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Önsöz

Sözelti dergimiz bir yaşını tamamladı ve yeni bir yıla başlangıç 
yapıyor. Yola çıkarken ekip arkadaşlarımızın inancı, direnci ve özverisi 
öylesine güçlüydü ki bu bir yılı tek solukta aştık ve bu aşamaya geldik. 
Elbette onlara teşekkür borçluyum.

Geçen bir yılda yayınlanan dört sayımızda hem dosya konularımızda 
hem de diğer konularda yayımlanan makale ve araştırmalarda ilkelerimize 
uygunluk temel ölçütümüz olmuş, bu makaleler kamusal alanda olumlu 
yansımalar almış ve bu alanda bilgi ve birikimi artırıcı katkılar yapmak 
bizleri mutlu etmiştir.

Çocuk ve gençlik edebiyatı böylesine çalışmaları çok uzun yıllardır 
gereksinmiştir. Bu boşluğu doldurmak bizleri sevindiriyor. Elbette yapmamız 
gereken çok şey var ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmayı 
sürdüreceğiz; ancak bu alanda gelişme sağlamak için dergi değil dergilerin 
olması alanın geleceğe daha güvenle ve umutla bakmasında önemli rol 
oynayacaktır. Ayrıca hem araştırmacıların çoğalması, tartışmaların niteliği 
de bu gelişimde etkili olacaktır.

Dergimiz Sözelti, kendi özelinde alana daha fazla katkı yapmak için 
araştırmacı ve eleştirmenlerden daha yoğun katkı beklemektedir. Nitelikli 
ve ilkelerimize uygun popüler bilimsel bir dille yazılmış, ölçütlere uyan her 
çalışma bizleri çoğaltacaktır. 

Bu sayımızda ise “Çizgi Roman ve Anime” üzerine yapılmış 
çalışmalar ve çocuk edebiyatıyla ilgili farklı konular ele alan yazılar 
yayımladık. Ayrıca bu sayımızda S/sağır ve/ya işitme engelli çocuklara 
yönelik işaret dili çevirisi projesini ele alan röportaj köşemiz de var.

Beşinci sayımızı sizlerin görüşlerinize sunmaktan mutluyuz.

Sevgilerimizle 
Necdet Neydim
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Bu Sayımızda

Dergimizin beşinci sayısı yayımlandı ve siz okurlarıyla buluşuyor!

Sözelti; çocuk ve gençlik edebiyatı çerçevesinde inceleme, araştırma, 
röportaj, tanıtım ve eleştiri yazılarını; çocuk ve gençlik öykülerini, şiirlerini 
konu alıyor. Çocuk ve gençlik edebiyatını bütün eyleyenleriyle ele almayı 
hedefleyen dergimiz; yazarların, akademisyenlerin, alan uzmanlarının, 
araştırmacıların, çevirmenlerin, editörlerin, çizerlerin ve bu alana gönül 
veren kişilerin çalışmalarını barındırıyor.

Beşinci sayımızın dosya konusu ise “Çizgi Roman ve Anime” 
olarak sizlerin karşısına çıkıyor.  Dosya konumuzun kapsamında çizgi roman 
ve anime türünün çocuk edebiyatındaki yeri ve tarihsel bağlamdaki gelişim 
süreci, en bilindik örnekleri, Türkiye ve diğer ülkelerdeki durumu gibi 
konular merceğe alınıyor. Ayrıca önceki sayılardaki gibi konu çeşitliliğimizi 
sürdürüyoruz ve bu anlamda dergimizin bu sayısında sadece çizgi roman ve 
anime üzerine hazırlanan çalışmalar değil; çocuk edebiyatında Psikososyal 
Gelişim Kuramı, belli dönemler kapsamında çocuk edebiyatının ve çocuk 
kavramının tarihi ve gelişimi, fantastik ve toplumsal etkileri, çocuk 
edebiyatında antropogonik mit, mitopoetik ve ekokritik kavramları gibi 
alana dair farklı konuların da ele alındığı toplamda 8 özgün yazı, 5 makale 
çevirisi, 1 röportaj ve 2 öykü çevirisi yer alıyor.

Bölümlerimizin içeriklerine göz attığımızda, ilk bölümde bu alanda 
çalışmalar yürüten akademisyenlerin ve alan uzmanlarının hazırladıkları 
inceleme ve araştırma yazıları karşımıza çıkıyor. Ardından gelen ikinci 
bölümde çeviri ekibimizin katkılarıyla Almanca ve İngilizceden Türkçeye 
çevrilmiş makaleler yer alıyor. Bu sayımızda yenilik olarak bir de röportaj 
köşemiz var ve burada da çocuk ve gençlik edebiyatı alanında çalışmalar 
yürüten akademisyen ve araştırmacılarla ve bu alanda işaret dili çevirisi 
yapan çevirmenlerle gerçekleştirdiğimiz bir röportaj görüyoruz. Son 
bölümde ise yine çeviri ekibimizin katkılarıyla Almancadan Türkçeye 
çevrilmiş öyküler yerini alıyor.
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İnceleme, araştırma yazılarımızı ve bunları kaleme alan yazarları 
ve araştırmacıları, “Çizgi Roman Üzerine” - Rafael Carpintero; “Çocuk 
Edebiyatında (Çeviri) Çizgi Roman Tartışmaları: ‘Çöplük Kitaplar’ ve 
‘Zararlı Yayınlar’” - Büşra Yaman; “Manga Severler İçin Bir Giriş:Yumuşak 
Güç Kaynağı Olarak Tara-Çeviri Hareketleri” - Zeynep Görgüler; “ “Senin 
Adın İsimli Eserde Dikotomik Kimlik Temsilleri” - Zeynep Kösteloğlu, Emine 
Sönmez, Hilal Epik; “Miyazaki’nin Yürüyen Şatosu’nda Psikososyal Gelişim 
Kuramının İncelenmesi” - Gizem E. Bulut; “Erken Cumhuriyet Dönemi 
Türk Edebiyatı’nda Çocuk ve Çocukluk” - Fatih İkiz; “Fantastiğin Politik ve 
Toplumsal İşlevi”- Yasemin Yılmaz; “Antropogonik Mitlerden Mitopoetik 
ve Ekokritik Bir Söyleme: The Swamp Thing” - Melisa Ayşegül Çal olarak 
sıralıyoruz. Bu bölümdeki özgün yazıları hazırlayan yazarlarımızın ve 
araştırmacılarımızın özgeçmişlerini dergimizin en sonunda bulabiliyoruz.

Almanca ve İngilizceden Türkçeye aktarılan makaleler ve 
çevirmenlerimiz ise; “Çağdaş Çocuk Kültüründe Çizgi Roman, Manga 
ve Grafik Romanlar” Enise Eryılmaz ve Semanur Ağca; “Alman ve Türk 
Edebiyatında Geçmişten Günümüze Karşılaştırmalı Bir Çizgi Roman 
Tarihi” Meltem Kılıç; “Elveda Sarı Tuğlalı Yol: Çocuk Edebiyatında Ev 
Mitolojisine Yönelik bir Meydan Okuma” Süheyla Korkmaz; “Öğrencilerin 
Gözünden Çağdaş Edebiyat” Ali Ölmez, “Büyük Fetihler Vaat Eden 
Bir Mazoşizm: Peri Masalları ve Çocuk Edebiyatı Üzerine Simone de 
Beauvoir’ın Düşünceleri” Aytaç Fener adlarıyla karşımıza çıkıyor.

Hemen ardından çocuk ve gençlik edebiyatı alanında çalışan 
akademisyen ve yazar Necdet Neydim, Şirin Yener ve yine bu alanda 
çeviri yapan Coda Çevirmen Berrak Fettahna Fırat ve Sağır anlatıcı-
çevirmen Büşra Dilsiz ile “S/sağır ve/ya İşitme Engelli Çocuklara Yönelik 
işaret dili Çevirisi: Selim’in Maceraları” başlığıyla Tuğçe Ören tarafından 
gerçekleştirilen röportaj metni geliyor. Bu çalışmadaki araştırmacıların ve 
çevirmenlerin özgeçmişlerine de dergimizin en sonunda ulaşabiliyoruz.

Ve dergimizin son bölümü olan öykü çevirileri bölümünde 
“Dolaptaki Canavar” adlı öyküyle Hatice İnci ve “Makarna Yerine Pizza” 
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başlıklı öyküyle Ayşen Atabey’in Almancadan Türkçeye yaptıkları çeviriler 
yer alıyor.

Bu sayımızda emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür 
ediyor ve bütün okuyucularımıza onları sürükleyen, keyifli ve bilgilendirici 
bir okuma süreci diliyoruz. 

İletişim ve Planlama Ekibi



ÖZGÜN 
YAZILAR
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Çizgi Roman Üzerine

Rafael Carpintero

1. Adlandırma Sorunsalı

 Çizgi roman, kolaylıkla ayırt edilebilen kültürel bir üründür. Herhangi 
bir okuyucu, çok uç ya da sorun yaratan örnekler karşısında şüpheye düşse 
de, çizgi roman gördüğünde genellikle onu başka türlerde basılmış eserlerden 
ayırabilir. Resimli bir kitap, çizgi roman değildir. Gazetede yer alan bir fıkra 
ya da karikatür de genellikle çizgi roman sayılmaz. Peki, ya Donald Amca 
gibi dergilerin sayfalarında yer alanlar? Bunlar kesinlikle çizgi romandır. 
Öyleyse, Uykusuz dergisi çizgi roman mıdır? Duruma göre değişir. Peki, 
Tintin, Maus, Akira ve Valentina’nın ortak yanı nedir?

 Çizgi romanın aslen ne olduğuyla ilgili bu soruları yanıtlamadan 
önce adından biraz bahsetmek yerinde olacaktır. Bu kültürel ürüne verilen 
adlar, çoğunlukla kafa karıştırıcıdır. Fransızlar, çizgi romanın gazetelerde 
günlük yayımlanan resimli fıkralardan çıktığını kastederek onları bande 
dessinée yani, «çizgili bant» olarak adlandırır ve böylece tek bir formatla 
sınırlandırmış olurlar. İtalyanların kullandığı fumetto («baloncuk») daha 
da sınırlı bir anlama gelmektedir. Konuşma balonlarını ifade eden bu ad, 
çizgi romanların tipik bir özelliğini dile getirir; ancak, konuşma balonları, 
çizgi romanların ana özelliği ya da tek özelliği değildir. İspanyolcada çizgi 
romana, 1917 yılına dayanan ve bu alandaki ilk dergi olan TBO’nun adı 
kullanılarak tebeos denir. Ayrıca, örneğin Pedro Antonio de Alarcón’un 
yazdığı Historietas nacionales başlıklı öykü koleksiyonu gibi edebiyatta yer 
alan kısa öykülerle arasında bir ayrım belirtmeyen historietas yani küçük 
öyküler ifadesi kullanılır. Japonlar ise çizgi roman için «komik resim» 
ya da «gayriciddi» anlamına gelen manga sözcüğünü kullanırlar. Yaygın 
olarak «komik» (comic) sözcüğüne anlamını veren Anglosakson terim 
de Japoncadaki kullanıma benzerdir; ancak, bazıları, komik olmak şöyle 
dursun, oldukça trajiktir. 
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 Türkçede kullanılan çizgi roman terimi, Levent Cantek’in Türkiye’de 
Çizgi Roman adlı eserinde (s.23-25) bahsettiği gibi, iki sebepten ötürü 
tartışma yaratmaktadır. Bunlardan ilki, çizgili roman ile kolaylıkla birbirine 
karıştırılmasıdır; ancak, bu terim daha çok, resimli romanı ifade etmektedir. 
İkincisi ise, roman sözcüğünün kendisidir; ilerleyen bölümdegöreceğimiz 
gibi, burada söz konusu anlatı eserleri olsa da, bir eserin çizgi roman 
sayılması için (edebi) bir roman gibi uzun ve karmaşık olmasına gerek 
yoktur. Ayrıca, grafik roman terimi sık kullanılmaya başladığından beri işler 
daha da karmaşık hale gelmiştir. Çizgi romanla grafik roman arasındaki fark 
nedir? Maus çizgi roman mıdır, yoksa grafik roman mı? Öyleyse Watchmen? 
Peki, ya Spiderman?

 Başta söylediğimize dönecek olursak, çizgi romanı ifade etmek için 
kullanılan adlar kafa karıştırıcı olsa da, bizi şüpheye düşüren örneklerle 
karşılaşsak da hepimiz, bir çizgi romanın çizgi roman olduğunu biliriz. 
Peki, bunu nasıl bilebiliriz? Yani, çizgi roman nedir? 

2. Çizgi Roman Nedir?

 Çizgi romanın çok sayıda tanımı bulunmaktadır ve sıklıkla 
görüldüğü üzere, bunların çoğunda hep tartışma yaratacak bir unsur veya bir 
eksik vardır. Bu tanımlardan en bilineni, çizgi romanın metinlerle resimleri 
birleştiren bir ifade biçimi olduğunu ileri süren yaklaşımdır. Ancak, bu tanım, 
oldukça yaygın olan «sözsüz» çizgi romanları kapsamamaktadır. Ayrıca, 
bu tanım, hem farklı ifade biçimlerini bünyesinde barındırdığı izlenimini 
yaratmaktadır hem de ―örneğin― küçük çocuklara yönelik basılan resimli 
kitapları da içerdiğini düşündürmektedir. Küçük çocuklara yönelik olanlar 
da metinlerle resimleri bir arada kullanır ancak, hiçbir okuyucu bunu bir 
çizgi roman olarak adlandırmaz. Örneğin, Hal Foster’ın yarattığı Prens 
Valiant üzerine bu tartışma sık sık yaşanır.

 Bence, en doğru olanı, ardışık sabit resimler yoluyla anlatısal bir 
ifade oluşturduğunu kasteden tanımdır. Will Eisner, 1985’te çıkardığı 
kitabında bunu sequential art, «ardışık sanat» olarak adlandırmıştır. Çizgi 
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romanlar sanat mıdır, değil midir sorusu bizi bir yere götürmez; bunu bir 
kenara bırakalım. Bariz olan şudur ki, «normal» diye adlandırdığımız bir 
çizgi roman; hikâye ya da hikâyenin bir kısmını anlatan bir diziyi oluşturan 
çeşitli karelerden meydana gelir. Diğer bir deyişle, ilerleme göstermeyen 
anları resmeden sabit resimlerden oluşur; birbiri ardına dizilmiş bu 
resimler, okuyucunun kareler arasındaki beyaz alanları (gutters) dikkate 
almadan, anlatılan hikâyeyi aklında canlandırmasını sağlar. Çizgi Romanı 
Anlamak adlı kitabında, anlamın o gutterlerde gizli olduğunu ileri süren 
Scott McCloud gibi radikal yorumlar da yapmayacağız çünkü nihayetinde 
onlar beyaz alandan başka bir şey değil. Ancak, karelere ardışıklık anlamını 
okuyucunun verdiği doğrudur. Manga sayfalarına çok alışık olmayan biz 
Batılı okuyucuların başına gelebildiği gibi, zaman akışı sırasının çok net 
olmadığı durumların yaşanması bunu doğrular niteliktedir. Birkaç gün önce 
Paco Roca’nın Ev adlı eserini okurken benim de bazı sayfalarda başıma 
bu geldi. Karelerin hangi sırayla dizildiğini anlayınca onları kesik kesik 
resimler gibi değil de, açık olmayan kısımlarını aklımda tamamlayarak 
okuyorum.

 Öyleyse, çok genel olan tanımımızın ilk kısmı şöyle: Çizgi roman, 
sabit resimler aracılığıyla hikâye anlatan bir eserdir. O hâlde, bazı Mısır 
hiyeroglifleri de çizgi roman mı? Mısır konusundan uzaklaşmadan, 
İstanbul’da yaşıyor olmamıza da dayanarak şöyle soralım: Sultanahmet’te 
Theodosius Dikilitaşı’nın tabanında bulunan ve üzerinde dikilitaşın 
Konstantinopolis’e nakledilip yerleştirilmesine dair farklı ―ardışık― 
anları görebildiğimiz Roma devrine ait rölyefler de mi çizgi roman? Scott 
McCloud bizimle yüzde yüz aynı fikirde olmayacak olsa da bu sorunun 
yanıtı kuşkusuz hayır.

 Çizgi romanın bir ifade biçimi olduğunu belirttik. Öyleyse, 
Danimarkalı dilbilimci Louis Hjelmslev’in dediğini dikkate alacak olursak 
bu ifade biçiminin bir de maddesi [tözü] bulunmaktadır. Daha basit bir 
deyişle, çizgi roman ―genellikle― kâğıt üzerine tükenmez kalem ve 
mürekkeple çizilen bir dizi sabit resimden oluşmaktadır. Kâğıdın renkli 
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olması, fiziksel olarak bir kâğıt olması ya da bilgisayar ekranında olması 
önem taşımaz. Önemli olan, bu temel maddenin, yani kâğıdın, çizgi romanın 
biçiminin temel bileşenlerini ―kare, bant, sayfa― ve bizim okuma şeklimizi 
belirlemesidir. Rölyeflerin mermeri, başka farklı sınırlamaları beraberinde 
getirmektedir. 

 Çizgi roman bir ifade biçimi olmasının yanı sıra, Daniele Barbieri’nin 
I linguaggi del fumetto (1991) adlı eserinde belirttiği gibi, aynı zamanda bir 
dildir. Bir dilin nasıl kendine özgü dilbilgisi kuralları varsa, çizgi romanın 
da vardır (Araştırmacı Neil Cohn bu konu üzerine çok ilginç çalışmalar 
yapmaktadır. Örnek olarak bkz. The Visual Language of Comics, 2013). Bu 
dilin anlamlı en küçük birimi, yazarın zaman akışının sırasını oluşturmak 
için önemli bir an’ı seçtiği karelerdir. 

3. Çizgi Romanı Oluşturan Unsurlar

 Karelerin en küçük uzamsal-zamansal birim olduğunu ve çizgi 
romanı oluşturan en küçük anlamlı birim olduğunu söylediğimizde aslında 
onu çok basite indirgemiş oluyoruz çünkü karelerin içinde ―diyalogları 
göz önüne alalım― zaman akışını vermek de mümkündür ve bu karelerin 
içinde resimlerin, konuşma balonlarının ya da anlatıcının araya girdiği 
yerleri gösteren kartuşların kapladığı yer gibi farklı açıdan ele alınması 
gereken uzamlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, tıpkı bir dil gibi, her ögenin 
normları vardır ve gerektiğinde bunlar ihlal edilebilir. Basit bir örnek vermek 
gerekirse, konuşma balonları genellikle yuvarlaktır ve kimin konuştuğunu 
gösteren bir ok vardır; anlatıcının araya girdiği yerleri gösteren kartuşlar ise 
genellikle dikdörtgendir, sol üstte yer alırlar ve bazen farklı renktedirler. 

 Kareler, nispeten belirgin bir çerçeveyle çizilmiştir. Türlü seçenekleri 
olan bu çerçeveler onları diğerlerinden ayırır ve görüş alanını bir fotoğraf 
makinesi objektifinden bakılıyormuş gibi sınırlandırır. Bu sebeple, çizgi 
romanda perspektiften ya da bakış açısından bahsederken sinematografi 
terminolojisi kullanılır. Ancak, burada bizi ilgilendiren nokta, karelerin daha 
üstte iki unsura göre düzenlenmesidir; bunlar, sayfa ve banttır. Bir çizgi 
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roman kitabının ya da dergisinin kapağını açtığımızda ilk gördüğümüz, 
sayfanın tamamıdır; biçimler, renkler ve karelerin dağılımıdır. Yukarıdan 
aşağı ve soldan sağa şeklinde en tipik okuma ise ―mangalarda böyle 
değildir― ikinci adımdır. Çizer, beyaz kâğıt üzerine kareleri oturtacağı bir 
ızgara ya da dağılım düşünür. Elbette bunlar da çok değişkendir; Winsor 
McCay’in karakteri Little Nemo’daki gibi serbest ama anlamlı olabilir veya 
Hal Foster’ınkiler ya da Foster’den sonra Tarzan’ın yazar/çizeri Burne 
Hogarth’ınkiler gibi neredeyse değişmez denebilecek türde ızgaralar olabilir. 
Bu örnekler çağdaş gibi görünse de çizgi romanın sadece ilk yıllarına aittir. 

 Yukarıda da değindiğimiz gibi çizgi romanlar, sayfaya dikey ve 
yatay olarak dağılırlar ve bunun bir anlamı vardır. Öncelikle, hayalî ızgara; 
«çerçeveler»in aşağı yukarı kapladığı yere göre herhangi bir yöne doğru 
daha uzun ve daha geniş kareler oluşturulmasını sağlar. Karelerin sayfaya 
dağılımında daha sanatsal seçenekler görmek isteyenlere XX. yüzyılın ilk 
yıllarında basılan ve daha önce değindiğim Little Nemo’ya bakmalarını 
öneririm. Bu dağılımın belki en önemli kısmı, yatay bantların oluşması olabilir 
ve bunun da bir anlamı vardır. Bu dağılım, gazetelerdeki çizgi romanların 
temel formatıdır ve farklı formatların boyutlara göre ayırt edilmesine yarar. 
Örneğin Tintin ya da Astérix gibi Fransız tipi bir albümde genellikle her 
sayfada dört bant bulunur, Amerikan tipi comic book sayfalarında ise 
üçer bant vardır. Farklı kâğıt boyutları, farklı sayıda bantların bulunacağı 
anlamına gelir. Örneğin, Paco Roca’nın Ev adlı eserinde her sayfada iki bant 
vardır. 

 Çizgi romanların resim, konuşma balonu, çerçevesi ile yansıma 
sözcükler ve görsel metaforlar gibi diğer tipik özellikleri, en küçük uzamda, 
yani karelerde birbirlerine karışırlar. Kareler, sütunlar halinde ve daha da 
önemlisi, sayfayı oluşturan bantlar halinde yerleştirilir. Anlaşılacağı üzere, o 
sayfalar da elimizde tuttuğumuz, dergi ya da comic-book, albüm veya grafik 
roman diye adlandırdığımız eseri oluşturur. Benim fikrimce, sayfa, belirsiz 
sayfa sayısına sahip bir formatı olan «grafik roman» için anahtar sözcüktür. 
Klasik çizgi roman dergilerinde her hikâye bir ya da iki sayfadan ya da 
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dördün katlarından («devamı yarın» türünden değilse) oluşur. Amerikan tipi 
comic-booklarda bu sayı 24-32 arasında değişir. Fransız-Belçika geleneğine 
ait albümlerde kırk ve altmış arasında değişir (Örneğin, 1942 sonrasına ait 
tüm Tintin’lerde 62 sayfa bulunmaktadır). Ancak, grafik romanda ne belirli 
bir boyut ne de belirli bir sayfa sayısı vardır. Bu da yazara başka konulardan 
bahsetme özgürlüğü tanır. Belki de tam tersidir; öyle konular vardır ki 
yazarın kâğıt üstünde fiziki alanı kullanımında tam anlamıyla özgürlük 
gerektiriyordur. 

