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Sözelti Yola Çıkarken

 Tam on yıl  önce başlamış bir sevdaydı çocuk ve gençlik 
edebiyatı alanında  bir dergi çıkarmak. Popüler bilimsel bir dergi 
olsun diye düşledik durduk. Bu dergi çalışmasının hem edebiyat 
hem de  inceleme, özellikle eleştiri ve araştırma içermesi de 
önemliydi. Açık söylemek gerekirse böyle bir dergi yoktu ve bu 
boşluk uzun yıllardır doldurulamadı. Var olan dergiler tanıtım 
dergisi olmaktan öteye gidemediler.

 Bu boşluğu dolduracak, alanla ilgili tüm bileşenleri 
akademik temele dayanan bir dergi çerçevesinde toplayacak ve 
alana bilimsel-düşünsel olarak katkı yapacak bir dergi olarak yola 
çıkma düşüncesi aklımızın bir kenarında değil merkezinde hep 
var oldu. Denemedik değil 2013 yılında ilk yola çıkma hamlesi 
yaptık ama henüz tümünü taşıyacak gücümüz yoktu. 

 Hayatımızda bazı süreçleri tamamlamış olmak bize 
eskimemiş düşlerimizi yeniden anımsattı ve yapar mıyız 
dediğimiz bir çok güzel insan bunun bir parçası olmayı severek 
kabul etti. Gerçekten çok güçlü, deneyimli, tutkulu bir kadroyla 
yola çıkıyoruz. Dergimiz Kültür Bakanlığından e-dergi olma izni 
aldı. İsmimiz tescil edildi. Ete kemiğe büründük.

 Dergimiz, bilimsel değer taşıyan, nesnel ve özgün 
çalışmaları sizlerle paylaşırken, aynı zamanda evrensel değerler 
olarak bu edebiyat alanında temsil edilen temel anlayışları da 
alana duyulan saygı gereği savunmayı ve sürdürümcüsü olmayı 
ilke bilir. Bunlar:  

1. Edebiyatta  çocuğun özgürlüğü
2. Edebiyatta çocuğun eşitliği
3. Edebiyatta çocuğun gerçekliği
4- Cinsiyet eşitliğidir

 Edebiyatta çocuğun özgürlüğünü savunurken  elbette 
onun yaşamda da özgürleşmesini ve edebiyatın bu konuda ondan 
yana tavır alması gerektiğini savunmaktayız. Özgürlükle kastımız 
bazılarının anladığı gibi bir başıboşluk değil aksine değeri bilinen 
bir özgürlük anlayışıdır.
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 Edebiyatta çocuğun eşitliği ise onun edebiyatın nesnesi 
değil, öznesi olarak ele alınması gerektiğini savunur.  Geleneksel  
edebiyat ürünlerine baktığımızda çoğu zaman hastalıklı bir varlık 
olarak göze bile çarpmaz çocuk. Çarptığı zaman ise zaten çoktan 
ölmüş olur. Çocuk edebiyatında ise –bir edebiyat türü olarak 
ortaya çıktığından bu yana- hep biçimlendirilmesi gereken bir 
nesne ya da özdeşleşilmesi gereken idealize edilmiş bir varlık 
olarak yansıtılmıştır. Çocuğun eşitliğini ele alan edebiyat onu  
konusunun saygın bir figürü olarak tanımlar ve onun kendisi 
olmasına saygı gösterir.

 Edebiyatta çocuğun gerçekliği dediğimizde yukarıda 
saydığımız iki özelliği de içeren bir başka toplamdan söz 
ediyoruz demektir. Çocuk gerçekliği onun özgürlüğünü, onun 
eşitliğini tanımlayıp saygı gösterirken bunu çocuğun “ kendi 
yaşının gerçekliği” içinde yapar. Hiçbir çocuğa kendi yaşının 
gerçekliği,  gereksinmesi ve taşıyabileceği sorumlulukların 
dışında bir anlayışla –hele onu adam yerine koyuyoruz ve değer 
veriyoruz iddialarıyla- seslenme ve bu doğrultuda koşullandırma 
yapılmamalıdır. Aksi durum çocuğun dört temel varlık alanına 
müdahale anlamına gelir.

 Özellikle saygı göstereceğimizi söylediğimiz bu dört 
temel alanla birlikte bunları da kapsayan ana anlayışımız da 
çocuk ve gençlik edebiyatının kendi başına saygın bir alan 
olduğu, bu alan edebiyatının diğer bir saygın alan olan yetişkin 
edebiyatında olduğu gibi edebiyat araştırmacıları, eleştirmenleri 
ve bu alanda çalışmalar yapan akademisyenlerce araştırılması, 
değerlendirilmesi, eleştirilmesi  gerektiğini düşünmekteyiz.
 Çocuk ve gençlik edebiyatı eğitimin bir kenarına yamanmış, 
salt bir eğitim aracı olarak kullanılan metinler yığını olarak 
değerlendirilmekten ve kullanılmaktan çıkmalı ve saygın yerini 
almalıdır.

 Eğitim sistemi kendi gereksindiği metinleri edebiyat 
alanından elbette seçer ve bunları ihtiyaç duyduğu durumlarda 
kullanabilir; ancak eğitim sistemi edebiyatı kendi gereksinmeleri 
doğrultusunda denetleyip yönlendiremez.  Türkiye’de gelenek 
haline gelmiş ve sistem tarafından bir hak gibi algılanan bu 
durumun edebiyat lehine düzelmesi için çaba sarf edeceğimiz işin 
doğası gereğidir.
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Dergimiz çocuk ve gençlik edebiyatında uzunca bir süredir eksik 
kalmış bir alanda varlık gösterecektir. Bu alan  çocuk ve gençlik 
edebiyatı ile ilgili, araştırma, inceleme, eleştiri, alanla ilgili 
akademik çalışma ve makaleleri yayımlayacak ve gönderilen 
çalışmalar gerektiğinde danışmanlar  tarafından denetlendikten 
ve onay alındıktan sonra yayın programına alınacaktır.

 Her sayıda o sayıya özgü bir dosyamız olacak ve bu dosya 
yazıları uzmanlarından talep edilecektir.

 Akademik nesnellik taşıyan eleştiri yazıları dergimizde 
yer alacaktır. Eleştiri yazılarının ölçütleri belirlenmiş kuramsal 
bir çerçevede ele alınmış olması başta gelen kuralımız olacaktır.

 Dergimizde tanıtım yazıları da yer alacaktır; ancak 
tanıtım yazılarının;  metni öne çıkaran ve onu nesnel bir biçimde 
ele alan (doğrudan övgü ve yergi içermeyen) bir içerikte olması 
gerekmektedir.

 Tüm bunları öncelikle ele alan buna uygun bir çalışma 
için yola çıkan sözelti,   e- dergi olarak yola çıkacak ve süreç 
içinde  bu alanda saygın  yerini alacaktır.

 Dergimizin hiçbir grup ya da kurumla bağı, bağlantısı 
yoktur, bağsız, bağlantısız ve bağımsızdır ve elbette bunu 
korumak en temel amacı olacaktır. Bizi bağlı ve bağımlı kılan 
tek şey  yukarıda vurguladığımız ilkelerimizdir.Alana emek veren 
tüm akademisyen, araştırmacı, editör, yazar, çizer, yayıncı ve 
tasarımcılara tüm emeklerine saygıyla diyor ve onların dergimizi  
hep  birlikte  yeni yolculuklara keyifle taşımasını diliyoruz.

Necdet Neydim



Bu Sayımızda…

 Çocuk ve gençlik edebiyatına dair inceleme, araştırma 
ve eleştiri yazılarını; çocuk ve gençlik öykülerini barındıran 
dergimiz ilk sayısıyla siz değerli okurlarımızla buluşmaya hazır. 
Aynı zamanda çocuk ve gençlik edebiyatını bütün alanları ve 
eyleyenleriyle değerlendirmeyi hedefleyen dergimiz, çocuk 
edebiyatı yazarlarının, akademisyenlerin, çevirmenlerin, 
editörlerin ve çizerlerin görüşlerine yer veriyor.

 Çocuk gerçekliğinden başlayarak cinsiyet eşitliği, çocuk 
yazını, resimli çocuk kitapları yayıncılığı, gençlik edebiyatı ve 
gençlik romanları, medya toplumunda çocuk edebiyatı, eğitim 
aracı olarak çocuk edebiyatı, genç kız figürleri gibi çocukluk 
anlayışından çocuk edebiyatı sosyolojisine, okuma kültüründen 
eleştiri ve çeviri sorunlarına kadar alana dair konuların çok yönlü 
biçimde irdelendiği 9 inceleme ve araştırma makalesi, 6 makale 
çevirisi, bir eleştiri yazısı, bir kitap tanıtım yazısı ve 13 öykü 
çevirisiyle çocuk ve gençlik edebiyatına kaynaklık edecek ve 
okurlara keyifle eşlik edecek bir dergi.

 Dergimizin akışında öncelikle inceleme ve araştırma 
yazıları karşımıza çıkıyor. Devamında çeviri ekibimizin 
katkılarıyla Almanca ve İngilizce dillerinde yazılmış makalelerin 
Türkçe çevirileri yer alıyor. Daha sonra bir eleştiri yazısı, bir kitap 
tanıtımı ve son bölümde ise daha önce Türkçeye çevrilmemiş ve 
Almanca ve İngilizce dillerinde yazılmış olan çocuk ve gençlik 
öykülerinin çevirileri yer alıyor. İnceleme ve araştırma yazılarını 
ve yazarlarını şöyle sıralayabiliriz: “Astrid Lindgren’in Pippi 
Uzunçorap Romanına Çocuk Gerçekliği ve Cinsiyet Eşitliği 
Açısından Bakış” Necdet Neydim, “Çocuk Yazını ve Çevirisi” 
Asalet Erten, “Çocuk Edebiyatında Çocuk Gerçekliği” Erkan 
Çer, “1970’ler Türkiye’sinde Çocuk Okur Olmak” Büşra Yaman, 
“Bilim İnsanlarının Aradığı İksir Gizli Bahçe’de Mi Saklı?” 
Ali Ölmez, “Resimli Çocuk Edebiyatında Doğru Bildiğimiz 
Yanlışlar (Picture Books)” Nurgül Şenefe, “"Gökyüzü Ne 
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Kadar Yüksek?" Kitabının A. J. Greimas’ın Göstergebilimsel 
Çözümlemesi ile İncelenmesi” Duygu Aydın Gönül, “Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatında ‘Anlatıcılıktan Youtuberlığa’ “Bir 
Dönüşümün Kıyısında” Melisa Ayşegül Çal, “Türkiye’de Gençlik 
Edebiyatı ve Distopik Gençlik Romanları” Meltem Kılıç. Aynı 
zamanda dergimizin en sonunda özgün yazılarımızı kaleme alan 
yazarlarımızın özgeçmişleri yer alıyor.

 Makaleler ve çevirmenleri: “Çocuk Edebiyatı ve Çeviri” 
Zeynep Şahincan, “Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitiminde Önemli 
bir Araç Olarak Çocuk Edebiyatı” Naime Akyürek, “Ölüm” 
Tuğçe Ören, “Gizli Bahçe: COVID-19 sürecinde iyileşilebilecek 
yer” Ali Ölmez, “Tüm Zamanların En İyi 10 Fantastik Gençlik 
Edebiyatı Eseri” Göksenin Abdal, “Renate Welsh’in Yapıtlarında 
Genç Kız ve Kadın Figürlerinin İncelenmesi” Enise Eryılmaz. 
Daha sonra İrem Tunay’ın “‘A Christmas Carol’ Adlı Eserin 
Türkçe Uyarlamasının Çocuğa Görelik Bağlamında İncelenmesi” 
adlı eleştiri yazısı ve Tülin Sadıkoğlu tarafından kaleme alınan 
“Küçük bir kız, kurtları yemeye başlarsa…” adlı kitap tanım 
yazısı yer alıyor. 

 “Eğlenceli Bir Gün” Ali Ölmez, “Andronclus ve Aslan” 
Barbaros Uzunköprü, “Okumak Aptalca Değildir” Ensa Filazi, 
“Bit Pazarı” Meltem Kılıç, “Kuzucuğun Büyük Macerası” Tuğçe 
Ören, “Kurt ve Üç Kuzucuk” Enise Eryılmaz, “Oyuncak Evi” 
Semanur Ağca, “İki Kez Sarı Işık”, “Sen Olmasaydın” Ayşen 
Atabey, “Ben Niye Böyleyim”, “Canan ve Kırmızı Bulut”, 
“Koalalar Örümcek Korkusunu Nasıl Yendiler”, “Oynamak” 
Rüya Tunçel tarafından yapılan öykü çevirileri de dergimizin son 
bölümünü oluşturuyor. 
 Bu sayımızda katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. 
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.
 Keyifli okumalar.

İletişim ve Planlama Ekibi
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ASTRİD LİNDGREN’İN PİPPİ UZUNÇORAP 
ROMANINA  ÇOCUK GERÇEKLİĞİ VE 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN BAKIŞ

Necdet Neydim

 Astrid Lindgren Pippi Uzunçorap romanını kızının 
onuncu yaş günü armağanı olması için yazdı. Ama kitap daha 
sonra ona büyük bir ün sağladığı gibi edebiyat dünyasına 
öncü bir roman ve roman kahramanı armağan etti.
 Lindgren 1907 de  İsveç’in Vimmerbery kentinde 
doğdu. İlk öyküsü 1940 ta, 1945 te de ünlü kitabı Pippi 
Uzunçorap yayımlanmış oldu.
 Pippi ona ün getirmesinin yanında aynı zamanda 
ödüller de getiren kitap oldu: 1958  Hans Cristian Andersen, 
1973 Lewis Carroll Shelf, 1993 te Unesco Barış ödülü’nü 
aldı.
 Lindgren 1978 de Frankfurt Kitap Fuarında çocuklar 
için yazan dünyanın en büyük yazarı olarak ilan edildi.
 Lindgren 80 kitap yazdı, kitapları 76 dile çevrildi  bir 
çoğu filme çekildi. Pippi bunlar arasında en ünlüsüdür. 
 Yeni çocuk edebiyatı’nın temel anlayışına göre 
bu edebiyat   tek tip çocuk anlayışına karşıdır. Onun 
abartılı bir biçimde değerlendirilmesi karşı olduğu gibi, 
kutsallaştırılmasına ya da nesneleştirilmesine de karşıdırlar. 
Bu edebiyat çocuğa dönük tüm duygusal yaklaşımları,  
romantikliği, çocuksuluğu dışlar.  Ona  karşı önyargısız ve 
nesneldirler.
 Yeni çocuk edebiyatı yazarları, genel olarak 
30’lu yıllarda doğmuş bir kuşağı temsil ederler. Onlar 
çocukluklarını ya savaşın son yıllarında ya da savaş 
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sonrasında yaşamışlardır. Bu dönem, sosyo-politik koşulların 
yarattığı   yoksulluk ya da yoksunluklar nedeniyle çocuklara 
özel bir muamele ya da özel bir dünyanın sunulamadığı bir 
dönemdir. Dönemin koşulları yetişkin ve çocukları öncelikle 
acı, yoksunluk ve yoksullukta eşitlemiştir.
 Bu süreç aynı zamanda yetişkinlerin sarsılmaz 
iktidarının da gevşemesi anlamını taşıyordu. Bu da 
çocuklara bağımsız bir alan sağlıyordu.  Dönem yazarlarına 
baktığınızda genel olarak çocukluk anılarının duygusallık 
içermediğini görürsünüz. Anlatılanlar gönül rahatlatan değil 
aksine zor bir çocukluğun katı aktarımları olarak karşımıza 
çıkar. 

Çocuğu toplumsallaştırma görevi mi onun iç dünyasının 
keşfi mi? 
 Yeni çocukluk kavramının edebiyatta yer almaya 
başlaması, yaşanan sürecin doğal bir sonucudur. Bu kavram 
aynı zamanda çocuk gerçekliği ve eşitliğini de temel alan bir 
kavramdır. Buna göre:
 Eşitlikçi bir anlayışla  yaklaşılan çocuktan saklanan 
sır yoktur. Onlardan gizli bir şey olamaz. Çocuktan bilgi 
saklanamaz, bilgiye ulaşımı  engellenemez.
 Toplumun bir parçası olan çocuk, o toplumun hangi 
mekanizmalarla yürüdüğünü bilme hakkına sahiptir.
 Çocuk edebiyatı, çocuk okurlarına var olan toplumsal 
sistemin çelişkilerini, yapısını, kalıplarını anlatmayı kendine 
görev edinir.
 Çocuk edebiyatı, toplumun merkezi çatışan güçleri 
olan kapitalistlerden,  işçilerden, kiracı ve mal sahiplerinden, 
devlet ve yurttaştan söz eder.     
 Başlangıçta yukarda vurgulanan anlayışlardan yola 
çıkan çocuk edebiyatı yazarları, çocukların gerçekten 
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anlamaya ve aydınlanmaya gereksindikleri konuların, 
onların kendi yaşamlarına dönük olması gerektiğini anlarlar. 
Çocuklar  asıl olarak aile içi gerginlikler, sıkıntılı okul 
durumları, mahallede kısıtlanmış oyun  alanları, arkadaş 
çevresinde yaşanan çekişmeler, karşı cinsle yaşanan 
sorunlar, yabancılaşma ve kendini öteki hissetme gibi sorun 
alanlarıyla ilgilidirler.             
 Eşitlikçi çocuk edebiyatı, yazınsal bir kalıba sokulmuş 
politik didaktik tavırdan vazgeçip, çocukların ilk bakışta 
basit görünen sıkıntılarıyla ve dertleriyle dolu olan günlük 
yaşamlarını konu alan metinlere yönelmiştir.. Böylece, bu 
alan, çocukların gerçek yaşam koşullarını araştıran yetkin 
bir konuma yükselmiş; buna koşut olarak da yazarlar, politik 
kuram ve propagandayı merkeze almaktan vazgeçip, yansız 
ve insani vicdanı öne çıkartan sosyal gözlemciler olmaya 
başlamışlardır.
 Bu gözlemler, çocukların günlük yaşamını etkileyen 
dış etkenler, onu belirleyen koşullar, çocukların haklarını 
kısıtlayan , onların gelişimini engelleyen, çocuğun 
gerçekliğini görmezden gelip(hiçe sayıp) onları yanlış 
anlayan ve anlatan yetişkinler dünyasına yönelmiş ve onları 
anlatmaya başlamışlardır. Oysa o güne dek yapılanlar 
çocukları gözleme dayanmamış, aksine, yazarların 
düşledikleri figüre göre biçimlenmişlerdir. Bu figür, saygılı, 
akıllı, iyilik ve sadakat dolu olarak tanımlanan bir figürdür. 
Onun(çocuğun) yaşam gerçekliği, psikolojisi, onu etkileyen 
ve biçimlendiren faktörler görmezden gelinmiştir.
 Pipi Uzunçorap’ın ortaya çıkışı. 75 yıldır devam eden 
serüven
 Astrid Lindgren Pipi Uzunçorap’ı küçük kızının 
rahatsızlığı nedeniyle eve kapandığı dönemde  kendisini 
oyalamak için yazmaya başlar. Çalışmalarını ilk olarak 
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1945'ler de saygın bir çocuk edebiyatı yelpazesi olan 
Boniers'e götürür ama olumsuz yanıt alır. Yayınevi, metni, 
dönemine göre anarşist bulmuş ve reddetmiştir. Lindgren, 
döneminin klasik çocuk anlayışını reddeden  bir metin 
yazmıştır ve bu nedenle onun çocuk edebiyatı yelpazesinde 
yeri yoktur.
 Ancak Raben&Sjögren yayınevi, kitabı yayımlama 
cesareti gösterir. Kitap piyasaya çıktığında ülkedeki hemen 
tüm yazarlar, öğretmenler, din adamları,  aileler, ahlak ve 
gelenekleri savunma adına ayağa kalkar.  Uzunçorap Pippi 
çocukları anarşist olmaya özendirmekle suçlanır, yargılanır 
hatta ortadan kaldırılması (yayımlanmaması) için davalar 
açılır. 
 Ama gün geçtikçe Pippi'nin ünü yayıldıkça yayılır 
başka ülkeleri gezer ve yayınevini iflasın eşiğinden kurtarıp 
dünyanın en iyi çocuk kitapları yayımlayan yayınevi 
listesinde ilk sıralara taşır.
 Kitap tüm bu yönleriyle bizde de tepki çekmiştir.  70’li 
yıllarda TRT de dizi filmi yayınlanmaya başlanmış ancak 
hem eğitimcilerin hem de ailelerin karşı çıkması nedeniyle 
yayından kaldırılmıştır. Kitap halen eğitim sisteminde çok 
da sempatiyle karşılanan bir kitap olarak görülmemektedir, 
çünkü içeriğiyle okul sistemine dahil olması oldukça zordur; 
ancak tüm bunlara karşın kitabın çocuğa göreliği  ve içerdiği 
konu ve kurgu, onun çocuklarla buluşmasını kolaylaştırmış, 
metin, okul sisteminin dışında da okuruyla buluşmayı 
başarmıştır. Günümüzde sempatiyle okunan kitapların 
başında gelmektedir.

Pippi Uzunçorap
 Türkiye’de Astrid Lindgren deyince ilk akla gelen 
kitaptır, Pippi Uzunçorap. Fantastik çocuk kitapları arasında 
bir klasiktir. Çocuğa kendi başına bağımsız bir dünya 
kurabilen ve bu dünya içinde onu özgürleştiren bir yapıdadır 
bu kitap.
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 Pippi’nin annesi, o daha küçükken ölmüştür. Dokuz 
yaşına kadar babasıyla denizlerde yaşayan Pippi, babasını 
bir adanın krallığında bırakır ve kente gelip, kentin ucunda 
bulunan bahçeli bir eve yerleşir. Pippi yetişkinler dünyasına 
aykırı gelebilecek tüm özelliklere sahiptir. Evde yalnız başına 
yaşar; balkonda at besler; okula gitmez; ama okul düzenini 
alt üst edecek, eğitim sisteminin tüm komik yönlerini ortaya 
koyar. 
 Yaşıtı bütün kız çocukları her gün düzgün taranmış 
kurdelalı saçları ile cici  bir kız olarak bebekleriyle oynarken 
ve yanı sıra  asla niçin sorusunu sormayıp büyüklerine daima 
itaat ederken; Pippi, çevresindekileri soru yağmuruna tutar, 
fantastik yolculuklara çıkar, korsanlarla savaşır, öylesine 
güçlüdür ki, benekli atı hastalandığında onu kucağına alıp 
kaldırır, evlerin çatılarında korkusuzca koşar, pencerelerden 
atlar, ağaçların tepesine çıkıp maymunu ile şarkılar söyler, 
evinde tek başına yaşar, dahası  kendi pastasını kendisi yapar
Ayrıca yalnız başına yaşayan bir kız olarak kadın özgürlüğünü 
de temsil eder.
 Satın almak istediği köşkün bahçesindeki meşe 
ağacından rahatsız olan ve onun hemen kesilmesini isteyen 
Kibar Bay, vahşi sistemin sembolik temsilcisidir. Kar elde 
edebileceğine inandığı her yeri yağmalama, onu paraya 
çevirme hırsı dizginlenemez bir durumdadır. Çocukların, 
duygusal, ama aynı zamanda akılcı uyarılarını duymazdan 
geldiği gibi, kendisinin zaten bunu anlamayı sağlayacak 
bir geçmiş birikimin olmadığını da açık bir dille ifade 
edebilmektedir.(karş. Lindgren s 14)
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 Yukarda da vurguladığımız gibi Kibar Bay, karşısına 
çıkacak her şeyi paraya çevirmeye kodlanmıştır.  Sistem onu 
bu şekilde kodlarken aynı zamanda eğitim sistemini de buna 
göre biçimlendirmeyi ihmal etmez. Pippi’nin son cümleleri 
bu koşullanmaya dönük güçlü bir ironiyi içinde saklar.
Çocuklarla ilgili çok önemli noktalardan biri de onların 
sosyal yaşamın içinde nasıl tanımlandıklarıdır. Toplumsal 
temel anlayış onların varlıklarına hasbelkader –çünkü 
doğmuşlardır ve çünkü çocuklar toplumsal süreklilik için 
gereklidir- tahammül eder; ancak kendilerini sessel olarak 
görünür kılarak yetişkinler dünyasını rahatsız etmelerine de 
pek izin verilmez.(krş Lindgren s.14)
Pippi’nin Bayan Settergren’in sözlerine karşı çıkışı, -ki böyle 
başkaldırılar çocuk edebiyatına bu öncü yazarlar yoluyla 
girmiştir- edebiyatta yenidir ve yeni bir başkaldırıyı temsil 
eder.

Pippi Uzunçorap ve dil
 Lindgren kavramlarla da dalga geçer. Pippi’nin 
bulduğu bir sözcük öyle yerlerde kullanılır ki, sözcüğün 
ne olduğundan daha çok ona yüklenen anlamın, algıların 
ve göndermelerin asıl işlevi taşıdığını metin bağlamına 
baktığımızda açıkça görürüz.
“İnanılacak gibi değil,” dedi. Dünyada bunca insan varken 
bunu benim bulmuş olmam, inanılacak gibi değil.”
Tomi ile Anika bir ağızdan, 
“Ne buldun?” diye sordular.
 Pippi’nin yeni bir şey  bulmuş olması onları şaşırtmamıştı. 
Pippi her zaman böyle şeyler yapardı. Ama  ne olduğunu 
bilmek istiyorlardı.
“Nedir o bulduğun, Pippi?”
“Yeni bir sözcük,” dedi Pippi, onlara bakarak. Tomi ile 
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Anika  orada olduklarını yeni fark etmiş gibiydi. “Yepyeni 
bir sözcük.”
“Neymiş o sözcük ?”  dedi Tobi.
“Olağanüstü bir sözcük,”dedi Pippi. Şimdiye kadar duymuş 
olduğum en olağanüstü sözcük.”
“Bize de söyle,”dedi Anika.
“Mıncırık,”dedi Pippi gururlu bir tavırla.
“Mıncırık mı?” dedi  Tomi. “Ne demek o?”
“Ben de bilmek isterdim,”dedi Pippi. “Tek bildiğim, elektrikli 
süpürge olmadığı.”
 Sözcükler her zaman onu üretenlerin yüklediği 
anlamda kullanılmayabilirler. Toplumsal tarihsel 
süreç, sözcüklere, toplumun algısında deneyim, kültür, 
uygulanmışlık, kabullenmişlikler içeren bir zaman diliminde, 
anlamını ve anlamsal göndermelerini içselleştiren işlemde 
bulunur ve artık sözcüğü  her duyan, onun tarihsel süreçte 
yüklendiği anlamları- elbette kültürel birikimi çerçevesinde- 
algılayabilir. Bu nedenle Pippi’nin oluşturduğu sözcük olan 
“mıncırık” ne anlam taşıdığıyla değil ne anlam yüklendiğiyle 
değerlendirilebilir.

Pippi ve Değerler Sisteminin Çöküşü
 Yetişkinler dünyası aslında kendilerinin bile yeterince 
inanmadığı bir değerler sistemi oluşturur ve kendileri, pek 
dürüst olmayan bir biçimde uymaz; ama uyar görünür.  
Dahası, bu değerleri kendi iktidarını sürdürmek için de 
kullanır. Lindgren, tüm bunları, metninde çarpıcı biçimde 
ortaya koyar. Salt ortaya koymakla kalmaz onu alt üst eder. 
Yazıldığı dönemde oluşan tepkilerin haklılığı (!) elbette 
reddedilemez.
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 Bayan Rosenblum, bu minik kasabada yaşayan zengin 
yaşlı bir hanımdı. Eli oldukça sıkıydı, ama yılda bir kez 
okula gelir, öğrencilere ödüller verirdi. Hepsine değil tabii. 
Yalnızca uslu ve çalışkan çocuklara… Bayan Rosenblum, 
kimin gerçekten uslu, kimin gerçekten çalışkan olduğunu 
anlamak için çocuklara uzun uzadıya sorular sorardı. 
Bu yüzden kasabanın bütün çocukları onu düşündükçe 
tir tir titrerlerdi. Çünkü, ödevlerini yaparken ilgileri bir 
ara dağılacak olsa, ana babaları, “ Bayan Rosenblum’u 
unutma,” derlerdi. Bayan Rosenblum’un okula geldiği gün, 
çocukların, para, bir külah şeker ya da bir fanila getirmeden 
evlerine dönmeleri, utanç verici bir olay sayılırdı. Evet 
fanila… Çünkü Bayan Rosenblum, yoksul çocuklara 
giyecek dağıtırdı. Ama ne kadar yoksul olursanız olun, bir 
kilometrenin kaç santimetre olduğunu bilmezseniz, bir çöp 
alamazdınız.(s.38-39)
 İşte bu süreç Pippi’nin devreye girişiyle değişir. Dahası 
alt üst olur. Pippi Rosenblum’un sorularını bilemeyen tüm 
çocukları ayrı bir yerde toplar,onlarla eğlenir  ve kişiliklerini 
incitecek hiçbir şey yaşamalarına izin vermez. 
 Lindgren eğitim sistemini çocuklar üzerinden alaya 
alır. Sistemin çocuk üzerindeki etkisini ironik bir anlatımla 
okuruyla paylaşır. 
 “Yolda ağlayan beyaz bir çocuk gördünüz mü, bilin ki 
ya okulu yanmıştır, ya da yarım gün tatil olmuştur. Ya da ne 
bileyim, öğretmen eve marpımlı ödev vermeyi unutmuştur. 
Okullar yaz tatiline girdiğinde  olanları anlatmak bile 
istemiyorum. Bir ağlamadır, sızlanmadır gider ki, insan 
bunları duyacağına, ölmüş olmayı yeğ tutar. Okulların 
kapıları, yaz tatili dolayısıyla kapandığında yaşsız bir tek 
göz bile göremezsiniz. Çocukların hepsi, ağlayarak evlerinin 
yolunu tutarlar. Aylarca marpım yapamayacaklarını 
düşündükçe, öylesine hırçınlaşırlar ki… Hiçbir şey onları 
bu kadar mutsuz edemez.”(s.68-69)
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 Pippi’nin bu okul tanımı elbette gerçeküstüdür, dahası 
çocuk gerçekliğiyle kesinlikle örtüşmez. Ama öylesine hoş 
anlatır ki, onu dinleyen çocuklar, başlangıçta şaşkınlığa 
düşerler; ama sonra anlatılanın tüm komikliğine rağmen, 
onu uyarma ihtiyacını hissederler..
 Tomi ile Anika
“ Amma da saçmalıyorsun,” dediler.
 Çocuk dünyası ya da gerçekliği, yetişkinlerinkinden 
kesin çizgilerle ayrılır, çünkü çocuk, kendi gerçekliği 
içinde (yetişkinlere göre) bencil, tüketici, üretim ilişkilerine 
geçinceye kadar yararsızdır ve görülmeye katlanılsa da, 
diğer talepleriyle birlikte yaşanmaya tahammül gösterilmesi 
oldukça zor bir varlıktır.
 Yetişkinler dünyasının (gerçek anlamda) bu bencilliği, 
çocuğun, o dünyaya girmesini (gönüllü olarak) zorlaştırır. 
Bu da, oradan kaçış taleplerini ortaya koyar.
“Üçü de mutfak masasının çevresinde oturuyorlardı. Birden 
Tomi’nin neşesi kaçtı.
“Ben büyümek istemiyorum,” dedi kararlı bir sesle.
“Ben de,” dedi Anika.
“Büyümek pek özenilecek bir şey değil,” dedi Pippi. 
“Büyükler hiçbir zaman eğlenmesini bilmezler. İşleri güçleri 
sıkıcı çalışmalar, saçma sapan giysiler, gelin vergileri…”
“Gelin vergisi değil, gelir vergisi,” dedi Anika.
“Hepsi de aynı derece saçma,” dedi Pippi. “Boş inançlarla, 
saçam sapan düşüncelerle doludur hepsi de. Neymiş yemek 
yerken bıçağı ağzına sokmak uğursuzluk getirirmiş. Yok 
deve.”(s.106-107)
 Pippi’nin vurguladığı gibi değerler sistemi de 
inanılır gerekçelere sahip değildir. Bıçağı ağzına sokmanın 
uğursuzluk getirmesi gibi. Oysa bunu başka türlü anlatmak 
ve inandırıcı olmak mümkündür. Belki de yetişkinler 
kendilerini anlatamadıkları için otoriter olmaktadırlar.
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“Anika pembe geceliğinin içinde, yatak odasının 
penceresinde Issız Köşke bakıyordu.
“Bak, Pippi’yi görebiliyorum!” diye sevinçle bağırdı.
Tomi de pencereye koştu. Evet evet, o da Pippi’yi 
görebiliyordu. Ağaçların yaprakları döküldüğünden  
Pippi’nin mutfağı buradan olduğu gibi görünüyordu.
Pippi masada oturmuş, başını kollarının arasına  almıştı. 
Önünde titreyerek yanan küçük muma dalmış bakıyordu.
“Öylesine yalnız bir görünüşü var ki,” dedi Anika. 
Sesi titriyordu.” Ah Tomi sabah olsaydı da şimdi ona 
gidebilseydik.”
…
“Bu yana baksa da ona el sallasak,” dedi Tomi.
Ama Pippi dalgın dalgın önüne bakıp duruyordu.
Sonra mumu üfledi.(s.111-112)
 Yukardaki bölüme baktığımızda, tüm mizah 
metinlerinde olduğu gibi, ironi kadar hüzün de yüklüdür 
metin. İroni ve hüznün karışımı, aynı zamanda, düşünme ve 
sorgulamayı ve sorumlulukları yeniden ele almayı gerektirir.
Lindgren, güldürürken hüznü, hüzünlendirirken de 
sorgulamayı çok iyi harmanlar metninde.
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Sonuç:
 Astrid Lindgren’in Pippi Uzunçorap’ı koruma altına 
alınmış bir çocukluk döneminin yaşanıldığı ve böyle bir 
dönemin gerçek olmasının hayal edildiği “çocuk olma 
hakkı”nın sonsuz bir keyif ve aynı zamanda başkaldırı 
ile kullanıldığı edebiyat anlayışının öncüsüdür. Bu figür, 
1950’lerden bu yana  Kuzey- ve Orta Avrupa Eşitlikçi 
Çocuk Edebiyatı’nda önemli bir sembol figürdür. Özgür 
bir çocuk olan Pippi, hayal dolu cesur rüyaları, korkuları, 
fantezileri ve içgüdüselliğiyle aslında sıradan, çocukça bir 
öznellik yaşar. Tüm bunlar, her şeyden önce çok önemli  bir 
güç imgesini kendi içinde saklı tutar. Bu nedenlerle yazar, 
onun güçlü, bağımsız, atılgan ve kendinden emin şekilde 
davranmasına izin verir. Metinlerde sıradan çocuklar olarak 
boy gösteren iki arkadaşıyla, Anika ve Thomas’la  beraber 
“bu insanüstü küçük varlık” (Lindgren’in kendi kadın 
kahramanını adlandırdığı gibi) bütün genç okuyucularının 
onun üstünlüğünü ve bağımsızlığını kıskandığı inanılmaz 
bir macera yaşar.
Pippi, atı ve maymunuyla beraber tek başına Issız Köşkte 
yaşar  ve at, sembolik olarak bütün gençlik enerjisini ve 
dizginlenmemiş dürtülerini sembolize eder.
 İlgisiz ve antiotoriter davranışlarıyla Pippi, 
çevresindeki toplumsal norm ve kurallara yeniden ve yeniden 
karşı gelir, bu karşı koyuş onun kendine has yeteneğinin bir 
parçası olan  kırılmaz özgüveninin sürekliliğini de sağlamış 
olur. 
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ÇOCUK YAZINI VE ÇEVİRİSİ

Asalet Erten1

Özet
Çocuk yazını ve çevirisi, kuramları, yayıncılığı, 
pazarlaması, eğitimi ve eleştirisi olan bir özel alandır. 
Çocuk kitabı yazmak kolay gibi görünse de öyle 
değildir. ‘Çocuğa görelik’ kavramı çocuk kitaplarının 
özünü teşkil eder. ‘Yetişkin-çocuk’ çift okur kitlesine 
hitap etmesinden dolayı yetişkin yazınından ayrılır. 
Göz ardı edilmemesi gereken bir başka nokta da 
zamanımız çocuk okurlarını memnun etmek o kadar 
kolay değildir. Ancak çocuk yazını ve çevirisi dünya 
çocuklarını birbirine yaklaştırmada ve kültürlerinin 
tanınmasında büyük rol oynamaktadır. Öte yanda, 
kitapların çocukların eğitimine ve kişiliklerinin 
gelişmesine büyük katkılar sağladığı düşünülünce 
hem telif eser hem de çevirileri büyük bir zenginlik, 
birikim ve kültür hazinesidir.
Anahtar sözcükler: çocuk yazını, çocuk yazını 
çevirisi, çocuk okur, çocuğa görelik, çift okur

 

1 Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü
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 Çocuk yazını ve çevirisi, kuramları, yayıncılığı, pazarlaması, 
eğitimi ve eleştirisi olan bir özel alandır. Aslında çocuk kitabı yazmak 
kolay zannedilir ama işin aslı öyle değildir. ‘Çocuğa görelik’ kavramı 
çocuk kitabı kurgulamada işin özüdür. Bu nedenle çocukken okunan 
Alice Harikalar Diyarında (Lewis Carroll), Pollyanna (Elena H. 
Porter) ya da Peter Pan (J. N. Barrie) çocuk okurların zihinlerinde yer 
etmiştir. Aslında bu kitaplar çeviri metinlerdir ancak onları okuyan 
çocuk okurlar bunların farkında değildir. Onlar için kitabın sürükleyici 
olması, konuyu ve karakterleri sevmeleri yeterlidir. Öte yanda, bazı 
bilinen çocuk klasikleri ya sözlü hikayeler olarak başlamış ya da 
yetişkin okurlar için yazılan, örneğin Jonathan Swift’in Güliver’in 
Gezileri (Gulliver’s Travels), Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe 
eserleri bunlar arasında sayılabilir. Carlo Collodi’nin Pinokyo’su, 
Andersen ve Grimm Kardeşlerin masalları sınır aşan eserler 
olmuş ve bütün dünya çocuklarının ilgi ve beğenisini kazanmıştır. 
Günümüz çocukları için de A. A. Milne’nin Winnie-the-Pooh, Japon 
manga kitapları ya da Hergé’nin Tenten serileri çok sevilen kitaplar 
olmuşlardır.
 Yetişkin-çocuk çift okur kitlesi bütün çocuk kitaplarının 
temel öğesidir. Bir başka deyişle, yetişkinler çocuk kitaplarını yazar, 
yayımlar ve çocuk okuyucuya sunar. Çocuk okur için öğretmeni, 
ebeveyni ve kütüphaneci karar verir. Aslında her şeye karar veren 
yetişkinlerdir ama kitap çocuk okur için yazılmaktadır. Çocuklar 
hem eğitilecek hem de eğlendirilecektir.
 Çocuk yazını ile yetişkin yazını arasındaki farka gelince; 
çocuk yazınının tanımını yapmak gerekir. Pek çok tanım 
bulunmaktadır. Çocuk araştırmacısı Peter Hunt’ın vurguladığı gibi,

Çocuk kitabı ima edilen okura göre 
tanımlanır. Dikkatli bir okuma sonrasında 
kitabın kim için tasarlandığı, bütünüyle 
çocuğun tarafında olup olmadığı, gelişmekte 
olan bir çocuk için yazılıp yazılmadığı veya 
çocuğun boyunu aşan bir yeri hedefleyip 
hedeflemediği belirgin hale gelecektir. 
(1991: 64)

 Çocuk yazını ‘çift okur’ kitlesine hitap etmesinden dolayı 
yetişkin yazınından ayrılır. Şu da göz ardı edilmemelidir ki kitaplar 
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çocukların hayal ettiği gibi tasarlanmalıdır. Bir başka deyişle, çocuk 
kitabı yazarları çocuğun dünyasını, kültürünü, okuma zevkini 
çok iyi bilmek durumundadır. Fakat çocukların dünya görüşü ve 
deneyimleri yetişkinlerden farklı ve sınırlı olduğundan yazarların 
kurgularını yaparken ve karakterleri oluştururken çok itina etmeleri 
gerekir. Önceleri mutlaka ahlaki bir ders vermesi beklenen çocuk 
kitapları sonradan iknaya yönelik ucu açık bırakılmıştır. Bu nedenle 
gerçek hayatın monotonluğundan sıkılan çocuk okurlar fantastik 
eserlerden çok hoşlanmışlardır. Bu bağlamda, J. K. Rowling’in 
Harry Potter, Philip Pullman’ın Karanlık Cevher serisi (His Dark 
Materials); Altın Pusula-Kuzey Işıkları (The Golden Compass-
Northern Lights), Keskin Bıçak (The Subtle Knife), Kehribar 
Dürbün (The Amber Spyglass) ve C. S. Lewis’in Narnia Günlükleri 
(The Chronicles of Narnia) popüler kitaplar olmuş ve çok satanlar 
listesinden inmemişlerdir.
 Çocuk kitapları denince hemen sayfa üstündeki satırlardaki 
sözcükler akla gelir ama sözcükler ile birlikte onlara eşlik eden 
çizimlerin olduğu resimli çocuk kitapları da okul öncesi çocuklar 
için çocuk yazınının aranılan eserleridir. Sözel ve görselin beraber 
olduğu kitaplar çocukların dünyasına renk katar ve onları etkiler. 
Okuma yazma bilmeyen çocuklara okunan resimli kitaplar, çizerlerin 
çizim yeteneklerini ve hünerlerini gösterdikleri sanat eserleri olarak 
da sayılabilir, yazın eserleri oldukları gibi.
 Kitapların baskı, doku, renk, biçim ve çizgilerle bezenmiş 
halleri de çocukları büyüler. Bazı kitaplar vardır ki çocuklar her gün 
onları defalarca okutturup ellerinden yıllarca düşürmezler. Beatrix 
Potter’ın The Tale of Peter Rabbit’i karakter olarak bir tavşanın 
suluboya çizimlerle anlatıldığı bir kitaptır.
 Sözcüklerle (yazılarla) olduğu kadar sözcüksüz (yazısız) 
kitaplar da vardır. Bu kitaplarda çocuk okur resimleri okuyarak 
hikayeyi zihninde canlandırmaktadır. Sözcüksüz resimli kitaplarda 
çizimler sözcükler kadar anlamlı olmalıdır. Kitaptaki öykü resimlerin 
akışı ile sağlanmaktadır. Bu tür kitaplarda da değişik çizim teknikleri 
kullanılmaktadır. Kitap çizerleri çok iyi bilirler ki resimli kitap ödülü 
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olan Caldecott Madalyası bu alanda verilen prestijli bir ödüldür. 
Ayrıca Hans Christian Andersen Ödülü yazara olduğu kadar çizere 
de verilmektedir.
 Zaman ilerledikçe, kültürel farklar ortaya çıktıkça, 
kavramlar değiştikçe ve teknoloji ilerledikçe hayal etme biçimleri 
de farklılaşmakta bu da hem yazar hem de okur açısından farklı 
kurgulara ve yorumlara yol açmaktadır. Yetişkin yazınıyla 
karşılaştırıldığında bu alanda araştırma yapan Peter Hunt, David 
Russell, Perry Nodelman, Maria Nikolajeva gibi akademisyenlerin 
görüşleri dikkate alınınca çocuk yazınının kendine özgü ve önemli 
bir yazın olduğu göze çarpmaktadır.
 Çocuk yazını olduğu kadar gençlik yazını da yazın 
içinde yerini almıştır. Gençlik yazınına ‘genç yetişkin’ yazını da 
denmektedir. Lukens, Smith ve Coffel’e göre “genç yetişkin yazını 
farklı bir yazın türüdür. Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek (To Kill 
a Mockingbird), William Golding’in Sineklerin Tanrısı (Lord of the 
Flies) ve J. D. Salinger’in Çavdar Tarlasında Çocuklar (Catcher in 
the Rye) eserlerinin örnek verilebileceği bu yazın türü yetişkinler 
tarafından genç yetişkinler için yazılmıştır ve ana karakter bir 
ergen olduğundan veya kitap ergenlikle ilgili bir gerçeği çok iyi 
yakaladığından, ergenlik dönemi yazınının bir parçası olmuştur.” 
(2018: 7-8) Ayrıca yine Lukens, Smith ve Coffel’in vurguladığı gibi 
“genç yetişkin yazını olarak nitelendirilen çoğu kitap özellikle ergen 
okurları hedef alarak yazılmıştır.” (2018: 8) Bir başka deyişle, bu 
kitaplar, yetişkinler tarafından ergenler için yazılmış ve ergenleri 
hayal ettikleri biçimde kaleme almışlardır. Kurgu açısından bakılınca 
çocuk ve genç yetişkin yazını arasındaki fark ince bir çizgidir.
 Çocuk kitabı yazanlar yazarlarken kendilerinden önceki 
yazarlardan etkilenmişlerdir. Yazdıkları belki de onlara yanıtlarıdır 
ve onlarla iletişimi devam ettirmek istemektedirler. Çocuk ve genç 
yetişkin okurlar ne kadar çok kitap okurlarsa yazarlarına o kadar çok 
ilham vermiş olurlar ve yeni kitapların yazılma olasılığını arttırırlar.
 Öte yanda, çocuklar sürekli değişen bir dünyada 
yaşamaktadırlar ve medya onların hayatına da girmiştir. Bunun 
sonucunda da deneyimleri değişmektedir. Psikolog David Elkind’e 
göre “internet, televizyon ve cep telefonları ve diğer dijital 
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cihazlar yüzünden bugünün çocukları zamanı, mekanı, sosyal 
ilişkileri hatta gerçekliğin kendisini bile bir önceki kuşaklardan 
farklı deneyimlemektedirler.” (2003: 1-3) Bu nedenle, çocukların 
kendilerinden önceki kuşaklara göre gerçekliğe bakış açıları 
değişiktir. Dijital gerçeklik denebilecek bu durum karmaşıktır ama 
sonuç olarak çocuk her yerde çocuktur. Ancak bu durum çocuk 
yazını bağlamında köklü bir değişiklik anlamına gelir.
 Çocuk yazını yazarları 2000’lerden başlayarak görsel ve 
kavrayışsal olarak farklı çocuk okurlara yazmaktadırlar. Bu durumda 
televizyon ve bilgisayar ortamındaki oyunlar bunda rol oynamaktadır. 
Dijital platformların gelişmesi de beraberinde e-kitapları getirmiştir.
 Öte yanda, metin türleri de değişmekte resimli kitapların 
bir türü olan grafik romanlar genç yetişkin okurların ilgisini 
çekmektedir. Çünkü bu tür metinler geleneksel yazı ve çizimin 
bütün gücünden yararlanmaktadır. Bu çerçevede grafik roman adı 
verilen çizgi romanlar okurları sözcüklerden çok resimlerle içine 
çekerek etkilemeye çalışırlar. Bu tür kitapların okuyuculara neden 
cazip geldiğini Understanding Comics: The Invisible Art (Çizgi 
Romanları Anlamak) başlıklı eserinde Scott McCloud şöyle açıklar:

Çizgi roman çizerlerinin ‘ikon’ kullanımı 
-sözcük kullanmadan karikatürümsü, 
basit resimlerin gerçekçi olmayan 
çizimleri, soyutlama- insanların doğal 
benmerkezciliklerinden faydalanır ve 
metinlerin, okurların onlara verdiği 
yaşamla capcanlı hale gelmesini sağlar. 
(1993: 40-41)

Bir başka deyişle, McCloud’a göre karikatürümsü imgelerle 
okur kendi iç dünyasını görmeye hazırlanır ama gerçekçi çizimlerle 
de kendini dış dünyayı görmeye zorlar. Yine, McCloud’un ifade 
ettiği gibi “sembollerdeki artış, grafik roman çizerlerine üzerinde 
çalışacakları giderek genişleyen bir ikonografi sunmuştur.” (1993: 
58)
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Eskiden daha az görsel ve daha çok sözel materyale sahip 
kitaplar son zamanlarda yerlerini daha çok görsel ve daha az sözel 
materyale sahip kitaplara bırakmaya başlamışlardır. Sözcükleri takip 
etmekte zorlanan çocuk okurlara bu durumda görsellik daha çok 
hitap etmektedir.

Japonya’da yaygın bir şekilde okunan manga kitaplarının 
günümüzde çok sayıda okuru vardır. Hatta bazı okullarda manga 
kulüpleri bulunmaktadır. En çok rağbet gören manga kitapları 
arasında Hiromu Arakawa’nın Fullmetal Alchemist’i ve Eiichiro 
Oda’nın One Piece adlı eserleri sayılabilir. Hatta bir yayınevi 
Lukens, Smith ve Coffel’in işaret ettiği gibi “manganın gördüğü 
rağbeti çocukları eğitmek için kullanmak adına Edu-manga (Eğitsel 
manga) başlığı altında eserler basmıştır. Edu-manga eserlerinde 
ünlü kahraman Astro Boy, okurları yeni dünyalara götürmektedir.” 
(2018: 31)

Yayıncılıkta çocuk kitapları da bir endüstri oluşturmaktadır. 
Artan çocuk okur sayısı bu endüstriye olan talebi arttırmaktadır. 
Yayınevleri bir yandan dijital çağa ayak uydurmaya çalışırken, 
öte yanda çevirmenler ve kitap çizerleri haklarını almak için adeta 
cephede çalışıyor gibidirler. Ancak, “22 Kasım 1976’da Nairobi’de 
toplanan UNESCO Konferansında çevirmenlerin ve çevirilerin 
hukuksal olarak korunmaları konusunda tavsiyede bulunulmuştur.” 
(Lathey, 2016: 127). O zamandan bu yana yayıncılıkta çok şey 
değişmiştir. Fakat mesleğe yeni başlayan çevirmenlerin kendi 
meslektaşlarından ve çeviri derneklerinden yayınevi ile sözleşme 
yapmadan önce tavsiye almaları önerilir.

Çocuk yazını piyasası çok hızlı değişen bir piyasadır. Bu 
nedenle, yayıncılar her yıl Nisan ayında İtalya’nın Bologna şehrinde 
düzenlenen Çocuk Kitapları Fuarına katılmaya özen gösterirler. 
Daha çok iş antlaşması yapılan bu fuar yazarların, çevirmenlerin ve 
çizerlerin kendilerini tanıtmaları için iyi bir olanaktır.

Bu fuarda çeviri hakları satın almak telif konusunu gündeme 
getirir. Telif hakları ülkeden ülkeye değişir ama çoğunlukla yazarın 
ölümünden 70 yıl geçince eserler kamuya mal olur. Bu konuda 
çarpıcı bir örnek vermek gerekirse Antoine de Saint Exupery’nin Le 
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Petit Prince eseri pek çok dile çevrilmiş ve bizim ülkemiz de 2015 
yılından bu yana çok fazla Küçük Prens çevirisine sahip olmuştur. 
Ancak, Necdet Neydim’in belirttiği gibi “Küçük Prens 1980 
öncesinde çevrilmesine karşın çocuk edebiyatına yeni anlayışlar 
taşıması nedeniyle güncelliğini sürdüren bir klasik özelliği 
taşımaktadır” (2020: 119).

Çeviriler, telif hakları kanunu çerçevesinde değerlendirildiği 
için çevirmenler çevirilerini yapmadan önce yaşayan yazarlardan 
izin almak zorundadırlar. Şimdilerde ise çocuk yazını araştırmacısı 
Gillian Lathey’e göre “yeni yapılan çeviriler için çevirmenin yayıncısı 
kaynak metni yayınlayan yayımcıdan e-kitap ve dijital baskılar 
için izin almalıdır” (2016: 128). Bu durum, çağın dijitalleşmesinin 
getirdiği yeni bir yaklaşımdır.

Çocuk kitapları konusunda hangi kitapların kimler tarafından 
çevrileceği de önemli bir husustur çünkü ticari kazanç söz konusudur. 
Çocuk kitapları çevirisi alanında çalışan çevirmenler bu durumda 
uzmanlaşmak zorundadırlar. Öbür türlü, çevirdikleri çocuk kitabı iş 
kapasitelerinin küçük bir bölümünü temsil eder. Ancak şu da gözden 
kaçmamalıdır ki çocuk kitapları çevirecek çevirmenlerin de çocuk 
yazını alanında araştırma yapması, çocuğun ruhunu tanıması, çocuk 
imgesini bilmesi ve kendini bir çocuk okur yerine koyarak çevirisini 
yapması gerekir.

Harry Potter kitaplarının çevirisi çok satan kitaplar olarak 
kitapçı raflarında yerini alarak istisnai bir fenomen olduğu kadar 
uluslararası çocuk kitapları pazarlaması ve dağıtımında bir 
dönüm noktası oluşturmuştur. Bu durumda, Harry Potter’ın dünya 
yolculuğunda ona eşlik eden yazar, çocuk okular, çevirmenler ve 
yayıncılar da bu sürece katılmışlardır.

