as bad in the books 
with bad character perceptions of the students in the study. 

Keywords: Children's literature, problem-oriented children's literature, physical properties, 
character, perception. 

 

 Giriş 

Çalışma, çocuk kitaplarında yer alan kötü karakterlerin fiziksel görünümlerini ve ortaokul 

öğrencilerinin kötü karakterlerin fiziksel görünümlerine ilişkin algılarını belirlemek açısından 

önemlidir. Yetiştikleri toplumun ürünü olan çocukların düşünce dünyaları, toplumda genelgeçer bir 

şekilde kabul görmüş kimi şekilci ön yargılarla yoğrulmuş olabilir. Bundan dolayı çalışma, kurgusal 

nitelikli çocuk kitaplarındaki kötü karakterlerin fiziksel görünümlerini tespit etmek,  kötü karakterlerin 

fiziksel görünümlerine ilişkin öğrenci algılarını belirlemek ve bu algılarla kitaplardaki görüntülerin 

benzer ve farklı yönlerini görebilmek amacıyla yapılmıştır. Çocuk kitaplarında kalıplaştırıcı 

yönlendirmelerin olup olmadığını görmek açısından çalışma özgün bir değer taşımaktadır. Ayrıca 

literatürde böyle bir çalışmanın yapılmamış olması da araştırmanın kurgulanmasında etkili olmuştur. 

Çocuğun estetik ihtiyaçlarını karşılayan, ona okuma alışkanlığı kazandıran ve aynı zamanda 

ele aldığı durum ve olaylarla çocuğu hayata hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı (Yılmaz ve Yakar, 

2018b: 30) şeklinde tanımlanan çocuk edebiyatı, birçok bileşenden oluşur. Bu bileşenlerden biri de 

karakterdir. Karakter kavramını Püsküllüoğlu (1994: 582), roman ve öykü gibi yazınsal ürünlerde 

duygu, düşünce, davranış bakımından aktarılan/ele alınan kişi şeklinde tanımlamaktadır. Anlatıda 

çatışma ortamının, aksiyonun nedeni olan karakterler, edebi nitelikli çocuk kitaplarında özdeşim 

kurma rolüyle de ön plana çıkarlar. Nitekim yapılan araştırmalar, küçük okurların okudukları kitap 

karakterleri ile özdeşim kurma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Erdem, 2011: 614; 

Karatay, 2014: 104; Temizyürek vd., 2016: 30; Dilidüzgün, 2018: 30; Lukens vd., 2018: 116; Yılmaz 

ve Yakar, 2018a: 50; Doğan Güldenoğlu, 2018: 928). Oğuzkan da çocukların kitaplarla özdeşleşme 

özelliğini, yazarların ön plana alması gerektiğini aktararak çocuk kitapları ve özdeşim bağlantısına 

işaret etmiştir  (2013: 397). Benzer biçimde düşünen Sever ise (2017: 77) kahramanların özelliklerinin 

abartıya kaçılmadan iyi geliştirilmiş olmasının, çocukları özdeşim kurmaya yönelttiğini 

aktarmaktadır.  

Kurgularda iyi veya kötü özellikleriyle öne çıkan karakterler ile arkadaşlık kuran çocuklar, bu 

sayede kendini ve başkalarının hayatlarını tanımaktadır (Ural, 2015: 45). Bununla birlikte anlatılardaki 

karakterlerin kim olduğunun bir önemi yoktur. Çocuk, kitapta yer alan karakter ile özdeşim kurduğu 

zaman karakterin, kimi zaman arkadaşı kimi zaman ise bizzat kendisi olur. Belki günlük hayatta hiç 

karşılaşmadığı hatta karşılaşamayacağı olaylara, hayatlara tanıklık eder. Çocukların eserlerdeki 

karakterlerle özdeşim kurması, hayatta karşılaşabileceği olumlu veya olumsuz durumlara ön hazırlık 

olarak düşünülmesi açısından önem taşımaktadır. Çocuk edebiyatı ürünlerinin ele aldığı durum ve 

olaylarla çocuğu hayata hazırladığını ifade eden bu görüş pek çok araştırmacı tarafından da 

desteklenmektedir (Şimşek ve Yakar, 2014; Özdem, 2014; Yılmaz ve Yakar, 2018b). 

Özdeşleşme, karakterlerin iyi betimlenmiş olması ile doğru orantılıdır. Sever, karakterlerin iyi 

geliştirilmiş kişilik özellikleriyle gerçeklik duygusu uyandıran, kurgularda merak ögeleriyle 

desteklenmiş karakterlerin özdeşim kurulmada belirleyici olduğunu ifade etmektedir (2017: 77). 

Karakterlerin bütün yönleriyle ön plana çıkması hem çocukların hayatı tanıması hem de özdeşim 
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kurması açısından önemlidir. Bunun aksine idealize edilmiş yani basmakalıp karakterlere, çocuk 

kitaplarında yer verilmemesi gerekmektedir (Karataş, 2014: 66; Yılmaz ve Kılıç, 2015: 143; Yakar, 

2017: 155; Yılmaz ve Yakar, 2018a: 61). Lukens vd., de basmakalıp karakterlerden oluşan hikâye 

kahramanlarının, öykünün anlaşılmasına katkıda bulunmayacaklarını ifade etmektedir (2018: 118).  

Günümüzde çocuğu bekleyen ideal bir dünya bulunmadığından Özdem’in de dikkat çektiği 

gibi çocuk, günlük hayatta basmakalıp olmayan karakterler aracılığıyla gerçeklerle karşılaşıp bunlarla 

baş etmeyi öğrenmek zorundadır (2014: 260). Çünkü gerçek dünyada iyi insanların yanında kötü 

insanlar da bulunmaktadır. Karakter, idealize kalıplara sokulmadan günlük hayattaki karakterler gibi 

iyisiyle kötüsüyle sunulmalıdır (Yavuzer, 2009; Karataş, 2014). Çocuk edebiyatı eserleri ile karşılaşan 

çocuk okurlar, iyi ve kötü özellikleriyle öne çıkan karakterler aracılığıyla herhangi bir ön yargıya 

kapılmadan karakterlerin iyisiyle kötüsüyle sadece insan olarak sunulduğunu düşünebilmelidir. Bu 

konuda Çatalcalı Soyer (2009), okul öncesi kimi kitaplarda okuyucuya sürekli geleneksel yaşamın ve 

ilişki kalıplarının dışlanmakta olduğu stereotiplere yer verildiğini ifade etmektedir. Sosyolojik ve 

psikolojik teorilerle oluşan stereotipler (Fedor, 2014) çocuk kitaplarında cinsiyet (Kortenhaus ve 

Demarest, 1993) ve geçiş sıklıkları ile yer almaktadır.  

İlgili alan yazınına bakıldığında çocuk kitaplarında karakter konusuna odaklanan pek çok 

araştırmanın yapıldığı ve bu araştırmaların cinsiyet (Vannıcopulou ve Çiftçi Yeşiltuna, 2004; Doğan 

Güldenoğlu, 2018), giyim tarzları (Heıne, Inkster, Kazemek, Williams, Raschke ve Stevens, 1999; 

Çınar, 2011; Çınar, 2015), aile bireyleri  (Taylor, 1980; Kımball, 1999; Doğan, 2005; Canatan, 2008; 

Uğur, 2018; Göksel, 2019; Yakar ve Yılmaz, 2019, Abalı, 2019), aile rolleri (Bencik Kangal, 

Karaaslan ve Arslan, 2017), meslekler (Türkyılmaz, 2012; Yılmaz ve Yakar, 2017; Serttaş, 2019), 

özel gereksinimli bireyler (Sapon-Shevin, 1982; Kırkgöz ve Diken, 2019) ve hayvan karakterler 

(Newman, 1987; Uğurlu, 2013; Williams, 2014; Yılmaz, 2016; Peker ve Ahi, 2019) özelinde yapıldığı 

görülmektedir.  

Yazınsal nitelikli çocuk kitaplarında yer alan karakterler incelendiğinde yerli ve Batı kaynaklı 

yabancı literatürde benzer çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Bu benzerlik, çocuk kitaplarındaki 

karakterlerin benzer şekillerde ele alınmasından ve sunulmasından kaynaklanmaktadır. Literatürde 

çocuk kitaplarında yer alan karakterler ilgili çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte ‘kötü karakterlerin 

fiziksel görünümleri’ özelinde ve ortaokul öğrencilerinin “kötü karakterlerin fiziksel görünümlerine 

ilişkin algısı” özelinde bir çalışma olmadığı görülmektedir. Bu nedenle “Çocuk kitaplarındaki kötü 

karakterlerin fiziksel görünümleri nelerdir?” ve “Ortaokul öğrencilerinin kötü karakterlerin fiziksel 

görünümlerine ilişkin algıları nelerdir?” sorularına çalışmada cevap aranmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Çalışma, doküman analizi deseniyle kurgulanmıştır. Doküman analizi deseni, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu desen, detaylı incelemelere imkân sağlaması yönüyle de işlevseldir 

(Bowen, 2009: 27). Çalışmada öğrenci görüşlerine ve onların çizimlerine yer verilse de odak noktası 

olarak çocuk kitapları kullanıldığı için doküman analizi deseni tercih edilmiştir 

 

Çalışma Grubu ve İncelenen Dokümanlar 

Çalışma için doygun veri elde edebilmek düşüncesiyle 29 farklı yazarın 40 kitabına müracaat 

edilmiştir. Kitaplar belirlenirken farklı yayınevleri tarafından basılmasına, güncel veya güncelliğini 

koruyor olmasına ve en önemlisi “kötü karakterin fiziki görünümü” özelinde bir içerik arz etmesine 

dikkat edilmiştir. Çalışmada yer alan kitapların künyelerine ve kısaltmalarına ilişkin detaylı bilgiler 

Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Çalışma Grubunu Oluşturan Kitapların Künye ve Kısaltmalarına İlişkin Bilgiler 

Yazar ismi Kitap ismi Yayınevi İlk basım Yılı Kısaltmalar 

Ahmet ÜMİT  Olmayan Ülke  Everest 2011 2018 OÜ 

Aslı DER Darmadağın Günışığı 2015 2016 Dar 

Aslı DER Küçük Cadı Şeroks  Günışığı 2001 2017 Ş 

Aslı 

TOHUMCU 

Kaya Çıkmazı’ndaki 

Okul 

Can Çocuk 2018 2018 KÇO 

Ayhan 

BOZFIRAT  

Sokakta Tek Başına Günışığı 2008 2017 STB 

Aytül AKAL Süper Gazeteciler 1 Tudem 2000 2017 SG 1 

Cemil 

KAVUKÇU 

Yolun Başındakiler  Günışığı 2013 2013 YB 

Çiğdem SEZER    Hayat Pastanesi Günışığı 2017 2018 HP 

Delal ARYA  Pera Günlükleri 1 Can Çocuk 2012 2017 PG 1 

Elif ŞAFAK  Sakız Sardunya  Doğan 

Egmont 

2014 2017 SS 

Füsun 

ÇETİNEL  

Sırlar Yolu  Günışığı 2016 2016 SYo 

Gülsevin 

KIRAL 

Çalınan Kent  Günışığı 2014 2017 ÇK 

Gülsevin 

KIRAL 

İstanbul’u Çalıyorlar! Günışığı 2010 2018 İÇ 

Gülsevin 

KIRAL 

Umut Sokağı Çocukları  Günışığı 2015 2017 USÇ 

Gülten 

DAYIOĞLU 

Yurdumu Özledim Altın 

Kitaplar 

1977 2017 YÖ 

H. Salih 

ZENGİN 

Şişkonun Bütün 

Adamları  

Venüsya “Mavikuş 

Çocuk” 

kitaplığınd

an çıkmış 

2018 ŞBA 

Hacer 

KILCIOĞLU  

On Numara Çocuklar Günışığı 2014 2016 ONÇ 

Hasan Ali 

TOPTAŞ 

Ben Bir Gürgen 

Dalıyım   

Everest 2016 2017 BBGD 

İsmet BERTAN Şaşkın Cengâver Günışığı 2009 2016 ŞC 

İsmet BERTAN Korsan Kızlar Akdeniz 

Piri Reis’ten Sorulur 

Günışığı 2013 2014 KK 

Koray AVCI 

ÇAKMAN 

Gizemli Olimpos  Kırmızı 

Kedi Çocuk 

2015 2018 GO 



VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu   546 
 

Kafadar Kuzenler 

Antalya’da 

Koray AVCI 

ÇAKMAN  

Kitap Dedektifleri  

Hazine Avı 

Doğan 

Egmont 

2017 2017 KDHA 

Koray AVCI 

ÇAKMAN  

Uyuyan Topaç Can Çocuk 2016 2016 UT 

Mavisel 

YENER 

Çılgınlar Sınıfı  

Korsan Takımı 

Bilgi 2011 2017 ÇSKT 

Mavisel 

YENER 

Dolunay Dedektifleri 1 Bilgi 2007 2016 DD 1 

Mavisel 

YENER / Aytül 

AKAL 

Kayıp Kitaplıktaki 

İskelet 1 

Tudem 2011 2017 KKİ 

Mine SOYSAL  Daralan  Günışığı 2017 2017 D 

Miyase 

SERTBARUT 

Çöp Plaza Tudem 2012 2013 ÇP 

Miyase 

SERTBARUT 

Sınıfta Kalanlar Okul 

Açtılar 

Tudem 1997 2019 SKOA 

Müge İPLİKÇİ Kömür Karası Çocuk Günışığı 2014 2017 KKÇ 

Müge İPLİKÇİ  Yalancı Şahit  Günışığı 2008 2010 YŞ 

Nazlı ERAY  Karga Feramuz’un 

Aşkı  

Doğan 

Egmont 

2011 2016 KFA 

Necati 

GÜNGÖR  

Sessiz Yürek  Günışığı 2009 2017 SY 

Ömer AÇIK  Montsuzlar Günışığı 2017 2018 M 

Sevgi SAYGI Babam Nereye Gitti? Günışığı 2009 2017 BNG 

Sevim AK Domates Saçlı Kız

  

Can Çocuk 2005 2008 DSK 

Sevim AK Horoz Adam ve Korsan  Can Çocuk 2008 2017 HAVK 

Tuncel 

ALTINKÖPRÜ  

Serüven Peşinde 

Kâhin 

Genç Hayat 2014 2016 SPK 

Yeşim 

SAYGIN 

ARMUTAK 

Hayaletli Gölün 

Çocukları 

Günışığı 2005 2018 HGÇ 

Zülfü 

LİVANELİ 

Son Ada’nın Çocukları Doğan 

Egmont 

2014 2017 SAÇ 

Tabloda görüldüğü üzere Ahmet Ümit, Aslı Tohumcu, Ayhan Bozfırat,  Aytül Akal, Cemil 

Kavukçu, Delal Arya, Elif Şafak, Füsun Çetinel, Gülten Dayıoğlu, H. Salih Zengin, Hacer Kılcıoğlu, 

Hasan Ali Toptaş, Mine Soysal, Nazlı Eray, Necati Güngör, Ömer Açık, Sevgi Saygı, Tuncel 

Altınköprü, Yeşim Saygın Armutak ve Zülfü Livaneli gibi yazarlardan birer kitap; Aslı Der, Gülsevin 
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Kıral, İsmet Bertan, Koray Avcı Çakman, Mavisel Yener, Miyase Sertbarut, Müge İplikçi ve Sevim 

Ak gibi yazarlardan ise birden fazla kitap alınmıştır. Yazar çeşitliliğine dikkat edildiği için kimi 

yazarlardan birer kitap alındığı gibi, kitaplarında kötü karakterlere yer verildiği tespit edilen kimi 

yazarlardan birden fazla kitap alınmıştır. Çocuk kitaplarının farklı yayınevleri tarafından basılmasına 

dikkat edilmesinin gerekçesi de yazar çeşitliliğinde olduğu gibi yayınevi çeşitliliği sağlanıp bilinen, 

tanınan 10 farklı yayınevinde basılan kitaplara yer vermek istenilmiş olmasıdır. Bütün bu çeşitliliğin 

yanında bir diğer önemli kriter de kitapların güncel olmasıdır. 