4. Köken Sorunsalı ve Çocuklukla İlişkilendirilmesi. Çizgi Roma-
nın Kötü Ünü

 Çizgi roman halen hiçbir sanatsal niteliği olmayan, çocuklara uygun 
bir alt ürün gibi görülmektedir. Bu bana, Deleuze’ün sinema üzerine kurduğu 
bir cümleyi hatırlatır. O cümlede, sırf çok kötü filmler yapılıyor diye sinemayı 
bir iletişim aracı olarak kötüleyemeyeceğimizi söyler. Gerçekten de birisi 
çizgi romanın alt edebiyat olduğunu söylediğinde, ona, bazen gazetelerin 
hafta sonu sayfalarında yayımlanan okuyucu şiirlerini hatırlatmak gerekir. 
Dil açısından çizgi romanın, edebiyat ya da sinema gibi diğer anlatım 
dillerinden farklı olduğunu unutmamalıyız. Onlarla kıyaslayarak, örneğin, 
çizgi romanın bir alt edebiyat olduğunu söylemek hiç adil olmaz çünkü 
basitçe söylemek gerekirse ikisi farklı şeylerdir. Kötü çizgi roman yok mu? 
Var tabii. Çok kötü romanlar ve filmler de var. Aynısı çocuk edebiyatı için de 
söylenebilir. Bir ürünün alıcı kitlesinin çocuklar olması, o ürünün üstünkörü 
yapıldığını göstermez. Günümüzde çocuklara yönelik birçok edebiyat ve 
sinema eserinde görülen yüksek nitelikte ürünler de bunu kanıtlamaktadır. 
Ve çizgi romanlar, başlangıçtan beri yalnızca çocuk okurlarına yapılmadı.

 Öyleyse çizgi roman neden hala çocuksulukla ve kalitesizlikle 
bağdaştırılıyor? Bu, muhtemelen çizgi romanın kökeniyle ilgili bir durumdur. 
Ne kadar ilginç olsalar da, biçimlerin tarihi kökenine inmeyeceğiz1 ya da 
Yakın Çağ’ın gravür sanatına girmeyeceğiz. Bugün anladığımız haliyle çizgi 
1- İspanyolca bilenlere Roberto Bartual-Moreno’nun Poética de la narración picto-
gráfica: De la tira narrativa al cómic (Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de 
Filosofía y Letras, 2010) başlıklı doktora tezini ve Santiago García’nın La novela gráfica 
adlı kitabını öneririm. 
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romanın kökenine baktığımızda iki temel «ekol» görürüz: Avrupa ekolü ve 
Amerika ekolü.

 Avrupa ekolü, çizgi romanın kökenini İsviçreli pedagog Rodolphe 
Töpffer’in (1799-1846) resimli kitaplarına dayandırır. Söz konusu kitaplar, 
döneminde oldukça ün kazanmıştır ve çizgi romanın temel özelliklerinden 
ikisini gerçekten bünyesinde barındırmaktadır; bunlar hareketin ardışık 
karelere bölünmesi ve resimle metnin, resmin sadece metni resmetmeye 
ya da metnin sadece resmi açıklamaya indirgenmesi şeklinde değil 
de, birbirlerini tamamlayacak şekilde iç içe geçmesidir. İlk albümleri 
öğrencilerine yönelik olsa da yetişkinlere yönelik eserler de yayımlamıştır. 
Eserlerinin karakteristik özelliğinden ötürü, yani çizgi romanın tamamının 
kitapçık formatında sunulması sebebiyle, günümüzde grafik roman olarak 
adlandırılan türün babası sayılmaktadır.

 Amerika ekolü ise çizgi romanın kökenini, Birleşik Devletler’de 
gazetelerin kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkmasına; daha da açık 
olmak gerekirse, William Randolph Hearst ile Joseph Pulitzer arasındaki 
rekabete dayandırır. Román Gubern (El lenguaje de los comics, 1972), 
bu gazeteleri alanların büyük çoğunluğunu oluşturanların, İngilizcesi 
iyi olmayan göçmenler olduğundan; bu sebeple görsel özelliklere ve her 
türden karikatüre büyük önem verildiğinden bahseder. Kısa süre içinde 
bu karikatürlerde, gündelik hayatın ve geleneklerin anlatıldığı karikatür-
karelerden vazgeçilerek hikâye anlatımına başlanmıştır. Bu küçük hikâyeler, 
hem çalışan babanın hem de çocuklarının ilgisini çekmiştir. Böylece, 
ailenin tüm bireylerine hitap eden bir ürün elde edilmiş oluyordu. Haberleri 
yüksek sesle okuyup babalarına aktaran çocuklar da çizgi romanlarla 
eğlenebiliyorlardı. Richard F. Outcault’un Yellow Kid adlı karakteri böyle 
ortaya çıkmıştır.

  Sarı elbiseli bu saçsız çocuk, maceralarını anlatırken çizgi romanın 
bir diğer tipik özelliği olan konuşma balonunu kullanmaya başlamıştır. 
Outcault’un konuşma balonunu ilk kez 1896’da kullandığı “The Yellow Kid 
and His New Phonograph” başlıklı eseri, birçoğu tarafından tarihte ilk çizgi 
roman kabul edilmektedir.  
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 Aslında, çizgi romanın Töpffer’den mi, Outcault’tan mı çıktığı 
bizim için çok önem arz etmiyor. Ancak, iki örneğin yetişkin okuyucuları da 
olmasına rağmen, genç bir hedef kitleyi eğlendirmeyi amaçladığı açıktır. Bizi 
daha çok ilgilendiren kısmı, formatıdır. Birleşik Devletler’de comic-books 
çıkana kadar çizgi romanın gazetelerle sıkı bir ilişkisi varken, Avrupa’da 
çizgi roman, kısa zamanda gazetelerin hafta sonu eklerinden ayrılarak; içinde 
küçüklere komik gelen, ergenlik çağındakilere ise maceralar anlatan çeşitli 
konuların yer aldığı ayrı dergiler çıkarılmıştır. Benzer şekilde, 1917 yılında 
İspanya’da, ilk sayfasında “Haftalık Neşeli Çocuk Dergisi” yazan TBO adlı 
ilk çizgi roman dergisi basılmıştır. Başka bir deyişle, Birleşik Devletler’de 
çizgi romanların okuyucusu gençler ve yetişkinler olurken, Avrupa’da kısa 
sürede, neredeyse sadece çocuklara ve gençlere hitap eden bir ürün halini 
almıştır. İki durumda da büyük ölçekli basımın getirdiği sınırlamalar, çizimin 
daha açık ve net olmasını gerekli kılarak sanatsal açıdan çokça gelişmesini 
engellemiştir. Tabii, bu adil olmayan bir genellemedir ―Winsor McCay, 
Hal Foster ya da Alex Raymond gibi ilk dönem çizerlerine bakınız―; ancak, 
çizgi romanın bir alt ürün olarak kazandığı ününe ün katmıştır. 

 Tüm bu anlatılanlar, çizgi romanın «ağır» entelektüeller tarafından 
hor görülmesinin ―büyük ölçüde― sebebidir. Çizgi roman, çocukların 
okumayı öğrenmesi için bir araç olarak görülmektedir; ancak, bu sadece 
«gerçek» edebiyata doğru atılan bir adımdır. Bu görüş elbette, işin grafik 
kısmını tamamıyla kenara bırakmaktadır; grafik kısmı metni tamamlayıcı 
bir unsur olarak görülmektedir. Çizgi romanların çoğunun niteliksiz olması, 
bu görüşü düzeltmeye yardımcı olmuyordu. Popüler olmaları da durumu 
değiştirmiyordu. Terry and the Pirates gibi bir çizgi romanın otuz milyondan 
fazla okuyucusunun olduğunu ve Birleşik Devletler Kongresi’nde atıf 
aldığını görmek, popüler olanın niteliksiz olduğu düşüncesine tutunan 
birçok entelektüel için âdeta açık bir uyarı niteliğindeydi. İspanya’da da 
El guerrero del antifaz ve Roberto Alcázar y Pedrín gibi çizgi romanlarda 
benzer bir durum yaşanıyordu. 



10

5. Kültürel ve Akademik Dünyadaki Gelişimi

 Çizgi romanlar, kültürel bir alt ürün olarak altmışlı yıllara kadar 
akademik çevreler tarafından göz ardı edilmiştir. O zamanlardan itibaren, ne 
kitle tüketim ürünü ne de çocuksu olarak nitelendirilebilecek, yetişkinlere 
yönelik bir çizgi roman türü oluşmaya başlamıştır. Bu yeni tür, hem 
Amerika’nın underground akımından hem de Avrupa’nın daha «sanatsal» 
akımlarından gelmekte olup İtalya’da Limus, Fransa’da Pilote ve yetmişlerde 
Métal Hurlant gibi dergiler sayesinde bazı entelektüellerin dikkatini çekmeye 
başlar. O yıllar, yapısalcılığın altın dönemini yaşadığı zamanlardır ve 
göstergebilimin de başlangıcıdır. Dolayısıyla, bazı akademisyenler ilgisini 
aralarında çizgi romanların da olduğu daha popüler (daha «pop») kültürel 
göstergelere yöneltmiştir. Örneğin, Umberto Eco; Milton Caniff’in Steve 
Canyon adlı eserini, ―farklı bir açıdan da olsa― Süpermen’i ve Charles 
Schultz’un Peanuts adlı eserini incelediği çalışmalar yapmıştır. 

 Peki, sonra ne oldu? Çizgi roman okuyan çocuklar büyüdüler ve 
küçükken onları eğlendiren o ürünün aynısını istediler. Ancak, kitle iletişim 
araçlarının ya da siyasi gücün dayattığını değil; yeni kültürel, sanatsal ve 
sosyal meselelere yanıt verecek şekilde istediler onu. Geleneksel çizgi 
romana alternatif olarak yeni entelektüellerin dikkatini çeken deneysel çizgi 
roman böyle ortaya çıkmıştır. 

 İspanya’da 1975’te Franco’nun ölümü ve ardından sansürün 
kaldırılması, «yetişkin çizgi roman patlaması» olarak anılan ve yetmişli 
yılların bitişinden doksanlı yıllara kadar anılan olayın başlangıcını işaret 
eder. Hem çizim hem anlatım açısından daha sanatsal amaçlarla çizgi roman 
yaratma girişimleri, daha önce de görülmüştür ama maalesef Trinca (1970-
1973) adlı dergi örneğinde olduğu gibi kısa ömürlü olmuştur. Underground 
(«cómix») çizgi romanın ortaya çıkışı da aynı döneme denk gelir. Bunun yanı 
sıra, çizgi roman üzerine makaleler ve kitaplar basılmaya başlar ancak konu 
üzerine basılan akademik eserler sayıca azdır. En öne çıkan istisnalardan 
biri, İtalyan göstergebiliminden çok etkilenen Román (Romá) Gubern’in 
daha önce de adı geçen El lenguaje de los cómics (1972) adlı eseridir. 



11

Doksanlı yıllar Avrupa’da çizgi roman açısından iyi geçmemiştir. Video 
oyunlarının yanı sıra, televizyon dizilerinin de ortaya çıkmasıyla sadece genç 
okur sayısı açısından büyük bir kayıp yaşanmakla kalmamış, aynı zamanda 
Amerikalı süper kahramanlar ve daha da önemlisi, Japon mangasının yayın 
piyasasına girmesiyle yerli üretim yerle bir olmuştur. Yetişkinlere yönelik 
dergilerin çoğu, pahalıya gelmesinden ötürü kapanmıştır; ayrıca sundukları 
çizgi romanlar ise daha sonra çoğunlukla albüm olarak yayımlanırdı. O 
zaman, birkaç ay sonra biraz daha fazla ödeyip tüm albümü almak yerine, 
neden ilgimi çekmeyen çizgi romanları okuyup, ilgimi çekenlerin devamını 
her ay bekleyip durayım? Günümüzde bunun benzeri, üç veya dört albümü 
daha büyük ve kaliteli olarak ekleriyle, daha uygun bir fiyata birleştirilmiş 
olarak sunan «integral» formatındaki çizgi romanlarda yaşanmaktadır. 
Çocuklara yönelik dergiler, manga ve animasyonla ―ister Japonya’ya ister 
Amerika’ya ait olsun (örneğin Disney) ― fazla başa çıkamazlar. Onların da 
sonu kitap/albüm formatına geçmek olacaktır.  

 Bahsi geçen yıllarda, Birleşik Devletler’de çoktan kullanılmakta 
olan grafik roman formatı yavaş yavaş Avrupa’ya girmeye başlamıştır. 
Günümüzde bu terim; çizgi romana kalite imajı vermek amacıyla, 
bütün bir hikâyeyi anlatan veya uzun olan herhangi bir çizgi roman için 
kullanılmaktadır. Buna göre, Alan Moore ile Brian Bolland’ın The Killing 
Joke (Batman) adlı eseri veya Frank Miller ile David Mazzucchelli’nin Born 
Again (Daredevil) adlı eseri gibi süper kahraman hikâyeleri bu kategoriye 
girmektedir. Bu grafik romanlarda senaristler öne çıkmaktadır; kendileri, 
çok daha kişisel ve bağımsız eserler de veren kişilerdir. Ünü tartışılmaz 
olan üç senaristten örnek vermek gerekirse V for Vendetta ve Watchmen 
(Moore), 300 ve Sin City (Miller) ve Neil Gaiman’ın eserleri sayılabilir. 

 Ancak, Avrupa’da grafik roman denince genelde çok daha kişisel, 
çoğunlukla kişinin özeliyle ilgili ya da (oto) biyografik ve sosyal içerikli 
bir ürün akla gelir. Sayfa boyutu ve sayfa sayısı açısından, ciltli bir kitapla 
aynı özellikleri taşır ve sık sık siyah beyazdır. Bu tür grafik romanların 
önünü açan eser, şüphesiz, Art Spiegelman’ın Maus adlı çizgi romanıdır. 
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Avrupa’da, özellikle Fransa’da, ele aldığı konu itibarıyla da en ünlü olanı 
Marjane Satrapi’nin Persepolis adlı eseriydi (bence David B.’nin Epileptik 
adlı çizgi romanına çok şey borçluydu). Bu tür kitapların ortaya çıkmasının 
sebebi, yeni okuyucuların doğrudan kendilerine yönelik, kendilerini 
önemseyen, entelektüel açıdan dolu olan bir çizgi roman arayışında 
olmalarıdır ―düşünmeden grafik romanları satın alabilecek ekonomik 
güce sahiplerse elbette. Ancak bir sebep daha vardır; o da, okuyucunun, 
özellikle mangalar sayesinde, yavaş gelişen uzun hikâyelere ve renklerin o 
kadar önemli olmamasına alışmış olmasıdır. Buna, grafik roman yazarının 
kendisini bir sanatçı olarak görmeye başlamasını eklemek gerekir. Yani, 
kendini bir üreticiden çok, öykü yaratan bir sanatçı olarak görmesi grafik 
roman patlaması açısından belki en önemli unsurdur. 

 Yazarların gelişimine katkı sağlayan bir başka unsur, çizgi romanın 
bugünkü kültürel önemidir. İspanya’dan bana yakın olduğundan ötürü 
birkaç örnek vereceğim. Kültürel açıdan önemli bir etki yaratan ilk etkinlik, 
şüphesiz, 1984 yılında Barselona’da yapılan Hergé’i anma sergisidir. 
Birtakım önemli entelektüeller sergiye karşı bildiri yazmışlardır; ancak, 
bu durum, sergiye karşı olanlar kadar taraf olanların da fikirlerinin ortaya 
çıktığı “aydın” bir tartışma yaratmıştır. Seksenli yıllara denk düşen, yani 
yetişkinlere yönelik çizgi roman patlaması yaşanan dönemde, neredeyse 
tüm önemli illerin merkezlerinde çizgi roman fuarı düzenlenmeye ve çizgi 
roman üzerine dergiler çıkarılmaya başlanır. Dergiler; önce fanzin, daha 
sonra ise, ilkin eleştirel ve ardından kuramsal bir yol izlenen, özgün dergi 
şeklinde çıkar. Benzer şekilde, özerk bölgeler, çizgi roman aracılığıyla 
kendi tarihini ve kültürünü yaymak için kendi projelerini geliştirmeye 
başlarlar. Diğer bir deyişle, belediyeler ve özerk bölgeler aracılığıyla çizgi 
roman dünyasına önemli bir kurumsal katkı sağlanır. 2007 yılında Kültür 
Bakanlığı’nın Ulusal Çizgi Roman Ödülü’nü vermeye başlaması, bu alanda 
ulusal ölçekte zirve olmuştur. Yine ufak bir tartışmaya sebebiyet vermiş 
olsa da bu kez sadece bir karşıt görüş bulunmaktaydı. 
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Özel olarak grafik roman üzerine iş yapan ve sadık bir okuyucu kitlesine 
sahip yayın evleri ortaya çıkmaya başlar. Daha önce de dediğimiz gibi, 
İspanya, Fransa’dan ve Belçika’dan çok daha altındadır ve birçok İspanyol 
yazar eserlerini önce çizgi roman yayın endüstrisinin çok daha gelişmiş ve 
yeniliklere açık olduğu Fransa’da basmak zorunda hisseder. Türkiye’de 
tanınmış bir yazardan örnek vermek adına Paco Roca’nın da aynısını 
yaşadığını söyleyebiliriz. Ancak, daha sonra, bu yazarlar eserlerini İspanya’da 
da basarlar ve yayınevleri, yeni yazarlara kapılarını açma yürekliliğini 
gösterir. Ayrıca, kitaplar artık gazete bayilerinde ya da özel kitapçılarda 
—her geçen gün sayısı artsa bile— yapılan satışa bağımlı değildir; çocuk 
ya da genç edebiyatı bölümü altında değil, ayrı bir bölüm olarak “genel” 
kitapçılara da girerler. Aynı şekilde, birçok edebi yayınevi, yeni akıma ayak 
uydurmak amacıyla grafik roman bölümleri oluşturmaktadır. 

 Çizgi romanlar, akademik dünyanın da ilgisini çekmeye başlamıştır. 
Bu konu üzerine akademik makaleler yayımlanmaya ve doktora tezleri 
yazılmaya başlanmıştır. Çizgi roman üzerine araştırma yapılan alanlar 
arasında güzel sanatlar ve tasarım, iletişim ve eğitim bilimleri ―bu alan daha 
çok, çizgi romanın başka bir içerik öğretirken sınıf ortamında kullanımıyla 
ilgilenir― yer almaktadır; ancak, bu yüzyılda, yine anlatıbilimin zirve 
yapmasının etkisiyle, filoloji alanında ve çeviri alanında önemli çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Valensiya Üniversitesi’nde, Çizgi Roman Çalışmaları 
Bölümü adıyla, ilk kez bu alanla ilgili bir bölüm kurulmuştur ve 2013 yılı 
itibarıyla Alcalá Üniversitesi bünyesinde basılan CuCo Cuadernos de Cómic 
adlı dergi gibi bu alan üzerine çıkarılan hakemli, indeksli, vs. bilimsel 
dergiler bulunmaktadır. 

 Çizgi romanın «saygın» bulunması; «normal» kitapçılarda, 
«ciddi» okur kitlesine satılması; çizgi roman üzerine fuarlar, sergiler 
düzenlenmesi; özel yayınevlerinin ve kurumsal yayınlarının olması; yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin yazılması; indekste taranan dergilerde bilimsel 
makalelerin basılması şeklinde kendini gösteren bu yeni bakış, kısmen, 
popüler kültürün «kültür» dediğimiz şeyin bir parçası olarak görülmesinden 
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kaynaklanmaktadır. Mutfak ve televizyon kültürse, çizgi roman neden 
olmasın? Ancak, bazı çizgi roman yaratıcıları sayesinde çizgi roman 
kalitesinde görülen genel artış da bu değişen bakışın sebepleri arasındadır. 
Çizgi roman yaratıcıları, İspanya’da yetmişli yılların başında olduğu gibi 
kendilerini sadece üretim zincirinde çalışan bir çizim işçisi gibi değil, birer 
sanatçı olarak görmektedir. Kesinlikle bu da bir ilerlemedir. 

6. Yayın Endüstrisinde Çizgi Roman 

 Çizgi romanın, yayın endüstrisinin bir parçası olarak da ele alınması 
gerekmektedir. Altmışlı ve yetmişli yıllarda çizgi roman basan yayınevleri 
önemli ölçüde nüfuz sahibi olmuşlardır. Seksenli yıllarda, yetişkinlere 
yönelik çizgi roman patlamasıyla yeni yayınevleri ve bir sürü yeni dergi 
ortaya çıkmıştır. Doksanlı yıllarda hepsi batmıştır çünkü yine Fransa ve 
Belçika gibi ülkelerin aksine, Amerikalı süper kahramanlarının, Japon 
mangasının ve video oyunlarının yarattığı krize karşılık verebilecek yerel bir 
endüstri geliştirilememiştir. İspanya’da meydana gelen budur; Türkiye’de 
ise çizgi romana özgü bir yayın «endüstri»si vücut bulamamıştır kanımca. 

 Günümüzde, Yayınevi Federasyonu ve Tebeosfera Kültür 
Derneği’nin verilerine göre, İspanya’da çizgi roman okuru, toplam 
okur sayısının %10’undan biraz fazladır. Bu, onların sadece çizgi roman 
okuduğunu göstermez elbette; ancak, sayılarının iki, üç milyon arasında 
olduğuna dair bir fikir verir. Genel olarak çizgi romanların dağılımı dört-üç-
iki-bir skalasına göre değerlendirilir. Bunlardan dört Amerika’ya (özellikle 
süper kahramanlar), üç Avrupa’ya (İspanya dahil), iki Asya’ya (özellikle 
Japonya’ya) ve bir de Latin Amerika’ya aittir. Ancak, bu dağılım, özellikle 
genç okuyucular arasında manganın önemini hafife almaktadır. «Avrupa» 
kategorisi de tartışmaya açıktır çünkü Birleşik Krallık da bu kategoriye 
dahildir. Oysa Birleşik Krallığın, birçok durumda Birleşik Devletlerle aynı 
kategoride olması gerekmektedir. Ayrıca, İspanyol çizgi romanlarının kendi 
ülkesinde iyi bir pazarı olduğu açıktır; toplam pazar payının %20’sinden 
biraz daha azına denk gelerek Japon mangasının biraz altında kalır. 
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Yayınevleri, konu çeşitliliği ve biçimler açısından giderek daha fazlasını 
isteyen bir okuyucu kitlesinin taleplerini karşılayabilmektedirler. Bu durum, 
daha önce bahsettiğimiz gibi özellikle grafik roman formatı sayesinde, çizgi 
roman kitaplarının yayımlanmasında bir artış sağlamıştır. Tebeosfera’nın 
verilerine göre 2019 yılında İspanya’da ticari olarak ―yani kurumsal ya 
da reklam amaçlı, vb. olmayan― toplam 3771 çizgi roman basılmıştır. 
Bunlardan 810’u ―muhtemelen çoğu Amerikan comic-books―kitapçık ya 
da dergi şeklinde; 2961’i kitap şeklinde basılmıştır. Kitapların neredeyse 
yarısı ciltlidir; yani, Fransız-Belçika tipi albüm ve «grafik roman» dan 
oluşur. 

 Çizgi romanın altın çağı olan ellili yıllarda ya da gümüş çağı olan 
seksenli yıllarda olamasak da, grafik romanın ortaya çıkması ve okuyucuların 
yeni tüketim alışkanlıkları geliştirmesi, çizgi roman basımlarında kesinlikle 
yeni bir paradigma yaratmıştır; artık daha özenli, daha «sanatsal» başlıklar, 
özel baskı kitaplardakine yakın bir sunum söz konusudur. Her hafta dergi 
alıp çöpe attığımız ya da bir sahafta takas yaptığımız o günler giderek geride 
kalmaktadır. 

Temel Kaynakça

Çizgi romancılar tarafından yazılmış iki temel kitap:

Eisner, W. (1985). Comics & Sequential Art. Tamarac, FL: Poorhouse Press 
(21th printing, 2001). 