Çocukken okunan kitapların çevirmenleri görünür değillerdi. 
Bir başka deyişle, çocuk okur kitabın çeviri olduğunun farkında 
değildi. Ancak zaman değişmiş ve çevirmenlerin adları yazar ile 
birlikte kitap kapağında yazılmaya başlamış, böylece çevirmenler 
görünür olmaya başlamışlardır. Çocuk okurlara hitap etmek bir 
bakıma “gelecek kuşaklara ikinci kaynak metin yazarı olarak görev 
yapmak” anlamına gelebilir (Lathey, 2016: 141).
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Çeviri eserler dünya yazın mirasının bir bölümünü temsil 
eder; “farklı ülke kültürlerine ait kitapları okuyan çocuklar kendi 
hayatlarından farklı ya da tam tersine benzeyen yaşantıları ve 
deneyimleri öğrenirler. Bu onların dünyayı ve hayatı daha iyi 
tanımalarına ve uluslararası bilincin ve anlayışın paylaşılmasına 
yardımcı olmaktadır.” (Erten, 2011: 162). Çocuk yazını ve çevirisi 
dinamik bir alandır ve ülkeler arası kültürel değişime hizmet eden 
heyecan verici ve talep duyulan bir özel alandır.
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ÇOCUK EDEBİYATINDA ÇOCUK 
GERÇEKLİĞİ

Erkan Çer

 Çocuk edebiyatının öznesi “çocuk” olduğuna göre, 
kekemeliğini gidermek için uzun zaman ağzına çakıl taşı koyarak 
konuşan ve sonunda söz söyleme ustadına dönüşen Demosthenes 
gibi, çocuk edebiyatı yazarlarının da sürekli olarak yapıtlarında 
çocuğun kendisini öncelemesi gerekir. Başka bir söyleyişle, 
çocuk kitaplarının içerik, tasarım ve eğitsel özelliklerinin hedef 
kitlenin düzeyine uygun olması beklenir. Çocuk edebiyatı 
yapıtlarında çocuk yerine yetişkin ve onun dünyasının, ideolojik, 
geleneksel söylemlerinin, tek ve değişmez doğrularının, insana 
ve yaşama yönelik bakış açısının öncelenmesi, çocuk kitaplarının 
çocuğun gerçekliğine göre değil de yetişkin ve onun düşüncesine 
göre oluşturulduğunu gösterir. Bu durum, yetişkinin ya da 
çocuk edebiyatı yazarının çocuğa “biçim vermek”, onu “kalıba 
sokmak” isteğini de ortaya koyar. Gerçekte, yazarların çocuğun 
kendisine yabancı olan bu değişkenleri ya eleştirel bir süzgeçten 
geçirmeleri ya da Mercurius’un asasıyla yeraltı dünyasına 
sürmeleri gerekmektedir.
 Çocuğun kendine yabancı, yetişkin dünyasına ait olan 
anlayışların çocuk kitaplarıyla örtüştürülmesi, çocuğun erken 
dönemden başlayarak yetişkin dünyasına adım atmasına yol 
açabilir. Çocuğun kitapta kendini değil de yetişkin dünyasına 
ait düşünceleri, davranışları, eylemleri ve duyguları bulması, 
çocuğun çocukluğuna yabancılaşmasına neden olabilir. Çocuk 
dünyasına yabancı anlayışlar yansıtılarak çocuk kitaplarının 
hazırlanması, tıpkı sihirli bir odundan yapılan ve gerçek bir 
çocuğa dönüşen Pinokyo’da olduğu gibi çocuk kitaplarında da 
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"yetişkin çocuk"ların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. İşte 
bütün bu yönleriyle, çocuk edebiyatı klasiklerinde olduğu gibi 
çocuğa yönelik yerleşmiş kültürel kalıpların ya da kalıntıların 
günümüz çocuk edebiyatı yapıtlarına taşınmaması ve bu 
doğrultuda ülkemizde çocuk edebiyatının geleceği açısından 
çocuk kitaplarının tutunacağı yolun çocuğun gerçekliği üzerinden 
çizilmesi gerekmektedir. 
 Kaf dağının yücelerinden bakarak ya da sırça köşkte 
oturarak çocuklara seslenilmemesi gerekir. Çocuğu uzaktan 
görerek betimlemeye çalışmak karanlıkta atılan okun durumuna 
düşmektir. Çocuğa yakın olmak, onu algılamaya çalışmak 
temelde onun gerçekliğine yakınlaşmaktır. Bu bakımdan çocuk 
gerçekliği, çocuğun doğasının, ilgisinin, gereksinmesinin, bakış 
açısının, dil ve anlam evreninin yaş gruplarına göre farklılığını 
ortaya koymaktadır (Çer, 2016). Açık bir söyleyişle, çocuk, 
doğası gereği oynamak, eğlenmek, gülmek isteyen bir varlıktır. 
Zengin düşsel dünyaları, sürekli devinim isteyen güdüleri onların 
en belirgin özelliğidir. Merak duygusuyla keşfetme ve serüven 
yaşama isteği, onların yaşantılarının olmazsa olmazlarıdır. Onları 
gerçek yaşamın sınırlılıklarından düş gücü kurtarır; düş gücüyle 
çocuklar sözcüklerle ve imgelerle kendi bilişlerinde var olan 
yeni bir dünya keşfederler. Bu yeni dünyayı çocuklar istediği 
gibi değiştirebilir; bu dünyada yeni düşünceler oluşturabilir ve 
sorunlara yaratıcı çözümler getirebilirler. Onlar yapmış oldukları 
eylem ve davranışların heyecanına ve coşkusuna önem verirler 
(Karwowski, 2012; Olmsted, 2012). Bütün bu özellikler, çocuğun 
yaşama ve dünyaya yetişkinlerden farklı değerler ve anlamlar 
yüklediğinin bir göstergesi olduğuna göre, çocuk edebiyatı 
yazarlarının çocuğun doğasında yer alan bütün bu özellikleri 
Atinalı Timon’un herkesin elini tez tutmasını buyurduğu gibi bir 
karınca titizliğiyle çocuk kitaplarına taşıması gerekmektedir. 
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 Halil Cibran’ın söylediği gibi “Çocuklara sevginizi 
verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.” (Cibran, 2016) anlayışıyla 
çocuklara yaklaşılmalıdır. Özellikle çocuklar, yetişkinlerin 
devamı, geleceği ve sosyal sigortası olmaktan öte sosyallaşmesi 
gereken bedensel, duygusal ve bilişsel gereksinmeleri 
karşılanması beklenen bireylerdir. Herkesin “çok erken” ya da 
“çok geç” diye karşı koymasını beklemeden çocuğun bedensel, 
duygusal, sosyal ve bilişsel gereksinmelerinin erken çocukluk 
döneminde giderilmesi gerekir. Çünkü erken dönemde, çocuğun 
gereksinmeleri karşılandığı zaman, çocukta olumlu benlik 
imgesi oluşur ve çocuk diğerleriyle sosyalleşmeye daha çok 
ilgi duyar; kendini rahat hisseder, keşfetmeye hazır hale gelir 
ve gizilgüçlerini kullanarak kendini gerçekleştirebilir (Pringle, 
1986). Bu bakımdan, farklı düzeylere yönelik oluşturulan çocuk 
kitaplarının olaylar bileşkesinde ya da karakter yapısında çocuğun 
sevgi ve güven, tanıma ve bilme, önemsenme ve onaylanma, 
yeni deneyimler yaşama, yaratıcılık, özerklik ve sorumluluk 
ile ilgili gereksinmelerinin açlık ve susuzluk gibi sürekli olarak 
karşılanması gerekmektedir. 
 Çocuğun keşfe çıkması, etkileşime geçmesi, ilişki kurması, 
yoğunlaşması ve becerilerini göstermesi hangi tür değişkenlere 
bağlıdır? Bu soruya verilecek yanıt çocuğun sevdiği, hoşlandığı 
ve beğendiği seçimleri ortaya çıkarmakla birlikte onun ilgilerinin 
de yapılandırılmasına katkı sağlar. Çocuklar, olağanüstü, farklı, 
yeni, ilk kez karşılaştıkları, kendilerine bilinmeyen gelen, dikkat 
çekici, gizemli, sıradışı, eğlenceli, şaşırtıcı, gülünç, tuhaf, ilginç, 
heyecan veren, beklenmeyen yeni bir durum, olay, çevre, yaşantı 
ve öğelerden hoşlanırlar. Onlar yaş ve gelişimsel olarak canlı, 
karşıt, düz ve parlak renkler ile devingen ve yalın çizilmiş açık 
ve belirgin görsellere, eylem ve davranışla oluşan devingenliğe, 
yinelemeler ile farklı vurgu, ton, ezgi ve ritimle oluşan işitselliğe, 
farklı nitelikteki dokunsal yüzeylere ve farklı boyuttaki 
kitaplara daha çok ilgi duyarlar (Sever, 2008). Bu bakımdan, 
nasıl Prometheus okyanusları geçerek Olimpos’un tepesinde 
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bulunan ateşi çalıp insanlığa veriyorsa çocuk edebiyatı yazarları 
da bu nitelikleri önceleyerek çocuk kitaplarını oluşturması 
gerekmektedir.
 Çocuklar, yetişkinler gibi kendi duygu ve düşünce 
dünyasıyla yaşamı ve insanı anlamaya çalışır. Bu nedenle, 
çocuğun duyguları, düşünceleri, ilgileri, yaşamı algılayış biçimi 
yetişkinlerden farklıdır. Bu yönüyle, çocuğun bakış açısını; 
onun algılama yeteneği, dil ve anlam evreni, duyma ve düşünme 
biçimi, deneyim ve yaşantıları, çevreyle olan ilişkileri, düş gücü, 
toplumsal ve kültürel çevresi etkiler (Gander ve Gardiner, 2010; 
Miller, 2008; Piaget, 2007). Dünyayı kendi bakış açısından 
anlamlı kılmaya çalışan çocuk, olayları düş dünyasını da katarak 
duyumsamaya çalışır. Özellikle erken dönemde çocukların 
kendilerine özgü öznel ölçüt ve değerlendirmelerinin olması, 
yetişkin dünyasının nesnel ölçüt ve değerlendirmeleriyle yaşamı 
algılamayışları, onların bakış açılarının yapısını yansıtır. O, 
kendine özgü değerleriyle içten ve doğal bir biçimde, duygu ve 
düşüncelerini aktarır. Bu aktarım sırasında, nesnel hiçbir ilke ve 
kuralı, ölçüt ve değerlendirmeleri, yaptırımcı tutum ve yargıyı, 
geleneksel ve çağdaş düşünceyi, kalıp düşünceleri göz önüne 
almaz (Piaget, 2004). Bütün bu nedenlerle çocuklar, dünyayı ve 
çevreyi kendi öznel değerlendirmeleriyle algılayan ve bu gözlükle 
dünya ile ilişki kuran varlıklardır. İşte, çocuk edebiyatı yazarlarının 
çocuğun bakış açısının gizlendiği bu kapının anahtarını bulması 
gerekmektedir. Bu anahtarı bulamayan ya da arka kapıdan 
zorla girmeye çalışan bir yazarın oluşturduğu olayların ya da 
karakterlerin kurgu içerisinde “yapmacık” duracağının bilincinde 
olması ve bu yapıtları okuyan çocuğun da “yapay” bir biçimde 
kendisini göreceği, bileceği ve tanıyacağı bilinmelidir. Mitolojide 
yer alan Plutarkhos gibi, yazarların çocukların gerçekliğini 
ellerinden almamaları gerekir.
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 Ezcümle, köye gitmeden nasıl köylü yazılamaz ise 
çocuğu tanımadan, onun gerçekliğini bilmeden onun hakkında 
yazılmaması gerekir. Ceyhun Atuf Kansu’nun “Yanık Hava” 
şiirinin başında şöyle yazar (Binyazar, 2017):

Allahaısmarladık Ankara,
Yirmi dokuz mustarip yıldan sonra,
Terkediyorum artık, Allahaısmarladık.

           Ceyhun Atuf Kansu gibi çocuk edebiyatı yazarları da 
“Allahaısmarladık” diyerek Ankara’dan Anadolu’ya açılmalı, 
onun kendi söylemiyle “şimali şarkiye”ye gitmelidirler. Belki 
yolda her şeyin temelindeki öğeyi bulmaya yönelen Leukippos, 
Demokritos ya da Epikuros ile karşılaşırlar.



26

Kaynaklar

Binyazar, A. (2017). Ozanlar, Yazarlar, Kitaplar. İstanbul: Can 
Sanat Yayınları.
Çer, E. (2016). 0-6 Yaş Çocuk Kitaplarında Çocuk Gerçekliği ve 
Çocuğa Görelik. Ankara: Eğiten Kitap.
Cibran, H. (2016). Ermiş. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (2010). Child and Adolescent 
Development. Illinois: Scott Foresman & Co.
Karwowski, M. (2012). Did curiosity kill the cat? Relationship 
between trait curiosity, creative self-efficacy and creative personal 
identity. Europe’s Journal of Psychology, 8(4), 547–558.
Miller, P. H. (2008). Theories of Developmental Psychology. 
New York: Macmillan.
Olmsted, S. (2012). Imagine Childhood: Exploring the World 
Through Nature, Imagination, and Play. Shambhala Publications.
Piaget, J. (2004). The Psychology of The Child. New York: Basic 
Books.
Piaget, J. (2007). The Language and Thought of the Child. New 
York: Routlegde Classics.
Pringle, M. J. K. (1986). The Needs of Children. London: 
Routledge.
Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem.



27

1970’LER TÜRKİYE'SİNDE ÇOCUK OKUR 
OLMAK

Büşra Yaman

Anadolu’da gezici kütüphane (Kaynak: Pinterest)

 Çocuk okuryazarlığının izini sürerken aklımıza gelebilecek 
ilk kaynaklardan biri eğitime dair istatistiklerdir. 1970’ler genel 
itibariyle çocuk nüfusunun genel nüfusun neredeyse yarısını 
oluşturduğu, çocuk nüfusunun ağırlıklı olarak kırsal bölgelerde 
yaşadığı ve ülke çapında okullaşma oranının artırılmaya çalışıldığı 
bir on yıla tekabül eder. Bu dönemde 5 yıllık ilkokul eğitimi zorunlu 
olmasına ve okullaşma oranının artmasına rağmen mezun öğrenci 
sayısının alt düzeyde seyretmesi okula devamlılığın önemli bir 
mesele olduğunu gösterir. Okula devamlılık sorunuyla yakından 
ilişkili olarak çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğu, çocuk gelinler/
damatlar gibi bir dizi toplumsal, kültürel ve ekonomik olgular da 
göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardır.
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 1970’lerde çocuk okurların Türkçe ne okudukları sorusu 
edebiyat tarihyazımı ya da tarihleri, bilinçli ve/veya farkında 
olmaksızın ön kabulllerimiz arasında yer alan çocuk edebiyatı ve 
çocuk kavrayışımızla doğrudan ilintili. 1970’leri düşündüğümüzde 
birçoğumuzun aklına muhtemelen dönemin popüler çocuk dergisi 
Milliyet Çocuk ve Milliyet Yayınlarının mavi şömizli ve ciltli 
çocuk kitapları gelir. Buna ek olarak, Armağan Çocuk Klâsikleri, 
Altın Çocuk Kitapları, Tercüman Çocuk dergisi, bir dizi çizgi 
roman (Teksas, Tommiks, Zagor, Kızıl Maske, Kara Murat, Red 
Kit, Ten Ten vb), cep foto romanları ve mizah dergileri de çocuk 
okurların ulaşabildiği basılı yayınlar arasında sayılabilir. Bahsi 
geçen yayınların ortak özelliği, dönemin popüler yayınları olması 
ve yayıncılık piyasasındaki genel tüketim eğilimini yansıtmasıdır. 
Oysa genel tüketim eğilimi, okuryazarlığın ve yayın satın alma 
ya da tüketme oranının düşük olduğu bir ülkede “asıl” genel 
eğilimi ıskalama tehlikesi taşır. Dolayısıyla popüler olarak 
adlandırdığımız yayınların da göreceli olabileceği olasılığını 
unutmamak, çocuk okuryazarlığın ağırlıklı olarak göz ardı edildiği 
“Edebiyat” ortamının demokratikleşmesi ya da demokratikleş(e)
memesi açısından önemlidir.
 Çocuk okur olmanın genel hatlarını çizmek, şüphesiz, 
çok daha kapsamlı soruların (çocuk kimdir, çocuk edebiyatı 
nedir, çocuklara yönelik yayıncılık neleri içerir/içermez vb) 
irdelenmesini gerektirir; ancak bu yazıda çocuk okur olmaya 
dair giriş niteliğindeki düşüncelerimi ve araştırma notlarımı 
paylaşmak niyetindeyim. 
 1970’lerde çocuk okurların Türkçe ne okudukları 
sorusuna yanıt ararken başlıca iki kaynaktan faydalanabiliriz: 
yayınlanan çocuk kitapları ve geçmişe dönük çocukluk anıları. 
Bu iki kaynağın kendi içinde bir dizi sakıncalı, kısıtlayıcı 
ya da yapılandırıcı yanlarının olduğunun farkındayım ve bu 
farkındalığın soruların genişletilmesine ve derinleştirilmesine 
katkı sağlayacağını belirtmeliyim.
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 Türkiye’de 1970’ler siyasi yönden aşırı kutuplaşmış 
karmaşık bir ortamı akıllara getirir ve çocuk edebiyatı 
yayıncılığında da benzer bir görüntü mevcuttur. Soldan sağa, 
yukarıdan aşağıya pek çok kişi ve kurum çocuklara yönelik 
çeşitli kitaplar yayınlar. Bir diğer ifadeyle, yetişkinler kitlesel 
bir şekilde çocuk edebiyatının “ideal çocuk” yetiştirmedeki 
önemini keşfetmiş gibidir ve herkes “doğru” bildiği çizgide 
yayınlar üretmeye koyulur. Bu dönemde Ömer Seyfettin’in 
öyküleri modern anlamda çocuk kitabı olarak yer bulur çocuk 
kitapları dizilerinde. Kemalettin Tuğcu’nun duygu yüklü öyküleri 
ve romanları dönemin çoksatarları arasındadır. Batı klâsikleri 
“faydalı” yayın olarak addedilir ve yeniden çeviriler, yeniden 
basımlar derken önemli ölçüde kanonlaşır. Daha önce Türkçeye 
çevrilmemiş özgürlükçü ve çocuğun gerçekliğini önceleyen 
güncel çocuk edebiyatı eserleri sınırlı örneklerle de olsa da 
çevrilerek yayınlanır.
 Kendini ya da yayın çizgisini ulusalcı, solcu, Marksist, 
sağcı, Kemalist, Osmanlıcı, İslamcı, millî gibi farklı şekillerde 
tanımlayan ve bu doğrultuda çocuk okurlar için kitaplar 
yayınlayan yayıncıların çeşitliliği farklı çocuk okur gruplarının 
tahayyül edildiğine ya da oluşturulmaya çalışıldığına işaret eder. 
Bir anlamda ideolojik bölünmüşlüğün ve savaşın çocuk okurları 
da içine alacak şekilde uzatılma çabası görünür düzeydedir. 
Kurucu ideolojinin temsilcilerinden Yaşar Nabi’nin Varlık 
Yayınevi bünyesinde yayınladığı Çocuk Klâsikleri ve Büyük 
Çocuk Kitapları dizileri önceki yıllardan 1970’lere taşınan ve 
devam eden kıdemli çocuk kitapları dizileridir; genel planda 
Batı klâsiklerinden, masal derlemelerinden oluşur ve sunduğu 
eserler açısından yenilikçilikten uzak, muhafazakâr bir yönelim 
gösterdiği söylenebilir. Sağ çizginin Osmanlıcılık düşüncesinin 
temsilcilerinden Kadir Mısıroğlu’nun Sebil Yayınevi bünyesinde 
1972 yılında yürütmeye başladığı Çocuk Kitapları Dizisi, Yeni 
Asya Yayınevi, Mustafa Yazgan ve Damla Yayınevi çok-parçalı 
sağın çocuk edebiyatına yaklaşımını örneklemesi açısından son 



30

derece önemlidir. Bu yayıncıların kimi cumhuriyet tarihyazımına 
karşı alternatif bir tarihyazımına girişerek çocuk okurlara kendi 
“millî” ve “İslâmî” değerlerini öğretme amacı güderken, kimisi de 
“millîliği” çağdaşlıkla birleştirmeyi önceleyerek çocuk okurların 
“öz kültürlerinden” kopmadan yetişmelerini amaçlar. Yeni Asya 
Yayınevinin çocuk kitapları dizisinde Niyazi Birinci’nin (Yavuz 
Bahadıroğlu’nun müstear ismi) çocuklar için kaleme aldığı 
sayısız öykü ve roman, Damla Yayınevinin çocuk kitapları dizisi 
altında Mithat Düden’in kaleme aldığı resimli Çotakan serisi ve 
Sebil Yayınevinin çocuk kitapları dizisinde Vecdi Bürün’ün çocuk 
okurlar için kaleme aldığı tarihi romanlar çocuk okurlara sunulan 
eserlerden sadece birkaçını oluşturur. Çocuk edebiyatında sol 
çizginin öne çıkan temsilcilerinden Cem Yayınevinin Arkadaş 
Kitaplar Dizisinde de evrensel değerlerin yanı sıra toplumsal 
olguların ve olayların çocuk okurlara ulaştırılma çabası görünür 
düzeydedir. Ruth Hermann’ın Türkçeye Hamburg’daki Küçük 
İstanbul (Türkçeleştiren: Zeyyat Selimoğlu, Fotoğraflar: Helga 
Gatermann, 1980) başlığıyla çevrilen çocuk romanı, Gormander’in 
Çocuklar Grevde (Türkçeleştirenler: Milko Lundsrström - Demir 
Özlü, Resimleyen: Helena Henschen, 1976) başlığıyla çevrilen 
gülmeceli çocuk romanı, benzer çizgide konumlanan Gözlem 
Yayınlarının Hiroşima Çocukları O Günü Anlatıyor (Türkçesi: 
Alaattin Bilgi, Çizen: Yunus Saltuk, 1977) ve Şili’de Neler Oldu? 
(Çeviren: Ceyda Can: Çizen: Belkıs Taşkeser, 1978) başlıklı çeviri 
kitapları çocuk okurlara ulaşan farklı seçeneklerden yalnızca 
birkaçı.
 Dönemin popüler macera, gizem, detektif ve bilimkurgu 
romanlarını yayınlayan ve Fransız yayıncı Hachette’in 1923 
yılında başlattığı Bibliothèque Verte ve 1958 yılında başlattığı 
Bibliothèque Rose dizilerini Türkçeye getiren Baskan Yayınlarının 
İdeal Kitaplık ve Pembe Kitaplık dizileri de çocuk okurların genç 
ve yetişkin okurlarla kesişim noktasını temsil etmesi açısından 
farklı bir noktada durur.
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Son olarak, yeniden baskıların okur tercihlerini ya da tüketim 
eğilimlerini izleyebilmek açısından değerli ipuçları sunduğu 
düşüncesinden hareketle 1970’lerin en çok baskısı yapılan çocuk 
kitaplarından birine değinmek isterim. Edmond de Amicis’in 
kaleme aldığı, Dr. Nurhan Özaltın’ın ve Mehmet Aydın’ın 
Türkçeye çevirdiği Çocuk Kalbi, ilk yayınlandığı 1969 yılından 
1979 yılına kadar geçen sürede 24. baskıya ulaşır. İlgili dönemde 
çocuk edebiyatı eserlerine ait yeniden baskı sayılarının güvenilir 
olamayabileceğini, bir başka deyişle eksik ve/veya yanlış bilgilerle 
karşılaşılabileceğini bir kenara not ederek, çocuk okurların 
yaygın bir şekilde okuduğu eserlerden biri olarak görebiliriz. Bu 
kitabın çocuk okurluk yıllarımda özel bir yere sahip olduğunu 
not düşmeliyim. İlkokulu 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında 
okumuş biri olarak sınıf kitaplığında bir türlü yakalayamadığım 
ve okumak için aylarca sıra beklediğim bu kitabı 45 kişilik 
sınıfımızdaki herkes okumuştu. 1970’lerden 2000’lere taşınan 
bu süreklilik edebiyat ve çeviri araştırmacıları için muhakkak bir 
şeyler anlatıyordur.
 Bu yazıda bahsedilemeyen daha pek çok çocuk kitabı 
olup, bahsi geçen kitapların dönemin çocuk kitapları açısından 
çeşitliliğine dair yüzeysel de olsa bir fikir verdiğini düşünüyorum. 
Çocuk okurların ne okudukları sorusunun muhtemel cevapları, 
çocukluklarını 1970’lerde geçirmiş kişilerin anılarında da 
aranabilir. Bu da bir sonraki yazının konusu olsun ☺



32

BİLİM İNSANLARININ ARADIĞI İKSİR GİZLİ 
BAHÇE’DE Mİ SAKLI?

Ali Ölmez

 Mavi gezegen olarak nitelendirilen Dünya’da, nefes alıp 
yarınlara uyanabilmeye imkân tanıyan mucizevi ve muazzam 
bir yaratılışın eseri olan doğa, insanoğlunun vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Doğada var olan flora ve faunaya ait her türlü 
biyoçeşitlilik, insanın hayatta kalabilmesini borçlu olduğu eşsiz 
canlılardır. Onlarsız bir hayatın mümkün olamayacağı gerçeği, 
insanların soylarını devam ettirebilmesi için onlara duyduğu 
ihtiyacı gözler önüne serer. Nitekim doğadaki kusursuz dengenin 
tahrip edilmesinin beraberinde insanlığın sonunu da getireceğine 
yönelik kaygılar, yaşadığımız yüzyılda kendini iyiden iyiye 
hissettirmeye başlamış durumdadır. Şu halde insanların en büyük 
varlık sebebinin doğa olduğu kabul edilirse, söz konusu doğanın 
insanların her türlü ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi gerektiği de 
düşünülebilir. Esasında bu durum bir nevi mutualist bir ilişki 
olarak da algılanabilir. Yeme, içme ve nefes alma gibi insanların 
her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilen doğa, pekâlâ insanların 
sağlık sorunlarına da yanıt verebilir. Öyle ki doğa, ilaç yapımında 
ihtiyaç duyulan malzemeleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda 
yaydığı pozitif enerjiyle de ruh sağlığına iyi gelebilir. 
 Nâzım Hikmet’in Davet adlı şiirinde yer alan “Yaşamak bir 
ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” dizeleri “bu 
hasret bizim…” şeklinde sona erer. Hasret… Günümüzde hiç de 
yabancı olmadığımız bir kelime olan hasret… Tüm dünyayı kasıp 
kavuran virüs felâketiyle beraber insanların yaşam düzenlerinin 
değişmeye başlaması neticesinde, alışageldiğimiz eylemlerimizi 
yapamamaktan kaynaklanan hasret... Özgürce dışarıya çıkıp 
doğayla dilediğince iç içe olabilmeye duyduğumuz hasret... Çıplak 
ayaklarımızı toprakla bütünleştiremediğimiz, mis kokulu çiçekleri 
koklayamadığımız, kuş cıvıltılarını duyamadığımız, tabiatın 
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bin bir tonuna dokunamadığımız ve sözüm ona doğanın eşsiz 
güzelliklerini vücudumuzun her zerresinde hissedemediğimiz 
kâbus gibi üzerimize çöken karanlık günler… Tabiat ananın 
bize bahşettiği letafeti ruhumuzun derinliklerinde hissedemeyip 
doğanın kucaklayıcı sevgisinden mahrum kaldığımız ve ayrı 
düştüğümüz buhranlı günler… İçinde bulunulan durumdan 
duyulan nedamet ve doğadan beklenilen merhamet…
 Bir yanda insanların mücadele ettiği virüs diğer yanda 
insanların doğaya duyduğu hasret. Tüm dünyada bunlar 
yaşanırken, 1911 yılında Frances Hodgson Burnett, ünü ülke 
sınırlarını aşan Gizli Bahçe adlı romanını yazar. Roman o kadar 
çok beğenilir ki 1919, 1949, 1993 ve 2020 yıllarında toplam dört 
kez beyaz perdeye uyarlanır. Sinemaya aktarılan 2020 yapımı 
son film ise, ilginç bir şekilde günümüz insanlarının yüzleştiği 
gerçekliklere ışık tutuyor. Deyim yerindeyse insanlar, sanki 110 
yıl önce yazılanların günümüzde gelinen noktada ne kadar da 
doğru olabileceğini düşünür ve sorgular hale geliyor. Tam da bu 
noktada Tiffani Angus, kaleme almış olduğu yazısında pandemi 
koşulları ile ortaya çıkan manzaranın Gizli Bahçe adlı kitabın 
beyaz perdeye uyarlanmış hali arasındaki benzerliklere dikkat 
çekiyor. Kim bilir belki de bu film, insanların pandemi sürecinde 
ihtiyaç duyduğu reçeteyi veriyordur. 
 Hayatta her şeyden önce sağlığın geldiği herkesin malumu 
olduğu bir gerçektir. Öyle ki, “cana geleceğine mala gelsin” 
şeklinde yaygın olarak kabul edilen bir deyim de vardır. Gizli 
Bahçe adlı romanın 2020 yapımı film uyarlamasının sonunda da 
bu gerçeğe işaret edilir. Nitekim sahip olduğu servet değerindeki 
malikânesini çıkan yangın sonucunda kaybeden babanın tek 
derdinin oğlunu kurtarmaya yönelik çaba olması, bu durumun 
kanıtı niteliğindedir. Elde edilen sağlıklı bir yaşamın mutluluğun 
habercisi olduğu ve öyle ya da böyle huzuru ve sevinci beraberinde 
getireceği düşünülebilir. Mutlu son ile biten filme ilişkin sunulan 
bu küçük flashback sonrasında filmi özetleyip konusuna aşinalık 
kazanmak, hem filme ilişkin düşünceleri yorumlamaya hem 
de film ile günümüz gerçekleri arasında köprü kurmaya katkı 
sunacaktır.
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 Frances Hodgson Burnett’in 1911 tarihli romanından 
esinlenerek sinemaya aktarılan Gizli Bahçe adlı film, tıpkı kitapta 
olduğu gibi trajik ve korkunç bir olayla başlar. Babasının işleri 
nedeniyle Hindistan’da yaşamak zorunda kalan Mary adındaki 
küçük bir kız çocuğu, ülkede baş gösteren kolera salgınından 
dolayı anne ve babasını kaybeder. Bu olayın ardından Mary, filmin 
geçtiği yıl olan 1947’de İngiltere’de bulunan teyzesinin evine 
gönderilir. Ne var ki, teyzesi birkaç yıl önce ölmüş olduğundan 
ve eniştesi de bu üzüntünün tesirinden kurtulamadığından Mary 
yalnız başına yaşamaya yönelik kaderine terk edilir. Hindistan’da 
bulunduğu sırada hizmetçilerin etrafında dört dönmesi neticesinde 
şımarık biri olarak büyüyen Mary, İngiltere’de benzer davranışlar 
sergileyemez ve kendisini bambaşka bir hayatın içinde bulur. 
Eniştesi ile sevgi bağı kuramayan Mary, yaşamak zorunda 
bırakıldığı devasa malikânede kendisine uğraşılar edinmeye 
başlar. Gününün büyük bir çoğunluğunu bahçede eğlenerek ve 
bir köpeği dost edinerek geçirir. Zaman içerisinde Mary, evdeki 
yardımcılardan birinin kardeşi olan Dickon ile arkadaş olur, 
yatalak olan teyzesinin oğlu ile tanışır ve sarmaşıklarla kaplı 
yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe keşfeder. Umutsuzluğun ve 
kasvetin hâkim olduğu malikâneye renk getiren Mary, Dickon’la 
beraber kuzeni Colin’i keşfettiği gizli bahçeye götürür. Teyzesinin 
ölümü üzerine eniştesi tarafından kapısına kilit vurulan bu eşsiz 
güzellikteki cennetten bir parça olan bahçenin büyüleyici olduğunu 
düşünen Mary, bahçenin aynı zamanda iyileştirici bir gücü 
olduğuna inanır. Nitekim Colin bahçe sayesinde sağlığına kavuşur, 
eniştesi de yılların üzüntüsünü geride bırakıp Mary sayesinde 
hayata yeniden tutunur. Annesiyle teyzesinin geçirdikleri güzel 
vakitlere ve yaşadıkları mutluluklara tanıklık eden bu bahçe, 
Mary sayesinde üzerine serpilen ölü topraktan kurtulur, yeniden 
yeşerir ve gücünü gösterir. Mary’nin, kuzeni Colin’in ve eniştesi 
Craven’ın içini yeniden yaşama sevinciyle dolduran bu gizemli 
bahçe, hem Craven’ın yüreğinin derinliklerinde yer alan kederin 
son bulmasına yardımcı olur hem de Colin’in sağlık sorunlarını 
sunduğu mucizevi bir şifa sayesinde giderir. 
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 İnsanlara masal gibi gelen Gizli Bahçe filminde 
yaşananlar, COVID-19 salgınıyla beraber değişen yaşam 
tarzları doğrultusunda tekrar sorgulanmaya başlanıyor. İçinde 
bulunduğumuz zamanın koşulları, filmde yaşanan olaylara ilişkin 
gerçeklik payının incelemeye değer bir konu olduğunu gözler 
önüne seriyor.
 Geriye dönüp bakıldığında, insan yerleşimlerinin çoğu 
zaman su yataklarına yakın yerlere kurulduğu görülür. Söz 
konusu yerleşim yerleri, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak 
için ihtiyaç duydukları ateş, hava, su ve toprak olarak bilinen dört 
elementi fazlasıyla sunmaktaydı. Oysa günümüzde toplumsal 
normların değişmesi, beraberinde insanoğlunun hayata karşı bakış 
açısının değişmesine de neden oldu. Eğitim, sağlık, iş ve yaşam 
standartları gibi birçok etken insanların büyükşehirleri tercih 
etmesine ve bunun doğal bir sonucu olarak kırsal kesimlerden 
kentsel alanlara göç etmesine sebebiyet verdi. Ne var ki, sunduğu 
müthiş olanaklara rağmen büyükşehirler bir süre sonra insanların 
pek de yaşamak istemeyecekleri yerler haline geldi. Hızla akıp 
giden hayat, dur durak bilmeyen yoğun tempo, mütemadiyen 
süregelen hengâme, devamlılık arz eden stres ve sonu gelmeyen 
yorgunluk… Karşılaştığı bu olumsuzluklardan bıkan insanoğlu, 
her şeyin aslına dönmesi misali, kendisini daha özgür ve daha 
mutlu hissettiği kırsal yerleri özler hale geldi. Nitekim günlük 
koşuşturmacalardan uzak kalınabilecek doğayla iç içe olan 
yerlerin günümüzde insanlar tarafından daha çok tercih edilmesi 
bu durumu kanıtlar niteliktedir.
 Normal şartlar altında dahi, insanların gerek tatil yapmak 
gerekse kafa dinleyip huzur bulmak için inzivaya çekildiği 
kalabalıktan uzak doğayla iç içe olunan yerler, küresel salgınla 
beraber daha çok rağbet görmeye başladı. İnsanların eve 
kapanmak zorunda kaldıkları pandemi günlerinde apartmanda 
yaşıyor olmanın dezavantajları ciddi anlamda hissedildi. Öyle ki 
yaşanan bu süreç, gözlerden uzak olan müstakil bahçeli evlere 
olan ilgiyi artırdı. İnsanların bahçeli olan evleri tercih etmeleri 
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aslında hiç de şaşırtıcı değil; zira bahçenin öyle ya da böyle 
herkes için bir anlamı vardır kuşkusuz. Kimilerine göre geçim, 
kimilerine göre huzur, kimilerine göreyse eğlencenin kaynağı 
olan bahçeler, değişen yaşam şartlarına rağmen ayrıcalıklı yerini 
her daim korumaktadır. Doğayı terk etmenin ya da tahrip etmenin 
acı gerçekleriyle yüzleşen insan, doğanın gizemli ve mucizevi 
yönünü inkâr edemez. 
 Gizli Bahçe adlı filmde Craven’ın yaşadığı acılardan 
dolayı bahçesine kilit vurup doğadan uzaklaşmasının çözüm 
olmadığı ortada. Oysa derdine derman olacak ilacın bu bahçede 
saklı olduğunu yıllar sonra öğrenecekti. Eşinin bahçedeki 
anılarının kendisini daha da üzeceğini düşünmüş olmasına ilişkin 
bir başka örneği Türk sinemasında da görmek mümkün. Çok 
küçük yaşta kardeşinin öldüğünü sanan bir ablanın kardeşine ait 
olan odayı herkesten gözü gibi sakınması ve kendisini mutsuzluğa 
sürüklemesi misali, insanlar ölen yakınlarının hatıralarına 
saygısızlık olarak addedilmesinden korktukları için çoğu zaman 
bu yönteme başvurabilir. Tıpkı Gizli Bahçe filminde olduğu 
gibi, söz konusu Öksüzler filminde de zaman içerisinde ablanın 
kalbi yumuşar ve gizli tuttuğu kardeşinin odasını başkalarına 
açar. Sonrasında ise bu durumla yüzleşmenin neticesinde aradığı 
mutluluğu yeniden elde eder. Craven da acılarıyla ve korkularıyla 
yüzleşmesi gereken insanların çoğu zaman başvurdukları yöntem 
olan kaçmayı seçecekti. Oysa eşinin yeğeni olan Mary sayesinde 
sevgililerin geride bıraktıkları hatıralara perde çekilmemesi 
gerektiğini; aksine bu hatıraların doyasıya yaşanması gerektiği 
gerçeğini geç de olsa öğrenecekti. Kim bilir doğanın acıları 
dindirme ve belki de unutturma özelliği olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Kimi insanlar, çok sevdikleri birini kaybetmenin 
verdiği acıyı unutmak için kendilerini bir uğraşıya verir. Nitekim 
Mary de ailesini kaybettikten sonra acısını hafifletmek için 
bahçeyle ve doğayla bütünleşmeyi seçecek ve malikânedeki diğer 
insanların da buna ihtiyacı olduğunu gözler önüne serecekti. 
 Aranılan şifanın bahçede olduğunu gösteren bir 
başka örneği Craven’ın oğlu Colin’de görmek mümkün. Şifa 
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kapmaktan korktuğu yemyeşil ağaçlarla bezeli doğa, Colin’in 
içindeki karamsarlığı yok etmesine ve güneş ışınlarıyla beraber 
bedenini daha güçlü hissedip ayağa kalkmasına vesile olacaktır. 
Yıllardır gizlenmiş olan gizli bahçenin mucizevi iyileştirme 
gücüne tanıklık etmek şaşırtıcı olmasa gerek. “Güneş girmeyen 
eve doktor girer” atasözünden yola çıkacak olursak güneşin 
vücudu güçlendirdiğini, birçok mikrobu öldürdüğünü, birçok 
hastalığa iyi geldiğini ve güneşsiz bir evde hastalıkların eksik 
olmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bol miktarda temiz 
havanın bulunduğu bir bahçe, insan sağlığına olumlu yönde etki 
etmekle kalmaz, manen de hasta olan kişiye güç verebilir. Mary 
sayesinde doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerle tanışan Colin, 
kafasındaki olumsuz düşüncelerinden kurtulur ve hayata yeniden 
dört elle sarılarak hayatta kalma mücadelesinden zaferle çıkar. 
Tüm bu güzelliklere ve mucizelere hayat veren şey, yüreğimizin 
derinliklerinde düşlediğimiz saklı bir bahçeden başkası değildi. 
 Günümüzde küresel çapta mücadele edilen COVID-19 
salgını için aranılan iksirin bahçelerde saklı olabileceğine ilişkin 
bir düşüncenin varlığı umut verici olarak nitelendirilebilir. 
Yaşamsal faaliyetlere yönelik her türlü ihtiyacın doğa tarafından 
karşılandığı bir dünyada, her türlü hastalığa veya salgına yönelik 
şifanın da yine doğa tarafından karşılanabileceğini düşünmek 
şaşırtıcı değildir. Psikolojik anlamda insanları karamsarlığa 
sürükleyen pandemi sürecinin beraberinde getirdiği kısıtlamalar 
ve yaptırımlar, insanların doğaya ne kadar da muhtaç olduklarını 
bir kez daha gözler önüne serdi. İnsanlar farkında olmasa bile 
dışarıya çıkıp bahçelerde veya parklarda stres attıkları her 
an, ömürlerine ömür katmakta ve yaşama sevinciyle dolup 
taşmaktadır. Ne var ki çocuklar, bahçelerde oynayıp daha mutlu 
ve sağlıklı bireyler olabilecekken, bilgisayar ve televizyon 
ekranlarının başında gün geçtikçe daha fazla vakit geçirmeye 
başlar hale geldi. Kim bilir belki de, yaşanan kısıtlamalarla 
beraber evlerde daha fazla zaman geçirmeye mahkûm edilen ve 
bu nedenle daha fazla televizyon izleyen çocuklar ve yetişkinler, 
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Gizli Bahçe filmini izleme fırsatı bularak, bahçelerin mucizevi bir 
iyileştirme gücüne sahip olduğunun farkına varabilir. “Son ırmak 
kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; 
beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” 
şeklindeki ünlü Kızılderili atasözünden hareketle, insanoğlunun 
bahçelerin kıymetini anlamakta geç kalmaması ümidiyle…
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RESİMLİ ÇOCUK EDEBİYATINDA DOĞRU 
BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

(Picture Books)

Nurgül Şenefe

Çocukken kitap okumaktan çok hoşlanmadığımı sanırdım, 
ta ki doğru kitap elime geçene kadar…

Bir çocuk, okuma sevgisini ve alışkanlığını gerçekten 
okuma yazma öğrendikten sonra mı kazanır? Elbette hayır! 
Çocuğun okuma sevgisi ve alışkanlığı, okul öncesi dönemde 
başlar. Çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren her ayına ve 
yaşına uygun formatta olan kitaplarla başlayan bu yolculukta, en 
önemli türlerin başında resimli kitaplar gelir. 

Ben, kimi bakış açıları onaylamasa da resimli kitapların 
sadece çocuklar için olduğuna inanmam. Bu kitapların, 
yetişkinlere de seslenen bir tür olduğuna inanan ve bunu 
savunanlardanım. Kitap alışverişi yaparken hem kızım için 
hem de kendim için aldığım resimli kitaplar olmuştur. Benim 
çocukluğumda, resimli kitap yayınları maalesef çok azdı. 
Yaklaşık olarak son 5 yıldır, yerli pazarımızda da çocuklara 
özel ve birbirinden güzel resimli kitaplar yayımlanıyor. Resimli 
kitaplar kategorisi, gelişme ve öğrenme süresindeyken raflardaki 
genel kitapların yanında nitelikli kitap sayısının da eş zamanlı 
olarak artmasını dilediğimiz bir dönemden geçiyoruz; bu durum, 
konunun uzmanlarınca net olarak gözlemlenmektedir. Toplumsal 
gelişimde de önemli role sahip olan resimli kitaplar konusunda, 
herkesi daha dikkatli ve bilinçli davranıp farkındalık sahibi 
olmaya davet ediyorum. Çocuk kitapları alanında uluslararası 
yaptığım çalışmalarda ve 15 yılı aşkın gözlemlerimin neticesinde 
tespit ettiğim bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Resimli 
kitaplar kategorisi hakkında gelişmekte olan toplumların algısını 
şu şekilde maddelendirebiliriz:
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• Kısa bir hikâye ya da masal, çizimlerle birleştirildiğinde 
ortaya bir resimli kitap çıkarılmış olur.

• Resimli kitapta yazar, çizerden daha önemli rol oynar.
• Resimli kitaplar zaten görsel ağırlıklıdır, kitapta ayrıca 

grafik tasarımı özelinde bir çalışma yapılmasına ihtiyaç 
yoktur. Grafik tasarımı yapan herkes resimli kitap tasarımı 
da yapabilir.

• Her resimli kitap çocuklar içindir, her çizgi film için hedef 
kitlenin çocuklar olarak belirlenmesi gibi…

Elbette her pazarda istisnalar, nitelikli ve birbirinden harika 
kitaplar da mevcuttur. Ne yazık ki genel algıya göre resimli 
kitaplar, diğer kitap kategorilerine oranla daha kolay ortaya 
çıkarılabilir kitaplardır.

Peki, bu yanlış algının değişmesi için en başta kimlerin 
sorumluluk alması ve katkı sağlaması önemlidir? Bunun için; 
yazarları, çizerleri/illüstratörleri, editörleri, grafik tasarımcıları, 
yayıncıları, ajansları, kitap eleştirmenlerini, okuyucuları (en başta 
ama bununla sınırlı olmamakla beraber ebeveynleri, öğretmenleri, 
kütüphanecileri), henüz bizim pazarımızda olmayan fakat çocuk 
kitaplarında önemli role sahip olan sanat direktörlerini ve 
editörlerini sayabiliriz.

Oysa gelişmiş pazarları incelediğimizde şu gerçek yüzümüze 
tokat gibi çarpar: Resimli kitaplar; yazılması, çizilmesi, editörlüğü 
ve tasarımıyla birlikte tüm bu alanlarda uzmanlık gerektiren en 
zor kategorilerden biridir. 

Bu alandaki gelişmiş pazarlara baktığımızda ve farklı 
olanın ya da resimli kitapları daha nitelikli kılanın ne olduğunu 
sorguladığımızda, karşımıza uzun ve detaylı bilgiler çıkıyor. 
Burada özetle, en temel başlıklara değindim: 
Sayfa Çevirten İllüstrasyon Nedir?

Çocuk kitabı illüstratöründe olması gereken en temel 
beceri ve özelliklerin neler olduğu konusunda yayınevi ve 
ekibinin yetkinliği ne seviyededir, gerçekten yeterliler midir? İyi 
kurgulanmış, güçlü betimlenmiş karakterlerin çizim tekniklerinde 
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olmazsa olmazlar nelerdir? Hikâyede geçen dünya ve ortamın 
nasıl sahnelendiği oldukça önemlidir. Karakterlerin, farklı ortam 
ve duygu durumları için tutarlı çizimini sağlayabilmek adına bazı 
püf noktalar vardır.

İllüstratörün dünyayı görme ve algılama şeklini çizimine 
nasıl yansıtabildiği konusu, teknik ve tarz kadar önemli bir 
unsurdur. Bu unsur, bir resimli kitabı en üst noktaya taşıyabilir. 
İllüstratör sayesinde kendini diğerlerinden ayırıp anlatım gücünü 
ortaya koyan bu kitaplar, ödül alan kitaplar kategorisindeki yerini 
genelde kolayca alır. 
İyi Kurgulanmış Karakterler, Kitabın Ritmi ve Hikâyeyi 
Güçlü Kılan Unsurlarla Az ve Öz Metin Sağlayabilme 
Konusu:

Resimli kitaplarda en fazla yapılan hatalardan birisi 
de metnin uzun olması ve gereksiz detaya girilmesidir. 3-6 yaş 
grubu çocukların görsel okuma konusunda ne kadar kabiliyetli 
olduklarını düşündüğümüzde, illüstrasyonun çocuğa sunduğu 
dünya ve görsel hikâye anlatıcılığının yanında, bazı unsurları 
metinle tekrar tekrar anlatmaya gerçekten ihtiyaç var mıdır? 

Resimli kitaplardaki metin yazımında, Amerika’da 450 
kelime sınırı kuralı işler. Ülke dillerine göre bu kelime sayısı sınırı 
değişkenlik gösterir. Pazarımızda yayımlanan resimli kitapların 
metinlerine, bizim de sınırlamalar getirmemiz gerekmez mi? 

Bir kitabın başarılı olamamasının birçok nedeni vardır 
fakat şüphesiz ki kötü bir illüstrasyon ve metin de bu nedenlerden 
biri olabilir.

Bu nedenle hepimizi, resimli kitaplara bakışımız ile onu 
ele alış şeklimizi yeniden düşünmeye ve resimli kitabı kendi 
kategorisinde benzersiz kılan yönlerini görmeye davet ediyorum.
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"GÖKYÜZÜ NE KADAR YÜKSEK?" KİTABININ 
A. J. GREİMAS'IN GÖSTERGEBİLİMSEL 

ÇÖZÜMLEMESİ İLE İNCELENMESİ

Duygu Aydın Gönül

 Duyuşsal, bilişsel, dilsel, sanatsal ve kişilik gibi çocuğun 
çok yönlü gelişimine katkı sağlayan çocuk edebiyatı,  çocuğun 
gelişimsel özellikleri ve edebiyatın nitelikleri gözetilerek 
oluşturulan ürünleri kapsamaktadır. Bu sebeple çocuk edebiyatı 
metinlerinin de yazınsal metinlerin; çokanlamlılık, örtük ileti 
içerme, estetik bütünlük gibi temel özelliklerini taşımaları 
beklenmektedir. (Sever, 2000, s. 41; Dilidüzgün, 2000, s. 256; 
Şirin, 2007, s. 42)
 Çocuk edebiyatı metinleri çocuksu bir anlatımdan uzak, 
gerek seçtiği konular gerekse iletileri ile çocuğun dünyasıyla 
bütünleşen özellikler göstermelidir. Metinlerde anlatılanların 
çocuğun kavram bilgisine uygun olarak yaşantısıyla örtüşen 
türden olması ve çok yönlü gelişim özelliklerinin dikkate alınarak 
kurgulanması beklenmektedir. Ayrıca deneyimleri yetişkinlere 
göre sınırlı olan çocuğun nesnel olayları yetişkinlerden farklı 
olarak algılaması ve gerçekliğinin yetişkin gerçekliğinden farklı 
olması çocuğun dünyasını anlamaya gerçeği çocuğun bakış 
açısından değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.(Sever, 2003, s. 
192; Dilidüzgün, 2000, s. 257; Neydim, 1998, s. 93). 
 Çocuk kitapları yazarının çocuğa göre yazmanın 
sorumluluğunu taşıması çocuk edebiyatı yapıtlarının özelliklerini; 
çocuğun girişimci, evrensel, eleştirel, özgün düşünmesi,  kendisini 
tanımasına olanak sağlaması, üretme duygusunu geliştirmesi 
yani okuduğu kurgudan kendi hikâyesini oluşturabilmesine 
özendirilmesi de çocuk edebiyatının temel özellikleri arasında 
yer almaktadır (Oğuzkan, 2010, s. 111; Sever, 2003). 
 Çocuk edebiyatı türleri arasında yer alan resimli 
kitaplar(picture books), anlatımlarında sözcüklerle birlikte 
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görselleri kullanarak sanatın güzelliğiyle, gücüyle çocukları 
yaşamlarının ilk yıllarında buluşturmaktadır. Resimli kitaplar 
sanatı çocuğun yaşamının bir parçası haline getirmesiyle 
farklı yaş grupları için önemli bir estetik uyaran olarak da 
öne çıkmaktadır (Michael, 2012, s. 29). Ayrıca yazı ve resmin 
oluşturduğu anlam katmanları onlara yeni deneyimler ve farklı 
bakış açıları sunmalarıyla çocuklarda tekrar tekrar okunma isteği 
uyandırmaktadır(Hill & Carson, 2001, s. 119). Resimli kitaplarda 
söz konusu yazı ve resmin birleşmesiyle oluşan bütünlük 
göstergebilimsel sitemlerden anlam örnekleri de sunmaktadır 
Painter&Unsworth, 2012, s. 9). 

Göstergebilim ve A. J. Greimas
İnsan ve insan ile dünya arasındaki ilişkileri incelemeyi 

amaçlayan göstergebilim;  gösterge dizelerinin anlamını yeniden 
oluşturmak, anlamı yeniden yapılandırmak için hangi aşamalardan 
geçerek hangi anlamları yüklediğini araştırır. Bu amaçla metinleri 
aşama aşama ayrıştıran bir yöntemi A. J. Greimas geliştirmiştir.  
A. J. Greimas kullanılan yöntem ve dile bakılmaksızın sadece 
iletişim sağlayan dizgelere değil, amaçsal olarak bir bildiri 
sunmayan fakat anlamsal katmanlardan oluşan bütün dizgeleri 
çözümlemeye odaklanır (Rıfat, 2009, ss.53-57)

Farklı bilim dallarıyla etkileşimde olan göstergebilime 
metin çözümlemede sıklıkla başvurulur. Metni çözümlerken 
anlam nasıl oluşur sorusunu temel alan göstergebilim; anlamın 
ortaya çıkmasında karşıt öğelerin etkisini varsayar ve anlatının 
derinliklerden yüzeye uzanan bir üretim sürecinde oluştuğuna 
dikkat çeker. Bu nedenle göstergebilimsel okumada okur, metnin 
yüzeyindeki anlama değil görünenin arkasındaki görünmeyen 
anlama ulaşmaya çalışır (Demir 2009: 17; Rıfat,1999, s.19; Kıran, 
2000, s. 129). 