Çalışmada incelenecek kitaplar belirlendikten sonra kötü karakterler ile ilgili çocuk okurun 

düşünceleri de alınmak istenmiştir. Düşüncelerini almak için kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 

yoluyla Erzurum’da Türkçe öğretmeni aracılığıyla çalışmada yer alan okulda okuyan öğrencilere 

ulaşılmıştır. Okuldaki öğrencilerin düşük sosyoekonomik düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çalışma 

için hazırlanan görüşme formu Erzurum’da bir ortaokulda uygulanmış ve 5. sınıf öğrencilerine 

ulaşılamadığı için sadece 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri çalışmaya dahil edilmiştir. Öğrenci 

görüşlerindeki genellemeleri daha rahat tespit edebilmek ve zengin veri elde edebilmek maksadıyla 

farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler seçilmiştir. Çalışmada görüşleri alınan öğrencilerin 

kısaltmalarına ilişkin detaylı bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Çalışma Grubunu Oluşturan Öğrencilerin  

Metnin Tamamında İfade Ediliş Tarzına İlişkin Görünümler 

 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 

Kız 1n, 3n, 5n, 7n 1n, 3n, 5n, 7n, 9n, 11n, 13n 1n, 3n, 5n, 7n 

Erkek 2n, 4n, 6n, 8n 2n, 4n, 6n, 8n, 10n, 12n 2n, 4n, 6n, 8n 

15’i erkek 14’ü kız olmak üzere toplam 29 öğrencinin kötü karakterler ile ilgili düşünceleri 

alınmıştır. Tabloda görüldüğü üzere tüm sınıf düzeylerinde tek sayılar kız, çift sayılar ise erkek 

öğrencileri temsil etmektedir. Belirlenen öğrencilerin kötü karakter ile ilgili görüşlerini öğrenebilmek 

adına kötü davranışları belirtmeleri ve içerisinde kötü karakter bulunan hikâye yazmaları istenmiştir. 

Ayrıca öğrencilerden düşünce dünyalarındaki kötü karakterin resimlerini çizmeleri söylenmiştir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri, iki aşamada toplanmıştır. İlk olarak çalışmanın amacına hizmet 

edebileceği düşünülen eserler yayınevlerinden temin edilmiştir. Çalışma için doygun veri elde 

edebilmek düşüncesiyle 29 farklı yazarın 40 kitabına müracaat edilmiştir. 40 kitap içerisinde kötü 

karakter barındırmayan kitaplar, çalışma dışı tutulmuştur ve 37 kitap ile çalışmaya devam edilmiştir. 

İncelenen kitaplarda karakterlerin kötü olarak ele alınması için en önemli kriter, kimi olumlu 

davranışlarda bulunsa dahi karakterlerin genel görünümünün olumsuzluklar barındırıyor olmasıdır.  

 İkinci olarak ise ortaokul öğrencilerinin kötü karakterler ile ilgili algılarını öğrenebilmek 

adına onlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerle görüşme yapılmadan önce 

araştırmacı ve bir nitel araştırma uzmanın katkısıyla 3 soruluk bir görüşme formu hazırlanmıştır. Daha 

sonra dört öğrenci üzerinde hazırlanan formun pilot çalışması yapılmış, bu çalışmanın bitiminde 

formun amacına hizmet ettiği görülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlandıktan sonra 

uygulamada önemli rol oynayan bir öğretmen aracılığıyla ortaokulda okuyan öğrencilere ulaşılmıştır. 

Ortaokul öğrencilerinin kötü karakter algılarını belirlemek amacıyla oluşturulan görüşme formunda 

öncelikle öğrencilerden kötü bir karakteri merkez alarak bir hikâye yazmaları istenmiştir. Devamında 

hikâyeden bağımsız olarak kimlerin “kötü” olarak adlandırılabileceği sorusu yöneltilmiştir. Son olarak 

kötü karakterin dış görünüşünü resmetmeleri istenmiştir. 
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Verilerin Analizi 

Çalışmanın verilerinin iki şekilde toplamasının yanında bu verilerin analizi de iki farklı şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya konu olan kitaplar temin edildikten sonra öncelikle herhangi bir kayıt 

tutulmadan okunmuş ve bütün hakkında bir fikir edinilmiştir.  Daha sonra araştırmacı tarafından bir 

sınıflandırma ve kodlama sistematiği oluşturulmuştur. Buna göre kitaplarda yer alan kötü karakterlere 

odaklanılmış ve bu karakterlerin kurgularda yer yer iyi görünümlere sahip olsa da genel çerçevede 

nasıl göründüğü betimsel analiz yoluyla tespit edilmiştir. Betimsel analiz sonucunda oluşan veri seti 

daha da derinleştirilerek içerik analizine tabii tutularak yeniden gözden geçirilmiş ve kötü karakterlere 

ilişkin fiziki görünümler, “bakışlara ilişkin görünümler, vücut yapılarına ilişkin görünümler, boylara 

ilişkin görünümler, gözlere ilişkin görünümler, gözlüklere ilişkin görünümler, kokulara ilişkin 

görünümler, saçlara ilişkin görünümler, yüzlere ilişkin görünümler, diğer fiziksel özelliklere ilişkin 

görünümler” şeklinde çeşitli alt başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Çalışma için dokümanlar analiz 

edilirken diğer taraftan da ortaokul öğrencileriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmenin verileri 

analiz edilmiştir. Herhangi bir veri kaybına mahal verilmeden nitel araştırma yaklaşımının gerektirdiği 

şekilde veriler dikkatle incelenmiş, sırasıyla sınıflandırma ve kodlama işlemi yapılmıştır. 

Elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymak için bir takım önlemler 

alınmıştır. İlk olarak inandırıcılığı artırabilmek için veri seti birden fazla okunarak veri hâkimiyeti 

sağlanmıştır. Bunun yanında çocuk edebiyatı alanında nitel çalışmalar yapan bir uzmana veri setinin 

bir bölümü okutturulmuş, devamında araştırma probleminin belirlenmesinden bulguların fişlenmesine 

dek olan bütün süreç kendisine aktarılarak uzmanın düşüncelerine başvurulmuştur. Çalışmayı 

inandırıcı kılabilmek adına yapılan bir diğer şey ise verilerin toplanma evresinde çeşitlemeye gidilerek 

dokümanlardan elde edilen verileri görüşme ile güçlendirmektir. Her ne kadar genelleme gayesi 

olmasa da sonuçların benzer çalışmalara aktarılabilmesi için çalışmada incelenen kitapların 

künyelerine ilişkin bilgilere açıkça yer verilmiştir. Yine çalışmanın inandırıcılığını artırabilmek için 

ilgili kategoriler altında düşünülen kodlar doğrudan aktarımla verilmiş, bu kodların hangi kitabın 

hangi sayfasında geçtiği parantez içi ifadelerle belirtilmiştir.  

Son olarak çalışmanın güvenirliğini sağlayabilmek için araştırmacı ve bir nitel araştırma 

uzmanı tarafından kodlamalar yapılmış ve bu kodlamaların Miles ve Huberman’a (1994) göre de 

geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca geçerlik sağlama metodu olarak öğrencilerden elde edilen 

hikâye ve resimlere de çalışmada yer verilmiştir. 

 

Bulgular ve Yorumlar 

 Çalışmaya dâhil olan kurgusal nitelikli çocuk kitaplarından elde edilen veriler, tablolar ile 

ifade edilirken kitaplardan doğrudan alıntıya gidilmeyip çeşitlilik sağlamak adına yorumlanarak tasnif 

edilmektedir. Tablo altı açıklamalarda kitaplarda yer alan doğrudan alıntılara yer verilmektedir. Her 

bir alıntıdan sonra parantez içerisinde kitap ismi kısaltması ve sayfa numarası verilmektedir. 

 

Çocuk Kitaplarında Yer Alan Kötü Karakterlerin Fiziksel Görünümleri 

Tablo 3. Kötü karakterlerin fiziksel özelliklerine ilişkin görünümler 

Tablo 3.1. Bakışlara ilişkin görünümler 

Okul yönetiminde bulunan karakterlerin otorite kurmak amacıyla bakışları dikkat çeker (ŞBA 66; M 69; YB 

56, 76, 96; SKOA 9; KÇO 24). 

Yaşları yakın çocuklar, çeşitli sebeplerden dolayı bakışlarıyla öne çıkar (ONÇ 29; YÖ 155). 

Aile içerisinde baba figürü bakışları ile aile bireylerini rahatsız eder veya etkilemeye çalışır (Dar 129; SY 29- 

30). 

Kişiler kurgulanış şekli itibariyle olumsuz bakışlara sahiptir (SAÇ 126; STB 68; PG 1- 124; BBGD 10-11; 

YB 56, 76; SY 29-30; HGÇ 46). 
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Büyülü kadın, cadı ve sihirbaz gibi doğaüstü özelliklere sahip kötü karakterler çeşitli şekillerde bakarak 

çevresini etkilemeye çalışır (PG 1- 59, 94; Ş 53; ŞC 52-53). 

Sağlık çalışanları iğrenç ve küçümseyerek karşısındaki insanlara bakar (ÇP 108-109). 

İncelenen yazınsal nitelikli çocuk romanlarında yaptıklarıyla kötü atfedilen karakterlerin bakışlarına 

ilişkin görünümler Tablo 3.1’ de bulunmaktadır. 

Bakışlarıyla öne çıkanlar arkadaş, devlet başkanı, başhekim, akraba, öğretmen, insanoğlu, okul 

müdürü, baba, cadı, müdür yardımcısı ve doğaüstü güçlere sahip kadın şeklinde karakterize 

edilmektedir.  

Kitaplarda dikkat çeken bakışların nefret dolu, ifadesiz, dostça görünmeyen, küçümseyici, ters, sert, 

bulanık, keskin, kindar, karanlık, hain, kınayan, hipnotize edici, küstahça, dik dik, kötü kötü, manalı, 

tiksinerek, delirmiş gibi, tükürür gibi, vahşi ve merhametsiz olduğu tespit edilmektedir. 

Bu tarz bakışlar ile kurgulanan karakterlerin gerekçelerinin temelinde otorite kurma ve kararlı 

görünme isteği olduğu görülmektedir. Bunun yanında On Numara Çocuklar adlı kitapta herhangi bir 

sebep bulunmadan sevmediği için nefretle bakarak simgesel şiddete başvuran akran bakışı, ‘Gören de 

onları kırk yıldır küslermiş de, yeni barışmışlar sanacak. Optik Osman deseniz, bir gram bile 

değişmemiş, hâlâ çok ukala… Geçen yıl ters takla atamadım diye beni azarlayan bedenci için 

sakladığım pis bakışı ona attım. O da bana nefretle baktı. Ben de onun nefretine en yüksek nefretimle 

karşılık verdim.’ (29) ifadeleriyle anlatılmaktadır. 

İncelenen eserlerde bu tarz olumsuz bakışlara sahip karakterin genellikle yaşıt olması dikkat 

çekmektedir. Arkadaşını sevmemek, ırkçı tutum ve genel görünüm, karakterlerin bakışlarını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Söz gelimi Yurdumu Özledim kitabında karakterin, hatalı olmasına rağmen sırf 

kendinden başka bir ırka mensup olduğu için okul arkadaşı olan çocuğa tiksinerek bakışı 

vurgulanmaktadır (155). 

Aynı okulda/ çevrede bulunan çocukların yanında okulda bulunan eğitmenlerin de genellikle 

öğrencilerine karşı bu tarz bakışları takındıkları görülmektedir. Bu bakışların temel sebebi otorite 

kurma arzusudur (ŞBA 66; M 69; YB 56, 76, 96; KÇO 24; SKOA 9). Kaya Çıkmazı’ndaki Okul adlı 

eserde kötü rolündeki müdür yardımcısının bakışları kitapta, ‘Şitaban Hanım’ın içeri girmesiyle 

birlikte kütüphanedeki uğultu bıçakla kesilmiş gibi bitiverdi. Kadın, elli kadar çocuğa sert bir ifadeyle 

baktı.’ (24) şeklinde aktarılmaktadır. 

Aile içerisinde de baba rolünün bakışları ile aile bireylerini rahatsız ettiği veya etkilemeye çalıştığı 

gözlemlenmektedir (Dar 129; SY 29-30). Sessiz Yürek adlı eserde baba karakterinin üvey baba olarak 

kurgulandığı ev halkına tepkisizliği ve sevgisizliği, ‘İçimden gelmese de, annemin zorlamasıyla 

‘’baba’’ diyordum bazen. Söylemek zorunda kalmayayım diye de, olabildiğince uzağında duruyorum. 

Gerçi desem de umurunda değil adamın; bakışında bir baba yumuşaklığı yok. Tükürür gibi bakar 

insanın yüzüne. Karşısındakinin başına vurur gibi konuşur boyuna. Sözleri çivi gibi batar!’ (29- 30) 

şeklinde ele alınmaktadır. 

Doğaüstü güçlere sahip olan Süreyya, Pera Günlükleri 1 kitabında çocuk karakteri etkilemek ve 

korkutmak için küçümseyici ve hain bir şekilde bakmaktadır (59, 94). Ayrıca cadı ve sihirbaz da 

bakışlarıyla karşısındaki insanları etkilemeye çalışan karakterlerdir. Cadı karakteri, Şeroks’un yaptığı 

patavatsızlıktan ötürü ona kötü kötü bakarken (Ş 53) sihirbaz karakteri ise halkı etkilemek için 

hipnotize edici şekilde baktığı görülmektedir (ŞC 52-53). 

Sağlık sektöründe çalışan başhekimin de karşısındaki insanlara küçümseyerek ve iğrenç bir varlığa 

bakar gibi baktığı görülmektedir. Çöp Plaza adlı eserde bu durum, ‘Başhekim küçümseyerek baktı 

genç doktora.’ (109) cümleleriyle ifade edilmektedir. Bu bakışın gerekçesinin ise yaptıkları kötü 

işlerin görmezden gelinmemesine tepki olması dikkat çekmektedir. 

Tabii fıtrat özelliği de incelenen eserlerde olumsuz biçimde karakterlerin bakışlarını etkilemektedir 

(SAÇ 126; STB 68; PG 1- 124; BBGD 10-11; YB 56, 76; SY 29-30; HGÇ 46). Kurgulanış itibariyle 

olumsuz bakışlara sahip karakter Son Adanın Çocukları kitabında, ‘O anda Başkan’ın neye 
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benzediğini buldum. Kısılmış ince dudakları yüzünün alt kısmında bir kesik gibi duruyor, kenarları 

biraz aşağı doğru çekiliyordu. Çıkık elmacık kemikleri ve gözlerindeki ifadesiz bakış tam bir 

köpekbalığını andırıyordu.’ (126) ifadeleriyle yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2. Vücut yapılara ilişkin görünümler 

Öğretmen rolündeki kişiler vücut yapılarıyla dikkat çeker (YB 54, 56; BNG 15; SS 28). 

Akranlar genellikle iri yarı, tombul ve kiloludur (HGÇ 47; STB 26). 

Kötü karakterler genellikle iri yarı/ göbeklidir (STB 26; UT 79; PG 1- 124; D 21, 23, 26; USÇ 13; ÇP 92; YŞ 

107; ŞC 139; ÇSKT 48; GO 43; KÇO 21). 

Bazı kişiler ince ve zayıftır (YB 87; PG 1- 58; GO 43-44; SPK 30). 

Çocuk kitaplarında bulunan kötü karakterlerin vücut yapılara ilişkin görünümleri Tablo 3.2’ de yer 

almaktadır. 

Eserlerde karakterler tığ gibi, ince, iri yarı, tombul, göbekli, hafif şişman, atletik yapılı ve zayıf 

şeklinde betimlenmektedir.  

Vücut yapıları vurgulanan karakterler ise arkadaş, akraba, doktor, öğretmen, kadın,  komşu, otel 

sahibi, haydut, komşu çocuğu, cezaevi müdürü, dev, cüce ve denizci gibi rollerde okurun karşısına 

çıkmaktadır. 

Öğretmenlerin çoğunlukla iri yarı (YB 56), göbekli (BNG 15) ve tombul (SS 28) olarak resmedildiği 

dikkat çekmektedir. Söz gelimi Babam Nereye Gitti? isimli eserde öğretmen rolündeki karakterin 

vücudu, ‘O zamanlar takılmış bu isim, ama şimdi düz üçgen. Kocaman bir göbeği var.’ (15) 

ifadeleriyle kurgulanmaktadır. Bu tarz betimlemelerin yanında atletik olarak da ele alınan öğretmen 

branşlarının da olduğu Yolun Başındakiler adlı kitapta ‘Öğrencilere yasak olduğunu, oradan giriş çıkış 

yapılamayacağını yine daha sonra öğreneceği ortadaki kapıda, uzun boylu, zayıf ama atletik yapılı 

biri belirdi.’ (54) cümleleriyle ifade edilmektedir. 

Arkadaş rolünde bulunan karakterlerin genellikle iri yarı, tombul ve kilolu olarak kurgulandıkları 

görülmektedir (HGÇ 47; STB 26). Hayaletli Gölün Çocukları adlı eserde en tombul olan çocuğun, 

çocuklar arasındaki kavganın fitilini ateşlemesi, ‘Durum hiç de iyiye gitmiyordu. ‘’Derdiniz ne sizin? 

Neyi kanıtladığınızı sanıyorsunuz?’’ dedi Efe. Ses tonunun sakinliği onları daha da çıldırtıyordu. 

‘’Canımız ne isterse onu!’’ dedi aralarında en tombul olanı.’ (47) şeklinde aktarılmaktadır. 