McCloud, S. (1993). Understanding Comics. The Invisible Art. New York: 
Harper Perennial (Kitchen Sink). (Türkçesi de var: Çizgi Romanı Anlamak. 
İstanbul: Sırtlan Kitap, 2018)

Resimler vs. ile ilgili basit kavramlar için:

Groupe µ. (1992). Traité du signe visuel, pour une rhétorique de l’image. 
Paris: Seuil.
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Çizgi roman dili ile ilgili:

Eco, U. (1964). Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie 
della cultura di massa. Milano: Bompiani (Maalesef İngilizceden yapılan 
Türkçe çevirisi ―Ertelenmiş Kıyamet― Milton Caniff’in Steve Canyon’u 
üzerine yaptığı göstergebilimsel incemelesini içermiyor)
Groensteen, T. (1999). Système de la bande dessinée. Paris: Presses 
universitaires de France (İngilizce çevirisi var: The System of Comics. 
(B. Beaty, & N. Nguyen, Çev.) Jackson: University Press of Mississippi, 
2007).
Barbieri, D. (1991). I linguaggi del fumetto. Milano: Bompiani
Cohn, N. (2013). The Visual Language of Comics. Introduction to the 
Structure and Cognition of Sequential Images. London & New York: 
Bloomsbury.

Türkçe, olmazsa olmaz
Cantek, L. (2019). Türkiye’de Çizgi Roman. İstanbul: İletişim 
(Genişletilmiş 5. baskı)
Cantek, L. (der.) (2016). Çizgili Hayat Kılavuzu. İstanbul: İletişim (3. 
baskı)

Carpintero, R. (2021). Çizgi Roman ve Anlatıbilim. (çev. Zinnur Yavuz ve 
Figen Karaçay) : Hiperyayın (Hem de Türkçe kaynaklara naçizane katkım, 
olmazsa da olur)

İspanyolca biliyorsanız:
Gubern, R. (1972). El lenguaje de los comics. Barcelona : Ediciones 
Península (Ediciones de Bolsillo). (Gubern, İspanya’da bu işlerin 
tartışılmaz önderidir)
García, S. (2010). La novela gráfica. Bilbao: Astiberri. (Santiago García 
tanınmış bir çizgi roman yazarıdır. Bu kitapta çizgi romanın evrimini 
çağdaş grafik roman bakımından inceliyor)
Ve iki tane doktora tezi. Bence yapısal açıdan şimdiye kadar yapılan en iyi 
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ve en kapsamlı çalışmalardır:

Bartual Moreno, R. (2010). Poética de la narración pictográfica: de la tira 
narrativa al cómic (Tesis doctoral). Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid.
Gómez Salamanca, D. (2013). Tebeo, cómic y novela gráfica: La 
influencia de la novela gráfica en la industria del cómic en España (Tesis 
doctoral) . Barcelona: Universitat Ramon Llull.

Çeviri: Seniz Coşkun Adıgüzel
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Çocuk Edebiyatında (Çeviri) Çizgi Roman Tartışmaları: 
“Çöplük Kitaplar” ve “Zararlı Yayınlar”

Büşra Yaman

Giriş
“İlkokulda haylazdım. Derste sürekli Volkan, Zagor, Mister No 
okuyordum... Derken bir gün öğretmenime yakalandım. Allahtan 
elimde Robin Hood romanı vardı. Allahtan diyorum çünkü 
elimde bir çizgi roman (pardon Teksas-Tommiks) yakalasa 
vay bana! Tokadı kodu mu fakir sümüğü gibi yapıştırırdı. Yine 
de kafama anahtarlığıyla iki üç defa vurup ‘salak’ dedi. Sonra 
annemi çağırıp ‘Hanımefendi, çocuğunuz çok hayalperest, 
tehlikeli olabilir’ türünden şeyler söylemiş.”

Bu anı, hayata gözlerini 1969 yılında açan araştırmacı Levent 
Cantek’in (1996: 10-11) çocukluğuna ait; ancak, ne var ki, çocukluğu ve/
veya ilk gençliği 1970’lerde geçenler için sıradan bir hikâye olması hiç 
şaşırtıcı değil. 

Türkiye’de çizgi romanlar, 7’den 77’ye geniş bir yaş aralığının 
ilgisine mazhar olmasına karşılık özellikle yetişkinlerin farklı tutumlar 
sergileyebildiği bir alan olarak karşımıza çıkar. Yetişkinlerin çizgi romanlara 
erişiminden okuma edimine uzanan süreçte bu kitaplarla ilişkisi istek, 
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merak ve ilgiyle süreklilik gösterebilirken, çocukların çizgi romanlarla 
ilişkisinin ise o denli pürüzsüz olma ihtimalinin yüksek olmaması şaşırtıcı 
değildir. Tutumların okuyan özne karşısındaki değişimi, yaşla doğru orantılı 
olduğundan bu tutum farklılığının çocuk özne ve çocuk edebiyatı açısından 
sorunsallaştırılması, alanın demokratikleşmesine katkı sunma imkânı 
sunduğu için önemlidir. Bu yüzden çizgi romanların çocuk edebiyatı tarihinin 
bir parçası olarak araştırılması, hem sözü edilen alanda demokratikleşme 
hem de alanın bütüncül kavranması açısından değerlidir.1

Modern Türkçe çocuk edebiyatı tartışmalarının başlıca şiarlarından 
“çocuklar faydalı kitaplar okumalıdır” olmuştur. Bu yetişkin-önermenin 
ortaya çıkmasını ve yıllar boyunca kuvvetlenmesini  sağlayanınsa 
“yetişkinlerin onaylamadığı”  ve “zararlı” addedilen yayınlar olduğu, 
Türkiye’de çocuk edebiyatının yeniden hareketlendiği 1970’lerdeki 
tartışmalarda  açıkça görülmektedir. Bu yazıda 1970’lerde edebiyat eseriyle 
sınırlı olmamak kaydıyla pek çok farklı türde yayınlarla çocuklara ulaşmaya 
çalışan yayıncıların, yayınevi yöneticilerinin, editörlerin, yazarların, 
çevirmenlerin, çizerlerin çocuklar için “zararlı” ya da “çöplük” olarak 
tanımladıkları yayınlar hakkındaki tartışmaları, çizgi roman ve çeviriyle 
ilişkilendirilerek ele alınacaktır.  

“Zararlı Yayınlar”, “Çöplük Kitaplar”: Nedir, Ne Değildir? 

“Zararlı yayın” kavramı Türkiye’deki çocuk edebiyatı tartışmalarında 
devamlı ele alınır ve özellikle 1970’lerde çocuk edebiyatının yeniden 
yapılandırılmasına dönük çabaların çıkış noktalarından birini oluşturur. 
Edebiyat alanında sol kültürün daha görünür ve güçlü olduğu bu on yılda 
çocuk edebiyatıyla ilgilenen pek çok aktör, çocuk edebiyatı yoktur/vardır 
tartışmalarının yanı sıra çocuk kitapları nasıl olmalıdır sorusuyla zararlı-
faydalı ikiliği üstünden meşgul olmuştur. 
1  Erken cumhuriyet döneminin popüler kültür ortamını araştıran Levent Cantek 
(2013), çizgi romanların Türkiye’de çıkış yaptığı 1930’lu yıllardan, ivmesini kaybettiği 
1950’li yıllara kadar edebiyat ve yayıncılık alanının önde gelen isimlerinin çizgi romanları 
çocuklar için uygun bulmadıklarını ve adeta çizgi roman karşıtı hareketin öncülüğünü 
yaptıklarını ortaya koyar.  
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1970’lerde çocuk edebiyatına pek çok kimliğiyle (editör, yayınevi 
yöneticisi, çevirmen) yön veren Erdal Öz, on yıl boyunca zararlı çocuk 
yayınlarının tartışıldığı birçok toplantıya katılır. Öz (1976: 104-105) 
çocuklar için zararlı addettiği yayınları sert bir dille eleştirir:

“… Kötü kağıt, göz boyayıcı abartmalı resimler, az yazılı 
fotoromanlar. Üstün insan, üstün hayvan tipleri (süpermen). 
Amaçsız sürüp giden serüvenler. Bol bol vuruculuk, kırıcılık. 
Alabildiğine öcalmalar. Eskiden kovboylar, tarzanlar, baytekinler 
vardı ve bugünkülere göre daha da insancıl tiplerdi. Bugün 
bunların yerini çok daha korkunçları almıştır. Bir de karate, judo, 
tekvando tiplerini eklemeliyiz bunlara. Bunların vuruculuğu, 
kırıcılığı daha da ilkeldir, daha da insanlık dışıdır. (…) Hele 
piyasayı dolduran, uzayla ilgili 2000 yıllarının serüvenleriyle 
ilgili sözde bilimsel yayınlarını da unutmamalıyız. Bunlar, 
bilimsel görünüşü içinde, gerek çocuklarda, gerekse büyüklerde 
yepyeni bir anlaşılmazlık perdesi altına gizlenmiş yeni tür 
büyücülük öyküleridir. Bunların amacı da çocuklarda yeni bir 
mistik inanç yaratmaktır. (…) Özellikle Avrupa ve Amerika 
kaynaklı bu tür kitaplar ve dergiler, o ülkelerde bile ‘Çöplük 
Kitapları’ adıyla anılmaktadır.”

Öz’ün çöplük kitap olarak nitelendirdiği yayınlar dönemin çok satan  
çocuk kitapları olan çizgi romanlar, çizgi roman içeren çocuk dergileri ve 
bilimkurgu kitaplarıdır. Görselliğin yazının önüne geçmesini eleştiren Öz, 
çocuklara gerçekdışı kurguların sunulmasını insanlık dışı ve zararlı bulur. 
Öz’ün çizgi romanlara yönelik eleştirisinin ana noktaları biçimsel özellikler 
bağlamında kalitesiz kâğıt kullanımı, resimlerin gerçek dışılığı ve yazıya 
daha az yer verilmesiyken, içeriğe dair eleştirileri işlenen konuların herhangi 
bir amaca hizmet etmemesi, şiddet ve kini yoğun bir şekilde içermesidir. 
Öz’ün eleştirilerinde çizgi romanların gerçekçilikten uzak olması ve şiddet, 
kin gibi olumsuz duyguları teşvik etmesi ön plana  çıkar.

Çizgi romanın zararları hakkında soruşturma ve açık oturumların 
yapıldığı 1978 yılında Öz (1978: 112) çocuk edebiyatının en büyük 
özelliklerinden birinin görüntü olduğunu kabul eder ama çizgi romanları 
çocuk edebiyatının içinde konumlandırmak yerine “ayrı bir tür olarak çizgi 
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film içinde” düşünülebileceği fikrini ortaya atar. Ancak ertesi yıl “yabancı 
kökenli çizgi romanların artık yararına inanmıyorum” ifadesiyle doğrudan 
çizgi romanların çocuklar için zararlı olduğunu belirtir. Daha sonra “Ülkü 
Tamer’in bu konuda geniş bir soruşturma yapmasını ve bu çizgi romanların 
yararları-zararları konusunda bir daha düşünmesini isterim” diyerek 
Tamer’in yönettiği Milliyet Çocuk dergisinde çizgi romanlara yer vermemesi 
gerektiğini ima eder (Öz, 1979: 347). Bu keskin fikir değişikliğinin nedenine 
dair herhangi bir ipucu bulunmamakla birlikte Öz’ün özellikle çeviri ürünü 
olan çizgi romanlara karşı olduğunun altı çizilmelidir. 

Öz’ün düşüncelerine benzer şekilde şair Süreyya Berfe (1976) ve 
yazar/eleştirmen Hikmet Altınkaynak (1976) da 1950’den sonra Türkiye’ye 
giren “çöplük kitaplar”ın çocuklara hiçbir fayda sağlamadığını ve piyasayı 
hâkimiyetleri altına aldıkları dönemde gerçek bir çocuk edebiyatının 
varlığından bahsedilemeyeceğini ileri sürerler. Dönemin çocuk edebiyatı 
alanının önde gelen yayıncılarından ve yazarlarından Tarık Dursun K. (Öz, 
1977), öğretmen/yazar Gülten Dayıoğlu (Öz, 1977), Okar Yayınlarının 
sahibi ve yöneticisi Zeki Okar (Öz, 1977) ile Köy Enstitülü öğretmen/yazar 
Ümit Kaftancıoğlu (Öz, 1977) da zararlı yayınların, bir diğer deyişle çizgi 
romanların yüksek tirajına dikkat çekerek bu yayınlara alternatif seçenekler 
oluşturmanın önemini vurgularlar.

Cumhuriyet döneminin önde gelen çocuk dergilerinden Doğan 
Kardeş’i uzun yıllar yöneten Vedat Nedim Tör (2010) de çizgi romanlardan 
yola çıkarak gerçeklikten uzak yayınların çocuklar için ruhsal, bilişsel 
ve toplumsal açıdan zararlı olduğunu ileri sürer. Daha da ileri giderek, 
“komiksler, fotoromanlar ve gazetelerdeki çubuk resimli hikâyeleri” 
“manevi afyon” olarak nitelendiren Tör (akt. Alpay ve Anhegger, 1975: 27) 
bunları okuyan çocukların ve gençlerin “her türlü idealden, sorumluluktan 
yoksun, boşvermişizm ahlâkı içinde gününü gün eden […] avare tipler” 
olacağını öne sürer ve “zararlı yayınların bombardımanına karşı etkili bir 
kurtuluş savaşına geçme”nin “kutsal bir devlet ve millet ödevi” olduğunu 
iddia eder.
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Dönemin etkin çocuk yayınevlerinden Gözlem Yayınlarının 
yöneticisi Abdullah Özkan (1977: 15) da Tom Miks, Teksas vs. türünden 
kitapların “ilkel duyguları sömüren içeriğe sahip olduklarını” dile getirir.

Çizgi romanları “çocuk dergisi” olarak nitelendiren Köy Enstitülü 
öğretmen/yazar Talip Apaydın (1977: 90) “Tommiks, Teksas, Kinova, 
Swing, Zagor, Kızıl Maske, Kara Maske, Vikingler […]” gibi yirmiye yakın 
çocuk dergisi olduğunu ve birçoğunun Batı’daki emperyalist yayınlardan 
“aktarma” olup bazılarının da bunların “özentisi” olduğunun altını çizerek 
çocuklar üzerinde kötü izler bıraktığını iddia eder. Ancak iddialarını somut 
ya da olası bir gerçekliğe dayandırmaz ve/veya örneklendirmez. 

Türk Dil Kurumu (TDK), yayın organı olan Türk Dili dergisinin 
1977 yılında yayınlanan Çocuk Yazını özel sayısında Yazı Kurulunun 
(1977: 151) “Çocuk Yazını” başlıklı yazısında “çoğu içerikten yoksun” ve 
“her toplumun gerçeğiyle bağdaşmayan” resimli kitapların genel olarak 
toplumu duygu ve düşünce yozlaştırmasına uğrattığını öne sürer. Ahmet 
Uysal (1976) da “zararlı yayın” olarak bahsettiği çizgi romanların çocukları 
toplum gerçeklerinden uzaklaştırdığını, beyinleri yıkadığını, beğenilerini 
çarpıttığını iddia ederek, 1950’lerden beri “milyonlarca insanın ‘resim 
aptalı’ olmasının” önlenemediğini ileri sürer.

Dönemin popüler çocuk kitabı dizilerinden Milliyet Yayınları Çocuk 
Kitaplarının yöneticisi Ulvi Okar’ın bu dizinin kuruluş amacını “vurdulu 
kırdılı ve eğitimcilerce zararlı kabul edilen yayınların piyasayı kaplamasına” 
(Öz, 1976: 132) karşılık kaliteli eserler yayınlama ihtiyacı olarak belirtmesi, 
çizgi romanların zararlı yayın olarak nitelendirildiğini imler.

Çizgi romanların çocuklar için sakıncalı olduğunu yalnızca edebiyat 
ve eğitimle ilgilenenler değil, sağlık uzmanları da salık verir. Çizgi 
romanların içeriğinin sakıncalı yönlerine dikkat çeken psikoloji uzmanı Prof. 
Dr. Sabri Özbaydar (Himmetoğlu, 1975: 9) katıldığı açık oturumda çizgi 
romanların “argo bakımından zengin, edebi zevkten yoksun ve gerçeklikten 
uzak olması” nedeniyle çocukların büyüme ve yetişme sürecini olumsuz 
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etkilediğini ileri sürer. Benzer şekilde ruhbilim sağlığı uzmanı Prof. Dr. 
Atalay Yörükoğlu (1977: 92) bu yayınlara “çocukların yazın beğenisini 
kösteklediği için karşı olduğunu” belirtir. 

Ele alınan bu görüşlerde ön plana çıkan temel nokta, çizgi roman 
türünün edebiyat eseri olarak kabul edilmemesidir. Bu ortak görüşten farklı 
olarak öğretmen/çocuk edebiyatı yazarı İsmet Kür (1977: 155), resimli 
romanların çağın gerçeği olarak kabullenilmesi gerektiğini ifade ederek 
piyasa ve okur arasındaki gerçeklik ekseninde bir orta yola işaret eder. 
Ne var ki, çizgi romanların çocuklarda okuma tembelliği yarattığını öne 
süren Kür, çizgi romanların karşısına daha iyi çizerek ve daha ilginç çocuk 
kitapları sunarak çıkılabileceği tavsiyesinde bulunur. Türkiye’de çocuk 
yayınlarına uzun yıllar “yabancı” çizgi romanların egemen olduğunu öne 
süren karikatür sanatçısı Tan Oral (1977) da bu yayınların zararlı olduğunu 
düşünür ve üstelik zararlı değillermiş gibi “yerli versiyonlarının” yapılmaya 
başlamasını eleştirir.

Çizgi romanların okurları “resim aptalı” yapması ve/veya “okuma 
tembelliğine” sürüklemesi eleştirilerine karşılık çocuk edebiyatı yazarı Ülkü 
Tamer çocuk edebiyatı alanı içinden karşı argümanlarla kararlı bir duruş 
sergiler. İlk olarak çizgi romanın çağdaş bir sanat dalı olduğunu dile getiren 
Tamer (1977: 3) çizgi romanların okurları tembelliğe ittiği iddiasını, çizgi 
romanların en çok yayımlandığı Amerika, Fransa ve İngiltere’deki yüksek 
çocuk kitabı satışlarını örnek vererek çürütmeye çalışır. Bazı çizgi romanların 
çocuklar üstünde olumsuz etkilerinin olmasının gerekçe gösterilerek bu 
türün tümden “karalanmasını” doğru bulmayan Tamer, karikatür sanatçıları 
Tan Oral’ın ve Mıstık’ın (Mustafa Eremektar) dönemin Milliyet Çocuk 
dergisindeki çizgi köşeleri “Çiçeklerle Gerçekler”e ve “Uzay Çocukları”na 
olumlu eserler olarak dikkat çeker. Devamında Tamer’in çocuk edebiyatı 
alanında “makbul” ve “namakbul” türlerin ayrımına işaret eden ve bunu 
sorgulamaya açan ifadesi çocuk edebiyatı üstüne tartışmaların kapsamını 
genişletme olanağı taşıması açısından önemlidir:



24

“Çocuğa verdiğimiz her şey ağır başlı, çatık kaşlı mı olsun? Onu 
her zaman son derece ‘ciddi’ şeylerle bunaltalım mı? Çocuğun 
eğlenmeye, dinlenmeye, ‘hoşça vakit geçirmeye’ hakkı yok 
mu?” (a.g.e.: 3)

Tamer’in konuya bir çocuk öznenin bakış açısından yaklaşmaya 
çalıştığı açıkça görülmektedir. Bu bakış açısı ortaya koyduğu sorularla 
hem yetişkinlerin çocuklara karşı tutumlarını eleştirmesi hem de Birleşmiş 
Milletlerin (CRIN, n.y.) 1959 yılında güncellemeler yaparak kabul ettiği 
Çocuk Hakları Beyannamesinde yer alan “oynama (play) ve dinlenme/
eğlenme (recreation)” hakkını edebiyat bağlamında gündeme getirmesi 
açısından çağdaştır.    

İşlenen konular ve yazının az olması nedeniyle yoğun eleştiriler 
karşısında, karikatür sanatçısı Turhan Selçuk (akt. Öz, 1980: 455-456) da 
Ülkü Tamer gibi çizgi roman türüne topyekûn karşı çıkışı eleştirir. Selçuk, 
her türün iyi-kötü ve/veya faydalı/zararlı örnekleri olabileceğinden yola 
çıkarak çizgi romanların da çeşitli örneklerinin olduğunu savunur ve çağdaş 
yaklaşımın çizgi romanı kötülemek yerine her türde iyi edebiyat örnekleri 
vermeye çalışmak olduğunu ifade eder.

Çocuk edebiyatının oluşumuna katkıda bulunan yetişkin aktörler 
çoğunlukla çizgi romanları çocuk edebiyatı eseri olarak kavramaktan uzak 
olup, çocuklar için “zararlı” olduğunun altını çizer. Görselliğin yazının 
karşısında konumlandırıldığı ve görsellerin çocuklara okuma alışkanlığı 
kazandırılmasında bir engel olarak düşünüldüğü görülür. Ayrıca zararlı ya 
da çöplük kitap addedilen eserlerin çeviri olması da ortaya çıkan bir diğer 
örüntüdür. Çeviriye karşıt bir tutum benimsenmesinde aktörlerin siyasi 
belirlenimlerinin ve bu doğrultuda çocuk edebiyatında telif eser üretimini 
destekleme çabalarına ağırlık verilmesinin etkili olduğu düşünülebilir. Yine 
de, çeviri etkinliğine bakıldığında ciddi oranda çeviri eser yayımlandığı 
görülür. Doğrudan olumsuz düşünenlerin yanı sıra, çizgi roman gerçeğini 
kabul eden ama bu durumla baş etmek için daha yetkin eserler yayımlayarak 
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çocuk okurların ilgisinin çekilmesi gerektiğine dikkat çeken isimler vardır. 
Son olarak, az sayıda da olsa özellikle çocuk edebiyatı eserlerinin görsel 
yönüyle özel ilgilenen çocuk edebiyatı aktörleri (bazı editörler ve karikatür 
sanatçıları) çizgi romanları çocuk edebiyatının önemli bir bileşeni olarak 
çocuk bakış açısından ele alırlar ve çizgi roman meselesini çocuk haklarıyla 
ilişkili kurularak verimli bir bağlama oturturlar. Bu yaklaşım sonraki yıllarda 
meydana gelen tarihi olayların neden olduğu onca aksaklığa rağmen çocuk 
edebiyatı tarihinde her daim bir umut ışığı olarak yer almayı hak eder. 
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Manga Severler İçin Bir Giriş:

Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Tara-Çeviri Hareketleri

Zeynep Görgüler

Bu çalışmada, yirmi birinci yüzyılda dijital iletişim ağlarının temel 
bileşenlerinden biri olan internetin, kökeni on yedinci yüzyıla dayanan 
geleneksel manga sanatını nasıl dönüştürdüğü gündeme taşınmaktadır. 
Bununla birlikte, ilgili araştırma kapsamında dünyada ve Türkiye’de 
dolaşıma sokulan tara-çeviri içeriklerinin1 (dijital ağlarda yapılan manga 
çevirileri) üretilmesinde ve tüketilmesinde etkili olan ekonomik, kültürel 
ve toplumsal yapılara değinilmektedir2. Çeviri alanında yaşanan dijital 
açılımla birlikte, Japon kültürünün yumuşak gücünü temsil eden tara-
çeviri hareketlerini ve tara-çevirmen kimliklerini çözümleyen kavramsal ve 
yöntemsel çerçeve bu araştırmanın vurgu noktaları arasında yer almaktadır. 
Türkiye’de ağlarda inşa edilen tara-çeviri hareketlerine ilişkin örneklerin 
sunulduğu bu çalışmada, tümü kapsayıcı olmamakla birlikte, tara-
çevirmenlerin benimsedikleri stratejiler de gündeme taşınmaktadır.