Yazınsal göstergebilimde amaç, yazın yapıtlarındaki 
anlam ve anlamlandırma ile ilgilenerek anlatıyı çözümlemek, 
anlamlandırmak ve anlatı olmasını sağlayan özelliklerini 
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ortaya çıkarmaktır(Günay, 2000 s.39) Yazınsal metinlerin 
göstergebilimsel çözümlemlenmesinde metni oluşturan birimler 
arasındaki ilişkiler yüzeysel yapıdan derin yapıya doğru basitten 
karmaşığa somuttan soyuta üç aşamada ortaya konur. Bunlar 
söylemsel, (betisel/yüzeysel), anlatısal(anlatı),  derin (temel /
mantıksal matematiksel) yapı olarak adlandırılır(Günay, 2007: 
19; Rıfat, 2013, ss. 201-202). 

Göstergebilimsel çözünlemede kullanılan üç aşamayı bir 
tabloda özetleyebiliriz. ( Bertrand, 2000, s. 23-28)

Tablo1:  Göstergebilimsel çözümleme düzeyleri
Söylemsel Düzey
Söylemsel düzey çözümlemesinde, metnin dilsel ve biçimsel 
görünen kısmı ele alınır. Bu düzeyde yapılması gerekenleri bir 
tabloda aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. 

Tablo2:  Söylemsel Düzey Aşamaları

Söylemsel yapılar Betiselyerdeşiklik (Uzam, zaman, eyleyen)
İzlekselyerdeşiklik

AnlatısalGöstergesel 
Yapılar

Anlatı şeması, (eyletim, edinç, edim, yaptırım)
Eyleyenselsözdizim(özne, nesne, gönderen, engelleyici, anlatı 
izlencesi, anlatısal süreç )
Kipler (istemek/zorunda olmak/bilmek/ muktedir olmak/yapmak ve 
olmak ve olumsuz halleri)

Derin Yapılar Temel anlam ve sözdizim (Göstergebilimsel dötgen: anlamlamanın 
temel yapısı)

1. Aşama Metni kesitlere ayrılması  basımsal, zamansal, 
uzamsal, mantıksal ayrılığa 
ve kişi ayrılığına göre 
kesitleme

2. Aşama Kahramanların izleksel rollerini 
belirlenmesi 

3. Aşama Anlamsal ve dizisel bileşkelerin 
saptanması    

Bakış açısı, Kahramanlar, 
zaman ve uzam
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 Yazınsal göstergebilimde çözümleme yaparken söylemsel 
yapıları daha net görebilmek adına metni parçalara bölmeye 
gerekir. Kesitleme olarak adlandırılan bu süreç,  metindeki anlam 
kavşaklarını göstererek okuma birimlerini oluşturmayı hedefler. 
Bunu yaparken birtakım ölçütler dikkate alır. Basım aşamasındaki 
sayfa düzenlemesinin getirdiği ayırıcı işaretlere göre zamanların 
ve uzamların birbirine ekleniş şekline göre zamansal uzamsal, 
mantıksal ve kişi ayrılığına göre kesitlemeler yapılabilir.(Rıfat, 
2011, ss.104-108)
 Söylemsel düzeyde yapılması gereken bir diğer 
çalışma ise kahramanların izleksel rollerini belirlenmesidir. 
Kahramanların izleksel rolleri; onlar ve eylemeleri hakkında 
önemli ölçüde bilgi vermektedir. Anlatısal ve dizisel bileşkeler 
arasında yer alan bakış açısı yani odaklanımın  üç türü vardır. Sıfır 
odaklayımda,  anlatıcı her zaman her yerde olan ve her şeyi bilen 
konumundadır. Dış odaklayımda, anlatıcı olayların dışındadır, 
olayları nesnel bir şekilde gözlemleyerek anlatır. İç odaklayım,  
anlatıcı kahramanların kişiliğine bürünmüş gibi anlatır bilgisi 
kahramanların bakış açısıyla sınırlıdır(Kıran ve Kıran, 2011, 
ss.142-148)

Anlatısal Düzey 
Metnin yüzeysel boyutundan bir sonraki aşama ise anlatı 
aşamasıdır. Anlatı düzeyi ile söylem düzeyi birbirini bütünler 
şekilde yer almaktadır.  

Tablo3: Anlatısal Düzey Aşamaları

  1.Aşama Eyleyenler belirlenmesi Özne, nesne, gönderen,  
gönderilen, yardımcı, 
engelleyici

1. Aşama Eyleyenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi İsteyim ekseni, iletişim 
ekseni, güç ekseni 

2. Aşama Anlatı izlencesinin belirlenmesi Eyletim, edinç, edim, 
tanıma ve yaptırım
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 A.J Greimas’ın kuramına göre eyleyenler genellikle insan 
ya da soyut kavramlardır. Özne, nesne, gönderen, gönderilen, 
yardımcı ve engelleyiciden oluşan altı eyleyen bulunmaktadır. 
Özne ve nesne temel eyleyendir. Özne, nesne, gönderen, 
gönderilen birçok anlatıda yer alır. Yardımcı ve engelleyiciler 
ise her anlatıda bulunmak zorunda değildir. (Kıran, 2003, 
ss. 124). Greimas’ın kuramında kişimin ne olduğu değil ne 
yaptığı ön plandadır. 
 Eyleyenler şemasında anlatı özne üzerine kuruludur. Özne 
genellikle önemli eylemlere katılan başkahramandır. Nesne 
ise kahramanın elde etmek istediği eyleyen arayışının konusu 
somut ya da soyut şeydir. Özne ile nesne arasındaki söz konusu 
ilişki isteyim ekseni üzerinde yer almaktadır. Gönderen ise 
özneyi nesneye ulaşması için harekete geçiren itici güçtür. 
Onunla nesneye ulaşması için anlaşma yapar. Süreçte diğer 
eyleyenler tarafından ya engellenir ya da desteklenir (Rıfat, 
2009, ss.73-76; Kıran ve Kıran, 2011, ss. 272-273; Günay, 
2004, s. 35) 
 Gönderici nesne ve alıcı arasındaki ilişki iletişim ekseninde 
yer almaktadır. Gönderici özneyi bir şey yapması için 
görevlendirir sonuçta ise ya ödüllendirir ya da cezalandırır. 
Destekleyici özne ve engelleyici arasındaki ilişki ise güç 
ekseninde yer almaktadır. 

……………………………………..İletişim ekseni………………………………………
(Gönderen)                                            (Nesne)                                                   (Gönderilen)

       İsteyim Ekseni 
(Yardımcı)                                            (Özne)                                                   Engelleyici

……………………………………….Güç ekseni…………………………………………

Şema1:  Eyleyenler Arası İlişki
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A.J. Greimas anlatının gelişimini ve eyleyenlerin dönüşümünü 
dört aşamada incelemiştir. Bunlardan ilki eyletim(sözleşme) 
aşamasında, gönderen ile özne arasında nesnenin gönderene 
ulaşması için ilgili sözleşme yapılır. İkinci aşama edinç 
aşamasıdır: Edinç aşamasında özneye bir eyleme geçmek için 
gereksinim duyduğu yetenekler kazandırılır. Bunlar yapmak 
zorunda olmak, yapmayı istemek, yapabilmek(güç), yapmayı 
bilmek(bilgi). Üçüncü aşama olan edim, öznenin edindiği 
kiplerden yararlanarak dönüştürücü eylemi gerçekleştirdiği 
aşamadır. Son aşama olan tanıma ve yaptırım aşamasında ise 
gönderici özneyle yapılan sözleşmeye göre ya ödüllendirilir 
ya da cezalandırılır(Kıran ve Kıran, 2011, ss. 304-324)

Şema2:  Greimas’ın Anlatı İzlencesi Şeması
Derin Yapı Düzeyi
 Mantıksal /anlamsal boyut ya da temel yapı olarak 
adlandırılan derin yapı düzeyinde, söylemsel düzeyde ve anlatı 
düzeydeki ilişkilerden yola çıkarak metnin soyut anlamına 
ulaşılır. Metnin yüzeysel yapısında görülmeyen karşıtlıklar, 
çelişkiler, içermelerle metnin içindeki mantıksal dönüşümler 
ortaya çıkartılır. Göstergebilimsel dörtgen genel olarak her 
metne uygulanabilecek bir şema değildir. Her metinde kendi 
özgün yapısına uygun göstergebilimsel dörtgen kullanılır. (Kıran, 
2011, ss. 271-297; Rıfat, 2009, ss.79-80)Rıfar 2009’ a göre 
göstergebilimsel dörtgen örneği Şema3’te görülmektedir. 

Öykü

Eyletim                                Edinç                                 Edim                 Tanıma ve yaptırım
Bitiş Başlangıç 
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Şema3 Göstergebilimsel Dörtgen Şeması
 Çalışmada nitel veriler içerik analizine dayalı 
göstergebilimsel inceleme yöntemiyle çözümlenmiştir. Anlatı 
çözümlemesinde A. J. Greimas’ın modeline uygun olarak 
metinler üç aşamada incelenmiştir. İlk aşamada metnin yüzeysel 
yapısında, söylem kişilerinin, zamanların ve uzamların belirlediği 
söylemsel(söylem çözümlenmesi) düzeydir. İkinci aşama 
eyleyenlerin olay örgüsündeki işlevlerinin belirlendiği, anlatı 
izlencesinin ortaya çıktığı anlatısal düzey, üçüncü aşama ise 
ilk iki düzeydeki evrenin belirlediği, metindeki soyut anlamın 
ortaya çıkarıldığı ve göstergebilimsel dörtgene ulaşıldığı derin 
yapı(mantıksal- anlamsal) düzeyidir(Rıfat, 2009, s. 27). 
 İncelenen Doküman
 Anna Milbourne’nin yazdığı ve Serene Riglietti’nin 
resimlediği “Gökyüzü Ne Kadar Yüksek?” kitabında kendisi 
küçük bir penguen olan fakat aklına büyük sorular gelen Pipkin 
“gökyüzünün ne kadar yüksek”  olduğunu merak etmektedir. 
Bunun için merakının peşinden gider ve Ay’a ulaşır. Orda 
annesinden ve iglosundan çok uzaktadır. Geri dönmeye karar 
verir. Annesinin yanına geldiğinde sorusunun yanıtını bulmuştur. 
Metin söylem çözümlemesi,  anlatı çözümlemesi ve temel yapı 
çözümlemesi olarak üç ana başlık altında incelenecektir. 
 Söylem Çözümlenmesi(Söylemsel Düzey):  Metinde 

          Güzel”A1                                     A                                     A2 “Çirkin”

÷
 “Çirkin Olmayan”  -A2                                              -A2                               -A1“Güzel Olmayan”    
A ve –A1: Anlam ekseni                                                A1 ve –A            Birbirini içeren öğeler 
A1 ve –A2: Karşıtlıklar                                                  A2 ve –A1             (tümleyen)
-A1 ve –A2: Alt karşıtlıklar                                                                    Karşıtlık ve alt karşıtlık bağıntısı
A1 ve –A1: Çelişikler                                                                                      Çelişki bağıntısı
A2 ve -A2: Çelişikler                                                                                     İçerme(tümleme) bağıntısı 
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anlatıcı tipi, dış öyküsel anlatıcıdır. Anlatıcının bakış açısı her 
şeyi, her yeri, kahramanların içinden geçenleri dahi bilen sıfır 
odaklayım bakış açısıdır. Metni kahramanlardan, uzamsal, 
zamansal bileşenlerden yola çıkarak yedi kesite ayırabiliriz. 
Birinci kesit anlatı öznesi Pipkin’in tanıtılmasıdır(1-5). Anlatının 
ikinci kesitinde, Pipkin’in albatros ile konuşup gökyüzünde 
yükselmesine yer verilmiştir(6-19). Anlatının üçüncü kesitinde, 
Pipkin’in baloncuyla gökyüzünde yükselmeye devam 
etmesi yer almaktadır(20-30). Anlatının dördüncü kesitinde, 
astronotla karşılaşıp roketle Ay’a gitmeleri anlatılmıştır(31-37). 
Anlatının beşinci kesitinde, Ay’da astronotla yaptıklarından 
bahsedilmektedir(38-49).  Altıncı kesitte, Pipkin’in annesine 
olanları anlatmasına yer verilmiştir(50-56). Yedinci Kesitte 
Pipkin’in annesinin sözlerine yer verilmiştir. 
 Metinde kişileştirilmelere sıklıkla yer verilmiştir. 
Pipkin(1), albatros(6), baloncu maymun(20), astronot tavşan(31), 
Pipkin’in annesinden(57) oluşmaktadır. Kahramanların rolleri 
ve eylemlerinin tanımlanmasıyla oluşan izleksel roller aşağıdaki 
gibi gösterilebilir. 

          Kahraman                                                                   Tanım 
Pipkin Aklına büyük sorular takılan çok küçük bir penguen,  gökyüzü ne kadar 

yüksek diye soruyor, sorunun yanıtını öğrenmek istiyor, havalanıyor, 
kuş sürüsünün yanından geçiyor, maviliklere uçuyor, uçmanın eğlenceli 
olduğuna inanıyor, bulutların arasından geçerek yükseliyor, yükseldikçe 
yükseliyor. Ay yürüyüşü yaptı, yıldızlara baktı, 
Küçük ahtapot, yatakta kıvranıyor, biliyor,  bıkmış, usanmış, yalvarıyor, 
dönüşmek istiyor,  tehlikenin ortasına atladı, kahraman, yumurtaları 
bırakıyor, mutlu, cesur kahraman, sabırsızlanıyor, gurur duyuyor. 
annesini göremiyor, iglosunu göremiyor, Güney Kutbu’nu göremiyor, 
eve geri dönüyor, annesine olanları anlatıyor, artık yanıtını biliyor. 

Annesi Pipkin’e sarılıyor, üzerini sıkıca örtüyor.

Albatros Pipkin’e soru soruyor, Pipkin’i gökyüzüne götürmeyi teklif ediyor, ona 
yardım ediyor, havalanıyor, kuş sürüsünün yanından geçiyor, maviliklere 
uçuyor, bilmiyor, bu kadar yükseğe çıkabiliyor, bulutları yakalamaya 
çalışıyor, kamendi bulutun içinden geçiriyor, balonla uçmanın çok güzel 
olduğuna inanıyor.

Baloncu Daha yükseğe çıkabiliyor, bulutların arasından geçerek yükseliyor, 
bilmiyor, omuz silkiyor, bu kadar yükseğe çıkabiliyor.

Astronot Daha yükseğe çıkabiliyor, Pipkin’i götürüyor, yükseldikçe yükseldi, 
roketi Ay’a indirdi, Ay yürüyüşü yaptı, yıldızlara baktı, bu kadar yükseğe 
çıkabiliyor, 

Tablo4: Gökyüzü Ne Kadar Yüksek? Metni İzleksel Roller
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 Metnin başında Pipkin’in yaşama dair soruları yer 
alıyor. “Kar taneleri neden soğuk? Deniz ne kadar derin? Güneş 
geceleri uyur mu?” Bu sorularla geniş zaman göndermelere 
yer verilmiştir. “Seni götürebilirim.”(9,21,32) ifadesinin 
yinelemeleriyle geleceğe göndermeler yer almaktadır. “Yükseğe 
çıkabiliyorum.”(19,30) ifadeleriyle geniş zamana yer verilmiştir. 
Metnin sonundaki “uyku, rüya” ifadelerinden anlatılanların bir 
günlük zaman diliminde olduğu anlamı çıkmaktadır. Metindeki 
uzamlar incelendiğinde Pipkin ve annesinin resimlendiği Güney 
Kutbu, iglo, gökyüzü, bulutların arası, maviliğin bittiği uzayın 
başladığı yer(35), Ay’a (37) yer verildiği görülmektedir. Metin 
yeryüzü ve gökyüzü arasında geçtiğinden uzaklık, yakınlık 
karşıtlığı dikkat çekmektedir. 
 Anlatı Çözümlenmesi(Anlatısal Düzey):  Anlatı 
Pipkin’in Gökyüzü ne kadar yüksek? Sorusunun peşine takılarak 
yaptığı yolculuğu konu edinmektedir. Anlatının öznesi “Çok Küçük 
Pipkin” dir(Ö). İsteyim ekseninde Pipkin’in gökyüzünün sonuna 
ulaşmak(N) istemesi görülmektedir. Pipkin’in gökyüzünün ne 
kadar yüksek olduğu merakı anlatıda gönderen olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İletişim ekseninde “merak’ın karşısında alıcı olarak 
Pipkin vardır. Bu süreçte güç eksenine bakıldığında gökyüzüne 
gitmesine uzaklık(E), yükseklik(E) birer engelleyici olarak yer 
almaktadır.  Pipkin’e yardım edenler ise albatros(Y), baloncu(Y), 
astronot(Y) olmuştur. Metnin eyleyenler şeması aşağıdaki gibi 
gösterilebilir. 
(Gönderen)               (Nesne)                                                (Gönderilen)

Pipkin’in merakı                                   Gökyüzünün sonuna ulaşmak                            Pipkin

 (Yardımcı)                              (Özne)                                                     Engelleyici

Albatros, Baloncu, Astronot             Pipkin                                                   Yükseklik, Uzaklık

Şema4: Gökyüzü Ne Kadar Yüksek Eyleyenler Şeması
 Görüldüğü gibi anlatının başında nesnesinden ayrı düşen 
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Pipkin anlatının sonunda nesnesine kavuşmuştur. (Ö˅N>Ö˄N)
 Anlatı izlencesi başlangıç ile bitiş arasındaki bir 
dönüşümü ifade etmektedir. Bu dönüşümler ile anlatının temel 
kesitleri de oluşmaktadır. İlk kesit olan eyletim aşamasında, 
Pipkin gökyüzünün ne kadar yüksek olduğunu merakıyla harekete 
geçmektedir. Edinç aşamasında, Pipkin gökyüzüne gitmek 
istiyor ve albatrosun teklifini tereddütsüz kabul ediyor Böylece 
“yapmayı istemek” ve “ yapmak zorunda olmak” kiplerini 
ediniyor. Pipkin’in albatrosun sırtında yolculuk yapabilmesi, “ 
yapmayı bilmek”, “yapabilmek” kiplerine karşılık geliyor. Edim 
aşamasında, Pipkin merakının peşinden Ay’a kadar gidiyor. Son 
aşama olan tanınma yaptırım aşamasında ise Pipkin gökyüzünün 
sonsuza kadar gittiğini keşfediyor. Metnin anlatı izlencesinde 
başlangıçta merak eden Pipkin yaşadığı deneyim sonucunda 
merakının gideriyor. Metnin anlatı izlencesi Şema5’te gösterildiği 
gibidir. 

Şema5: : Gökyüzü Ne Kadar Yüksek Anlatı İzlencesi

Temel yapı çözümlemesi(Mantıksal Anlatısal Düzey): Metinde 
açıkça anlatılmayan ancak yüzeysel yapıdaki soyutlamalarla 
ulaşılabilen derin yapıda temel karşıtlıklar “yakın” ile “uzak”, 
“yeryüzü” ile “gökyüzü” Pipkin’in “küçük” gökyüzünün “büyük” 

Gökyüzü Ne Kadar Yüksek 
Başlangıç Dönüşüm Bitiş
Eyletim Yetilendirici Deneyim; 

Edinç 
Sonuçlandırı Deneyim,  
Edim 

Onurlandırıcı Deneyim, 
Tanınma ve Yaptırım

Pipkin’in gökyüzünün ne 
kadar yüksek olduğunu 
merakı  

Ö˅N

Öznenin yapmak zorunda 
olması,
yapmayı istemesi,
yapabilmesi, 
yapmayı bilmesi, 

P i p k i n ’ i n g e r e k l i 
kiplikleri edinmesi

Pipkin’in gökyüzünde 
yükseğe çıkarak Ay’a 
kadar ulaşması 

Pipkin’in sorusunun 
cevabını bulması 

Ö˄N



52

olmasıdır.Ayrıca Pipkin merakının peşinden gitmiş pes etmemiş 
ve sonuca ulaşmıştır. Bunun göstergebilimsel dörtgene yansıması 
şema6’da görüldüğü gibidir. 
            Yakın(yeryüzü)                                          (Olmak)                                               Uzak (gökyüzü)

    Merakının peşinden gitmek                                                                                               Pes etmek 

 Yakın olmayan(gökyüzü)                                (Olmamak)                                       Uzak olmayan(yaşadığı yer)

Şema6: Gökyüzü Ne Kadar Yüksek? Göstergebilimsel Dörtgen

 “Gökyüzü Ne Kadar Yüksek?”  metninin söylem, anlatı, 
temel yapı çözümlemelerinde görüldüğü gibi özne Pipkin 
nesnesi olan gökyüzüne ulaşmış ve değişime uğramıştır. Anlatı 
çözümlemesinde gözlemlenen bu durum çocuk edebiyatı 
yapıtlarında olaylar ve durumlarla etkileşimin olduğu ve bunun 
sonucunda değişimler yaşandığının okura duyumsatılması 
gerekliliğiyle örtüşmektedir. Çünkü metin boyunca olaylar 
karşılaşmasına rağmen değişime uğramayan kahramanlar 
çocuklara inandırıcı gelmeyecektir(Sever, 2007: 49). Metinde 
Pipkin merakının peşinden gitmesi ve bunun sonucunda değişimler 
yaşaması söylemsel, anlatısal ve temel yapı incelemelerinde 
görülmüştür. 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA 
“ANLATICILIKTAN YOUTUBERLIĞA”

BİR DÖNÜŞÜMÜN KIYISINDA

Melisa Ayşegül Çal

Yağan karın sükûneti ölümün sessizliğiyle birleşince 
zaman mefhumu tamamen ortadan kalkmakta, sonsuz sessizlik 
bireyi her bir zerresiyle sarıp sarmalamaktadır. Zamanın hiçbir 
formunun var olmaması ya da dönüşüme uğramış zamansal ve 
mekânsal uzamın birbiriyle sonsuz döngü içerisinde bir harmoni 
oluşturması; ya ebedi bir istirahatte ya da edebi kurguda mümkün 
olmaktadır. Edebiyat ve ölümü birleştiren zamansızlık; zamansal 
olanın aşılıp istenilen yerde ve zamanda var olabilmenin, 
tekrar yaratımın gücünden kaynağını almaktadır. Bir İngiliz 
yazar eserinde, bir Kızılderili kabilesinde kullanılan dilin en 
az kendilerininki kadar incelikli olduğunu ancak zamana ait 
tüm tanımlamalardan da muaf bir yapılanmayla oluştuğunu 
dillendirmektedir. Bu kabile; dillerinde geçmiş, şimdi ya 
da geleceğe ait hiçbir kalıbı kullanmamakta ve kendilerini 
zamandan tamamen yok saymaktadır. Zamansızlık bir topluluk 
içerisinde anlaşılmayı yine de mümkün kılıyorsa, bu durumda 
zaman mefhumu bir tanımlanmaya ihtiyaç duymakta mıdır? Yine 
de duyuyorsa şayet, zaman nasıl ya da hangi sözcüklerle tarifini 
bulmalıdır? Yoksa zaman, bunca süredir yalnızca antroposen bir 
yaratımın ürünü olarak mı hayatlarımızda var olmaktadır?

Bu soruların yanıtı; asıl muhatabında kaynağını 
saklamaktadır. Nasıl ki ilkel topluluklar yazıdan muaf bir 
kabile hayatını idame ettirmektedir, daha primitif dönemlerde 
de egemen olan sözlü kültür çağıdır. Anlatıların bugün olduğu 
gibi en güçlü araç olduğu kadim dönemlerde de anlatıcının 
elinde tuttuğu en büyük güç; kuvvetle muhtemel zamanın ta 
kendisidir. Mitlerin ve masalların çağları aşması, anlatıcıyı evvel 
bir zamandan kalbur bir zamana uzandırırken; dinleyicileri de 



55

kimselerin görmemiş ya da gitmemiş olduğu diyarlarda, her şeyin 
mümkün olduğu yolculuklara çıkarmaktadır. Çocuklar analarının 
ve babalarının beşiğini tıngır mıngır sallarken yüzyıllardır çocuk 
ve gençlik edebiyatının alt yapısını hazırlayan anlatıcı, anlatısıyla 
dinleyicinin hayatını anlamlandırmaktadır. Bu yanıyla da anlatı, 
bireyin tüm zamanlardan bağımsız bir kimlik inşa edebilmesi 
açıdan bitimsiz bir ihtiyaçtır. 

Sözlü kültürden yazılı kültüre, oradan da elektronik/dijital 
kültüre uzanan yolculuğunda anlatıcının geçirdiği dönüşümler; 
dinleyiciyi de kendi masalının dönüşümüne zorunlu kılmıştır. 
Anlatma isteğinin kişilerin kimliklerini oluşturmada yadsınamaz 
bir etkisinin olduğu; günümüzde yaşı oldukça küçük olan bireylerin 
dahi bir sosyal medya hesabına (ikinci bir kimliğe) ve kendilerini 
diledikleri gibi ifade edebildikleri bir youtube kanalına sahip 
olmalarından da oldukça aşikârdır. Günümüzün problemi tam da 
bu noktadan başlamaktadır: Anlatıcı olmak için iyi bir dinleyici 
olmanın esas olduğu günümüz çocuk ve gençleri, on dakikalık bir 
videoya bile tahammül gösteremezken, bu aşamaları arkalarında 
bırakıp anlatıcılık görevlerini yerine nasıl getireceklerdir? 

Anlatının hem biçim hem de biçem olarak yeni formu 
olan youtube platformuna uzanan hikâyesi, anlatıcının da 
yerini youtuberlığa bırakmasını beraberinde getirmektedir. Söz 
konusu durum, bizi başka ve daha ilginç bir soruya doğru da 
yönlendirmektedir: Çocuk ve gençlik edebiyatının bu noktadaki 
kültürel dönüşümü hangi bağlamda olacaktır? Herkesin 
dillendirecek bir hikâyesi mevcutsa dinleyicinin buradaki 
konumlanışı nasıl dönüşecek/ dönüştürülecektir? Anlatının ve 
dinlemenin arasında yer alan “anlama” unsuru, iletişimin de 
temel ilkesidir. Bu unsur bir kenara bırakıldığında anlatılacak 
bir dinleyici de kalmayacaktır. Her şeyin mümkünü masallara 
mahsustur. Bunu daha da mümkün kılabilmek, masalların/ 
anlatıların iletişim çağının dinamiklerine uyum sağlamasıyla 
olanaklı hâle gelecektir. Sözlü kültür, yeniden üretimle 
biçimlendirilir. Geleceğe aktarımda gerçekleştirilecek bu tekrar 
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yapılanma, o an kullanılan araçların uygunluğuna eş değer 
olmalıdır. Tolstoy’un zaman kavramıyla ilgili dile getirdiği üzere; 
“Gelecek diye bir şey yoktur, şimdi vardır”. Önemli olan şimdiyi 
mümkün olduğunca yaş gruplarına, algılarına göre olanaklı 
kılmak; üretim araçlarını da bu temel faktörler dikkate alınarak 
şekillendirmek olacaktır. 

Anlatıcının dijital olarak dönüşümü; anlatan kişinin ürünü 
aktaran kişi olarak kendini yeniden üretmesiyle mümkündür. 
Folklorik ürünlerin devingen olması, anlatıcıyı da birinci derecede 
etkilemektedir. Bu ürünlerin elektronik ortamda ifade edilmesi, 
dinleyici ile gerçekleştirilen yüz yüze performansla aynı tadı 
vermemekte ve bu durum çoğunlukla dinleyicinin ilgisizliğiyle 
sonuçlanmaktadır. O hâlde özellikle çocuk ve gençlik edebiyatı 
ürünlerini; bu çabuk sıkılan, çevresinde dikkatini dağıtacak çok 
daha fazla uyaranı bulunan genç bireye aktarmak, çok daha 
farklı bakış açıları geliştirmeyi, başka ifade araçları kullanmayı, 
gerekirse yeni yöntemler geliştirmek zorunluluğunu da 
beraberinde getirecektir.
 Azılı mikropların bile mutasyona uğrayıp kendini 
yenilediği, sürekli dönüşüme tabi olduğu bir ortamda; anlatıcılık 
gibi bir görevi üstlenen kişinin değişmez kalması, bu ürünlerin 
arzını oluşturacak bireyler için kabul edilebilir bir durum değildir. 
Bu bağlamda alımlama estetiği (rezeptionasthetik) de metin- 
okur ilişkisi sarkacında, bilhassa çocuk ve gençlik edebiyatında 
anlatıcı- dinleyici düzlemi üzerinden yeniden ele alınacak ve 
bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacaktır. Okur merkezli bir kuram 
olan alımlama estetiği, artık sadece edebiyat açısından değil 
disiplinlerarası bir yaklaşımla da ele alınacak; edebiyat ve 
görsel sanatların yeniden tanımlanmasını, çocuklar ile gençler 
için yapılacak çalışmalarda ne gibi dönüşümlere başvurmak 
gerektiğini zorunlu dönüşümler başlığı altında beraberinde 
getirecektir. Masallara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken 
antropolog Strauss, “Yazının ayrıştırıcı, sözlü kültürün ise 
bütünleştirici” etkisinden söz etmiştir. Şimdi ise bu söylemi tekrar 
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üretmek ve yeniden dillendirmek gerekmektedir: Yazı ayrıştırıcı, 
sözlü kültür bütünleştirici, karantina ise koparıcıdır. Neo- liberal 
post modern kültürün iletişimi paramparça bir hâle getirdiği 
günümüzde, salgın sebebiyle iletişimi yalnızca ekranda arayan 
çocuk ve gençleri kültürden iyiden iyiye koparmamak için farklı 
uygulamalara da gidilmekte ve yeni yolların aranmakta olduğu 
bir gerçektir. Ancak sürekli olarak tek bir mekâna hapsedilen 
çocuğun beklentisi gerçek anlamda ne olacaktır ve bunun edebi 
anlamda karşılanması hangi ölçüde tatmin edilebilir bir yeterlilik 
ölçütüne tabi tutulacaktır? Bir özgürleşme alanı olarak youtube, 
bir sürü anlatıcı bulacak ancak dinleyicisi olmadan tahterevallinin 
karşısı boş kalacak ya da dinleyici kendini doyuma ulaştıracak bir 
anlatıcıyı bulamayacak ve kendisi bu göreve soyunmaya tercih 
edecektir. 
 Zamanın anlamını yitirdiği karantinalarla geçen koca bir 
senede eğitim başta olmak üzere birçok alanda farklı düzenlemeler 
yapılmış ve yeni çözüm yolları uygulanmaya başlanmıştır. Bu 
yolların bir çözüm mü yoksa yeni açmazların başlangıcı mı olacağı 
şimdilik bilinmezliğini korumaktadır. Zamansızlığın hâkimi olan 
anlatıcının tekdüzelikten sıyrılması, disiplinlerarası çalışmalarla 
bir sentez oluşturması, küresel tüm uygulamaları takip edip 
kendi kültürünü burada dikkatlice yoğurması ve bu kültürde var 
olan bireylerin gelişmişlik düzeylerini esas alarak yepyeni ve 
vizyoner bir yol çizmesi elzemdir. Bu bağlamda oluşturulacak 
yeni atılımlardan korkmamalı aksine tüm kısıtlamalardan kendini 
azleden ve içerisinde özgürlük bulundurduğu sürece kendini her 
türlü yeniliğe; tüm zamanlardan ve mekânlardan bağımsız olarak 
açan Z ve Alfa kuşağına mümkün olan tüm seçenekler büyük bir 
güven ve cesaretle sunulmalıdır. Çocuk ve gençlik edebiyatına 
dair yapılacak bu hamleler, literatürün gelişmesine katkıda 
bulunmakla kalmayacak; yeni metotların da keşfine imkân 
verecek ve bu alanı belki de ülkemizde çok farklı bir noktaya 
getirecektir. Krizi fırsata çevirmenin şimdi tam sırasıdır. Zamanı 
da ne geçmiş ne gelecektir. Hemen! şimdidir.
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TÜRKİYE'DE GENÇLİK EDEBİYATI VE 
DİSTOPİK GENÇLİK ROMANLARI

Meltem Kılıç

Çocuk ve gençlik edebiyatı, birçok ülkede ilgi gören ve 
sıkça ele alınan bir alan olsa da Türkiye’de ancak 1990 sonrası 
dönemde önem kazanmaya başlamıştır. Çocuk edebiyatı üzerine 
yapılan araştırmalar, gelişme gösterirken gençlik edebiyatı 
üzerine yapılan çalışmalar, yeterli düzeye ulaşmamıştır. Oysa 
gençlik edebiyatının gelişimi de en az çocuk edebiyatının gelişimi 
kadar önemlidir.
 Henüz oldukça genç olan ve hâlâ kendine tam anlamıyla 
bir yer edinemeyen bu edebiyat türü, yerli edebiyat dizgemize 
ilk olarak çeviri yoluyla girmiştir. Gençlik edebiyatı çevirilerinin 
çeviribilim kapsamında ve edebiyat çevirileri çatısı altında 
yer almasının nedeni, bu türün bağımsız bir edebî tür olarak 
görülmemiş olması ve çoğu kez “çocuk ve gençlik edebiyatı” adı 
altında değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.  
 Hâlbuki gençlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik dönemleri 
arasındaki bir gelişim dönemi olup kendine has çeşitli fizyolojik 
ve psikolojik özellikler taşır. Ancak bu gelişim dönemini, bir yaş 
sınırlandırması ile belirlemek ve ona bir sınır çizmek oldukça 
güçtür. 
 Necdet Neydim, gençlik edebiyatını tanımlamadan önce 
bu edebiyat türünün hedef kitlesini tanımlamak gerektiğini 
söylemektedir. “Genç” kavramının farklı araştırmacılar tarafından 
çeşitli şekillerde tanımlandığını belirten Neydim, bu kavramın 
genel anlamda 14-24 yaş aralığını kapsadığını belirtmektedir. 
Fakat tam bu noktada bu kitlenin, sosyolojik ve psikolojik 
anlamda homojen bir kitle olmadığını söylemek gerekir. On dört 
yaşından başlayıp on sekiz ile yirmi yaşlarına kadar devam eden 
bu süreç, gençlik döneminin en sorunlu dönemlerindendir ve 
edebiyat metinlerinde de çoğu kez bu yaş grubu konu edilmektedir. 
(Neydim, 2014:15)
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 Gençlik kitapları, gençlerin kendi dünyasını ve 
başka kültürlerde yetişen diğer gençlerin dünyasını tanıması 
açısından önemli kitaplardır. Gençlik edebiyatı türünde yazılmış 
eserler, Almanya’da okullarda okutulur. Ayrıca bu kitapların, 
öğrenciler arasında değerlendirilmesi ve öğrencilerin kitaplar 
üzerine tartışması desteklenir. Ancak ülkemizde birçok gençlik 
kitabı, değerler sistemimize uymaması sebebiyle okullara 
girememektedir. Bu eserlerin birçoğunda, baskın bir argo 
kullanımı söz konusudur. Bu nedenle bu eserler, yeraltı edebiyatı 
metinleri arasında değerlendirilebilir ve bu yönden önemli 
sayılabilir.

Sonuç olarak bu kitaplarda anlatılanlar, kimini rahatsız 
etse de, gençler arasında yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak 
kaleme alınmıştır. Bu tür kitaplar, toplum gerçekleri görmezden 
gelmeye çalışsa dahi, tüm gerçekliği gözler önüne serer. Kimi 
zaman âdeta bir ayna işlevi gören bu eserler, birçok kesim 
tarafından bu sebeple rahatsız edici bulunur.
 Gençlik edebiyatı alanında öne çıkan metin türleri 
arasında, öncelikle roman türünü ele almak gerekir. Roman türü, 
içerdiği konular bakımından, gençliğin en çok ilgi duyduğu metin 
türüdür. Romanın alt türlerine baktığımızda, gençliğin bu türe 
niçin ilgi duyduğu daha net anlaşılabilir. Romanın ilgi merkezi 
olmasını; macera, korku, aşk, ütopya, distopya, bilim kurgu 
ve fantastik hikâyeler gibi alt türler sağlar. Öykü, şiir, derleme 
eserler, çizgi roman gibi türler de gençliğin ilgi duyduğu diğer 
türler arasındadır. (Neydim, 2017)
 Distopik romanlara bir örnek olarak Türkçeye Murat 
Batmankaya tarafından kazandırılan “Son Çocuklar” isimli 
romanı verebiliriz. Bu kitabın örnek olarak seçilmesindeki amaç, 
gençlik edebiyatında yer alan ve “sorun odaklı metinler” olarak 
adlandırdığımız metinleri ele alarak kendi edebiyat dizgemizde 
var olmalarının önemini vurgulamaktır.
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Gudrun Pausewang’a ait olan “Die letzten Kinder von 
Schewenborn” adlı eser, ilk kez 1983 yılında yayınlanmıştır. 
Kitap, 2012 yılında Murat Batmankaya tarafından Türkçeye 
“Son Çocuklar” başlığıyla çevrilmiş ve Çizmeli Kedi Yayınevi 
tarafından basılmıştır. Distopik bir tür olan bu metin, insanların 
zor dönemlerde kendi değerlerini nasıl yitirdiklerini ve insanî 
değerlerden nasıl uzaklaştıklarını bir nükleer savaş teması altında 
inceler. Kitapta, böyle bir savaş olursa insanların karşılaşabileceği 
veya gerçekleştirebileceği korkunç durumlar göz önüne serilir.

Romanda, üç çocuklu bir ailenin hayatının atom bombası 
faciasıyla nasıl değiştiği anlatılır. Almanya–Bonemes’de yaşayan 
bu aile, tatil başlayınca çocukların anneanne ve dedesini ziyaret 
etmek üzere yola koyulur. On iki yaşındaki Roland, metindeki 
anlatıcıdır. Roland’ın küçük kardeşi Kerstin dört ve büyük 
kardeşi Judith on beş yaşındadır. Arabalarıyla orman yolundan 
geçerken bembeyaz ve korkunç bir ışıkla karşılaşan aile, neye 
uğradığını şaşırır. Isıdan ve ışıktan etkilenen tüm aile fertleri, 
daha sonra dehşet verici bir fırtınayla karşı karşıya kalır. Çok 
geçmeden bunun bir atom bombası olduğunu anlayan baba, eve 
geri dönmek ister. Fakat eşi, kendi anne ve babasını kurtarmak 
üzere Schewenborn’a gitmek için ısrar eder. Oraya vardıklarında, 
atom bombasının yarattığı korkunç hasarla karşılaşırlar. Bu hasar 
kitapta şöyle tasvir edilir: 
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“İnsanlar cayır cayır yanmış, cansız bedenleri burada 
toplanmıştı. Susuzluktan yarı çılgın hale gelmiş birçok 
insanla karşılaştım. Kül ve ceset dolu nehirden su içtiler. 
Kül, ceset ve radyoaktivite dolu... Kıyıya ulaşamayanlar 
kendilerini yerlere atıp nemli otları emiyorlardı. Birçoğu 
çıplak! Üstlerindeki elbiseler bile parçalanmış. Fulda 
otlakları cesetlerle dolu; kıyıdaki sazlıklarda, çalılıkların 
arasında, ölü ineklerle yan yana, çitlerin üzerinde. Derileri 
yüzülmüş cesetler, yanmış cesetler…” (Pausewang, 
2016:34-35)

 Burada, anneanne ve dedenin öldüğü anlaşılır. Yolları 
kapayan ağaçlar yüzünden evine dönemeyen aile, yollar açılana 
kadar orada kalmak zorundadır. Facianın ertesi günü, bombanın 
yarattığı hasarın sanılandan büyük olduğu anlaşılır. İnsanlar, 
sokaklarda perişan hâlde dolaşmaktadır. Bu insanlar, şu şekilde 
anlatılır:

“Kül ve kan içindeydiler; üstlerinden paçavralar sarkan 
yaratıklar! Sarkanlar kumaş mıydı; derileri miydi yoksa? 
Dikkatlice bakmaya cesaret edemiyordum.” (a.g.e., s.41.)
Ailenin bu yeni hayatında; merhamet ve dayanışmanın 

nasıl yok olduğu, açlık, yoksulluk ve radyoaktif zehirlenmeyle 
nasıl mücadele ettikleri acımasızca gözler önüne serilmektedir:

“Yanık ve parçalanmış kıyafetler içindeki bu kirli 
yaratıklara kimse kendileri için de gerekli olan yiyeceklerin 
tek bir lokmasını bile vermek istemiyordu.” (a.g.e., s.43.)
Bu distopik dünyada, birçok kavram artık yoktur. Ahlakî 

değerler tamamen yitirilir, topluma kavga ve şiddet hakim olur: 
“ ‘Hayatta kalmak istiyorsa, böyle zamanlarda insanın 
kendi vicdanını tokatlaması gerekiyor.’ demişti babam 
bir gün. ‘Çünkü bütün insanları sevme ahlakı, böyle 
zamanlarda insanın kendini öldürür.’ ” (a.g.e., s.115.)
Şehirde yaşayan insanlar da gitgide vahşileşmektedir. 

Kimse ne olacağını bilmez ve her gün yeni söylentiler yayılır. 
Hayatta kalma içgüdüsü, vicdan ve merhameti günbegün 
öldürmektedir: 
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“Anne babamla konuştum. Annette’nin bize gelmesi için 
yalvardım onlara. Ama annem istemedi. Bu sefalete ilişkin 
hiçbir şeyi sahiplenmek istemiyordu.” (a.g.e., s.59.)
Söz konusu açlık ve hayatta kalmak olduğunda, çocuk ve 

yetişkin arasında bile hiçbir fark kalmaz. Kimsenin herhangi bir 
önceliği ve ayrıcalığı yoktur:

“ ‘Sizi şehirde bir yakalarsam!’ diye bağırmış kızlara. 
‘Sizi gırtlaklayacağım bilin! Çocuk musunuz büyük mü, 
umurumda bile değil!’
‘Hadi, hiç durma, bok çuvalı!’ demiş açık Nicole. ‘O 
zaman, siz pinti cebi akreplilerin zaten hiç ilgilenmediği 
bu yığınla çocuğun açlıktan ölmelerinin sorumlusu sen 
olursun!’ ” (a.g.e., s.118.)
“Bir sabah, koyu Nicole, alnı yarılmış olarak Lipinskilerin 
evinin önünde bulundu. Bay Lipinski, bu çocuğu dayaktan 
öldürdüğü için böbürleniyordu üstelik.
‘Artık salam çalamayacak.’ diyordu. ‘Şimdi sıra diğer 
çakalda. Ondan sonra bütün şehir rahat bir nefes alacak.’ 
” (a.g.e., s.119.)
Roman, bu hikâyeyle asıl amacını belli ederek insanlığı 

ileride olabilecek felaketlere karşı uyarmaktadır; yetişkinleri, şu 
an yapmakta oldukları hatalar yüzünden, çocuklarını ve torunlarını 
ne gibi çaresizliklere sürükleyebilecekleri üzerine düşündürmek 
istemiştir:

“ ‘Anne babamla mı?’ diye sordu. ‘Onları bir daha 
görmek istemiyorum. Şeytan görsün yüzlerini! Hepsinin! 
Buna engel olabilirlerdi. Olacakları görmüşlerdi. Hiçbir 
şey yapmadan bakadurdular öylece. Onlar için hiçbir 
değerimiz olmayacaksa, bizi neden dünyaya getirdiler?’ 
” (a.g.e., s.122.)
Ahlak, doğru ve yanlış, suç gibi kavramlar ortadan 

kaybolmuştur. Bir çocuğun, başka bir çocuğun intiharına yardım 
etmesi bu durumu gözler önüne sermektedir:

 “İlmiğe yeniden uzandı. Bu sefer onun elinden almadım. 
Bana teşekkür edip boynuna geçirdi.
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‘Hazırım!’ dedi. ‘Ama sıkı vurman gerek, duyuyor 
musun?’

Yutkundum. Sonra var gücümle arabaya tekme attım ve 
kaçtım. Ancak parkın sonuna geldiğimde baktım arkama. 
O sırada Andreas hâlâ debelenmekteydi.” (a.g.e., s.122.)
Bir diğer örnek, bu şartlar altında yaşaması öngörülmeyen 

engelli bir bebeğin babası tarafından öldürülmesidir. On iki 
yaşındaki Roland’ın buna şahit olması da bu duruma verilebilecek 
başka bir örnektir:

“Donakaldım. Bağıramadım. Kaskatı kalakaldım.
Benim küçük kız kardeşim Jessica Marta’nın gözleri 
yoktu! (…) Ve kollarının olması gerektiğinden kısa 
olduğunu fark ettim.
(…)
Yeniden kendime geldiğimde bebeğin ağladığını duydum. 
Strafor kutusunun içinden geliyordu sesi. Gür bir sesi 
vardı. Babam tam o sırada kutuyu dışarıya taşımaktaydı.
‘Onu nereye götürüyorsun?’ diye sordum korku içinde.
‘Sen uyumana bak.’ dedi.
Bakışlarını benimkilerden kaçırmakta olduğunu fark 

ettim.
‘Bunu yapamazsın!’ diye fısıldadım.
Yanaklarından yaşlar süzülüyordu.
‘Hangisi daha büyük gaddarlık, böylesi mi, öylesi mi?’ 

diye sordu.
Sersem sepet ona doğru yürüdüm ve kutuyu okşadım.
‘Onun canını yakma, ne olur!’ diye haykırdım
Babam başını salladı.” (a.g.e., s.164-165.)
Dört yıllık bir zaman dilimini ele alan romanın sonunda, 

dört kişilik bu aileden yalnızca Roland ve babası hayatta kalır. 
Şehirde sağ kalanların hepsi, hayata tutunmaya çalışsa da çok 
uzak olmayan bir zamanda öleceğini bilir. Distopik roman 
kategorisine giren romanlar, umut aşılayan romanlar değildir. 
Gudrun Pausewang da distopyayı çocuk ve gençlik edebiyatına 
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sağlam bir şekilde taşıyabilmiş bir yazardır. Bu eseri yazma 
sebebi, insanlığa bir uyarıda bulunmaktır. Bu nedenle bu kitap, 
birçok ülkede okullarda okutulan eserler arasında yer alır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere, kitabın çevirisi Murat 
Batmankaya tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitabın sert olarak 
nitelendirilebilecek ağırlıktaki içeriği; kültürümüze, okuyucuya 
ve genç kitleye uygun olup olmadığı konusundaki tartışmaları 
beraberinde getirebilir. Çeviri kitap, gençleri olası bir tehlikeye 
karşı uyarma ve geleceğe hazırlama açısından mesajlar içermekte 
ve gençlik edebiyatına bu yönüyle bir katkı sunmaktadır.

Bizim amacımız, çevirmen yaklaşımı ve onun kararları 
açısından konuyu incelemektir. Bu doğrultuda çevirmenle 
yaptığımız görüşme neticesinde, onun çeviri sürecinde sansürle 
ilgili bir kaygı taşımadığını öğrendik. Çevirmen; bir pedagog 
ya da davranış bilimci olmadığını, buna bir çeviri görevi olarak 
baktığını ve tek amacının bir dilde yazılmış eseri eksiltmeden, 
çoğaltmadan onu özel kılan tüm unsurlarını muhafaza etmeye 
çalışarak bir başka dile aktarmak olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 
çevirmenlik görevini icra ederken ticarî kaygı gütmemek ve edebî 
bir eserin değerini korumak gibi ilkeleri olduğundan söz etmiştir. 
Çevirmen, kitabı daha önce okuduğu ve etkilendiği için çevirmek 
istediğini de eklemiştir. (Batmankaya, 2019)

Bu çerçeveden baktığımızda, bu çevirilerin edebiyat 
dizgemize hem yeni bir edebî tür hem de bu türün ele aldığı çeşitli 
konuları kazandırma özelliği taşıdığı görülmektedir. Yapılan her 
çalışma, bu alanın önemini artırmaktadır. Öyle ki bazı yayınevleri, 
bu edebiyat türünü çocuk edebiyatından ayırmaya başlamıştır.

Bu alanda yapılan akademik çalışmaların artması ve 
gençlik edebiyatının çeviri ve yerli eserlerle zenginleşmesi, hem 
bu alanın çocuk edebiyatından ayrılmasına katkı sağlayacak hem 
de gelişmesine destek olacaktır.
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ÇOCUK EDEBİYATI VE ÇEVİRİ

Cecilia Alvstad

 Bir metin türünü değil de hedef okurun çocuklar olduğunu 
vurguladığından bazı araştırmacılar “Çocuklar için Çeviri” ya 
da “Çocuklar için Çeviri Yapmak” gibi isimler kullansa da bu 
çalışma alanı için hâkim olarak kullanılan isim “Çocuk Edebiyatı 
Çevirisi”dir. Çocuk edebiyatı çevirisini diğer alanlardan ayıran 
bir dizi özellik vardır. Bu özellikler arasında araştırmacıların en 
çok üzerinde durdukları (1) kültürel bağlamın uyarlanması, (2) 
ideolojik manipülasyon, (3) çift okur (hedef kitle hem çocukları 
hem de yetişkinleri kapsamaktadır), (4) sözel özellikler ve (5) 
metin ve imge arasındaki ilişkidir.

1. Kültürel bağlamın uyarlanması
 Kültürel bağlamın uyarlanması, Klingberg’in (1986) 
bir metnin, hedef okuyucusunun referans çerçevelerine göre 
uyarlanması amacıyla gerçekleştirilen değişiklikler anlamında 
kullandığı bir terimdir. Bu kategori edebi referansların, yabancı 
dillerin, tarihi arka planın, flora ve faunanın, özel isimlerin, 
ağırlıklar ve ölçülerin ve diğer kültüre özgü olguların kullanımını 
kapsamaktadır. Klingberg bir kural olarak çocuk edebiyatının 
“hedef okuyucuların (varsayılan) ilgi alanları, ihtiyaçları, 
tepkileri, bilgi birikimi, okuma becerisi ve bunun gibi öğelerin 
dikkate alınarak üretildiğini” öne sürer (Klingberg 1986: 11). 
Kaynak ve erek metin okurunun kültürel bağlamları farklı 
olduğundan eğer çevirmen çocuk edebiyatı metnini olası hedef 
okuyucunun referans çerçevelerine göre uyarlamazsa hedef metni 
anlamak zor olacak ya da metin o kadar da ilginç olmayacaktır. 
Öte yandan Klingberg, çeviri çocuk edebiyatının pedagojik 
hedeflerinden birinin genç okuyucuların uluslararası bakış açısı 
ve anlayışını geliştirmek olduğunu da vurgular. Çevirmenler tüm 
kültürel öğeleri uyarlarsa böyle bir anlayış geliştirilemeyecektir.
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 Betimleyici ve/veya işlevsel bir çerçeve ile gerçekleştirilen 
güncel çalışmalar da dahil olmak üzere çocuk edebiyatı 
çevirilerinde kültüre özgü olgulara yönelik çalışmaların çoğu 
bağlam uyarlanmaksızın yeniden üretilen kültürel olguların 
çocuk okuyucu açısından belirli düzeyde bir kayba neden 
olduğunu işaret etmektedir. Ancak, Klingberg’in de dikkat çektiği 
gibi (1986: 10) “hem orijinal metnin hem de hedef okuyucunun 
hesaba katılmasının yarattığı çatışma […] çeviri eyleminin kendisi 
kadar eskidir”. Uyarlama* ve yerlileştirme kendiliğinden olumlu 
ya da olumsuz değildir; tercih edilecek çeviri stratejisi* ya da 
stratejileri bir bütün olarak çeviri projesine bağlıdır. Örneğin, söz 
konusu çeviri projesi, çeviri durumu ve çevirmenin zihnindeki 
çocuklara dair imge açısından okunabilirliğin mi yoksa tarihi ve/
veya yabancı atmosferin mi daha önemli olduğu sorgulanabilir 
(Oittinen 2000: 91).