Ayrıca kabalıkları ile öne çıkan kötü karakterlerin genellikle iri yarı/göbekli olması dikkat 

çekmektedir (STB 26; UT 79; PG 1- 124; D 21, 23, 26; USÇ 13; ÇP 92; YŞ 107;  ŞC 139; ÇSKT 48; 

GO 43; KÇO 21). Bu durum Uyuyan Topaç adlı eserde, ‘Güneş gözlüklü, iriyarı bir adam çıktı 

verandaya, “Hey! Kim var orada?” diye bağırdı.’ (79) şeklinde; Umut Sokağı Çocukları adlı eserde 

ise ‘Bense yalnızca otelcinin gitgide büyüyen göbeğini görüyorum; elindeki koca bıçakla üstümüze 

doğru geliyor.’ (13) şeklinde betimlenmektedir.  Bu kitapların yanında Kaya Çıkmazı’ndaki Okul adlı 

kitapta doktorun iri yarı oluşu, ‘Gizli kapı nihayet yeterince açıldığında, kapı aralığında küçük bir 

erkek çocuğuyla, beyaz doktor önlüğü giymiş iriyarı bir adam göründü.’  (21) cümleleriyle ifade 

edilmektedir. Genelin aksine ince ve zayıf olarak betimlenen karakterler de bulunmaktadır (YB 87; 

PG 1- 58; GO 43-44; SPK 30). Gizemli Olimpos’ta yer alan 2 haydudun birinin zayıf birinin şişman 

kurgulanması kitapta, ‘ Zayıf olanı diğerini uyarıp duruyordu: “Şıışt ! Sessiz ol, dedim sana. Yerin 

kulağı vardır.” “Kim duyacak bizi, şu aptal çalılar mı?’’ dedi şişman adam tam da Eren’in saklandığı 

çalılığı işaret ederek.’ (43-44) şeklinde yer almaktadır. 
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Tablo 3.3. Boylara ilişkin görünümler 

Kötü olarak betimlenen doğaüstü güçlere sahip canlı, öğretmen, kaçakçı, cüce, cezaevi müdürü, bekçi, 

güvenlikçi, zabıta ve heykel gibi karakterler genel itibariyle kısa boyludur ( ŞÇ 34; YB 57, 76; SS 28; DD 1- 

100; ÇK 47; SPK 35; ŞC 50; YŞ 107; ÇP 81; KKÇ 40-41; KFA 116;  KÇO 13). 

Orta boylu karakterler akran rolündedir (STB 68). 

Arkadaş, ağaç kesen insan, büyülü kadın, korsan, güvenlikçi ve öğretmen gibi karakterler uzun boyludur (STB 

72; PG 1- 35, 58; BBGD 59; ÇSKT 63; ÇP 82; YB 54, 87). 

Tablo 3.3’ te verilen kötü karakterlerin boyları ile ilgili bulgulara bakıldığında boylarda çeşitlilik 

olduğu (kısa, orta, uzun) görülmektedir.  

Boyları ile öne çıkan kişiler rol olarak arkadaş, bekçi, cüce, öğretmen, büyülü canlı, kaçakçı, cezaevi 

müdürü, güvenlikçi, zabıta, korsan, hırsız ve heykeldir. 

Kısa boylu olarak betimlenen karakterler doğaüstü güçlere sahip canlı (ŞÇ 34), öğretmen (YB 57, 76; 

SS 28), kaçakçı (DD 1- 100; ÇK 47), cüce (SPK 35; ŞC 50), cezaevi müdürü (YŞ 107), güvenlikçi 

(ÇP 81), zabıta (KKÇ 40-41), bekçi (KÇO 13) ve heykeldir (KFA 116). Genellikle okulda otoritenin-

baskının temsilcisi öğretmenlerin (YB 57, 76; SS 28)  ve bir ülkenin-kurumun güvenliğinden sorumlu 

görevlilerin (ÇP 81; KKÇ 40-41; KÇO 13) kısa olarak kurgulanmaları dikkat çekmektedir. Devlet 

memuru olarak verilen öğretmenlerin boylarının Yolun Başındakiler adlı kitapta, ‘Müdür de, 

konuşması bitince iki adım geri çekilmiş; bu kez onun yerine, kısa boylu, gözlüklü, tepesindeki saçlar 

dökülmüş bir öğretmen geçmişti. ‘’Şimdi İstiklal Marşı okunacak!’’ diye haykırdı.’ (57) cümleleriyle; 

Sakız Sardunya adlı kitapta ise, ‘Sinan Bey kısa boylu, tombul ve parlak yüzlü bir adamdı. Koyu 

çerçeveli, kalın camlı gözlüklerinin ardında devamlı gözlerini kırpıştırırdı. Neredeyse keldi. Bir tutam 

saçını kafasının sağ tarafından soluna atar, kelini kapatmaya çalışırdı.’ (28) cümleleriyle kısa olduğu 

vurgulanmaktadır. 

Boyları uzun olarak verilen kişiler arkadaş (STB 72; YB 87; PG 1- 35), ağaç kesen insan (BBGD 59), 

büyülü kadın (PG 1-58), korsan (ÇSKT 63), güvenlikçi (ÇP 82) ve öğretmendir (YB 54). Uzun boylu 

çocukların kendilerinden kısa boylu olan çocuklara karşı zorbalıkları görülmektedir (STB 72; YB 87; 

PG 1- 35). 

Kitaplarda sadece orta boylu kötü karakter akran rolünde Sokakta Tek Başına adlı kitapta, ‘Bunu 

söylerken, çevik bir hareketle ayağa fırladı Hayri. Orta boylu, tıknazdı.’ (68) cümleleriyle okurun 

karşısına çıkmaktadır. 

 

Tablo 3.4. Gözlere ilişkin görünümler 

Karakterlerin göz renkleri mavi, gri, ispirto ve kızıl renklidir (ŞC 50, 155; PG 1- 83; STB 67; YB 87; PG 1- 

125-126). 

Görünümleri kan çanağı kara çerçeveli gözler, pörtlek gözler, kocaman gözler ve çekiktir (İÇ 140; STB 66; 

HAVK 50; ŞC 139). 

Tablo 3.4’ te çocuk kitaplarındaki kötü karakterlerin gözlerinin görünümlerine ilişkin bulgular 

verilmektedir. 

Gözleri betimlenen kişiler rol olarak arkadaş/akran, büyülü kadın, kaçakçı, baba, müdür yardımcısı, 

akraba, ağaç kesmeye giden insan, dev ve cücedir. 

Kitaplarda gözler, renklerine ve görünümüne göre ayrı ayrı nitelendirilmektedir. Göz renklerine göre 

buz mavisi gözler, çelik mavisi gözler, ispirto rengi gözler, mavi gözler, gri gözler ve kızıl gözler gibi 

tabirlere yer verilirken görünümlerine göre ise kan çanağı kara çerçeveli gözler, pörtlek gözler, 

kocaman gözler ve çekik gözler gibi tabirlere yer verilmektedir. 
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Göz renkleri verilen karakterlerin genellikle renkli gözlere sahip olması dikkat çekmektedir. Renkli 

gözlerin içerisinde de insan ve cüce olarak kurgulanan kötü karakterin gözlerinin genellikle mavi 

olduğu bulgulardan anlaşılmaktadır (ŞC 50; PG 1- 83; STB 67). Örnek verecek olursak Pera 

Günlükleri 1 kitabında yer alan doğaüstü güçlere sahip kadın kötü karakterin gözleri şu şeklide 

kurgulanmıştır: Lusin hızla döndüğünde kadının çelik mavisi gözleriyle karşılaştı (83). 

Bunun yanında gri gözler de (YB 87), ispirto rengi gözler de (PG 1- 125-126), kızıl gözler de (ŞC 

155) birer kitapta kötü karakterler ile bir bütün halinde sunulmaktadır. 

Kurgulara göz şekillerine göre bakıldığında çekik- kısık gözlerin yanında pörtlek- kocaman gözlerin 

de bulunduğu görülmektedir. İstanbul’u Çalıyorlar! isimli kitapta bulunan kaçakçı kadın karakterin 

gözlerinin görünümü, ‘Babam salondaki dosyadan bir fotoğraf alıp geldi. Kırmızı pardesü giymiş, 

kırmızı şapka takmış, kızıl saçlı güzel bir kadının fotoğrafı. Dudakları alaycı bir şekilde kıvrılmıştı; 

çekik gözlerinde vahşi, hınzır bir ifade vardı. Veli’nin fotoğrafına bakınca içim ürpermişti; ama bu 

Carmen Sandiego’nun yanında Veli, bebek kadar masum kalırdı.’ (140) cümleleriyle anlatılmaktadır. 

Sokaklarda yaşayan çocuk karakterlerin gözleri ise, kan çanağı kara çerçeveli (HAVK 50) ve kocaman 

(STB 66) şeklinde kurgulanmaktadır. Kocaman olarak tasvir edilen gözlerin yanında, gözlerin pörtlek 

olması bir başka kitapta, ‘Gözleri pörtlek, burnu baca, ağzı fırın, dili kürek, dişleri kazma, göbeği 

davul, mabadı darbuka, çirkin mi çirkin Kara Dev, dokuz kulplu kazana atılınca, önüne dikilen genç 

kız, ‘’Önce suyu sal!’’ diye haykırdı.’ (ŞC 139) şeklinde ifade edilmektedir. 

 

Tablo 3.5. Gözlüklere ilişkin görünümler 

Öğretmenler, gözlük kullanır (ŞBA 45; SS 28; YB 57, 85). 

Kaçakçılık yapan kişilerde güneş gözlüğü veya tel gözlük bulunur (UT 79; İÇ 64). 

Koruma güneş gözlüğü takar (SAÇ 20). 

İncelenen eserlerde olumsuz/kötü karakterlerin kullandıkları gözlüklere ilişkin görünümler Tablo 3.5’ 

te bulunmaktadır. Karakterlerin gözlükleri ile ilgili kalın gözlük, koyu çerçeveli kalın camlı gözlük, 

gözlüklü, siyah güneş gözlük ve tel gözlük gibi ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Gözlüklü olarak 

resmedilen karakterler rol olarak yurt müdürü/belletmen, öğretmen, kaçakçı ve korumadır. 

Yolun Başındakiler isimli kitapta öğretmenin sadece gözlüklü (57) olarak aktarılmasının yanında 

‘Öğretmenler, kalın çerçeveli gözlük kullanır (ŞBA 45; SS 28; YB 85).’ genellemesinin yapılması 

yanlış olmayacaktır. 

Kaçakçılık (Tarihi eser) yapan kişilerin de güneş gözlüklü veya tel gözlüklü olarak kurgulandığı 

görülmektedir. Uyuyan Topaç adlı kitapta güneş gözlüğü kullanıldığı, ‘Güneş gözlüklü, iriyarı bir 

adam çıktı verandaya, “Hey! Kim var orada?” diye bağırdı.’ (79) ifadelerinden; İstanbul’u 

Çalıyorlar! adlı kitapta ise tel gözlüğü kullanıldığı, ‘Babam bir sayfada duraladı. Sarışın, sakallı, tel 

gözlüklü bir adamın resminin üstünde parmaklarını tıpırdattı. Bu adam o kadar korkunç değildi, 

ancak çok sevimsizdi. Neden olduğunu bilmiyorum ama, kaybolup da yol sorsan, yanlış tarif verirmiş 

gibi geliyordu insana.’ (64) ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Son Adanın Çocukları kitabında ise devlet başkanı korumalarının, mesleklerinin getirisi olarak siyah 

gözlük kullanması, ‘Denizi yara yara süratli bir teknenin bize doğru geldiğini gördük. İçinden takım 

elbiseli, siyah gözlüklü, telsizli adamlar indi.’ (20) şeklinde aktarılmaktadır. 

 

Tablo 3.6. Kokulara ilişkin görünümler 

Çocuk karakterler ekşimiş peksimet, boya, ter, sarımsak ve yapışkan kokar (HAVK 54, 114-115, 117; D 101). 

Baba karakteri ise parfüm kokar (Dar 113). 
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Bir başka fiziksel özellik olarak kurgularda bulunan, kötü karakterlerin kokulara ilişkin bulgular 3.6’ 

da verilmektedir. 

Eserlerde öne çıkan koku çeşitleri boya, ekşimiş peksimet, parfüm, sarımsak, ter ve yapışkandır.  

Bu kokulara sahip karakterlerin arkadaş/akran ve baba olduğu görülmektedir.  

Horoz Adam ve Korsan adlı kitapta sokakta barınan, kötü işler yapan farklı farklı çocuk karakterlerin 

kötü kokuları ile öne çıktıkları gözlemlenmektedir. Bu kokular arasında boya (115), ekşimiş peksimet 

(114), sarımsak (117) ve yapışkan (54) bulunmaktadır. Ekşi kokusu ile yanındaki insanları rahatsız 

etmesi kitapta, ‘Basit işti, paketi aldım, kırmızılının önünde durduğu duvara oturdum. Ekşimiş 

peksimet kokuyordu çocuk. Ekşi koku sıkıntı verir.’ (114) ifadeleriyle anlatılmaktadır. 

Ter de insanları rahatsız eden bir diğer koku çeşididir. Daralan kitabında çocuk karakterin arkadaşını 

kokusuyla rahatsız etmesi eserde, ‘Yüzünü yavaşça benden yana çeviriyor. Sağ kaşı açılmış. Akan kan 

göz çukurunu doldurmuş, şakağına yayılmış, tombul yanağına sıvanmış. Görüntüsü öyle korkunç ki, 

bedeninden yayılan ter kokusuyla birleşince, öğürmekten alamıyorum kendimi.’ (101) şeklinde 

verilmektedir. 

Kötü kokuların yanında baba karakterinin normal günün aksi eylemlerde bulunup kokular sürünmesi 

Darmadağın isimli kurguda, ‘Nedense, ondan hiç beklenmeyecek kadar sakin. En sevdiği keten takım 

elbisesini giymiş, yeni tıraş olmuş, bol parfüm sürmüş.’ (113) cümleleriyle vurgulanmaktadır. 

 

Tablo 3.7. Saçlara ilişkin görünümler 

Kötü karakterlerin saç yapıları genellikle kel, yağlı, kıvırcık veya dalgalıdır (DD 1-100; SG 1- 54; YB 57; 

HAVK 49, 115; SS 107; STB 66, 71; PG 1 -58). 

Karakterlerin saç renkleri beyaz, ağarmaya başlamış, sarı, kırmızı/kızıl, boyalı veya kara/kömürdür (YŞ 30; 

SPK 35; YB 87; PG 1-58; DD 1-101; İÇ 140; ÇSKT 63; SG 1- 187; Ş 49; D 26). 

Karakterlerin saçlarının yapılma tarzı topuz veya sola yatırıp keli kapatmaktır (YB 85; SS 28). 

Cadı karakterler, kirli ve yağlı veya kara fırça saçlıdır (SS 107; Ş 49). 

Erkek öğretmenler saçsız; kadın öğretmenler ise topuz saçlıdır (SS 28; YB 57, 85). 

Çocuk karakterin saçları yağlı, sarı, uzun, dazlak, kömür karası ve kıvırcıktır (HAVK 49, 115; YB 87; STB 

66, 71; D 26).  

Olumsuz özelliklere sahip karakterlerin çocuk kitaplarında saçlara ile ilgili iletiler Tablo 3.7’ de 

verilmektedir. 

Eserlerde yer alan saçlar ağarmaya başlamış, yağlı, sarı, seyrek, dalga dalga, kirli, uzun, kırmızı/kızıl, 

boyalı, kıvırcık, kara fırça, kömür karası ve topuz şeklinde kurgulanmıştır. Ayrıca kel/saçsız olarak 

kurgulandığı da görülmektedir. 

Saçları ile öne çıkan karakterler rol olarak ise karşımıza kaçakçı, cüce, akran/arkadaş/çocuk, haydut, 

öğretmen, büyülü kadın, cadı ve korsan olarak çıkmaktadır. 

Karakterlerin saçlarının yapılma tarzı topuz (YB 85) ve sola yatırıp keli kapamak (SS 28) şeklinde 

aktarılmaktadır. Sola yatırıp kelini kapatmaya çalışan öğretmen karakterinin saçı Sakız Sardunya 

kitabında ‘Sinan Bey kısa boylu, tombul ve parlak yüzlü bir adamdı. Koyu çerçeveli, kalın camlı 

gözlüklerinin ardında devamlı gözlerini kırpıştırırdı. Neredeyse keldi. Bir tutam saçını kafasının sağ 

tarafından soluna atar, kelini kapatmaya çalışırdı.’ (28) şeklinde betimlenmektedir. 

Saçlar yapısına göre kel (DD 1-100; SG 1- 54; YB 57; HAVK 115), yağlı (HAVK 49; SS 107; STB 

66), kıvırcık (STB 71) ve dalgalı (PG 1 – 58) olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Bu saçlar renk olarak ise saçları ağarmaya başlamış (SPK 35), sarı (YB 87; PG 1-58), kırmızı/kızıl 

(DD 1-101; İÇ 140; ÇSKT 63), boyalı (SG 1- 187) ve kara/kömür (Ş 49; D 26) şeklinde 

kurgulanmaktadır. 