Modern Manganın Doğuşu

Manga sözcüğü, man ve ga olarak iki Çin harfinin birleşiminden 
oluşur ve sorumsuz resim anlamına gelmektedir. Manga kavramı sadece 
çizgi roman türünü kapsamamakla birlikte Japonya’da üretilen çizgi 
romanları altında toplayan şemsiye kavram olarak anlam kazanmaktadır. 
Kökenleri Japon kültürüne dayalı, çevirisi, basımı ve dağıtımı yapılan her 
1- Scanlation, scanlator ve scanlation community kavramları, çalışmanın yazarı 
tarafından Türkçeye sırasıyla tara-çeviri, tara-çevirmen ve tara-çeviri topluluğu olarak 
çevrilmiştir (Süter-Görgüler, 2021). 
2- Bu çalışma, “Yeni Toplumsallıklar Etrafında Yükselen Çeviri Pratikleri: Türkiye’d1e 
Tara-Çeviri (Manga) İçeriklerinin Dolaşımı ve Netnografik Çözümlemeler” (2016) 
başlıklı doktora tez çalışmasından üretilmiştir. 
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türlü çizgi romanı içinde barındıran manga kavramı, bu çizgi romanların 
oluşturduğu alt kültürü simgeleyen sanat akımının adıdır (Görsel 1) (Süter-
Görgüler, 2021: 1200).

Görsel 1: Astro Boy başlıklı manga (http://tezukainenglish.com/wp/?page_id=138)

Modern Japon çizgi roman sanatı olarak tanımlanan manganın 
kökeni, on yedinci yüzyıl resim ve baskı sanatı olan ukiyo-e yazmalarına 
dayanmaktadır. Modern manga ürünleri, biçimsel ve içeriksel anlamda 
Budizm öğretilerini yansıtan Uzakdoğu resim sanatı zen resminden yola 
çıkarak günümüze taşınmış olup bugünkü son şeklini almıştır (Görgüler, 
2016) (Görsel 2).

Görsel 2: Ukiyo-e örneği 

(https://www.artfixdaily.com/artwire/release/5489-ukiyo-e-tales-stories-from-the-floating-

world)

Manga kavramı, günümüzdeki bilinen anlamıyla ilk kez Japon 
sanatçı, ressam ve kalıp ustası Katsushika Hokusai (1760-1849) tarafından 
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kullanılmıştır. Orta Çağ’da ve daha sonrasında, Hokusai bu terimi keşfetmeden 
önce, Japon kültüründe yazıyı ve resmi bir araya getiren karikatürümsü 
çizimler öne çıkmaktaydı. Japonya’da manga benzeri popüler tüketim için 
üretilen ürünler, on sekizinci yüzyılın sonlarında tüketilmeye başlamıştır. 
On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise Japonya’da kibyoushi (Görsel 3) 
olarak adlandırılan yerli ve batı çizgi roman türlerinin karışımından ortaya 
çıkan yapıtlar, Japonların gündelik okuma pratikleri içerisinde yerlerini 
almıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra manga gittikçe gelişerek, 
çeşitlenerek ve gerçek formunu bulmaya başlayarak küresel eksende diğer 
toplumların dikkatini çekmiş ve hâlen de çekmeye devam etmektedir. 
Bu nedenle, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönem modern 
manganın doğuşu olarak kabul edilmektedir (Aydın, 2007: 9). 

Görsel 3: Kibyoushi örneği

(https://lintel.typepad.com/plentyofnothing/2014/01/japanese-word-of-the-day-

kiby%C5%8Dshi.html)

Mangalar, kendi içlerinde çeşitli yaş grupları ve toplumsal konumlar 
göz önünde bulundurularak üretilmektedir. Bu bağlamda çocuklar, genç 
kızlar, genç erkekler, ev kadınları, genç anneler, çalışan erkekler, yaşlılar vb. 
diğer toplumsal kesimlere hitap eden manga eserleri yaratılmaktadır. Manga 
eserlerini diğer çizgi roman türlerinden ayrıştıran nitelikleri, mangakalar 
(manga yazan çizen sanatçılar) tarafından başvurulan kurgusal temalar ve 
kullanılan çizim teknikleridir (Süter-Görgüler, 2021: 1200). Mangalarda 
Amerikan çizgi roman türlerinde hâkim olan kahraman stereotiplerinden 
uzak ve Avrupa çizgi roman geleneğindeki kahraman/anti-kahraman 
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yaratma eğilimleriyle örtüşmeyen bir dünya tasarlanmaktadır. Savaş sonrası 
modern manga endüstrisinin doğuşunu simgeleyen mangaka sanatçısı 
Tezaku Ozuka önemli bir isim olarak literatürde yerini almaktadır. Modern 
manga eserlerinde, gündelik hayatla ilişkili olan toplumsal meselelere 
odaklanılmaktadır. İlk zamanlardan beri Japonların coğrafî anlamda deniz 
aşırı bir konumda yer almaları sonucunda dışarıya kapalı bir toplum olarak 
kendi iç dünyalarında yaşamış olmaları ve bununla birlikte İkinci Dünya 
Savaşı’nın son bulmasıyla karşı karşıya kaldıkları ekonomik, siyasi ve 
sosyo-kültürel bunalım döneminin bireysel anlamda dışavurumu, çağdaş 
manga eserlerinde vurgulanan konu çeşitliliğini desteklemektedir. Bu 
nedenle, Japon toplumunun savaşın son bulmasının ardından yaşadığı sosyo-
kültürel anlamda iyileşme süreci ve bu dönüşümü tetikleyen toplumsal 
hareketlenmeler, mangakaların bu yöndeki yaratıcı pratiklerini derinden 
etkilemektedir (Aydın, 2007: 12). Altmışlı, yetmişli, seksenli yıllarda ve 
devamında, modern manganın yeniden doğuşu olarak tanımlanan bu sürecin 
temelinde Japonların toplumsal eksende gerçekleşen yeniden yapılanma 
hareketlerinin izdüşümlerine rastlanmaktadır. 

Mangaların, bireyi toplumsal sıkıntılardan bir şekilde koparma, 
bir süreliğine kurtarma ve kısa süreliğine de olsa kendi hayal dünyasında 
gezinmesini sağlayan kurgusal yapısının niteliklerine değinmek yerinde 
olacaktır. Mangakalar tarafından yaratılan manga karakterlerinin 
görünümlerinde büyük gözlü kızlarla uzun boylu, uzun bacaklı, Japonlara 
benzemeyen karakterlerle karşılaşılmaktadır. Batılı ırkları temsil eden 
karakterlerin yanı sıra her ırktan karakterin bulunduğu kurgular da 
mangalarda yer almaktadır. Karakterlerin çeşitliliğinin yanı sıra, mangalarda 
kullanılan arka planlar da çeşitlilik göstermektedir. Karakterin hissettiği 
duygular, istekleri, eğilimleri doğrultusunda arka planlar değişebilmektedir. 
Mangaka tarafından okur üzerinde yaratılmak istenen yoğun duygular 
sözcüklerle sınırlı kalmayıp gelişmiş ses efektleri ve yansımalar aracılığıyla 
açık hâle getirilmektedir. Görüldüğü üzere çeşitlilik olgusu, gerek türler 
gerekse karakterler olsun, her düzlemde manga yapıtlarında öne çıkmaktadır. 
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Çeşitliliğe yönelik üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise mangalarda 
işlenen konu başlıklarıyla ilintilidir. Daha önce de belirtildiği gibi hem 
geçmişte hem de savaşın yarattığı tahribat nedeniyle her anlamda tabulara ve 
geleneklere dayalı düşünce sistemi tarafından yönetilen Japon toplumunda 
mangalara duyulan tutku, mangakaların ve Japon okurların zihinlerinde bu 
yönde yaratılan kaçış isteğiyle açıklanabilmektedir. Bu nedenle her türlü 
konunun ve temanın işlendiği mangalarda; şimdiki zamanda, yakın geçmiş 
ve gelecekte geçen, toplumsal kuralların ve düzenin dışına çıkan, bilim-
kurgu ile fantazya temalarının öne çıktığı, fütüristik, uzay maceraları ve 
erotik hikayelerin anlatıldığı türlere yer verilmektedir (Aydın, 2007: 13). 

Küreselleşme Hareketi ve Manga Endüstrisi

Kökenleri Japon-Çin felsefesine ve mitolojisine kadar uzanan 
mangalar, zaman içerisinde küreselleşme hareketinin yarattığı teknolojik 
gelişmelerle birlikte yeniden yapılanma sürecine girmiştir. (Süter-Görgüler, 
2021: 1201). One Piece, Dragon Ball, Naruto gibi uzun yıllardır üretilmeye 
devam eden manga serilerine küresel platformda ilgi duyulması, bu yönde 
yeni üretim ortamlarının keşfedilmesine zemin hazırlamaktadır. Bu zamana 
kadar manga sektörünün üretim geleneklerine göre her bir mangaka tek başına 
çalışarak bireysel bir üretim süreci sonucunda bir manga eseri yaratmaktaydı. 
Ancak, zaman içerisinde arzın talebi karşılayamaması, Amerikan kapitalist 
sisteminin Japon ekonomisine nüfus etmesi, mangakaların ve Japon 
yayınevlerinin kültürel üretim pratiklerini yeniden biçimlendirmektedir. 
Mangalardan üretilen Japon çizgi-film serileri animeler ve çeşitli yan 
ürünler popüler kültürün merkezinde yer almıştır. Bundan böyle mangalar, 
haftalık ve ansiklopedik dergiler şeklinde düşük maliyetli kağıtlara, az renk 
kullanılarak maliyetlerin yarı yarıya düşürüldüğü şekillerde üretilmektedir. 
Bir haftalık manga dergisinde popüler olmuş bir seri, belli bir zamandan 
sonra tankoubon (Görsel 4) olarak tanımlanan cilt biçimiyle dolaşıma 
sokulmaktadır (Gravett, 2008: 10). 
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Görsel 4: Tankoubon örneği

(http://ryuu-tan.blogspot.com/2017/12/Tankoubon.html)

Doksanlı yıllarda, Japon manga pazarında farklı bir üretim eğilimi 
daha ortaya çıkmıştır. Amatör mangalar olarak nitelendirilen doujinshi 
üretimi, manga endüstrisini etkisi altına almıştır. Amatör mangaka 
üreticilerinin pazar payında söz sahibi olmaya başlamalarıyla birlikte üretim 
zincirinde yer alan eyleyiciler de çeşitlenmiştir. Sözü edilen doujinshi 
serilerinde, manga karakterleri bazen değişmekte bazen de orijinal 
karakterler farklı ortamlarda ve durumlarda kullanılmaktadır. Örneğin, 
eşcinsel ilişkilerin konu edilmesi ve ciddiyet içeren karanlık bir serinin 
kahramanlarının komik durumlara sokulması gibi… Amatör mangakalar, 
profesyonel mangakaların yanında çalışarak ve onlardan öğrendikleriyle 
kendi tarzlarını ve çizgilerini oluşturarak sektöre giriş yapmaktadırlar. 
Bunun yanı sıra, Japon toplumunun, ekonomik, kültürel, siyasi- ve diğer 
tüm alanlarda, Amerika ve Batı toplumu ile kurduğu yakınlaşma sürecinden 
kültürel üretim alanı olarak manga sektörü de etkilenmektedir (Aydın, 
2007: 14). Bu bağlamda, Amerimanga ve/veya Euromanga (Görsel 5) 
olarak nitelendirilen yeni bir manga türü ortaya çıkmıştır. Paul Gravett’in 
deyimiyle, “Amerimanga eserlerini, Japon ruhu ve Batı tekniğinin sentezi 
sonucunda gelişen, Doğu’yla birleşen Batı ve eskiyle birleşen yeninin 
karışımından ortaya çıkan tür olarak kavramsallaştırmak mümkündür.” 
(Gravett, 2008: 18). 
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Görsel 5: AmeriManga Örneği

(https://www.atomicempire.com/Item/13951)

Amerikan çizgi roman sanayisiyle kurdukları paylaşıma, katılıma ve 
iş birliğine dayalı kültürel üretim ağlarında yükselen Amerimanga türünde, 
Japonlar Amerikan çizgi romanlarının temel ilkelerini, resim, kareler ve 
yazılar arasındaki ilişkileri alıp bunları mangaya duydukları geleneksel 
sevgiyle harmanlayarak Japonlaştırıp özgün bir biçime sahip bir hikâye 
anlatım aracına dönüştürmektedirler (Gravett, 2008: 11). Bu nedenle, Batı 
kültürüyle Doğu kültürünün sentezinden doğan mangada; üçgen suratlarıyla, 
büyük gözleriyle, küçük burunlarıyla ve sarı saçlarıyla batılı insanı yansıtan 
çizimlere yer verilmektedir. Batılı öğelerin yanı sıra kimono giyen kadınlar, 
Budist tapınaklar, Japon ritüelleri gibi Japon kültürüne özgü egzotik tatların 
ve yerel kokunun hissedildiği hikâyeler mangalarda ön plana çıkan diğer 
yerel unsurlardır (Bouissou, 2000: 27).

Görüldüğü üzere, amatör mangakaların yerel manga piyasasına 
sızmasına ve doksanlı yılların başında Amerimanga türünün uluslararası 
düzlemde dolaşıma girmesine ilişkin gerçeklerin, küreselleşme hareketinin 
olası teknolojik sonuçlarıyla birebir ilintili olduğu söylenebilmektedir. Bu 
bağlamda, manga üretim sürecinde usta-çırak ilişkisi, manga-editör ilişkisi, 
manga-okur ilişkisi yeniden yapılanmaktadır. Amerikan ve Batı çizgi romanı 
üretim geleneklerini çevreleyen koşullar, (konuyu ve diyalogları hazırlayan 
yazar-karakalemleri, eskizleri hazırlayan çizer-renklendirme sanatçısı, 
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diyalog balonlarını yazan sanatçı-editör, yayınevleri vd.), mangakaların 
bireysel üretim şekillerini ekip çalışması yönünde dönüştürmektedir (Aydın, 
2007: 14). 

Farklı hedef kitlelerine hitap eden Amerimanga türleri, küresel 
düzlemde gelişmiş kitle dağıtım ağları aracılığıyla Japonya’nın kültürel ürün 
ithalatının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Küresel anlamda, Japonya’nın 
yumuşak gücünü ön plana çıkaran unsurlardan biri olan manga yapıtlarının 
ithalatının bu denli büyük hacimlere ulaşmasının arkasında yatan nedenler, 
manganın küresel başarısını açıklar niteliktedir. Manga, bir yandan Batı 
toplumunda tabulaşmış öğeleri yıkarak Batılı değerleri sarsmakta diğer 
yandan ise Batı’yla Doğu’nun kesiştiği noktada, melez yapısıyla küresel bir 
ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle manga, karma ve parçalı (İng. 
“patchwork”) niteliğiyle kültürel bir ürün olarak uluslararası çizgi roman 
pazarında söz sahibi olmaktadır (Bouissou, 2006: 75-76).

 Dijitalleşen Manga: Tara-çeviri İçerikleri

İnternet ağına dayalı iletişim kanalları, doujinshi türünün ardından 
amatör ve fan odaklı tara-çeviri içeriklerinin oluşmasına imkân tanımaktadır. 
Tara-çeviri (İng. “scanlation”), manga yapıtlarının (Japonca ve İngilizce), 
internet temelli iletişim ağlarında taranıp farklı dillere çevrildikten sonra 
dolaşıma sokulan çevrimiçi versiyonlarıdır (Rampant, 2010: 226). Tara-
çeviri toplulukları (İng. “scanlation communities”), ekonomik çıkar 
beklemeksizin, gönüllülük ilkesinden hareketle yeni medya ortamlarında 
tara-çeviri içeriği üreten çevrimiçi topluluklardır (Rampant, 2010: 227). 
Tara-çevirmen (İng. “scanlator”) ise tara-çeviri topluluklarında, farklı 
dillerde tara-çeviri içerikleri üreten, ardından bunları dijital ağlarda dolaşıma 
sokan ve tüketen gönüllü internet kullanıcısıdır. Dijital ağlarda manga 
yapıtlarının çevirisini yapan ve bunları dolaşıma sokan tara-çevirmenler 
sırasıyla aşağıda yer alan aşamaları deneyimlemektedir (Rampant, 2010: 
228; akt. Süter-Görgüler, 2021: 1200):

   - Orijinal manga yapıtlarının (İngilizce veya Japonca) taranmış çevrimiçi 
formatlarına (İng. “manga raw”) ulaşmak,
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   - Balon ve balon dışı içerikleri temizlemek,

   - Arka planı düzenlemek, renkleri ayarlamak ve çözünürlüğü arttırmak,

   - Orjinal içeriği çevirmek ve çevirisi yapılan içerikleri balonlara 
yerleştirmek,

   - Dizgiyi gerçekleştirmek,

   - Düzenleme programları aracılığıyla biçimsel ve içeriksel son kontrolü 
sağlamak,

   - Tara-çeviri içeriğini siteye yüklemek ve servis etmektir.

The one manga (www.mangafox.me/manga/the_one/) ve Batoto 
(www.//bato.to) ücretsiz tara-çeviri içeriği sunan küresel açık erişim veri 
platformlarına örnek olarak verilebilmektedir. Türkiye’deki tara-çeviri 
toplulukları arasında tümü kapsayıcı olmamakla birlikte, AnimeMangaTR, 
Kusunagi, Kotonaru, Soutensubs, MangaFrame, Çekirdek Çeviri, V-Team, 
Manga Niva ve Tortuga gibi oluşumlar yer almaktadır. 

Türkiye’ye gelindiğinde ise manga kavramına yabancı olmayan, 
manga okuyan ve toplayan belirli bir kesimin olduğu bilinmektedir. Ancak 
Türkiye’deki her manga okuyucusunu potansiyel bir manga okuyucusu 
olarak görmek mümkün olmamakla birlikte, İtalyan ve Amerikan çizgi 
romanına sadık okuyucuların mangaya ne kadar ilgi göstereceklerini tahmin 
etmek oldukça zordur. Bu nedenle, eğer manga doğru tanıtılırsa ve bu türün 
örnekleri dikkatle çevrilip sunulursa Türk çizgi roman severlerin birer 
manga meraklısı olmaları mümkün kılınabilmektedir (Aydın, 2007: 19). 
Görüldüğü üzere, bütün dünya gittikçe artan miktarda manga okurken ve bu 
kültürü özümserken Türkiye’deki manga okuma eğilimlerini yönlendiren 
başlıca etkenin bu yöndeki çevirilerin kalitesiyle ilişkilendirilmesi oldukça 
önemlidir. Bu kapsamda Gon Çizgi Roman Kitabevi3 ile yapılan söyleşide, 
görüşmecinin manga çevirilerine yönelik görüşleri, Türkiye’de ağlarda 
gelişen tara-çeviri hareketlerini destekler niteliktedir:
3-  Bu söyleşi 2014 yılında Gon Çizgi Roman Kitabevi’nin sahibi ve çizgi roman çevirmeni 
Cenk Könül ile yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında ilgili söyleşinin bir kısmına yer 
verilmiştir. 



36

“Mangaları Japonya’dan ithal etmiyoruz zira ülkemizde Japonca 
manga için bir talep yok. Mangaların Amerika’da telifleri alınmış, 
çevrilmiş ve Amerikan formatta basılmış versiyonlarını ithal ediyoruz. 
Bu da çoğunlukla Viz, Del-Rey, Dark Horse yayınevlerinden oluyor. 
TokyoPop tarafından yayınlanan Amerikan manga çeşitlerinden de 
mağazamızda bulmanız mümkün ancak çok fazla tercih edilmediği 
için bizim ithalatımız da bu tür ürünlerde sınırlı oluyor. Japoncadan 
Türkçeye çevrilen mangalar basıldıkça tabii ki mağazamızda yer 
veriyoruz (ki sayıları çok az). Bir çizgi roman mağazasıyız ve 
Türkiye’de bu anlamda tekiz (yalnızca çizgi roman satışı olan bir 
mağaza). Bu nedenle ülkemizde yayınlanan her türlü çizgi roman 
ürününü mağazamızda bulunduruyoruz. Aynısı İngilizceden Türkçeye 
çevrilenler için de geçerli ancak bunlara talebin az olduğunu da 
söylemeliyim. Türkçeye çevrilmiş Japon mangası yok denecek kadar 
az. Olanların da çeviri kalitesi çok düşük. Maalesef okur bunu tercih 
etmiyor. İngilizceye çevrilmiş mangalara büyük talep var.” (Cenk 
Könül, 2014).

Tara-çeviri Pratikleri ve Tara-çevirmen Kimlikleri: Kavramsal 
ve Yöntemsel Açılımlar

Yeni medya ve iletişim teknolojileri tara-çeviri pratiğini ve tara-
çevirmen kimliğini yeniden üretirken çeviri alanında da eş zamanlı olarak 
bu yöndeki hareketleri çözümleyen yöntemsel ve kavramsal çerçeve 
çeşitlenmektedir. Genel bir perspektiften baktığımızda bireysel ve toplumsal 
iletişim kurma pratiklerinin internet ağına taşınması, çeviri eylemini 
küreselleşme hareketinin odağına yerleştirmektedir. Aslına bakılırsa dünya 
üzerindeki ülkelerin her anlamda birbirleriyle ilişki kurabilmelerini ya 
da başka bir deyişle küresel ve ortak bir yaşam alanının inşasını, çeviri 
eylemi ve çevirmen olmaksızın düşünmek mümkün değildir (Cronin, 
2013: 491). Masa başında, oturur pozisyonda bulunan çevirmenin yer 
değiştirmesi ve böylece yeni dünya düzeni içerisinde görünürlüğünü devam 
ettirebilmesi ve sesinin yüksek tonda çıkması için yeni çalışma koşullarına 
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ayak uydurabilmesi ve kendini sürekli güncelleyebilmesi beklenmektedir. 
Piyasadaki ürünlerin çeşitlenmesi ve özellikle çevrimiçi teknolojilerin 
sunduğu çoklu multimedya içeriklerinin çevirisine yönelik uzmanlaşma 
eğilimi, çevirmenin etkin bir konuma taşınması ve aynı zamanda toplum 
içerisinde sürdürülebilir bir kimlik kazanması açısından çok önemlidir 
(Fernández-Costales, 2011: 2). Bu nedenle, teknolojik altyapının etkisinden 
uzak kalan bir çeviri eyleminden ve çevirmenden bahsetmek mümkün 
olmadığı gibi bireyin gerçekleştirdiği eylem biçimi olan çeviriden yoksun 
bir teknolojik gelişim süreci de imkansızdır (Cronin, 2012: 482). 

Topluluk temelli çeviri hareketlerini inceleyen Minako O’Hagan’ın 
dijital ağlar etrafında oluşan çeviri oluşumlarının genel niteliklerini 
betimleyen ifadesi şu şekildedir (2016: 14):

“Bu yöndeki çevrimiçi oluşumlarda gönüllük ilkesinden hareketle 
internet kullanıcıları, ortak akıl yürütme gücüyle mültimedya 
içeriklerini bir dilden başka bir dile çevirmekte ve bu çeviri ürünleri 
dolaşıma sokmaktadırlar. Paylaşım, katılım ve açık erişim gibi Web 
2.0 teknolojilerine ilişkin iletişimsel değerler, çeviri odaklı dijital 
toplulukların örgütlenme biçimlerini yansıtmaktadır.”