2. İdeolojik manipülasyon (saflaştırma)
 Çocuk edebiyatı çevirilerinde uyarlama, ideolojik 
nedenlerle de gerçekleştirilmektedir. Klingberg’in “saflaştırma” 
olarak adlandırdığı (1986: 12) ideolojik manipülasyon, 
yetişkinlerin (ebeveynlerin, öğretmenlerin vb.) olası değer 
yargılarına bağlı olarak uyarlama anlamına gelir. İdeolojik 
manipülasyonlar, sansür* biçimleri olarak da tanımlanabilir. 
Mutsuz sonlar, mutlu sonlara dönüştürülebilir. Resimli İskandinav 
kitapları ABD’de yayımlandığında bikini üstü olmayan küçük 
kızları gösteren resimler değiştirilir. Dilsel bir örnek olarak 
Norveççe Sofies verden (Sofya’nın Dünyası) romanının ana 
karakteri olan Sofie’nin sabah saat 4 gibi normal olmayan 
bir saatte kilisede yetişkin, erkek bir felsefeci ile buluşması 
(Sofie’nin evde yalan söylemesine neden olmuştur) verilebilir. 
Aslında bu saat mecazi olarak Orta Çağların başlangıcını ve uzun 
süre kilisede kalmaları da bu çağın ne kadar sürdüğünü (bir saat 
bir yüzyıla eşittir) gösterecek şekilde dikkatle seçilmiştir. Ancak 
A.B.D.’de yayımlanan çevirisinde toplantı saati sabah saat 8 
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olarak değiştirilmiş ve bu metinsel manipülasyon hem öğretici 
figürü kurban etmiş hem de metni mantıksız bir hale sokmuştur 
(Johnsen 2000). Bazı politik bağlamlarda çeviri metinlerin 
ideolojik olarak manipülasyonu Doğu Almanya örneğinde olduğu 
gibi devletin gözetimi altında gerçekleşir (Thompson-Wohlgemut 
2006).
 Küfürler ve gayri resmî konuşmalar da dahil olmak üzere 
biçemsel öğeler sıklıkla manipüle edilir. Metin, çocuk okuyucunun 
kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla daha kolay anlaşılır ya 
da keyifli bir hale getirilebilmek için sadeleştirilebilir. Biçem 
de yine bir ideolojik manipülasyon biçimi olan dil planlaması 
ile ilgili meselelerden etkilenebilir. İspanya’da Galiçya dili ve 
Katalanca hâlâ bir normalleşme sürecine tâbidir ve bu da bazı 
ağızların hiç var olmaması ya da Kastilya lehçesinden önemli 
ölçüde etkilenmesi anlamına gelmektedir. Dillerin birbiriyle 
kaynaşması yerine yayıncılar tarafından homojen bir biçem tercih 
edilmektedir. Homojen biçem tercihinin başka nedenleri de vardır. 
Örneğin, Harry Potter serilerinde Hagrid’in kullandığı kaba dil 
Kastilya lehçesine yapılan çeviride okuyucular için kötü örnek 
olacağı düşünüldüğünden çıkarılmıştır (Lorenzo 2008: 344).
Biçemsel değişiklikler yazım tekniklerini de etkiler. Hans 
Christian Andersen’in birbiriyle çelişen birçok yoruma imkân 
veren oldukça muğlak bir anlatıya sahip sadık kurşun asker ile 
ilgili hikayesi buna örnek olarak verilebilir. Bu tür muğlaklıklar 
yetişkin edebiyatında yaygın olsa da bazı pedagoglar bu durumun 
çocuklar için uygun olmadığını düşünmektedir. Bu sebeple bu 
hikâyenin birçok çevirisinin, özellikle de çocukları hedef alan 
çevirilerinin Andersen’in yazdığı metin kadar muğlak olmaması 
şaşırtıcı değildir (Alvstad 2008a).

3. Çift Okur
 Çocuk edebiyatının hedeflenen tek okuyucu kitlesi 
çocuklar değildir. Yetişkin editörler, çevirmenler, öğretmenler, 
kütüphaneciler ve ebeveynler de çocuk edebiyatı okur ve 
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yayımlayarak ve satın alarak kitapları çocuklar için ulaşılabilir hale 
getiren genellikle onlardır. Bu yüzden çocuk kitapları çevrilirken 
yalnızca çocukların sahip olduğunu varsaydığımız değerler 
ve zevkler değil, yetişkinlerin değerleri ve zevkleri de dikkate 
alınır. Çocuk edebiyatı okuyucusunun çift olması yalnızca gerçek 
okuyucularda kendini göstermez, aynı zamanda metin içinde de 
varlığını gösterir. Daha 17. Yüzyılda, ancak o tarihlerden sonra 
çocukları hedef kitlesi olarak belirlemeye başlayan bir tür olarak 
peri masallarında çift okuyucunun hedeflendiğini tespit etmek 
mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse Perrault tarafından 
yazılan Kırmızı Başlıklı Kız, hem resmi alıcısı olan çocukları hem 
de ironik ve hicivsel vurgusu sebebiyle resmi olmayan alıcısı olan 
yetişkinleri hedefleyen belirsiz bir yapıya sahiptir (Shavit 1986: 
8-16).
 Karmaşık çift alıcısı sebebiyle araştırmacılar tarafından 
incelenen diğer metinler arasında Alice Harikalar Diyarında, 
Winnie-the-Pooh ve Pinocchio gelmektedir. Bu tür metinlerde 
çift alıcı olmasının çevirilerde yeniden üretilmesi zor bir özellik 
olduğu vurgulanmaktadır. Bu sebeple bazı araştırmacılar 
çevirmenin hedef kitleye dair kesin bir karar vermesi gerektiğini 
savunur.
 Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi yetişkinler her zaman 
açık bir şekilde hedef okuyucu olarak ortaya çıkmaz. Başka bir 
sebebi olmasa da en azından çocuk edebiyatının başlıca aracıları 
yetişkinler olduğundan çift okur, çocuk edebiyatında her zaman 
söz konusudur. Çocuk-yetişkin çift okuyucu kitlesi muhtemelen 
çocuk edebiyatının, diğer edebi türlerden ayrılan tek özelliğidir. 
Ancak çocuk edebiyatının çift okura sahip diğer türlerle ortak 
özellikler taşıdığını göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin, 
yetişkinler için (Junot Díaz kitapları gibi) iki dilli ve çok dilli 
metinler, tek dil konuşan okuyucular açısından İspanyolca-
İngilizce konuşan iki dilli okuyucularla eşit düzeyde anlaşılabilir 
olmayacaktır.
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4. Sözel Özellikler
 Çocuk edebiyatı çoğu zaman yüksek sesle okunması için 
yazılır. Ses, ritim, tekerlemeler, anlamsız sözler ve kelime oyunları 
bu nedenle çocuk hikayelerinin yaygın bir özelliğidir. Bu tür 
özellikler zaman zaman çevirmenleri ses ve içerik arasında seçim 
yapma gerekliliği bakımından zorlamaktadır. Çevirmenler aynı 
zamanda çocuk tekerlemeleri ve şarkılarından aşina olunanlar ile 
yabancı hedef modeller arasında da bir seçim yapmalıdır. 

5. Metin ve İmge
Özellikle de küçük çocukların hedeflendiği kitaplarda hem sözel 
hem de görsel mesajın bir arada bulunması çocuk edebiyatının 
yaygın bir özelliğidir. Sözel ve görsel mesaj farklı ilişkiler 
içerisinde olabilir. Her ikisi de birbirini destekleyerek temelde 
aynı hikâyeyi anlatan paralel ortamlar olarak görevini yerine 
getirebilir. Başka bir hikâye anlatan ya da aynı hikâyeyi başka 
bir bakış açısından anlatan resimlerle bu iki ortam birbiriyle 
çelişebilir.
 Çeviri ile sözel ve görsel mesajların birbiriyle etkileşim 
biçimi değiştirilebilir. O’Sullivan (2006), çevirmenlerin 
resimlerden sözel mesaja bilgi aktarması ve böylelikle de metin 
içindeki zıtlıkları azaltması sebebiyle metin ve resimler arasındaki 
farkın nasıl kapandığını gösteren birçok örnek sunmaktadır. 
Böylece karşılıklı, karmaşık ilişkileri bulunan resimler yalnızca 
betimleyici işleve sahip resimlere dönüştürülebilir. 
 Çevirilerin ve resimlerin ortak özelliği bazen kaynak 
metinde farklı ya da muğlak olan şeyleri aleni hale getirmesidir. 
Bu özellik, çevirmenler için bir zorluk olabilir ve çevirmenin 
metnin hangi resimlerle basılacağını bilmediği ya da çevirinin 
başka bir çeviri için hazırlanan resimlerle basıldığı hallerde bu 
durum metin ve resim arasında uyumsuzluklara yol açabilir. Buna 
iyi bir örnek olarak Alice Harikalar Diyarında kitabında yer alan 
“Peder William” İsveççe çevirisinde “Pappa Kantarell” (Peder 
Chantarelle) olmuştur. Bu çeviri için özel olarak hazırlanan 
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resimlerde Tove Jansson bu karakteri bir mantar olarak tasvir 
eder. Yeni resimler eski bir Fince çeviri ile yeniden basıldığında 
resimlerle sözel mesaj arasındaki diyalog ortadan kaybolmuştur 
(Oittinen 2000: 142-147).
 Çeviri çocuk edebiyatı metinlerinin zaman zaman yeni 
resimlerle basılmasının nedenlerinden biri resimlerin metni daha 
güncel bir görüntüye kavuşturabilmesidir. Başka bir neden de 
metnin kültürel olarak yerlileştirilmesi sonucu sanki bir çeviri 
değilmiş gibi okunması olabilir. Özellikle de hedef dilde tanınmış 
çizerlerin yeni resimler çizmesiyle bu gerçekleştirilebilir. 
Resimleri değiştirmek, kitabın içeriğini uyarlama yollarından biri 
de olabilir. Sadık kurşun askerin şöminede yanışı gibi olası bir 
mutsuz son, canlı renklerle ve kurşun askeri çevreleyen pembe 
bir kalp ve kurşun askerle beraber yanan küçük dansçıyla birlikte 
tasvir edildiğinde nispeten daha az mutsuz bir son haline gelir 
(Alvstad 2008b).
 Çocuk edebiyatında metin ve imgeler özel bir ilişkiye 
sahip olsa da turist broşürleri, kullanma kılavuzları, reklamlar 
ve zaman zaman da yetişkin kurgu metinleri gibi diğer birçok 
(çeviri) metinde de sözel ve görselin aynı anda var olduğunun 
farkına varmak gerekir.

6. Sonsöz
 Çocuklar tarafından okunup çocuklar için hazırlandığından 
ve bu değerler ve fikirler genellikle gelecek nesillere 
aktarıldığından çocuk kitaplarında yer verilen değerler ve fikirler 
çok büyük bir kültürel anlama sahiptir. Irkçı ya da cinsiyetçi 
öğeler, küfürler ve diğer tabulara yönelik kültürel manipülasyon 
ve somut müdahalelerin bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. 
Eğer belirli bir toplumda çocukların “kötü” kelimeler kullanması 
ya da kızların üstsüz banyo yapması uygunsuz görülüyorsa 
çocuklara sunulan okuma materyallerinde bu tür eylemler 
kutsanamaz. 
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 Benzer şekilde çocuk edebiyatının olumlu olarak algılanan 
değerleri teşvik etmesi beklenir. Bu durum Doğu Alman sansür 
dosyalarında kendini gösterse de aynı ölçüde totaliter olmayan 
toplumlar için de geçerlidir. 
 Yukarıda sunulan özellikler çocuk edebiyatı çevirisi 
alanında en sık araştırma yapılan özelliklerdir. Bunlardan yalnızca 
çok azı sadece çocuk edebiyatına özgüdür. Yine de çocuk edebiyatı 
çevirisini ilginç hale getiren şey sıklıkla bu özelliklerin eşzamanlı 
olarak bir arada bulunması ve nihai ürünü (çeviri metinleri) 
örneğin, yetişkinler için gerçekleştirilen edebiyat çevirisinden 
daha belirgin şekilde etkilemesidir.
 Dahası, çeviri metinlerin kaynak metinlerle 
karşılaştırılabilmesi çocuklar için yapılan yayınların ebeveynlerin 
yeterli ve uygun bulacağı şekilde nasıl manipüle edildiğini 
daha açık şekilde ortaya çıkarılmasını mümkün kılar. Çocuk 
edebiyatındaki iletişimin asitmetrik yapısı sebebiyle çevirmen, 
çeviri çocuk kitaplarında daha görünür (ya da duyulur) hale gelir. 
Çocuk edebiyatı çevirisi alanındaki araştırmalar böylelikle diğer 
çeviri metin türlerinde ve çeviri olmayan çocuk edebiyatında 
ortaya çıkarılması daha zor olan özelliklerin, hem çeviri hem 
de çocuk edebiyatının genel özelliklerinin ve kısıtlarının ortaya 
çıkarılmasına yardımcı olur.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE 
EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLARAK 

ÇOCUK EDEBİYATI

Lea Baratz

Hanna Abu Hazeira

Özet 

Çocuk edebiyatı, edebiyat ve toplum arasında etkili bir 
bağlantının mümkün olması halinde, bunun öncelikle 
ve kendiliğinden çocuk edebiyatında ortaya çıkacağı 
düşüncesine dayanan bir yaklaşımla, önsezi temelli olarak 
kullanılır ve sınıflandırılır. Çocuk edebiyatı çoğunlukla amaç 
odaklıdır ve hedefleri arasında sosyokültürel değerlerin 
asimilasyonu vardır. Eğitim fakültelerinde çocuk edebiyatı 
üzerinde yapılmış çalışmaların süresi sınırlıdır ve geleceğin 
eğitmenleri, fakültedeki eğitimleri süresince çocuk edebiyatı 
alanındaki bu engin bilgiye çok nadiren zaman ayırırlar.  
Henüz çocuk edebiyatı ile sürdürülebilirlik ve onun türevleri 
arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla herhangi bir çalışma 
olmamakla birlikte bu konuyu edebiyat alanına entegre 
etmeye yönelik bir yöntem de bulunmamaktadır. Çocuk 
edebiyatının, değerlerin asimilasyonunda ve nihayet bir 
yaşam biçimine dönüşecek ideolojik altyapının aşılanmasında 
oynadığı önemli rolden dolayı, edebiyat ders kitaplarındaki 
edebi eserlerindeki bulguları ve bundan önce müfredat 
içerisinde konunun ana hatlarını belirlemek uygun olacaktır. 
Çevre çalışmaları mevcut konular ile birleştirilmeli ve çevre 
çalışmaları müfredat içinde yeni bir konu olarak sunulmalıdır.

Anahtar sözcükler: Çocuk edebiyatı, sürdürülebilirlik 
eğitimi, çevre eğitimi, sosyalleşme aracı olarak çocuk 
edebiyatı
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Giriş

Doğa Tanrı'nın sanatıdır (Sir Thomas Browne)
 Doğaya hükmetmek için ona itaat edilmelidir 

(Francis Bacon)
 Doğada bağışlama yoktur (Ugo Betti)

 Dünyanın başına gelen ekolojik krizler/felaketler, 
İsrail'de, Çevre Koruma Bakanlığı ile Standartlar Enstitüsü, 
ordu ve gönüllü örgütler gibi pek çok kurumda sürdürülebilirliğe 
yönelik farkındalığın artmasını sağlamıştır. Eğitim ve Çevre 
Koruma Bakanlığı tarafından tanınıyor olmasına rağmen, 
eğitim sistemi içerisindeki çevre kalitesiyle ilgili konuların 
uygulanmasına ilişkin işleyen bir programın hızla hazırlanması 
gerekmektedir. Çevre eğitimi, okul müfredatında hala potansiyel 
bir konu olarak algılanmamaktadır. Uygulamaya konulabilmesi 
için yenilikçi bir okul modeli gerektiren düzenleyici bir kuruma 
ihtiyaç vardır. Ekoloji başlığı altında 76 çocuk kitabı mevcuttur. 
Bunlardan özellikle, Ran Levy Yamouri'nin, ekolojik yönelime 
sahip kitapların teşvik edilmesi amacıyla hazırlanmış ve bazıları 
İbranice-Arapça olarak çift dilli hazırlanmış eserler dikkate 
alınmalıdır. Giderek artan sürdürülebilirlik farkındalığıyla 
birlikte, şu soru halen geçerliliğini korumaktadır: Bu konu, 
öğretmen eğitiminde edebiyat çalışmalarına nasıl entegre 
edilebilir? Henüz çocuk edebiyatı ile sürdürülebilirlik ve onun 
türevleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla herhangi bir 
çalışma olmamakla birlikte bu konuyu edebiyat alanına entegre 
etmeye yönelik bir yöntem de bulunmamaktadır.

 Ekoloji terimi, günümüzün politik, sosyal ve kültürel, 
eğitsel ve felsefi söylem içerisindeki en merkezi terimlerden 
biridir. Çevre (veya daha geniş anlamıyla ekoloji) tartışmaları 
insan ürünü olası bir ekolojik faciaya yönelik korkuyla birlikte 
giderek daha da yoğunlaşmıştır. Pek çok türeviyle birlikte 
çevre tartışması günümüz küresel kültürün merkezinde ateşli 
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bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir: Çoğu insan için 
kendi yok oluşunu izleyen bir kültürde daha yeşil bir çevrenin 
yaratılmasına, doğanın korunmasına ve sürdürülebilirliğe 
yönelik bir istek önemli bir konu iken, başkaları için bu modası 
geçen bir ifadeden başka bir şey değildir (Hotem, 2010). Doğa 
ve ekoloji ile ilgili çocuk kitaplarının önemini ve bunların rafta 
bulunabilirliğinin yetişkinler tarafından belirlenmesi gereken 
bir şey olup olmadığı konusunu tartışmayı amaçlıyoruz. Bu 
incelemeyi, doğanın korunması konusunu sadece işlevsel 
ekosistem bağlamında tartışmayı amaçlayan bilimsel 
yaklaşımlar ile doğanın korunması ile ilgili olarak normatif 
yaklaşım benimseyen kültürel yaklaşımlar arasında politik, 
eğitsel ve kültürel bir tartışma izleyecektir; bu yaklaşım, insanın 
sosyal çıkarını, estetik duyarlılığını, tarihi farkındalığını ve etik 
yargılarını 'anavatanının doğal kalıbı' olarak bir bütün içinde 
değerlendirir (Hotem, 2010). Bu makalede, sosyalizm aracılarının 
bir sonraki neslin temelinin atılması inancı kapsamında, öğretimin 
sahip olduğu sesi bir araç olarak ele almayı amaçlıyorum. Aynı 
zamanda etkinliği de yüksek olan, erişilebilir bir aracın öğretim 
sürecinde tartışmaya her bakımdan nasıl açıklık getirebileceğini 
göstermeye çalışacağım.

Çevrenin Kalitesi Konusu ile İlgili Eğitim Politikalarının 
Anahatları

 Eğitim Bakanlığı'nın izlediği politika, çevrenin kalitesi 
ile birlikte ekoloji ve sürdürülebilirlik konularını genel olarak 
ele almaktır; konuya ilişkin özel literatür genel program içerisine 
yerleştirilir. Edebiyatın, sosyal ahlakın asimilasyonuna yönelik 
bir itici güç olduğu anlayışı ile çocuklar için yazılmış olan 
kitapları özellikle ele almak istiyorum. Dolayısıyla, özellikle 
Eğitim Komisyonu'na ibraz edilen bildiri (2006) ile Court ve 
Rosenthal (2006) tarafından kayıt altına alınmış veriler ışığında, 
okul ders kitaplarında çevrenin kalitesi konusunu işleyen 
edebi eserlerin sayısının azlığı konusu ile ilgili olarak, doğanın 
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korunması konusunu işleyen kitapların bulgularını incelemek 
uygun olacaktır.  Kendisi, çalışmasında, doğa sevgisinin ve 
çevrenin korunması kavramlarının önde gelen değerler olduğuna 
dikkat çekmektedir. Ders kitaplarında işlenen önemli değerlerle 
ilgili verilmiş olan cevaplarda, insanlara ve ülkeye karşı 
duyulan sevginin değeri %7.31 olarak görülmektedir. Yazar, 
'doğa sevgisi'nin değeri ile 'çevrenin korunması'nın değerini bir 
cümlede özetlemektedir: “Bu değer, insanlık için doğa sevgisinin, 
çevre korumasına duyulan ihtiyacın ve hayvan sevgisinin 
önemini, daha iyi anlaşılabilmesi adına pekiştirmektedir” (Court 
& Rosental, 2007, sf. 28). Ancak bu konuyu değerlendirmekle 
bunu ders kitaplarında okumak arasındaki farkı incelemek 
gerekir. Müfredatlar “belli bir toplumun elindeki öğrenci nesline 
aktarmayı uygun gördüğü bilgi, beceri ve inançlar ile toplumun 
tesis ettiği ve öğrencinin kullanımına sunduğu çok çeşitli eğitim 
çerçeveleri içerisinde bu bilgi, beceri ve inançların uygulanmasına 
yönelik yöntemlerin bir bileşimini teşkil ettiğinden” (Alpert, 
2002, sf.28) sürecin bütünü içerisinde bir ek araç olarak çocuk 
edebiyatı konusu incelenmelidir. Buna ek olarak, müfredat 
programlama, birtakım tercihlerin yapıldığı, eğitim çıktılarının 
ve bu çıktılara ulaşma yolların tahsis edildiği, oluşturulduğu 
ve toplumun isteklerine yönelik yapılacak tahminler ışığında 
değerlendirildiği bir dizi eylemden oluşur (Schremer & Bailey, 
2001). Rosenthal, müfredatın, eğitim algısına ve her bir okul 
veya popülasyonun kendine özgü ihtiyaçlarına uygun şekilde 
inşa etmenin mümkün olduğuna dikkat çeker (Rosenthal, 2006). 
Bu sebeple, çocuk edebiyatı, Elkad-Lehman ve Greensfeld'ın 
da altını çizdiği üzere, okuryazarlık için bir altyapı görevi 
görebilir (2008). Kendisinin görüşüne göre de, öğretmen 
eğitimi sistemi içerisinde, edebi eserlerin psikolojik, duygusal, 
dilbilimsel ve edebi bakımdan değerlendirilerek seçilmesine 
yönelik farkındalığın geliştirilmesini amaçlayan çok sayıda 
özel araç geliştirilmiştir. Bunun yanında, eğitim fakültelerinde 
çocuk edebiyatı üzerinde yapılmış çalışmaların süresi sınırlıdır 
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ve geleceğin eğitmenleri, fakültedeki eğitimleri süresince çocuk 
edebiyatın alanındaki bu engin bilgiye çok az zaman ayırır. 
Çocuk edebiyatı hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunmaması 
ve derinlemesine anlaşılamaması, bazen aracı kişinin 'hızla 
anlaşılabilecek', popüler veya basit bir dile ve içeriğe sahip, 
herhangi bir edebi veya psikolojik derinliği olmayan metinleri 
tercih etme yoluna gitmesine, dolayısıyla değerlerin asimilasyonu 
konusunu daha anlamlı kılabilecek olan karmaşık ve daha üst 
düzey metinleri edebi bakımdan reddetmesine neden olmaktadır. 
Çevrenin kalitesi ve sürdürülebilirlik konularını işleyen bu 
üst düzey metinler belli bir alana yoğunlaşan geniş bir bilgi 
hazinesini içermekte, dolayısıyla sadece konunun özündeki 
kavramı anlamanın yanı sıra, bu konuyu daha da açarak işleyen 
geniş terimler bütününü de anlamak büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle, doğanın korunması konusunu daha uygun bir 
derinlik düzeyinde işleyen çocuk kitaplarının mevcut statüsüne 
değinmek yerinde olacaktır. Belki de, özellikle resmi çerçevenin 
dışında gerçekleşen bir çalışma süreci öğrencilerin bu önemli 
değeri anlamalarına ve nihayet bu değerin kendisinden keyif 
almalarına yardımcı olacaktır!

Sosyalleşme Aracı Olarak Çocuk Edebiyatı

 Kitaplar, içinde yayımlandıkları kültürün apaçık bir 
sonucu olmaları dolayısıyla, kültürel programlama kanallarından 
biri olma niteliği taşırlar. Toplum, kendisini oluşturan meselelerin 
toplamıdır ve dolayısıyla, herhangi bir neslin tekil bireylerinin 
elinden çıkan ürünlerle görünür hale gelir. Buradan hareketle, 
kişisel ve samimi ilişkileri işleyen bir edebi eser de toplumsal 
bir yönelime sahiptir. Yaratıcı birey, sahip olduğu tüm öznel 
bagajın yanında, görevini bir toplum içerisinde yerine getirir ve 
farkında olarak veya olmayarak, bunu dile getirir (Harel, 1992). 
Buna ek olarak, Regev (1992) çocuklara yönelik edebi eserlerin, 
her dönemde, o veya bu biçimde, içinde yazıldıkları toplumun 
ideolojisini ve değerlerini yansıttığını ifade eder. Regev, çocuk 
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edebiyatının, her zaman genç okuyucuyu eğitmek ve yetiştirmek 
için en belirgin yollardan biri olarak algılandığına vurgu yapar. 
Anlatı ve şiir gibi araçlar yoluyla, toplumun aktarmayı amaçladığı 
mesajlar aktarılır. Gerçekten de, devletin ve onun temsilcilerinin 
çocuklara sunmak istediği bu merkezi değerlerin özellikle 
vurgulanmasında hedef, onları zamanı geldiğinde işe yarar ve 
itaatkâr vatandaşlara dönüştürmektir. Çocuk edebiyatı, edebiyat 
ve toplum arasında etkili bir bağlantının mümkün olması halinde, 
bunun öncelikle ve kendiliğinden çocuk edebiyatında ortaya 
çıkacağı düşüncesine dayanan bir yaklaşımla, önsezi temelli 
olarak kullanılır ve yaygınlaştırılır. Çocuk edebiyatı çoğunlukla 
amaç odaklıdır ve hedefleri arasında sosyokültürel değerlerin 
asimilasyonu vardır. Yukarıda bahsedilen değerler zamanda üç 
noktaya atıf yapar: geçmiş, şimdi ve gelecek: geçmişin geleneksel 
değerleri, şimdinin geçerli etik kuralları ve şimdinin çocuklarına, 
gelecekte vatandaşlık sıfatı kazandıklarında toplumu daha iyi hale 
getirecek vizyon ve değerlerin aktarılmasına yönelik duyulan 
istek (Stephens, 1992). Öykünmeci algı anlayışına göre bir edebi 
eser sosyal durumun ve tarihsel durumun bir ‘tanıklığı’ veya 
‘yansıması’dır; yazıldığı döneme ait bir dünya görüşü, dilbilimsel 
durumu veya sanatsal gelişmişlik durumunu ideolojik şeffaflık 
içerisinde temsil eder. Dolayısıyla, konu odaklı olarak yazılmış 
edebi eser aracılığıyla, sosyokültürel gerçeklik, İsrail'in mevcut 
gerçekliği ile gerçekliğin bir edebi eser içerisinde hangi biçimde 
ve hangi yöntemle temsil edildiği ve yansıtıldığı incelenebilir.

 Ders kitaplarının etik mesajları aktarma ve öğrencilerin 
toplumsal gerçekliğini yapılandırmada kullanılan önemli 
araçlardan biri olduğu varsayımıyla bağlantılı olarak (Apple 
& Christian-Smith, 1991; Helinger & Brooks, 1991), çocuklar 
için yazılmış edebiyatta, toplumun kültürel-ideolojik kodunun 
incelenmesi yoluyla bir estetik-didaktik amaç olduğu da 
görülebilir.
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 Bunun yanında, edebiyat bir yandan kendisine gelen 
itirazdan doğan engelleri aşarken, diğer yandan hikayenin, 
okuyucularına ve dinleyicilerine aktardığı mesajları özümseyecek 
biçimde kalbi eğitir ve bu sayede bir tür bibliyoterapi işlevi görür.  
Bu yöntem, aracı niteliğinde bir yöntem olduğundan, hikayenin 
kahramanları üzerinde gözleme izin verir ve kişisel bağ kurma 
olmaksızın ve mesajların içselleştirilmesiyle paralel olarak 
bilişsel ve duygusal işlemenin hazırlanmasını kolaylaştırır.  
Hikaye, (özellikle çocuklarda) norm edinimi sürecine yardımcı 
olur. Norm edinimi süreci, aynı toplumda yaşayan insanlar 
arasındaki karşılıklı yapılan etkinlikler içerisinde gerçekleşir. 
Somut olmayan terimlerin algılanması, ancak çocuk, onu bu 
terimlerle çatışma içine sokacak deneyimlere imkan veren bir 
sosyal etkileşim içindeyse mümkündür. Çocuk edebiyatının başka 
bir açıdan önemiyse edebi eserdeki olay örgüsünün yapısından 
dolayı, metnin, anlama sürecini hayata geçirmek amacıyla 
önceki bilgi ve deneyimi kullanmasında yatar (Shimrom, 1989). 
Bu nedenle, tanıdık senaryolar üzerine kurulu hikayeler yüksek 
oranda yoruma olanak tanır. Ayrıca, metinlerin yeni bilgi ile 
önceki bilgi arasında bağ kurması durumunda, metnin kendisinin 
ötesinde bir şifreleme veya sonuca varma işlemi gerçekleşir.

Çocuk Edebiyatı'nda Çevre Kalitesi Konusunun İşlendiği 
Gözlemlenen İçerikler

 Dilbilimsel, bilişsel, duygusal ve sosyal amaçların 
ötesinde, ekolojik hikaye, bir yaşam biçimi olarak küresel bilgi 
hazinesini büyütmenin bir yoludur.  Ekoloji alanında, bilgiyi 
dünya temeline dayandırmak, okuyucunun dünya üzerinde neyin 
var olduğunu takdir etmesi ve koruması bakımından önemlidir. 
Doğanın ve peyzajın korunması sadece bir somut olmayan 
değer veya steril bir ifade değildir: bu değer, her bir birey için 
oluşturulacak bir yaşam kalitesi köşesini temsil eder ve, bu 
çerçevede, okuyucuya, su, kara, hava, deniz ve dünya mirası sit 
alanları gibi doğal kaynakları nasıl koruyacağını öğretir.
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 Bilgi hazinesinin büyütülmesi sürecinin bir parçası 
olarak, ekoloji edebiyatı, ekoloji araştırmalarının habitat içinde 
gerçekleşen süreçlerin türünü her açıdan ortaya çıkarmaya ve 
anlamaya çalıştığını anlatır. Popülasyonların büyüklüğü veya 
belli bir cinsiyete mensup kişilerin belli bir yerde bulunması 
veya başka bir yerde bulunmaması gibi çevresel şartların 
geçerliliğindeki karmaşıklığı açıklar (Cohen, 1983). Çok açık 
birtakım olgular vardır: balıkların karada değil de suda yaşadığını 
elbette hepimiz biliriz. Ancak ilk bakışta tanımlanamayan 
daha karmaşık ve ileri düzey başka olgular da bulunmaktadır. 
Başka bir amaç ise dünyanın çeşitli noktalarındaki ekosistemler 
içerisinde nelerin benzer ve farklı olduğuna ilişkin bilginin 
sunulmasıdır (Cohen, 1983); örneğin ekvator bölgesindeki 
tropik bir yağmur ormanı Kuzey Alaska'daki bir tundraya 
benzemez. Peki, bu şartların her ikisinde de karar veren otorite 
nedir? Dünyanın bütün ekosistemlerinde ortak olan herhangi 
bir şey var mı? Hikayeler, çevresel değişimlerin sonuçlarını 
önceden tahmin etme becerisiyle belirlenen büyük önemine 
vurgu yaparlar. Orman eğer bakir bir ormansa ve bütün ağaçlar 
kesilirse ne olur? Bunun çevre, ormanda yaşayan organizmalar, 
bitki örtüsü, hayvan topluluğu, toprak, su ve belki de iklim 
üzerindeki sonuçları ne olur? Bu değişimler bütün çevresel 
süreçlere insan müdahalesinin bir sonucu olarak mı ortaya 
çıkıyor? Bu değişimlerin sonuçlarının farkında olmak büyük 
önem taşıyor. Edebi eserler içerisinde ekoloji terimi için şiirsel 
tanımlar yapılır ve bir ekolojik terimler sözlüğü haline gelen 
bir çok terim ortaya konmuştur. Okuyucu, toprağın bozulmanın 
ardından verimli kullanılmaya tekrar başlanması anlamına 
gelen ıslah terimiyle, tahrip olmuş doğal sistemin bir şekilde 
verimli hale ya da toplumun kabul edebileceği şekilde verimli 
bir hale getirme ve özellikle ilk haline geri döndürmeye veya 
asıl bileşenlerini kullanmaya gerek olmadan yeniden kullanmaya 
çalışma girişimi anlamına gelen iyileştirme terimi arasındaki 
farkı öğrenir. Okuyucu, bütün ekosistemin yenilenmesi ve tamiri 
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arasındaki farkı, işlevsel bağlantılar ve koruma kavramlarını ve 
zarar görmemiş ya da görece az zarar görmüş doğal sistemlerin 
korunması kavramlarını öğrenir.  Koruma kavramında amaç, 
zararlı durumları önlemektir. Buna ek olarak, okuyucu 
geridönüşüm konusunda da bilgi sahibi olur. Edebiyat, her bir 
alanda tanımlanabilir olan faktörlere vurgu yapar ve en önemlisi, 
bilginin yanı sıra, okuyucunun çevre kalitesinin korunması 
konusunda eğitilmesi için bir araç haline gelir. Edebiyat, okul 
öncesinde ve alt sınıflarda doğru biçimde verilmiş bir eğitim ve 
yönlendirme ile çocukların ebeveynlerine ve yetişkin ortamına 
aşağıdan yukarıya doğru baskı yapabildikleri ve yeni davranış 
kuralları dayattıkları bir değişimin aracısı olarak işlev görürler 
veya göreceklerdir (Dar, 2008).

Öyleyse Öğretmen Eğitimi'nin Gerçek İşlevi Nedir?

 Ekoloji ile ilgili olarak dünyada meydana gelmiş olan 
etki alanı geniş değişimler ve toplumun çevresel sorunlara 
ve bu sorunların müfredata olan etkisine yönelik tutumundaki 
değişimle ilgili farkındalığa dayanarak, Blum (2006) İsrail'de 
çevre kalitesi hakkındaki müfredatın geliştirildiği 35 yılı inceler. 
Bu adı taşıyan bir makalesinde, bu konuyla ilgili olarak İsrail 
Devleti'nde nelerin gerçekleştiğini ayrıntılarıyla anlatır. Dogma 
ile kuramın arasında, bu konuyu teşvik etmek amacıyla müfredat 
üzerinden ne yapılması gerektiğinin altını çizer: ona göre, 
örgün eğitim sisteminin müfredatına, özellikle çevre çalışmaları 
alanıyla ilgili yeni bir konuyu eklemenin dört yolu vardır:

Modası geçmiş bir konuyu çevre çalışmaları ile birleştirerek 
yenilemek.

Çevre çalışmalarını mevcut konuların içine yerleştirmek.
Çevre çalışmalarını yeni bir konu olarak müfredata 

yerleştirmek.
Çevre çalışmalarını bir grup olarak yeni bir çalışma alanına 

yerleştirmek.

Yetişkinlerin yükümlülüğü çocuklarına çevre sevgisini ve doğayı 
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ve Dünya'yı koruma sorumluluğu miras bırakmak ve onları bu 
konuda teşvik etmektir. Blum'un makalesinden anlaşılmaktadır 
ki, çevre kalitesi konusunu her disiplinde öğretmek mümkündür, 
ancak bu hususta edebiyatın bir bütünleyici olarak yerine bu 
makalede değinilmemiştir. Çocuk edebiyatının değerlerin 
asimilasyonunda ve nihayet bir yaşam biçimine dönüşecek 
ideolojik altyapının aşılanmasında oynadığı önemli rolden 
dolayı, edebiyat ders kitaplarındaki edebi eserlerindeki bulguları 
ve bundan önce müfredat içerisinde konunun anahatlarını 
belirlemek uygun olacaktır. Edebi eserlerin bolluğu, çevrenin 
korunması teriminin bir beyin yıkama süreci üzerinden değil, 
daha çok çocuklar için yazılmış edebiyatta mevcut bulunan 
araçlar yoluyla tanıtılmasına katkı sağlayabilir.

 Sonuç olarak, Golden'ın (2010, s. 141) tanımladığı üzere, 
“Hikayeler, gerçeklik tarafından formüle edilen ve aynı zamanda 
gerçekliğin tasarımına katkı yapan çok güçlü kültürel pratiklerdir”. 
Bu nedenle, bu konu hakkında çocuklar için yazılmış edebiyatın 
önemini göz ardı etmek mümkün değildir ve bu edebiyat öğretim 
sürecinin bir parçası olarak öğretilmelidir. Ve bu bakımdan, değer 
asimilasyonu ve ideolojik altyapının sağlanması için bir teşvik 
olmasının yanında, beyin yıkama olmaksızın bir yaşam biçimine 
yönelik eğitim verme yoludur. Edebi eserlerin bolluğu çevre 
koruma kavramının deneyim üzerinden ve esasında edebiyatın 
araçları olan öğrenme düzenleyiciler yoluyla sunulmasına 
katkıda bulunur.  Öğretmen eğitiminde çevre sevgisi kavramını 
aşılamalı ve telkin etmeliyiz ve öğretmenlere doğanın ve 
Dünya'nın korunması konusunda sorumluluk almayı öğretmeli ve 
dolayısıyla öğretmenlik eğitimi alan kimselere gerekli araçların 
temini sürecini kolaylaştırmalıyız.
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ÖLÜM

Alina Behrend

 Ölüm, ölüm korkusunu ve büyüleyici etkiyi aynı anda 
doğurur. Ölümün kaçınılmazlığı ve kesinliği ile ölüm zamanının ve 
şeklinin belirsizliği korkuya neden olur. İnsanın ölümle ilişkisini 
şekillendiren pek çok kültürel, sosyal, dini ve mitolojik kavram; 
teoriler ve gelenekler büyüleyici bir etkiye yol açar. Ölümü ele 
almanın merkezinde yaşamın ve ölümün anlamı, ölümden sonra 
olası bir varoluş ile ilgili sorular yer alır. Bu varoluşsal konular, 
edebiyatın ölümle ilgili çok yönlü tartışmalarını canlandırır.

Açıklama
 Ölüm her canlının yaşamına son veren bir olgudur. Tıbbi 
açıdan ölüm, tüm organların işlev bozukluğu olarak tanımlanır. 
Bir başka deyişle “solunum, dolaşım ve merkezi sinir sisteminin 
geri döndürülemez işlev kaybı[dır]” (Psychrembel, 2002:1665) 
Ayrıntılı bir ölüm kavramını ele alacak olursak bu, yalnızca tüm 
organların işlev kaybının farkında olmayı değil, aynı zamanda 
ölümün nasıl gerçekleştiğini de içerir. Ayrıca ölüm sürecinin 
evrensel olduğu bilgisini de içerir; bir başka deyişle ölüm, her 
insanın başına gelir ve geri döndürülemez. Margarete Hopp, söz 
konusu ölüm anlayışını işlevsel olmama, nedensellik, evrensellik 
ve geri dönüşümsüzlükten ibaret dört boyutta bir arada toplamıştır 
(Wittkowski, 1990:53, vd., akt. Hopp, s.4). 
 Çocuklar, bu evrensel ölüm kavramını gelişimleri süreci 
boyunca kademe kademe anlar ve geliştirir. Anaokulu çağındaki 
çocuklar için ölüm, hiçbir şekilde nihai olmayan bir seyahat veya 
uyku benzeri bir durum olarak görülürken; 6-9 yaş civarındaki 
ilkokul çocukları ölümü yaşamın bitişi, geri alınamaz sonu 
olarak algılar (Hopp, 2010:5). Korku, özellikle kişinin kendi 
ölümlülüğünün farkına varmasına ve “kendi varlığının ve kendi 
özdeşliğinin duyumsamasının tamamen yok olmasına” sebep olur 
(Spiecker-Verscharen, 1982: 15). Ayrıca korkular öteki taraftaki 
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(cennetteki) mutlu bir yaşamın var oluşuna ilişkin düşünceler 
hakkında 8-9 yaşında başlayan şüphelerden beslenir (Spiecker-
Verscharen, 1982: 16).
 Küçük çocuklar sadece yaşlıların öldüğünü düşünse de 
6-9 yaş arasında ölümün evrenselliğinin bilinciyle büyüleyici 
etki ve korku hissi uyanır (Hopp, 2010:5). 9-12 yaşları arasında 
ölüm kavramı artık tamamen gelişmiş olur (Hopp, 2010:6). Bu 
yaşlarda, bu bilgilenme sürecinde bir kişinin kaybını yaşamak 
zorunda kalan bir çocuk, “kaybı ve kederi tam olarak hisseder” 
(Spiecker-Verscharen, 1982:16). 12-13 yaşındaki erken ergenlik 
evresinde, ölümü sadece varoluşu yok ettiği için korkutucu 
özelliğiyle görmekle kalmayan, aynı zamanda kurtuluş olarak 
da gören başka bir boyut daha açılır. Bu da sadece hastalıklarla 
boğuşulan zor bir yaşamdan değil, aynı zamanda “dünyevi acılar 
çeken ruh hali” gibi bu yaşta hissedilmeye başlanan “dünyadaki 
varoluşun eksikliklerinden” bir kurtuluştur (Spiecker-Verscharen, 
1982:19).1

 Ölüm konusunun işlendiği çocuk ve gençlik edebiyatı, 
bir yandan çocuğun bir ölüm kavramı geliştirmesine katkı 
sağlayıp ebeveynlerin de çocukla ölüm konusunda konuşmasını 
kolaylaştırırken, diğer yandan ölüm ve kayıp korkularıyla başa 
çıkmanın yanı sıra çocuğun kederi aşmasına yardımcı olur. 
Aynı zamanda kendi faniliğini anlamanın gerçekleştiği çok 
önemli bir bilgilenme adımında çocuğa eşlik eder; bu adımda, 
kendi bireyselliğinin ve kimliğinin gelişiminde dikkat çekici bir 
hızlanma görülür. Ölüm korkusunu yenerek ya da onu tartışarak, 
yaşam ve sonraki yaşam için yeni bakış açıları gelişir. Ölüm ve 
dert, acı gibi diğer uç deneyimler; kişiliğin büyüdüğü, olgunlaştığı 
ve geliştiği durumlardır. Öz farkındalık ölümün farkındalığından, 
kişinin kendi sınırlarının farkında olmasından doğar.

1 Ayrıca gelişimin çeşitli aşamaları için bkz. “Hopp: Kinder fragen nach 
dem Tod. Kindliche Todesvorstellungen, Trauerreaktionen und religiöse 
Trostbilder”, kjl&m, 2010, sayı:4, s. 3-10; Katharina Betina Duhr, Tod und 
Sterben in der modernen Kinder- und Jugendliteratur [Çağdaş çocuk ve 
gençlik edebiyatında ölüm ve ölmek], Rwth Aachen Üniversitesi Doktora tezi, 
Murken-Altrogge, Herzogenrath, 2010 (-tıp, sanat ve edebiyat tarihi üzerine 
çalışmalar; 65).
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Edebiyattaki Anlamı
 Faniliğin bilgisi ne kadar eski ise, ölümü edebi biçimde 
tartışmak da o kadar eskidir. Yaşam ve ölüm özellikle dinde 
sorunsallaştırıldığı için edebiyat daima zamanının ve kültürünün 
din anlayışına atıfta bulunur. Ovid’in Orpheus’un hikayesini 
anlattığı Dönüşümler’inde Yunan mitolojisindeki öteki dünya 

anlayışı yer alır: Ünlü anlatıda Orpheus sevgilisini kurtarmak için 
yeraltı dünyasındaki Hades’e iner.
 Hristiyanlıkta yasak meyveyi yeme ve bununla birlikte 
cennetten kovulma, insanın faniliğinin açıklamasıdır (Yaratılış 
3:1) Âdem ve Havva’nın oğulları ve kızları olarak tüm yaşayanlar 
bu günah sebebiyle ölümle cezalandırılır. Ortaçağ edebiyatındaki 
ölüm motifi, Yeni Ahit’in diyalektik bir öteki dünyayı temsil 
eden cehennem ve cennet kavramları ile şekillenmiştir. Ortaçağ’a 
özgü ölüm dansını gösteren çok sayıda resim ve metinde de hiç 
bıkmadan vurgulandığı gibi, ölüm burada ceza olarak karşımıza 
çıkar. Örneğin Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sı öteki 
dünyaya yolculuğu tasvir eder.
 Ortaçağ’da Hıristiyan edebiyatı ve onunla birlikte 
ölüm dansları öteki dünyaya yönelmenin yanı sıra bu dünyada 
da Tanrı’dan korkma çağrısında bulunurken; Barok edebiyatı 
Memento mori [fani olduğunu hatırla] motifinin karşısına carpe 
diem [anı yaşa] motifini sürer ve hayatı anlamlı şekilde sürdürmeye 
davet eder. Ortaçağ’ın dinsel ölüm korkusuna dünyevi yaşam 
arzusu da eklenir. (Knöll, 2012:7).
 Bu arada Aydınlanma’da ölüm estetikleştirildikçe Ortaçağ 
ölüm tasvirlerindeki dehşet artık anlamını yitirirken, natüralizmde 
bu durum yeniden tersine döner: Burada ölümün sert ve kötü 
yanları acımasız biçimde tasvir edilmektedir (Pfeiffer, 2002:6 
vd.).
 Romantizm’de ise ölüm motifi, özlem motifiyle bütünleşir. 
Novalis’in Geceye Övgüler yapıtında sadece sevilen birine 
duyulan özlem değil, aynı zamanda önceki hayatta sahip olunan 
ilk duruma (yani cennete) duyulan özlem de arayışın amacı haline 
gelir. Heinrich von Ofterdingen adlı eserinde ise ölüm, içinde her 
şeyin birleştiği aşkın bir ilke haline gelir.
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 Modern edebiyat bir tanrıyı ve dolayısıyla ölümden sonraki 
yaşamı reddeden Friedrich Nietzsche’nin nihilizm anlayışından 
etkilenmiştir. Tam da 20. yüzyılın başında ölüm varoluşun sonu 
olarak alımlandığı için hayata “eşsizliğini ve anlamını” veren bir 
“anlam kaynağı”na dönüşür (Pfeiffer, 2002:7). Rilke’nin Malte 
Laurids Brigge’nin Notları adlı eserindeki daha ilk cümlede, 
yaşam ve ölüm varoluşsal bir ilişki içine girer. Benzer şekilde 
birkaç sayfa sonra “fabrikasyon” bir ölüm, bireyselleşmemiş bir 
yaşamla karşılaştırılır ve aynı zamanda “kendine özgü” bireysel 
ölüm sınırlandırılır (Rainer Maria Rilke, 1996:113, vd.).
 Günümüzde ölüm, sadece edebiyatta değil aynı zamanda 
filmlerde ve televizyonda da sayısız gerilim, suç, korku ve vampir 
öyküsünde hastalıklı ve korkunç olana duyulan arzuyu tatmin 
ediyor. Haberler, televizyon, sinema ve edebiyat aracılığıyla 
ölümle her yerde karşılaşmak yeni bir durumdur (Pfeiffer, 2002:2). 
Bu “ölümün her yerde olması” (Pfeiffer, 2002:2) durumuna aynı 
zamanda, daha doğrusu her şeyden önce, çocuklar da maruz 
kalmaktadır.

Çocuk ve gençlik edebiyatında ölüm
 18. ve 19. yüzyıllarda çocuk ve gençlik edebiyatı, 
ölümü “uyarı şiirleri ve öyküleri için eğitici bir araç” olarak 
araçsallaştırırken (O`Sullivan, 2000:71), 19. yüzyılın sonlarında 
ölüm, çocuk ve gençlik edebiyatında tabu olmaya başlar. 
1960-70’lerden sonra gerçekçi-didaktik çocuk ve gençlik 
edebiyatında ölümünün nesnelleştirilmesi, bu gelişmeye verilen 
tepkidir (O`Sullivan, 2000:71 vd.). 