Kadın karakterlerin saçlarının genellikle boyalı, erkek karakterlerin ise kel/saçsız olduğu 

gözlemlenmektedir. Bunların yanında Pera Günlükleri 1 de olduğu gibi kadın karakterin saçlarının 

dalga dalga olduğu da dikkat çekmektedir (58). 

Kadın ve erkek karakterlerin yanında çocuk karakterlerin saçları yağlı, sarı, uzun, dazlak, kömür karası 

ve kıvırcık olarak resmedilmektedir (HAVK 49, 115; YB 87; STB 66, 71; D 26). Söz gelimi Horoz 

Adam ve Korsan adlı kitapta çocuk karakterin saçlarının yağlı olması, ‘Kara, kanatlı at ceketli 

ağabeyim suyun altında dans ediyor, dişlek olanı duş yapıyor, saçları cılk yağlı, kara-sarı benizli olanı 

da ağzını açmış, püsküren suyu içiyorlar.’ (49) şeklinde betimlenmektedir.  

Cadı olarak karşımıza çıkan kişilerin saçlarının ise kirli ve yağlı (SS 107) veya kara fırça saçlı (Ş 49) 

olduğu görülmektedir.  

Ayrıca öğretmen rolündeki karakterlerde erkek karakter saçsız olması (SS 28; YB 57), kadın karakter 

ise saçlarını topuz yapması (YB 85) ile dikkat çekmektedir. 

 

Tablo 3.8. Yüzlere ilişkin görünümler 

Kötü karakterlerin yüzlerinde yara izi bulunur (ÇSKT 63; KK 73; KÇO 21). 

Devlet başkanı ve doğaüstü güçlere sahip kadının elmacık kemikleri çıkıktır (SAÇ 126; PG 1- 58). 

Anne ve müdür rolündeki karakterlerin yüzleri kırışıktır (DSK 93; M 114). 

Çocuk karakterlerin yüzleri sivilceli veya alı al moru mordur  (HAVK 113; D 26). 

Kaçakçının yüzünde et beni vardır (ÇK 47). 

Kadın karakterin eli yüzü düzgün, elmacık kemikleri çıkık ve ince yüzlüdür (PG 1- 35,58). 

Adaletin temsilcilerinin yüzleri solgun veya sivridir (YŞ 30; BBGD 91-92). 

Heykelin yüzü solgundur (KFA 145). 

Zabıta rolündeki karakter kaygan yüzlüdür (KKÇ 12). 

İncelenen eserlerde kötü karakterlerin yüzlere ilişkin görünümleri Tablo 3.8’ de verilmektedir.  

Solgun yüzlü, çıkık elmacık kemikli, kaygan yüzlü, ince yüzlü, suratında yara izli, sivilceli, et benli, 

eli yüzü düzgün, sivri yüzlü, alı al moru mor suratlı ve yüzü kırışıklarla dolu gibi karakterlerin yüzleri 

ifade edilmektedir. 

Yüzleri betimlenen karakterler hâkim, avukat, akran, devlet başkanı, büyülü kadın, komşu, zabıta, 

korsan/harami, doktor, cadı, heykel, haydut, avukat, müdür ve annedir. 

Yüzlerinde çizik, yara izi bulunan karakterler genellikle korsandır/haramidir (ÇSKT 63; KK 73). Bu 

durum Korsan Kızlar adlı eserde, ‘Elinden, kolundan, suratından çizik yemiş haramilerden biri, 

güverteye tırmanmayı başarınca, ‘’Tutunun kızlar!’’ diye haykırdı Azra ve dümen kırdı.’ (73) şeklinde 

verilmektedir. Bunun yanında Kaya Çıkmazı’ndaki Okul adlı eserde doktorun yüzündeki yara izi de 

dikkat çekmektedir (21). 

Çıkık elmacık kemikleri ile resmedilen karakterler devlet başkanı ve büyülü kadındır (SAÇ 126; PG 

1- 58).  
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Yüzünde kırışıklar bulunan karakterler ise anne ve okul müdürüdür (DSK 93; M 114). Montsuzlar 

kitabında okul müdürünün yüzü, ‘Yüzündeki gergin çizgileri kontrol edebiliyordu, ama parmaklarına 

hükmü pek geçmiyordu belli ki.’ (114) şeklinde betimlenmektedir. 

Bunların yanında sivilceli yüzleri ile ele alınan karakterler çocuk karakterlerdir (HAVK 113; D 26). 

Daralan eserinde çocuk karakterin yüzü, sivilceli olmasının yanında alı al moru mor olarak 

kurgulanmaktadır (26). 

Çalışmada yer alan Çalınan Kent isimli kitaptaki kaçakçının yüzündeki et beni, “Esmer, kısa boylu, 

hafif şişmandı… Şakağında da büyük bir et beni vardı.’’ Babam Ömer Abi’ye bir bakış fırlatarak, ‘’Ne 

dersin Ömer?’’ dedi. ‘’Acar Tezkaçar’ın eşkâline benzemiyor mu?’’  (47) cümleleriyle 

anlatılmaktadır.  

Diğer kitapların aksine Pera Günlükleri 1de kadın kötü karakterin eli yüzü düzgün (35), çıkık elmacık 

kemikli (58) ve ince yüzlü (58) şeklinde kurgulandığı görülmektedir. 

Yalancı Şahit ve Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı kitaplarda adaletin temsilcileri olan hâkim ve avukat, 

solgun ve sivri yüzlü olarak kaleme alınmaktadır (YŞ 30; BBGD 91-92). Karga Feramuz’un Aşkı 

kitabında yer alan heykel karakterinin de yüzünün solgun olarak verildiği görülmektedir (145). 

Bu tür yüzlerin yanında zabıta rolündeki karakterin yüzünün ise kaygan şeklinde betimlenmesi Kömür 

Karası Çocuk kitabında, ‘Yağlı adam demek, göbekli adam demek değil ama. Göbeklileri sever Salif. 

Genellikle pardösüleri var bunların, üstelik pardösülerinin yakaları da kalkık. Yakaları kalkık bu 

adamlar, resmen kötü adamlar. Yüzleri kaygan adamlar. Tavırları, öfkeleri kaygan adamlar n’olcak! 

Yağlı adamlar işte.’ (12) cümleleriyle ifade edilmektedir. 

 

Tablo 3.9. Diğer fiziksel özelliklere ilişkin görünümler 

Zabıtanın ayağında aksama; cücede ise bacakta çarpıklık vardır (KKÇ 44; ŞC 50). 

Kadın kötü karakterler bakımlı/zarif, ince parmaklı veya uzun tırnaklıdır (UT 54; PG 1- 84, 95 ). 

Dudaklar ince; dişler ise altın veya takmadır (SAÇ 126; YB 55; SYo 112; YŞ 32-33 ). 

Bıyıklar ince ve seyrektir (ÇK 156; HAVK 50). 

Sakalları betimlenen kişiler kaçakçı veya akrabadır (İÇ 64; PG 1- 125-126). 

Okul yönetiminin ve korsanın burunları sivri veya kancadır (YB 57; ÇSKT 63). 

Tenleri esmer olan karakterlerin rolleri kaçakçı veya akrandır (ÇK 47; STB 66).  

Komşu rolündeki karakterin omuzları kıllıdır (D 23). 

Kötü karakterlerin elleri pençe gibi veya ince ve kemiklidir (Dar 129; SPK 30).  

Kişinin kulakları kepçedir (ŞÇ 50). 

Karakterlerin kalçası büyük ve yanakları delik deşiktir (HAVK 50,132). 

Kötü karakterin kaşları kalın veya çatıktır (OÜ 126; SKOA 8). 

Kurgusal nitelikli çocuk kitaplarında kötü karakterlere ait diğer fiziksel özelliklerin bulguları Tablo 

3.9’ da sıralanmaktadır. 

Sıklıkla betimlenmemekle birlikte kötü karakterlerin diğer fiziksel görünümleri arasında ayak, bacak, 

bakımlı/zarif, bıyık, burun, diş, dudak, el, kalça, kaş, kulak, omuz, parmak, sakal, ten, tırnak ve yanak 

yer almaktadır.  
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Bu özellikleri barındıran kişiler zabıta, cüce, büyülü kadın, kaçakçı, yaşıt çocuk, okul müdür 

yardımcısı, korsan, simsar, cezaevi müdürü, devlet başkanı, baba, akraba ve komşudur. 

Kömür Karası Çocuk adlı kurguda zabıta rolündeki kötü karakterin ayağındaki aksama, ‘Böyle 

sorarken, boynundan yakaladığı çocuğu sol eliyle dizginlemeye çalışıyordu. Bir yandan, topallıyordu 

da… Ayakları çok terliyor ve bu yüzden de parmaklarına tırnak batıyordu.’ (44) şeklinde 

aktarılmaktadır. 

Ayağın yanında bacak da karakterlerde yer verilen bir diğer fiziksel görünümdür. Şaşkın Cengâver 

kitabında cücenin bacağının çarpık olarak resmedilmesi dikkat çekmektedir (50). 

Çocuk kitaplarında kötü karakter olarak verilen kadınlar bakımlı/zarif (UT 54), ince uzun parmaklı 

(PG 1- 84) ve uzun tırnaklı (PG 1- 95) kurgulanmaktadır. 

Dudak ve diş de kötü karakterlerin diğer fiziksel görünümleri arasında yer almaktadır. Dudakları 

resmedilen karakterler rol olarak devlet başkanı ve müdür yardımcısıdır. Karakterler incecik 

dudaklara sahiptir (SAÇ 126; YB 55). Kişilerin dişlerine bakıldığı zaman altın ve takma diş olduğu 

görülmektedir. Simsar ve cezaevi müdürünün dişlerine kitaplarda yer verilmektedir (SYo 112; YŞ 32-

33). Sırlar Yolu adlı eserde simsarın dişleri, ‘Eileen korkudan Almanca konuşuvermişti. ‘’Sen ne 

yapıyorsun adam!’’ diye tekrarladı. Altın dişli adamdan ödü patlamıştı. Dursun kıpırtısız, olduğu 

yerde kalmış, olanları gözlemekteydi.’ (112) cümleleriyle ifade edilmektedir. 

Sakal ve bıyıkta kötü karakterler kurgulanırken oluşturulan / vurgulanan bir diğer fiziksel 

görünümdür. Sakalları ile öne çıkan karakterler rol olarak kaçakçı (İÇ 64) ve akrabadır (PG 1- 125-

126). Bıyıklar ise ince (ÇK 156) ve seyrek (HAVK 50) olarak tasvir edilmektedir. 

Okul müdür yardımcısı ve korsanın burunları sivri (YB 57) ve kancadır (ÇSKT 63). Çılgınlar Sınıfı-

Korsan Sınıfı isimli kurguda korsanın burnu, ‘O sırada, arkadaşlarının ‘’Fırıldak’’ diye çağırdıkları 

kırmızımsı saçlı, yanağında yukarıdan aşağı belirgin bir yara izi olan, kanca burunlu, uzun boylu 

korsan, yıldırım hızıyla fırladı, kemerini savurmaya başladı.’ (63) cümleleriyle betimlenmektedir. 

Çalınan Kent adlı kurguda kaçakçı (47), Sokakta Tek Başına adlı kitapta ise akran (66) rollerindeki 

kişilerin ten renklerinin esmer olduğu gözlemlenmektedir.  

Sadece Daralan kitabında komşu rolündeki Zebella karakterinin omuzları için ‘Eprimiş çizgili pijama 

altından taşan heybetli bir göbek, rengi dönmüş atletinden fışkıran kıllı omuzlar. Adam resmen zebella 

gibi.’ (23) ifadeleri kullanılmaktadır. 

Diğer fiziksel görünümler ise kalça, büyük (HAVK 132); kaş, kalın (OÜ 126) ve çatık (SKOA 8); 

kulak, kepçe (ŞC 50); yanak, delik deşik solgun (HAVK 50); eller, pençe (Dar 129), ince ve kemikli 

(SPK 30) şeklinde kurgulanmaktadır. 

 

Kötü Karakterle İlgili Öğrenci Algılarının Yazınsal ve Resimsel Görünümleri  

Çalışmaya dâhil olan ortaokul öğrencilerinin algıları tablolar ile ifade edilirken hikâyelerden 

doğrudan alıntıya gidilmeyip çeşitlilik sağlamak adına yorumlanarak tasnif edilmektedir. Tablo altı 

açıklamalarda bu hikâyelere ait doğrudan alıntılara yer verilmektedir. Her bir alıntıdan sonra parantez 

içerisinde öğrenci sınıf seviyesi (6-7-8) ve öğrencinin kimliğini belirten numarası (1n, 2n, 3n…) 

verilmektedir. 

 

Tablo 12. 6-7-8. Sınıf öğrencilerinin algılarına göre kötü karakterlerin fiziksel görünümleri 

Karakterlerin kulakları genellikle kepçedir (8.7n, 8.4n, 8.2n, 7.1n, 7.9n, 6.6n, 6.7n). 

Kötü karakterlerin saçlarının yapıları; kel, uzun, kıvırcık veya kısa; renkleri sarı veya siyah; yapılma tarzı ise 

yukarı kaldırılır veya yana taranır (8.1n, 8.2n, 8.3n, 8.4n, 8.6n, 8.7n, 8.8n, 7.1n, 7.3n, 7.5n, 7.6n, 7.7n, 7.9n, 

7.10n, 6.4n, 6.3n, 6.6n, 6.7n, 6.2n).  

Karakterler sivri bir buruna sahiptirler (8.3n, 7.1n, 7.5n, 7.11n, 6.3n).  
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Karakterlerin gözleri renk olarak siyah veya kırmızı; yapı olarak çekik veya büyük; göz sayısı 3 veya 4; 

rahatsızlık olarak ise görme bozukluğu veya şaşıdır (8.3n, 8.4n, 8.6n, 8.8n, 7.1n, 7.4n, 7.5n, 7.7n, 7.9n, 7.12n, 

6.5n). 

Karakterlerin yüzünde sivilce, ben veya yara izi bulunur (7.6n, 7.9n, 6.3n). 

Kötü karakterlerin vücutları kaslı ve yakışıklıdır (8.2n, 8.5n, 7.4n, 7.10n). 

Kötü karakter şişmandır(8.7n). 

Karakterde kaşlar çatık; dişler sivri veya çürüktür (8.1n, 8.3n, 7.2n, 7.5n, 7.7n, 7.8n, 7.11n, 6.3n, 6.6n, 6.8n, 

6.7n, 6.5n). 

Karakterin dili yılan gibidir (7.4n). 

Karakterlerin tırnakları,  parmakları uzundur veya yoktur (7.6n, 7.7n, 7.9n, 6.4n). 

Karakterler sakallı veya bıyıklı olarak betimlenmiştir (8.4n, 8.6n, 7.13n). 

İnsanların yanında hayvan karakterler de bulunur (8.6n, 7.2n, 7.8n, 6.4n, 6.6n, 6.1n). 

Tablo 12’de 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerin, kötü karakterlerin fiziksel özellikleriyle ilgili algılarının 

görünümüne yer verilmektedir. 

Öğrencilerin kötü nitelikler atfettikleri karakterlerin kulakları kepçedir (8.2n, 8.4n, 8.7n, 7.1n, 7.9n, 

6.7n, 6.6n). Kötü karakterlerin kulaklarını kepçe olarak resmeden öğrencilerin cinsiyeti 8. sınıfta 1 

kız, 2 erkek; 7. sınıfta 2 kız; 6. sınıfta 1 kız, 1 erkektir.  

Öğrenci çizimlerinden görüldüğü üzere kötü olarak algıladıkları karakterlerin saçları; yapıları, renkleri 

ve yapılma tarzı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Saç yapılarına bakıldığı zaman kel (8.7n, 8.8n, 6.7n), 

uzun (7.5n, 6.3n), kıvırcık (7.5n) ve kısa/küt (8.1n, 8.3n, 7.3n, 7.6n, 7.7n, 7.9n, 7.10n, 6.6n,  6.2n) 

olarak okurun karşısına çıkmaktadır.  

Öğrenciler görüldüğü gibi kötü olan kişileri genellikle küt/kısa saçlı kurgulamaktadırlar. Saçların 

renklerine bakıldığı zaman sarı (8.3n, 8.2n, 7.1n, 7.3n)  veya siyah (7.7n, 6.3n) olarak betimlendiği 

görülmektedir. Öğrencilerin algılarına bakıldığı zaman genellikle renkli saçlıların kötü olarak 

düşünüldüğü gözlemlenmektedir. Saçlar yapılma tarzına göre ise yukarı kaldırarak şekil verilmiş 

(6.4n) veya yana taranmıştır (8.4n, 8.6n). 

Bir diğer fiziksel özellik ise burundur. Kötü karakterlerin burunları sivridir (8.3n, 7.1n, 7.5n, 7.11n, 

6.3n). Tüm sınıf gruplarından öğrenciler burnu betimlerken sivri olarak düşünmüşlerdir. Burnu sivri 

olarak kurgulayan öğrencilerin tamamı kızdır. 