Topluluk temelli çeviri pratiklerinde ya da başka bir ifadeyle kitle 
tabanlı açık çeviri hareketlerinde (İng. “massive open translation”), 
O’Hagan’ın deyimiyle kitlelerin üretim güçlerine (İng. “crowdsourcing”) 
başvurulmaktadır (2016: 936). O’Hagan, topluluk temelli dijital çeviri 
hareketleri çerçevesinde Japon çizgi roman sanatı olan manga yapıtlarının 
internet ağında fan kitleleri tarafından gerçekleştirilen tara-çeviri (İng. 
“scanlation”) içeriklerine değinmektedir. Fanların bu yöndeki gönüllü 
girişimleri, küresel düzlemde kültürlerarası diyaloğu ve üretim ağlarını 
pekiştirmektedir. Bu süreç, zaman ve mekân kopukluğundan doğan 
kısıtlamaları ortadan kaldırmakla birlikte ilgi alanları doğrultusunda fan 
çevirmenleri ortak kültürel üretim platformlarında bir araya getirmektedir 
(O’Hagan, 2009: 101).
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Yves Gambier internet ağı etrafından yükselen çeviri topluluklarını ve 
bu topluluklarda çeviri eylemini deneyimleyen çevirmenleri farklı kavramlar 
altında gündeme taşımaktadır. Yazara göre, fan çeviri topluluklarında 
çevirmenler kendi beğenileri doğrultusunda seçtikleri mangaları, animeleri, 
animasyon filmlerini ve dijital oyunları çevirmekte ve diğer fanlar ile 
paylaşmaktadır (Gambier, 2012: 8). Dizi ve film alt yazı çevirileri, oyun 
çevirileri ve tara-çevirileri kapsayan dijital çeviri hareketlerini, Fernández-
Costales,“fanlar, fanlar için çeviriyor” (İng. “translations made by fans 
for fans”) tanımıyla özetlemektedir (2011: 2). Tara-çeviri örneklerinde, 
fan çevirmenlerin birincil misyonu manga kültürünü küresel düzlemde 
yaygınlaştırmaktır. Tara-çevirmenlerin manga yapıtlarına yönelik 
duydukları derin aşk ve tutku çeviri sürecini başlatan motivasyon güçleridir.  
Fan çevirmenlerin benimsediği eğlence odaklı paylaşımcı çeviri stratejileri, 
“sanat ve öteki için çevir” gibi felsefi değerlere dayanmaktadır. Fan 
çevirmenlerin bu yöndeki girişimleri, çeviri pratiği aracılığıyla (yeniden)-
ürettikleri insanî değerlerin altını çizmektedir (Fernández-Costales, 2012:  
12-13).

Tara-Çeviri Stratejilerinden Örnekler

Bu bölümde, AnimeMangaTR, Kotonaru ve Soutensubs adlı tara-
çeviri toplulukları tarafından benimsenen tara-çeviri stratejilerinden örnekler 
verilmektedir. Japon çizgi roman sanatı mangalarda öne çıkan görsel, işitsel 
ve kültürel içerikler, tara-çevirmenlerin tercihleri doğrultusunda Japoncadan 
ve/veya İngilizceden Türkçeye çevrilmektedir. 

- Kolektif Strateji Üretme 

Kolektif strateji üretme ya da başka bir deyişle çeviri odaklı katılıma 
ve paylaşıma dayalı üretim pratiklerine vurgu yapan AnimeMangaTR 
topluluğu, arayüzünde çeviri yardım sekmesine yer vermektedir (Görsel 6).
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Görsel 6: Çeviri İçin Tavsiyeler Sekmesi

(http://animemangantr.turkforumpro.com/t978-ceviri)

Söz konusu olan bu sekme aracılığıyla, tara-çevirmenler AnimeMangaTR 
platformu tarafından oluşturulan alfabetik sırayla çeşitli söz grupları ve 
çevirileri ile atasözü ve deyim çevirileri başlıklı yol gösterici içeriklere 
ulaşabilmektedirler (Görsel 7).

Görsel 7: Çeviri içerikler

(http://animemangantr.turkforumpro.com/t978-ceviri)

Kotonaru ve Soutensubs topluluğu forum sayfalarında yer verdikleri 
çeviri yardımlaşma içeriğiyle bir önceki örnekte olduğu gibi çeviri temelli 
kolektif strateji üretme politikalarına vurgu yapmaktadır (Görsel 8).
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Görsel 8: Çeviri yardımlaşma sekmesi

(www.soutensubs.com/ceviri-yard-mla-ma-ba-l-t647.html)

- Dipnotlar ve Son Söz

Tara-çeviri içeriklerinde yer alan kültürel öğeler ile ses efektlerinin 
ve yansımaların İngilizceden ve/veya Japoncadan Türkçeye çevirilerinde, 
tara-çevirmenler ön sözlere, son sözler ve (dip)-notlara başvurmaktadır. Bu 
kapsamda, Baby Worldend adlı tara-çeviri içeriğinde Japon kültürüne özgü 
Marumo no okite adlı komedi dizisinden söz edilmektedir. Tara-çevirmen 
eklediği çevirmen dipnotuyla ilgili diziye yönelik okura bilgi vermektedir 
(Görsel 9). 

Görsel 9: Baby Worldend başlıklı tara-çeviri içeriğinde tara-çevirmen dipnotu (www. 

bato.to/group/_/a/amt-r3319)

http://www.soutensubs.com/ceviri-yard-mla-ma-ba-l-t647.html
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Bir diğer örnekte ise ilgili tara-çevirmen MMA kısaltmasını 
açıklamak üzere Teppu başlıklı tara-çeviri içeriğine bir dipnot eklemiştir 
(Görsel 10). Sözü edilen MMA kısaltması “karma dövüş sanatları” anlamı 
taşımaktadır.

Görsel 10: Teppu başlıklı tara-çeviri içeriğinde tara-çevirmen dipnotu

(http://bato.to/reader#72f09178c4f63a16_39)

Bu kapsamda ele alınan son örnekte, Seyyah adlı tara-çevirmenin 
Zetman başlıklı tara-çeviri içeriğine yönelik kaleme aldığı son söz niteliği 
taşıyan metin öne çıkarmaktadır (Görsel 11).

Görsel 11: Zetman başlıklı tara-çeviri içeriğinde tara-çevirmen son sözü

(http://www.manga-tr.com/read-zetman-chapter-108.html)

- Ses Efektleri ve Yansıma Sözcükler

Benimsenen tara-çeviri stratejilerini görünür kılan bir diğer unsur ses 
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efektlerinin ve yansıma sözcüklerin çevirisinde benimsenen kararlardır. 
Aşağıda yer verilen örnekte, ses efektlerinin Japoncadan Türkçeye 
çevirisinde açımlama yöntemine başvurulduğu görülmektedir (Görsel 
12.) İlgili ses efektleri Türkçeye, “HA!”, “VUHA-HAHA...” ve “ÖFKE 
YUMRUĞU!” olarak çevrilmiştir. 

Görsel 12:  Feng Shen Ji başlıklı tara-çeviri içeriğinde ses efektlerinin çevirisi

(www.//bato.to/reader#6927df0106695119_22)

Japon kültürüne özgü ses efektlerinin çevirisinde not düşme 
tekniğinin öne çıktığı bir diğer örnek ise şu şekildedir (Görsel 13). Bu 
örnekte de Japonca ses efektleri Türkçeye “GÜGÜM” ve “TÖKEZLER” 
olarak çevrilmiştir.

Görsel 13:  Noblesse başlık tara-çeviri içeriğinde ses efektlerinin çevirisi

(www.oku.mangaframe.com/read/noblesse/en-us/0/373/page/1)
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Ses efektlerinin çevirisinde not düşme yöntemine başvurulan bir 
diğer örnekte ise ilgili ses efektleri Japoncadan Türkçeye “DRIP DRIP”, 
“DRIP DRIP DRIP” ve “ZAAAAAAAAAAA” olarak çevrilmiştir (Görsel 
14).

Görsel 14:  Naruto 409 başlıklı tara-çeviri örneğinde ses efektlerinin çevirisi

(http://narutomangaoku.awardspace.com/409_6.html)

Görüldüğü üzere, ilgili örneklerde tara-çevirmenlerin benimsedikleri 
stratejiler çeşitlilik göstermektedir. Bu çerçevede, tara-çeviri topluluklarının 
kolektif strateji üretme eğilimleriyle birlikte tara-çevirmenlerin kültürel 
öğeler ile ses efektlerinin çevirisinde başvurdukları stratejiler, çeviri 
alanında tartışılan “çevirmenin görünürlüğü” ve “çevirmenin sesi” gibi 
kavramlaştırmaların önemini her defasında ortaya koymaktadır.

Son Söz

Tankoubon, doujinshi, amerimanga, euromanga ve günümüzde 
üretilen tara-çeviri içerikleri... Sözü edilen manga türleri arasındaki 
geçişlilik, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin her geçen gün gelişen 
yapısıyla ilişkilendirilebilmektedir. Japon ruhuyla Batı tekniğinin kesiştiği 
noktada konumlanan manga, Japon kültürünün kültürel anlamda yumuşak 
gücünü temsil etmektedir. Bununla birlikte, küreselleşme hareketiyle 
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birlikte dolaşıma sokulan tara-çeviri içeriklerine yönelik duyulan ilgi her 
geçen gün artmaktadır. Ağlarda şekillenen tara-çeviri pratikleri ve tara-
çevirmen kimlikleri, çeviri alanında kavramsal ve yöntemsel açılımları 
da beraberinde getirmektedir. Türkiye perspektifinden bakıldığında, tara-
çevirmenlerin uyguladıkları kolektif ya da başka bir deyişle katılıma ve 
paylaşıma dayalı üretim stratejileri ön plandadır. Gönüllük esasını temel alan 
tara-çeviri topluluklarında, tara-çevirmenlerin görünür nitelikteki kimlikleri 
gerek çevirmen notlarıyla gerekse çevirmen ön söz ve son söz içerikleriyle 
kendini göstermektedir. Tara-çevirmenlerin Japon kültürüne özgü öğeleri 
ve ses efektlerini olduğu gibi bırakmaları, Türk okurların Japon çizgi 
roman sanatı manganın özgün ruhunu hissetme arzusu içerisinde oldukları 
gerçeğiyle açıklanabilmektedir. 
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Senin Adın İsimli Eserde Dikotomik Kimlik Temsilleri

Zeynep Kösteloğlu, Emine Sönmez, Hilal Epik 

Çocuk ve gençlik edebiyatında masallar ve hikâyelerin yanında çizgi 
romanlar ve onlardan uyarlanan filmler de önemli bir yere sahiptir. Japon 
kültüründen yapılan anime ve mangalar da çizgi roman ve animasyonun 
bir ürünüdür. Gerçek yaşamla fantastik yaşamı kurgulayarak okura ve 
izleyiciye geniş bir bakış açısı sağlar. Bu çalışmada çok yönlü biri olan 
Makoto Şinkai1 tarafından kaleme alınan ve de filme uyarlanan Senin Adın 
(Your Name) isimli manga ele alınacaktır. Eserde yer alan kimlik temsilleri, 
iki liseli genç, aileleri, yaşadıkları mekânların, değerlerin eserde nasıl 
işlendiği ele alınacaktır. Ruh ve beden dönüşümleriyle iki gencin yaşamını 
konu alan manga, çalışmanın odağıdır. Çalışmanın amacı, birbirlerinden 
uzak yerlerde yaşayan, farklı cinsiyetlere ve yaşam tarzına sahip olan iki 
öğrencinin kutuplaşmaları ve bu kutuplaşmanın hangi alanlarda olduğunu 
alt başlıklarla analitik yöntem çerçevesinde detaylı olarak değerlendirmektir. 

Animeler, günümüzde rağbet gören ve Japon kültürünü yansıtan 
çizgi filmlerdir. Mangalar ise animelerin ciltler halinde sunulmuş kitap 
hali olarak bilinir. Manganın ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmemekle 
birlikte ulaşılan ilk örneklerin Choju giga ya da Hayvan Çizimlerine 
(Animal Scrolls) dayandırıldığı söylenir. Choju giga, hayvanların gündelik 
yaşantısını kullanarak dini hiyerarşiye eleştirel bir bakış açısı getirmiştir 
(Taş Alicenap, 2014; 34). Ancak bu ilk örneklerin aksine günümüz 
mangaları geniş okuyucu kitlelerine hitap etmekte ve pek çok konuda 
kurgulanmaktadır. Anime ve mangalar, batı hâkimiyetine karşı direnç 
gösteren Japon kültürünün dünyaya sergilendiği bir tür olarak edebiyat ve 
medya dünyasına giriş yapar. Senin Adın isimli çalışma da bunlardan biridir. 
İçinde sadece çocuk ve gençler için değil hemen her kesimin rahatlıkla 

1-  Makoto Shinkai yönetmen, yazar, yapımcı, animatör, seslendirme sanatçısı, manga 
sanatçısı ve eski bir grafik tasarımcısı olarak pek çok alanda kendini gösteren çok yönlü 
biridir.
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okuyacağı alt metinsel göndermeleri de içinde barındırmaktadır. Eser, bir 
yandan gelişmiş toplum özellikleri ile donatılırken, diğer yandan da Japon 
kültür ve geleneklerini yansıtmaktadır. Bu tür uç noktaları iyi bir şekilde bir 
araya getiren Makoto Şinkai, karakterlerin seçimi ve anlatım dili ile de farklı 
bir duruş sergiler. Dünya kültürlerinin popüler algısına hizmet etmesinin 
yanında Japon kültür ögeleri de eserde kendine yer bulur. 

Bir eserde kurgunun gerçekleşmesi için mutlaka karaktere ihtiyaç 
duyulur. Çok karmaşık ve kapsamlı bir yapı sergileyen karakter kavramını 
psikolog Haluk Yavuzer, daha çok ahlak değerlerine göre hüküm vermeyi 
kabul eden davranış olarak açıklar. Bu da kişinin toplum değerlerine ve 
normlarına doğru yönelen yapısının bir parçası olarak kabul görür (bkz. 
Yavuzer, 2002; 170). Karakter, kişinin bireysel oluşumunun, gerek 
konuşmasıyla gerek hal ve hareketleriyle, gerekse olaylar karşısında 
takındığı tavırla dışa yansımasıdır. Karakter oluşumunda kişinin içinde 
bulunduğu toplumsal normların da etkisi çoktur. Karakter oluşumunda 
kimlik önemli yer tutar. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre kimlik, ‘toplumsal 
bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve 
özelliklerin bütünü’ olarak tanımlanır. Kimlik, günümüzde çokça tartışılan 
ve birçok disiplini meşgul eden kavramlardandır. Kimlik kavramı Türkçede 
aynı mensubiyeti (aidiyet), aynı olmayı, tek olmayı, hangi kişi olmayı ifade 
eden bir kavramdır (Aydoğdu, 2004; 114). “Gleason’a göre ise, kimlik 
kavramı, sosyal bilimlerde temel olarak birey ve toplum arasındaki ilişkiden 
bahsetmek için 1950’li yıllarda yoğun olarak kullanılmaya başlanmış, “Ben 
kimim?” ve “Ben nereye aidim?” sorularıyla bağlantılı bir kavramdır (bkz. 
Gleason, 2006; 194). Kimlik, kimi zaman belirsizliktir, kimi zaman da 
kendinden emin olmaktır, aidiyettir. Bu nedenle kimlik kavramına birçok 
anlam yüklemek mümkündür. Kişi, kendisinden emin olmadığı zamanlarda, 
bulunduğu yere ait hissetmediği durumlarda karakteri ve kimliği üzerine 
düşünmeye başlar. Bu huzursuzluk kişiyi kimlik sorgulamasına ve 
karmaşasına yoğunlaştırır. Bu, bazen bir kaçış, bazen ise aranan bir kavram 
haline gelir. İncelenen eserde her iki karakter de ruhlarında ve kalplerindeki 
boşluktan bahseder. Bu yüzden sürekli bir arayışta olduklarından yakınırlar.  
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İki karakter de kimlik kavramı üstünden bir kaçışta, kayboluşta ve 
arayıştadır. Bu karakterlerin önceden yaşadıkları fakat hatırlamadıkları bu 
ruh dönüşümleri onların zihninde bir imge olarak kalmıştır. Bu imge onları 
‘Ben kimim? Neden eksik hissediyorum?’ gibi sorular sormaya yöneltmiştir. 
Bu karakterlerin kimlik karmaşaları eserde kadın-erkek ikilemi üzerinden 
yansıtılmıştır. Lise çağında olan söz konusu iki karakter, henüz ergenliğe 
yeni girmişken, kişilik gelişimleri yeni oluşuyorken birbirleri arasında 
yaşadıkları bu ruhsal dönüşümler,  onları ikilik yani dikotomik2 bir kimliğe 
yöneltmiştir.

Aile, bir toplumu meydana getiren, her toplumda farklı 
özelliklere sahip olan evrensel bir kurumdur. Cinsel güdü, ekonomik 
ihtiyaçlar, neslin devamı gibi etkenler ailenin oluşumunda önemli bir 
yer tutmaktadır. Evlenmeyle yasal temeller üzerine oturtulan her aile, 
içinde bulunduğu toplumun kültürel değerleriyle yaşar. Aynı zamanda bu 
değerlerin yaşatılmasında da önemli rol oynar. Sürekli değişken bir yapıya 
sahiptir. Belli bir konut ve geliri paylaşır. Ailede yaşanan doğum, büyüme, 
yaşlanma, ölüm, hastalık, çevresel faktörler gibi birçok neden, ailenin 
dinamik bir yapısı olduğunun kanıtıdır. Ailenin sosyal örgütlenmedeki gibi 
belli bir yapılanma biçimi vardır. Aile bireylerinin her biri belli bir görev 
ve sorumluluğa sahiptir. Aralarında duygusal bağ söz konusudur. Ailedeki 
iş bölümü, aile içi paylaşım mutluluğun devamı açısından önemlidir. Eşler 
arasındaki sevgi, çocukların da aileye katılımıyla çoğalır, güçlenir. Çocuklar, 
bu yapının temel elemanlarıdır (bkz. Kayhan, 2007; 4–9). Aile, Doğan’ın 
belirttiği gibi, çocuklarını topluma olduğu kadar geleceğe de hazırlayan 
bir kurumdur (Doğan, 2000; 254). Dolayısıyla aile bireylerinin ilişkileri, 
daha sıkı sorumluluk altında, daha yapıcı, kurtarıcı, daha fedakâr olma 
eğilimi sergilemektedir. Mangadaki aile kavramına göz attığımızda, Taki 
ve Mitsuha anneleri hayatta olmayan çocuklardır. Taki babasıyla birlikte, 
Mitsuha ise büyükannesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşamaktadır. Her iki 

2- Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre dikotomi, ikileşim anlamına gelmektedir. Bu kavrama 
etimolojik olarak bakıldığında kökeninin Yunanca olup ‘dichia’ ikili ‘temnein’, kesmek iki 
eşit parçaya ayrılmak üzere anlamlarına gelmektedir (Yağbasan, Barut, 2018; 7). 
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karakterde de ortak olan baba figürü üzerinden aile kavramını ele almak 
gerekirse; Taki baskıcı olmayan bir babaya sahiptir. Bu yüzden aralarındaki 
ilişkinin ne olumlu, ne de olumsuz olduğu söylenebilir. Taki’nin babası, 
onu yalnızca kahvaltıda görür ve hayatına müdahale etmez. Taki hayatında 
olan değişimleri babasıyla paylaşmaz. Mitsuha’nın babası ise önceden rahip 
olan, ancak eşinin ölümünden sonra siyasete soyunan bir adamdır. Rahipliği 
bırakması büyükanneyi çok üzdüğü için baba, kızlarıyla birlikte yaşamaz. 
Buna rağmen baskıcı bir babadır ve kızları Mitsuha ile Yotsuha’nın 
hayatına müdahale etmektedir. Bu süreçte çocukların kimliklerinin varlığı 
ve karakterlerinin şekillenmesinde ailenin önemi ortaya çıkmaktadır. 
“Doğduğu aileden kimliğini alan çocuk, kişilik çatısını oluşturmakta ve 
ailenin ya da sosyal çevrenin bu süreçte ona karşı tutumları ve stratejileri 
aracılığıyla yıllar içinde oluşmaya devam etmektedir” (Shiriyeva, 2017; 
25). İki ana karakterin de aile yapısı ve bağları farklıdır. Yani onlar için aile 
kavramları da farklılaşır. Mitsuha ve kardeşi, annelerinin vefatından sonra 
babaları tarafından büyükannelerine teslim edilir. Anne’nin ölümü, babaları 
olan Toshiki’yi derinden sarsar. Eşini kurtaramadığı için büyük bir suçluluk 
duyan Toshiki, geleneklere sırtını döner. Bu geleneklerden biri de Miyamizu 
Tapınağı’dır; artık orayı ziyaret etmez. Mitsuha ve kardeşi, büyükanneleri 
Hitoha ile yaşamaya başlar. Geleneklerine bağlı olan Hitoha, torunlarına ip 
örme adetlerini öğretir. Mitsuha ruh değişimlerine başladığında, ev halkı 
tarafından garip davrandığı anlaşılır. Büyükannesi bu değişimleri anlar 
ve gençken onun da başına geldiğini söyler: “Ben de genç kızken acayip 
rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. Rüya görmekten de öte, sanki başka birinin 
hayatını yaşıyor gibiydim. En önemli rüyaları bile gözlerimi açtığım an 
unutuveriyordum. Ben de, senin annen de böyle dönemlerden geçtik. Belki 
de Miyamizuların gördüğü rüyalar bugün olacakları işaret ediyordu” (Şinkai, 
2020; 320-321). Bu bilgi ile Hitoha da Miyamizu ailesindeki tüm kadınların, 
Mitsuha’nın annesi de dâhil, bu durumu yaşadıkları anlaşılmaktadır. 
Erikson’un ruhsal-cinsel gelişim kuramının nesilden nesile aktarımı ile 
toplumsal gelişim arasında bir köprü kurulur3. Bu düşünce yapısından 

3- Erikson’un “aşamalı oluşum ilkesi”ni Sivri detaylı bir şekilde yorumlamaktadır: 
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yola çıkarak insanın yaşadığı her dönemin bir önceki dönemin uzantısı 
olduğunu düşünebiliriz. Çocuklukta yaşanan bir takım tutum ve davranışlar 
olgunluk döneminde karakterimizi oluşturan unsurlar olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Hitoha, gençken bunu yaşadığını fakat unuttuğunu dile 
getirir. Miyamizu ailesinde bu ruh değişiminde, manevi arkadaşı ile tanışıp 
en çok hatırlayan kişinin Mitsuha’nın olduğu anlaşılır. Mitsuha’nın babası, 
eşi öldükten sonra bu gelenekleri reddetmesi aslında derin bir bağ kurduğu 
kişi ile iletişimi kesmesine de sebep olur. Çünkü eserde Taki, Mitsuha’nın 
ölümünden üç yıl sonra kuyruklu yıldızın düşmesine yakın birbirleri ile 
iletişime geçerler. Bunun sebebi de Mitsuha’nın babasının gitmeyi reddettiği 
Miyamizu Tapınağı sayesinde olur. Taki, bu tapınağı ziyaret edip kutsal içki 
olan sakeden içtikten sonra bu karşılaşma gerçekleşir. Taki, Miyamizu ailesi 
geleneklerini gerçekleştirir. Böylece bağlantı kurma olayı gerçekleşir:

İpliğin sesine kulak ver, iplikle aranda duyguların aktığını 

hissedeceksin […] Büyükanne ipliği ördükçe İtomori’nin saklı olan 

geçmişine ulaşılacağını söyler. Büyükannenin anlattıklarına göre; 

iki yüz sene önce sandalet ustası olan Mayugoro’nun banyosu alev 

alır ve tapınakların ve önemli belgelerin de yandığı tüm bölge kül 

olmuş. Bu yüzden yangının adı da Büyük Mayugoro Yangını olarak 

adlandırılmış. Geleneklerin festival ve ayinlerle devam ettirileceğine 

inanır (Şinkai, 2020; 43-45).