 Gerçekçi çocuk ve gençlik edebiyatı dışında ölümle 
yüzleşme, özellikle İsveçli çocuk kitabı yazarı Astrid Lindgren’in 
1973’te kaleme aldığı Aslanyürekli Kardeşler romanıyla başlar 
(Ensberg, 2006:1, vd.; Nix, 2009:20). Özellikle Karl Löwenherz’in 
öteki dünyaya atlayışı etrafında yoğunlaşan ve Astrid Lindgren’in 
eserine “gerçeklikten kaçış” suçlaması yapılmasına neden olan 
tartışma, ölümün ne kadar tabulaştırıldığına tanıklık eder. 
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Lindgren’in bu öncü çalışmasını, ölümü konu alan çocuklara ve 
gençlere yönelik birçok kitap takip eder. Çok küçükler için resimli 
kitaplardan çocuk ve gençlik kitaplarına, genç yetişkinler için 
ergen romanlarına kadar tüm yaş gruplarındaki çocuklar için bu 
zor ama önemli konu üzerinde çalışılan metinler söz konusudur.
Yaşamın varoluşsal deneyimlerinden biri olan ölüm üzerine 
yazmak her zaman farklı, sınırlandırılmış esaslı konuları ve 
duyguları anlatmak anlamına gelir. Geride kalanlar için ölüm her 
zaman kayıp, üzüntü, başa çıkma, veda, acı ve özlemle ancak 
çoğu zaman da teselli ve umutla ilişkilendirilir.
 Küçük çocuklara yönelik kitaplar, ölümün bu yönlerini 
konu alır. Ya ölü bir hayvanın (Ulf Nilsson: Die besten 
Beerdigungen der Welt [Dünyanın en iyi cenazeleri], 2006), 
sevilen bir evcil hayvanın ölümüyle (Ulf Nilsson: Elveda Bay 
Muffin, 2003) ya da sevilen bir büyükanne veya büyükbabanın 
yaşlılıktan dolayı huzurlu ölümüyle (Irina Korschunow: Mein 
Opa und ich [Büyükbabam ve ben], 1984; Amelie Fried: Hat 
Opa einen Anzug an? [Büyükbaba takım elbise giyer mi?], 1997; 
Hermine Stellmacher ve Jan Lieffering: Nie mehr Oma-Lina-
Tag? [Artık büyükanne-Lina günü yok mu?], 2005; Birte Müller: 
Auf Wiedersehen, Oma [Güle güle büyükanne], 2005; Maggi 
Schneider: Opa Meume und ich [Büyükanne Meume ve ben], 
2008) yas tutan kişinin kişisel duyguları anlatılır. Çoğu durumda, 
ölümden sonraki yaşamla ilgili felsefi sorular da yöneltilir. 
Özellikle çok küçük çocuklara yönelik resimli kitaplarda, karakter 
olarak antropomorfik hayvanlar kullanılır (May Velthuijs: “Was 
ist das?”, fragt der Frosch [“O nedir?” diye sorar kurbağa], 
1994; Wolf Erlbruch: Ein Himmel für den kleinen Bären [Ayıcık 
için cennet], 2003; Sebastian Loth: Jolante sucht Crisula. Die 
Geschichte einer unendlichen Freundschaft [Jolante, Crisula’yı 
arıyor. Sonsuz bir dostluğun öyküsü], 2010) ya da soyut ölüm 
kavramı kişileştirme yoluyla somut hale getirilir (Glenn Ringtved: 
Warum, lieber Tod...? [Neden, sevgili ölüm ...?], 2002; Hermann 
Schulz: Die schlaue Mama Sambona [Akıllı anne Sambona], 
2007; Michael Stavaric ve Dorothee Schwab: Die kleine Frau 
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Sensenfrau [Küçük ölüm meleği], 2010; Eduardo Galeano ve 
Antonio Santos: Papağanın diriliş öyküsü, 2010; Jürg Schubiger 
ve Susanne Berner: Der Besuch vom kleinen Tod [Küçük ölümün 
ziyareti] 2011).
 Ölümle ilgili somut cevapları öğrenme aşkı, Mark 
Benecke’nin Wo bleibt die Maus? [Fare nerede?] (2008) ve 
Pernilla Stahlfelt’in Und was kommt dann? [Şimdi sırada ne var?] 
(2003) adlı öğretici yapıtlarında konu edilir. Yakın bir arkadaşın 
ölümü resimli kitaplarla anlatılır. Marit Kaldhol’un Abschied von 
Rune [Rune’ya veda] (1987), Regine Schindler’in Pele und das 
neue Leben [Pele ve yeni hayat] (1997) ve Angelika Kaufmann’ın 
Ich und Du, Du und ich [Ben ve sen, sen ve ben] (2004) kitabı 
bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Inger Hermann’ın Du 
wirst immer bei mir sein [Her zaman benimle olacaksın] (2000), 
Michael Dudok de Wit’in Vater und Tochter [Baba ve kız] (2003) 
ve Uwe Seagener’in Sarahs Mama [Sarah’ın annesi] (2009) adlı 
resimli kitaplarında ise bir ebeveynin ölümü ve bu deneyimle 
birlikte gelen kayıp, korku, acı ve çoğu zaman da yalnızlık 
duyguları ele alınır.
 Resimli kitaplar daha çok ölümü kavramakla uğraşırken 
(bir başka deyişle bir kişinin veya bir hayvanın nihai yokluğu 
ve bununla birlikte yetişkinlerin davranışları; örneğin kültürel 
ritüeller, yetişkinlerin tepkileri, aynı zamanda ölümün getirdiği 
kederle birlikte insanın ruhsal çöküş süreci); çocuk ve gençlik 
edebiyatı da daha çok bir aile üyesinin kaybıyla ortaya çıkan 
ve bazen aileyi parçalayan veya en azından onları bir sınavdan 
geçiren problemleri ele alır. Bu anlamda acı, üzüntü, yalnızlık, 
korku ve kayıp genellikle birinci şahıs bir anlatıcı yoluyla daha 
etkili, bireysel ve doğrudan şekilde tasvir edilir. Bir aile üyesinin 
veya arkadaşın ölümü ya belirsizlik, korku ve umutla karakterize 
edilen ölümcül ve korkunç bir hastalığın seyri ve geride kalanlar 
için sıklıkla travma ile (örneğin; Elfie Donnelly: Servus Opa, 
sagte ich leise [Alçak sesle ‘hoş çakal büyükbaba’ dedim], 1978; 
Gudrun Mebs: Brigit. Eine Geschichte vom Sterben [Brigit. Bir 
ölüm öyküsü], 1985; Alma Posts: Auf Wiedersehen, Papa [Hoşça 
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kal baba], 1991; Kevin Henkes: ... und dann kam Joselle [ve 
sonra Joselle geldi], 1996; Karen-Susan Fessel: Ein Stern namens 
Mama [Anne adlı yıldız], 1999; Monika Feth: Fee [Peri], 2000; 
Christoph Hein: Mama ist gegangen [Annem gitti], 2004) ya da 
ana karakterlerin genellikle kendini sorumlu hissettiği kaza sonucu 
ölümle (örneğin; Marie Thérèse Schins: Es geschah an einem 
Sonntag [Her şey Pazar günü oldu], 1988; Mats Wahl: Emma und 
Daniel [Emma ve Daniel], 1997; Sue Mayfield: Crash [Çarpışma], 
2007; Jutta Treiber: Die Blumen der Engel [Meleklerin çiçekleri], 
2008; Bettina Wegenast: Hannah und ich [Hannah ve ben], 2008; 
Joyce Carol Oates: Nach dem Unglück schwang ich mich auf, 
breitete die Flügel aus und flog davon [Kazadan sonra toparlanıp 
ayağa kalktım, kanatlarımı açtım ve uçtum] 2008; Suzanne 
LaFleur: Mich gibt´s auch noch! [Ben de hala oradayım], 2009; 
Jenny Valentine: Kaputte Suppe [Bozuk çorba], 2010; Brenda A. 
Ferber: Ein kleines Stück Himmel [Cennetin küçük bir parçası] 
2011) veya açıklanamayan bir ortadan kaybolma ile eş zamanlı 
ilerler (Paulus Hochgatterer: Wildwasser [Sel], 2003; Marjoijn 
Hof: Tote Maus für Papas Leben [Babanın hayatı için ölü fare], 
2008). 
 Kimi kitaplarda kahramanlar, yanlarında olması gereken 
arkadaşlarının üzüntüsünden dolaylı olarak etkilenir (örneğin; 
Annika Holm: Hilf mir, Mathilda! [Bana yardım et Mathilda!], 
1999 ya da Jutta Richter: Hechtsommer [Turna balığı yazı], 2004). 
Kişinin kendi varlığını ve kimliğini sorgulaması kahramanın 
bir kardeşin kaybettiği kitaplarda daha da etkileyici hale gelir 
(örneğin; Ted van Lieshout: Bruder [Kardeş], 2005), bu durum 
özellikle ikiz kardeş söz konusu olduğunda geçerlidir (örneğin; 
Sigrid Zeevaerts: Max, mein Bruder [Kardeşim Max], 1986; 
Peter Pohl und Kinna Gieth: Du fehlst mir, du fehlst mir! [Seni 
özlüyorum, seni özlüyorum!], 1994 ve Tom Kelly: Die Sache mit 
Finn [Finn ile olan şey], 2007).
 Şiddet ve savaş sonucu ölüm ve hayatta kalanların 
travmaları da çocuk ve gençlik edebiyatının konularındandır. 
Peter van Gestel’in Die Winterreise [Kış yolculuğu] (2009) ve 
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Uir Orlevs’in Lauf, Junge, lauf [Koş evlat koş] (2004) yapıtı gibi 
öykülerde soykırım konusuyla hesaplaşma söz konusudur.
 İntihar konusu ergenlik romanlarında saklı biçimde 
ele alınır. Genellikle intiharın nedenleri aracılığıyla ölüm daha 
kavranabilir ve anlaşılabilir hale gelir (örneğin; Mirjam Pressler: 
Stolperschritte [Tökezleyen adımlar], 1981; Gebrand Bakker: 
Birnbäume blühen weiß [Armut ağaçları beyaz çiçek açar] 2001; 
Uwe Britten: Pille [Hap], 2004; Jay Asher: Tote Mädchen lügen 
nicht [Ölü kızlar yalan söylemez] 2009). Bu romanlar aynı 
zamanda aşk ve ölüm arasındaki bağlantıyı kurarlar (örneğin; 
Pernilla Glaser: Auf ganz dünnem Eis [Oldukça ince bir buzun 
üzerinde] 1999 ya da Margaret Wild: Jinx, 2003).
 Bazı çocuk ve gençlik kitapları ölüm ve hastalığı bunu 
yaşayan kişinin bakış açısına göre tanımlar; böylece hayatın 
anlamı, kişinin kendi varoluşu, aile ve arkadaşlara veda etme 
ve hayata veda etme sorunsalları ön plana çıkar (örneğin; Hans 
Stolp: Bleib, mein goldener Vogel. Ein sterbendes Kind erzählt 
[Benimle kal altın renkli kuşum. Ölen bir çocuğun gözünden], 
1989; Jostein Gaarder: Durch einen dunklen Spiegel [Karanlık bir 
aynanın içinden], 1996; Anthony McCarten: Superhero [Süper 
kahraman], 2008 ya da Sally Nicholls: Wie man unsterblich wird 
[Nasıl ölümsüz olunur?], 2008).
 Çocuk ve gençlik edebiyatının ölüm sonrası varoluşla 
ilgili sorulara vermeye çalıştığı cevaplar, İncil’deki cennet ve 
cehennem, kıyamet anlayışına sıkı bir şekilde bağlı değildir. 
Aksine, öteki dünya ve cennete ilişkin bireysel düşüncelere 
dayanırlar. Görüşlerin çoğunluğu genellikle kişinin ölümden 
sonra bireysel varoluş anlayışını uyandırmak için sunulur. Ölen 
kişinin yaşama devam ettiği düşüncesi, yaşayanların anılarında 
tekrar tekrar aktarılır. Bununla birlikte ölümden sonraki yaşam 
düşüncesinin neredeyse istisnasız olarak bu dünyadan daha iyi, 
huzur ve sükûnet dolu olduğu düşüncesiyle şekillenir (Hopp, 
2010:9).
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Örnekler
 Eric-Emmanuel Schmitt’in çok satan kitabı Oskar ve 
Pembeli Meleği, hastalık, ölüm ve ölümün anlamını başkahraman 
ve birinci şahıs anlatıcısı Oskar’ın bakış açısından ele alan bir 
çocuk kitabıdır. Fransız yazarın 2002’de yayımlanan kitabı, 
tedavisi olmayan lösemi hastalığına yakalanmış on yaşındaki bir 
çocuğu konu alır. Doktoru ve ailesi ona öleceğini söyleyemez. 
Oskar ölürken onun karşısında dimdik durabilen ve onunla 
ölümünden bahseden tek yetişkin, hastanede gönüllü olarak 
çalışan ve “pembeli melek” diye adlandırılan biridir. Spor 
yaparken yaşadığı maceraları ve edindiği deneyimleri Oskar’a 
öyküleştirip anlatır. Ona destek olur ve onu tanrıyla tanıştırır. 
Oskar, başlangıçta pembeli meleğin tavsiyesi üzerine Tanrı ile 
gönülsüzce konuşmaya çalışır. Bu kısa roman Oskar’ın Tanrı’ya 
mektuplarını anlatır; Oscar mektuplarında yazmanın iyileştirici 
etkisiyle deneyimlerini ele almaktadır. Oskar, pembeli meleğin 
eşlik ettiği iki hafta gibi hızlandırılmış devinim içerisinde bir 
insan hayatının bütün gelişim evrelerini yaşar. Ergenlik çağına 
girer, aşık olur, anne babasıyla bozuşur ve barışır, aciz doktoru 
suçluluk duygusundan kurtarır, Tanrı ile tanışır, yaşlanır, eli ayağı 
tutamaz hale gelir ve ölür. Metnin sonunda anlatı perspektifi 
değişir ve Oskar’ın ölümünden sonra Tanrı’ya son mektubu yazan 
ve Oskar’ın daha sonra pembe nine dediği pembeli meleğe geçer. 
Bu durum, karşılaştığımız kişilerin hayatı nasıl yaşamaya değer 
kıldığını açıkça ortaya koyar.
 Hıristiyan inancıyla ilgili temel tartışmaya rağmen, öteki 
dünya hakkındaki tartışma tamamen göz ardı edilir. Oskar kalan 
zamanı kendini geliştirmek, inançlı olmak ve Tanrı’yı kabul 
etmek için harcarken, öteki dünya ile uğraşmaz; tamamen şimdiki 
zamanda kalır. Sadece pembeli meleğin mektubunda belirtilen bir 
not, okuyucuya Oskar’ın öteki dünyaya dair kanaatini gösterir: 
“Beni sadece yüce Tanrı uyandırabilir.” (Schmitt, 2005:105).
 Schmitt, korkunç bir hastalık sonucunda bir çocuğun 
ölümünü, vadesi dolmuş bir yaşamın ardından yaşlılıktan 
dolayı ölüme dönüştürür. Böylece ölümün dehşeti ortadan 
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kalkmış olur. Sadece öteki dünya umutlarıyla Hıristiyanlıkta 
iyimserlik ve güvenlik bulan kahraman için değil aynı zamanda 
kendilerini çocuklarının ve arkadaşlarının hastalığı ve ölümüyle 
barıştırabilenler için, bu yolla ürkütücü olmaktan uzaklaşılır.
 Astrid Lindgren Aslanyürekli Kardeşler kitabının 
kahramanı Karl’ın hastalığını ve ölümünü tamamen farklı bir 
şekilde ele alır. Ünlü İsveçli yazarın 1973 yılında yayımladığı 
birinci şahıs anlatıcı bakış açısıyla yazılan kitap, öteki dünyayı 
fantastik bir dünya olarak betimleyerek sonluluk bilincini, 
kişinin kendi varlığının yok olmasını ve ölümden sonraki yaşam 
konusunu sorunsallaştırır. 
 Romanın başında “küçük çocuk” olarak anılan ölümcül 
hasta Karl Löwe, kendisini bu taraftaki dünyada bulur ve sağlıklı 
ağabeyiyle ve ebeveynleriyle yaptığı sohbetlerle ölümüne 
hazırlanır. Jonathan Löwe, macera ve kamp ateşleriyle dolu bir 
ülke olan Nangijala’ya gideceklerine dair ona söz verir. Ağabeyi 
Jonathan trajik bir kaza geçirir, Karl’ı yangından kurtarmaya 
çalışırken onunla pencereden atlayarak ondan önce ölür. Ancak 
Karl kısa süre sonra onun peşinden Nangijala’ya gider. Orada 
hastalıkları iyileşir ve ağabeyiyle birlikte zalim Tengil’e karşı 
bir özgürlük savaşçısı olarak cesaret gösterirler. Dahası küçük 
çocuk aslan yürekli Karl olur. Öykünün sonunda, ölümcül şekilde 
yaralanmış olan Jonathan’ı sırtına alarak acısından kurtarmak ve 
onunla birlikte yaşamak için öteki dünya ülkesi Nangilima’ya 
atlayarak bir aslanın cesaretine sahip olduğunu kanıtlar. Lindgren, 
küçük çocuğun öyküsünü, fantastik bir öykünün gerçek bir öyküsü 
ya da ölen çocuğun ateşli bir rüyası olarak okumayı okuyucuya 
bırakır.
 Cesaret, birliktelik, uyum, arkadaşlık ve kişisel gelişimle 
ilgili olan öteki taraftaki dünyayı tanımlar. Bir başka anlatımla 
hiçbir şekilde kimlik kaybıyla bağlantılı olmayan, aksine bir 
kimlik bulgusuyla ilişkilendirilen bir ölüm söz konusu olur.
 Önceki örnekler kahramanın ölümünü bir olay olarak 
tanımlarken, Wolf Erlbruch’un Ördek, Ölüm ve Lale adlı yapıtında 
ölüm iki karakterden biri olarak karşımıza çıkar. Alman çocuk 
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kitabı yazarı ve illüstratör tarafından 2007 yılında yayımlanan 
resimli kitap, bir fabl’dır. Burada gerçekleşmesi beklenen asıl olay 
ördeğin ölümüdür. Erlbruch, ölüm figürünü betimlerken yaygın 
ölüm temsilleriyle bağ kurar. Ancak ölüm burada Ortaçağ’ın 
korkunç intikamcısı ve yargıcı olarak karşımıza çıkmaz; daha çok 
üzgün ve duygulu bir varlık olarak görünür. Onun “minik ölüm”ü 
büyük, yuvarlak ve hüzünlü gözlere sahip küçük bir iskelettir, 
ölülerin donuk yüz ifadesi onda kesinlikle yoktur, aksine yüzünde 
mimikler oluşmaktadır, üstelik çok da neşelidir. Büyük gözleri 
ile orantılı büyük kafatası onu çocuksu bir figür yapar, öykünün 
yavaş tonu ve illüstrasyonlar ise ona bilge bir yaşlı adam havası 
kazandırır. Ölüm anı, ölüm figürüne temasla görselleştirilir. Ördek 
ölümden onu ısıtmasını ister. İllüstrasyonda her ikisinin de nasıl 
karşı karşıya durduğu, el ele tutuştuğu ve birbirlerinin gözlerine 
bakışları görülür. Ölümün dokunuşunda, bir başka deyişle bir 
arkadaşının kollarındayken ördek hayata veda eder. Bundan 
önce ikisi de ölümden sonra ne olacağı hakkında konuşurlar. 
Bununla birlikte ördek ölümün, ölümden sonraki yaşamla ilgili 
düşüncelerinin hangisinin doğru olduğunu söyleyemediğini fark 
eder. Bu nedenle resimli kitap, verdiği cevaplardan daha çok 
geride soru işaretleri bırakır.
 Erlbruch’un ölüm figürünün tehdit edici hiçbir yanı 
yoktur; ördeğin yaşamının son dönemlerinin sakin, nazik bir 
refakatçisi ve arkadaşıdır. Koruyucu kucaklamanın dilselleşmiş 
imgesindeki ölüm anı, korunaklı bir güven içinde olduğuna dair 
olumlu bir ölüm düşüncesi uyandırır.
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GİZLİ BAHÇE: COVID-19 SÜRECİNDE 
İYİLEŞEBİLECEK BİR YER

Tiffani Angus 

 Frances Hodgson 
Burnett’in 1911 tarihli çocuk 
kitabı Gizli Bahçe, bir kez 
daha sinemaya uyarlanmıştır. 
Eleştirmenler, iyileştirme gücüyle 
ilgili olan filmin tam zamanında 
ortaya çıktığını söylemektedir. 
The Telegraph ise söz konusu filmi 
“mucizevi COVID panzehiri” 
olarak nitelendirmektedir. 
 Kitabın daha önceki film versiyonları 1919, 1949 ve 1993 
yıllarında yapılmıştır. Ne var ki, yapılan uyarlamalardan bu yana, 
yaşadığımız dünyada teknolojik anlamda çok hızlı gelişmeler 
yaşandı ve çocukların hayatı her zamankinden daha çok ekrana 
bağlı hale geldi.   
 Birleşik Krallık’taki yayın, telekomünikasyon ve posta 
düzenleyicisi ve rekabet otoritesi olan Ofcom, ortalama 3-4 
yaşlarındaki çocukların günde yaklaşık 3 saatlerini televizyon 
karşısında geçirdiklerini ortaya koydu. 5-7 yaş aralığındaki 
çocuklar için bu rakam 4 saate, 8-11 yaş aralığındaki çocuklar için 
4 buçuk saate, ergenler içinse 6 buçuk saate kadar çıkmaktadır. 
Bunun doğal bir sonucu olarak, dışarıda oynayarak geçirilen 
vakit tüm zamanların en düşük seviyesindedir. Hal böyle olunca, 
dışarıda oynamayı konu edinen bir filmin, dışarıyla bağlantıları 
kesilen çocuklara yönelik 2020 yılında neden ortaya çıktığı merak 
konusu olma ihtimali vardır. 
 2020 en hafif deyimiyle tuhaf bir yıl oldu. Öyle ki, 2020 
yılı boyunca zaman zaman ülke genelinde sokağa çıkma yasakları 
ve kısıtlamaları yaşandı. Son zamanlarda ise bu kısıtlamalar 
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Birleşik Krallık’ın birçok yerinde yeniden uygulanmaya başlandı. 
Böylesi bir dönemde, doğanın iyileştirici özellikleriyle ilgili 
olan ve içerisinde sihirden, neşeden ve de en önemlisi inzivadan 
esintiler bulunan Gizli Bahçe adlı hikâyenin çocuklara ve belki de 
yetişkinlere her zamankinden daha çok hitap ettiği düşünülebilir. 
Filmin 1994 yılındaki animasyon uyarlamasında yönetmen 
koltuğunda oturan Dave Edward’ın oyuncu seçimiyle günümüz 
gerçekliği arasındaki benzerliklere dikkatleri çeken Helen 
O’Hara, çalıştığı İngiliz sinema dergisi Empire’de filmle ilgili 
“Dışarıya pek çıkmayan travma geçirmiş çocukların bahçede ve 
temiz havada teselli bulması” sözlerine yer verir.  
 İnsana Güç Veren Bahçeler
 Hikâye, Hindistan’daki ailesinin koleradan ölmesi 
sonucunda Yorkshire bölgesinde bulunan eniştesinin malikânesine 
taşınmak zorunda kalan bencil ve ihmal edilmiş bir kız olan Mary 
Lennox’un hayatını konu edinir. Kendi kaderine terk edilen ve 
yeni hayatına alışmaya çaba gösteren Mary, malikânenin geniş 
topraklarını keşfetmeye merak salar. Yaptığı keşif gezintilerinin 
birinde ise gizli bir bahçe bulur. Dört bir yanı sarmaşıklarla 
kaplanmış olan bu gizemli yer, karısının bahçede ölümünün 
ardından eniştesi tarafından yıllar önce kilitlenir. 
 Bahçe, esrarengiz bir şekilde Mary, kendisinin hasta 
olduğunu düşünen şımarık kuzeni Colin ve malikânedeki sevecen 
bir hizmetçinin iyi huylu küçük kardeşi Dickon için karşı 
konulamaz bir yer haline gelir. Mary bu bahçenin oyun oynamak 
için ideal bir yerden daha fazla özellikler içerdiğini düşünür. Öyle 
ki Mary, doğanın iyileştirme, sevgi bağları oluşturma ve neşe 
getirme gücü olduğundan yola çıkarak, bu bahçenin de geçmişin 
yaralarını sarabileceğine ve umutsuz olarak nitelendirilen kederi 
yok edebileceğine inanır.    
 İnsanları iyileştirme kaynağı olarak doğanın önemi, 
sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde çok daha belirgin hale geldi. 
Öyle ki bu süreçte insanlar, haberlerden ve dört duvar arasından 
kaçmak için kendilerini yeşil alanları arzular halde bulmaya 
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başladı. İnsanların sahip olduğu bahçeler, parklar ve yeşil alanlar 
çocukların koşuşturabileceği, yetişkinlerin ise dinlenebileceği 
önemli yerler haline geldi. Tıpkı Gizli Bahçe’de olduğu gibi 
insanlar, doğayı yeniden keşfetti ve doğa da insanlara yeniden 
hayat verdi.  
 Zamanda Yolculuk
 Çocuk edebiyatı söz konusu olduğunda, bahçeler hayal 
kurulan, macera yaşanılan ve hatta zamanda yolculuk yapılan 
yerlerdir. Philippa Pearce’nin Tom’un Geceyarısı Bahçesi, Lucy 
M. Boston’un Yeşil Knowe Çocukları, Andre Norton’un Lavanta-
Yeşil Büyüsü adlı kitaplarında bahçeler çocukları zamanda 
yolculuğa çıkarır. Çocuklar bu serüvende bahçenin geçmişinden 
insanlarla veya tarihsel olarak önemli kişilerle karşılaşır. Bu kişiler 
kendilerinden önceki insanlarla ya çatışma içinde olanlardır ya da 
geçmişte kendilerine kötü davranılan veya tehlikede olan kişileri, 
özellikle de küçük çocukları kurtarmaya yönelik harekete geçen 
kişilerdir. 
 Bahçeler hataların düzeltildiği, nirvanaya ulaşıldığı ve 
yaşam döngüsünün süreklilik arz ettiği yerlerdir. Bununla birlikte 
bahçeler, zamanın kendisini de temsil eder: büyüme ve değişim 
bahçelerden hiç eksik olmaz. Ekilen her bir tohum, geleceğe dair 
umutları da içinde barındırır. 
 Her ne kadar Gizli Bahçe zamanda yolculuk yapılan bir 
araç olmasa da, geçmiş ve bugün arasında bir köprü görevi görür. 
Hikâyede ailelerin geçmişte yaşadıkları büyük sarsıntılar ile 
hesaplaşılır, içinde bulunulan zamanın acıları giderilir ve hayatta 
kalanlara hep birlikte daha umutlu bir gelecek sunulur.   
 Bahçeler ve zaman (veya zamanda yolculuk) arasında 
kurulan bu bağ, geçmiş ile belirsizliklerle dolu geleceği 
bağdaştırmanın bir yolunu arayan 2020 yılının izleyicilerine hitap 
edebilir. Birçok yetişkinin bile meraklısı olduğu bu hikâyede, 
yetişkinler de çocukluklarını yeniden keşfedebilir ve daha 
münzevi bir yaşamın mümkün olduğu eski zamanlara bir anlığına 
da olsa kaçamak yapabilir. 
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 Bahçeye giren insanların karakterleri, bahçeyle aralarında 
nasıl bir bağ kurduklarını etkiler. Yetişkinlerden farklı olarak 
çocuklar, bahçelerle aralarında çok daha farklı bir ilişki kurarlar. 
Yetişkinler bahçeleri ağır işlerin yapılması gereken yerler olarak 
görürken, çocuklar tüm bu ağır işlerin eğlenceli kısmını görür 
ve bahçeleri koşup oynayabilecekleri yerler olarak algılar. 
Gizli Bahçe’deki çocuklar içinse söz konusu bahçeler sırasıyla 
macera, eğlence ve iyileşme yerleridir. Bu durum kuvvetle 
muhtemel hikâyenin uzun ömürlü olmasının altında yatan en 
önemli etkendir. Öyle ki, söz konusu hikâye iklim değişikliğinde 
sorunların yaşandığını ve bazı ekosistemlerin tahrip edildiğini 
inkâr etmenin hiç de mümkün olmadığı bu dönemlerde doğanın 
iyileştirici gücüne olan inancı destekler niteliktedir.      
 Yedi ay boyunca yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları, yeşil 
alanlara duyulan özlemin ziyadesiyle artmasına yol açtı. Gizli 
Bahçe’nin beyaz perdeye uyarlanan bu yeni filmiyle beraber, 
bahçelerle insanlar arasındaki sevgi bağı televizyon ekranları 
aracılığıyla yeniden hayat buldu. Evlerin içinde sıkışıp kalan 
insanlar çocukların sahip olduğu masumiyet ruhunu arzulamaları 
misali, bahçelerin kapısını aralayabilir ve hem iyileştirici hem 
de mütemadiyen devam edip ebediyete uzanan özelliğinden 
faydalanarak büyülü yemyeşil bir harikalar diyarına kavuşabilir. 

İngilizceden Türkçeye Çeviren: Ali Ölmez
Çeviri Editörü: Asalet Erten
Kaynak Metin: “The Secret Garden: a place of healing during 
COVID-19” başlıklı kaynak metin The Conversation dergisinde 
yayınlanmıştır. (Çevrimiçi) https://theconversation.com/the-
secret-garden-a-place-of-healing-during-covid-19-148122, 
27.12.2020
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TÜM ZAMANLARIN EN İYİ 10 FANTASTİK 
GENÇLİK EDEBİYATI ESERİ1

 Her ne kadar öğretmenleriniz size Moby-Dick veya Büyük 
Umutlar gibi klasikleri okutmuş olsa da, kalbinize en çok dokunan 
kitapların çoğu gençlik yıllarınızda okuduklarınızdır. Yeşilin Kızı 
Anne’deki kandırıkçı Anne Shirley ile ilk karşılaşmasını kim 
unutabilir? Yahut Harry, Hermione ve Ron'la geçen yılları? Yahut 
Açlık Oyunları'nı uluslararası bir hadise haline getiren çığır açan, 
göz alıcı sahneleri?
 Neyse ki, yazarlar bugün gençlik edebiyatını inanılmaz 
derecede heyecan verici yönlere taşımaya devam ederken, bu 
çağ gençlik edebiyatı için gerçek anlamda bir altın çağ haline 
geldi. Esasında, gençlik edebiyatı kendi başına güçlü bir tür 
olarak edebiyat sahnesine adım atmış, hepimizin karşısına 
yeni rol modeller çıkarmış ve bireylik, cinsiyet, cinsellik ve ırk 
konularında önemli sohbetlere öncülük etmiş bir edebi türdür.
 Bu nedenle, ister yeni favoriler arıyor olun isterse de eski 
mücevherleri tekrar keşfetmek istiyor olun, bu yazıda aradığınız 
her şeyi bulacaksınız. Gecikmeden, işte tüm zamanların en iyi 10 
fantastik gençlik edebiyatı eseri.

1. Yerdeniz Büyücüsü, Ursula K. Le Guin
 Bilim kurgunun en iyi yazarlarından olan Le Guin 
tarafından kaleme alınan bu öncü romanı listenin dışında bırakmak 
olmaz. Yerdeniz Büyücüsü, bir adadaki büyücü okuluna gitmek 
üzere yola çıkan sihirli güçlere sahip Ged'in başlangıç öyküsünü 
anlatılmaktadır. Yetenekleri öğretmenlerini ve diğer öğrencileri 
etkilemesine rağmen, Ged yeteneklerini kontrol etmekte 
zorlanır ve bir gün ters giden bir büyü, ona saldıran korkunç bir 
"gölge yaratık" ortaya çıkarır. Ged ondan kurtulup büyücülük 
becerileriyle okuldan mezun olur, ancak gölge onun peşine düşer 

1 Yazının orijinali https://reedsy.com/discovery/blog/young-adult-books 
adresinde yer almaktadır. Bu yazı içerisinde, belirtilen eserlerin Türkçeye 
çevrilmiş olanlarına yer verilmiştir. 
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ve yaptığı her şeyde beliren bir tehdit halini alır. Kahramanımız 
sonunda evrenin dengesini ciddi şekilde bozduğunu ve bunu 
düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini fark 
eder.

2. Bitmeyen Öykü, Michael Ende
 Bastian yalnız bir çocuktur. Kaderine terk edilmiş bir 
Fantastik dünyada yaşamaktadır. Burası, Bastian'a bir kafese 
kapatılmış gibi hissettiren bir yere dönüşmüştür. Bitmeyen Öykü, 
ejderhaları, devleri, canavarları, sihri, imparatoriçesi ve diğer 
her şeyi ile sizi iliklerinize kadar kendine çekecektir. Dünyanın 
her tarafında kime sormak isterseniz sorun. Michael Ende'nin 
kaleme aldığı Bitmeyen Öykü’yü kim okursa okusun, bir daha 
asla eskisi gibi olamadı. Bu, kitabın sayfalarından dışarı taşan göz 
kamaştırıcı hayal gücünden, üslubun güzelliğinden veya yaratılan 
evrene ait o unutulmaz doğanın çelişkilere gebe olmasından 
kaynaklanıyor olabilir. Kesin olan bir şey var ki o da şudur: Sade 
bir öyküyü çağlar boyunca okunacak bir klasiğe dönüştüren o 
olağanüstülüktür. 

3. Talihsiz Serüvenler Dizisi, Lemony Snicket
 Hiçbir yazar saçmalıkla trajediyi Lemony Snicket kadar 
dengeli kullanmamıştır. Snicket, Baudelaire ailesinin talihsiz 
çocuklarını konu edinen, son derece karanlık ancak enfes bir 
akıcılığa sahip on üç kitaplık Talihsiz Serüvenler Dizisi’nde 
yeteneklerini tam anlamıyla sergilemektedir. Ebeveynlerinin 
ölümleri ve her kitapta yeni bir kimliğe bürünen dizinin kötü 
şöhretli (gülünç de olsa) kötü adamı Kont Olaf tarafından evlat 
edinilmeleriyle çocukların sorunları da baş gösterir. Her şey, 
Baudelaire ailesinin daima ulaşılmaz görünen muazzam serveti 
içindir.
 Çeşitli tuhaf bakıcıyla defalarca sefil duruma düşseler ve 
ebeveynlerinin ölümünün arkasındaki sırları (ait oldukları gizemli 
örgüt de dahil) açığa çıkarma konusunda çok az başarı elde etseler 
de, çocuklar şans eseri her şeyi atlatır. Her fırsatta önlerine bir 



106

engel çıktığına şahitlik etmek özellikle genç okurlar için sinir 
bozucu olacaktır. Olay örgüsü karmaşıklaştıkça, ahlak ve "iyiye 
karşı kötü" kavramlarına dair entrika, heyecan ve düşündürücü 
fikirler çekilen her tür zahmete değecektir. 

4. Sineklerin Tanrısı, William Golding
 Lise dönemindeki bir grup çocuğu konu edinen bu kitap, 
Westeros’un karanlık hikayeleri kadar gülünçtür. Sineklerin 
Tanrısı hakkında bir ödev hazırlamak zorunda kalmadıysanız, 
kitabın konusunu sizin için kısaca özetleyelim. Bir grup erkek 
çocuk ıssız bir adanın yakınlarında kaza yapar ve başlarında bir 
yetişkin olmadan hayatta kalmaya çalışır. Ama okul korosunda 
şarkı söylemenin kendi başlarına karar alma konusunda hiçbir 
faydası olmadığı ortaya çıkar ve çocukların vahşi doğayı 
medenileştirme girişimleri hızla kaosa dönüşür.
 Golding’in şaheseri, kinayeli bir eser, didaktik bir öykü ve 
insanın kalbindeki (ya da en azından yirminci yüzyılın ortalarında 
İngiliz bir çocuğun kalbindeki) karanlığa ürpertici bir bakış 
olarak değerlendirilebilir. Sineklerin Tanrısı’nı, karanlık, büyülü 
olmayan ve Narnia karşıtı bir öykü olarak görebilirsiniz; İkinci 
Dünya Savaşı dönemine ait İngiliz gençlerini tuhaf bir yerde bir 
başına bırakmanın altın çağ yerine iç çekişmelerle sonuçlandığı 
bir öyküdür. 

5. Uyumsuz Serisi, Veronica Roth
 Açlık Oyunları sonrası dünyayı konu edinen birçok 
gençlik edebiyatı eseri, sevilen üçlemenin geride bıraktığı distopik 
boşluğu doldurmaya çalıştı. Ancak çok azı aynı heyecanı taşıyan 
ve aynı derecede sürükleyici olan bir öyküyü okurlara sunmayı 
başardı. 
 Uyumsuz bunu başaranlardan biridir. Alternatif bir 
geleceğin Chicago'sunda geçen öyküde, toplum, beş gruba 
ayrılmıştır: Yardımseverliği önemseyen Fedakarlar, barışa değer 
veren Dostlar, bilgiye değer veren Bilgeler, açık sözlülüğe değer 
veren Dürüstler, cesarete değer veren Cesurlar. Bu grupları 
Hogwarts Evleri gibi düşünebilirsiniz, rekabetin çok daha yüksek 
ve bölünmelerin çok daha keskin olduğu bir hali tabii.
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 Peki içlerinden biri tek bir kategoriye sığmak istemezse 
ne olur? Serinin can alıcı sorusu budur. Göreceğiniz gibi, farklı 
olmak, tehlike ve sorun demektir. Bu öykü, sizi hızla maceraya 
sürüklemekle kalmayacak, aynı zamanda ayağa kalkmanın ve 
kendinize karşı dürüst olmanın önemini de size hatırlatacaktır. 
Gençler için yazılmış bir romandan başka ne beklenebilir ki 
zaten?

6. Eragon, Christopher Paolini
 Kişisel yayıncılık alanında en köklü başarı öykülerinden 
biri olan Eragon, okurları ejderhanın sırtına biniyormuş gibi 
hissettikleri bir macera dünyasına sürükleyecektir.
 Klasikleşmiş fantastik romanların çoğunda olduğu 
gibi, Eragon’daki kahramanımız da çok mütevazı bir başlangıç 
yapmaktadır: Öykü bir çiftlikte başlar. Eragon'un doğumundan 
hemen sonra annesi tarafından terk edildiği amcasının çiftliğinde. 
Kahramanımız, yakındaki ormanda avlanırken gizemli bir "taş"a 
rastlar. Ancak kısa süre geçmeden ödülünün taş değil, bir ejderha 
yumurtası olduğunu keşfeder!
 Bu keşif, Eragon'un ejderha süvarisi olduğu gerçeğinin 
açığa çıkmasına yol açar ve onun hayatında yepyeni bir sayfa 
açar; macera, sihir, güç ve tüm krallık için kalıcı sonuçları olacak 
seçimlerle dolu bir sayfadır. Eragon, elindekinden daha fazlasına 
ulaşmak isteyen her çocuğun hayal gücüne seslenen aşırı eğlenceli 
bir romandır.

7. Illuminae, Amie Kaufman
 Bu çılgın derecede yaratıcı eser çarpıcı ve çizgi romanımsı 
olay örgüsüyle okurlara galaksi boyutunda bir uzay operası 
sunmaktadır. Illuminae, çok gizli röportajlardan, sırlarla örülü 
e-postalardan ve dev uzay gemilerinin yapısını ortaya koyan 
şık çizimlerde oluşan ve görsel bir şöleni andıran bir mektup 
romandır. Her sayfa çevirişinizde kendinizi muhteşem bir cennet 
haritasına bakarken bulmanız işten bile değildir. Kusursuz bir 
şekilde betimlenen yıldızların, mega şirketlerin bombacı filoları 
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yönettiği ve tüm gezegenlerin bir yıkımla karşı karşıya olduğu bir 
savaş bölgesinin sınırlarını çiziyor olması çok kötü.
 Karmaşık mı geldi? İşin içinde bir de aşk hikayesi 
olduğunu duyana kadar bekleyiniz. Genç kahramanımız 
Kady Grant, yaşadığı gezegenin aniden işgal edilmesiyle başa 
çıkmaya çalışan, yetenekli bir bilgisayar korsanı olabilir, ama 
aynı zamanda tatlı ama beceriksiz Ezra Mason'dan kısa süre 
önce ayrıldığı için sersemlemiş bir lise öğrencisidir. Maalesef 
Kady'nin duygularını düşünmeye pek vakti yok çünkü işgalci 
savaş gemileri ensesindedir. Belki de en iyisi budur çünkü yeni 
terk ettiği eski sevgilisiyle el ele verip onlarla savaşmaktan başka 
seçeneği olmayacaktır.

8. Efsane, Marie Lu
 Kuşkucu okurlarımız distopik edebiyatı gelir kaynağından 
başka bir şey olarak görmese de, mesele Marie Lu olduğunda, 
kimse buna itiraz etmeyecektir. Elbette, Marie Lu’nun acayip 
popüler kitabı Efsane, ister Açlık Oyunları ile karşılaştırılsın, 
isterse de Lionsgate ile film anlaşması imzalasın, zor beğenenlerin 
reddedemeyeceği tüm noktalara temas etmektedir. Efsane, en katı 
okurları bile yumuşatacak bir olay örgüsüne sahip ve zengin renk 
paletiyle büyüleyici bir dünya yaratmaktadır. Victor Hugo’nun 
Sefiller'inden esinlenen kaç sanal alem macerası var ki zaten?
 Lu’nun cüretkâr yeniden yazımı, 1789 Fransız Devrimi 
sonrası dünyayı Los Angeles merkezli bir polis devletine 
dönüştürmekle kalmaz, Hugo’nun Javert ve Valjean adlı 
karakterlerinin yerine iki zeki ama sorunlu genci koyar. Bunlardan 
biri, erkek kardeşinin cinayetini çözmeye çalışan, askeri eğitim 
almış bir dahi olan June’dur. Öbürü de erkek kardeşi korkunç bir 
salgına yenik düşmüş bir cinayet zanlısı olan Day’dir.
 Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir suç 
soruşturmasında karşı karşıya gelen June ve Day, entelektüel 
anlamda birbirinin ruh ikizi olduklarının sonunda farkına varırlar. 
Aralarında beklenmedik kıvılcımlar çakarken, ev dedikleri bu 
şehrin kendileri için o kadar da güvenli olmadığını anlayacaklardır. 
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9. Percy Jackson ve Olimposlular, Rick Riordan
 Rick Riordan’ın çığır açan fantezi serisi Percy Jackson, 
milenyumun bu yakasındaki en iyi ön kabullerden biriyle 
açılmaktadır: On iki yaşındaki Percy Jackson, Poseidon'un oğlu 
olduğunu keşfeder. Bu gerçek onu yeni kimliğine alıştığı ve diğer 
yarı tanrı çocuklarla tanıştığı Melez Kampı'na götürür. Percy, 
arkadaşları Luke ve Annabeth ile, çok geçmeden tehlikeli bir 
maceraya atılır. Hedefleri, Olimpos’u kaosa sürükleyen Zeus'un 
kaybolan şimşek demetini bulmaktır. Bu öykü, heyecan dolu bir 
gerilim ve büyüleyici mitolojik uyarlamalarla örülü, sürükleyici 
Percy Jackson beşlisinin başlangıcıdır. 

10. Son Tekboynuz, Peter S. Beagle
 Bu kitapta, tek boynuzlu atların yaşadığı uzak bir diyarda 
yeşil ormanın derinliklerinde yer alan çayırlarda olmaktan 
memnuniyet duyan bir atın öyküsü anlatılmaktadır. Bir gün 
kitabımızın kahramanı türünün sonuncusu olduğunu ima eden 
fısıltılı bir konuşmaya kulak misafiri olur, bu haber üzerine 
kardeşlerine ne olduğunu öğrenmek için bir yolculuğa çıkar. Bu 
klasikleşmiş kitapta, Peter Beagle, büyü, umut, mizah ve alınan 
acı tatlı derslerden oluşan bir peri masalı yaratmıştır. Öykü 
boyunca yarı kuş mitolojik canavarlarla, cadılarla, büyücülerle 
ve krallarla karşılaşacaksınız, hepsi öyle güzel betimleniyor ki 
yüreğinizde kesinlikle iz bırakacaklar. Bitirdikten çok sonra bile 
sizin için kusursuzluğunu koruyacak bir kitap arıyorsanız, Son 
Tekboynuz tam size göredir. 

İngilizceden Türkçeye Çeviren: Göksenin Abdal
Çeviri Editörü: Asalet Erten
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://reedsy.com/discovery/blog/
young-adult-books , 11.01.2021
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RENATE WELSH'İN YAPITLARINDA GENÇ 
KIZ VE KADIN FİGÜRLERİNİN İNCELENMESİ

Réka Dankó-Kovács

Avusturyalı yazar Renate Welsh, önceki dönemlere ait 
masallara özgü çocukların dünyasındaki idilleri çözümleyerek 
ve sosyal etkileri yazmaya başlayarak, 70’li yıllarda çocuk ve 
gençlik edebiyatı alanında esaslı dönüşüm sağlayan yazarların 
önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Yazar, Geschichten 
Hinter den Geschichten [Hikâyelerin Ardındaki Hikâyeler] 
başlıklı otobiyografik yapıtında, yeni edebiyatın nasıl olması 
gerektiğini şu sözlerle açıklar: “Edebiyat gerçekçi olamaz; ancak 
inandırıcı olabilir, olmak zorundadır. Böylece gerçek olanı daha 
somut hale getirilebilir ve ona olasılıklarla ilgili yeni bir boyut 
kazandırabilir.”1 Bu yeni akıma ait yapıtlarda okuru birlikte 
düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden açıklayıcı ve sorunlara 
yönelen konular ön plana alınmıştır. 

Renate Welsh, çocuklara yazdığı kadar yetişkinlere de 
yazarak kitaplarıyla dünyayı daha yaşanabilir hale getirmeyi 
umut etmektedir. Ona göre “dilsel dünyalar, gerçek dünyayı 
şekillendirmeye ve dönüştürmeye yardımcı olabilir.”2 Welsh’in 
gerçekçi hikâyeleri keskin gözlemlerinden ve empatiyle 
dinlediklerinden doğmuştur. Welsh, Ich habe zu hören gelernt3 
[Dinlemeyi öğrendim] başlıklı röportajında hızla akıp giden 
dünyamızda dinlemenin önemine dikkat çeker. Welsh, her zaman 
güçsüz olanların yanında durur; buna çocuklar dahildir. Çocuklar 
henüz kendileri adına konuşamazlar. Bu nedenle yazarın amacı, 
çocukların sesi olmak ve kendi eylemlerini gerçekleştirebilmeleri 
için onlara cesaret vermektir. 

1 Welsh, Renate, Geschichten hinter den Geschichten: Innsbrucker Beiträge 
zur Kulturwissenschaft, 1995, s. 14
2 A.g.e. s. 9 
3 “Jugendbuchautorin Renate Welsh: Ich habe zu hören gelernt”, D-Blatt, no. 
18, 2002
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Renate Welsh’e ait kitapların çoğunda ana karakterler 
genç kızlar veya kadınlardır. Bu zengin yelpazeden birçok 
yapıt ele alınabilir ve yapıtlardaki genç kız ve kadın figürleri 
farklı açılardan incelenebilirdi. Bu çalışmada, yapıtlara feminist 
bakış açısıyla yaklaşılmamış ve erkek-kadın karşıtlığından 
hareket edilmemiştir. Ayrıca genelleme yapmaktan kaçınılmıştır. 
İnceleme yöntemi seçiminde özellikle modern çocuk ve gençlik 
edebiyatı konularına odaklanılmıştır. Bu nedenle ergenlerin temel 
sorunlarını, bir başka ifadeyle ergenlerin kimlik arayışlarını 
incelemeye karar verilmiştir. Böylece Welsh’in, bu sorunsalı 
içeren ve kimliğin geliştirilmesi ve savunulmasını ele alan 
yapıtlarına dikkat çekilecektir.

Kimlik inşası, ergenlik döneminin gelişme evresinin 
önemli hedeflerinden biridir. Günümüzde kişinin kendi kimliğini 
araması, gelişme sürecinde ergenleri yakından ilgilendiren 
“Aslında ben kimim?” sorusuyla ön plana çıkar. Ancak kimlik 
geliştirme süreci, ergenin yetişkinler dünyasına girmesiyle 
tamamlanmış olmaz. Bu makalede, tam da kimlik geliştirme 
sürecinin ömür boyu süren bir süreç olduğu savı ortaya koyulmaya 
çalışılacaktır. Ego kimliği veya kişisel kimlik, beden, bilinç ve 
içeriden dışarıya değil dışarıdan içeriye doğru gelişen toplumun 
kesişim noktasında yer alır.4 Renate Welsh’in yapıtlarında yer 
alan ana kahramanlar, başta hayatın içinde olmak üzere özel 
hayatlarında, toplumda ve iş hayatlarında yerlerini ararlar. Bu 
kahramanlar kendilerini çıkış yolu aradıkları bir kriz ortamında 
bulurlar. Bu süreçte ergenlerin hem ebeveynleriyle, hem diğer 
yetişkinlerle, hem de akranlarıyla olan ilişkileri büyük önem taşır. 
Böylece kimlik arayışı konusu aile ve okul hayatıyla bütünleşir 
ve tüm kuşakları etkiler. Renate Welsh yapıtlarında sorunlar ve 
sorular için hazır çözümler veya cevaplar sunmaz, aksine soru 
sormak için cesaret verir. 

4 Bunun için bkz.: Marquard, Otto, Karlheinz Stierle (yay. haz.), Identität, 
Wilhelm Fink Yayınevi, Münih, 1979
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Genç kız ve kadın figürlerinin kimlik inşası perspektifinden 
yola çıkarak yapacağımız çözümleme için üç yapıt seçilmiştir. 
Bunlar temel sorunsalımız dışında aslında başka konulara da 
dokunan Zwischenwände [Paravanlar] (1978), Spinat auf 
Rädern [Tekerleklerin Üzerinde Ispanak] (1991) ve Besuch aus 
der Vergangenheit [Geçmişten Gelen Misafir] (1999) başlıklı 
yapıtlardır. Birinci yapıtta kimlik arayışı gündelik bir hikâyede 
yansıtılmıştır; ikinci yapıtta ise konu başka ülkede yaşamanın 
oluşturduğu yabancılık hissiyle genişletilmiştir ve üçüncü yapıtta 
geçmişle hesaplaşma sorunu gündeme getirilmiştir. Bu üç yapıt, 
üç farklı kuşaktaki kadınları ve kadınların kimlik arayışlarına 
ilişkin üç farklı yolu tanıtmaya imkân tanır. Yazar üç kuşak kadını, 
bir başka deyişle kız çocuklarını, annelerini ve büyükannelerini 
yapıtında ele alarak kimlik geliştirme sürecinin ömür boyu süren 
bir süreç olduğunu gösterir. 

Yazarın odağında, yukarıda belirtilen yapıtlardaki Karla, 
Maria ve Lena tarafından temsil edilen GENÇ KIZLAR vardır. 
Genç kızlarının hepsi birbirinden farklı olsa da ortak noktaları, 
hepsinin kendini bir kriz ortamında bulmasıdır.

Zwischenwände5 başlıklı yapıtta, ana kahraman olan 
Karla 16 yaşındadır ve teknik ressam olmak istediği halde bir 
çiçekçide çiçekçilik yapmayı öğrenmiştir. Mütevazı bir çevreden 
gelmektedir ve yazar verdiği bu örnekte, kendisiyle ve çevresiyle 
çatışan bireyin kimlik arayışıyla ilgili gündelik bir hikâye sunar. 
Bu durum, birçok kişinin onunla özdeşleşmesine imkan sağlar. 
Karla, kendisiyle barışık biri değildir ve başkalarıyla da gerçek 
bir iletişimi yoktur. Bu nedenle kendisiyle, diğerleriyle ve hayatın 
anlamıyla ilgili sorularını başkalarına yönlendiremez. Karla, aile 
içinde ve çiçekçide olduğu kadar, hayatın sahnelerini oluşturan 
kulüpte de kendini yalnız hisseder ve dokunulmaz dünyasına 
çekilir. Karla’nın kendine güvensizliği aile içindeki çatışmasının 
üstesinden gelmesini ve başkalarının sorunlarını alımlamasını da 
engeller. Diğer insanların düşündüğünden farklı olduğunu veya 
5 Welsh, Renate, Zwischenwände, Jungbrunnen Yayınevi, Viyana, Münih, 
1978
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olabileceklerini deneyimlemesiyle onun da farklı, “henüz hiç 
tanımadığı” bir kişiliği olduğu düşüncesi belirir.6 

Toplumsal süreçlerden oluşan ego kimliğinin temelleri 
arasında ötekilerin farklı olması durumu da yer alır. Renate 
Welsh’in de belirttiği gibi kimlik inşasında sadece “ben” değil, 
aynı zamanda karşı tarafı temsil eden “sen” de önemlidir. Yazar, 
kişinin kendi hislerinin yanı sıra başkaları tarafından algılanması 
gereken hislerinin önemini de savunur. 

Karla, kendine güveni olmayan, kendini gösteremeyen 
ve kendi adına konuşamayan bir bireydir. Renate Welsh’in de 
ifade ettiği gibi “en kötü tutsaklıklardan biri”7 olan suskunluk, 
Karla'nın etrafına bir duvar örülmesine neden olur. Kendi dilini 
geliştirme, kendisi ve başkaları için sorumluluk alma konusunda 
büyükannesi samimiyetiyle ve açık görüşlülüğüyle Karla’nın 
yanındadır. Böylece Karla, kendisini başkalarına karşı ifade 
etme konusunda ilk adımı atmayı başarır. Ailesine karşı da 
kendi isteklerini savunacak güce sahiptir. Artık çaresiz değildir 
ve sözünü geçirmeyi dener; tıpkı bu alıntıda ifade edildiği gibi: 
“Öfkesi adeta boğazına düğümlenmişti. Artık titremiyordu 
bile. ‘Hayır’, dedi.”8 Karla, kimliğini geliştirme mücadelesinde 
her şeyin kendisine bağlı olduğunu öğrenir. Şimdiye kadar 
küçük dünyasının tehlikede olduğunu gördüğünde kaçmayı 
tercih etmiştir. Fakat artık şu sözleri söyler: “Bundan böyle 
kaçmayacağım.”9 Hikâye, Karla’nın bu sözleriyle biter. Bizler 
okur olarak bu noktada Karla’nın sadece aldığı kararı anlar ve 
bunu gerçekleştirmesini umut ederiz. 

6  Welsh, Renate, Zwischenwände, s. 84
7  Renate Welsh ile gerçekleştirilen söyleşi için bkz.: Jugendliteratur, 1991, 
sayı: 3-4
8  Welsh, Renate, Zwischenwände, s. 110
9  A.g.e. s. 119
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Spinat auf Rädern10 başlıklı yapıtta 10 yaşındaki kahraman 
Maria’nın kimlik arayışı, yabancılık sorunsalıyla genişletilmiştir. 
Maria, Romanya’dan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızıdır. Alman 
kimliğinin bilincinde olan Maria, Viyana’da yeni bir anavatan 
edinme umudunu taşır. Romanya'da Alman olarak dışlanan 
Maria, Viyana’da Rumen olarak hakarete uğrar. Maria, Karla gibi 
kendine güvensiz değildir, ama dışlanmak bir kimlik krizine yol 
açar. Böylece Maria Türk arkadaşı Fasiye ile birlikte kendilerine 
şu soruyu sorar: “Kim olduğumu nasıl anlayacağım?”11 Güçlü 
bir kişiliğe sahip olması bile dışlanma karşısında kendini geri 
çekme ve içe kapanma tutumlarını sergilemesine engel olmaz. 
Kendi isteğiyle kendini diğerlerinden soyutlayan ve yaşı büyük 
arkadaşı Paula Teyze, Maria’ya uyumun kişinin sadece kendi 
görevi olmadığını öğretir. Kimlik inşa sürecinde tüm taraflara, 
hem uyum sağlamaya çalışan hem de kabul eden taraflara önemli 
roller düşer. Maria gelişim sürecinde, yabancılık hissinin hiçbir 
zaman yok olmayacağını ama bunu verimli bir şekilde hayatıyla 
bütünleştirebileceğini anlar. Bir zamanlar Romanya’da yaşamış 
olan Maria artık yoktur, ama sadece Avusturya’ya ait bir Maria 
da belki hiçbir zaman olmayacaktır. Maria temkinli bir şekilde 
şunu söyler: “Geri dönmek istemiyorum. Yani, istiyorum ama 
dönemiyorum. Orası bir memleket gibi değil, ama burası da 
değil.”12

Maria Gabel bir makalesinde, yazarın bu yapıtla “kişiye 
özgü özellikleri koruma cesaretini”13 vermeyi amaçladığını 
belirtir. Yazar hikâyeyi Maria’nın, bir göçmenin gözünden anlatır. 
Bu kişisel anlatım biçimi, bize yabancı olan dünyaya bir kapı 
arılar. 

10  Welsh, Renate, Spinat auf Rädern, Obelisk Yayınevi, Innsbruck, Viyana, 
1991
11  Welsh, Renate, Spinat auf Rädern, s. 39
12  A.g.e. s. 101
13  Gebel, Maria, “Was will die Rumänin?”,  Das Fremde und das Andere, 
yay. haz. Petra Büker, Clemens Kammler. Juventa, Weinheim, Münih, 2003, 
s. 131
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Besuch aus der Vergangenheit14 başlıklı üçüncü yapıt 
çağdaş roman özelliklerini taşır. 14 yaşındaki ana kahraman Lena, 
hikâye boyunca çocukluk döneminin verdiği güven duygusundan 
yetişkinler dünyasının sorunlarına doğru geçiş yapar. Lena 
için sınır çizgisi, tarihle, kendisiyle, annesi ve büyükannesiyle 
hesaplaşmasına yol açan olay Nazi döneminde genç kız olarak 
Viyana’dan, şu an Lena’nın oturduğu evden sürülen Yahudi 
Bayan Greenburg ile karşılaşması olur. 

Bu yapıtta Lena’yı iletişime açık ve eleştirel bakış açısına 
sahip bir kız olarak tanımaktayız. Ancak Bayan Greenburg’un 
ortaya çıkmasıyla Lena, güvensizlik duygusu hissetmeye başlar. 
Lena, tarihsel geçmişi sadece kitaplardan bilmekte ve artık geçmiş 
ile bugün arasındaki ilişkiyi anlamlandırmaya çalışmaktadır. 
Lena, Bayan Greenburg ile sohbetleri sayesinde tarihsel geçmişin 
genç kuşaklar için de önemli olduğunu anlar ve bugünün geçmişe 
bağlı olduğu düşüncesini savunmaya hazır olduğunu belirtir. 
Lena’nın kişiliği daha komplike hale gelmiştir; artık kendini diğer 
insanlarının yerine koyabilmekte, mevcut ırkçılığı ve dışlanma 
biçimlerini kesin bir şekilde algılayabilmekte ve kendisiyle de 
ilgili olan güncel siyasette yaşananlara tepki gösterebilmektedir. 
Lena, Bayan Greenburg’dan herhangi bir konuya önceden açıklık 
getirilmediği takdirde eski adaletsizliklerden yeni adaletsizlikleri 
doğacağını öğrenmiştir. Başkalarının eylemlerinin ardında yatan 
motivasyonu anlamaya çalışır ve belirli bir çizgide ilerleyen 
davranışları, hem annesinin hem de büyükannesinin önceki 
inançları üzerinde düşünmesine neden olur. 