Karakterlerin gözlerine bakıldığı zaman renkleri, yapıları, sayılarına ve rahatsızlıklarına göre 

gruplandırılır. Renk olarak bakıldığı zaman insanlara ait göz renginin siyah (8.3n, 8.8n) olarak 

kurgulandığı görülürken dev-şeytan gibi canlıların ise gözleri kırmızıdır (7.4n, 6.5n).Yapılarına 

bakıldığı zaman çekik veya büyük bir şekilde resmedilmektedir. Gözlerini çekik (8.4n, 8.6n) olarak 

ele alan öğrenciler 8. sınıfken gözlerini büyük (7.5n) olarak aktaran öğrenci 7. sınıftır. Öğrenciler 

devleri-canavarları kurgularken onları üç (7.1n) veya dört (7.4n) gözlü olarak kurgulamaktadır. 

Rahatsızlık olarak ele alındığı zaman 8. sınıf 6n’li öğrencinin hikâyesinde, ‘Körkos aslında kör 

değildir. Sadece sol gözünde % 30 görme kabı vardır.’ şeklinde ifade edilmiştir. Görme kaybı gibi bir 

rahatsızlık olmasa da 7. sınıf öğrencileri karakterlerini şaşı olarak resmetmişlerdir (7.7n, 7.9n, 7.12n). 

Çizilen kötü karakterlerin yüzlerinin ise sivilceli (7.9n), benli (6.3n) veya yara izli (7.6n) olması dikkat 

çekmektedir.   

Çizilen ve hikâyelerde yer alan kötü karakterlerin vücutlarına bakıldığı zaman kimi karakterlerin kaslı 

veya yakışıklı olduğu dikkat çekmektedir (8.5n, 8.2n, 7.4n, 7.10n). Kötü karakterleri kaslı betimleyen 

öğrenciler erkek (8.2n, 7.4n, 7.10n); yakışıklı betimleyen öğrenci ise kızdır (8.5n). 
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Sadece 8. sınıflarda yazılan bir hikâyede zorla evlendirilen bir kız karakterin zorla evlendirildiği adam, 

‘Anne ve babası cahil olduğu için kızın okuyup meslek sahibi olmasına engel olmuş ve okuldan kaydını 

aldırır aldırmaz şişko ve kel bir adamla evlendirmişler.’ şeklinde olumsuz betimlenmektedir (7n). 

Ortaokul öğrencilerinin kötü karakter algılarına bakıldığı zaman kaşların ve dişlerin de fiziksel özellik 

olarak vurgulandığı gözlemlenmektedir. Ele alınan kaşlar çatık (8.1n, 8.3n, 7.11n, 6.7n); dişler ise 

sivri (7.2n, 7.8n) veya çürük-dökülmüştür (7.5n, 7.7n, 7.11n, 6.3n, 6.6n, 6.8n, 6.5n). Görüldüğü üzere 

kaşlar her yaş grubundan öğrenci tarafından ele alınırken dişler son sınıf öğrencileri tarafından önemli 

bir özellik olarak düşünülmemiştir. 

Hikâyesinde şeytanı anlatıp onu resmeden 4n’li öğrenci, şeytanın dilini uzun ve çatallı çizerek yılan 

ya da benzeri varlıklarla ilişkilendirmiştir (7.4n). 

El ile ilgili betimlemelerde ise karakterlerin parmakları (6.4n) ve tırnakları uzundur (7.4n). 

Parmakların uzunluğu dışında bazı öğrencilerin kötü karakterlerin ellerini parmaksız (7.6n, 7.7n, 7.9n) 

olarak kurguladığı görülmektedir. 

Ayrıca öğrencilerin çizdikleri resimlerde karakterleri sakallı (8.6n, 7.13n)  veya bıyıklı (8.4n) olarak 

tasarladığını görmek mümkündür. Sakallı olarak betimleyen öğrenciler cinsiyet açısından farklılık 

göstermese de bıyıklı olarak betimleyen öğrencinin erkek olduğu gözlemlenmektedir. 

Fiziksel özellikleri betimlenen karakterlerin, insan olmasının yanında öğrencilerin yazdıkları 

hikâyelerde kurt (7.2n, 7.8n), inek (8.6n), köpekbalığı (6.4n) ve keçi (6.1n) gibi hayvan karakterler de 

bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, ‘6-7-8. sınıf öğrencilerine göre kötü karakter nasıl olur?’ sorusuna 

yılan (6.6n) ve ejderha (6.6n) gibi cevaplar da vermişlerdir.  

 

Tartışma ve Sonuç  

Çalışma, çocuk kitaplarındaki kötü karakterlerin görünümlerini ve ortaokul öğrencilerinin 

kötü karakterlere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kötü karakterlerin fiziki 

görünümleri, “bakışlara ilişkin görünümler, vücut yapılarına ilişkin görünümler, boylara ilişkin 

görünümler, gözlere ilişkin görünümler, gözlüklere ilişkin görünümler, kokulara ilişkin görünümler, 

saçlara ilişkin görünümler, yüzlere ilişkin görünümler, diğer fiziksel özelliklere ilişkin görünümler” 

gibi alt başlıklar ile ifade edilmiştir.   

İncelenen kitaplar ile öğrencilerden elde edilen verilerin paralelliğinin yanında kitaplar birçok 

görünümü daha detaylı bir şekilde aktarmaktadır. Kitaplarda bahsi geçen kötü karakterlerin kimi 

zaman yakın çevresi veya kamu görevlisi olduğu kimi zaman ise o ana kadar hiç tanımadıkları 

karakterlerin olduğu gözlemlenmiştir. Kişilere, aile özelinde bakıldığı zaman kötü karakterlerin öz 

veya üvey ebeveynlerden seçildiği, bir genellemeye gidilmeyip kötülüğün aile bireyleri arasında 

çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Aile içerisinden kötü karakterlere yer verilirken dikkat edilmesi 

gereken husus, Oğuzkan’ın (2011) da ifade ettiği gibi karakter seçiminde, üvey anne-baba veya 

yetimlik-öksüzlük gibi kavramlara yer verilmemiş olmasıdır. Zira incelenen kitaplarda da üvey 

ebeveynlerin varlığı kadar öz fakat kötü görünümlere sahip ebeveynlerin varlığı bu konuya karşı 

sergilenen tavrın hassasiyetini gözler önüne sermektedir. Kamu görevlisi olarak betimlenen 

karakterlerin, günlük hayatta çok fazla karşılaşılan polis, sağlık personeli ve gardiyan gibi devlet 

memurlarının içerisinden alındığı görülmektedir. En fazla kötü özellikleriyle kurgulanan karakterler 

ise okul ve arkadaş çevresinde yer almaktadır. Bu durum çocukların, okul ortamında yaşça büyük 

olarak öğretmen-müdür-müdür yardımcısıyla muhatap olmasından; arkadaş olarak ise yaşıtlarıyla-

akranlarıyla muhatap olmasından kaynaklanmış olabilir. Kitaplarda da öğrenci algılarında da 

karakterlerin sadece insan olmadığı görülmektedir. İnsan dışı yer alan karakterin ise hayvan olduğu 

gözlemlenmiştir (Yılmaz, 2016; Uğurlu, 2013).   

Çocukların insanları tanımasına katkıda bulunan edebiyat, kurgusal nitelikli çocuk 

kitaplarında betimlenen karakterlerin portrelerinin gerçekçi kurgulanmasını zorunlu kılmaktadır  

(Lukens vd., 2018: 137). Okulöncesi dönem için yazılan kitaplarda karakterlerin fiziksel özellikleriyle 

ön plana çıktığını, bunun yapılırken de resim aracılığıyla yapıldığını ifade eden Sever’e (2017; 92) ek 

olarak bu durumun ortaöğretim kitapları içinde geçerli olduğu tespit edilmiştir. Betimlenen kötü 
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karakterlerin fiziksel özellikleri ele alınırken birçok kitapta resim ile aktarıldığı gözlemlenmiştir. 

İncelenen kitaplarda kötü karakterlerin bakışları, olumsuz bir şekilde kurgulanmış olmakla birlikte bir 

genellemeye gidilmemiştir. Bakışlar özelinde öğrenciler tarafından bir fikir beyan edilmemiştir. 

Kurgulardaki olumsuz karakterlerin vücut yapıları ise çoğunlukla iri yarı/ göbekli olarak ele alınmakla 

birlikte zayıf kimselerin de kötü olarak kurgulandığı görülmektedir. Öğrenciler, kötü karakterleri 

resmederken veyahut karakterlerle ilgili hikâye yazarken vücutlarını, kaslı ve yakışıklı olarak 

aktarmıştır. Lukens vd. (2018) Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış kitabında, E.B. White’in 

Örümcek Ağı adlı metninde iyiliği vurgulamak için kimi kötü görünümler sergileyen, yan rol 

Templeton’u tanıtırken ne kadar obur olduğu ve kişisel çıkarlarını ön planda tuttuğu ifade edilmiştir. 

Böyle bir genellemenin yapılıyor olması günümüz hastalığı olan obeziteye yakalanmış çocukların, 

belirli ortamlarda dışlanmalarına ve duygusal çöküntülerine neden olabilir. Eserlerde yer alan kötü 

karakterlerin bir diğer fiziksel görünümü olan boyları hususunda bir genelleme yapılmamıştır. Lâkin 

orana vurulduğu zaman, kısa boylu karakterlerin daha fazla istenmeyen davranışlar sergilediği 

gözlemlenmiştir. Zaman zaman birbirlerine karşı acımasız tutumlar sergileyen öğrencilerin, kötü 

karakter oluşturulurken boy konusuna hiç yer vermemesi, çizimlerde genel görünümden ziyade 

portreye odaklanılmasından kaynaklanmış olabilir. Kötülük kavramının günlük hayatta yapılan 

davranışlarla ifade edilmesinin ve fiziksel görünümle yapılan karakter analizi gibi konuların bu 

düşüncede etkili olduğu tahmin edilmektedir. Söz gelimi Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Mârifetnâme 

adlı kitabının Kıyafetnâme’sinde kısa boylu kişiler hakkında “Boyu kısa olanın hilesi çoktur.” (1999: 

389) gibi kötü söylemler, insanlar arasında da kısa boylu insanlara karşı ön yargılı bir yaklaşıma 

sebebiyet verebilmektedir. Kitaplarda gözleri ile öne çıkan kişilerin ise gözlerinin farklı açılardan ele 

alındığı tespit edilmiştir. Kurgularda gözleri betimlenen kötü karakterlere bakıldığı zaman genellikle 

renkli gözlü oldukları; gözlerinin görünümleri ile öne çıkan kötü karakterlerle ilgili ise bir 

genellemenin olmadığı dikkat çekmektedir.  Konuyla ilgili öğrenci görüşlerine bakıldığı zaman, elde 

edilen veriler ile çocuk kitaplarından elde edilen kimi verilerin örtüştüğü görülmektedir. Bu verilere 

ek olarak öğrencilerin kötü karakterleri 3-4 gözlü veya şaşı olarak aktardığı görülmektedir. Kimi kötü 

karakterler, gözlükleriyle öne çıkarken kimi kötü karakterler ise görselliğin ötesinde kokularıyla öne 

çıkmaktadır. Bu başlıklar öğrencilerin karakterlerle ilgili hikâyelerinde veya çizimlerinde yer 

almamaktadır. Saçlar da yapılarıyla, renkleriyle hatta yapılma tarzlarıyla öne çıkmıştır. Saç yapıları 

yağlı, kıvırcık şeklinde ifade edilmekle birlikte kötü karakterlerin hatırı sayılır bir kısmı saçsız/kel 

resmedilmiştir. Bu durumu öğrenciler de benzer şekilde ifade etmiştir. Karakterlerin saçlarında bir 

genelleme yapılmazken; saç renkleri kitaplardaki gibi farklı farklı düşünülmeyip sarı veya siyah olarak 

genellemeye gidilmiştir. Karakterlerin yüzleri de kitaplarda belirgin olarak ortaya çıkan bir detaydır. 

Çocuk kitaplarından elde edilen verilerle öğrenci görüşlerinin örtüştüğü bir diğer fiziksel görünüm de 

olumsuz özellikler barındıran karakterlerin yüzlerinde yara izi olmasıdır. Diğer görünümler başlığı 

altında frekans olarak fazla olmamakla birlikte kimi görünümler ele alınmıştır. Öğrencilerin de 

düşünce dünyalarındaki kötü karakterlerin kimi diğer görünümlerle örtüşse de kitaplarda yer almayan 

görünümler de bulunmaktadır. Ayrıca çalışmanın yapıldığı 3 farklı sınıf seviyesinde, en az bir öğrenci 

tarafından kötü karakter olarak hayvan karakterler de ana karakter olarak seçilmiştir. Çocuk 

kitaplarına bakıldığı zaman kötü karakterlerin fiziksel görünümlerinin öğrenci algılarıyla benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Benzerliklere rağmen çocuk kitaplarında fiziksel görünümün daha ayrıntılı 

ele alındığı görülmüştür. Ayrıca kitaplarda kurgulanan karakterler, kimi zaman güzel/yakışıklı olarak 

aktarılsa da genellikle betimlenen organlar çirkin bir görünümle sunulmuştur. Geleneksel masallarda 

yer alan kötü karakterlerin dış görünüşlerinin genellikle çirkin olduğunu ifade eden Sever (2017) ile 

bulguların örtüşmesi 2000’li yıllarda dâhi kötü algısının değişmediğini gözler önüne sermektedir. 

Karakterlerin fiziksel görünümleriyle ilişkilendirilerek kötü ilan edilmesi, doğuştan gelen fiziksel 

özelliklere karşı ön yargıların oluşmasına neden olabilir. İncelenen kitaplarda da görüşülen 

öğrencilerde de kötü karakterlerin, benzer fiziksel görünümlere sahip olması, insanları tanımadan kötü 

damgasının vurulmasına ve onların toplumdan ayrıştırılmasına sebep olabilir. İnsanların elinde 

olmayan fiziksel görünümleri ile çevresine zarar veren kötü kimseler oldukları düşüncesinin 

edinilmesi son derece yanlıştır. 

Kurgusal nitelikli çocuk kitaplarında kötü karakterlerin görünümleri ile öğrenci algılarındaki 

kötü karakterlerin görünümleri arasında bazı farklılıklar bulunsa dahi büyük oranda benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Kimi uzmanlar, çocuk kitaplarında olumsuz özellikler barındıran 
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karakterlerin yer almaması gerektiğini ifade etmektedir. Fakat bahsedildiği gibi çocuk kitaplarının 

birçok işlevi arasında çocukları hayata hazırlamakta bulunmaktadır. Kitaplar aracılığıyla sunulan 

dünyada, idealize karakterin bulundurulmasının ve hayatın tozpembe gösterilmesinin çocukları gerçek 

dünyaya hazırladığını söylemek pekte mümkün değildir. Dolayısıyla insan gibi yaşamanın oldukça 

zorlaştığı günümüz şartlarında kitaplarda yer alan karakterler aracılığıyla çocukların iyiyi kötüyü 

ayırabilmesi için kötü karakterler değerlidir (Dilidüzgün, 2018: 35). Kitaplar aracılığıyla sunulan 

hayatta art-kötü niyetli insanların olduğunu okuyan çocuk okurun, gerçek hayatta karşılaşabileceği 

herhangi bir problem karşısında çaresizliğe kapılmak yerine o problemi, kötülüğü en iyi şekilde 

sonuçlandırmaya çalışması hedeflenmektedir. Dilidüzgün’ün de ifade ettiği gibi hep mutlu sonla biten 

masal geleneğinden (2018: 34) incelenen günümüz çocuk kitaplarına kadar çocuklara hitap eden 

metinlerin ümitsizlik aşılamaması açısından hep mutlu sonla bittiği görülmektedir. Erdem (2011) 

araştırmasında çocukların iyiyi sevdiğini tespit etmiştir. Bu çalışmaya paralel olarak öğrencilerden 

karakter özelinde elde edilen hikâyelerin büyük çoğunluğunda kötü karakterlerin cezalandırılıp 

iyilerin kazanması da bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca çocuk kitaplarında kötü karakterlerin 

varlığının küçük okurların serüven duygusunu perçinlediğini dile getiren Yakar’a (2017) ek olarak 

çocuklara verilmesi gereken duygu eğitimi kapsamında da faydalı olması beklenmektedir. Olumsuz 

veya acımasız davranışlar sergileyen karakterlerin çocukların merhamet, acıma ve empati gibi 

duyguları ön plana çıkarması da beklenebilmektedir. 