Erikson’un ileri sürdüğü “aşamalı oluşum ilkesi”ne göre; her dönem kendisinden sonra 
gelen dönem için bir basamak oluşturur ve bir dönem önceki dönemlerin etkisi ile 
biçimlenir. Önceki dönem sonraki dönemlerde gelişecek olan çekirdek özellikleri içinde 
taşır. Böylece, kişilik gelişmesi, yaşamın ilk günlerinden başlayarak birbiri üzerine binen 
ve birbirini hazırlayan basamaklardan ilerleyerek oluşur. Aşamalı-oluşum ilkesine göre, 
her dönemin kendisine özgü gereksinimleri, tamamlanacak görevleri, çözülecek sorunları, 
duyarlı yönleri ve özgül bunalımı vardır. Normal kişilik gelişmesi bu gereksinimlerin 
karşılanması, sorunların çözülmesi, görevlerin uygun zamanda tamamlanması, bunalımın 
atlatılması ile gerçekleşir. Erikson’a göre çocuğun kazandığı ilk toplumsal işlev, örüntü 
almak, almayı bilmek ve elde etmektir. Çocuk, kendisine veren kişilerden verilmiş 
olmayı da değerlendirerek, vermek, verebilmek yetisini kazanır. İşte, insan yaşamının en 
temel davranış biçimi almak ve vermektir. Bu yetiler, almayı becerebilen rahat, sağlıklı 
bir organizmanın yanında, rahat verebilen bir anne ve toplumun karşılıklı alma, verme 
işlemleri ile kazanılır. Erikson’un deyimiyle bakım veren anne ya da anne yerine geçen 
bakıcı ile çocuk arasında bir karşılıklılık bulunmaktadır (Sivri, 2003; 83).
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Bu alıntı Miyamizu ailesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
Miyamizu ailesi yeteneklerinin farkında olan bir aileyken çıkan yangın 
yüzünden birçok bilgi yok olmuştur. Mayugoro’nun büyük yangını bu 
bilgileri yok etmiştir. Bu yüzden büyükanne, ellerinde kalan bu geleneklerin 
nesilden nesle aktarılarak devam ettirildiğini anlar. Bu belgelerin yok 
olmasıyla, Miyamizu ailesinin kadınları diğer insanlarla ruhsal bağlantılar 
kurmaya devam ederken, bu bağlantıların ne anlama geldiğini veya onları 
nasıl etkileyeceği hakkında bir bilgileri olmaz.  Miyamizu ailesinin ruhsal 
yeteneklere sahip olduğu aşikârdır.  Bu ailenin kadınları fermantasyon 
(mayalanma) başlatıcı olarak, insan tükürüğü ile pirinç bazlı bir alkol olan 
‘kuchikamizake’ oluşturarak kendi ruhlarının ‘yarısını’ tanrılara bıraktıkları 
bir ritüel gerçekleştirirler. Bu gelenek ile oluşan alkol Miyamizu mabedine 
götürülür. Bu mabet yıllar önce düşen kuyruklu yıldızın oluşturduğu bir 
çöküntünün ortasındadır. Büyükanne Hitoha’nın bahsettiği de aslında 
budur. Yok olan bilgilerde aslında ilk kuyruklu yıldızın düştüğü zamandır 
ve bu festivaller de bu kuyruklu yıldızın çarpmasının yıldönümüdür. Halk 
bir olayı kutlar fakat ne olduğunu bilmez. İkinci kuyruklu yıldız da tam 
olarak festivalin olduğu gün yani ilk yıldızın düştüğü gün tekrarlanmış olur. 
İkinci kuyruklu yıldızın çarpacağı da aslında bilinmektedir ve nesilden nesle 
aktarılmaktadır. Yangın dolayısıyla bu belgeler yok olur. Miyamizu ailesinin 
ruhani güçlere sahip olduğu eserde birçok detaylarda gösterilmektedir. Bu 
ailenin aksine Taki’nin ailesine dair pek bir bilgi yoktur ve aile bağları 
eserde detaylandırılmamıştır.

Mitsuha, İtomori adı verilen küçük bir kasabada ailesiyle birlikte 
yaşamaktadır. Yaşadığı mekân kırsal bir yer olduğundan herkes birbirini 
tanımakta, birbirinden bir şekilde haberdar olmaktadır. Bu sebeple Mitsuha 
yaşadığı kasabada özgür ve mutlu değildir. Mezun olduğunda Tokyo gibi 
büyük bir şehre taşınmak ister. Çünkü kasaba çok küçüktür ve herkesin evi 
birbirine yakındır. Tren dışında herhangi bir toplu taşıma aracı yoktur; tren 
de iki saatte bir kez geçmektedir. Marketler akşam dokuzda kapanır, kitapçı 
ve dişçi yoktur; ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanlar yetersizdir. Onun 
dışında kafe gibi sosyal faaliyetleri karşılayacak bir yer de yoktur. Bu yüzden 
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Mitsuha ve yaşıtlarının yapabileceği faaliyetler kısıtlıdır. Kasabada sadece 
iki büfe vardır. Onun dışında kasaba sakinlerinin istekleri ve ihtiyaçları 
önemsenmez. 

Taki ise Tokyo’da yoğun bir şehir hayatı olan çocuktur. Bir 
yandan okur, bir yandan da restoranda çalışır. Kimi zaman okula gitmez 
ve arkadaşlarıyla kafe ve sinemaya gitmek gibi aktiviteler yapar. Üzerinde 
baskın olan bir baba figürü yoktur, özgür bir gençtir. Hızlı bir toplu taşıma 
aracı olan metro sayesinde gitmek istediği yere hızlıca yetişmektedir. 
Karakterlerin yaşadığı mekânlar tamamen birbirine zıttır. Birinin lüksün ve 
teknolojinin beraberinde getirdiği pahalılık sebebiyle çalışması gerekirken, 
diğerinin çalışmasına gerek yoktur. Yapması gereken tek şey dersleriyle 
ilgilenmektir. Bunun yanında biri yoğun bir şehir hayatı içindeyken, diğeri 
kasabada daha mütevazı bir yaşam sürmektedir. Mekânsal zıtlık eserde bu 
şekilde yer bulmuştur.

Beden ve ruh ikilemi üzerinden değerlendirmek gerekirse, 
Taki ve Mitsuha ergenlik döneminde olan iki gençtir. Cinsel kimlikleri 
oluşmaya başladığı için dönüşümleri fark etmeleri bu sayede olmaktadır. 
Taki bir kıza dönüştüğünü, Mitsuha ise bir erkeğe dönüştüğünü cinsel 
organlarına dokunarak anlamaktadır. Bedenlerinin değişimiyle günlük 
yaşamları etkilenir. Örneğin; Taki normalde etek giymediği için bir kızın 
hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini veya saçını toplaması gerektiğini 
düşünemez. Oysa Mitsuha saçını her gün toplar, sadece kızlarla birliktedir. 
Ancak Taki bu dönüşümde saçları dağınık bir halde okula gider. Erkeklerle 
birlikte basketbol oynar, giydiği eteği fark etmeden yanlış hareketlerde 
bulunur. Taki ise her gün okula yemek götürür, öğle aralarında sadece erkek 
arkadaşlarıyla oturur. Okuldan sonra çalıştığı İtalyan restoranına gider. 
Ancak Mitsuha, Taki’ye dönüştüğünde okula yemek götürmeyi unutur, 
onun nerede çalıştığını bile bilmediği için arkadaşlarına danışır. Taki yerine 
işe giderken daha önce büyük şehirde yaşamadığı için yolunu kaybeder. 
Restoranda müşterilere karşı naziktir. İş yerinde sergilemiş olduğu feminen 
tavırlar herkesin dikkatini çeker. Orada çalışan Okudera Senpai’nin yırtılan 
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eteğini dikmesi, kadını oldukça mutlu eder ve şu şekilde karşılar: “Bugün 
herkes sende bir tuhaflık olduğunu düşünüyordu ama… Ben senin bu halini 
sevdim. Feminen yanın ön planda” (Şinkai, 2020; 89).

Bedenlerinin değişimi, günlük yaşamlarıyla birlikte düşüncelerini 
de etkilemiş olan iki genç, hayatlarında bazı sorunlar yaşar. Örneğin; Taki 
normalde olayların mantıksal yönünü dikkate alırken, Mitsuha onun yerine 
duygusal kararlar alır. Taki daha çok duygusal yönden sorunlar yaşar. Mitsuha 
ise, Taki’nin kendi bedenine dikkat etmediğinden yakınır. Birbirlerinin 
hayatına gerek bedenen, gerek ruhen ayak uydurmaları oldukça zordur. 

Geleneksel bir toplumda yaşayan her çocuk anne, babasına ve 
büyüklerine karşı saygılı olmalıdır. Saygı ve itaat gibi ahlaki değerler, 
İtomori kasabasında oldukça önemlidir. Mitsuha bu kasabada kardeşi 
ve büyükannesi ile yaşamaktadır. Büyükanne geleneklere bağlıdır ve bu 
gelenekleri torunlarına da yaşatmak için çabalar. Büyükanne Tanrıyı çağırma 
yolundaki akıl hocasıdır ve Mitsuha’ya bu konuda yardımcı olmaktadır. 
Mitsuha’nın yaşadığı küçük kasabada her yıl belirli ayinler düzenlenir. Bu 
ayinlerin amacı dini değerlere bağlı kalmaktır. Ergenlik çağına girmiş olan 
kız çocukları ayinlere katılırlar. İlk kez ayinlere katılan ve sake yapımında 
görevli olan Mitsuha tüm kasabanın dikkatini çeker. Mitsuha yaşındaki genç 
kızlar ayinlerde belirli danslarla birlikte sake yapımı gibi kutsal görevlerde 
bulunurlar. Sakenin Japon toplumunda insan ruhunun bir kısmını içinde 
barındıran madde olduğuna inanılır. “Pirinç olsun, sake olsun, su olsun… 
İnsanın vücuduna giren her şey ruhuna bağlanır.” (Şinkai, 2020; 145). 
Eserde sake yapımının bir gelenek haline geldiğinden bahsedilmektedir.

Eserde de yer alan ve Japon kültüründe büyük bir önemi olan 
geleneğin ismi “Musubi”dir. Bu gelenekte kırmızı bir iple oluşturulan 
çeşitli bileklikler vardır. Mitolojide bu ipliğe “Kaderin Kırmızı İpliği” de 
denir. Kaderin Kırmızı İpliği, Uzak Doğu inançları ve mitolojilerinde geçen 
bir imgedir. Çin kaynaklı efsanelere göre Tanrılar birbirinin kısmeti olan 
kişilerin ayak bileklerini kırmızı bir iple bağlar, kişi eninde sonunda kısmeti 
olan ve bu kırmızı iplikle bağlı olduğu kişiyle evlenir. Japon efsanelerinde 
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kırmızı ipliğin genellikle ayak bileği yerine, eninde sonunda birlikte olacak 
çiftlerin serçe parmaklarına dolandığına inanılır. Sevginin temsili olan bu 
kırmızı ip, Yunan mitolojisinde de görülür. Bu ruh eşinden kopma ve onu 
ömür boyu arama durumu bir iple anlatılmamış olsa da, bu durum farklı bir 
şekilde ifade edilmiştir. 

Aristophanes efsanesine göre “insanlar dört bacaklı, iki yüzlü bir 

şekilde yuvarlak yaratılmışlar ve yuvarlak bedenleri ile oradan 

oraya neşe içerisinde yuvarlanırken Zeus’un tapınağına tırmanmak 

istemeleri Zeus’u kızdırmış ve kılıcı ile bu iki kafalı ve dört bacaklı 

canlıları ortadan ikiye ayırmıştır. O günden beri de kendilerinin “diğer 

yarısı” eksik şekilde dünyanın etrafında dolaşarak diğer yarılarını 

aramaya koyulmuşlardır. Aristophanes birbirinden ayrı olan iki kişi 

birbirini tekrar bulduğunda, asla ayrılmak istemediklerini ve tekrar 

"bütün" hissetmek istediklerini iddia eder (Akyıldız, 2021; 5638-

5639). 

İncelenen eserde de ana karakterler sürekli bir şeyi, bir kişiyi 
aradıklarını söylerler: “Sabahları uyandığımda ağlıyorum. Uyandığım an ne 
olduğunu unutuyorum ama sanki bir şey kayboluyor. Durmadan aradığım 
bir şey sanki” (Şinkai, 2020; 2-3) Günümüzde bile çoğu insan bu efsanede 
olduğu gibi ruh eşini veya diğer yarısını aradığını ifade eder. Zor olan ise bu 
her şeyiyle onu tamamlayacak olan ruh eşini bulmaktır. İçindeki eksikliği, 
boşluğu, tamamlayacak ve seni sonsuz bir mutluluğa ulaştıracağı düşünülür. 
Eserde bu efsanenin etkisi açıkça gözükmektedir. Büyükannesinin kırmızı 
iplerle bu geleneği torunlarına öğretmesi, Mitsuha’nın saçını toplamak 
için sürekli kırmızı bir ip kullanması, Taki’nin bileklik olarak bu kırmızı 
ipi kullanması gibi örnekler verilebilir. Birbirileri arasında bir bağ 
olduğu açıkça görülen Taki ve Mitsuha arasında bu kırmızı ip ile bağlantı 
kurulmuştur. Bu iki genç birbirlerinin vücutlarına geçmeye başladıklarında 
aralarında bir zaman farkı olduğunu anlamazlar. Mitsuha, Taki’den üç 
yıl önce bu değişimleri yaşar ve bir gün Taki’yi ziyaret etmek ister, trene 
atlayıp Tokyo’ya gider. Mitsuha gün boyu Taki’yi arayıp bulamaz, vazgeçip 
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eve döneceği sırada metroda Taki’ye rastlar. Onun yanına gittiğinde Taki, 
Mitsuha’yı tanımaz.

“Mitsuha: Beni hatırlamadın mı?

Taki: Garip bir kız. Sen de kimsin? Şey… Senin adın ne?

Mitsuha: Benim adım Mitsuha” (Şinkai, 2020; 374-375).

Taki onu tanımamasına rağmen bir yakınlık hisseder. Mitsuha 
tam metrodan inerken Taki ‘İsmin nedir?’ diye sorar. Kapı tam kapanmak 
üzereyken Mitsuha saçındaki kırmızı ipi çıkarır ve Taki’ye uzatır. Böylelikle 
kaderin kırmızı ipi Taki’dedir. Taki ve Mitsuha’yı birbirlerine bağlayan 
şey kaderdir. Ve bu kader kırmızı ip ile somut bir şekilde okuyucuya 
gösterilmiştir. Taki’nin tüm bu olanları üç yıl sonra yaşamasına rağmen 
Mitsuha’nın verdiği kırmızı ipe sahiptir ve bu ipi hiç çıkarmaz. Bu durumda 
iki karakterin birbirlerini tanımıyorken bile nasıl birbirlerine bağlı olduğunu 
göstermektedir. Mitsuha’nın büyükannesi olan Hitoha eserde bu örgü iplerini 
onlara şu şekilde açıklar: “İpliklerin bağlanmasının, insanlar arasındaki bağ 
ve zamanın akışı gibi anlamları vardır. Bunların hepsi Tanrının güçleridir. 
Bedeni oluşturmak için bir araya gelir, sarılır, düğümlenir ve bazen de 
çözülür… Kopar ve yeniden bağlanır ” (Şinkai, 2020; 142-143).

Hitoha, bu örgü iplerinin tanrıların sanatı olduğunu ve zamanın 
akışını temsil ettiğini ortaya koyduğunu söyler. Bükülürler, dolaşırlar, 
çözülürler ve tekrar bağlanırlar.  Bu iplik ile ruhani olarak bağlı olan iki 
genç birbirlerinin vücutlarına da geçtiklerinde aslında bedenen de bağlı 
olduklarını görürüz. Mitsuha’nın, Taki’den üç yıl önce bu değişimleri 
yaşaması da bu kırmızı ipin zamanı ve ruhlarını temsil etmesidir. Eser 
boyunca bu ip bükülür, çözülür ve tekrar bağlanır.  Bu kırmızı iplerle yapılan 
ritüel, yaşadıkları İtomori şehrinin gelenekleri arasında yer almaktadır. Bu 
ipler örülmeye, işlenmeye devam ettikçe Mitsuha’nın şehir ile arasındaki bağ 
da güçlenmeye devam eder. Mitsuha, Taki’den üç yıl önce ruh değişimlerini 
yaşadığı için ipi felaketten önce Taki’ye vermiştir. Dolayısıyla İtomori şehri 
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ile oluşturmuş olduğu bağ Taki’ye geçmiştir. Taki de bu ip sayesinde şehir ile 
bağ kurar ve şehrin kaderini yani geleceği değiştirir. Mitsuha’nın kaderi olan 
İtomori şehri, Taki’nin bileğindeki ip ile aslında gelecekte var olmaya devam 
etmektedir. Taki ise Tokyo’nun en işlek yerlerinden birinde yaşamaktadır. 
Onun ailesinde geleneklere ve ayinlere önem verilmez. Daha modern bir 
şehirde yaşar ve hayatta kalan tek kişi babası olduğu halde yaşadığı olayları 
bile onunla paylaşmayı tercih etmez. Ayinlerdense arkadaşlarıyla kafe ve 
sinemaya gitmek gibi planlar yapmaktadır. 

Birbirinden farklı iki yaşam süren Taki ve Mitsuha, modernizmin ve 
geleneğin iki yansımasıdır. Mitsuha’nın yaşadığı hayat ne kadar geleneksel 
detaylar içeriyorsa, Taki’nin yaşadığı hayatta bir o kadar moderndir. 
Mitsuha’nın yaşadığı kasaba olan İtomori’den hoşlanmadığı defalarca 
belirtilir, bu durum onun modernizme yönelik bir özlemidir. “Bıktım 
bu kasabadan! Tam şu anda Tokyo’da yaşayan yakışıklı bir erkek olmak 
istiyorum! Şu an yaşadığımın tam tersi bir hayat arzuluyorum” (Şinkai, 
2020; 52-53).

Bu yüzden Mitsuha, Taki’nin bedenine geçtiğinde Tokyo’da 
olduğu için, modern bir hayatta olduğu için çok heyecanlanır. İtomori’de 
kendisine uygun olmayan modernitenin içine girer. Okul çıkışı Taki’nin 
arkadaşlarıyla kafeye gitmesi, onun parasını çeşitli yiyeceklere harcaması, 
onun telefonuyla etrafın fotoğrafını çekmesi gibi detaylar Mitsuha’nın 
özlem duyduğu modernizmin içine girdiğini gösterir. 

Taki’nin hayatına dair ilk öğrenilen bilgi Tokyo’da yaşamasıdır. 
Mitsuha’dan farklı bir evde oturan bir çocuktur. Uyanıp mutfağa gittiğinde, 
babasının tablet gibi teklonojik bir alet kullanması dikkat çekicidir. 
Babası sabahın erken saatlerinde haberleri izlemektedir. Taki’nin yaşadığı 
yer doğa olarak da Mitsuha’nın yaşadığı yerden farklıdır. Taki birçok 
plazaların, apartmanların arasından okula giderken Mitsuha, doğa ile iç 
içe bir kasabada yaşadığından yeşillerle bezenmiş mekânları görür. Büyük 
bir şehirde yaşamasından dolayı Taki okula gidene kadar tanıdık kimseyle 
karşılaşmaz, Mitsuha ise yolu boyunca tanıdık yüzlere selam verir. Mitsuha 
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okula yürüyerek veya bisiklet ile giderken, Taki metro kullanır. Aynı ülkede 
olmalarına rağmen birbirinden farklı hayatları olan iki gencin, okulları 
da farklıdır. Taki’nin okulda arkadaşları öğle aralarında dünyaca ünlü 
popüler markalardan yemek yerken, Mitsuha ve arkadaşlarının böyle bir 
durumu yoktur. Tokyo’da okul çıkışı arkadaşlarıyla kafeye giden Taki’nin 
bedenindeki Mitsuha, kafede satılan ürünlerin fiyatlarını görünce şaşırır: 
“Çok pahalı! Buradaki pankekin parasıyla ben bir ay geçinirim” (Şinkai, 
2020; 75). Birçok yemek sipariş eder, söylediği yemeklerin çoğu da evde 
yiyemediği ve daha önce demediği yemeklerdir. Taki ve Mitsuha’nın 
yaşadığı iki farklı hayat açıkça gözler önüne serilir. Eserde Taki karakteri 
modernizmin, Mitsuha karakteri ise gelenekselliğin simgesi olarak yer 
almıştır. Olumlanan ve olumsuzlanan yanlar her iki tarafta da açıkça ortaya 
konur. 

 SONUÇ

Japon kültürünün çizgi romanları olan anime ve onların kitaplar 
halinde sunulmuş hali olan mangalar günümüzde rağbet görmektedir. 
Mangalar animasyon ve çizimin yansımasıdır. Bu çalışmada Makoto Şintai 
tarafından yazılan Senin Adın isimli mangada dikotomik kimlik temsilleri 
incelenmiştir. İncelemenin başlangıcında kimlik ve dikotomi kavramları 
açıklanmıştır. İnceleme kısmında mangada bahsedilen fantastik olaylar 
üzerinden karakterlerin yaşantıları analiz edilmiştir. Çalışma analitik 
yöntem çerçevesinde ele alınmış, eserden alıntılar yapılarak çalışmada 
amaçlanan temsiller açıklanmıştır. Bu temsiller, Mitsuha ve Taki isimli 
iki lise öğrencisinin başına gelen ruhsal ve bedensel dönüşümleri zıtlıklar 
üzerinden ele almakla olmuştur. Karakterlerin ailelerinin onlar üzerindeki 
etkileri, yaşadıkları çevre ve arkadaşları, cinsiyetleri ve düşünceleri 
dâhil olmakla birlikte kimliklerinin temsili aktarılmıştır. Aile kavramı, 
mekânsal zıtlık, madde- mana (beden- ruh) dönüşümü ve modern- gelenek 
düalizmi olmak üzere dört başlık üzerinden karakterlerin kimlik temsilleri 
açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Miyazaki’nin Yürüyen Şatosu’nda 
Psikososyal Gelişim Kuramının İncelenmesi

Gizem E. Bulut

Kalp Ağır Bir Yüktür1

Anime, Japon sanatçılar tarafından oluşturulan animasyon filmleridir. 
Kaynağını Japon çizgi romanı olan mangalardan, Japon mitolojisinden ve 
geleneklerinden alan animeler olduğu gibi farklı kültürler de animelere 
kaynaklık edebilmektedir. Uyarlama animelerin senaryolarına, Japonların 
günlük yaşayışlarını yansıtacak eklemeler yapılır. İlk Japon animasyonu, 
1907 yılında yapıldığı tahmin edilen Katsudo Sashin’dir (Şan Telci 2010). 
Erken dönem örnekleri denebilecek animasyon çalışmaları, İngiliz ve 
Fransız, ilerleyen yıllarda da Amerikan sinemasının etkisi altındadır. 1960’lı 
yıllara gelindiğinde sanatçılar, kendi özgünlüklerini yakalayarak Japon 
animesini yerelden evrensele taşırlar. Ülkemizde de yayınlanan Şeker Kız 
Candy, Pokemon, Sailor Moon gibi animeler bütün dünyada ilgi görmüştür. 
Şeker Kız Candy, Sailor Moon daha çok kız çocuklarının ilgisini çeken 
“shoju” tür animelerdir. “Shounen” olarak adlandırılan macera ve savaş 
odaklı animelere Pokemon, Death Note, Naruto örnek olarak verilebilir. 
Yaşça küçük çocuklar için hazırlanan “kodomo”lar eğitici içeriğe sahiptir. 
Teknolojinin gelişmesiyle “mecha” tür animeler ortaya çıkar ve Astro-
Boy bu animelerin ilk örneğidir. Animeler, sadece çocuklar ve gençler için 
yaratılmamaktadır. Yetişkinlere uygun olan ve erotizm odaklı konular içeren 
“yaoi”, “yuri”, “hentai” gibi anime türleri de bulunmaktadır.