Yukarıda ele alınan yapıtlardaki genç kızların hikâyeleri 
farklı bağlamlarda geçmektedir. Hepsinin karakteri farklıdır ve 
kimlik arayışları çeşitli konularla aktarılmıştır. Yazarın görüşüne 
göre, hepsi karakter değişimine ve zenginleşmesine yol açan 
süreçte olumlu yönde gelişme gösterirler; ancak gelişim süreci 
tamamlanmış olmaz. Mahlte Dahrendorf’un da işaret ettiği gibi 
“Değiştirilebilen ve değiştirilmesi zorunlu olan şeyler vardır; 
14  Welsh, Renate, Besuch aus der Vergangenheit, Arena Taschenbuch, 
Würzburg, 2001
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ama bazı şeyler vardır ki, onların karşısında ancak kendinizi 
değiştirebilirsiniz…”15

Yazarın gücü, sıradan insanların gerçek gündelik 
hayatını yansıtmasında yatar. Böylece yazar, okurlara gerçekten 
özdeşleşme imkanları sunar.

ANNE kuşağı, tartışmadan o kadar olumlu bir şekilde 
çıkmaz. Yazar, bu kuşağa daha az özgürlük alanı sunar ve 
karakterleri ayrıntılı biçimde tanıtmaz. Bunu, Lena’nın annesinin 
adının Monika olması haricinde diğer annelerin isimlerinin dahi 
belirtilmemiş olmasından anlamak mümkündür. Üç kadın da, 
günümüzün koşullarına uygun olarak, bir işte çalışmaktadırlar. 
Ama hayatın iki alanını, evdeki ve işteki görevleri yerine getirmek 
kolay değildir. Bu nedenle anneler stres altındadırlar ve çocukların 
sorunlarıyla ilgilenecek durumda değillerdir. Çocukların içinde 
bulundukları kriz durumları, annelerin sorunları hep birlikte 
çözme yetisine sahip olmamasıyla bağlantılıdır. Çocuklar eski 
yöntemlere yönelip özgürlük ve dürüstlük çağrısında bulunurlar. 
Ancak yazarın amacı annelerdeki suçluluk unsurunu aramak 
değildir. Anneler de çocukları gibi toplumun bir kurbanıdır. 
Yazar değişimin köklerde başlayabileceğini, başka bir ifadeyle 
yetişkinlerin dünyasında, bu durumda annelerle gerçekleşmesi 
gerektiğini vurgular.16

Karla’nın ailesi geleneksel ve ataerkil düzene sahip bir 
ailedir. Anne çalışıyor olsa bile ailede babanın sözü geçmektedir. 
(Bu noktada yapıtın 1978 yılında kaleme alındığını belirtmekte 
fayda vardır.) Bu ailede, gerçekçi iletişim eksiktir ve herkes 
her şeyde suskunluklarını sürdürürler. Anne, kızını tanıdığını 
düşünür, ancak bu tanıma çok yüzeyseldir, dolayısıyla aslında 
kızıyla gerçekten ilgilenmiyordur. Annenin sadece genç kuşakla 
ilgili değil aynı zamanda yaşlı kuşakla da ilgili yanlış düşünceleri 
bulunur; örneğin büyükanneyi sevgisini göstermekte geciktiği 
için yargılar. Ancak tablo o kadar da karanlık değildir; hatta 
15  Dahrendorf, Malte, “Aufklärung und Kinderliteratur”, 1000 und 1 Buch, 
1989. sayı: 1, s. 14.
16  Bunun için Renate Welsh’e bkz.: Geschichten hinter den Geschichten
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Karla’nın isyanını hazırlayan aslında annenin bağımsızlaşma 
çabası olmuştur. Anne, direksiyonun başına geçemeyeceğinin 
bilincinde olsa dahi kocası istemediği halde ehliyetini alır. Bu 
karar, bulunduğu durumun değişmesini arzuladığının ilk işaretidir 
ve “aslında çok farklı başlamalıydık”17 düşüncesini görebilme ve 
bunu söyleyebilme yolundaki ilk adımdır. Birinci adımdan sonra 
başka adımların atılıp atılmayacağı açık değildir.

Maria’nın annesinin durumu, daha fazla beklentiyi yerine 
getirmek zorunda olduğu için daha da içinden çıkılmaz bir 
haldedir. Anne, kusursuz bir ev kadını ve özenli bir çalışan olarak 
görevlerinin dışında yeni ülkeye uyum sağlamanın sorunlarıyla 
da mücadele etmek zorundadır. Avusturya’da köklerini aramaya 
çalışan bir göçmen olarak, başkalarının kendisi hakkında ne 
düşündüğüne büyük önem verir. Görünüşe göre anne, mutlu 
ve halinden memnundur. Fakat kısa bir süre sonra sıcak aile 
ortamının arkasında, annenin sadece hafta sonları eve gelen 
adama mükemmel bir hizmet sunmasının yer aldığı ve günlük 
yaşantısının kendisini zorladığı gerçeği ön plana çıkar. Maria’nın 
suskunluğu ve geri çekilmesi, annesi tarafından değil komşuları 
Paula Teyze tarafından fark edilir. Anne, Paula Teyze’ye karşı 
başkalarından duyduklarıyla oluşan önyargılarından ancak onu 
yakından tanıdıktan sonra kurtulur. Paula Teyze ile arkadaşlıkları 
annenin hayatına da yeni bakış açıları katar. Anne, dış görünüşteki 
faktörlerin göz ardı edilebileceğini ve iç dengenin toplumun 
geleneklerinden daha önemli olduğunu öğrenir. Böylece anne, 
kızı Maria’yı ciddiye almaya başlar, ona karşı daha anlayışlı olur 
ve konuşmaya açık hale gelir. Böylece Maria, sevinçle “Benim 
yeni bir annem var”18 diyebilmiştir. Ona göre bu yeni anne, önceki 
anneden çok daha mükemmeldir.

Bir başka anne tiplemesi, Lena’nın annesi tarafından 
sunulur. Kocasından ayrı yaşamaktadır; entelektüeldir, üniversite 
öğrenimini tamamlamıştır, önyargıları bulunmamaktadır ve 
17  Welsh, Renate, Zwischenwände, s. 82
18  Welsh, Renate, Spinat auf Rädern, s. 98
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yeterince öğrendiğine ve çaba verdiğine, dünyaya dair kafasındaki 
imgenin gerçek dünyayla örtüştüğüne inanmaktadır. Ancak 
buna rağmen tutarsız bir kişiliğe sahiptir. Hem inatçı annesinin 
hem de tepkisiz kızının eleştirilerine maruz kalır ve kendisi de 
onlara karşı eleştirel bir tutum sergiler. Anne, çocuk yetiştirme 
konusunda ilerici olduğunu düşünür, ancak buna rağmen kızı Lena 
ile samimi ve açık bir sohbet gerçekleştiremez. Bayan Greenburg 
ile karşılaşmaları anneye de birçok şeyi düşünmesi gerektiğini 
hatırlatır ve tarih hakkında yapılan konuşmalarla annenin de 
kimliği sarsılır. Bayan Greenburg “Belki de insan, suçluluk 
duygusuyla yüzleşmeden önce kim olduğunu bilmelidir”,19 der. 
Anne “başkaları vicdan azabı çekmeli, ben değil”20 düşüncesinden 
rollerin algılanmasına ve değişime olumlu bakmaya doğru evrilir. 
Hatta kocasıyla yeni bir başlangıç yapma düşüncesine sıcak bakar, 
çünkü üçünün de artık daha olgun ve daha bilgili olduklarını 
düşünmektedir. 

Büyükanneler ve babalar, bu yapıtta BÜYÜKANNELER 
ve yaş almış diğer kadınlar genç kuşak için rol modellerdir. 
Onlar annelere karşın daha aklı başında, dürüst, üretkenlerdir 
ve ergenlerin iletişim kurabilecekleri önemli kişilerdir. Gözleri 
çocukların üzerindedir, çocuklara ayıracak zamanları vardır ve 
onları dinleyebilmektedirler.

Renate Welsh için büyükbabası, dinleme becerisini 
öğrendiği en önemli insandı. Welsh otobiyografik yapıtında 
“Büyük babamdan dinlemeyi öğrendim ve birinin beni 
dinleyebileceğine inandım”21 demiştir. Bu satırlar, birbirinden 
farklı kuşaklar arasında olması gereken karşılıklı saygıya övgü 
olarak yorumlanabilir. 

Yapıtta Karla’nın büyükannesi uzunca yer almıyor olsa 
da farklı bir figür olduğu tespit edilebilmektedir. İleri görüşlü 
ve alışılmamış biridir. Büyükannesinin bir erkek arkadaşı vardır 
ve onunla bir eve çıkmayı istemektedir. Karla bu noktada da 
19  Welsh, Renate, Besuch aus der Vergangenheit, s. 78
20  A.g.e. s. 27
21  Welsh, Renate, Geschichten hinter den Geschichten, s. 44
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kararsızdır; bu yaşta aşk yaşamayı eleştiren ailesinin yanında 
mı olmalıdır, yoksa büyükannesini desteklemeli midir? 
Büyükannesinin açık sözlülüğü ve yardımseverliği Karla’ya doğru 
yolu gösterir. Büyükannesinin yardımıyla Karla, karşısındakine 
doğru ilk adımı atmayı ve başkalarıyla arasında bulunan duvarı 
yıkmayı, bir başka deyişle onlara ulaşmayı başarır. Neredeyse 70 
yaşında olan büyükannesi sadece geçmişi sorgulamamaktadır, aynı 
zamanda gelecek için hedefler belirlemekte, planlar yapmaktadır. 
Büyükanne hayatın içinde yeni yerini bulur. Böylece Karla onu 
örnek alabilecektir.

Spinat auf Rädern başlıklı yapıtta bir büyükanne 
yoktur, ama Maria ve annesinin kimlik inşasında önemli bir 
role sahip olan yaşlı bir komşu mevcuttur. Köyüne duyduğu 
özlemi hafifletmek için sebze bahçesi yapan ve bunu her gün 
bir bebek arabasında gezintiye çıkaran Paula Teyze’nin bu 
davranışları başkaları tarafından delilik gibi görülse de Paula 
Teyze, Maria’nın suskunluğunu ve güvensizliğini fark eden tek 
insandır. Paula Teyze dikkatli bilgeliğiyle, Maria’ya korkularıyla 
savaşmasına yardımcı olur. Paula Teyze’nin anlattığı hikâyelerde 
Maria, kendi durumunun farkına varır ve insanlar tarafından 
algılananların çoğu zaman yanlış olduğunu anlar. Paula Teyze 
yalnızlıktan neredeyse delirecek hale geldiğinde kimse bunu 
fark etmemiştir. Şimdi tam iç huzuruna eriştiği sırada ise diğer 
insanlar ona deli demeye başlamıştır. Uyum, her şeyiyle uyum 
sağlamak anlamına gelmemelidir. Ancak iki taraflı değişimler, 
karşılıklı olarak karakterlerin zenginleşmesini sağlar. Paula Teyze 
bu deneyimi yaşamıştır ve artık kendi düzenine göre yaşamını 
sürdürmektedir ve bu düzen başkaları tarafından da yavaş yavaş 
kabul görmektedir.

Besuch aus der Vergangenheit başlıklı yapıtta, 
büyükannenin yanı sıra ailenin bir üyesi olmayan yaşlı kadın 
Yahudi Bayan Greenburg’u da tanımaktayız. İki yaşlı kadının ana 
kahramanın hayatındaki rolü farklıdır. Büyükanne çok inandırıcı 
bir şekilde resmedilmiştir; bu, onun monologlarındaki suçluluk 
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ve sorumluluk duygusuyla ilgili sorularından anlaşılmaktadır. 
Büyükanne, sürekli çalışmış ve hiçbir zaman hayatındaki 
doğrulardan şüphe etmemiş, tekdüze yaşamış olan bir kadındır. 
Onunla ilgili bu resim sürekli takılamayacak bir maskenin 
temsilidir. Bayan Greenburg’un ziyaretiyle, büyükannenin 
savaşa dair anıları ortaya çıkar. Büyükanne kimse tarafından 
suçlanmadığını düşünmekte, kendisini kurban olarak görmektedir. 
Ancak kendisi suçluluk duygusundan kurtulmak istemekte ve “bir 
noktada bitmek zorunda”22 düşüncesiyle geçmişin unutulması 
gerektiğini savunmaktadır. Torunun kararlı tutumu, büyükanneyi 
kendi hayatı ve geçmişi hakkında düşünmeye ve farklı ölçütlerle 
yargılamaya iter. Büyükanne olumlu bir gelişim sürecinden geçer; 
uzun ve zorlu bir yolu geride bırakmış ve sonunda yaşananların 
geriye döndürülemeyeceğini öğrenmiştir. 

Nazi döneminde sürgün edilen ve muhtemelen her şeyi 
unutmak isteyen diğer yaşlı kadın Yahudi Bayan Greenburg, 
köklerini Viyana’da bıraktığını ve bu durumu kendi içinde 
halletmesi gerektiğini hissetmektedir. Anlattığı hikâyelerle 
Lena’nın geçmişle ilgili düşüncelerini harekete geçirir; Lena’yı 
ciddiye alır, iki mantıklı insan olarak sohbet ederler, oysa Lena'nın 
ailesinde görmediği bir yaklaşımdır bu. Lena bu sohbetler 
sayesinde yetişkinler dünyasının sorunlarına nüfuz eder. Ayrıca 
Lena da sahip olduğu dinleme becerisiyle Bayan Greenburg’u 
geçmişi ile bugün arasındaki ilişkiyi sorgulamaya teşvik eder.

Bu yaşlı kadın imgeleri eski kuşağın kimliklerini 
kendileriyle ve çevreleriyle mücadeleleri sayesinde edindiklerini 
göstermektedir. Ancak onlar da hala “Aslında ben kimim?” veya 
“Kendimi hala değiştirebilir miyim?” gibi soruları sorabilecek 
durumlara düşebilmektedir. Bu örnekler değişim ve gelişim için 
hiçbir zaman geç olmadığını göstermektedir.

22  Welsh, Renate, Besuch aus der Vergangenheit, s. 10
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Bu makaleyle, çalışmanın temel hipotezini temsil eden 
kimlik inşa sürecinin hayat boyu süren bir süreç olduğu ve ergenlik 
döneminin sonlanmasıyla da bitmeyeceği yukarıda bahsedilen üç 
farklı kuşağa ait olan kadınlarla gösterilmeye çalışılmıştır. Renate 
Welsh, kimlik arayışının ve inşasının çeşitli aşamalarını ortaya 
koymakla birlikte bu yapıtlarıyla genç ve yaşlı kuşağın bir arada 
yaşamasının önemine dikkat çeker. Bu, tüm aile fertleri için çok 
değerlidir; biri diğerine yardım eder ve herkes bundan faydalanır.

Konuşmak ve dinlemek sadece kuşakları çok iyi 
anlamada değil, aynı zamanda kişinin kendisiyle ve çevresiyle 
olan hesaplaşmasını anlamasında da önemli bir konuma sahiptir. 
Çeşitli karakterlerin zayıf yönleri ve kaygılarının gerçekliğe yakın 
bir şekilde ortaya konulduğu bu yapıtlarda, sadece genç kuşak 
değil tüm kuşaklar özdeşleşme imkanı bulur. Hazır çözümler 
sunmayan Renate Welsh, ele alınan yapıtlarında okuru kendi 
fikirlerini anlayabilmeye, aktif olarak düşünmeye ve konuşmaya 
katılmaya teşvik eder. 
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“A CHRISTMAS CAROL” ADLI ESERİN 
TÜRKÇE UYARLAMASININ ÇOCUĞA 

GÖRELİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

İrem Tunay1

Özet
Bu çalışmada, Charles Dickens’ın yazmış olduğu “A Christmas 
Carol” isimli uzun öykünün çocuklar için yapılan uyarlaması ele 
alınmıştır. Kitabı incelemeye başlamadan önce, kitabın yazarı ve 
yazarın yaşadığı dönem hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Yazarın 
kitabı yazma amacı ve hitap etmek istediği kitle tespit edilmiştir. 
Ardından kitabın küçük okuyucu için uyarlanmış “Tuhaf Bir 
Yılbaşı Öyküsü” isimli İş Çocuk Klasikleri baskısı, hem kapağı 
hem de içeriği bakımından hedef kitlesine uygunluğu bağlamında 
incelenmiştir.

 
Anahtar Kelimeler: Charles Dickens, A Christmas Carol, 

Tuhaf bir Yılbaşı Öyküsü, Çocuk Edebiyatı.

1 Öğrenci. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı. 
iremtunayy@gmail.com
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Giriş
1812 ile 1870 yılları arasında yaşayan Charles Dickens, 

XIX. yüzyıl romancılarının en başarılıları arasında sayılabilir. 
Memur bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen ve orta sınıf 
bir ailenin mensubu olan Dickens, çocukluk döneminde çeşitli 
sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Babası hapishaneye düşünce 
ailesi zor durumda kalmış ve bunun sonucunda haftada altı şili 
ücret karşılığında bir depoda işe verilmiştir. Dickens, yaşamının 
bu dönemini büyük bir yakınma ile hatırlar ve bu yakınmanın 
sebebi ise orta sınıftan işçi sınıfına düştüğü düşüncesinin içten 
içe ona hâkim olmasıdır. Buna karşın Dickens, romanlarında 
ve öykülerinde yoksullara karşı büyük bir sevgi gösterecektir 
(Urgan, 2010: 982-983).

Dickens’ı, yalnızca “halktan yana” olarak tanımlamak 
yanlış olur; çünkü yazar, halkın kendisi gibidir. Hippolyte 
Taine’in yazmış olduğu İngiliz Edebiyatı Tarihi’ne bakıldığında, 
Dickens’ın toplumsal sorunlara karşı olan tavrının “İyi niyetli 
olun ve birbirinizi sevin.” cümlesiyle özetlenebileceğini görmek 
mümkündür (s. 997).

Dickens’ın romanlarında kendini gösteren Victoria Dönemi, 
1837-1901 yılları arasını kapsar. Anglikan Kilisesi’nin güçlendiği, 
dinî açıdan yobazlığın arttığı, çok sıkı cinsel tabuların var olduğu 
bu dönemde zengin ve fakir arasındaki fark iyice açılmış ve 
eşitsizlik artmıştır. Dickens ve diğer romancılar, bu eşitsizliği 
sıkça eleştirmiştir (s. 947-949).

Dickens’ın Victoria Dönemi’nin sorunlarını kapsayan 
eserlerinden biri, “A Christmas Carol” isimli eserdir. Yazar, bu 
kitabını 1843 yılında kaleme almıştır (Kleeberg, 2013:33). Bu 
eserde, Dickens'ın “bir midye gibi gizli, kendi benliğinin içine 
kapalı ve yalnız” diyerek tanıttığı Scrooge’un bir gecedeki 
değişimi anlatılır. Birçok açıdan hiç inandırıcı olmayan bu hikâye, 
Dickens’ın anlatım gücüyle bambaşka bir hâl alır. Edinburg 
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Review’un hiçbir şeyi beğenmeyen eleştirmeni Lord Jeffrey, 
bu öykünün Hıristiyan ülkelerinde verilen tüm vaazlardan daha 
etkili bir ahlâk dersi içerdiğini söyler (Urgan, a.g.e: 1010-1011).

Dickens, Victoria Dönemi’nde var olmayan çocuk haklarının 
büyük bir destekçisidir. İlginçtir ki başta “A Christmas Carol” 
isimli eserin, yazarın çocuk işçiliğinin acımasızlığı üzerine 
olan gözlemleri hakkında “Yoksul Adamın Çocuğu Adına 
İngiltere Halkına Bir Çağrı” başlıklı bir küçük kitapçık olması 
amaçlanmıştır (Cook Jr.’dan aktaran Nerz, 2017: 6). Daha sonra 
Dickens’ın bu fikri, Victoria toplumunda yardımseverlik ve 
nezaket gibi insanî duyguların uyanışını sağlamaya yönelik bir 
uzun öykü yazmaya dönüşmüştür (Nerz, a.g.e: 6).
Kitabın kimin için yazıldığını incelediğimizde, hedefteki okuyucu 
kitlesini tespit etmek mümkündür. Victoria Dönemi’ndeki 
sorumluluk sahibi ebeveynler, çocuğun kişiliğinin temelini 
oluşturan değerleri zorla yerleştirmek ve Tanrı korkusuyla 
yaşamanın erdemlerini çocuğa aşılamak zorundaydı. Kötülüğün 
cezalandırıldığı ve iyiliğin ödüllendirildiği bir anlayış söz 
konusuydu. İngiltere’deki çocuk yazınında var olan didaktik 
masallar, Orta Çağ'dan beri varlığını devam ettirmekteydi. 
Fakat bu masallara yeni bir şey eklenmişti; öyküler çocuklar 
için resimlendirilmiş, yalnızca bir ders vermesi amaçlanmamış, 
eğlendiren bir yön taşımaları da önemsenmişti (Meyer, 1999: 
205). Dickens’ın dönemindeki bu tabloya baktığımızda, çocuklara 
yönelik bir yazına ilgi duyulduğunu söylemek mümkündür fakat 
bu uyanan ilgiye Dickens’ın da katıldığını söylemek doğru olmaz. 
Onun asıl amacı; dönemin adaletsizliklerini eleştirmek, halktan 
yana bir tavır takınmak, erdemleri aşılamak ve çocuklara yapılan 
zulme dikkat çekmek olmuştur. Onun kitlesi, ders alması gereken 
herkestir. 
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Bu bilgiler ışığında, “A Christmas Carol” isimli eserin 
Türkçe uyarlamasının çocuklar için ne kadar uygun olduğunu 
inceleyeceğiz.

“Tuhaf Bir Yılbaşı Öyküsü” / Charles DICKENS (Uyarlayan: 
Sevgi ATLIHAN) – İş Çocuk Klasikleri

Eserin, “Tuhaf Bir Yılbaşı 
Öyküsü” isimli Türkçe uyarlamasını 
incelemeye kitap kapağından 
başladığımızda kapağın çocuklar için 
dikkat çekici olarak tasarlandığını 
söyleyebiliriz. Bu ilgi çekici 
görüntüye karşın görselde, metnin 
içinde ön planda olmayan bir çocuk 
karakter ile yaşlı bir adam olan ana 
karakterin yer aldığını görmekteyiz. 
Bunun yanıltıcı olduğunu söylemek 
mümkündür. Kitabı almadan önce 
yalnızca kitap kapağını inceleyen 
bir çocuk okur, metin boyunca bir 
çocuk karakterin ona eşlik edeceğini 

düşünebilir. Oysa kitapta, bu ihtiyacı karşılayan bir çocuk karakter 
yoktur. 

Ayrıca kapakta “İş Çocuk Klasikleri” yazarken kitabın içinde 
“Orijinal İngilizce metinden genç okurlar için uyarlanmıştır.” 
yazmaktadır. Bu tanımlamalar, okuyucu kitlesinin kim olduğuna 
ilişkin ve de yaş grubuna yönelik bir belirsizlik yaratmaktadır.

Uyarlamada, bu yazının dışında tuttuğumuz ama kitabın 
orijinalinde yer alan kadınlara yönelik var olan eril bakış açılı 
ifadelerin çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Bunun, uyarlamanın 
en başarılı yönü olduğu fikrindeyiz. 
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Uyarlama metindeki  “Noel” kavramının “Yılbaşı” olarak 
değiştirilmesinin ise metnin asıl amacını ortadan kaldıran unsur 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu iki kavram, aynı şeyi temsil etmez. 
Yazar, Noel Bayramı öncesinde insanlara yardımlaşmayı ve birlik 
olmayı teşvik etmek için bu metni kaleme almıştır. Bir bakıma 
metin, dinî bir mesaj taşımaktadır. Metnin içinden Noel kavramını 
çıkarıp yerine yılbaşı kutlamasını getirdiğimizde, metindeki 
uhrevî olaylar dizisinin anlamını yitirdiğini söylemek mümkün 
olur. Metindeki olay, yeni yıla girmeden önce geçen bir olaydan 
ibaret değildir; metin, bayram arifesinde iyiliği ve doğruluğu 
seçmiş bir karakter üzerinden insanların ibret almasını amaçlar. 
Bu sebeple uyarlamadaki bu değişimin, Türk kültürü içinde 
yetişmiş çocuklara uygun olma niyeti güderken metnin vermek 
istediği asıl mesajın önüne geçtiği kanısındayız.

Bunların dışında, metnin dilinin oldukça sade ve küçük 
okuyucu için anlaşılır olduğunu düşünmekteyiz. Dil bakımından 
çocuklara uygun olan bu metnin, konu bakımından incelendiğinde 
aynı niteliği taşımadığı söylenebilir. 

Victoria Dönemi sorunlarına parmak basan ve barındırdığı 
uhrevî karakterlerle toplum eleştirisi yapan bir eserin, çocuğa 
yönelik bir eser olamayacağı ifade edilebilir. Bu nitelikleri 
taşıyan bir metin, tarih bilgisine sahip olan bir yetişkine yönelik 
olabilir. Neydim, tarih bilgisine sahip olmayan çocuk yaştaki bir 
okur kitlesine eski eserleri aktarabilme düşüncesiyle uyarlama 
eğiliminin ortaya çıktığını söyler (2020: 863). Fakat uyarlanan 
metnin temeli, Victoria insanlarına yönelik bir kıssa niteliği 
taşıdığı için bu tarihî ögelerin metinden tamamen ayrılması 
mümkün olmamıştır. Metnin uyarlanmış hâliyle de varlıklı 
insanların düşkün insanlara maddî yardımda bulunması gerektiği 
üzerine kurulu didaktik bir eser olduğu kanısındayız.

Demir, çocuk edebiyatını “çocuğa görelik” kavramı 
üzerinden tanımlamanın edebiyat tarihi içinde -çocuklar için 
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yazılmadığı hâlde- çocuğa göre olduğu düşünülen eserlerin de bu 
edebiyat içinde değerlendirilmesini beraberinde getirdiğini ifade 
eder (2019: 1012). Fakat çocuklara hitap eden metinlerin içinde 
onların empati kurabileceği ve kitap bitene kadar onlara eşlik 
edebilecek bir karakterin olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu 
nitelikleri taşımayan bir metnin, uyarlanmış hâliyle de çocuk ile 
bir bağ kuramayacağı görüşündeyiz. 

Eserde üstünkörü bahsedilen çocuklardan biri, hasta bir 
çocuk olan Küçük Tim’dir. Küçük Tim, öne çıkan ve diyalog 
kuran bir karakter değildir. Ayrıca Scrooge, kendi çocukluğuna 
doğru zaman yolculuğu yaptığı bir bölümde kendisinin ve kız 
kardeşinin çocukluğunu görür. Bu kısım, onun ne kadar üzücü 
bir çocukluk geçirdiğini gösterebilmek için uzaktan anlatılır. 
Diğer çocuk karakter ise kitabın ana karakteri olan Scrooge’un, 
kasaptan hindi aldırdığı çocuktur. Bunlar dışında, bir ortam tasvir 
edilirken oyun oynayan çocuklardan bahsedilir fakat bu çocukları 
da karakter olarak değerlendiremeyiz. Sonuç olarak metindeki 
çocuk karakterlerle doğrudan bir bağlantı kurmak mümkün 
olmamaktadır.

Her edebî eser, bir hedef kitlesine sahiptir. Eser, bu hedef 
kitlesine belirli iletiler gönderir. Çocuk edebiyatı ürünlerinin 
hedef kitlesi de çoğunlukta olarak çocuklardır. Bu sebeple bu 
edebiyatın ürünleri; çocuklara doğru davranmayı, toplumsal 
kuralları öğretmeyi, erdemli davranışlar kazandırmayı ve çocuğu 
hayata karşı hazırlamayı amaçlamalıdır (Arseven, 2005:42). 
Uyarlanan metin, yardımlaşma konusunda çeşitli dersler veriyor 
olsa da bu ileti doğrudan “zengin yetişkinlere” yönelik bir çağrıdır. 
Bu metni okuyan çocuğun, o anki hayatına etki edebilecek bir 
yardımlaşma çağrısı yapılmamaktadır. Bu sebeple kıssadan hisse 
içeren her hikâyenin, her fantastik eserin ve her süslü kapağın 
çocuklar için uygun olmadığı kanısındayız.
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Kitapta, cimri ve huysuz bir yaşlı adam olan Ebenezer 
Scrooge’un bir zaman yolculuğu sâyesinde nasıl değiştiği 
işlenmektedir. Scrooge, Noel arifesinde üç hayalet tarafından 
ziyaret edilir. Bu hayaletler; Geçmiş Yılbaşının Hayaleti, Şimdiki 
Yılbaşının Hayaleti ve Gelecek Yılbaşının Hayaleti’dir. Scrooge, 
bu hayaletler tarafından manevî bir yolculuğa çıkarılır. Yaşlı adam; 
geçmişini, bugününü, eğer olduğu insan olmaktan vazgeçmezse 
sonunun nasıl olacağını bir film şeridi gibi izler. Yolun sonunda, 
kendi hayatına geri döner ve yardımsever bir insan olmaya karar 
verir. 

Hikâyeyi okuduğumuzda, metnin okuyucuyu iyiliğe ve 
yardımseverliğe iten bir kurgusu olduğu görülmektedir. Bu 
olumlu ana fikrin altında, çocuklar için pek çok olumsuz iletinin 
var olduğunu görmekteyiz. Bu olumsuz iletileri, kitapta öne çıkan 
bazı karakterler üzerinden aktarmayı uygun bulmaktayız.

Jacob Marley’in Hayaleti (Ebenezer Scrooge’un Eski Ortağı):

Scrooge, soğuk ve karanlık bir gecede eski ortağının 
hayaleti tarafından ziyaret edilir. Dehşete düşen Scrooge, 
arkadaşına bu ziyaretin sebebini sorar. Zincire vurulmuş bir hayalet 
olan Marley, Scrooge öldükten sonra onun ruhunun da zincire 
vurulabileceğinden bahseder fakat Scrooge için hâlâ bir şans 
vardır. O, eğer yönünü değiştirir ve iyi bir insan olursa ruhu zincire 
vurulmayacaktır. Ortağının hayaletini bütünüyle saran zincirden; 
para kasaları, anahtarlar, asma kilitleri, hesap defterleri, senetler 
ve çelikten yapılmış ağır cüzdanlar sarkar. Cimrilik, zincirden 
sarkanlarla sembolleştirilmiştir. Bu noktada metin kendi içinde 
çelişir. Metnin başında düşkünler için yardım toplayan insanlar, 
Scrooge’un da eski ortağı Marley kadar yardımsever olduğunu 
umduklarını söyler. Buna rağmen Marley’in hayaleti, yaşarken 
kimseye yardım etmediği için büyük bir pişmanlık içindedir.
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Bu noktada, karakterin niçin pişman olduğunu sorgulamak 
gerekir. Öldükten sonra ceza ile karşılaştığı için yaptıklarından 
pişman olmuş bir karakterin var olduğunu görmekteyiz. Çocuğu, 
bu karakter üzerinden eğitmenin ve disipline sokmanın mümkün 
olmadığı kanısındayız. “Disiplin anlamında otorite, birçok ailede 
cezalandırma ile eş anlamda algılanmaktadır. Halbuki disiplin, 
çocuğa istenilen davranış ile alışkanlıkları öğretmek ve kendi 
kendini denetleme ya da iç denetim demek olan ahlâk gelişimini 
sağlamaktır. Bu da dıştan gelen bir zorlamayla olmaz. Önemli 
olan içselleşmiş bir sorumluluk duygusunun oluşturulmasıdır.” 
(Başkurt, 2002: 125). Bir bilgiyi, sorgulama yapmadan kavramak 
ve tam anlamıyla öğrenmek mümkün değildir. İnsan; bir şeyleri 
öğrenmek, anlamak, gelişmelere uyum sağlayabilmek ve mutlu 
olmak adına sorgulama yeteneklerinden faydalanır (Güneş, 
2016: 192). Fakat bu karakter, sorgulayarak ve özümseyerek 
iyiliğe ulaşmış birini temsil etmez; ceza görüp pişman olmuş 
birini yansıtır. Bu karaktere göre iyilik, eğer sonunda bir ödül 
varsa değerlidir; kötülükse sonunda bir ceza olduğu için kötüdür. 
Ceza ve korkutma ile kimseye iyiliğin özümsetilemeyeceği 
görüşündeyiz. Bu karakterin kurgulanmasındaki asıl amaç, 
zengin tabakanın ezilen ve sömürülen halka yönelik yardımsever 
bir tutum sergilemesini sağlamaya çalışmaktır.

Geçmiş Yılbaşının Hayaleti, Şimdiki Yılbaşının Hayaleti, 
Gelecek Yılbaşının Hayaleti:

Bu üç karakter, Scrooge’un manevî yolculuğuna eşlik 
eder. Geçmiş Yılbaşının Hayaleti, şefkatli bir tutuma sahiptir 
ve yaşlı adama eski hâlini hatırlatma amacı güder. Bu hayalet, 
hem çocuk hem de yaşlı bir insan gibi görünür ve karakterin 
tüm yaşam çizgisini sembolleştirmiş olur. Scrooge, bu hayaletle 
birlikte bir zaman yolculuğuna çıkar ve geçmişini bir film gibi 



132

izlemeye başlar. Onun zor geçen çocukluğunu ve iyi kalpli 
patronu Fezziwig’in yanında geçirdiği günleri ziyaret ederler. 
Scrooge’u para hırsına karşı uyaran, onun değiştiğini söyleyen 
ve onu terk eden nişanlısını da görürler. Burada hayatın akışına 
uymayan durum, kalbi buz kesmiş olarak tanıtılan Scrooge’un 
daha ilk yolculukta değişim göstermeye başlamasıdır. “Değişimin 
getireceği korku ve belirsizlik, insanın çoğu zaman değişime 
direnç göstermesine neden olur. Değişmek, çaba ister; düşüncede 
ve davranışta hareket gerektirir. Birey ise değişime karşı rahatlık 
ortamını bırakmak istemez. Sıkıntı verse de birey, sorunlarıyla 
yaşamaya alışmıştır.” (Sezen, 2015: 10). Oysa Scrooge, yaptıkları 
için hemen pişmanlık duymaya başlamış ve yenilenmeye açık 
bir tutum sergilemiştir. Çocuklara uygun olduğu düşünülen bir 
kitapta, değişim konusunun ve hatadan dönüşün bu kadar kolay 
ve çabasız gerçekleşmiş olması sorgulanmalıdır. Bu durum, 
çocuk okuyucuyu hatalar karşısında içsel hesaplaşma yapmaktan 
alıkoyacak ve değişim gösterebilmek için dışarıdan bir yardıma 
ihtiyacı olacağına inandırabilecektir.

Şimdiki Yılbaşının Hayaleti; elinde bir meşale tutan, koyu 
yeşil bir cübbe giyen, dev cüsseli bir hayalettir. Çevresinde, tüm 
odayı dolduran leziz yiyecekler vardır. Yazar, bu yiyeceklerle 
ve dev hayaletin yeşil cübbesiyle Noel ruhunun cömertliğini ve 
coşkusunu sembolleştirmek istemiştir fakat metnin uyarlamasında 
bu Noel temasının etkisini yitirdiğini düşünmekteyiz.

Scrooge, bu hayaletle ikinci yolculuğuna başlar. Böyle 
günlerde zenginlerin evi yiyecek ve hediyelerde dolup taşarken 
fakirlerin yaşam mücadelesi vermesinin sorumlusu olarak 
hayaleti suçlar. Aldığı cevap çok dikkat çekicidir: “Şu ölümlü 
dünyanızdaki her şey sizin eseriniz. Bu dünyayı sadece insanoğlu 
şekillendirdi ve yaşamlarınızdaki iyi ya da kötü her şey sadece 
kendi eseriniz. Sorumluluğu başkalarına yıkmaya ne kadar 
heveslisiniz!” (Dickens, 2019: 46). Yazarın, bu hayaleti kullanarak 
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insanlığa ciddi bir eleştiri yönelttiğini görmekteyiz. Bu eleştiriyi 
kavrama ve sindirme sorumluluğunun, çocuktan önce yetişkinin 
sorumluluğu olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca hayaletin cübbesinin altında iki çocuk vardır. 
Bu çocuklar; kirli, bakımsız, ürkütücü ve şeytanî bir görüntüye 
sahiptir. Hayalet bu çocukları, “insanlığın çocukları” olarak 
tanıtır. Erkek olan çocuğun adı “Cehalet”, kız olan çocuğun adıysa 
“Yoksulluk”tur. Hayalet, özellikle erkek çocuğuna yani cehalete 
karşı uyarıda bulunur. Burada derin anlamlı bir sembol kurulmuş 
ve halk cehalete karşı uyarılmıştır. Bu uyarının muhatabı da 
doğrudan yetişkindir. Nitekim hayalet de bu iletiyi yaşlı bir adam 
olan Scrooge’a vermiştir.

Gelecek Yılbaşının Hayaleti ise korkutucu ve hiç 
konuşmayan bir hayalettir; yaşlı adama, eğer iyi biri olmazsa 
yalnız başına öleceğini gösterir. Bu yolculuk, Scrooge için çok 
acılı geçmiştir. Scrooge, ölümünden sonra arkasından nasıl 
konuşulacağını görür. İş adamları, Scrooge’un cenazesine ancak 
yemek verilirse katılacaklarını söyleyip gülüşür. Hatta ona “yaşlı 
iblis” derler. Çamaşırcı kadın ve Bayan Dilber, Scrooge ölüm 
döşeğindeyken onun eşyalarını çalar. Çamaşırcı kadının gözü 
o kadar dönmüştür ki Scrooge’un cenazesine giydirilecek olan 
gömleği dahi çalar. Daha önce Scrooge’a borçlanan bir çift, 
onun ölümü ile rahatlar. Yazar, Scrooge’un çevresindekilerin 
bu olumsuz davranışlarını anlatır fakat onları hiç eleştirmez. 
Scrooge’u bu insanların davranışının en büyük sorumlusu olarak 
gösterir ve onun bütün bunları hak ettiğini anlatmaya çalışır. 
Scrooge’un çevresindeki insanlara karşı hoş bir tutumunun 
olmadığı çok açıktır fakat çevresindeki insanların davranışlarının 
da onunkilerden aşağı kalmadığını görebiliriz. 

Bu kadar acımasız eleştirilere ve tepkiye maruz kalan 
Scrooge’u, en çok bu tutumlar korkutur ve üzer. Burada çocuk 
okuyucu, karakterin kendisi hakkında düşünülen her şeyi 
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tartmadan kabul edip hemen değiştiğini görür. Scrooge’un 
değişimi, kitapta derinlemesine işlenmediği için bu kısmın çocuk 
okuyucuya kendisi hakkında yapılan eleştirileri nasıl bir süzgeçten 
geçirip kabul edeceği konusunda yanlış bir ileti gönderdiğini 
düşünmekteyiz.

Bob Cratchit:

Bob, Scrooge’un yanında çalışan bir kâtiptir. Scrooge’dan 
hak ettiği parayı alamaz ve evini geçindiremez. Scrooge, o kadar 
cimridir ki ofisi ısıtmaya yetecek kadar kömür kullanmaz. Zavallı 
kâtip, ofisteyken hep üşür ama bütün bunlara rağmen patronuna 
tepki göstermez; daima güler yüzlüdür. Muhteşem bir karakter 
olarak gösterilen Bob, aslında pasif ve muhtaç bir işçiyi temsil 
eder. Bob’un bu davranışının, yalnızca patronuna muhtaç olması 
ile ilgili olmadığını düşünmekteyiz. Bu karakterin Scrooge’a karşı 
daima kibar ve anlayışlı olması hatta patronu yanında yokken dahi 
eşine karşı onun hakkında olumlu konuşması, onun bilinçli olarak 
yaratılmış bir karakter olduğunu düşündürmektedir. Yazarın, 
Bob’un olası bir isyanıyla zengin tabakaya karşı olumsuz bir işçi 
profili çizmesinden çekindiği kanısındayız. Bob’un bu şekilde 
kurgulanma sebebinin okuyucuya emekçi sınıfı sevdirmek 
olduğunu düşünmekteyiz.

Bob’un haksızlığa karşı pasif tutumu, Scrooge’un kitabın 
sonunda Bob’un hasta oğlu Tim’in iyileşmesini sağlaması ve bu 
aileye yardımcı olmasıyla ödüllendirilir. Bu ödüllendirmenin 
çocuk okuyucuyu pasifliğe yönlendirdiğini ve okuyucuya 
haksızlığa karşı bir tepki göstermek yerine sadece sabırla 
beklemeyi telkin ettiğini düşünmekteyiz.
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Ebenezer Scrooge:

Scrooge, çok huysuz ve cimri olan bir adamdır. Her 
şeye olumsuz tepki verir. Hayaletlerle çıktığı yolculuktan sonra 
yaptıklarından pişmanlık duyar ve iyi biri olmaya karar verir. 
Bize göre bu karakter, bu anlatılanlarla sınırlı değildir.

Scrooge’un; iyi olmaya zorlanmış, manipüle edilmiş, 
korkutulmuş bir adam olduğu kanısındayız. Geçmişiyle ele 
alındığında küskün ve umutsuz olarak niteleyebileceğimiz bu 
karakter, bir iyilikle karşılaşıp yön değiştirebilirdi ve kötülükten 
iyiliğe geçişi gelgitlerle dolu olabilirdi fakat yazarın tercih ettiği 
değişim çizgisi bu olmamıştır. 

Scrooge, önce ortağı Marley’in hayaleti tarafından 
korkutulur. Verilen bu korkunun temelinde, ölümden sonraki 
hayat vardır. Scrooge, geçmişi ve şimdiki yaşantısıyla yüzleşince 
değişim göstermeye başlamış ve sevilmemenin acısını 
hissetmiştir. En sondaysa ölümünün toplum tarafından nasıl 
değerlendirildiğini görünce korkmuştur. Yazarın, “korkutma ve 
cezalandırma ile iyiliğe götürme” üzerine bir kurgu oluşturduğu 
söylenebilir. Karakterin iyiyi seçme sebebi olarak ölümden 
sonraki hayat, yalnızlık, sevilmemişlik duygusu ve çevre baskısı 
gösterilebilir. Bu yaşlı adama şefkat ve anlayışla yaklaşan iki kişi 
vardır. Bunlar, kâtibi Bob ve yeğeni Fred’tir. Scrooge, diğerlerine 
göre daha anlayışlı olan bu karakterlerin yaklaşımı yerine onu 
korkutan davranışlar sonucunda değişmiştir. 

Scrooge, çok zengin bir adamdır. Çevresinden iyilik 
yolunu tercih etmesi üzerine gördüğü baskıların, “Elindekini 
bizimle paylaş.” iletisini taşıdığı görüşündeyiz. Scrooge, metnin 
orijinalinde hapishanelere ve dârülacezelere yardım ettiğini ifade 
eder. Hatta ondan bağış isteyenlere, bunun kendisi için bir yük 
olduğunu söyler. Aslında bu yardımlara yük demesinin sebebi 
cimriliğidir. Bu cimriliğine rağmen bağışlarda bulunur ancak 
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ondan daha fazla yardım etmesi istenir. Uyarlamaya geldiğimizde 
ise Scrooge’un kendi doğrularına göre yardım yaptığını söylediği 
kısım tamamen çıkarılmıştır. Bu durum, onu daha sert ve huysuz 
bir karakter hâline getirmiş ve gösterdiği değişim inandırıcılığını 
iyice kaybetmiştir.

Güler yüzlü ve yardımsever olmanın, Scrooge için 
yaratılmış bir kalıp olduğu fikrini taşımaktayız. O, bu kalıba 
girmeye zorlanır. Metinde, hem fakir hem de kötü birinin iyiliğe 
davet edilmediğini görürüz. Çünkü fakirin iyiliği, yalnızca manevî 
boyutta kalacaktır ve bu da yazarın vermek istediği “Yoksullara 
yardım edin.” çağrısına gölge düşürecektir. Örneğin çamaşırcı 
kadın ve Bayan Dilber, hırsızlıklarına rağmen yazar tarafından 
iyiliğe davet edilmez. Çünkü onlar, yaşlı adamdan intikamlarını 
almaktadır ve insanlara faydalarının dokunabileceği hiçbir şeye 
sahip değildir. 

Bütün bu olumsuz iletilerin, çocuğa yönelik metinlerde 
bulunmaması gereken unsurlar olduğu fikrindeyiz. Bu unsurların 
hiçbirinin bir çocuğun hayatına doğrudan dokunamadığını, bir 
çocuğa estetik bir zevk kazandıramadığını ve bir çocuğu harekete 
geçiremediğini düşünmekteyiz.

Seçtiğimiz karakterler üzerinden yaptığımız tahlilde, 
yazarın iyilik ve kötülük üzerine oturttuğu karakterleri kendi hayat 
görüşünü pusula ederek oluşturduğunu söylemek mümkündür.
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Sonuç:
 Kitap; içinde sosyal eleştiri barındıran, yetişkinlerin 
anlayabileceği, sorgulayabileceği, empati kurabileceği düzeyde 
bir eserdir. Eserin uyarlaması, bu durumu değiştirmez. Ayrıca 
uyarlamada Noel Bayramı’nın “Yılbaşı” olarak ele alınması, bazı 
eril bakış açılarının ortadan kaldırılması ve metin dilinin sade 
olması da onu çocuğa uygun hâle getirmek için yeterli olmamıştır.  
Hatta kitabın orijinalinde var olan ama uyarlamada olmayan bazı 
noktaların kaldırılmasının metnin kurgusunu sarstığı söylenebilir.
 Yazar, kitap boyunca iktidar konumundadır. 
Çocuk karakterler de yazarın gözüyle anlatılmaktadır ve çocuk 
okuyucunun metin boyunca birlikte yürüyebileceği bir karakter 
yoktur. Yazarın hedef kitlesi “zengin yetişkinler” olarak 
tanımlanabilir. Metin, bu gruptaki yetişkinlere yönelik kıssa 
türüne benzer nitelikler taşıyan didaktik bir eserdir. 
 Kitaptaki bazı karakterler çocuğa yanlış iletiler 
göndermektedir. Karakterler, korkutma ve dışlama ile ana 
karakteri eğitmeye yönelik tutumlar sergiler ve ana karakter 
de hiçbir zorlanma yaşamadan değişir. Bu durumun, çocuk 
okuyucuya yönelik yanlış bir örnek teşkil ettiğini düşünmekteyiz.
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Küçük bir kız, kurtları yemeye başlarsa…

Tülin Sadıkoğlu

 Kırmızı Başlıklı Kız, 
hepimizin neredeyse ezbere 
bildiği klasik bir masal. On, 
on beş yıl öncesine kadar 
da çocuklara masal olarak 
okunur ya da anlatılırdı. 
Ancak son yıllarda, klasik 
masalların çocuklar için 
yazılmadığı, hatta çocuklara 
okunmaması gerektiği 
tartışmaları yapılmaya 
başlandı. Yüzyıllar önce, 
sözlü gelenekte ortaya çıkan, 
nesilden nesile aktarılırken ve 
daha sonra yazıya geçirilirken 
değişime uğrayan bu masalın 

alt metninin, bugünün çocukları için uygun olup olmadığı halen 
sorgulanmakta, bu konuyla ilgili tartışmalar devam etmekte. 
Farklı kültürlerde farklı motiflerle, belli sembolleri öne çıkararak 
aktarılan bu masalın farklı sonları da var üstelik. Örneğin; Charles 
Perrault’nun aktardığı masalın sonunda kurt hem büyükanneyi 
hem de küçük kızı yer. Kişi tanımadığı, yabancı kişilere güvenirse 
olacağı budur. Grimm Kardeşler ise masala avcıyı ekler ve 
büyükanneyle küçük kız avcı sayesinde kurtulur. Bu son da, 
yine yabancılara güvenmemek, yoldan ayrılmamak alt metnini 
içermesinin yanı sıra bir “erkek” kurtarıcıyı işaret eder.
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 Masallar yalnızca edebiyat araştırmacılarının değil 
psikolog Bruno Bettleheim, psikanalist ve sosyolog Erich Fromm 
gibi farklı alanlardan pek çok araştırmacının ilgisini çeker. Bu 
konuda, Aydın Parmaksız’ın Freud Bana Masal Anlatsa başlıklı 
kitabı da okunmaya değer bir çalışma. Ancak, bu yazının konusu 
masallar değil. Öyle olmasına karşın kısacık bir metnin, bir şekilde 
kendi yolunu da bularak dünyada nasıl dolaştığını, sınırlarının 
nasıl genişletildiğini ve metne ne tür anlamlar yüklendiğini 
görmek ve bunun üzerine düşünmenin büyüsüne kapılmamak 
elde değil. Böylelikle insan daha uzağa, daha geniş bir bakış 
açısıyla bakabiliyor. Bu da edebiyatın okurlara sunduğu müthiş 
bir olanak.

 Düşüncelerimin Kırmızı Başlıklı Kız masalına kayması 
tesadüf değil elbette. Epeydir elimde olan bir kitap var: Kurt 
Yiyen Küçük Kız. Kırmızı Başlıklı Kız masalının bir versiyonu 
olduğunu söyleyebileceğimiz, İtalya’da yayımlanmış Türkçeye 
ise henüz çevrilmemiş bu kitapta yazar Vivian Lamarque rolleri 
değiştirmiş: Bu kez küçük kız, “kurt”un, daha doğrusu kurtların 
peşinde. Elinde çatalı bıçağı, ağzını yalayarak ormanda dolaşan 
bir kız ile saklanan bir kurdun olduğu kapak resmi de “Kurt Yiyen 
Küçük Kız” başlığını destekliyor.
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 Kitap, “Bir zamanlar bir ormanda, kurt yiyen küçük bir 
kız yaşarmış” cümlesiyle başlıyor. Adı Küçük Kız olan küçük bir 
kız, kimsenin bilmediği bir nedenle, adı Tavuk olan bir tavukla, 
ormandaki bir ağacın tepesinde bulunan bir evde yaşıyor. Küçük 
Kız kurtları sevdiğinden değil mecbur olduğundan yiyor çünkü 
kış geldiğinde “ormanda ne çilek gibi toplayıp yiyebileceği 
meyveler oluyormuş ne de Tavuk yumurta yumurtluyormuş”. 
Açlıktan çakıl taşı bile yiyen Küçük Kız sonunda karnı çok 
tok olduğundan ormanda dolaşmaya çıkmış olan bir kurtla 
karşılaşınca eline aldığı bir sopayla kurdun kafasına vurup eve 
getirir, kesip haşlayarak pişirir ve bir güzel yer. “Artık yaşamayan 
bir kurt şaşıramazdı ama eğer yaşıyor olsaydı kendini küçük 
bir kızın midesinde bulduğunda kesin çok şaşırırdı!” O günden 
sonra Küçük Kız, kurtları yakalayıp bazen kızartarak bazen de 
haşlayarak yemeye devam eder. Kısa sürede ormanda kötü, küçük 
bir kızın kurtları yediği duyulur. Öyle ki anne kurtlar uyumak 
istemeyen yavru kurtları bu kötü küçük kızla korkutur. Yavru bir 
kurt büyükannesini ziyarete giderken anne kurt dikkatli olmasını 
söyleyerek onu ormanda kötü kişilerle karşılaşabileceğine dair 
uyarır. Kurtlar gece dışarı çıkmamaya başlar, gündüzleri ise 
küçük kızı uzaktan bile görseler kaçıp saklanırlar. Böyle olunca 
küçük kız kurt gibi giyinmeye başlar. Bu kez kurtlar ona, “Ne 
kadar beyaz pençelerin var!” ya da “Ne kadar küçük ağzın var!” 
demeye başlar. Küçük Kız, kurt yemekten usandığında artık 
ilkbahar gelmiş, Tavuk yumurtlamaya başlamıştır. Meyveler 
de yavaş yavaş olgunlaşmaktadır. Baharın gelmesiyle canlanan 
doğanın içinde Tavuk’la birlikte dolaşan, meyve toplayan Küçük 
Kız, derenin kenarına varınca su içmek ister. Bir anda gri mi gri 
kulaklarıyla, uzun kuyruğu, kocaman açılmış ağzı ve pençeleriyle 
korku salan bir yansıma görür derede. Küçük Kız korkarak 
Tavuk’a kaçması için seslenir ama Tavuk uzakta, güvendedir. 
Peki, kurt nerede?
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 Kurt çok yakınlarda, çok yakındadır, kurt Küçük Kız’dır. 
O kadar fazla kurt yemiştir ki Küçük Kız, kurda dönüşmüştür. (O 
yüzden çocuklar, kurtlardan çok korkmayın. İçlerinde küçük bir 
kızın kalbi atmaktadır.)
 