Sonuç olarak çocuk kitaplarında yer alan kötü karakterler ve ortaokul öğrencilerinin kötü 

karakterlere ilişkin düşüncelerinin incelenip karşılaştırıldığı bu çalışmada kötü kimse algısında, 

fiziksel görünüm özelinde birtakım genellemeler yapıldığı tespit edilmiştir. Kötü karakterlerin, 

fiziksel özelliklerinin genellikle kısa boylu, şişman/göbekli, renkli gözlü hatta genel itibariyle mavi 

gözlü betimlenmiş olması toplumda kimi ön yargılara sebebiyet verebilmektedir. Eserlerde kötü 

karakter olarak kurgulanan karakterlerin belirgin özelliklerine yer verilmesi sakıncalı genellemelere 

yol açabilmektedir. Kötü kimselerin çoğunlukla davranışlarından ötürü kötü damgası yediği 

görülmektedir. Lukens vd. (2018) de belirttiği gibi iyi karakterlerin, güzelliklerinin ortaya çıkması için 

kötü karakterlerin verilip çatışma yaratılması gerekmektedir. Önemli olan stereotip yaratmayarak kötü 

olarak verilen karakterlerin de insan olduğu gerçeğinin atlanmayarak olumlu görünümlerine de yer 

verilmeye özen gösterilmesidir. Çalışmada elde edilen görünümlerin çoğu, stereotipler üreterek 

çevresine karşı ön yargılı bireylerin oluşmasına veyahut ön yargılı bireylerin çoğalmasına neden 

olabilmektedir. Dolasıyla çocuk kitaplarında yer alan kötü karakterlerde sürekli aynı görünümlere yer 

verilmeyip kötü karakterlerin özelliklerinde çeşitlemeye gidilmelidir. 
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EK 

Araştırma Sorusu 

Öğrenci algılarına göre kötü karakterlerin görünümleri nelerdir? 

Okul: 

Sınıf:               

 Öğrenci sayısı: 

 Tarih ve saat ( başlangıç- bitiş ):  

SORULAR 

1- İçerisinde kötü karakterlerin yer aldığı bir hikâye yazınız. 

2- Sizce hangi insanlar kötüdür ve bu insanların özellikleri neler olabilir? Belirtiniz. 

3- Bir kötü karakter resmi çiziniz. 
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ÇOCUK EDEBİYATINDA BULAŞICI, SALGIN HASTALIKLAR VE PANDEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kevser TOZDUMAN YARALI1 

 

Özet 

Sağlık eğitimi kapsamında değerlendirilebilecek, çocuklara yönelik eserlerde işlenen bulaşıcı, 
salgın hastalık ve pandemi konusu özel amaçla yazılmış çocuk kitaplarındandır. Günümüzde 
yaygınlaşan özel amaçla yazılmış çocuk kitaplarının amacı, ortaya çıkan gelişmelere ve 
problemlere yönelik çocukları zihinsel ve fiziksel yönden desteklemektir. Bu kitaplar çocukları 
bilinçlendirmenin yanı sıra çocukların stresle baş etmesini sağlar, gerçek yaşama yönelik 
olduğundan kitaba ilgiyi, motivasyonu arttırır ve çocuklar öyküdeki karakterler yoluyla kendilerini 
tanımlayıp çevresindeki olayları anlamlandırırlar. Çocuk kitaplarının sağlık eğitimi konusunda 
nitelikli materyaller/kaynaklar olduğundan yola çıkılarak, bu araştırmada ülkemizde yer alan 
bulaşıcı, salgın hastalıklar ve pandemi temalarındaki okul öncesi çocuklara yönelik kitaplar 
incelenmiştir. Betimsel tarama modeli kullanılan araştırma kapsamında 13 kitap incelenmiştir. 
Araştırmanın sonucunda salgın hastalık ve pandemi temasına ait çocuk kitaplarının ilk olarak 
2020 yılında Covid-19 salgını sonrasında yayımlandığı belirlenmiştir. İncelenen kitapların daha 
çok masalımsı hikâye türünde ve çeviri eser olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk kitapları, pandemi, çocuk ve sağlık, resimli çocuk kitapları, salgın. 

 
CONTAGIOUS, EPIDEMIC DISEASES AND PANDEMIC IN CHILDREN'S BOOKS 

Abstract 

The topics of contagious, epidemic diseases and pandemics, which can be evaluated within the 
scope of health education and are covered in works for children, are among children's books 
written for special purposes. The purpose of special purpose children's books, which are 
becoming widespread today, is to support children mentally and physically towards the emerging 
developments and problems. In addition to raising awareness in children, these books enable 
children to cope with stress, increase interest and motivation in the book because it is intended 
for real life, and children define themselves and make sense of the events around them through 
the characters in the story. Based on the fact that children's books are qualified materials / 
resources on health education, in this study, books for preschool children on the themes of 
infectious, epidemic diseases and pandemics were examined. Within the scope of the research 
in which descriptive scanning model was used, 13 books were examined. As a result of the 
research, it was determined that children's books on the theme of epidemic and pandemic were 
first published after the Covid-19 outbreak in 2020. It has been observed that the analyzed books 
are mostly in the form of fairy tales and translated works. 

Keywords: children's books, pandemic, child and health, children's picture books, epidemic 
diseases. 

 

Giriş 

Sağlık eğitimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından şu şekilde özetlenmiştir; bireylerin ve 

toplumların bilgi düzeylerini arttırarak veya tutumlarını etkileyerek sağlıklarını iyileştirmek için 

düzenlenmiş, öğrenme deneyimlerinin tümüdür (“Health Topics”, 2017). Sağlık eğitiminin temel 

                                                           
1 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, kevsertozduman@hotmail.com 
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amacı, bireyin vücudunu iyi tanımasını ve vücuduna iyi bakması gerektiği ile ilgili bilgi edinmesini 

sağlamaktır. Sağlık eğitimi bireylere; kendilerine, diğer bireylere ve çevrelerine saygı duyarak kendi 

sağlığını iyileştirmeleri için fırsatlar sunar.  Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren bireyin “sağlık” 

konusunda eğitimi önem kazanmaktadır. Özellikle okul öncesi süreç, bu eğitim için uygun bir 

dönemdir. Okul öncesi dönemde sağlık eğitimine yer verilerek çocukların sağlıklı birey olma ve kendi 

sağlıklarını nasıl koruyacakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ortam hazırlanması önemli 

görülmektedir. Bunun için çeşitli materyallerle desteklenmiş bir çevre sunulması gerekmektedir. Bu 

açıdan sağlık eğitiminde çocuk edebiyatının yeri ve önemi büyüktür. Çocuklar, bilgilerin kendi hayal 

dünyalarına uyarlanmış bir şekilde sunulmasından keyif almaktadırlar. Resimli öykü kitapları, küçük 

çocukların keyif alarak yeni bilgiler öğrenmesinde önemli bir alandır (Sezeremy, 2018). 

Sağlık eğitimi kapsamında değerlendirilebilecek, çocuklara yönelik eserlerde işlenen bulaşıcı, salgın 

hastalık ve pandemi konusu özel amaçla yazılmış çocuk kitaplarındandır. Günümüzde yaygınlaşan 

özel amaçla yazılmış çocuk kitaplarının amacı, ortaya çıkan gelişmelere ve problemlere yönelik 

çocukları zihinsel ve fiziksel yönden desteklemektir. Bu kitaplar çocukları bilinçlendirmenin yanı sıra 

çocukların stresle baş etmesini sağlar, gerçek yaşama yönelik olduğundan kitaba ilgiyi ve motivasyonu 

arttırır ve çocuklar öyküdeki karakterler yoluyla kendilerini tanımlayıp çevresindeki olayları 

anlamlandırırlar (Işıtan, 2015).  Çocuklara yönelik eserlerde ele alınan salgın hastalık ve pandemi 

konuları edebi türler açısından ‘bilimsel buluşları-fen ve doğa olaylarını anlatan eserler’ içerisinde 

değerlendirilebilir. ‘Bilimsel buluşları- fen ve doğa olaylarını anlatan eserler’ kapsamındaki kitapların 

öğretici yönü ağır bastığından yazar, çizer/fotoğrafçı ve yayımlayıcılara büyük görev düşmektedir. Bu 

kapsamdaki kitaplarda bulunması gereken nitelikler bulaşıcı, salgın hastalık ve pandemi açısından şu 

şekilde özetlenebilir (Oğuzkan, 2013): 

Sade ve Mantıklı Bir Düzen: Olayların anlatımında yazar basit ve mantığa uygun bir sıra izlemelidir. 

Yazar çocukların gelişimsel özelliklerini göz önünde bulundurmalı, ele aldığı konuyu hitap ettiği yaş 

kitlesine göre sunmalıdır. Buna yönelik olarak konuyu hayvanlar gibi başlıklardan yola çıkarak 

çocukların ilgileri doğrultusunda şekillendirmelidir.  

Basitleştirilmiş Olaylar: Sağlık konusundaki kavram ve olayları çocuklara bilimsel bakış açısından 

neden sonuç ilişkisi içinde anlatmak ayrı bir yaklaşım ve ustalık gerektirir. Yazarın hem bilimsel 

verilerle ters düşmemesi hem de çocuğun ilgi ve merakını canlı tutması gerekir.  

Uygun Bir Ad: Bu konudaki kitapların adları hem kitabın içeriği hakkında bir bilgi vermeli hem de 

çocuklar açısından ilgi çekici olmalıdır.  

Konuya Uygun Açıklayıcı Resimler: Bu konuda yazılan eserlerin değerini arttıran en önemli 

unsurlardan biri resimlemedir. Anlatılması güç birçok konu (virüsler vb.) iyi çizilmiş, basit, etkili 

resimlerle ya da net ve yerinde fotoğraflar yoluyla daha kolay anlaşılır duruma getirilebilir. 

Resimlemenin önemi küçük çocuklar için hazırlanan eserlerde daha önemli bir hale gelmektedir. 

Pandemi süreci yaşayan dünyada ve ülkemizde en önemli gündem konusu sağlık olmuştur. Literatür 

incelendiğinde Sezeremy (2018) tarafından yapılan bir araştırmada sağlık temasını içeren Türkçe ve 

yabancı dillerdeki çocuk kitapları incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda diş sağlığı ve beslenme gibi 

konularda fazla sayıda kitap olduğu görülürken; Türkçe kitapların yalnızca 1,84’ünün (2 kitap) 

bulaşıcı hastalıklarla ilgili olduğu görülmüştür. Bu açıdan bu araştırmada, çocuk kitaplarının bulaşıcı, 

salgın hastalık, pandemi konularında nitelikli materyaller/kaynaklar olduğundan yola çıkarak 

ülkemizde yer alan bulaşıcı, salgın hastalıklar ve pandemi ile ilgili okul öncesi çocuklara yönelik 

kitaplar incelenmiştir. 

 

Yöntem 

Araştırma betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yönteminin kullanıldığı 

çalışmada okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak seçilen öykü kitaplarının bulaşıcı, salgın 

hastalıklar ve pandemi temalarını içermesi dikkate alınmıştır. İncelenen kitaplara; birçoğunun internet 

üzerinden erişimi olması nedeniyle “Google” arama motorundan, diğerlerine ise satın alınarak erişimi 

sağlanmıştır. Kitaplar 01.07.2020-10.07.2020 tarihleri arasında incelenmiştir. Buna yönelik olarak 

araştırmaya bulaşıcı, salgın hastalıklar ve pandemi temasını işleyen 13 kitap dahil edilmiştir. 
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Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde araştırmada ele alınan kitaplar ve özelliklerine yer verilmiştir. Tablo 1’de araştırma 

kapsamında incelenen kitapların listesi sunulmuştur. 

Tablo 1. Bulaşıcı, Salgın Hastalıklar Ve Pandemi ile İlgili Çocuklara Yönelik Kitaplar 

Kitabın Adı Yazar-Çizer Yayınevi-Destekleyen 
Kurum/kuruluş 

Basım 
Yılı 

Benim Kahramanım Sensin; 
COVID-19 ile Savaşan Çocuklar 

Helen Patuck IASC 2020 

Koronavirüs de Ne? Aslı Zulal-Pınar 
Büyükgüral 

Tübitak 2020 

Elif Korona Zamanlarında 
Cesaret Veriyor 

Liane Schneider-Janina 
Görrissen 

Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları 

2020 

Meraklı Çocuklar İçin 
Koronavirüs Rehberi 

Erika Nerini e Daniela 
Longo- Alessia Catania 

İtalyan Çocuk Müzeleri, 
Uluslararası Çocuk Müzeleri 
Birliği, İnformal Eğitim Çocuk 
İstanbul Girişimi, İBB Kent 
Konseyi 

2020 

Koronavirüs: Çocuklar İçin 
Koronavirüs Kitabı 

Elizabeth Jenner, Kate 
Wilson, Nia Roberts- Axel 
Scheffler 

Hep Kitap 2020 

Merhaba, Ben Bir Virüsüm Manuela Monila @mindheart.kids-
www.mindheart.com 

2020 

Elif ile Alp - T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 

Panik Yok Virüs Senden Korksun Tsolmon Bayaraa-
Bolortuya Munkhjargal 

Nar Çocuk Yayınları 2020 

Akıllı Virüs Savaşçısı Serisi Eloise Macgregor İş Bankası Kültür Yayınları 2020 

Eyvah Mikroplar Gauthier Bribosia, 
Thomas De Coster- 

Dstil Tasarım 2015 

Hain Mikroplar Erdem Seçmen-Hilmi 
Şimşek 

Bulut Yayınları 2011 

Bir Mikrobun Yolculuğu Thom Rooke Tübitak 2014 

Mikrop mu? O da ne? Katie Daynes Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları 

2018 

Tablo 1 incelendiğinde salgın hastalık, pandemi konusuna yönelik kitapların Covid-19 pandemisinden 

sonra basıldığı görülmektedir. Bu açıdan virüs, pandemi konusundaki kitapların tamamının 2020 

yılında basılması dikkat çekicidir. 2020 yılı öncesinde basılan tüm kitapların ise daha genel bir kavram 

olarak ‘mikrop’ başlığı altında yayımlandığı görülmektedir. Salgın ve pandemi konusunda 2020 yılı 

öncesinde herhangi bir yayın bulunmamasının yanı sıra mikrop çatısı altında ele alınan bulaşıcı 

hastalık konusuna yönelik ilk kitabın 2011 yılına ait olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere bulaşıcı, salgın hastalıklar ve pandemi konusundaki 13 kitaptan sadece 

iki tanesinin çeviri eser olmadığı görülmektedir. İncelenen kitaplar yaşa uygunluk açısından 

değerlendirildiğinde genel olarak dört yaş ve üzeri için uygun olduğu belirtilebilir. Bunun yanı sıra 

bazı kitapların iç ve dış yapı özellikleri açısından daha büyük yaş çocuklarla kullanılmasının uygun 

olacağı söylenebilir. Koronavirüs: Çocuklar İçin Koronavirüs Kitabı buna örnek olarak gösterilebilir. 

Buna göre, çizgi roman tarzında, sayfa başına yüzde elli resim ve yazı şeklinde tasarlanan kitabın altı 

yaş ve üzeri çocuklar için daha uygun olduğunu söylemek mümkündür.  
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Araştırmaya dâhil edilen kitapların içerikleri şu şekildedir: 

Benim Kahramanım Sensin; COVID-19 ile Savaşan Çocuklar, hayali bir yaratık olan Ario vasıtasıyla 

çocukların kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını koronavirüsten nasıl koruyabileceklerini, yeni ve 

hızla değişen bir gerçeklikle karşılaştıklarında zorlayıcı duygularını nasıl yönetebileceklerini ele 

almaktadır. 

Koronavirüs de Ne? kitabında koronavirüse karşı alınan önlemler anlatılarak çocukların bu zor süreçte 

çevrelerinde meydana gelen değişiklikleri anlamalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.  

Elif Korona Zamanlarında Cesaret Veriyor,  Elif adındaki bir çocuğun yaşamından yola çıkarak 

virüsün ve sebep olduğu hastalığın yaşamı nasıl etkilediğini çocukların merak ettiği; Virüs nedir ve 

virüsü neden göremiyorum? Akrabalarımla ve arkadaşlarımla arama neden sosyal mesafe 

koymalıyım? Düzenli olarak el yıkamak neden bu kadar önemli? Karantina ne anlama geliyor? Evde 

canım sıkılırsa neler yapabilirim? sorularına yanıt aranarak açıklanmaktadır. 

Meraklı Çocuklar İçin Koronavirüs Rehberi, çocuklara virüs hakkında verdiği bilimsel bilginin yanı 

sıra pandeminin toplumsal sonuçlarına da dikkat çekmekte ve virüsten korunmak için selamlaşma gibi 

konularda öneriler sunmaktadır. 

Koronavirüs: Çocuklar İçin Koronavirüs Kitabı, çocuklara koronavirüsün ne olduğunu, nasıl 

yakalanıldığını, yakalanınca neler olduğunu, tedavisinin nasıl olduğunu, tüm gün evde olmanın nasıl 

olduğu anlatmakta ve neler yapabileceği ile ilgili kılavuz niteliğinde resimli bilgiler sunmaktadır. 

Merhaba, Ben Bir Virüsüm, daha çok görsel bir kaynak olarak değerlendirilebilecek olup çocukların 

virüs açısından duygularına ve neler yapabileceğine odaklanan bir kitaptır. 

Elif ile Alp, salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak 

uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

Panik Yok Virüs Senden Korksun, babası bir bilim insanı olan Metin’in salgın sonrasında çevresinde 

olan değişimi anlamaya çalışmasını anlatan bir kitaptır. 