Anime yapım şirketlerinden biri olan Ghibli Stüdyoları, uzun metraj 
animeleriyle dünya çapında ün kazanır ve çeşitli ödüller alarak başarı 
gösterir. Farklı yapım şirketlerinde çalışan Hayao Miyazaki ve Isao Takahata 
ile yapımcı Toshio Suzuki, özgün çalışmalar yaratabilmek için 1985’te bir 
araya gelerek Ghibli Stüdyolarını kurarlar. 1986 yılında yayınlanan Laputa: 
Gökteki Kale yeni yapım şirketinin ilk çalışması olur. Ghibli Stüdyolarının 

1-  Hayao Miyazaki. (Yön.). Howl’un Yürüyen Şatosu. Stüdyo Ghibli, 2004 (Sinema 
filmi).
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başarısı Japonya sınırlarını aşar. Ruhların Kaçışı Oscar ödülü (2001) başta 
olmak üzere sayısız ödül kazanır (Le Blanc ve Odell 2011).

Stüdyo Ghibli’nin kurucularından Hayao Miyazaki yapımcı, 
yönetmen, senarist ve yazar kimlikleriyle başarılı filmlere imzasını atar. 
Hayao Miyazaki’nin filmlerinde çevrecilik, sürdürülebilirlik, uçmak ve 
sihir, ötekileştirme ve ırkçılık, yaratıcılık, mitoloji gibi konu ve temalar 
öne çıkmaktadır. Miyazaki, ilham aldığı kaynakları özgün fikirleriyle daha 
ileri boyutlara taşır. Onun ele aldığı ve işlediği karakterler, kendi hikâyeleri 
içerisinde gelişen, değişen ve olgunlaşan karakterlerdir. Olgunlaşma 
temalarını genellikle, kadın karakterler üzerinden işlemiştir. Güçlü ya da 
zaman içerisinde güçlenen kadınlar, başa çıkmak zorunda olduğu sorunlarla 
karşılaşır. Bunlarla mücadele edecek gücü de içlerinde bulurlar. Miyazaki 
toplumsal yaşam açısından, geleneksellik ve modernizm arasında bir denge 
kurar. Güç elde etme arzusunda olup yıkımlara neden olan ya da benliklerini 
unutan/unutma noktasında olan erkek karakterleri kurtarmak için yolculuğa 
çıkan, kadın karakterler olur. Mekânlarda kırsalı ve doğayı çokça kullanır. 
Bu da doğaüstü imge ve motiflerin kullanımını kolaylaştırırken görsel 
şölenlere de imkân verir. Miyazaki’nin filmlerinde gökyüzü ve uçmak da 
oldukça önemlidir. Kimi zaman bir savaş alanı olan gökyüzü kimi zaman da 
kahramanlarının umut kaynağı olan zeplinlere ev sahipliği yapar.

Stüdyo Ghibli, Diana Wynne Jones’un kaleme aldığı fantastik bir 
roman olan Yürüyen Şato’yu 2004 yılında animeye uyarlar. Senarist ve 
yönetmen koltuğuna da Hayao Miyazaki geçer. Ödüllü bir eser olan Yürüyen 
Şato, fantastik bir romandır. Fantastik kurgulu romanlar yapısökümüne 
uğratılırken fantastik kişiler ve mekânlar, tılsımlı nesneler, yolculuk, kaçış 
ve uzaklaşma, kararsızlık gibi kodlara göre incelenir (Dumanlı Kadızade 
ve Bulut 2021). Yürüyen Şato’da da Howl adlı büyücünün yaşadığı 
fantastik bir mekân aynı zamanda da tılsımlı bir nesne olan şato, bir ateş 
cini olan Calcifer’in sihriyle hareket etmektedir. Howl, güçlü ve yakışıklı 
bir büyücüdür. Hizmetinde olduğu farklı ülkelerin kralları vardır. Her 
ülkeye açılan bir portal, şatonun kapısıdır. Kötülükler Cadısı tarafından 
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lanetlenen Sophie, kırsalda yürüyüp duran şatoya doğru bir yolculuğa 
çıkar. Esasında, kendi gerçekliğinden kaçış ve hayatın acımasızlığından 
da uzaklaşmadır biraz da. Bütün bu ögeler fakat, en çok da yürüyen bir 
şatonun varlığı, romanın animeye uyarlanması konusunda Miyazaki’yi 
heyecanlandırır ve emekliliğini rafa kaldırır. Her tasarımcının bir rüyası 
olan şatoya, “Miyazaki’nin kimlik ve insanlıkla ilgili temaları eklenince, 
ama daha önemlisi, Laputa: Castle in the Sky’da olduğu gibi, öyküyü gerçek 
dünyaya tepkiler şekillendirince senaryo kaynak romandan biraz daha 
farklı bir doğrultuya yönelmiştir” (Le Blanc ve Odell 2011: 123). Miyazaki, 
Howl’un Yürüyen Şatosu’nu çekmeye başladığı zaman ABD, Irak’ı işgale 
başlamıştır. Savaş karşıtı biri olan Miyazaki, çekmekte olduğu animedeki 
savaş sahnelerinde Irak’taki savaştan etkilenir (Le Blanc ve Odell 2011). 
Böylelikle öfkesini sanatına yansıtarak tepkisini, anime yoluyla kitlelere 
ulaştırabilir.

Howl’un Yürüyen Şatosu adlı animede, komşu ülkelerin savaşta 
olduğu bir atmosfer yer alır. Sophie, babasını kaybetmiş ve annesiyle yakın 
ilişki kuramayan 18 yaşlarında genç bir kadındır. Şapkacıda çalışan Sophie, 
içe dönük bir karakterdir. Diğer insanlarla mesafelidir ve içinden geldiği 
gibi davranmada çekimserdir. Fırında çalışan kız kardeşini ziyaret için yola 
koyulduğu bir gün, askerler tarafından yolu kesilir. Savaş ortamı olduğundan 
askerî geçitler yapılmaktadır. Gökte savaş uçakları vardır. Sophie’yi 
rahatsız eden askerlerden, Howl kurtarır. Genç kızların kalbini yediği 
söylentisi yayılan büyücü Howl, Sophie’ye çok nazik davranır. Kötülükler 
Cadısı’nın adamları Howl’u takip etmektedir. Sophie’yi kıskanan cadı, 
onu bulur ve yaşlılık büyüsü yapar. Bu lanet, Sophie’nin başına gelenleri 
bir başkasına anlatmasını da engellemektedir. Yaşlı haliyle eski düzenine 
devam edemeyeceğini anlayan Sophie, Howl’u bulmak için kırsala doğru bir 
yolculuğa çıkar. Yürüyen Şato’yu bulur ve ateş cini Calcifer, Howl ve onun 
yardımcısı Markl’la şatoda yaşamaya başlar. Sophie, yaşlı bedeni içerisinde 
düşündüklerini rahatça söyleme özgürlüğüne erişir. Howl, Sophie’nin 
lanetini anlar. Aralarında bir aşk doğar. Fakat, savaşın yoğunluğu artar. 
Howl, kuş formuna girip savaşmaktadır. İnsan bedeninden uzaklaşması, 
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insanlığını unutup canavarlaşmasına neden olmaktadır. Sophie’nin şefkati 
ve saf sevgisi, Howl’u iyileştirir. Aynı zamanda da savaş son bulur. 

Edebiyat ve sinema, yaşamı farklı açılardan aynalar. Bireyin 
çatışmalara çözümler getirerek erginlenme ve kimliğini bulma süreçleri, 
kurgulardaki kahramanlarda da gözlemlenir. Bu çalışmada, animenin 
başkişileri olan Howl ve Sophie’nin kişilik gelişiminin Erikson’un 
Psikososyal Gelişim Kuramı bağlamında analizi amaçlanmaktadır.

Erikson ve Psikososyal Gelişim Kuramı

Bireylerin gelişimsel süreçleri açıklanırken psikologlar, birbirinden 
farklı kuramlara göre incelemeler yapmıştır. Erikson, bireyin gelişimi 
üzerindeki etkiyi sosyal bağlam üzerinden açıklamıştır (Demir 2010). 
Psikososyal Gelişim Kuramına göre birey, yaşamının sekiz farklı parçasında 
sekiz farklı krizle karşılaşır ve bunlara çözümler bulmaya uğraş verir.  
Her evrenin belirli bir zamanı olsa da başlaması ve sona ermesi, krizlerin 
ortaya çıkması ve çözülmesi, bireye göre değişir; zaman, mekân ve kültürel 
farklılıkların etkisi ise kaçınılmazdır. Birey, kişisel ve sosyal olgunlaştıkça 
ardıl bir şekilde, psikososyal krizlerden geçer. Fakat bunları bunalım ya 
da felaket değildir, onun yerine; her psikososyal gelişim evresinde birey, 
çatışmalarını çözer ve bu durumu kimliğini güçlendirmek için bir fırsat olarak 
görür (Kılıç 2021). Bununla birlikte çözümler her zaman tek yönlü yani 
olumlu değildir. Olumlu ve olumsuz çözümler seçilebilir. Bireyin seçimi, 
bir sonraki evreyi kolaylaştırır ya da zorlaştırır (Demir 2010). Psikososyal 
Gelişim Kuramına göre belirlenen sekiz temel evre; temel güvene karşı 
güvensizlik, özerkliğe karşı kuşku ve utanç, girişimciliğe karşı suçluluk, 
çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu, kimlik kazanmaya karşı rol karışıklığı, 
yakınlığa karşı yalıtılmışlık, üretkenliğe karşı durgunluk, ego bütünlüğüne 
karşı umutsuzluk olarak sıralanır.

 Bu çalışmada, psikososyal kişilik gelişimi evrelerinden çalışkanlığa 
karşı aşağılık duygusu, kimlik kazanmaya karşı rol karışıklığı, yakınlığa 
karşı yalıtılmışlık evrelerine odaklanılacaktır.
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Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu

Kendi başına bir birey olduğunu fark eden çocuk, nasıl bir insan 
olacağını öğrenme çabasına girer. Başarı ve aşağılık duygusunun iki farklı 
ucunu deneyimlemek 6-12 yaş grubunun krizidir. Bu dönemde çocuklar, 
ailelerinden bağımsız olarak toplumun bir parçası olur. Eğitim almak için 
görev ve sorumluluklarla yüklenir. Çocuk, artık üreterek, azim geliştirerek, 
bilgiler edinerek tanınmak ve takdir görmek ister. Fakat, bu aşamadaki 
tehlike, kendinden, sorumluluklarından ve görevlerinden bir yabancılaşma 
gelişme durumudur. Bir önceki evrede çatışmanın yetersiz çözümünün 
de etkisiyle, aşağılık duygusu oluşabilir (Erikson 1994). Kimlik gelişimi 
süreci devam eden çocuk, becerilerini keşfederken yeterliliğini sorgular, 
içinde bulunduğu toplumdaki değerini anlamaya çalışır. Bu açıdan yeterlilik 
ve umutsuzluk arasındaki dengeyi kurmak, takdir edici bir aile ve eğitim 
ortamıyla mümkündür.

Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karışıklığı

Çocukluktan ergenliğe geçişte fiziksel gelişim öne çıkar. Bunun 
doğrultusunda, bireyin psikososyal gelişimi de etkilenir. Değişen ergenler, 
başkalarının gözünde kim ve nasıl olduklarını daha fazla önemsemeye 
başlar. Önceki evrelerde gelişen hayaller ve oluşturulmaya çalışılan 
kimliğin karşısında, toplumsal beklentiler belirir. Ergen birey, kim olduğunu 
belirlemeye çalışırken gelecekte ne olacağına da karar vermeye uğraşır. 
Toplum içindeki yerini bulmaya çalışırken bir kimlik bunalımı ortaya çıkar. 
“İnsan varoluşunun sosyal ormanında, kimlik duygusu olmadan hayatta 
olma hissi yoktur” (Erikson 1994: 130).

Kimlik karmaşasının olumlu sonuçlanmasıyla ergen, ben kimim, 
sorusuna tatmin edici yanıtlar verip toplumdaki yerini ve değerini bulur. 
Olumsuz sonuçlanmasındaysa kimlik dağınıklığı, kimlik karmaşası ve ters 
kimlik ortaya çıkar. Kimlik karmaşası, rollerin birbirine girmesidir. Kimlik 
arayışında, beklentiler ve çevrenin etkisiyle bir kararsızlık yaşar ergen 
birey. Bunalım, taşkınlık, ruhsal çökkünlük gibi belirtiler gösterir. Kimlik 
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dağınıklığında bir arayış yoktur, ergen kendine biçilmiş olanı devam ettirmeye 
çalışır fakat yine de bir kararsızlık hali görülür. Ters kimlik statüsündeki 
ergenler, toplumsal beklenti ve rollere karşı bir kimlik oluşturmaya uğraş 
verir. Erikson’a göre ergenler; eğer kimlik gelişimini olumlu ve kabul gören 
bir ortamda tamamlayamıyorsa, hiçbir şey olmaktansa kötü ya da topluma 
ters bir seçeneği tercih edebilir (Morsünbül 2010).

Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık

Psikososyal Gelişim Kuramına göre, ergenliğin ardından kriz 
durumu yakınlık-yalıtılmışlık uçlarında gözlemlenir. Bu dönemde, egonun 
güçlenmesiyle önem kazanan duygu, sevgidir. Birey artık, genç yetişkin 
olarak sevgiye ve güvene dayalı uzun süreli ilişkiler edinmeye odaklanır. 
Bireyin, bir önceki evreleriyle bağlantılı olarak kendini başkalarına açan 
ve öz güven/başkalarına güven geliştirebilen, yakınlık kurabilen bir genç 
yetişkin olur. Fakat, kimlik arayışı kararsız ve tutarsız bir şekilde sonuçlanan 
bireylerde, içe kapanma ve yalıtılmışlık gözlemlenir. Kimliğinden emin 
olmayan insanlar ya psikososyal yakınlıktan çekinirler ya da anlamsız 
ilişkiler kurarak umutsuzca bir tatmin arayışına girerler. Bu durumun 
tersinde, olgun yakınlık gerçekleşir yani karşılıklı güvene ve sevgiye dayalı 
bir ilişki kurulur. Birbirine eşit olan iki birey arasında, uzlaşı ve fedakârlık, 
bağlılıkla sonuçlanır (Oğuz-Duran 2017).

1.Howl’un Kişilik Gelişimi

Yürüyen Şato’nun ev sahibi Howl, genç bir büyücüdür. Görünüşüne 
oldukça önem vermekte ve kadınlar tarafından yakışıklı bulunmaktadır. 
Genç kızların ilgisini çekerken onlar için bir korku ögesidir; çünkü onun 
genç kızların kalbini yediği söylentisi yayılmıştır. Howl, Mavisakal adlı peri 
masalı kahramanını çağrıştırır. Howl, başka ülkelerde büyücü Jenkins ve 
Pendragon olarak da anılmaktadır. Farklı krallıklara hizmet sunmasından 
ötürü kendini güvence altına almak amacıyla gerçek kimliğini gizlemektedir. 
Gösterişli, kendini beğenmiş ve kötücül bir karakter izlenimi oluşturan 
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Howl, Sophie’yle tanıştığında ona nazik davranır. Savaşta, kuş formuna 
dönüşerek kendi gibi büyücülerle savaşır. Sophie’yle ilişkisi geliştikçe sevgi 
ve fedakârlığı tattıkça, gerçek kimliğini bulmaya başlar Howl. 

1.1.Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu

Howl’un ailesi hakkında anime boyunca yeterli bilgi yer 
almamaktadır. Ergenlik öncesi okul çağı döneminde, amcasıyla yaşadığı 
eve dair anılar gösterilir. Madam Suliman’ın çırağı ve vârisi olarak gördüğü 
kişidir Howl. Eğitmeninin, değerli ve yetenekli olduğunu söylemesine 
rağmen kendini yetersiz hisseden Howl, Calcifer’le tanışır ve bir anlaşma 
yapar. Kalbini onunla paylaşır ve yaşamları birbirine bağlanır. Calcifer’in 
gücüyle Howl daha da güçlenir. Ateş cini aynı zamanda, şatonun hareket 
ve enerji kaynaklığını yapar. Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusunun hâkim 
olduğu dönem yeterlilik ve yetersizlik çizgisinde ilerler. Ailesinden yeterli 
ilgiyi ve takdiri göremeyen Howl, krizini çözerken Calcifer’den yardım 
almayı uygun bulur. Calcifer’in gücüyle, kendini daha yeterli hisseder. 
Fakat Howl, güçlü bir çözüm bulamadığı için yani, gücünü ve yeterliliğini 
Calcifer’e bağladığı için bir sonraki evrede zorlanır.

1.2.Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karışıklığı

Birbirine karşı savaşan krallıklar için çalışan Howl, kendini koruma 
yöntemi olarak farklı isimlerle anılmayı seçmesi, aynı zamanda bu kimlik 
kazanmaya karşı rol karışıklığıdır. Madam Suliman, tek bir krallığa sadakat 
göstermesini ve onun için çalışmasını ister. Sözünü dinlerse ateş ciniyle 
yaptığı anlaşmayı bozma yolunu da öğreteceğini söyler. Aksi durumda 
Howl, cezalandırılacaktır. Onun tek istediğiyse özgürlüktür, yani kimlik 
bunalımını çözmektir. 

Kimlik karmaşasının yaşandığı bu dönemde, dış görünüş de 
önemlidir bireyler için. Howl, alımlı ve yakışıklı olmaktan insanların 
dikkatini çekmekten hoşlanır. Sophie, temizlik esnasında banyodaki boya 
tüplerinin yerlerini karıştırır. Howl banyodayken saçının istemediği bir 



66

renge boyandığını fark eder. Aşırı tepkiler verir. “Öleyim daha iyi. Güzel 
olmadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var?” (46’.40’’) cümleleriyle histeri 
krizi yaşar.

Howl, yaş olarak ergenlik çağını geçmiş bir genç yetişkindir 
fakat erginleşememiştir. Yeterlilik ve yetersizlik evresini sorunlu bir 
şekilde tamamladıktan sonra, kimlik karmaşası yaşamıştır. Meslek olarak 
büyücülüğü seçse de çıraklığını yaptığı Madam Suliman’dan kaçmıştır. 
Farklı isimler alarak farklı krallıklar için çalışır. Savaştan hoşlanmasa da bir 
taraf olması gerekir ve kendi ırkına karşı mücadele eder. Savaş alanında kuş 
formuna girer. Savaş, kime ve neye karşı olursa olsun insanların kalplerindeki 
kötücül yanı ortaya çıkarmaktadır. Ateş cini Calcifer, farklı canavarla 
dönüşen büyücülerin insan yanlarını unutacaklarından endişe eder. Howl, 
savaşmaktan geri döndüğünde dev bir kuş bedenindedir hatta, neredeyse 
yok olmuş bir gölge halindedir. Kanlı ayak izleri bırakarak odasına sığınır. 
Odası, Howl’un bilinçaltını simgeler. İçerisi çeşit çeşit eşya, oyuncak ve 
hazinelerle doludur. Fakat bu odanın içinde, yaralı bir kuş bedeniyle oturur. 
Howl insan yanını yani gerçek kimliğini bulmakta zorlanır.

1.3.Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık

Kimlik karmaşası devam eden Howl, genç kadınlarla derin bir bağ 
kuramaz. Umursamadığı kadınlar olduğu gibi derin acı çektiği ayrılıkları 
da olur. Sophie’nin aslında genç bir kadın olduğunu bilir Howl, Geceleri 
Sophie’nin üzerindeki lanetin etkisi geçer. Buna rağmen Howl, Sophie’ye 
olan duygularını kabullenmez. Onunla bağ kurmaya hazır değildir. 

Howl, mücadele etmektense kaçmayı tercih eden bir karakterdir 
başlarda. Hatta, Madam Suliman’la görüşüp onu Howl’dan vazgeçmesi için 
ikna etmek amacıyla, Sophie’yi saraya gönderir. Yaşlı bir kadın bedeninde, 
Howl’un annesi olarak tanıtır kendini Sophie. Fakat, Howl da onun ardından 
saraya gider. Madam Suliman’a karşı kendisini savunan Sophie’den çok 
etkilenir. Fedakârlığın ve gerçek sevginin ne olduğunu ilk kez görmektedir. 
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Bencilliğini, güvensizliğini, bunalımlarını bir kenara bırakmaya çalışsa da 
savaş devam etmektedir. Howl, Sophie’yi mutlu etmek için şatoyu Sophie’nin 
kasabasına taşır. Bir saldırı sonrasında da onu gizli bahçesindeki eve götürür. 
Orada güvende olmasını ve rahat yaşamasını ister. Sophie’yle kurduğu bağ, 
Howl’un hem kendine hem de bir başkasına güven geliştirebilmesini sağlar. 
Böylelikle Howl, kimlik bunalımını çözmeye başlar. “Kaçmaktan bıktım. 
Sonunda korumak istediğim biri buldum,” (60’.34”) cümlelerini kuracak 
kadar da bağlılık ve yakınlık geliştirir. Howl, yetersizliğini, korkularını, 
bencilliğini bir kenara bırakıp savaşı sonlandıracak bir hamle yaparak 
bomba yüklü uçaklara saldırır. 

2.Sophie’nin Kişilik Gelişimi

Sophie, 18 yaşlarında gösterişten uzak, ürkek ve çekingen genç 
bir kızdır. Babasını kaybetmiştir, annesiyse oldukça ilgisiz bir ebeveyndir. 
Sophie, çalıştığı şapkacıdan pek çıkmayan biridir. İnsanların özellikle de 
erkeklerin ilgisini çekmek istemez. Kız kardeşi Lettie’yse Sophie’nin tam 
tersidir. Kötülükler Cadısı tarafından kara büyüye maruz kalan Sophie, yaşlı 
bir kadına dönüşür. Henüz kimliğini bulmaya çalışan bir ergen olan Sophie, 
yaşlı bir kadın bedenine hapsolsa da kendi gibi olma ve içinden geldiği gibi 
davranma konularında özgürleşir. 

2.1.Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu

Sophie’nin çocukluk anılarına dair sahneler yer almaz anime boyunca. 
Fakat, anlatılanlardan yola çıkarak kendini yeterli biri hissedemediği 
anlaşılır. Okul çağı dönemde bireyler, yetkin olduğu becerileri bulmak ve 
övgüye değer ürünler ortaya koymak ister. Ebeveynleri ve öğretmenlerinin 
takdirini kazanmak, çocukların yeterli hissetmesini sağlar. Sophie, yaptığı 
şapkaları beğenmez. Temizlik yapmaktan başka pek bir işe yaramadığını 
düşünür. Annesi tarafından ihmal edilmesi ve dikkat çekici kız kardeşinin 
gölgesinde kalması Sophie’nin yeterlilik duygusunu geliştirememesine 
neden olur. Bu durum da bir sonraki evrelerin krizlerinde ve çözümünde 
sorunlar yaşamasına neden olur.
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2.2.Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karışıklığı

Sophie, güzel olmadığını düşünür. Yaşına uygun olmayan giysiler 
giyer. Şık şapkalardan takmayı dener fakat, bunları kendine yakıştıramaz. 
Kızların Howl hakkındaki konuşmalarını dinler, yakışıklı ve kalpsiz 
büyücüye merak ve hayranlık duyar. Bir yandan da korkar. Kendisini rahatsız 
eden askerlerden Howl kurtarır. Yaşadığı kısa macerayı kız kardeşine 
anlattığında Lettie, onun kalbini ele geçirmesinden endişelenir. Sophie’nin 
“Endişelenme. Howl hep güzellerinden peşindedir,” (08’.02”) demesi, 
ergenlerin fiziksel görünüşlerini beğenmediği ve öz güvensizlik yaşadığı 
dönemi ifade eder. Sophie, kimlik dağınıklığı yaşamaktadır. Tekdüze ve 
çabasız bir hayatı vardır. Fakat, Kötülükler Cadısı’nın yaşlılık lanetinin 
ardından bulunduğu kasabayı ve yaşamı terk eder. Bu da Sophie’nin 
erginleşme yolculuğunu başlatır.