 Öykü böylece bitiyor ama sorular tam da burada başlıyor. 
Benim aklıma gelen en büyük soru: İnsan kötü mü doğar, kötü 
mü olur? Felsefe tarihinin de insan doğasını araştırırken sorduğu 
en eski sorularından biridir bu ve bir çocuk kitabının çocuklarla 
birlikte bu konu üzerine düşünme olanağını sunması doğrusu epey 
heyecan verici. Korkularıyla, endişeleriyle hayal dünyalarının 
sınırlarını daraltan, hatta belki zapturapt altına alan yetişkinlerin 
aksine dünyaya, insanlara daha önyargısız, şartlanmamış gözlerle 
bakan çocuklar eminim bu konuda bizlere her zaman olduğu gibi 
aydınlatıcı, hatırlatıcı, düşündürücü yorumlar getireceklerdir.  
 

Güzel bir orman varmış.
Bir ağacın tepesinde de küçük bir ev…hangi çocuk bir kez olsun 

burada yaşamayı hayal etmemiştir?
Burası, Küçük Kız adındaki küçük bir kızın ve onun arkadaşı 

olan Tavuk adındaki bir tavuğun eviymiş.
Ormanda kurtlar da yaşarmış.

Gerçekten de kurtlar çocukları yer mi?
Ya da kurtları yiyen çocuklar mıydı?

Peki, kimse kimseyi yemese daha iyi değil mi?

Künye
Yazan: Vivian Lamarque

Resimleyen: Desideria Guicciardini
Yayınevi: Edizioni EL

Sayfa Sayısı: 48
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Eğlenceli Bir Gün

O gece Miray, yaşananları günlüğüne kaydetti. Bu 
elektronik günlüğün 17 Mayıs 2155 tarihli sayfasında şöyle 
yazıyordu: “Tolga, bugün gerçek bir kitap buldu!”

Tolga’nın bulduğu kitap, çok eski bir kitaptı. Bir gün 
Miray’ın dedesi, ona tüm hikâyelerin kâğıtlara basıldığı bir dönem 
olduğundan bahsetmişti. Hatta insanlar, hikâyeleri okumak için 
tuhaf bir şekilde sararmış sayfaları çevirirmiş. Miray’ın dedesi de 
bunu kendi dedesinden duymuştu. Oysa ekran üzerinde hareket 
etmesi gerektiği hâlde hiç kıpırdamadan duran o kelimeleri 
okumak, gerçekten çok komik ve tuhaftı. Dahası bir önceki 
sayfaya döndükleri zaman karşılarına demin okumuş oldukları 
kelimeler çıkıyordu.

“Ya, bu ne saçma şey!” diye söylendi Tolga. “Öyle 
görünüyor ki kitabı bitirdiğin zaman kaldırıp bir kenara atıyorsun. 
Bilgisayarlarımızda bu kitapların milyonlarcası bulunuyor ve 
daha bir o kadarı için de yer var. Bu yüzden ben bilgisayarı 
kaldırıp bir kenara atmam.” diye ekledi. “Benim bilgisayarımda 
da durum aynı.” dedi Miray. Küçük kız 11 yaşındaydı, Tolga 
ise ondan iki yaş büyüktü. Bu yüzden Miray, henüz Tolga kadar 
elektronik kitap görmemişti.

“Kitabı nerede buldun?” diye 
sordu Miray. Bulduğu kitabı okumakla 
meşgul olan Tolga, pek de aldırış 
etmeyen bir edayla: “Evimde, tavan 
arasında.” diye cevap verdi. Miray 
tekrar sordu: “Peki, kitap ne ile ilgili?” 
Tolga, kitabın okul ile ilgili olduğunu 
söyleyince Miray da küçümseyen bir 
tavırla: “Okul mu? Iyyy! Okul hakkında 
yazılacak ne olabilir ki? Nefret ediyorum 
şu okuldan!” diye homurdandı. Aslında 
Miray, okuldan hep nefret ederdi. 
Ancak bu aralar her zamankinden daha 
çok nefret ediyordu. Robot Öğretmen, 
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Miray’a coğrafya dersiyle ilgili peşi sıra testler veriyordu. Miray 
da her testte daha kötü notlar alıyordu. Annesi, bu duruma daha 
fazla kayıtsız kalamadı. Bir sorun olduğunu düşündü ve arızaları 
denetleyen müfettişi çağırdı.  

Kısa boylu ve hafif şişman biri olan Müfettiş’in yüzünde 
bir tebessüm, elinde ise bir kablo ve üstü göstergelerle dolu olan 
bir alet çantası vardı. Müfettiş, Miray’a gülümsedi ve cebinden bir 
elma çıkarıp ona uzattı. Sonra da önünde duran robotu parçalara 
ayırdı. Miray, Müfettiş’in robotu eski hâline getirememesini 
umut etti. Ancak Müfettiş, işinde ustaydı ve aşağı yukarı bir 
saat sonra o büyük, pis ve çirkin robot tıpkı eskisi gibi Miray’ın 
karşısında duruyordu. Dev ekranda yine tüm dersler yer alıyor ve 
sorular soruluyordu. Aslında bu o kadar da kötü değildi. Zaten 
Miray’ın nefret ettiği şey ekran değil, yaptığı ödevleri ve çözdüğü 
testleri koymak zorunda olduğu kart yuvasıydı. Bu testlerin optik 
form üzerinden doldurulması, Miray’a henüz altı yaşındayken 
zorla öğretilmişti. Robot olan öğretmen de hemencecik notunu 
hesaplıyordu.

Müfettiş, işini tamamladıktan sonra gülümsedi ve 
Miray’ın başını okşadı. Daha sonra Miray’ın annesine dönerek: 
“Meltem Hanım, küçük kızın bir suçu yok. Öyle görünüyor ki 
coğrafya dersinin programı biraz fazla hızlı ayarlanmış. Bu tür 
sorunlar zaman zaman yaşanır. Dersin hızını 11 yaşındaki birinin 
seviyesine göre yavaşlattım. Aslında bakılırsa kızınızın genel 
gelişim durumu oldukça iyi.” dedi. Ardından bir kez daha Miray’ın 
başını okşadı. Miray, hayâl kırıklığına uğramıştı; Müfettiş’in bu 
robotu toplayıp götüreceğini düşünmüştü. Çünkü Müfettiş, bir 
keresinde Tolga’nın öğretmenini tarih dersinin programı tamamen 
silindiği için neredeyse bir aylığına alıp götürmüştü.

Müfettiş gidince Miray, Tolga’nın yanına tekrar 
giderek: “Neden birileri okul hakkında kitap yazsın ki?” diye 
sordu. Tolga, son derece kibirli gözlerle Miray’a baktı: “Off, aptal 
aptal konuşma! Bu okul bizimki gibi bir okul değil, yüzlerce ama 
yüzlerce yıl öncesine ait bir okul.” dedi. “Yüzlerce yıl öncesine” 
ifadesini yüksek sesle ve dikkatli bir şekilde yineledi. Miray 
incinmişti. “Bu kadar yıl öncesinde okulun nasıl bir yer olduğunu 
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hayal edemedim.” dedi ve Tolga’nın omzunun arkasına geçip bir 
süre onunla beraber kitabı okumaya koyuldu. Sonra birdenbire: 
“Nasıl yani! Onların bir öğretmeni mi varmış?” diye bağırdı. 
“Elbette bir öğretmenleri vardı ama bu sıradan bir öğretmen 
değildi. Bu öğretmen bir insandı.” dedi Tolga. Miray, çok 
şaşırmıştı: “İnsan mı? Yok artık! Nasıl olur da bir insan öğretmen 
olabilir ki?” diye tepki verdi. Tolga, isteksizce cevapladı: “Yani 
çocuklara bir şeyler öğreten, onlara ödevler veren ve sorular 
soran bir insandı.” Bunun üstüne Miray, biraz düşündü ve: “Ama 
yeterince zeki değildir herhâlde.” diye sorgulamaya başladı. 
“Elbette zekiydi.” dedi Tolga ve devam etti: “Mesela benim 
babam, öğretmenim kadar bilgili biridir.” Bunu duyan Miray, 
kaşlarını çatıp: “Hadi oradan, bu mümkün değil! Bir insan bir 
öğretmen kadar bilgi sahibi olamaz ki!” diye cevap verdi. 

Bu sohbetin üzerine 
Tolga, bu insan öğretmenlerin 
neredeyse robot öğretmenler 
kadar bilgili oldukları konusunda 
bahse bile girebileceğini söyledi. 
Miray’ın bu durumu tartışmaya 
niyeti yoktu ama yine de: “Bana ders 
verecek yabancı bir kişiyi evimde 
istemezdim.” dedi. Tolga, katıla 
katıla gülmeye başladı ve ardından: 
“Hiçbir şey bilmiyorsun Miray! 
Öğretmenler evlerde yaşamıyordu 
ki! Özel bir binaları vardı ve 
bütün çocuklar oraya gidiyordu.” 
dedi. “İyi ama bütün çocuklar 
aynı şeyleri mi öğreniyordu?” 
diye sordu Miray. Tolga onu başıyla onayladı. Miray devam 
etti: “Ama annem, robot öğretmenin çocukların zekâ seviyesine 
göre bireysel olarak ayarlanması gerektiğini çünkü her çocuğun 
farklı düzeylerde eğitilmesinin şart olduğunu söyler durur.” Tolga 
cevap verdi: “İyi ama o zamanlar eğitim bu şekilde yapılmıyordu 
ki! Ayrıca kitabı beğenmediysen de okumak zorunda değilsin.” 
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Miray hemen sözü alıp: “Beğenmediğimi söylemedim.” dedi. 
Öyle görünüyordu ki geçmişteki bu tuhaf okullar hakkında o da 
bir şeyler okumak istiyordu. 

Ne var ki daha kitabı yarılamadan Miray’ın annesi seslendi: 
“Miray! Ders zamanı!” Miray, kafasını kitaptan kaldırıp: “Anneee, 
henüz değil!” diye yakındı. Meltem Hanım, kararlı bir şekilde: 
“Hayır, şimdi!” dedi ve ekledi: “Muhtemelen Tolga’nın da ders 
vakti gelmiştir.” Derse gitmek zorunda olduğunu anlayan Miray, 
Tolga’ya: “Dersten sonra kitabı biraz daha okusak nasıl olur?” 
diye sordu. Tolga, ilgisiz bir şekilde: “Belki…” dedi ve tozlanmış 
eski kitabı kolunun altına sıkıştırıp ıslık çalarak oradan uzaklaştı.

Miray, yatak odasının hemen yanında yer alan dersin yapıldığı 
odaya gitti. Robot hazırdı ve kendisini bekliyordu. Miray’ın 
annesi, çocukların belirli saatlerde düzenli çalıştıklarında daha iyi 
öğrendiğini düşünüyordu. Bu nedenle robot, cumartesi ve pazar 
günleri hariç her gün aynı saatte derse hazır oluyordu.

Ekran açılıverdi ve komut gelmeye başladı: “Matematik 
dersinin bugünkü konusu, basit kesirlerin toplanmasıdır. Lütfen 
dünkü ödevinizi uygun yuvaya yerleştiriniz.” Miray, bir of 
çekerek denileni yaptı. Dedelerinin zamanında çocukların gittiği 
eski okulları düşünmeye başladı. Dört bir taraftan gelen çocuklar; 
okul bahçesinde gülüp bağrışıyor, sınıfta birlikte oturuyor ve 
günün sonunda hep beraber eve gidiyordu. Hatta hepsi aynı 
şeyleri öğreniyor ve ödev konusunda birbirlerine yardımcı 
olabiliyorlardı. En önemlisi de öğretmenleri insandı… 

Robot Öğretmen, ekranda ders anlatmaya devam ediyordu: “½ 
ile ¼’ü toplarsak…” Bu sırada Miray, eski günlerde çocukların 
okulu ne kadar çok sevmiş ve ne kadar eğlenceli günler geçirmiş 
olabileceklerini hayâl ediyordu.

Yazar: Isaac Asimov
İngilizceden Türkçeye Çeviren: Ali Ölmez
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin: Öykü, ilk olarak 1951 yılında Boys and Girls 
Page adlı dergide, daha sonra 1954 yılında The Magazine of 
Fantasy & Science Fiction dergisinde tekrar yayınlanmıştır. 
Metne erişim için: (Çevrimiçi) http://visual-memory.co.uk/
daniel/funtheyhad.html , 27.12.2020
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Androclus ve Aslan

Bir zamanlar Roma'da adı Androclus olan fakir bir köle 
yaşardı. Bu kölenin efendisi o kadar zalim bir adamdı ki ona 
hep acımasızca davranırdı. Androclus bu eziyetlere daha fazla 
dayanamayarak en sonunda çareyi kaçmakta buldu. 

Günlerce vahşi bir ormanda saklanan Androclus, etrafta 
yiyecek bir şey bulamayınca zayıflamaya başladı. Bir süre sonra 
öyle zayıf ve hasta hale düşmüştü ki öleceğini dahi düşünmeye 
başlamıştı. En sonunda kendini bir mağaraya atıp mağaranın 
zeminine uzandı ve kısa süre sonra derin bir uykuya daldı.
 Bir süre sonra mağaraya giren iri cüsseli bir aslan, yüksek 
sesle kükreyerek onu uykusundan uyandırdı. Aslanın kendisini 
öldüreceğinden emin olan Androclus’un korkudan içi içini 
yiyordu. Ancak kısa süre sonra aslanın aslında öfkeli olmadığını, 
sadece ayağı incindiği için topalladığını fark etti.

 Bunun üzerine biraz cesaretlenen Androclus, sorunun 
ne olduğunu anlamak için aslanın topal pençesini incelemeye 
koyuldu. Aslan kıpırdamadan öylece durdu ve “Bana yardım 
edeceğini biliyorum” dercesine başını Androclus’un omzuna 
yatırdı.
 Aslanın pençesini tutup yerden kaldıran Androclus, 
pençeye uzun ve sivri bir dikenin saplanmış olduğunu gördü. 
Vakit kaybetmeden dikeni parmaklarının ucuyla yakalayarak 
güçlü ve hızlı bir şekilde çekip çıkardı. Derdine derman bulan 
aslan bir anda neşeyle dolup bir köpek gibi zıplamaya ve yeni 
arkadaşının elleriyle ayaklarını yalamaya başladı. 
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 Androclus’un korkusundan da eser kalmamıştı artık. Gece 
olduğunda ise aslanla birlikte yan yana uzanıp güzel bir uyku 
çektiler.  
 Aslan uzun bir süre Androclus’a her gün yiyecek 
getirdi. Karnı doyan ve kendine çok iyi bir arkadaş bulmuş olan 
Androclus’un yeni hayatından hiç de şikayeti yoktu. Ne var ki bir 
gün ormanda dolaşan bir grup asker mağarada birinin olduğunu 
fark ettiler      ve oraya yöneldiklerinde karşılarında Androclus’u 
buldular. Onun, sahibinden kaçmış bir köle olduğunu bildikleri 
için Roma’ya geri götürmek üzerine onu da yanlarına aldılar. 
 Dönemin kanunları gereği efendisinden kaçan her bir 
köle aç bir aslanla dövüştürülürdü. Androclus’da bu sebeple 
dövüştürülececeği için askerler ele geçirdikleri bir aslanı kafese 
koyarak belirlenen dövüş gününe kadar onu aç bıraktılar. 
 Dövüş günü gelip çattığında tıpkı günümüzde yapılan 
sirk gösterileri ve beyzbol maçlarını izlemek için bir araya gelen 
insanlar gibi bu insanlar da birazdan yapılacak dövüş müsabakası 
için bir araya gelmişlerdi. En sonunda kapı açıldı ve Androclus 
içeri alındı. Aslanın kükremeleri öyle dehşet vericiydi ki zavallı 
adam korkudan ölmek üzereydi. Şöyle bir etrafa göz gezdirince 
binlerce yüz gördü ancak merhametli bir bakışa rastlayamadı. 
 Biraz sonra aç bırakılmış aslan içeri alındı ve tek bir 
sıçrayışta zavallı kölenin yanı başına kadar geldi. Bu sırada 
Androclus’un ağzından bir haykırış yükseldi ancak bunun sebebi 
korku değil tam tersine mutluluktu. Karşısındaki aslan mağaradaki 
eski dostuydu. 
 Androclus’un aslan tarafından öldürülmesini görmeyi 
uman seyirciler olacakları merakla bekliyorlardı. Ancak 
beklenmeyen bir şekilde Androclus’un kollarını aslanın boynuna 
doladığını ve aslanın da Androclus’un ayaklarının dibine 
yatarak onun ayaklarını sevgiyle yaladığını gördüler. Seyirciler, 
büyük canavarın sanki sevilmek istiyormuş gibi başını kölenin 
yüzüne sürüşüne ve gördükleri manzaraya bir türlü anlam 
veremiyorlardı. Nihayet Androclus’tan tüm bu olanlara açıklık 
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getirmesini istediler. Ayağa kalkıp kolunu aslanın boynuna 
dolayan Androclus, bir zamanlar kendisinin ve aslanın mağarada 
nasıl birlikte yaşadıklarını anlatmaya başladı.
 “Ben bir insanım. Ancak hiçbir insan benimle arkadaş 
olmadı. Bir tek bu zavallı aslan bana içten ve samimi davrandı. 
O bana, ben ona kenetlendik ve birbirimizi öz kardeşimiz gibi 
sevmeye başladık.” dedi zavallı Androclus. 
 Tüm bu anlatılanlar insanların Androclus’a karşı olan 
tavrını değiştirdi ve hep birlikte bir anda “Yaşa ve özgür ol” diye 
bağırmaya başladılar. “Yaşa ve özgür ol!” 
 Az sonra haykırışlar çığ gibi büyüdü ve herkes tarafından 
söylenmeye başladı: “Aslan da özgür kalsın, Her ikisine de 
özgürlüklerini verin!” 
 Ve böylece Androclus’un serbest bırakılarak aslanla 
birlikte kalmasına izin verildi. Böylece bu iki dost Roma’da, 
birbirlerine duydukları sevgiyle uzun yıllar yaşamlarına devam 
ettiler. 

Yazar: James Baldwin
Çevirmen: Barbaros Uzunköprü
Düzeltmen: Semanur Öztürk
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://americanliterature.com/
author/james-baldwin/short-story/androclus-and-the-lion 
12.01.2021
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Okumak Aptalca Değildir

 Meryem, içli bir sesle: “Sizinle 
oyun oynayamam.” dedi. Elini alnına 
götürerek ekledi:  “Biraz ateşim 
var.” Kitabını eline almış çimlere 
oturuyordu, bir yandan da sayfalara 
göz gezdiriyordu. Arkadaşları 
homurdanmaya başladı çünkü 
Meryem olmadan oyun oynamak o 
kadar da eğlenceli olmuyordu.

Mahir: “Dün de karnın ağrıdığı için oyun oynamadın.” 
dedi. “İki gün önce de kolundaki morluklar yüzünden…” diye 
ekledi Ferdi. “Üç gün önce de ısırgan otu kolunu kızarttı diye…
Senin de her gün yeni bir hastalığın var!” dedi Aslı. Ferdi tekrar 
çıkıştı: “Meryem, sen yalan söylüyorsun! Aslında canın oyun 
oynamak istemiyor! Okulda keyfin yerinde ve teneffüslerde 
okul bahçesinde başkalarıyla kudurmuş gibi oynuyorsun, o 
zaman hiç hasta olmuyorsun!” Meryem, başını kitaptan kaldırıp: 
“İspiyoncu!” diye bağırdı ve okumaya devam etti. Mahir, iyice 
sinirlenmişti: “Sen hasta rolü yapmayı iyi beceriyorsun ve bu 
davranışın çok alçakça!” diyerek tepki gösterdi. “Hastaysam 
hastayım!” diye sırıtarak cevap verdi Meryem. Aslında oyun 
oynamaya vakti olmadığı için böyle söylüyordu çünkü sihirbaz 
öğrenci Harry’yi anlatan kitapları okumak istiyordu. Arkadaşlarına 
onsuz oynamalarını önerdi. Sonra aklına bir şey geldi: “Hmm, 
aslında daha iyi bir fikrim var. Siz de oyun parkına bir kitap getirin 
ve hep birlikte okuyalım. Ne dersiniz?” Arkadaşları bu fikre hiç 
sıcak bakmadı ve ona: “Okumak çok aptalca bir şey ve sen de 
aptalsın! Ayrıca sıkıcı ve ahmaksın!” dediler. Artık Meryem de 
sinirlenmişti. “Asıl kim okumuyorsa o aptaldır!” diye cevap verdi 
ve kalkıp eve gitti.
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Meryem, birkaç gün oyun parkına gitmedi; arkadaşlarına 
küsmüştü. Bu durumdan arkadaşları hiç memnun değildi, içleri 
bir türlü rahat etmiyordu. Belki Meryem gerçekten hastadır, 
diye düşündüler. O zaman nasıl oluyor da sabahları o kadar dinç 
oluyordu ki? Hepsi huzursuz bir şekilde bunları düşünürken Aslı, 
şöyle söyledi: “Galiba Meryem okumayı daha çok seviyor.” 
“Haklısın.” dedi Ferdi. “Baksana, şu sihirbaz çocuk hakkındaki 
kitapları okuduğundan beri hasta!” diye ekledi. Aslı: “Belki 
kendisi de büyülenmiştir, ha?” deyip kikirdemeye başladı. 
Arkadaşları böyle konuşadururken Meryem aralarında olmadığı 
için çok sıkılan Mahir: “Evet, belki okumak onu büyülemiştir!” 
diye çıkıştı. Aslı, daha çok kikirdemeye başladı ve: “Hiç de 
değil! Ben Meryem’in okumaktan çok neyi sevdiğini biliyorum: 
dondurma!” diye bağırdı. Mahir ve Ferdi de gülmeye başladı. 
Aslı: “Meryem’i dondurmacıya davet edersek hemen iyileşir, var 
mısınız iddiaya?” dedi. Dondurmacıya gittikten sonra voleybol 
oynamayı planladılar.

 Hepsi anlaşıp ellerinde kalan harçlıkları topladı. Daha 
sonra Meryem’i dondurmacıya davet ettiler. Meryem, davete 
bayılmıştı: “Harika!” dedi. “Gerçekten gelmeyi çok isterim!” 
Aslı, Mahir ve Ferdi; Meryem’in cevabını duyunca gülüşmeye 
başladı. Tam tahmin ettikleri gibi olmuştu! Ancak Meryem’in 
öğleden sonra dondurmacıya dedesinin bastonuyla topallaya 
topallaya geldiğini gördüler. Kolunun altında bir de kitap vardı! 
Meryem, dondurma yemeye başladığında yüzünde hınzır bir 
gülümsemeyle durumu açıkladı: “Çok üzgünüm, az önce ayağımı 
burktum. Ne aptalca değil mi?” Aslı, Mahir ve Ferdi şaşkın şaşkın 
birbirine baktı. Sonunda Aslı cevap verdi: “Tabii…Gerçekten çok 
aptalca. Peki bu sefer ne kadar hasta kalacaksın?” Meryem, hemen 
kitabını kaptı ve sayfaları çevirip: “128. sayfaya kadar…O zaman 
sihirbaz çocuk Harry hakkındaki bütün kitapları okumuş olacağım. 
Belki daha sonra kitabın devamı gelir.” diye cevap verdi. “Çok 
şükür…” diye mırıldandı Ferdi. Mahir de ona katılırcasına başını 
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salladı: “Biz seninle birlikte devamını bekleriz. O sırada ayağın 
düzelirse birlikte oyun oynarız.” dedi. Meryem güldü: “Elbette, 
hatta harika yeni oyun fikirlerim var; hepsini kitaptan öğrendim. 
Baksanıza, aslında okumak hiç de aptalca değil!” deyip kitabı 
işaret etti. “Hmm…” diye mırıldandı Aslı. Kitabı eline aldı ve 
sayfalarını karıştırmaya başladı, çekinerek sordu: “Bu kitapları 
bir gün bana ödünç verebilir misin?” Meryem, gülümsedi ve 
şöyle dedi: “Elbette! Ama bir şartla: sürekli hasta olmayacaksın!”

Yazar: Elke Bräunling
Almancadan Türkçeye Çeviren: Ensa Filazi
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://www.
elkeskindergeschichten.de/2020/01/26/lesen-ist-nicht-doof/, 
24.01.2021
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Bit Pazarı

Ece, eski hafıza oyununu kolilerden birinin içine koyarken 
kardeşine: 

“Bit pazarının ismi, neden bit pazarı?” diye sordu. Efe, 
sırıtarak:

 “Sen dua et, pire pazarı değil. Yoksa yine pirelenirdin!” 
dedi ve oyuncak arabalarını büyük bir kolinin içine yerleştirmeye 
başladı. Ece: 

“Sen de pirelenmiştin!” diye bağırdı ve dilini çıkardı. Efe 
de kız kardeşine: 

“Hiç de bile! Bende sadece pire yumurtaları vardı! 
Pirelenmiş sayılmam ki!” diyerek karşı çıktı. Bu sırada Ezgi 
Hanım: 

“Kavga etmeyi bırakın! Bit pazarı çoktan açıldı!” deyip 
saatini işaret etti. Erdem Bey de: 

“Haydi yardım edin! Tüm bunlar arabaya gidecek!” diye 
seslendi. Hep birlikte, eşyaları oflaya puflaya taşıdılar. Araba 
ağzına kadar dolmuş, arka koltuklarda bile yer kalmamıştı. Erdem 
Bey:

 “Eğer bunları satabilirsek kilerde tekrar yer açılmış 
olacak.” dedi. Bu durumdan oldukça hoşnut görünüyordu. Sonra 
oğluna dönerek: 

“Efe, biz ikimiz bisikletle gitmek zorundayız. Arabayı 
kızlar alacak.” dedi. Efe, heyecanla:

 “Kim önce varırsa!” diye bağırdı ve yerinden fırladı.
Yarış berabere bitmişti. Kızlar, arabayla; erkekler de 

bisikletle aynı anda okula vardı. Erdem Bey, eşi Ezgi Hanım’a: 
“Önden giderek bizim için güzel bir yer bulabilirsin. Ben 

de eşyaları çocuklarla okul bahçesine taşıyayım.” dedi. Ece: 
“Arabaların bugün okul bahçesine giremiyor olması ne 

kötü!” diye homurdandı. Erdem Bey de kızına:
“Böyle günlerde okul bahçesine yalnızca itfaiye arabaları 

girebilir.” diyerek karşılık verdi. Efe, kız kardeşini taklit ederek: 
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“Bir itfaiye arabamızın olmaması ne kötü!” dedi. Erdem 
Bey: 

“Bırak Ece’yi de bize yardım et!” diyerek Efe’nin eline 
bir şövalye şatosu tutuşturdu ve kendisi de arabadan kitaplarla 
dolu bir koli kaptı. Ece:

“Baba, eşyalarımızı gerçekten bir itfaiye arabasıyla okul 
bahçesinin içine kadar taşıyabilir miydik?” diye sordu. Erdem 
Bey’in elindeki kitap kolisi oldukça ağırdı, güçlükle: 

“Hayır, Ece. İtfaiye arabaları, yalnızca yangın çıktığı 
zaman okul bahçesine girebilir.” dedi. Ece, pes etmiyordu. Tekrar 
sordu:

“Peki, ‘Yangın çıktığını sandık.’ desek?”  Erdem Bey, 
yine zar zor cevap verdi:

“Neyse ki bir itfaiye arabamız yok!” Kitap kolisi, attığı 
her adımda gövdesine çarpıyor ve geri tepiyordu. 

Ezgi Hanım, ailesine kaydırağın yanından el sallıyordu. 
Yüzünde güller açmıştı, onlara:

“Harika bir yer bulmamış mıyım?” diye seslendi. 
Satılacak olan oyuncakları ve kitapları, getirdikleri iki adet piknik 
örtüsünün üstüne ailecek yaydılar. Ece, aniden:

 “Bu, olmaz!” diye bağırdı ve annesinin elindeki bebeği 
kaptığı gibi göğsüne bastırdı. Ezgi Hanım: 

“Ama o bebekle oynamıyorsun.” diyerek gözlerini devirdi. 
Ece, yüzünü asıp:

“Olsun! Bu, benim en sevdiğim bebeğim.” diyerek cevap 
verdi. Ezgi Hanım, pes etmişti:

 “Pekâlâ, o zaman bebeğini tekrar kolinin içine koy.” dedi 
ve kendi işine koyulmaya başladı.

Bu sırada, Efe’nin karşısında bir kadın duruyordu ve: 
“Şövalye şatosu ne kadar?” diye sordu. Kadının sürdüğü 

bebek arabasının içinde, elindeki elmayı kemiren bir oğlan 
çocuğu oturuyordu. Çocuk, ışıldayan gözlerle şatoyu incelerken 
ağzından etrafa elma parçaları sıçrıyordu. Efe, çocuktan iğrenmiş 
bir şekilde şatoyu tutup kendine doğru çekerek: 
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“Kırk lira!” dedi. Kadın, şaşkın bakışlarla:
“Kırk lira mı?” diyerek tepki verdi ve bebek arabasını 

sürerek oradan uzaklaştı. Bunu duyan Ezgi Hanım: 
“Efe, bu fiyat çok fazla. En iyisi fiyatları biraz indir, o 

zaman daha fazla satış yapabilirsin.” diyerek oğlunu uyardı. Efe, 
dik kafalı bir şekilde: 

“Şatoyu onlara satmak istemedim ki zaten! O çocuk…O 
çocuk var ya… Tam bir aptala benziyordu!” diye cevap verdi. Bu 
sırada Erdem Bey, ailesine dönerek:

“Ben bisikleti alıp eve döneyim, ardından biraz koşuya 
çıkarım.” dedi ve ekledi: 

“Bu arada, lütfen eve boş bir arabayla dönün!” Hepsine el 
sallayıp bisiklete binerek eve döndü.

Kapı zili, öğleden sonra deli gibi çalmaya başladı. Erdem 
Bey, ayaklarını sürüye sürüye kapıya yürüdü. Ece, kapı açılır 
açılmaz babasının kollarına atladı. Erdem Bey:

“Eee, nasıl geçti?” diye sordu. Ece, gururla cevap verdi: 
“Acayip iyi! 120 lira kazandık ve neredeyse her şeyi 

sattık!” Kız kardeşine katılan Efe:
“Evet ve 160 lira da harcadık!” diye ekledi, köşeyi 

dönmüştü. Elinde bir koli taşıyor ve gülüyordu. Erdem Bey 
yüzünü öyle bir astı ki çenesi neredeyse yere değecekti. Ezgi 
Hanım da eşine arabadan el sallarken:

 “Arabayı boşaltmamıza yardım eder misin?” diye seslendi. 
Erdem Bey, arabaya doğru tereddütle yürüdü. Taşınma kolileri, 
ağızlarına kadar yeni oyuncaklarla dolmuştu. Arka koltukta da 
kocaman, kıpkırmızı bir şey duruyordu. Erdem Bey, kekeleyerek:

“Bu… Bu nedir?” diye sordu. Ece, bu tuhaf bulduğu soru 
karşısında şaşırarak: 

“Bir itfaiye arabası!” dedi. Erdem Bey, buna inanmayı 
istemeyerek, arka koltukta duran ve üzeri çiziklerle dolu olan bu 
koca plastik parçasını arabadan çıkardı ve: 

“Ece, sen böyle şeylerle oynamayı bırakalı çok olmadı 
mı?” diye sordu. Ece, kendinden emin bir şekilde: 
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“Zaten oynamayı düşünmüyorum ki! Bit pazarının 
kurulduğu günlerde, bu arabayla okul bahçesine girebileceğiz 
artık!” diyerek açıklama yaptı. Erdem Bey: 

“Peki, bu devasa şeyi bir sonraki bit pazarına kadar nereye 
koyacağız?” diye sordu. Ece’nin cevabı hazırdı: 

“E kilere işte!” dedi. Efe, sırıtarak: 
“Orada tekrar yer açıldı ya!” diye ekledi. Erdem Bey’in 

dizlerinin bağı çözüldü ve kendini itfaiye arabasının üzerine 
bıraktı. Ece, adeta mutluluktan ışık saçarak konuşmasına devam 
etti:

 “Bak, seni bile taşıyabiliyor! Demek ki bundan sonra 
kolileri de okul bahçesine bu arabayla taşıyabiliriz!” 

Yazar: Andreas Düll
Almancadan Türkçeye Çeviren: Meltem Kılıç
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) http://geschichten-fuer-jungs.de/
der-flohmarkt/, 24.01.2021
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Kuzucuğun Büyük Macerası

Kuzucuk, bu günlerde çok sıkılıyordu. Aslında o, küçük 
bir kuzu değildi artık; ona yetişkin demek de doğru olmazdı. Onun 
boyu, ne anne-babasını geçmişti ne de arkadaşlarından uzundu. 

Kuzucuk, yaşıtlarının ne yaptığıyla hiç ilgilenmiyordu. 
Arkadaşları çayırda koşar ve ot yerdi; bazen de birbirleriyle 
kovalamaca oynar, bağırıp çağırırlardı. Bütün bunlar onun için çok 
sıkıcı şeylerdi. Ötekiler böyle şeylerden nasıl keyif alabiliyordu 
ki?

Kuzucuk, hayatında bir kere bile içinden geldiği gibi 
eğlenemedi. Ne zaman çayırın dışında bir yere gitmek istese anne-
babası hemen onun yanı başında biter ya da belli bir mesafeden 
ona seslenirdi. Kuzucuğun çayırdan uzaklaştığı onların gözünden 
kaçarsa çobanın o aptal köpeği koşarak gelir ve onun etrafında 
yüksek sesle havlardı. Böyle olunca geri dönmekten başka 
yapabileceği bir şey kalmıyordu.

Kuzucuğun canı, aklına bunları getirdikçe daha da 
sıkılıyordu. Bu katlanılamaz bir şeydi! Güneş ormanın ardında 
batarken o da yere çöktü, gözlerini uzaklara dikti ve öfkeyle 
uykuya daldı. 

Ertesi sabah kuzucuk, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte 
gözlerini açtı; dört toynağını da iyice uzatarak gerindi ve 
tüylerindeki ot saplarından yemeye başladı. Karnı açtı ama diğer 
kuzular gibi midesini o aptal otlarla mı dolduracaktı? Hayır, hiç 
de böyle olmayacaktı! O, şimdiye kadar hiçbir kuzunun yemediği 
lezzetli yiyeceklerin var olduğunu düşünüyordu ve bunları 
ormanda bulabileceğini hayâl ederek oraya doğru baktı.

Bir gün Koyun Nine, bütün kuzucukları toplayıp onlarla 
sohbet etmiş ve ormanda bir kurdun yaşadığından bahsetmişti. 
Kuzucuğa göre bu kesinlikle doğru değildi. Ne de olsa çayırın 
etrafında bir çit bile yoktu, öyle değil mi? Kurt istese çayıra rahat 
rahat gelebilirdi. Üstelik o, çobanın kurt yüzünden endişelendiğini 
hiç görmemişti. Kurt varsa bile belki de onların bahsettiği kadar 
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kötü değildi. Çayırdakilerin içinde kurdu görüp onunla konuşan 
ilk kuzu olmak nasıl olurdu ama! Kuzucuk, bunu hayâl etmeye 
başladı…

Kuzucuk, derin derin bunları düşünürken aniden bir 
kargaşa meydana geldi. Bir koyun doğurmak üzereydi ve doğmak 
üzere olan kuzunun başı dışarı çıkarken çoban da gözlerini dikmiş 
doğumu seyrediyordu. Diğer kuzular da olup biteni merakla 
izliyordu. Bu sırada köpek, kuzuları oradan uzaklaştırmak için 
panikle sağa sola koşuşturuyordu. Bizim kuzucuk ise çayırın 
sınırındaydı, ormana sadece birkaç adım kalmıştı. Bu, iyi bir 
fırsattı; ya şimdi ormana gidecekti ya da asla…

Kuzucuk ormana yöneldi; küçük ve dikkatli adımlarla 
yürümeye başladı. Diğer kuzular, onun çayırdan uzaklaştığını 
görmemişti. Yürüye yürüye ağaçlara ulaşmıştı, artık ayaklarının 
altında yumuşak yosunu hissedebiliyordu. Bastığı yer nemliydi, 
oldukça farklı kokuyordu ve bu oldukça ilginçti. Biraz korkmaya 
başlamıştı ama ormanın içinde tamamen kaybolana kadar 
yürümeye devam etti; çayırdaki meraklı sesler iyice azalana 
kadar ilerledi.

Kuzucuk, ormanın derinliklerinde otlarla kaplı olan bir 
açıklığa vardı. “Burada lezzetli yemekler olmalı.” diye düşündü. 
Otlardan birkaç sap yedi ve şaşkınlıkla başını salladı. Yediği otlar, 
tıpkı her zaman yediği otlar gibi, sadece ottu. Bu ne kadar da can 
sıkıcıydı böyle! Kuzucuk, yine de karnını doyurmaya baktı ve 
etrafını meraklı gözlerle izlerken yemeğini yemeye devam etti. 

Ormandaki açıklığın kenarında birkaç kütük duruyordu. 
Kuzucuk, bu kütüklerin üstünden atlayarak oyun oynamak 
istedi. Kütüklere doğru yol aldı ve bir hamleyle kütüklerin 
üstünden atladı. Yere basar basmaz bacakları yumuşak çimlerin 
üzerine doğru büküldü ve toynağına keskin bir şey battı. “Ah! 
Toynağım!” diye bağırdı. Başka bir kütüğe doğru ilerlemek için 
ayağa kalktı, sinirle ve topallayarak yürümeye başladı. Öteki 
kütüğe varınca önce otların arasında toynağına batacak bir şeyler 
aradı; bulamayınca sevindi. Burası, diğer kütüğün olduğu yerden 
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daha iyiydi; bu sefer canı yanmadan atlayabilirdi. İçi rahat bir 
şekilde koşup atlamaya başladı. Bir kez, iki kez, üç kez… Birçok 
kez atladı. Bu gerçekten çok eğlenceliydi, çayırda oynadığı 
oyunlardan çok farklıydı.

Kuzucuk, yarım saat sonra yorulmaya başladı. Ormanda 
olmanın çayırda olmaktan pek bir farkı olmadığını düşündü; ayrıca 
çayırda iyi zıplanırdı. Hem bizim kuzucuk iyi zıplayamadığı 
zaman, onunla alay edip şakalaşacak ve yarışabilecek başka 
kuzular da vardı çayırda. Onlardan oynadıkları oyun için hileler 
bile öğrenebiliyordu.

Kuzucuk, yürümeye devam etti ve ormanın yumuşak 
toprağında büyümüş birkaç mantar buldu. Mantarlardan birini 
kokladı, güzel ve baştan çıkarıcı kokuyordu. Tadını merak 
etti ve onu dikkatlice yemeye başladı. Imm, bu gerçekten çok 
lezzetliydi! Çayırdaki otlardan tamamen farklı bir tadı vardı. Üç 
dört tane mantar yedi ve biraz hayâl kurmak için uzandı. Bir süre 
sonra midesinde bir tuhaflık hissetti. Sanki biri, onun karnını 
çimdikliyordu. Midesi geriliyormuş gibi hissetmeye başladı 
ve bu durum gittikçe kötüleşti. Yatarken acı çekiyor ve usulca 
inliyordu. Biraz şekerleme yapmak istedi ama uyumak mümkün 
değildi. Sağa sola dönüp dururken bir ara uykuya dalıverdi.

Kuzucuk, biraz vakit geçtikten sonra uyandı; midesi 
düzelmeye başlamıştı. Ayağa kalktı, ne yapacağından emin 
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değildi. Aslında diğerlerinin yanına, çayıra geri dönebilirdi ama 
ormanda keşfedilecek başka şeylerin olup olmadığını çok merak 
ediyordu. 

Hava kararmaya başlamıştı. Kuzucuk, ormanda yürümeye 
devam ediyordu. Biraz uzakta bir şey gördü. Gördüğü şey, 
çobanın köpeğine benzeyen bir hayvandı. Korktu ve geri dönmeyi 
düşündü ama bunun ne olduğunu da çok merak etmişti. Dikkatli 
bir şekilde, küçük adımlarla ona doğru yaklaştı. O da neydi öyle? 
Koyun Nine’nin bahsettiği kurt bu olmalıydı!

Kuzucuk, kurdun biraz uzağındayken diğer taraftan başka 
bir hayvan onlara doğru yaklaştı. Hayvancağız, ona doğru dönen 
kurdun dikkatini çekmeden koşmaya çalıştı. Kuzucuk, daha 
kafasını onlara doğru çevirmemişti ki kurt birdenbire yerinden 
fırladı ve ormana doğru korkuyla koşan hayvanın ardından gitti. 
Koyun Nine haklıydı, kurt gerçekten tehlikeliydi!

Kuzucuk, gördüklerinden sonra çok korktu ve oradan 
koşarak uzaklaşmaya başladı. Bu arada hava iyice kararmıştı 
ve ormandan çayıra giden bir yol görünmüyordu. Artık nereye 
gideceğini bilmiyordu. Ormandaki açıklığın bir köşesinde, bir 
ağaç gövdesinin oyuğunda yorgun ve korkmuş bir şekilde yere 
çöktü ve sessiz sessiz etrafı dinlemeye koyuldu. “Acaba kurt 
gelip beni bulur mu?” diye düşünmeden edemiyordu.

Kuzucuk ailesini çok özlemişti; acaba kaçtığı için ona 
ne derlerdi? Artık yalnız kalması gerektiğini söylerler miydi 
ona? Yaşıtları onun hakkında ne düşünürdü? Ya onunla bir 
daha oynamak istemezlerse, ya bütün bu olan bitenden sonra 
yalnız yaşamak zorunda kalırsa… Bütün gece, bunları düşünüp 
durmaktan ve kurt korkusundan bir türlü uyuyamadı.

Orman, biraz aydınlanmaya başlamıştı sonunda. İşte, 
gün ağarıyordu! Kuzucuk bunu görünce yola koyuldu. Uzun 
uzun aradıktan sonra nihayet ormanın sınırına varmıştı. İleride 
kuzularla dolu bir çayır gördü. Bu, onun çayırıydı! Ormandan 
çayıra doğru dikkatlice ve etrafına bakarak koşmaya başladı.
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Kuzucuğu önce köpek fark etti ve ona doğru koştu. 
Köpeğin ardından kuzucuğun anne ve babası geldi. Yüksek 
sesle meliyorlardı; onun için çok endişelenmişlerdi. Kuzucuk, 
annesinin gözlerinden akan yaşları görebiliyordu. Anne ve 
babası kuzucuğa sarılıp onu ısıttı. Kuzucuk, yere doğru çöktü ve 
gözlerini usulca kapadı. Ailesinin yanında olmak ona çok huzurlu 
ve keyifli gelmişti, yüreği sıcacık olmuştu; artık onları asla terk 
etmeyecekti.

Yazar: “www.leselupe.de” Blog Üyesi (Ketelwald)
Almancadan Türkçeye Çeviren: Tuğçe Ören
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin: (Çevrimiçi)  https://www.leselupe.de/beitrag/
das-kleine-schaf-und-das-grosse-abenteuer-137200/, 24.01.2021
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Kurt ve Üç Kuzucuk 

 Günlerden bir gün, Anne Kuzu; Pamela, Sonia ve Zazie 
isimli üç kuzucuğuna: “Yavrularım! Evden ayrılmak için yeterince 
büyüdünüz. Yaz geldi, havalar ısındı; artık her birinizin kendi 
evini yapma zamanı geldi.” dedi. Sonra sözlerine şöyle devam 
etti: 

“Küçük evlerinizi, ormanın yanında bulunan küçük çayıra 
yan yana yapabilirsiniz. Aranızda anlaşmazlık olmaması için üç 
evin içi de aynı büyüklükte olsun ama evlerinize istediğiniz şekli 
vermekte özgürsünüz. Evlerinizi yaparken ihtiyaç duyacağınız 
malzemeleri satın alabilmeniz için her birinize birer altın külçe 
vereceğim. Ancak şunu unutmayın: Evlerinizi yapmayı bitirdikten 
sonra kış geldiğinde ısınmak için oduna da ihtiyacınız olacak.” 

Anne Kuzu, sözlerini tam bitirecekken bir şeyleri eksik 
söylediğini fark edip ekledi: “Ah evet, iki önemli şeyi neredeyse 
unutuyordum! Birincisi, kendinizi kurttan koruyabilmek için 
evlerinizi sağlam yapın; bir üflemeyle devrilecek duvarlarınız 
olmasın! İkincisi, büyük ve açık bir şömine yerine küçük bir 
soba kurun ki soba sizi daha iyi ısıtsın ve kurt çatıya tırmanarak 
bacadan içeri giremesin. Her şey anlaşıldı mı?”

 Pamela, Sonia ve Zazie, annelerinin tüm tavsiyelerini 
dinleyeceklerine söz verdi. Annelerine sarılıp ayrıldıktan sonra 
malzemeleri almak üzere pazar yerine gittiler. Herkes, yapacağı 
evin hayâlini kuruyordu.

 Gel zaman git zaman, aradan beş ay geçmiş kış kapıya 
dayanıvermişti. Kuzucukların hepsi, kendi evlerinde ve sıcacık 
bir ortamdaydı.
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Pamela en görkemli evi 
yapmıştı; bu ev, kulesi ve sekiz 
köşeli çatısıyla tam bir küçük şato 
görünümündeydi. Pamela, altın 
külçesini gösteriş için kullanmayı 
tercih etmişti. Kız kardeşlerinden 
daha güzel bir ev yapabilmek için 
malzemenin en ucuz olanını almıştı. 
Evin çatısı ve duvarları hiç kalın 
değildi ve pencereler de çok ince bir 
camdan yapılmıştı.

Sonia daha geleneksel 
bir ev yapmıştı. Onun evi, iki 
tavan arası bulunan yüksek bir 
evdi. Sonia’nın evinin duvarları, 
Pamela’nın evinin duvarlarından 
iki kat daha kalındı; üstelik 
pencereleri de çift camlıydı. Gerçi, 
pazar yerinde daha pahalı olanları 
vardı ama onlara ne gerek vardı ki? 
Sonia, mutfağı ve banyosu için de 
gösterişli fayansları tercih etmişti.

Zazie ise çift çatılı ve kutu gibi 
bir ev yapmayı tercih etmişti. Zazie’nin 
evi, dışarıdan bakıldığında daha küçük 
bir görünüme sahipti.  Fakat oturma alanı 
diğer kardeşleriyle aynı büyüklükteydi, 
tıpkı annelerinin istediği gibi. Kutuya 
benzeyen evlerin duvarları ve çatısı daha 
küçük olduğu için Zazie daha korunaklı 
ve izole edilmiş bir ev yapabilmişti; 
üstelik evin duvarları normalden üç kat 
daha kalındı ve pencereleri üç camlıydı. 
Bunlar en iyisiydi.
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Peki, bu sevimli kuzucuklar evlerinde otururken 
ormandaki kurt ne yapıyordu? Bu kurt, diğer kurtlar gibi evlerin 
duvarını üfleyerek yıkmıyordu. Kurt akıllanmıştı artık; evlere 
bir merdiven ve bez parçalarıyla dolu bir çuval ile gelmişti. Her 
eve merdivenle çıkmış ve evlerin bacalarını bez parçalarıyla 
tıkamıştı. Kuzucuklar, bacaları tıkandığı ve sobadaki duman dışarı 
çıkamadığı için zehirlenmekten korkarak ateşlerini söndürmek 
zorunda kalmıştı.

Kurt, soğuğa rağmen çok sabırlıydı fakat sabırla 
beklemesinin tek sebebi onu soğuktan koruyan kalın kürkü 
değildi. O, kuzucukların bulunduğu ortamın soğumasını da sabırla 
bekliyordu. Böylece kuzucuklar, yeniden ateş yakabilmek için 
tıkanmış olan bacayı açmaya dışarı çıkacaktı ama kuzucuklar da 
saf değildi. Kuzucuklar, kurdun çatılarında dolaştığını duymuş ve 
pencereden el kol hareketleriyle birbirleriyle anlaşmıştı. Üçü de 
ne olursa olsun dışarı çıkmamaları gerektiğini, aksi hâlde kurdun 
kendilerini yiyeceğini anlamıştı.

 Pamela, soğuktan donmaya başlamıştı. Dört saattir sobası 
tütmüyordu ve soğuktan tir tir titriyordu. Şatosunun çatısı, 
duvarları ve pencereleri o kadar inceydi ki odanın ısısı çabucak 
düşmüştü. Donacağını düşünen Pamela, kurdun en dikkatsiz 
olduğu andan faydalanarak hızla kardeşinin evine koştu. Eve 
gelen Pamela, titrek bir sesle: “Ah, ne kadar sıcakmış burası!” 
dedi. “Benim evimdeki sıcaklık hızla düştü. Ayrıca havanın 
soğumaya başlamasıyla beraber iki haftadır zamanımı sobaya 
odun atarak geçiriyorum. Zaten şimdiden kış için ayırdığım 
odunlarımın yarısını kullandım!” diyerek yakındı.

 Bir süre sonra, Sonia’nın evi de yavaş yavaş soğumaya 
başladı. İki kız kardeş, büyük bir battaniyenin altında birbirine 
sokulmuştu. Dışarısı kararmıştı; kurt, kendisini soğuk rüzgardan 
koruyan kalın kürküyle beklemeye devam ediyordu…
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 Sabahın erken 
saatlerinde Pamela ve 
Sonia o kadar üşümüştü ki 
ikisi de onlardan daha az 
üşüdüğünü düşündükleri 
Zazie’ye sığınmaya 
karar verdi. Saniyeler 
içinde pencereden 
atlayıp kutu görünümlü 
eve doğru koştular. 
Evin içine girer girmez 
ikisi de: “İnanılmaz! 
Bizim evlerimiz çoktan 
soğumuşken nasıl olur 
da burası hâlâ çok 
sıcak kalabiliyor?” 
diyerek şaşkınlıklarını 
gizleyemedi. “Bu 
şaşırtıcı olmamalı,” 
diyerek cevapladı, Zazie. 
“Birincisi, evimin duvarları ve çatısındaki yalıtım çok iyi olduğu 
için soba yanmadığında ev yavaşça soğuyor. İkincisi, üç camlı 
pencerelerden ısının dışarıya çıkması çok zordur. Üçüncüsü, evim 
kutu şeklinde olduğu için uzunca bir süre sıcak kalabilir çünkü 
evimin dışarıyla temas eden yüzeyi, sizin evinizin dışarıyla temas 
eden yüzeyinden daha az. Dış yüzey ne kadar küçük olursa ısı 
kaybı da o denli az olur. Ev iyi yalıtılmışsa soba bir avantajdır; 
böylece evi ısıtmak için çok fazla odun harcamama gerek kalmaz. 
Ben de sizin kadar odun kestim ama bunlar bana dört kış boyunca 
yetecektir.” diyerek evinin nasıl sıcak kaldığını onlara açıkladı.
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 Pamela ve Sonia, hayretle Zazie’ye bakarak şöyle dedi: 
“Daha dikkatli olmalıydık! Üzgünüz, şu an senin evinin ısısını 
düşürüyoruz.” Zazie, kahkahayla gülerek: “Hayır, size teşekkür 
etmem gerekiyor çünkü vücut ısınızla evime sıcaklık getirdiniz. Bu 
evin içinde birlikte kaldığımız sürece, ben yalnızken ısındığımdan 
daha fazla ısınacağım. Haydi gelin, size bir sarılayım!” dedi. 

İki gündür ağzına bir lokma dahi girmeyen kurt, 
kuzucukların gülüşlerini işitip kek yediklerini görünce açlıktan 
dişlerini takırdatmaya başladı. Kurt homurdanarak: “Bu 
hikâyenin sonunu hiç beğenmedim! Hoş, gerçek masalda da 
kuzucukları yiyemiyorum ama en azından bacadan girip kazanın 
içine düştüğümde sıcak çorbadan yudumlayabilmiştim, böylece 
ısınabilmiştim!” dedi.

Yazar: Pierre-André Magnin
Fransızcadan Almancaya Çeviren: Cécile Rupp
Almancadan Türkçeye Çeviren: Enise Eryılmaz
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin ve Görsel: (Çevrimiçi) https://www.energie-
umwelt.ch/fichiers/contes/der-wolf-und-die-3-kleinen-
schweinchen.pdf , 30.11.2020 
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Oyuncak Evi

Yılbaşından bir gece önce şehrin sokakları cıvıl cıvıldı. 
Herkes aceleyle yılbaşı hediyelerini alıp soğuktan kaçarak 
evlerine varmaya çalışıyordu. Akşam olduğunda Anna sanki 
soğuktan buz tutmuş gibiydi. Güzel bir mutfağı ve dört odası olan 
bir evde tek başına yaşayan Anna, evine gelir gelmez panjurları 
indirmek için oturma odasına yöneldi. Bunu, her zaman ışıkları 
açmadan önce yapardı. Çünkü karşı apartmanda oturanların 
camları ince perdelerle örtülüydü ve bu sebeple komşularının 
onun dairesine bakmaları ihtimalinden hiç hoşlanmıyordu. Anna, 
rutin el hareketleriyle panjur kayışını çekip avucunun içinden 
kaydırdığı sırada bir ses geldi. Kahretsin! Panjur yukarıda kalmış 
ve tamamen sıkışmıştı. 