Akıllı Virüs Savaşçısı Serisi, çocuklara Covid-19 sürecinde çevrelerinde yaşanan değişimi ve 

kendilerini nasıl korumaları gerektiği konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Eyvah Mikroplar, hastalık korkusu üzerinden bulaşıcı hastalıklar konusuna değinmektedir. Teddy adlı 

kahramanın vücudunu saran kırmızı lekelerin arkadaşlarına bulaşabileceği korkusundan yola çıkan 

öykü hastalık korkusu ile nasıl baş edilebileceğine yönelik bir kaynak niteliğindedir. 

Hain Mikroplar, çocukların vücuduna girmek için çabalayan mikropların öyküsünden yola çıkarak 

mikropların hangi yollarla vücuda girebileceğine yönelik örnekler sunmaktadır. 

Bir Mikrobun Yolculuğu, bir mikrobun yolcuğunu; ‘Soğuk algınlığına neden olan mikroplar nereden 

gelir? Nereye gider? sorularından yola çıkarak anlatmaktadır. 

‘Mikrop mu? O da ne?’, Mikrop nedir? Mikroplar nerede yaşar, nasıl ürer ve yayılırlar? sorularına 

yanıt arayarak temizlik alışkanlığı kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Araştırmada incelenen kitaplar edebi türler olarak değerlendirildiğinde hikâye ve masal türüne ait eser 

özelliklerinin bulunduğu dikkat çekmektedir. Örneğin, Benim Kahramanım Sensin; COVID-19 ile 

Savaşan Çocuklar adlı kitapta, Covid 19 pandemisinin ne olduğu ve etkileri bilimsel gerçeklerden 

yola çıkarak hayatın içinden ve hayali karakterlerin kullanılmasıyla anlatılmıştır. Bu açıdan gerçek 

bilgilerin hayali unsurlar ve olağanüstü durumlar kullanılarak sunulması bu eserin masalımsı bir 

hikâye olduğunu gösterir niteliktedir. Masalımsı hikâyeler özellikle okul öncesi dönem çocukları için 

ilgi çekicidir. Araştırma kapsamında incelenen Bir Mikrobun Yolculuğu, Hain Mikroplar da 

masalımsı hikâye türüne örnek olarak verilebilir. 

Araştırmada ele alınan kitaplardan bir diğeri olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Elif 

ile Alp, yaşanması muhtemel, gerçeğe uygun olayları birkaç karakter üzerinden anlatması nedeniyle 

hikâye türüne bir örnek olarak verilebilir. Elif Korona Zamanlarında Cesaret Veriyor adlı kitap da bir 

hikâye örneği olarak sunulabilir. 
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Sonuç 

Bulaşıcı, salgın hastalıklar ve pandemi ile ilgili okul öncesi çocuklara yönelik kitaplar incelendiğinde 

kitapların büyük çoğunluğunun çeviri eser olduğu görülmüştür. Koronavirüs dünyadaki ilk salgın 

olmamasına karşın piyasadaki salgın ve pandemiye yönelik tüm kitapların 2020 yılında çıktığı 

belirlenmiştir. Buna göre salgın ve pandemi konusundaki tüm çocuk kitaplarının Koronavirüs (Covid-

19) özelinde ele alındığı görülmüştür. Her ne kadar çocuklara salgın sürecini anlatmak, pandemi 

konusunda bilinçlendirmek, kaygıyı azaltmak için ‘Mikroplar’ başlığı ile yayımlanan kitapları 

kullanmak mümkün olsa da bu konuda 2020 yılı sonrasında yayımlanan, doğrudan Covid-19 virüsü 

konusunu ele alan kitapların özel bir bakış açısı sunması bakımından önemli olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, Covid-19 kapsamında okul öncesi çocuklara yönelik yazılan kitapların çoğuna çevrim içi 

ortamlar üzerinden ulaşılabilir olması kitapların daha fazla çocuğa ulaşması açısından dikkate değer 

bir uygulamadır. Bulaşıcı, salgın hastalık ve pandemi gibi sağlık eğitimi kapsamında 

değerlendirilebilecek çocuk kitaplarında okul öncesi dönem çocuklar açısından dikkat edilmesi 

gereken en önemli hususlardan biri çocukları korkutacak unsurlardan kaçınmak ve bilimsel bilgiyi 

sade ve anlaşılır bir biçimde çocuğun gelişimsel özelliklerini göz önünde bulundurarak sunmaktır.  

Bu araştırma sırasında belediyelerin psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimcilere çocukları 

virüs/pandemi konusunda bilgilendirmek amacıyla kitap/kitapçık/broşür hazırlattığı görülmüştür. Söz 

konusu çocuk olduğunda çocuklara yönelik yapılan her şeyde özel bir hassasiyet göstermek 

gerekmektedir. Günümüzde niteliksiz yayınların sayısı düşünüldüğünde ortaya çıkarılacak eserlerde 

çocuğun yaşı, gelişimsel özellikleri, kitapta ele alınacak konu uzmanlarca bir bütün olarak 

değerlendirilmelidir. 

Covid-19 dünya üzerindeki ilk virüs değildir ve sonuncusu da olmayacaktır. Bu açıdan çocuk 

kitaplarının salgın, pandemi gibi özel konularda çocuklara doğru bilgi sunduğu, bilinçlendirdiği ve 

duygusal açıdan destek sağladığı açıktır. Dolayısıyla bilimsel bilgiyi çocuğun gelişim özelliklerini 

dikkate alarak sunan, nitelikli yayınların ortaya çıkmasında yazar, çizer ve yayımcılara büyük rol 

düşmektedir. Çeviri eserlerin yoğun olduğu günümüzde sağlık eğitimine yönelik kültürel dinamikleri 

göz önünde bulundurarak yazılacak nitelikli telif eserlere ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE KİTAP YASAKLANMASININ  

ÇOCUKLAR VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Esra ÇELTEK COŞKUN1 

 

Özet 

1982 yılından beri Eylūl ayının son haftası Amerika Birleşik Devletleri’nde “Yasakli Kitaplar 
Haftası” olarak okuma özgürlüğünün yüceltilmesi amacıyla kutlanmaktadır. Dünyadaki pek çok 
ülkede olduğu gibi kitap yasaklanmasının Birleşik Devletleri’nde uzun bir tarihi olup; uygulama 
bugün de devam etmektedir. Her ne kadar devlet tarafından resmi olarak yasaklanamasa da, pek 
çok kitap tepkiyle karşılanmakta ve kütüphanelerin raflarından kaldırılmaktadır. Bu tür bir sansür 
en çok veliler, öğretmenler, kütüphaneciler, okul idareleri, toplumsal gruplar ve diğerleri 
tarafından uygulanmaktadır. Kitap yasaklanmasının yaygın nedenleri şiddet, cinsellik, din, 
kullanılan dil ve benzerleri olmaktadır. ‘Bülbülü Öldürmek’, ‘Harry Potter’, ‘Ölmek için On Üç 
Sebep’, ‘Açlık Oyunları’, ‘Yarım Zamanlı bir Kızılderili’nin Tamamen Gerçek Günlüğü’ nün de içinde 
olduğu kitap başlıkları pek çok kütüphanenin raflarından kaldırıldı. Geriye kalan ise bu sansurün 
çocuklar ve genel olarak toplum üzerinde nasıl bir etkisi olduğu sorusu ve bu oturumda bu önemli 
sorunun yanıtlarını araştıracağız. 

 

EFFECTS OF BOOK BANNİNG İN THE UNİTED STATES OF AMERİCA ON CHİLDREN AND 
SOCİETY 

Abstract 

Last week of September is called “Banned Books Week” and celebrated as freedom to read in 
the United States of America since 1982. Just like in many other countries over the world, book 
banning has a long history in the United States and still continues today. Although outright 
banning of books cannot be done by the US government, many books have been “challenged” 
and removed from the libraries’ shelves. This type of censorship is mostly done by parents, 
teachers, librarians, school boards, community groups, and others. Common reasons for book 
banning include violence, sexuality, religion, language, etc.  Book titles including ‘To Kill a 
Mockingbird’, ‘Harry Potter’, ‘Thirteen Reasons Why’, ‘Hunger Games’ and ‘The Absolutely True 
Diary of a Part-Time Indian’ have been removed from many libraries’ shelves. What remains is 
the question ‘what are the impacts of this censorship on children and society at large?’ and in 
this session we will try to explore answers to this important question. 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde  

Kitap Yasaklanmasının Çocuklar ve Toplum Üzerindeki Etkisi 

Kitap yasaklanmasının tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de oldukça 

eski bir tarihi var. Ancak diğer pek çok ülkeden farklı olarak, ABD’de kitaplar hükümet tarafından 

kanuni olarak yasaklanamıyor. Amerikan Anayasası’na sonradan eklenen Haklar Bildirgesi’nin 1. 

Değisiklik maddesinde şöyle yazmaktadır: “Kongre, dini bir kuruma ilişkin veya serbest ibadeti 

yasaklayan; ya da ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü kısıtlayan; ya da halkın sükûnet içinde 

toplanma ve şikâyete neden olan bir halin düzeltilmesi için hükümetten talepte bulunma hakkını 

                                                           
1 Amerika, Illinois Üniversitesi, coskun@illinois.edu 
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kısıtlayan herhangi bir yasa yapmayacaktır.” 1 İşte bu madde çerçevesinde, kitapların kanun yoluyla 

yasaklanmasının önüne geçilmiştir.   

Buna rağmen Amerika’da halen bugün kitaplar devlet tarafından resmen olmasa da çeşitli kişi 

ve kurumlar tarafından yasaklanabilmektedir. Kitap yasaklanmasından bahsedilirken yasak (ban) 

kelimesi yerine sansür (censor) ve engelleme (challenge) kelimeleri de sıklıkla kullanılmaktadır. Çoğu 

zaman yasak, engelleme ve sansür kavramları karıştırılmakta ve birbiri yerine kullanılmaktadır.  

Amerikan Kütüphaneciler Derneği bu konuya şu şekilde açıklık getirmektedir: “Kitap yasaklanması 

bazı kişilerin veya grupların itirazları nedeniyle materyallerin kütüphane raflarından kaldırılması, 

eğitim müfredatlarından ve öğrencilerin ders okuma listelerinden çıkarılması olup, bir sansür 

yöntemidir. Kitapların engellenmesi ise yasaklama amacıyla gösterilen çaba anlamına gelip, çoğu 

durumda başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.”2 

Entellektüel Özgürlük Ofisi ‘nin (Office for Intellectual Freedom) 2018 yılı istatisliklerine 

göre kitapları bu şekilde engelleme çabası içine girenler şöyle sıralanmaktadır: anne-babalar (%32), 

kütüphane kullanıcıları (%33), idare heyetleri ve yöneticiler (%13), öğretmenler ve kütüphaneciler 

(%10), politik ve dini gruplar (%6), secimle iş başına gelen memurlar (%3) ve öğrenciler(%3)3. 

Yasaklanmaların en çok gerçekleştigi yerler ise halk kütüphaneleri (%58), okul kütüphaneleri 

(%23), okullar (%14), akademik kütüphaneler (%3), özel kütüphaneler ile hapishane kütüphaneleri 

(%1) olmaktadır4. 

Kitapların yasaklanmasında sebep olarak gösterilen başlıca içerikler de şöyle sıralanabilir: 

cinsellik, rahatsız edici dil ve üslup, hedef kitlesindeki yaş grubuna uygunsuzluk, şiddet, belirli dini 

görüşler, diğer hakaret unsurları, çıplaklık, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı, ırkçılık, politik 

görüş, homoseksüellik, aile değerlerine karşıtlık, kültürel duyarsızlık, intihar, cinsiyet ayrımcılığı, sex 

eğitimi, büyücülük ve satanizm, çeteler, kürtaj, ve ırk karşıtlığı. 

Kitapların yasaklanması yaygın olarak yukarıda sayılan kişi ve grupların, kütüphanecilere, 

okul yöneticilerine, öğretmenlere telefon, e-mail veya şahsen ziyaret yoluyla ulaşarak söz konusu 

kitabın kütüphane raflarından, öğrencilerin okuma listelerinden kaldırılması talebi üzerine 

gerçekleşmektedir. Bazan bu konuda baskıyı artırma amacıyla imza kampanyaları düzenlenmektedir. 

Ayrıca kütüphaneciler şikayet edileceğini düşündükleri kitapları kendileri isteyerek ya da 

istemeyerek; satın almayarak kütüphanelerinin koleksiyonlarına dahil etmemektedir. Kütüphane 

kullanıcıları bazı durumlarda şikayetlerini dile getirmeden ve hiç kimseyi haberdar etmeden, sakıncalı 

buldukları yayınların belirli sayfalarını yırtarak yok etme ya da yayını kütüphanede kolayca 

bulunamayacak bir yere saklama yoluna gitmektedir. Çok ender ve ekstremist bir örnek olarak da 

kütüphane kitaplarının bazı kişiler ve gruplar tarafından yakıldığı da görülmüştür.5 

Bu şekillerde sansüre uğrayan, engellenen ve yasaklanan kitapların bir listesi Amerikan 

Kütüphaneciler Derneği’nin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Derneğin internet sitesinde her bir 

kitabin yasaklanma nedeni ile ilgili detayli bilgi de bulunmaktadır. 

Kitapların yasaklanması aslında iyi niyetle, başkalarını, özellikle de çocukları, anlaşılması zor 

bilgi ve düşüncelerden koruma amacıyla yapılmaktadır. Öte yandan, bazı kitapların içeriğindeki şiddet 

ve intihar betimlemelerinin, psikolojik problemleri olan bireyler tarafindan okunmasının önüne 

geçilmek istenmektedir. Kitaplardaki bazı marjinal karakterlerin ve durumların, okuyucuya kötü örnek 

teşkil etmemesi, toplumda normal ve yaygın bir durummuş gibi algılanmasına mani olmak isteğiyle 

gerçekleşmektedir. 

Oysa iyi niyetle yapılan bu uygulamanın çocuklar ve toplum üzerinde pek çok olumsuz etkisi 

de olmaktadır. Bu kitapları okumaktan mahrum olan kişiler güncelde mevcut olan bazı fikir, eğilim 

ve kavramlardan haberdar olamamakta; bu konuda düşünme ve karar verme firsatını kaçırmaktadır. 

                                                           
1 https://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/abd-anayasasi.pdf 
2 http://www.ala.org/advocacy/bbooks/aboutbannedbooks 
3 http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/2018-bbooks-graphic-1_0.jpg 
4 Ibid. 
5 https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/religious-activist-convicted-burning-lgbtq-library-books-

n1040051 
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Bu durum onların zihinsel gelişimine olumsuz etki etmekte ve bireylerin empati yeteneklerinin 

gelişimine katkı sağlanamamaktadır.  Toplumsal olaylar konusunda sağlıklı bir diyalog ortamı inşa 

edilememekte ve toplum duyarsızlaşmaktadır.  Ayrıca kitapların yasaklanmasının yazarlar ve 

yayınevleri uzerinde maddi ve manevi olumsuz etkileri olmaktadır. 

Ne yazık ki kitap yasaklanması konusu kolaylıkla çözülebilecek bir mesele değil. Amerika 

Birleşik Devletleri’nin elli eyaletinde, hatta aynı eyaletin farklı bölgelerinde son derece farklı 

uygulamalar mevcut. Yerel halkın kültürel ve politik tercihlerine göre kararlar veriliyor. Zaman 

konusu da oldukça önemli bir faktör. Geçmişte yasaklanan pek çok kitap bugün bir klasik haline 

gelmiş durumda. Dolayısıyla yasaklar konusunda herkese aynı anda uyan çözümler yok. 

Bu meseleye kolay ve kökten çıkış yolu bulunamasa da, konunun tartışılmasının da son derece 

faydalı olduğu görülmektedir. Her yıl, Eylül ayının genellikle son haftası Amerika’da Yasaklı Kitaplar 

Haftası (Banned Books Week) olarak kutlanmaktadır. Yazarlar Birliği (Authors Guild), Sansüre Karşı 

Ulusal Koalisyon (National Coalition Against Censorship), Okuma Özgürlüğü Kurumu (Freedom to 

Read Foundation) gibi pek çok kurumun sponsor olduğu bu hafta boyunca gerçekleştirilen 

aktivitelerle toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.  İnsanlar uygulanan sansür ve 

yasaklamaları rapor edebilecekleri şikayet hatları konusunda bilgilendiriliyor. O hafta pek çok okuma 

grubunda yasaklı kitaplar okunup, tartışılıyor. Kütüphanelerde ve müzelerde kullanıcıların ilgisini 

çekecek sergiler yapılıyor.  

Bu hafta dışında da konuyla ilgili pek çok etkinlik yapılıyor. Öğretmenler pek çok lisede 

öğrencilerin okuma listelerine yasaklı kitapları dahil ediyorlar. Edebiyat derslerinde öğrencilere bu 

konuda görüşlerini bir kompozisyonla anlatmasını isteyen ödevler veriliyor. Bazı üniversitelerde 

sadece kitap yasaklanması konusunu işleyen dönemlik dersler veriliyor.  

İşte tüm bu çabalar sonucunda yasaklı kitaplar konusunda toplumsal bilinç güçlenmekte ve 

gelecek için umut artmaktadır. 
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https://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/abd-anayasasi.pdf. 

“About Banned & Challenged Books.” Amerikan Kütüphaneciler Derneği. Erişim 15 Ekim 2020. 

http://www.ala.org/advocacy/bbooks/aboutbannedbooks. 

“Censorship by the Numbers.” Amerikan Kütüphaneciler Derneği. Erişim 15 Ekim 2020. 

http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/2018-bbooks-graphic-1_0.jpg. 

Aviles, Gwen. “Religious Activist Convicted for Burning LGBTQ Library Books.” NBC News. Agustos 7, 

2019. Erişim 20 Ekim 2020. https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/religious-activist-convicted-burning-

lgbtq-library-books-n1040051. 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI YAZARLARI BİRLİĞİ 

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU PROGRAMI 

1. GÜN 23 EKİM 2020 CUMA 

09.30-10.30 AÇIŞ KONUŞMALARI 

Bican Veysel YILDIZ (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı) 

Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevî Edebiyat Enstitüsü Müdürü) 

Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Müdürü) 

Prof. Dr. Ali YAKICI (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Eğitim İhtisas 
Komitesi Üyesi) 

1. GÜN 23 EKİM 2020 CUMA OTURUMLAR 

Tarih/Saat 1. SALON  2. SALON 

23 EKİM 2020 
CUMA 

1. Oturum 
10.30-11.30 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mitat DURMUŞ 
(Kafkas Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI-Öğr. Gör. Dr. Yusuf 
GÜNAYDIN 
Türk Halk Masallarında Çocuk ve Çocukluk: 
İstanbul Masalları Örneği 

Şener Şükrü YİĞİTLER 
Edebiyatta Çocuk Olmak: Çocuk ve Yetişkin 
Edebiyatlarında Çocuğa Bakış 

Doç. Dr. Nezaket İSMAYILOVA  
Çocuk Edebiyatı Metinleri ile Çocuğun Zihin 
Dünyasına Girmek 

Bican Veysel YILDIZ   
Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Sözlü Kaynaklar, 
Halk Edebiyatı, Mitoloji, Folklor, Tarih ve Kültür 
ile İlişkilendirilmesinde Uyulacak İlkeler ve 
Uygulanacak Yöntemler 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA 
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) 

Prof. Dr. Erol DURAN 
Bebeklikte ve Erken Çocuklukta Çocuk Edebiyatı 
Ürünleri: Ailelere Öneriler 

Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA- Hamdiye Deniz 
GÖKÇE  
Halk Kültürü Dersi Bağlamında Kültür Aktarımına 
Bir Örnek: Ninniler 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan SOLMAZ  
Kültür Aktarım Aracı Olarak Ninni: Uşak İli Örneği 

Esra Çeltek COŞKUN 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Kitap 
Yasaklanmasının Çocuklar ve Toplum Üzerindeki 
Etkisi 

Tarih/Saat 1. SALON 2. SALON 

23 EKİM 2020 
CUMA 

2. Oturum 
11.40-12.40 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ 
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) 

Doç. Dr. Serap UZUNER YURT 
Çocuk Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yeşil Gözlü 
Kardan Adam Örneği 

Çinara RIZAYEVA 
Çocukların Mantıksal Düşüncelerinin Gelişiminde 
Bilmecelerin Rolü ve Önemi 

Yerkegül ARYKKARAKIZI  
Masal Dünyası ve Sanatsal Düşüncenin Ufkundaki 
Hakikat (Fikir) 

Doç. Dr. Elnara AKİMOVA  
Modern Çocuk Edebiyatının Sorunları - Zamanın 
Notları 

Oturum Başkanı: Gülay SORMAGEÇ (ÇOGEYB 
Yönetim Kurulu Üyesi Yazar) 

Prof. Dr. Zhanna YUSHA-Doç. Dr. Ekaterina 
CHAMZYRYN 
Tuvaların Çocuk Edebiyatında Folklorun Rolü ve 
Felsefesi 

Doç. Dr. Fidan QASIMOVA 
Çocuk ve Gençlerin Gelişiminde Folklorun Rolü 

Gülnar MEMMEDOVA  
Çocuk Edebiyatında Folklor Üslubu Sorununun 
“Folklor – Edebiyat” İlişki Modeli Bağlamında 
İncelenmesi 

Arş. Gör. Dr. Gülnar OSMANOVA 
Çocuk Eğitiminde Folklorun Rolü 
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Tarih/Saat   1. SALON 2. SALON 

23 EKİM 2020 
CUMA 

3. Oturum 
13.30-14.30 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülin Öğüt EKER 
(Hacettepe Üniversitesi) 

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA 
Modern Azerbaycan Gençlik Edebiyatında 
Kahraman İmajı 

Doç. Dr. Zakire ALİYEVA 
Çocuk ve Gençlere Tarihimizi Tanıtmanın Bir Yolu 
Edebiyat 

Doç. Dr. Firudin RZAYEV 
Eski Kaynaklarda Çocukları Koruyan Prototürk 
Tanrıları, Onların Nahçıvan ve Umumtürk Coğrafi 
Adlarında İzi 

Nigar ZEYNALOVA 
Nuh Tufanı ile İlgili Folklor Metinlerinde 
Eskatolojik Bakışlar 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir 
Üniversitesi) 

Doç. Dr. Raile Abdulvahit KAŞGARLI 
Doğu Türkistan’da Yayımlanan Çocuk 
Masallarının Eğitsel Özellikleri Üzerine 

Metanet VAHİDOVA  
Halk Masallarının Yapısökümü ve Yorumlanması 

Bircan DAĞDELEN 
Hasan Lâtif Sarıyüce’nin Anadolu Masalları 
Dizisi’nde Dil ve Üslup Özellikleri 

Doç. Dr. Azer TURAN  
Ali Bey Hüseyinzade ve Çocuk Edebiyatının Estetiği 
Gülbahar’ın, Şermi’nin Sevdikleri ve Gerçeküstü 
Kafes 

Tarih/Saat 1. SALON 2. SALON 

23 EKİM 2020 
CUMA 

4. Oturum 
14.40-15.40 

Oturum Başkanı: Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Said 
KIYMAZ (Adıyaman Üniversitesi) 

Doç. Dr. Aytaç ABBASOVA 
Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Folklor Motifleri (Eva 
Weaver “Kuklacı Çocuk” Eseri Esasında) 

Dr.Öğr. Üyesi Könül HANLAROVA 
Gençlik Edebiyatında Folklor Motifleri (Elçin 
Efendiyev’in Yaratıcılığı Esasında) 

Aynur NOVRUZOVA 
Alamzar Alizade'nin Eserlerinde Folklor Motifli 
Çocuk Okuma Örnekleri 

Prof. Dr. Engin YILMAZ  
Bunun Adı Findel’in Sözlük Bilimsel Bakımdan 
Değerlendirilmesi 

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN 
(Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) 

Dr.Arş.Gör. Sevinç ALİYEVA 
Çocukların Hayırsever Ruh İçinde Yetiştirilmesinde 
Folklorun Rolü 

Dr. Gökçe DEMİRYÜREK- Dr. Sinem GÖNEN 
KAYACAN 
Halk Bilimi Ögelerinin Aktarılmasında  “Arkadaş” 
Tatil Kitaplarının Rolü 

Arş. Gör. Nagehan KUNDUZ  
Gülten Dayıoğlu’nun Midos Kartalı’nın Gözleri 
Romanında Folklor Unsurlarının İşlevi 

Dr. Fahriye HEVİLOVA  
Aşık Yaratıcılığının Azerbaycanlıların Manevi 
Kültüründeki Yeri 

Tarih/Saat 1. SALON 2. SALON 

23 EKİM 2020 
CUMA 

5. Oturum 
15.50-16.50 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Lilya 
MEMETOVA (Kırım Mühendislik ve Pedagoji 
Üniversitesi) 

Doç. Dr. Semengül QAFAROVA 
Azerbaycan Çocuk Folkloru: Atasözleri 

Dr. Fatima HOCİN  
Makedonya Çağdaş Türk Edebiyatında Esad 
Bayram’ın Hikaye ve Şiirlerinde Halk Motifleri 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI  
İnançtan Kandırmacaya: Çocuklara Söylenen 
Kalıplaşmış Yalanların Mitolojik Boyutu 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Evrim Ölçer ÖZÜNEL 
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) 

Sait SAYAR 
Halk Edebiyatı Türlerinden Çocuk Edebiyatı 
Ürünleri Üreten Bir Yazar Olarak Süleyman Tevfik 
Özzorluoğlu ve Eserleri 

Arş. Gör. Dr. Seda Gül KARTAL 
Çocuklar İçin Yazılan Eserlerde Halk Edebiyatı 
Unsurlarının Kullanılması Bağlamında Melek Özlem 
Sezer’in Çocuk Kitaplarının Değerlendirilmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Said KIYMAZ  
Makedonya’da Ana Dili Türkçe Öğretimi ve Necati 
Zekeriya’nın “Harfler Ne Yer?” Adlı Eserinde Halk 
Kültürü Ürünleri 
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2. GÜN 23 EKİM 2020 CUMARTESİ OTURUMLAR 

Tarih/Saat 1. SALON 2. SALON 

24 EKİM 2020 
CUMARTESİ 
1. Oturum 

10.00-11.00 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat 
Üniversitesi) 

Dr. Gülperi MEZKİT SABAN 
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Kimliğin 
İnşası Bağlamında “Milli Destan ve Hikâye - Milli 
Çocuk” 

Dr. İlhame AĞAZADE 
Mirza Alakbar Sabir'in Aydınlanmayı Destekleyen 
Çocuk Şiirlerinde Ulusal Öz Farkındalık 

Doç. Dr. Könül HACİYEVA 
M. K. Atatürk’e Göre Gençliğin Terbiyesinde 
Edebiyatın Rolü 

Uğur PEHLİVANOĞLU 
Çocuk Edebiyatı Çerçevesinde Merziye 
Selaheddin’in ‘‘Nevelerin Nenesi’’ Hikâyesinin 
İncelenmesi 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Raşit KOÇ (Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi) 

Necla Gül ERCAN 
Talip Apaydın’ın Çocuk Romanlarında İdeoloji 

Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN-Doç. Dr. Neslihan 
KARAKUŞ 
Türkçe Ders Kitaplarında Bir Hikayeleştirme Analizi: 
Dede Korkut Hikayeleri, Türk Destanları, Orhun 
Abideleri 

Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ-Doç. Dr. Celile Eren 
ÖKTEN  
Orhun Kitabeleri ve Ortaokul Türkçe Ders 
Kitaplarında Kök Değer Olarak Vatanseverlik 

Nazife AYGAR 
Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Vatanseverlik ve Türk 
Kadınının Yeri: Kahraman Türk Kadınları Örneği 

Tarih/Saat 1. SALON 2. SALON 

24 EKİM 2020 
CUMARTESİ 
2. Oturum 

11.10-12.10 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Liailia MİNGAZOVA 
(Tataristan, Kazan Volga Region Federal 
Üniversitesi) 

Prof. Dr. Almaz Ülvi BİNNATOVA 
Klasik Doğu Çocuk Edebiyatı (Abdurrahman 
Jami'nin "Baharistan" Eseri) 

Dr. Alimuhtar MUHTAROV 
Nizami Gencevî Hamse’sinin Dünya Çocuk 
Edebiyatının Gelişimine Katkısı 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ATLANSOY  
Divan-ı Hikmet’te Gönül Eğitimi ile İlgili Telmihler 

Hüseyin BOKAÎ 
Köroğlu’nun İzini Sürerken 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ 
(Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) 

Doç. Dr. Kemine HEVİLKIZI 
Dede Korkut Destanı ve Avrupa Destanlarındaki 
Ortak Motifler 

Öğr. Gör. Dilshoda MUBARAKOVA 
Özbek Atasözlerinde Çocuk 

Dr. Öğr. Üyesi Lilya MEMETOVA 
“Alem-i Sıbyan”da Türk Dünyası Atasözleri 

Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA-Yunus DOLU 
20. Yüzyıl Divan Şairlerinden Veysel Öksüz’ün 
“Kızım” Redifli Manzumesi Bağlamında Gençliğe 
Öğütleri 

Tarih/Saat 1. SALON 2. SALON 

24 EKİM 2020 
CUMARTESİ 
3. Oturum 

13.00-14.00 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serap UZUNER YURT 
(Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) 

Doç. Dr. Necdet TOZLU 
Ninnilerde Hayat Algısı 

Arş. Gör. Nurlane MEMMEDOVA 
Qulu Xelilov’un Çocuklara Yönelik Hikayelerinin 
Eğitimsel ve Didaktik Önemi 

Doç. Dr. Esmira FUAD  
Mirze Hesen Rüşdiyye’nin Öykülerinde Didaktika 

Esra GÜRLEK 
Türkçe Öğretiminde Kullanılan Çocuk Edebiyatı 
Eserlerinin Çocuğa Katkısı 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet ÇETİN (Gazi Üni. 
Gazi Eğitim Fak. Türk Dili ve Edb. Eğitimi ABD Bşk.) 

Doç. Dr. Abdul Fareed BROHİ 
Çocukların ve Gençlerin Gelişimine Yönelik Kehanet 
Metodolojisi ve İletişim Modeli 

Şebnem MEMMEDOVA  
Azerbaycan ve Karakalpak Folkloru ve Yazılı Çocuk 
Edebiyatı Örneklerindeki Mitolojik İnanç ve Motifler 

Arş. Gör. Bekir Sıddık KILIÇ 
Mülteci Çocuklar ve Çocuk Edebiyatı Yazarları 
Gözünden Göç ve Mültecilik 

Henife SELİFOVA 
Şerif Ağayar’ın “Resim” Hikayesinde Çocukların 
Hayal Gücündeki Savaşın Canlı Bir Tasviri 
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Tarih/Saat 1. SALON 2. SALON 

24 EKİM 2020 
CUMARTESİ 
4. Oturum 

14.10-15.10 

Oturum Başkanı: Dr. Melike GÜNYÜZ (İbn 
Haldun Üniversitesi) 

Prof. Dr. Nesrin KARACA 
Ali Akbaş’ın Şiirinde Çocuk Dünyası 

Esat ERBİL 
Çocuk Edebiyatında Şiir 

Dr. Leyla ALLAHVERDİYEVA 
Azerbaycan Çocuk Şiirlerinde Folklor Motiflerinin 
Kullanımı 

Doç. Dr. Abdulkadir ERKAL 
Divan Şiirinde Mazmunlaşan Mekanlar: Çocuk 
Mekanları 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tülin ARSEVEN 
(Akdeniz Üniversitesi) 

Prof. Dr. Liailia MİNGAZOVA 
ХX. Yüzyıl Başlarında Tatar Çocuk Şiirinin Gelişme 
Eğilimi 

Doç. Dr. Ruhengiz ALİYEVA  
Milvarid Dilbazi’nin Çocuk Şiirleri 

Dr. Gülnar QAMBAROVA  
Modern Edebi Sürecin Bir Parçası Olarak Nahçıvan 
Çocuk Şiiri  

Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN 
Erzincan Ağıtlarında Çocuklar 

Tarih/Saat 1. SALON 2. SALON 

24 EKİM 2020 
CUMARTESİ 
5. Oturum 

16.20-17.20 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin YILMAZ 
(Sakarya Üniversitesi) 

Prof. Dr. Tülin ARSEVEN 
Yeşim Armutak’ın Bataklığın Kıyısındaki Ev Adlı 
Romanı Üzerine Bir İnceleme  

Dr. Öğr. Üyesi Kevser TOZDUMAN YARALI 
Çocuk Kitaplarında Bulaşıcı, Salgın Hastalıklar ve 
Pandemi 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız 
Teknik Üniversitesi) 

Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR-Öğr. Gör. Hatice 
Derya YILMAZ 
Çocuk Kitaplarında İstanbul Görünümleri: Birsen 
Ekim Özen Örneği 

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ-Arş. Gör. Bilge 
DESTEGÜLOĞLU 
Çocuk Kitaplarındaki Kötü Karakterlerin Fiziksel 
Görünümleri ve Ortaokul Öğrencilerinin Kötü 
Karakterlerin Fiziksel Görünümlerine İlişkin Algıları 

24 EKİM 2020 
CUMARTESİ 

17.30  
DEĞERLENDİRME 
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VII. INTERNATIONAL CHILDREN AND YOUTH LITERATURE SYMPOSIUM 

23-24 October 2020 Kars-Türkiye 

  

 

 

 

 
 

VII. INTERNATIONAL  

CHILDREN AND YOUTH LITERATURE 
SYMPOSIUM BOOK 

 

 The Relationship of Child and Youth Literature  

with Oral Sources, Folk Literature, Mythology,  

Folklore, History and Culture 

 
Editor 
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Bican Veysel YILDIZ 