Anna, dairesine bakılmasını engelleyecek perdelere sahip 
olmadığı için ışığı açmamaya karar verdi ve karanlıkta öylece 
oturup komşularını izlemeye başladı. Komşularının ise izlenip 
izlenmemeleri umurlarında bile değildi. 

Büyük apartman binasının 
camdan cephesi, ışığı yanan daireleri 
adeta koskocaman bir oyuncak evine 
çevirmişti. Her katın mutfağı aynı yerde, 
üst üste ve oturma odası da hemen onun 
yanındaydı. Oturanlar, birkaç santimetre 
ötelerinde, hemen karşı duvarda farklı 
bir kişinin aynı zamanda aynı hareketleri 
yaptığından bihaberdi. Aralarından 
birçoğu ise yemek yedikleri sırada tek 
başınaydı. İşte, şurada yeni yıkanmış 
saçlarını havluya saran genç bir kadın. 
Diğer tarafta ise köpeği ile konuşan 
yaşlı bir kadın. Biraz yukarıda da yemek 
tabağının yanında gazetesi bulunan uzun 
saçlı genç bir adam. 
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Anna sanki oyuncak evindeki bebeklerini hareket 
ettiriyormuşcasına uzun saçlı adamı evinden alıp iki kat aşağıda 
oturan, saçları havluyla sarılı kadının evine bıraktığını hayal ediyor 
ve ikisini izlerken birbirlerine yakışacaklarını düşünüyordu.

Sonra nazikçe üçüncü kattaki yaşlı kadını ve köpeğini 
alıp beşinci katta bulaşıkları toplayan ve kadınla aynı yaşta olan 
adamın evine yerleştiren Anna, yavaş yavaş tek başına oturanları 
ikişer gruplar halinde birleştirip aileleri bir araya getirerek 
apartmanı yeniden düzenledi. Herkesi bir yerlere yerleştirdikten 
sonra dairelerin yarısının boşaldığını fark eden Anna, bu sayede 
yukarıdan dört katı sildi ve oraya gökyüzünü yerleştirerek ortasına 
altın renginde kocaman bir de ay koydu. 

Anna, evinin aşağısındaki cadde her zaman arabalarla 
dolu olduğu için işten döndüğünde arabasını kaldırıma park 
etmek zorunda kalıyordu. Bu yüzden sabahları polis caddede 
devriye gezmeden önce erkenden kalkıp arabasını park ettiği 
yerden çıkartıyordu. Hala hayallerinde kaybolmuş bir şekilde 
Anna, oyun bebeklerinin arabaya ihtiyaç duymayacaklarını 
hayal etti. Çünkü oyun bebekleri artık birlikte yaşıyorlardı ve bu 
yüzden bu kadar çok arabaya da ihtiyaçları yoktu. Bu hayaliyle 
önce arabaların yarısını ortadan kaldırdı. Sonra boş olan her yere 
ilkbaharda beyaz çiçekler açan, sonbaharda ise kırmızı meyveler 
veren ağaçlarla dolu bir bahçe tasarladı. 

Anna’nın evinin karşısındaki binada oturma odaları 
hep çam ağacı ile süslenmişti. Odalar, açık olan televizyonun 
ışığıyla farklı renklere bürünüyordu. Her kiracı kendisine ait bir 
buzdolabına ve bir ocağa sahipti. Ayrıca bir bulaşık makinesine, 
ampule ve müzik setine de. Anna, oyuncak evini yeniden 
düzenleyince bu kadar fazla eşyaya gerek olmadığını fark etti. 
Hem daha az eşya daha az enerji anlamına gelecekti. Tabii ya, 
küçük veya büyük pizza farketmeksizin pişerken fırın aynı derece 
ısınıyordu. Aynı zamanda televizyon tek kişi yerine iki kişi 
tarafından izlenildiğinde daha az elektriğe ihtiyaç olacaktı.
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Bu sayede bu kişiler, elektriğin sadece yarısına ihtiyaç 
duyacaktı ve Anna, ülkenin nükleer santralle olan bağını 
ortadan kaldıracaktı. Bundan sonra tüm elektriyaktıklarındank, 
hidroelektrik santrallerinin baraj göllerinden sağlanacaktı. Ve 
böylece oyuncak bebeklerinin torunlarının torunlarına dek tehlike 
oluşturmayacak şekilde yenilebilir enerji elde edilebilecekti. 
Hepsi bununla sınırlı değildi! Kaloriferleri ısıtmak için de artık 
şu an  üç kat daha az ısıtma yağı yakacaklardı çünkü evleri artık 
çok daha küçüktü. Böylece bacadan daha az hava kirliliği ve daha 
az iklime zarar veren karbondioksit yayılacaktı. 

Anna oyuncak evini mutlu bir gülümsemeyle izledi. 
Uzun zamandan beri radyo, televizyon ve gazetelerde dünyamızı 
kurtarmak için enerji tüketimimizi azaltmamız gerektiği dile 
getiriliyordu. Evlerde ısı enerjisini boşuna harcamamamız, 
arabayı garajda daha fazla tutmamız ve ışıklandırma ile elektirikli 
cihazların kullanımı konusunda ise daha dikkatli olmamız 
gerekiyordu. Anna kendi kendine “Ama toplum kendisini bunun 
aksi yönünde geliştiriyor ve bu yüzden de yaşamak için daha 
fazla yere ve enerjiye ihtiyaç duyuyor.” demişti. Fakat şimdi oyun 
bebeklerini yeniden yerleştirerek tüm problemi çözmeyi başardı. 
Hatta kentsel dönüşüm için yapılan kampanyayı mahvetmeden 
boş daireler bile oluşturdu. 

“Tik Tak!” Oturma odasındaki saatin alarmı yedi buçukta 
çaldı ve Anna’yı rüyalarından uyandırdı. Oda hala karanlıktı 
ve Anna, Noel ağacının ışıltılı süslerini yakmaya çalışıyordu. 
Çam ağacının dalında asılı duran altın sarısı kaplamalı çikolata 
paketinin parladığını görünce midesinden gelen sesleri duydu ve 
akşam yemeği için bir şeyler yemediği aklına geldi. Fakat şu anda 
yapacak daha önemli işleri vardı. Anna’nın masasının üzerinde 
ailesine ve arkadaşlarına göndermek istediği tebrik kartları 
duruyordu. Normalde şöyle bir şey yazmayı düşünüyordu: “Yeni 
yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.” Ama şimdi fikri değişmişti. 
Tüm kartlara aynı mesajı yazana kadar yemek yememeye kararlı 
bir şekilde ilk kartı aldı:
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“Canlarım,
Yeni yıl için en büyük dileğim benimle evimi paylaşabilecek 

birini bulmak. Siz beni tanıyorsunuz. Belki de benimle aynı dileğe 
sahip, anlaşabileceğim birisi vardır çevrenizde. 

Umarım böyle birini bulmamda yardımcı olabilirsiniz. 
Yeni yılda hepinize bol şans dilerim. 

Sevgilerimle
Anna”

 

Yazar: Pierre-André Magnin
Fransızcadan Almancaya Çeviren: Cécile Rupp
Almancadan Türkçeye Çeviren: Semanur Ağca 
Düzeltmen: Semanur Öztürk 
Kaynak Metin ve Görsel: (Çevrimiçi) https://www.energie-
umwelt.ch/fichiers/contes/ein-mehrfamilien-puppenhaus.pdf,  
30.11.2020
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İki Kez Sarı Işık

Her zamanki gibi bir okul günüydü. Teneffüs zilinin 
çalmasına sevinen çocuklar, sınıftan birer birer ayrıldı. Benjamin 
ve Niko, öğretmenleri Bayan Steinbock’un yanında kaldı. 
Suçlu suçlu birbirlerine bakıyor ve öğretmenlerinin onlara ne 
söyleyeceğini merak ediyorlardı. Bayan Steinbock, çocuklara: 
“Bir daha böyle bir kavganın tekrarlanmasını istemiyorum. 
Sorunlarınızı kavga ederek çözemeyeceğinizi öğrenmelisiniz. 
Anlaşıldı mı?” dedi. Çocukların ikisi de başlarını öne doğru eğerek 
öğretmene onay verdi. Öğretmen, çocukların bu halini görünce: 
“Benjamin, umarım başkalarını kelimelerle de incitebileceğini 
anlamışsındır ve bunu tekrar etmezsin; sana gelince Niko, umarım 
sorunlarını şiddet kullanarak çözemeyeceğini öğrenmişsindir.” 
dedi şefkatle. İkisi de başlarını tekrar salladı. Öğretmen, sorunun 
tamamen çözüldüğüne ikna olabilmek için: “Şimdi birbirinizle 
tokalaşarak barışın, ardından teneffüse çıkabilirsiniz.” dedi. 
“Teneffüsünüzün yarısı böylece geçmiş oldu ama ikiniz de bu 
olaydan ders çıkardıysanız sorun değil.” diyerek sınıftan ayrılmak 
için yerinden kalktı. 

Tam o sırada, Benjamin: “Hayır! Hiç de değil!” 
diyerek kararlı bir şekilde başını salladı. Kendinden çok emin 
görünüyordu. “İki kişinin bir olaydan ders çıkarması, iyi bir şey 
değildir!” diye ekledi. Bayan Steinbock ve Niko, Benjamin’e 
şaşkınlıkla bakakaldı. Bu sözler üzerine Bayan Steinbock: “Bize 
ne demek istediğini açıklamalısın çünkü ne demek istediğini 
anlayamadık.” deyip yerine oturdu. Benjamin, heyecanla sözlerine 
başladı: “Benim teyzemin küçük bir külüstür arabası vardı. 
Arabası bozulduğu için onu tamirhaneye götürmesi gerekiyordu. 
Dayım, teyzemin arabasını ve kendi arabasını bir halatla bağlayıp 
çekecekti. Son model arabasıyla teyzemin arabasının önünde 
durarak çekme halatını her iki arabaya da bağladı. Dayım, 
mühendistir ve bu yüzden böyle şeylerden iyi anlar.” Olan biteni 
anlatmaya çalışırken kıpkırmızı olmuş, onu ilgiyle dinleyen 
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öğretmenini ve arkadaşını görünce biraz rahatlamıştı. “Ben, 
teyzemin arabasına bindim. Onun yan koltuğuna oturmayı o kadar 
çok istedim ki sonunda bana izin verdi. Radyoyu açtık ve yolda 
giderken müzik dinleyerek uzun uzun sohbet ettik. Ormanlık 
bölgeyi geçtikten sonraki bir kavşakta, trafik ışıkları vardı. Işık, 
yeşilden sarıya geçti.” diye devam etti.

Bayan Steinbock, tehlikeli bir şeylerin olmuş 
olabileceğinden endişe etmişti. Öğrencisine daha dikkatli bakarak 
Benjamin’in zarar görmediğinden emin oldu. Meraklı gözlerle 
Benjamin’e: “Ya sonra?” diye sordu. Benjamin, gülümseyerek: 
“Dayım, geçmek için gaza bastı; tam o sırada teyzem, dayımın 
arkasındayken kırmızı ışık yandığı için frene bastı!” diye cevap 
verdi. Tam bu sırada Niko: “ŞAAAAK!” diye bağırdı. “Aynen 
öyle!” dedi Benjamin. “Çekme halatı koptu. Biz, ışıkların 
önünde durduk ama dayımın arabası, kavşaktan hızla geçti.” 
Başını sallayarak: “Güzel hikâye!” dedi, Niko. “Bekle! Dahası 
da var…” deyip heyecanla konuşmasını sürdürdü Benjamin:  
“Dayım, geri dönerek teyzemin arabasının önünde durdu ve 
halatı koptuğu yerden yeniden bağladı. Öfkelenmişti, onu hiç 
böyle öfkeli görmemiştim! Sonra yola devam ettik. Dayımın 
öfkelenişini konuşup kahkahalarla yola devam ettik. Teyzemin 
gözleri, gülmekten yaşla dolmuştu. Kısa bir süre sonra, tekrar bir 
kavşağa geldik.” Benjamin, onu dinleyenlerin heyecanlandığı fark 
edince gülümsedi. Niko ve Bayan Steinbock, aynı anda: “Hayır, 
olamaz!” diye bağırdı. İkisi de arabadakilerin başına ne geldiğini 
çok merak etmişti. “Evet, oldu!” dedi, Benjamin. “Işıklar, yine 
yeşilden sarıya geçti. Teyzem, bir önceki kavşakta yaşadığımız 
şeyin yeniden olmaması için ayağını frenden çekti ama bu sefer de 
dayım ani bir fren yaptı. Son model arabasıyla birden önümüzde 
durdu.” Niko: “KÜÜÜÜT!” diye bağırıp ellerini birbirine vurdu. 
“Aynen öyle!” dedi, Benjamin. “Teyzemin külüstür arabasıyla 
dayımın son model arabasına çarptık!” diye ekleyip gülmeye 
başladı. Bayan Steinbock, endişeliydi. Benjamin’e dikkatlice 
bakıp: “Yaralanan oldu mu?” diye sordu. “Olmadı ama bu sefer 
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her iki araba da tamirhane yolunu tuttu. Bu neden oldu biliyor 
musunuz? Her ikisi de olaydan bir ders çıkardığı için!” diye 
yanıtladı, Benjamin.

Bayan Steinbock, Benjamin’in sözü üzerine gülümsedi. 
“Bu hikâyenle bize anlatmak istediğin, bugünkü olaydan sadece 
bir kişinin ders çıkarması gerektiği mi?” diye sordu. Benjamin, 
düşünceli bir şekilde kafasını kaşıdı. “Teyzenin ve dayının 
yaşadığı sorunun nedeni, bir olaydan birlikte ders çıkarmaları 
değildi. Onlar, sadece birbirleriyle konuşup anlaşamamışlar. 
Bu yüzden bir sonraki kavşakta nasıl davranacaklarına karar 
verememişler.” diye devam etti, öğretmen. Benjamin ve Niko, 
öğretmenlerini başlarıyla onayladı. 

Çocuklar, bu konuşmanın ardından birlikte teneffüse çıktı. 
Aralarında geçen kavgayı çoktan unutmuşlardı. “Of! Teneffüsten 
sonraki ders, Hayat Bilgisi!” dedi Niko. Benjamin, hınzırca 
gülümseyerek: “Bayan Steinbock’a, dayım ve teyzemin sarı ışıkta 
nasıl davranmaları ve nasıl konuşmaları gerektiğini iyice sorarız.” 
diye cevap verdi. “Belki böylelikle dersi kaynatmış oluruz!” 

Çocuklar, bu konuşmalarını öğretmenlerinin duyduğundan 
habersizdi. 

Yazar: Andreas Düll
Almancadan Türkçeye Çeviren: Ayşen Atabey
Düzeltmen: İrem Tunay 
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) http://geschichten-fuer-jungs.de/
zwei-mal-gelb/, 24.01.2021
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Sen Olmasaydın

Bu hikâye, dünyada hiçbir şeyden korkmayan bir erkek 
çocuğunu anlatıyor. En azından başkaları, çocuğun böyle 
olduğunu sanıyor. Bu çocuk kim biliyor musunuz? Benim!

Çok güzel resimler yapabiliyorum.
Dişlerimi her gün fırçalıyorum.
Birlikte futbol oynayabileceğim arkadaşlarım da var.
Bu yüzden annem ve babam, her şeyle başa çıkabileceğimi 

düşünüyor ve beni evde sıkça yalnız bırakıyor. Düşündükleri şeyin 
doğru olduğunu söyleyemem, bence beni yeterince tanımıyorlar.

Aslında büyükannem dışında kimse beni tanımıyor. 
Sadece büyükannem beni anlıyor ve bana vakit ayırıyor. 

Büyükannem, durgunluğumu 
fark edince bana hep: “Senin neyin 
var?” diye soruyor. O sorduğu zaman 
beni rahatsız eden her şeyi ona 
anlatıyorum. Işıklar kapalı olduğunda 
korktuğumu ya da futbol oynarken 
yine talihsiz bir şekilde topa elimle 
vurduğumu… Büyükannemle bunları 
paylaşmak çok güzel oluyor. O, iyi bir dinleyici ve ona her şeyi 
sorabiliyorum. Ayrıca büyükannem, yakınlık göstermeme izin 
veren ve bana sarılan teki kişi. 

Ancak bir gün büyükannem, uzun bir yolculuğa çıkmak 
zorunda kaldı. Gitmeden önce de bana büyük bir paket verdi.

Bu paketin içinden büyük bir peluş ayıcık çıktı.
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“Bu da ne böyle? Sana göre değil ki bu! Sen büyüdün 
artık.” dedi babam. Annem de: “Katılıyorum.” diyerek başını 
salladı. “Çocuk, bir peluş ayıyla ne yapsın? Bilgisayarın başından 
ayrılmıyor ki!” diye söylendi.

Bu hediye, benim gibi kendi başının çaresine bakabilen 
bir çocuk için gerçekten tuhaftı.
“Hiç düşündüğünüz gibi değil! Bir peluş ayı için kimse yeterince 
büyük olamaz! Ayrıca bu ayıcık, ben yokken ona arkadaşlık 
edecek.” diye cevap verdi büyükannem. Ayıcığa tekrar bakınca 
aslında onu sevdiğimi fark ettim. Sadece boynundaki kırmızı 
kurdeleyi çıkartmam gerekecekti.

Peluş ayı o kadar 
yumuşaktı ki ona sarılmak 
hoşuma gidiyordu.

Onu, evin her yerinde 
gizlice yanımda gezdiriyordum.

Annem, her temizlik 
yapışında ayıcığı buluyor ve 
onu dolabımın en üst rafına 
kaldırıyordu. “Büyükannen sana 
bunu alırken ne düşündü acaba? 

Artık küçük bir çocuk değilsin ki!” diyordu.
Bense annem odadan çıkar çıkmaz ayıcığımı dolaptan 

tekrar alıp onunla oyunlar oynuyordum. 
Yetişkinler, çocuk olmanın güzel bir şey olduğunu 

düşünüyor ama bu doğru değil. En azından her zaman için 
doğru değil… Gece yatağa yatınca bu konu hakkında ayıcığımla 
konuşurduk. Beni bir tek ayıcığım anlıyor ve hissettiklerimi 
biliyordu.
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Ayıcığım, yalnız kaldığımda karanlıktan korktuğumu 
anlayabiliyordu.

Ayıcığım, asla bir yakın arkadaşım olmayacağından 
korktuğumu da biliyordu.

Ayıcığıma güvenerek ona başka çocukların beni 
sevmemesinden ve arkamdan gizlice gülmelerinden korktuğumu 
da anlatabiliyordum.

Grup oyunlarında en son beni seçecekler diye de 
korkuyordum.

Anne ve babamın beni arkadaşlarımın önünde 
azarlamasından da…

Ayıcığım, anne ve babam kavga ettiği zaman nasıl 
hissettiğimi de biliyordu.

Birbirleriyle hiç konuşmadıkları zaman da…

Ayıcığım, en büyük 
sırrımı bile biliyordu. En 
büyük sırrım, aynı zamanda 
en büyük korkumdu. 
Annemin evden ayrılıp bir 
daha geri dönmeyeceğini 
düşündüğümde çok 
korkuyordum. Bu korku 
yersizdi belki ama annem 
eve geç kaldığında gerçekten 
çok endişeleniyordum.
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Elbette ayıcığımla paylaştığım başka korkularım da 
vardı. Bunları konuştuktan sonra kendimizi daha iyi hissederdik. 
Konuşup rahatlayınca da güzel bir uykuya dalardık.  

Ertesi gün, dünya gözüme daha huzurlu görünürdü; 
endişelerimi unuturdum. Tekrar korkusuz bir erkek çocuğu 
olurdum. 

Tekrar rahat ve kendine güvenen bir çocuk olurdum. Ta 
ki…

… büyükannem eve 
dönene kadar. O eve 
döndüğünde öyle mutlu 
oluyordum ki… Onun 
yanındayken dünyadaki 
en güçlü çocuk olmama 
gerek kalmıyordu. 
Kendimi güvende ve 
mutlu hissediyordum. 
Bu mutluluğumu 
herkes görebiliyordu. 
Büyükannem, benim en iyi 
arkadaşımdı.

Yazar: Hans Wilhelm
Almancadan Türkçeye Çeviren: Ayşen Atabey
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://childrensbooksforever.com/
Childrenpics/german/Wenn%20ich%20dich%20nicht%20hatte.
pdf,  24.01.2021
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Ben Niye Böyleyim?

Yusuf yatağın içinde bir o yana bir bu yana dönüp 
duruyor ancak bir türlü uyuyamıyordu. Öğlenki futbol maçı bir 
türlü aklından çıkmıyordu. Kendisi kötü oynamıştı ama arkadaşı 
Nihat ondan çok daha iyi oynamıştı ve üç gol atmıştı. Bu yüzden 
babasının gözlerinde az da olsa hayal kırıklığı gördüğünü 
sanmıştı. Niye sadece sıradan bir oyuncuydu ki, niye böyleydi?

Hep kendi kıvırcık saçları yerine, kahverengi düz saçları 
olsun isterdi. Ne zaman alnındaki kıvırcık saçlarını düzleştirmeye 
kalksa saçlarının her seferinde yeniden kıvrıldığını görürdü. Hem 
çilleri de çok gereksizdi. Burak onlara bir keresinde “sinek pisliği” 
demişti. Başka bir gün de bir kutuyu taşıyamayınca kolları için 
“makarna kollu” demişti. Çünkü Burak o kutuyu taşıyabiliyordu. 

Neyi çok iyi yapabiliyordu ki? Aklına bir şey bile 
gelmiyordu. Öğretmeni bir keresinde: “Daha fazla okumalısın, o 
zaman kompozisyonların daha iyi olur” demişti. 

Lena derslerden her zaman dört hatta bazen beş alırdı. 
Ama onun kaderinde hep üç almak vardı. Bir türlü ortanın ilerisine 
geçemiyordu. 
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Aslında piyano çalmayı öğrenecekti. Bu, annesinin 
dileğiydi. Hatta annesi bazen oturma odasındaki piyanoyu 
çalardı. Ama onun için bu konu kapanmıştı çünkü okulda flüt 
çalmak bile onun için bir sorundu. Bir kere çalmadan önce her 
notanın nasıl çalındığını durup düşünmesi gerekiyordu. Üstelik 
bu da yetmezmiş gibi parmakları sorun çıkardığı için delikleri 
doğru dürüst kapatamıyordu. Ama yanında oturan Can ise ileri 
düzeydekilerin grubunda çalıyordu. 

Vakit epey geç olmuştu ancak Yusuf’un hala uykusu yoktu. 
Sonunda kalktı ve hala oturma odasında televizyon seyretmekte 
olan anne ve babasının yanına giderek:

“Hiç, başka bir çocuğumuz olsaydı diye düşündünüz 
mü?” dedi. Bu sorunun üzerine babası televizyonu kapattı ve 
Yusuf’a: “Bu fikre de nereden kapıldın? Sen bizim hayalimizdeki 
çocuksun. Biz başka bir çocuk istemiyoruz ki.” dedi. Annesi 
ise “Sen olduğun gibi mükemmelsin ve biz de seni çok ama 
çok seviyoruz. Ama şimdi uyumalısın, çok geç oldu.” dedi ve 
Yusuf’un üzerini örttüğü gibi Yusuf, derin bir uykuya daldı. 

Yazar: Helena Sofie
Almancadan Türkçeye Çeviren: Rüya Tunçel
Düzeltmen: Semanur Öztürk 
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://ww.leselupe.de/beitrag/
warum-bin-ich-so-116335/, 24.01.2021
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Canan ve Kırmızı Bulut

Canan, “Anne ben 
acıktım!” diyerek mutfağa 
koştuğu sırada çoktan uyanmış 
olmasına ve uzun süredir 
oynuyor olmasına rağmen 
geceleği hala üzerindeydi.

Bunu gören annesi: 
“Sana mısır gevreği vereceğim 
ama önce giyinmelisin. 
Birazdan alışverişe gideceğiz. 
Pantolonunu ve kazağını 
hazırladım.” der ve Canan’ın 
kahvaltısını hazırlamak için 

mutfağa gider.
Canan odasına geri döndüğünde kıyafetlerini kendi başına 

giyinmek istemez. Hayır, hem de hiç istemez. 
Bunun üzerine “Anne, kendim giynemiyorum.” diye 

seslenir annesine.
Annesi, “Tabi ki de giyinebilirsin.” derken mutfaktan 

tabak çanakların tıkırtısı gelmeye devam eder.
Canan bu duruma oldukça sinirlenir. Neden her zaman 

her şeyi kendisi yapmalı ki? Keyifsizce geceliğini çıkarır ve 
bir köşeye atar. Sonra kazağını  kafasına geçirirken umutsuz 
bir şekilde sağa sola çekiştirip durur ama bir türlü boğazından 
geçiremeyince başı sıkışıp kalır. Kazağın içinde nefesi daraldırığı 
için bunalmaya başlayan Canan, öfkesi ve çaresizliğinin onu ele 
geçirmeye başladığını hissederek: 

“Anne bana yardım et” diye seslenir annesine ama annesi 
onu duymadığı için yanına gelemez.

Canan bir hışımla kazağı başından çıkarınca bir kolu 
kazağın içinde kalır. Hızla kolunu çeker ve bir an çıtlama sesi 
gelir kolundan fakat sonra kurtarır kolunu. Buna çok sinirlenen 
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Canan öfkeyle kazağını bir top haline getirir ve onu bir köşeye 
fırlatır. 

Tüm bu olanlardan sonra bağırarak kendisini yere atan 
Canan’ın etrafını kırmızı bir bulut sarar. Artık hiçbir şey duymaz 
ve görmez. Bağırır, çağırır sinirden küplere biner ve etrafına 
tekmeler savururken kafasını yere çarpar.

“Of, bu çok acıdı!”
Gözlerini açan Canan karşısında kazağını görünce öfkeyle 

kazağına tekme atar ve bir anda bebek evi yere düşer. Kazağının 
bebek evinin üzerinde olduğunu bilmeyen Canan bebek evinin 
kırılıp birçok parçaya ayrıldığını görünce irkilir. Bu güzelim 
bebek evini isteyerek kırmadığını bildiği için üzülür ve ağlamaya 
başlar. 

Annesi koşarak yanına gelir ve hemen zararı farkederek: 
“Ah, güzelim bebek evi! Sana bir şey oldu mu Canan?” diye sorar.

Canan başını hayır anlamında salladıktan sonra annesi 
sırtını sıvazlayarak: “Baban, bebek evini ilk fırsatta tamir 
edecektir. Hadi, sen şimdi giyin bakalım.” der.

Canan, yutkunur ve onaylayarak başını salladıktan sonra 
hemen kazağını alır ve giyinir. Artık kazak ona sorun çıkarmaz. 
Kolayca kafasından kayıp, geçer. 

Kırmızı buluta kızgın olan Canan: “Eğer bulut gelmeseydi 
bebek evi zarar görmemiş olurdu” diye söylenir ve annesi de ona 
şöyle bir tavsiyede bulunur: “Kırmızı bulut tekrar gelirse yüksek 
sesle şarkı söyle. Kırmızı bulut şarkı sevmez, hemen kaçar.

Canan onaylayarak başını sallar ve bundan sonra 
öfkelendiğinde bir şeyleri kırmak yerine şarkı söylemeyi denemesi 
gerektiğini öğrenir. 

Yazar: Annette Paul
Almancadan Türkçeye Çeviren: Rüya Tunçel
Düzeltmen: Semanur Öztürk 
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://ww.leselupe.de/beitrag/jana-
und-die-rote-wolke-125312/, 24.01.2021
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Koalalar Örümcek Korkusunu Nasıl Yendiler?

Avustralya’nın balta girmemiş ormanlarındaki devasa 
ağaçların en yüksek dallarında küçük gri koalalar yaşarlardı. 
Koalalar sakin yaşayan küçük bir topluluktu ve hayat onlar için 
bundan daha huzurlu olamazdı.

 Koca, siyah burunlu bu küçük yaratıklar bütün gün 
ağaçlarda uyurlardı ve sadece en sevdikleri iki uğraş için 
uyanırlardı. Ya kürklü karınları yusyuvarlak olana kadar en 
sevdikleri yemek olan Okaliptus yapraklarından bir dünya yemek 
ya da yanlarındaki koalalara sarılarak - ki bu esnada çoğu zaman 
tekrar uyurlardı- ağaçtan ağaca tırmanmak içindi bu. Kısacası, 
uykucu koalacıkların huzurunu bozacak pek de bir şey yoktu. 

Her koalaya çocukluktan itibaren öğütlenen bir kural 
vardı: 

“Biz koalalar tehlikeli zeminden uzak durmak için 
ağaçlarda yaşarız!”

Koalalar bu kuralı öylesine ciddiye alırlardı ki koalaların 
kralı dahi bu kuralı küçük koalalara her fırsatta hatırlatırdı ancak 
çoğu koala neden ormanın zemininden kaçınmaları gerektiğini 
bilmezdi. Bu, sadece yaşlıların bildiği bir sırdı. 

Koalaların yaşadığı bu ormanın zemininde, on bacağı ve 
iki ağzı olan kocaman, tek gözlü canavar örümcekler yaşardı. Bu 
canavarlar dikkatsiz anlarında ağaçtan düşen zavallı koalalarla 
besleniyorlardı. Bir koalanın iki katı kadar büyük oldukları 
söylenirdi ve sadece bir bakışlarıyla bile bir koalanın burnunu 
düşürebilecek kadar zehirli olduklarına inanılırdı. 

Koala kralı bir sabah  ağır ağır ağaç okuluna doğru yol 
alırken koala sınıfının çocuklarını heyecan içerisinde bulmuştu. 
Hepsi korkudan birbirine sokulmuş, bir ağaç dalında oturarak 
minicik pençeleriyle aşağıyı işaret ediyorlardı. Küçük bir koala 
yavrusu, koalacıklar için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 
koşarak koala kralının yanına geldi ve: 
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“Hey, çabuk gel! Bir yavru ağaçtan kaydı ve aşağıya 
düştü!” dedi.

Bunu duyan koala kralının yumoş yumoş tüyleri bir anda 
diken diken olmuştu. Aceleyle koala yavrularının yanından geçerek 
ağacın kalın bir dalının tepesine tırmandı ve sıklaşmış yaprakların 
arasından bir şeyler görmeye çalıştı. Fakat yeşil yapraklar dışında 
hiçbir şey göremiyordu. Onun ardından tırmanarak gelen yetişkin 
koalalarla birlikte anne koalalar da panikle yavrularını keselerine 
koydular. Hepsi birden korkuyla kral koalaya bakıyorlardı. Düşen 
yavrunun haberi bir ateş gibi ağaçlarda yayılmıştı. 

Koala kralı onlara döndü ve: “Belki de ufaklığa bir şey 
olmamıştır. Bitkiler ve çalılıklar bir düşüşü yavaşlatabilecek 
kadar yumuşaklardır. Yeterince hızlı davranırsam örümcekler 
gelmeden yavruyu tekrar ağaca çıkarabilirim!” dedi. 

İşte şimdi birçok koalanın tüyleri diken diken olmuştu. 
Ama koala kralının kararı kesindi ve aşağıya inebilmek için hiç 
vakit kaybetmeden pençelerini ağaç gövdesine geçirdi. 

Kral, kısa bir süre sonra ağacın kalın köklerine ulaştığında 
birkaç burun mesafesinde, ormanın zeminindeki kırılmış dal 
ve yaprakların üzerinde oturan küçük koala yavrusunu hemen 
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fark etti. Yavrucak korkmuş ama yara almamış bir şekilde kalın 
ağaçların arasından sağa sola bakınıyordu. Koala kralı, kendisini 
gördüğünde rahatlayıp viyaklamaya başlayan ufaklığın yanına 
gitti ve onu omuzlarına alarak: “Buradan hemen gitmeliyim!” 
diye düşündü ve tam da arkasını döndüğü sırada o kadar çok 
korktu ki, neredeyse yavruyu omuzlarından düşürecekti. 

Yerde, ikisiyle ağacın arasında yeşil benekleri olan 
kocaman siyah bir örümcek oturmuş onlara bakıyordu. Kral 
korkudan dona kalmıştı ve hareket edemiyordu. Her an burnu 
düşebilirdi. Örümcek, komşu örümcekleri çağıracaktı ve hep 
birlikte zavallı koalacıkların üzerine üşüşüp onları yiyeceklerdi. 
Bu ihtimalden korkan koala yavrusu gözlerini koca kulaklarıyla 
kapattı.

Ama bunların hiçbiri olmamıştı. İki hayvan da orada kala 
kalmış ve tek bir ses bile çıkartmamıştı. Kral, tombul burnunun 
hala yerinde durduğuna çok şaşırmıştı. Bunun üzerine örümceğe 
daha dikkatli bakmaya karar verdi. 

İkinci kez baktığında örümceğin ondan daha küçük 
olduğunu fark etti. Üstelik iki tane kocaman ağzı da yoktu. 
Sadece bir tane küçücük ağzı vardı ve buna kesinlikle bir koala 
sığamazdı. On değil sekiz bacağı vardı ve kocaman büyük bir 
gözü değil, bir sürü minik gözleri vardı. Kral ise her bir gözde 
korku görüyordu. 

“Lütfen beni yeme!” diye yalvardı örümcek ve ön 
bacaklarıyla gözlerini kapatabildiği kadar kapattıktan sonra: 
“Tadımın güzel olmadığına eminim!” diye de ekledi. 

Koalalar şaşkın bir şekilde birbirlerine bakarken Kral 
kekeleyerek: “Ama ben se se seni yemek i i istemiyorum ki! Biz 
koalalar sadece okaliptus yeriz.” dedi. 

“Oka... ne?” diye sordu örümcek. Eğer kaşları olsaydı şu 
an onları kaldırmış olurdu. 

“Biz, senin bizi yiyeceğini düşündük.” dedi koala yavrusu 
yukarıdan.

Örümcek güldü. “Yok canım, bu çok saçma! Hem bu nasıl 
olacak ki? Bir kere siz benim yiyemeyeğim kadar büyüksünüz. 
Ayrıca biz örümcekler memeli hayvanları yemeyiz.”



186

Kral rahatlamış ama aynı zamanda kızmış da hisediyordu 
kendini. Anlaşılan ataları onlara yalan söylemişti. Örümcekse 
onlara kuşkuyla bakmaya devam ederek: “Gerçekten sadece 
şu komik Kokatiptuz’u mu yiyorsunuz? Bana sürekli biz 
örümceklerin yüzeyden çok uzakta, zemindeki küçük tünellerde 
yaşamamız gerektiğini söylediler. Çünkü tünellerin dışında sadece 
örümceklerden beslenen kötü, büyük koalalar yaşıyormuş. Ama 
siz hiç kötü görünmüyorsunuz, sadece sevimli görünüyorsunuz.” 
dedi.

Bu kez de koala kralı gülerek: “İnan bana bizden korkmanız 
gerekmez.” dedi ve koca gri kafasını salladı. 

Bu sözün üzerine içi rahatlayan örümcek: “Öyleyse 
dostlarıma tünelleri artık daha sık terkedebileceğimizi 
söyleyebilirim.” dedi.

Biz de artık zeminden korkmak zorunda değiliz, diye 
düşündü kral heyecanla. 

Ardından örümceğe el salladılar ve zorlu çıkış yoluna 
koyuldular. Ağacın zirvesine ulaştıklarında sevinçten coşan -en 
azından uyanık olan- koalalar, kralın örümcekle başından geçen 
hikayesini heyecanla dinlediler ve onun bu kahramanlığını 
kutladılar. Bundan böyle koalalar ormanın serin zemininde uyumak 
ya da sarılmak için sık sık ağaçlardan aşağıya inebileceklerdi. Ve 
artık kimse küçük örümceklerden korkmuyordu.

Ertesi gün küçük koala yavrusu, koalaların kralına: “Sen 
de bizimle yeni arkadaşımızı ziyaret etmeye geliyor musun?” 
diye sordu.

“Başka bir zaman.” dedi kral ve ekledi: “Bu kadar 
heyecandan sonra uyku açığımı kapatmam lazım, öyle değil mi?”

Yazar: Sierra Bravo
Almancadan Türkçeye Çeviren: Rüya Tunçel
Düzeltmen: Semanur Öztürk
Kaynak Metin: (Çevrimiçi)  https://ww.leselupe.de/beitrag/wie-
die-koalabaeren-ihre-angst-vor-spinnen-verloren-4-8j-131868/ , 
24.01.2021
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Oynamak

Dışarıda hava güneşliydi ve bugün Tolga’nın öğlenden 
sonra dersi yoktu. Ödevlerini çoktan bitiren ve sadece iki boyaması 
kalan Tolga, hemen itfaiye arabasıyla ejderhayı boyamaya karar 
verir ve itfaiye arabasını tamamen kırmızıya, ejderhayı ise yeşile 
boyar. Ejderhanın ağzından çıkan ateşi de sadece sarı ve kırmızı 
renge boyar. Tolga, çıkardığı işten memnun kalır ve gidip onu 
annesine göstererek: 

“Anne bak, itfaiye arabasını ve ejderhayı tek başıma 
boyadım!” der. 

Annesi resimlere bakar ve oğluyla gurur duyarak: “Aferin 
tatlım, çok güzel yapmışsın. Şimdi onları çantana koy, sonra oyun 
oynayabilirsin” der.

Tolga, annesinin sözünü dinler ve bütün okul eşyalarını 
toplayarak çantasına koyar. Ardından evet demesini uman 
kocaman gözlerle annesine bakarak “Biraz tabletle oynayabilir 
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miyim?” diye sorar.  Tabletle oynamaya bayılan Tolga, bu oyunda 
arabayla hızlı bir şekilde puan toplamak hoşuna gittiği için en çok 
Lego City oynamayı sever.

Bunun üzerine, “Tamam ama sadece yarım saat. Ütüyü 
bitirdiğimde sen de tableti bırakacaksın.” der annesi. 

Tablet, şifre girilmeden açılmaz. Tolga ise annesi veya 
babası tablete şifreyi girerken başka yöne bakmak zorunda olduğu 
için şifreyi bilmez. Bu yüzden tableti getirir ve annesi şifreyi girer. 

Tolga bir kez oynar, sonra bir kez daha... Oyunları kazanır 
ve bir sürü de puan toplar. Ancak bazen de kaybettiği için çok 
kızar. Bu yüzden bir kez daha oynarsam belki kazanırım diye 
düşünür.

Bu sırada annesi ütüyü çoktan bitirmiştir ve şimdi de en 
iyi arkadaşıyla telefonda konuşmaktadır.

O sırada arkadaşı Mert, onunla oynamak için kapıyı çalar 
ve Tolga elindeki tableti bırakmadan kapıyı açarak ona: “Merhaba 
Mert, ne istiyorsun?” diye sorar. 

Mert ise: “Ne yapıyorsun orada?” diye sorarak karşılık 
verir Tolga’ya.

Tolga: “Lego City oynuyorum. Çok zor bir oyun. Beni 
izlemek ister misin? diye Mert’e sorduktan sonra annesine 
dönerek: “ Anne, Mert gelip benimle Lego City oynayabilir mi?” 
diye sorar. 

Bunun üzerine Mert: “ Ben tabletle oynamak istemiyorum. 
Dışarı gelsene, futbol oynarız.” der Tolga’ya.

Tolga ise “Yok istemem. O zaman ben evde kalıp tek 
başıma oynarım. Görüşürüz Mert.” diyerek Mert’e bakmadan 
kapıyı kapatır. Ancak Mert’in onunla ne kadar çok futbol oynamak 
istediğini ve üzgün olduğunu fark etmez. Tolga’nın aklıysa sadece 
Lego City adlı araba yarışındadır. 

Mert de gidip dışarıda buluştuğu başka çocuklarla futbol 
oynamaya koyulur.
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Tolga’nın annesi ise vaktin nasıl geçtiğini anlamaz. 
Neredeyse bir saattir telefonda konuşmuştur. Telefonu kapatır ve 
Tolga’nın yanına oturma odasına gider. 

“Artık tableti bırakma vakti Tolga. Lütfen onu kapatır 
mısın?” der ve Tolga’nın yanından geçip bahçeye çıkarak 
bahçedeki saksılara yeni çiçekler eker. Tolga’nın ona cevap 
vermediğini fark etmediği gibi tableti kapatmadığını da fark 
etmez. Tolga ise hala oyun oynamaktadır. Yeni bir tur, sonra yeni 
bir tur daha...

Kapı açılır. Babası eve gelmiştir.
“Merhaba canlarım!” diye seslenir ama kimse cevap 

vermez. Hatta Tolga onu duymaz bile. Oyuna o kadar odaklanmıştır 
ki ne bir şey duyar ne de bir şey görür. Annesi de bu seslenmeyi 
duymaz çünkü hala bahçededir ve bu arada yeni ektiği çiçekleri 
sulamaktadır. Bunun üzerine babası mutfağa gider ve bir bardak 
taze kahve almak için kahve makinesini çalıştırdıktan sonra 
kahvesi olana kadar tuvalete, ellerini yıkamaya gider. Ellerini 
yıkadıktan sonra kahvesini alıp Tolga’nın yanına gider. Babası 
onun üzerine doğru eğilerek alnını öper ve: “Merhaba delikanlı, 
nasılsın?” diye sorar ama Tolga sadece “hımmm” diye bir ses 
çıkartır. 

Bunun üzerine babası kalkar ve bu sefer de bahçeye, 
annesinin yanına giderek: “Demek buradasın. Merhaba tatlım.” 
der. 

Annesi, “Merhaba canım, geldiğini duymadım. Günün 
nasıl geçti?” diye sorar. 

Babası ise “İyi. Sizin gününüz nasıl geçti?” diyerek 
karşılık verir. 

“Bizim de iyi geçti. Tolga ödevlerini çok güzel yaptı 
ve ben de onunla gurur duyduğum için tablet oynamasına izin 
verdim.” der annesi. 
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Babası, “Ama hala koltukta tabletle oynuyor, ne zamandır 
böyle?” diye sorunca annesinin gözleri fal taşı gibi açılır. “Ne, hala 
tabletle mi oynuyor? Ama ben ona uzun süre önce kapatmasını 
söylemiştim.” diyerek telaşla odasına gider ve Tolga’yı, huzurlu 
bir şekilde elindeki tabletle koltukta otururken bulur. Tolga ise 
artık tabletle oynamıyordur çünkü uyumuştur. 

Ertesi gün geldiğinde Tolga okulda arkadaşı Mert’i görür 
ve:

“Selam Mert. Akşama babam tabletime yeni bir oyun 
indirecek. Sen de gelir misin, beraber oynarız? diye sorar. 

Mert ise ona cevap vermez, hatta ona bakmaz bile. Bu 
esnada okul zili çalar ve teneffüse girerler. Tolga hemen Mert’in 
yanında biter ve ona hemen oyunu anlatmaya başlar. Ama Mert 
onu dinlemez ve koşarak oradan uzaklaşır. 

Tolga ne olduğunu anlamaz ve ardından: “Mert nereye 
gidiyorsun? Yeni oyunumu dinlemek istemiyor musun?” diye 
sorar. Mert buna cevap vermeden koşarak Nihat’ın yanına gider. 
Tolga onun peşinden koşarak Mert! Mert! diye bağırınca Mert 
Tolga’ya dönerek: “Nihat benim yeni arkadaşım. Sen artık benim 
arkadaşım değilsin. Senin arkadaşın sadece o aptal tablet. Sana 
futbol ve kovalamaca yok! Artık sana hiçbir şey yok! Senin için 
sadece o aptal tablet var! Tabletinden ve senden nefret ediyorum! 
Tabletini benden daha çok önemsediğin için çok gıcıksın! Hadi 
evine git ve yeni arkadaşınla oyna. Beni rahat bırak! Artık seninle 
işim olmaz.” der ve Nihat ile koşup uzaklaşarak futbol oynamak 
için büyük çimenliğe doğru giderler. 

Tolga ise tek başına geride kalır. Kimse onunla oynamaz 
ve ilgilenmez. Öylece orada kaldığı için kendisini yalnız, çok 
yalnız hisseder ve ağlamaya başlar.

O gün Tolga annesine her şeyi anlatığında annesi: “Biliyor 
musun Tolga, Mert seninle oynamaya her geldiğinde sen onu geri 
çevirdiğin için artık seninle oynamak istemiyor. Çoğu zaman 
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aklın fikrin sadece tablette. Bence bu güzel bir şey değil. Hem 
insanlar herhangi bir bilgisayar oyunundan çok daha eğlenceli ve 
ilginçtir. Sen de böyle düşünmüyor musun? der.

Bunu duyan Tolga annesinin boynuna atılır ve ona sımsıkı 
sarılıp: “Anne, bana bunu anlattığın için çok teşekkür ederim. 
Şimdi Mert’in neden böyle davrandığını anladım. Ona bir resim 
yapıp ondan özür dileyeceğim. Belki bu sayede tekrar arkadaşım 
olur.” der. 

“Bu güzel bir fikir. Bence bunu hemen yapmalısın. Mert’in 
sevineceğinden eminim.” der annesi ve Tolga’yı öptükten sonra: 
“Artık tableti bir süreliğine unutup Mert ve diğer çocuklarla daha 
fazla oynamayı planladığını umuyorum. Ne dersin?” diye sorarak 
Tolga’ya bakar. 

“Eveeet! Tam olarak bunu yapmak istiyorum. Arkadaşım 
tabletten daha önemli. Aptal tablet! Mert haklıydı. Ben hemen 
resim yapmaya gidiyorum. Bunu yarın okulda ona vereceğim.” 
diyen Tolga sevinçle odasına gider ve rengarenk bir resim yapar. 
Sarı, yeşil, mavi, turuncu, kırmızı gibi birçok renkte bir sürü balık 
boyar. Tolga, Mert’in balıkları çok sevdiğini bildiği için onun 
buna sevineceğini düşünür. 

Ertesi gün dersten önce hemen Mert’in yanına giden Tolga 
ona yaptığı rengarenk balık resmini uzatır ve: “Mert bak, bunu 
sana yaptım. Seni yalnız bıraktığım için, seninle oynamak yerine 
tabletle oynadığım için özür dilerim. Ben seni çok seviyorum ve 
hep seninle beraber olmak istiyorum. En iyi arkadaşın olmaya 
devam etmek istiyorum. Sen de benim en iyi arkadaşım olmaya 
devam eder misin?” diye sorar ve onu affedeceğini umarak Mert’e 
çekinerek bakar. 

Mert önce rengarenk balıklı resme sonra da Tolga’ya 
bakar ve gülmeye başlar. Kolunu Tolga’nın omzuna atar ve: 
“Biliyor musun, dün sana gerçekten çok gıcık olmuştum. Ama 
sana bir günden daha uzun süre kızamıyorum. Sen benim en iyi 



192

arkadaşımsın ve öyle de kalacaksın. Teneffüste futbol oynayalım 
mı?” der ve kocaman mavi gözleriyle Tolga’ya bakar.

 “Eveeet! Oynayalım 
tabi.” der Tolga. 

Zil çalar ve ders başlar. 
Tolga arkadaşını geri kazandığı 
için çok mutludur. Artık 
tabletle çok fazla oynamamaya 
karar verir. Çünkü bilgisayar 
oyunlarında gerçek arkadaşlar 
yoktur. 

Yazar: Coccinelle
Almancadan Türkçeye Çeviren: Rüya Tunçel
Düzeltmen: Semanur Öztürk
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://www.leselupe.de/beitrag/
spielen-140922/, 24.01.2021
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Özgeçmişler

Prof. Dr. Necdet NEYDİM
 
 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim 
Bölümü öğretim üyesidir. Almancadan yaptığı çocuk edebiyatı 
çevirileri, alana dönük araştırma çalışmaları, özgün öykü 
ve romanları bulunmaktadır. ÇİKEDAD (Çocuk İlkgençlik 
Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği) ve ÇAM (Çocuk 
Araştırmaları Merkezi) kurucu başkanıdır. Çocuk hakları, çocuk 
ihmal ve istismarını önleme gönüllüsüdür. 

Prof Dr. Asalet ERTEN

 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyesidir. Araştırma 
alanları arasında; çocuk yazını çevirisi, yetişkin edebiyatı çevirisi, 
tıp metinleri çevirisi, çeviri eleştirisi, çeviride kültürel öğeler ve 
çeviri kuramı sayılabilir. Çocuk edebiyatı çevirisi üzerine ulusal 
/ uluslararası konferanslarda sunulmuş çok sayıda bildirisi ve 
ulusal / uluslararası dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi 
bulunmaktadır. Şiir, öykü ve tiyatro çevirileri mevcuttur. Ayrıca 
“Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi” ve “Çocuk Yazını 
Çevirisine Yaklaşımlar” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.

Doç. Dr. Erkan ÇER

 Doç. Dr. Erkan ÇER, Amasya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkçe öğretimi, çocuk edebiyatı, 
çocuğa görelik, çocuk gerçekliği, toplumsal cinsiyet, yaratıcı 
yazma ve üstbilişsel strateji gibi konularda çalışmaktadır.
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Arş. Gör. Büşra YAMAN

 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Çeviribilim 
alanında tamamlayan Büşra YAMAN, çeviriyle ilişkili olarak tarih 
yazımı, sosyoloji, politika ve toplumsal cinsiyet üst başlıklarının 
çocuk edebiyatındaki (olası) açılımları ve sorgulamaları veya 
bu başlıkların tam tersi ilişkilendirilmesi üzerine düşünmeye 
meraklıdır. Hâlihazırda Kırklareli Üniversitesi’nde görev 
yapmaktadır.

Arş. Gör. Meltem KILIÇ 

 Meltem KILIÇ, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Temel 
eğitimini Viyana’da aldı. Lisansını Marmara Üniversitesi 
Alman Dili ve Edebiyatı, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi 
Çeviribilim Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı anabilim dalında 
doktorasına devam etmektedir ve Marmara Üniversitesi’nde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Öğr. Gör. Ali ÖLMEZ

 İskenderun doğumlu olan Ali ÖLMEZ, lisans eğitimini 
2010 yılında Marmara Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık 
(İngilizce) Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise 2020 yılında 
Mersin Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde tamamladı. Aynı 
yıl İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde doktora 
eğitimine başladı. Akademisyenlik görevine 2011 yılında 
Gedik Üniversitesi’nde okutman olarak başladı ve bu görevine 
2013 yılında Niğde Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
devam etti. Hâlen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 
çalışmaktadır. 
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Duygu AYDIN GÖNÜL 

 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 
Bölümü’nden mezun oldu.  Türkçe öğretmeni olarak görev 
yapmakta ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkçe Eğitimi 
Bölümü’nde çocuk edebiyatı üzerine doktora çalışmasına devam 
etmektedir. Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü ile ilgili projeler 
ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.  

Melisa Ayşegül ÇAL

 İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Karşılaştırmalı 
Edebiyat, yüksek lisansını Dramatik Sanatlar Bölümü’nde 
dereceyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Budapeşte’den ve 
Almanya’dan eğitim bursları kazandı. Yurtiçi ve yurtdışındaki 
yayınevlerinde düzeltmenlik, redaktörlük, çevirmenlik yaptı. İlk 
inceleme yazısı Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlandı. Çeşitli 
dergilerde eleştiri ve inceleme yazıları yazdı ve yazmaya devam 
etmektedir. Eğitim koordinatörlükleri, kurum başkanlıkları gibi 
görevler üstlendi. Üniversitelerde öğretim görevliliği yaptı. Üç 
dilde yeminli tercümanlık ve İletişim Bilimleri alanında doktora 
yapmaktadır. Masallar ve psikanaliz üzerine çalışmaktadır. 
Şu anda özel bir kurumun okul öncesi yabancı diller birim 
başkanlığını yürütmekte ve çocuklara yönelik masallar kaleme 
almaktadır.

Tülin SADIKOĞLU

 İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun oldu. Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü’nde yüksek lisansını, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji 
Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Çeşitli yayınevlerinde çocuk 
kitabı editörü olarak çalıştı, kitap çevirileri yaptı. Halen çevirmen 
ve serbest editör olarak çalışmayı sürdürmektedir.
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Nurgül ŞENEFE
 
 Çocuk Kitabı Yazarları ve Çizerleri Topluluğu Türkiye 
Başkanı, İllüstratörler Platformu Kurucu Başkanı, ZNN Network 
kurucusu ve Telif, Edebiyat ve İllüstratör Ajansı kurucu başkanıdır. 
2007 yılından beri her yıl uluslararası lisans, oyuncak, kitap ve 
telif hakları fuarlarına ve illüstrasyon, çocuk-gençlik içerikleriyle 
ilgili konferanslara katılan Nurgül Şenefe, çocuk kitapları ve 
illüstrasyon alanında Türkiye'nin önde gelen aktivistlerinden biri 
olarak yolculuğuna devam etmektedir.

İrem TUNAY

 1997'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisidir. Mitoloji 
ve halk edebiyatı konulu kitap ve makalelerin düzeltmenliğini 
yapmaktadır. Türkçeyi güzel ve doğru konuşma, yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi ve tiyatro alanlarında sertifikaları bulunmaktadır. 
Edebiyat eleştirisi, çocuk edebiyatı, yaratıcı yazarlık ve editörlük 
alanlarında eğitim almıştır. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik 
öykü ve masal denemeleri bulunmaktadır. 