 Kim olduğunu ve kim olmak istediğini bilemeyen Sophie’nin 
önce bedeniyle barışması gerekir. Lanet yüzünden 90 yaşında yaşlı bir 
kadın bedenindedir. Bu durum, Sophie’ye bir özgürlük alanı tanır. Çünkü 
onun deyimiyle “Yaşlı olmanın en iyi yanı kaybedecek pek bir şeyinin 
olmamasıdır” (60’.23”). Kırlara çıktığı yolculuğun sonunda Yürüyen 
Şato’yu bulan Sophie Howl, Calcifer ve Markl’la birlikte yaşamaya başlar. 
Her yeri temizler, düzenler ve şatoyu bir eve çevirir. Kendini daha rahat 
ifade etmeye ve çekinmeden konuşmaya başlar. Manzaranın keyfini 
çıkarır. Rol karışıklığı yaşarken bir yere aidiyet geliştirebilir. Yaşamdan 
keyif almanın yollarını bulabilir. Fakat Howl’a âşık olmaya başladıkça rol 
karmaşası yaşamaya da devam eder. Cadının laneti, Sophie’nin kendine 
güvendiği zamanlarda etkisini yitirir. Madam Suliman’a karşı Howl’u 
savunduğunda ya da Howl’un gizli bahçesinde büyülendiğinde. Fakat, 
kendine karşı güvenini yitirdiğinde yeniden yaşlı bedene döner. Madam 
Suliman tarafından büyülenen ve güçleri elinden alınan Kötülükler Cadısı, 
yaşlı ve sağlıksız bir büyükanneye dönüşür. Sophie, ilgisini ve sevgisini 
kendisine kötülük yapan bu cadıya verir. 
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Howl’un savaştığı ve Calcifer’in güçten düştüğü bir sahnede şato yıkılır. 
Sophie, ateş cininden şatoyu yürütmesini ister. Güçsüz olduğu için 
Sophie’den bir parçasını vermesini ister. Sophie de uzun örgü saçından 
vazgeçer. Calcifer, saçı yutar ve güçlenir. Sophie’nin uzun örgülerinden 
vazgeçip kısa saçlarıyla kalması tamamen erginlenmesini sağlar. 

2.3.Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık

Sophie’nin kimlik dağınıklığı yaşaması ve kendini beğenememesi, 
duygusal ilişkilere hazır olmamasına neden olur. Bir erkekle ilişki kurabilmeyi 
kendi için mümkün göremez, bağlılık geliştiremez. Bu tutum aslında diğer 
bütün insanlara karşı da böyledir. Kendini açabileceği, herhangi bir yakın 
kız arkadaşı yoktur. Howl’la tanıştığında ondan etkilense de sevgisine 
karşılık bulabileceğini hatta Howl’un kalbini yiyebileceğini bile ihtimal 
vermez. Fakat, şatoda yaşamaya başladığında görünenin ardındaki Howl’u 
tanımaya başlar. Ona âşık olur. Fakat, güzel olmadığını ve temizlikten başka 
bir şeyin elinden gelmediğini düşündüğü için Howl’un sevgisine ve ilgisine 
de güvenemez.

 Howl’un savaş alanından dönüp Calcifer ve Sophie’nin güvende olup 
olmadığını kontrol ettiği sahnede, Sophie savaşmaya devam etmemesini 
ister. Fakat Howl da değişmiştir. Korumak istediği birinin olması yani 
Sophie’nin varlığı Howl’u daha cesur biri yapmıştır. Bu sahnede, Sophie 
Howl’un aşkına inanır. Onu bulmak ve korumak için Calcifer’e saçını 
verdiğinde Sophie, kimlik bunalımını çözmüştür, yakınlık kurabilmek için 
sevdiği adama kavuşmak için fedakârlık yapmıştır. Şatonun parçalandığı bir 
sahnede, Sophie Howl’u tamamen kaybettiğini düşünür. Howl tarafından 
Sophie’ye daha önce verilmiş yüzük harekete geçer ve yön göstererek 
kapıyı işaret eder. Kapının ardında karanlık bir koridorda ilerler Sophie. 
Bu hem rahim düşlemidir yani anne karnının güvenli alanına dönüştür 
hem de geçmişe bir yolculuktur. Zamanda bir kırılma gerçekleşir. Howl’u 
gerçekten bulmak isteyen Sophie, geçmişe, çocuk Howl’a gider. Howl’un 
Calcifer’le tanıştığı ve anlaşma yaptıkları sahne gösterilir. Tam bu anda, 
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zamansal kıvrılma bozulur, Sophie karanlık bir boşluğa düşer. Howl ve 
Calcifer’e seslenir. “Ben Sophie, Bekle beni. Senin için geri geleceğim. Söz 
veriyorum,” (60’.47”) cümlelerini kurar. 

 Howl ve Sophie arasındaki ilişki, geçmiş ve gelecek arasındaki bu 
bağ sayesinde güçlenir. Sophie, güçten düşmüş Calcifer’i alır ve Howl’un 
kalbine yerleştirir. Calcifer özgür bir yıldız çocuk olarak yeniden gökyüzüne 
yol alır. Howl da kendine gelir. Cesaret, fedakârlık, azim, sevgi ve aşk ile 
Sophie ve Howl birbirine yakınlık geliştirir, bağlılık kurar.

Sonuç Yerine

Manga ve animelerin izlerkitlesi, gün geçtikçe artmaktadır. 
Animeler, edebiyatın ve sinemanın birleştirici noktası haline gelir. İnsan, 
insanın gelişimini ve toplumu merkezine alan sinema, psikolojiden ayrı 
düşünülemez.  Bu açıdan, sinema filmlerini psikoloji kuramlarıyla analiz 
etmek, insanların gelişimlerine yönelik tespitlerde bulunmakta bir araç 
olarak kullanılabilir.

Hayao Miyazaki, eserlerini yaratırken güçlü gözlemlerinden 
faydalanır. Howl’un Yürüyen Şato’su animesinde de başkişiler Howl ve 
Sophie, kurgu içerisinde karşılaştıkları engellerle başa çıkarak değişir, 
dönüşür ve olgunlaşır. Bu karakterlerin kimlik gelişimi, Erikson’un ortaya 
koyduğu psikososyal gelişim kuramının krizleri ve çözümlerine uygun bir 
şekilde gerçekleştiği görülmüştür. 

Howl, başarısızlığa karşı aşağılık duygusunun oluştuğu evrede, 
yeterliliğini sorgulamış fakat krizine olumlu olmayan bir çözüm belirlemiştir. 
Ateş cini olan Calcifer’le kalbini paylaşmış ve onun gücünden faydalanmıştır. 
Bu çözümü, bir sonraki evre olan kimlik kazanmaya karşı rol karmaşasında 
bunalımlı bir süreç yaşamasına dönüşür. Kim olduğu ve kim olmak 
istediğine dair karmaşası, yakınlık kuramamasına ve yalıtılmışlık krizine 
neden olmuştur. Sophie, takdir ve değer göremediği için kendini yetersiz 
hissetmiştir. Bu da ergenlik döneminde, kimlik dağınıklığı yaşamayı getirir. 
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Kendini beğenmemesi ve öz güvensiz halleri, başkasına da güvenememesine 
neden olur. Yakınlık ve bağlılık geliştiremez. Fakat, Sophie ve Howl’un 
yolu kesişir, biri diğerine ayna olur. Karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma 
şekilleri birbirine ilham verir. Değiştikçe, kimlik krizlerini çözüp yakınlığa 
karşı yalıtılmışlık evresinde sevgi ve bağlılık geliştirirler. Howl’un Yürüyen 
Şato’sunda gelişimsel bir öykü vardır. Her evrenin krizindeki sorun, bir 
sonraki evrede telafi edilebilmiştir. Bu da Erikson’un Psikososyal Gelişim 
Kuramını yansıttığını gösterir. 

Bütün bunların ışığında, Howl’un Yürüyen Şatosu, izlerkitlesine 
gelişimsel krizleri çözmede bir umut ışığı olmakta, kimliğini bulma 
konusunda da farkındalık kazandırmaktadır. 
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Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Çocuk ve 
Çocukluk

Fatih İkiz

Çocuk edebiyatının geçmişte edebiyat dizgesi içinde bağımsız bir 
alan mı yoksa aynı dizge içerisinde ikincil bir ürün mü olduğuna dair görüş 
ayrılıkları olmuş olsa da günümüzde edebiyat dizgesi içinde bağımsız bir 
alan olarak kendine yer edindiği tartışmasız bir gerçektir. Matbaanın icadı, 
coğrafi keşifler ve sonrasında günümüz devletlerinin temellerinin atıldığı 
modernite ile hayatımıza giren okul kavramı ile okullarda çocuklara 
okutulacak basılı eserlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Okul ile birlikte 
gelen bu değişim yıllarında ilk olarak çocukların algılama yetilerine ve 
kavrama dünyalarına göre yeniden yazılı eserler üretmek yerine, daha önce 
yetişkinler için kaleme alınmış, yetişkinlerin dünyasına hitap eden yazın 
eserlerinden faydalanılmıştır. Bu eserler, kimi zaman kısaltılarak kimi 
zaman da hem içerik hem de üslup açısından sadeleştirilerek çocuklara 
uygun hale getirilmiştir. Bu sayede çocuk edebiyatı olarak kabul edilen 
alanın ilk örnekleri sunulmuştur.

  Diğer taraftan, yetişkinler için yazılmış edebiyat eserlerini kısaltma, 
sadeleştirme, uyarlama ya da özgün metnin bazı kısımlarını tamamen 
çıkarma gibi yöntemlerle elde edilen edebiyat ürününün çocuğa göreliği 
ise tartışma konusudur. Burada tartışmaya konu olan ise ekleme, çıkarma, 
uyarlama ya da sadeleştirme gibi yöntemlerle çocuğa uygun hale getirildiği 
iddia edilen edebiyat ürünlerinin okur kitlesi olan çocuğa göreliğini neyin 
ya da kimlerin belirlediği sorunsalıdır. Çocuk edebiyatının bağımsız bir alan 
olarak kendine yer edindiği günümüzde bir edebiyat eserinin yukarıda bahsi 
geçen çeşitli yöntemlerle çocuğa göreleştirilmesi pek fazla kabul edilmese 
de bu yöntemlerle üretilen edebi eserlerin çocuk edebiyatının temellerini 
oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak, bu gerçeği kabul ederken 
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yetişkinler için yazılmış edebiyat ürünlerinin yukarıda değindiğimiz 
yöntemlerle çocuklara uygun hale getirilip getirilemeyeceği sorununu da 
göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Bir edebiyat eserinin iyi ya da 
kötü olduğunu belirleyen etkenler (eğer) varsa nelerdir? Bu soruyu çocuk 
edebiyatı bağlamında ele alacak olursak bir yazınsal eserin iyi ya da kötü 
olarak tanımlanması çocuğa göre olduğu anlamına gelir mi? Bu durumda 
iyi ya da kötü kavramlarını belirleyen unsurlar nelerdir sorusu akıllara 
gelmektedir. 

John Holt (1974: 39), “Çocukluktan Kaçış” isimli kitabında 
yetişkinlerin çocukluk alanına müdahil olmasını “Sürekli kendimize 
çocuklar için doğru olanın ne olduğunu, neyin iyi ya da neyin onlar için 
kötü olduğunu, onlar için ne yapabileceğimizi sorup duruyoruz” sözleriyle 
eleştirir. Çocuk edebiyatı eserlerine de bu türden bir yetişkin müdahalesi 
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle modern çocukluk algısının Batı’ya kıyasla 
daha geç bir dönemde yerleştiği ülkemizde çocuklara yönelik yazılmış ilk 
eserlerde bu sorunlu yaklaşımın yansımalarını görmek mümkündür. Bu 
araştırmada, Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nda çocuklar 
için kaleme alınmış yazınsal metinler üzerinden dönemin çocuk ve çocukluk 
algısının izi sürülecektir.

Osmanlı döneminde çocuk edebiyatına yönelik çalışmalar 1839 
yılında Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra görünür olmaya 
başlamıştır. Tanzimat’ın ilanı ile birlikte Batılılaşma çalışmaları bir ivme 
kazanmıştır ve devlet her alanda bir modernleşme sürecine girmiştir. Bu 
durum toplumsal hayatta da değişiklikleri beraberinde getirmiştir; bu sayede 
çocuk ve çocukluk kavramlarına yönelik bakış değişmeye başlamıştır. 
Çocukluk algısında yaşanan bu değişimle birlikte çocukların ilgi alanları, 
okuma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak onlara göre kitaplar 
hazırlanma gereksinimi doğmuştur. Çocuklara yönelik basılı edebiyat 
eserlerinde ortaya çıkan bu ihtiyacı gidermek için başvurulan ilk yöntem 
Batı’dan yapılan çeviriler olmuştur. Sonrasında artan süreli çocuk edebiyatı 
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yayınları, ülkenin içinde bulunduğu ortamdan etkilenen ve milliyetçi 
duygularla vatanperver çocuk figürü oluşturmayı amaçlayan metinler 
kaleme alınmıştır. 

İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile başlayan “yurttaş çocuk” figürü 
çocuklar için yazılmış edebiyat eserlerinde ve eğitim kitaplarında sıkça 
karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde yazılmış ve çocuğu özellikle belirli 
bir ideoloji doğrultusunda yönlendirmeyi hedefleyen eserlerin içerikleri 
itibariyle oldukça sakıncalı olduğunu belirtmek gerekir. Cumhuriyet öncesi 
dönemde çocuklara “milliyetçilik” duygusu aşılamak amacıyla yazılan “Öç 
Türküsü”1 başlıklı aşağıdaki şiir bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir: 

Türk yavrusu artık uyan,

Düşmanların Bulgar, Yunan..

Ellerinde nazlı anan, Öç almaya çağırıyor 

Kurtar diye bağırıyor.

Yunan, Bulgar… Düşmandır

Ocağını yıkan onlar

Kardeşini boğan onlar. (S. Korkud, 1913) 

Cumhuriyet ilan edilene kadar ülke çok zor zamanlardan geçmiş, 
pek çok savaş tecrübe etmiş ve genç nüfusun içinde önemli bir kısmı bu 
savaşlarda kayıp vermiştir. Her anlamda bir enkaz devralan Mustafa Kemal 
önderliğinde 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte ülkede 
köklü reformlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bir devletin devamını 
sürdürebilmesi, varlığını koruyabilmesi için her yönden sağlıklı ve kendini 
geliştirmiş çocuklara ihtiyaç duyar. Cumhuriyet ile birlikte bu doğrultuda 
eğitim öğretime üst düzey önem gösterilmiş, ülkenin geleceği için okulların 
nicel ve nitel olarak çoğaltılması, okuryazar oranının artırılması gibi daha 
pek çok konuda radikal kararlar alınmış ve uygulamaya koyulmuştur. 
1-  Korkud, S. "Öç Türküsü", Çocuk Dünyası, No.36, 1329(1913), Aktaran G.G. Öztan, 
Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, 
s.52. 
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Cumhuriyet devrimleri ile birlikte çocuk edebiyatına yönelik bir 
ilgi oluşmuş ve ülkenin geleceği konumunda olan çocukları belirli ülküler 
doğrultusunda yetiştirmek için bu alanda çok sayıda eser kaleme alınmıştır.  
Bu eserlerde özellikle milli benlik ve tarih sevgisi gibi duygular ön plana 
çıkarılmıştır. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra çocukluk algısında 
görülen bu durumu Güven Gürkan Öztan şöyle ifade etmektedir: 

Cumhuriyetin ilanı sonrasında, yeni rejimin ideologlarının ve 
takipçilerinin temel siyasi projesi, cumhuriyet değerlerine ve 
inkılaplara bağlı, “kurucu / koruyucu Gazi imgesi”ne sahip yeni 
kuşaklar yetiştirmek ve bu sayede yaşanılan “muzaffer an” ile “şanlı 
istikbal” arasına sarsılmaz bir köprü inşa etmektir. Öyle ki; “Şarklı” 
olmaktan kurtularak Batı’nın medeniyet seviyesine ulaşmaya ant 
içmiş; aynı zamanda da tahayyül evreninde de kendi ulusal sınırlarının 
içerisini tümüyle “cennet” olarak kabul etmiş bir “cumhuriyet nesli”, 
geleceğin yegane teminatıdır. Eğitim ve öğretim alanında girişilen 
tüm inkılaplar, cumhuriyetçi kuşaklar yaratarak yeni rejimin vaat 
ettiği modernleşme ve kalkınma idealine ulaşmak üzere tasarlanmıştır. 
Bu amaca uygun olarak, -yetişkinler için olduğu gibi- çocukluk 
bağlamında da gündelik yaşamdaki Osmanlı geçmişinin izleri 
silinmeye çalışılmış; saltanat ve hilafet makamları yerilmiş ve daha 
çok İslam öncesi döneme, Orta Asya’ya atıf yapılmıştır. Çocuk(luk) 
bahsinin geçtiği hemen her metinde, cumhuriyetin birçok konuda 
olduğu gibi, çocuk meselesinde de “tarihi bir başlangıç” yaptığı ve 
bu başlangıcın aynı zamanda bugünü ve geleceği garanti altına aldığı 
savunulmuştur (2011: 63).

Çocuk edebiyatı alanının ülkemizdeki gelişim sürecini incelerken 
ülkenin toplumsal yapısındaki değişimleri de göz önünde bulundurmak 
gerekir. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyse birlikte ülkede yönünü Batı’ya 
çeviren bir toplumsal anlayışın hakim kılınması amaçlanmıştır.  Bu 
Batılılaşma hareketinin doğal bir sonucu olarak da Türk aile yapısında 
bazı köklü değişiklikler yaşanmıştır. Ailenin vazgeçilmez ve potansiyeli 
en yüksek bireyi konumunda olan çocuk da bu değişimlerden ve yaşanan 
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gelişmelerden doğal olarak etkilenmiştir.  Cumhuriyet’in ilanından 1950’li 
yıllara kadar yazılan çocuk edebiyatı eserlerinde çocukların kahramanlıkları 
destansı bir şekilde aktarılarak ülkesini seven, milli değerlerini gözeten, 
kahraman, çalışkan bir çocuk figürü gelecek nesillere “rol model” olarak 
sunulmuştur. Bunu yaparken de edebiyat bir yönlendirme ve şekillendirme 
aracı olarak kullanılmıştır. 

İmparatorluk ideallerinden sıyrılıp ulus devlet fikrini benimseyen 
yeni Cumhuriyet, devletin geleceği ve devamlılığı için sistematik ve 
bilinçli bir çocukluk politikası izleme noktasında önemli adımlar atmıştır. 
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara yönelik 
sözleri, 23 Nisan’ın 1929 yılında “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” 
olarak ilan edilip o yıldan itibaren düzenli olarak çocuk bayramı olarak 
kutlanması Cumhuriyet’in çocuklara verdiği değeri göstermektedir. Ancak, 
burada çocuklara armağan edilen 23 Nisan bayramının tam adından da 
anlaşılacağı üzere ulusal egemenlik vurgusu ile çocukların aynı bağlamda bir 
araya getirilmesi o dönemde çocuğa atfedilen “yurttaş çocuk” misyonunun 
politik bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Ülkesi ve ülküsü için çalışmak, dürüst olmak, yalan söylememek, 
vatanı sevip korumak ve çalışkan olmak gibi özellikler dönemin ideal 
çocuğundan beklenen davranışlar olarak sıralanabilir. Ülkesinin geleceği 
ve refahı için yılmadan çalışmak, doğru olanı yapmak ve yalandan uzak 
durmak yaratılmaya çalışılan çocukluk algısının başlıca unsurları olmuştur. 
Çocuğun çalışkanlığına, dürüstlüğüne yapılan vurgu dönemin çocuk 
kitaplarına da yansımış, hatta çalışkan olmanın Türk ulusuna mensup 
olmanın en esaslı vazifelerden olduğu dile getirilmiştir. Reşat Galip’in  23 
Nisan 1933 yılındaki “ Büyük Türk yarınının yapıcıları arasına girmek için 
şimdiden hazırlanın güzel çocuklar, daima kulağınızda çınlasın ki çalışkan 
olmayan Türk sayılmaz, ahlaklı olmayan Türk olamaz. Şimdiden bağırarak 
söylüyorum ki sizlerden çalışmayanlar, iyi yetişmeye kulak asmayanlar 
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bizim yarınki düşmanlarımızdır” sözleri Türk olmak ile çalışkan olmanın 
o dönemde toplumda eşdeğer görüldüğünün ispatı şeklindedir (Aktaran 
Öztan, 2011: 105). Benzer şekilde, 1940 yıllarda yazılan çocuk edebiyatı 
eserlerinde de çocuğa tembellikten kaçınmaya, çalışkan olmaya yönelik 
mesajların verildiği görülmektedir. Tevfik Atay’ın çocuklara tembellikten 
uzak durmalarını öğütlediği şu sözleri dikkat çekicidir:

Tembel bir genç hazır yiyici vaziyetinde kalacağından onun 
insanlık ve ulus camiası için kıymeti de bir şey ifade etmez. 
Hatta biraz daha ileri giderek böyle birinin herkese zararı 
dokunur diyebiliriz. Bu gibilerin ana ve babasının da herkesten 
alacağı bir “lanet”ten başka ne olabilir? (1948: 15)

Erken Cumhuriyet döneminin ideal çocuğuna atfedilen ve çocuklar 
için yazılmış çok sayıda eserde dikkat çeken bir diğer özellik ise yalandan 
sakınmaktır. Etrafındakileri kandıran, onlarla alay eden, bilerek ve isteyerek 
insanları yanlış bilgilendiren çocukların çok büyük suç işledikleri hem 
dönemin ders kitaplarında hem de edebiyat eserlerinde sıkça vurgulanmıştır. 
Söz konusu dönemin ideolojisine göre çocuk, özellikle Türk çocuğu her 
ne sebeple olursa olsun asla yalan söylemez ve söyleyemez. Eğer Türk 
çocuğu yalan söylerse başına gelen musibetlerle doğru yolu bulur ve 
yanlış yaptığını anlar. Bu dönemde yazılan çocuk eserlerine bakıldığında 
bu didaktik temaların yoğun bir biçimde işlendiği ve çocukların da bu 
doğrultuda yetiştirilmeye çalışıldığı göze çarpmaktadır. Dönemin çocuk 
neşriyatlarında Türk çocuğunun hata yapmasına yer yoktur. Çocuk, daima 
iyiyi, doğru olanı yapmakla mükelleftir. Çocuğun iyi olanı ve doğruyu 
aradıkça, yalandan sakınıp dürüst oldukça erdemli bir birey olabileceği ve 
toplum tarafından takdir görüp ödüllendirileceği görüşü edebiyat eserleri 
ve ders kitapları aracılığıyla çocuklara aşılanmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet 
çocuğuna atfedilen dürüstlük özelliği sayesinde çocuk başına gelecek tüm 
kötülüklerden kurtulmayı başarabilecek güçtedir. Çocuklara yüklenen ve 
hatta diğer uluslardan çocuklara karşı bir üstünlük sağlama olarak görülen 
dürüstlüğü Zeynettin Akkök şöyle ifade etmektedir: 
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Cumhuriyet çocuğu doğru söyler, yalan söylemekten kaçınır; 
özü ve sözü doğru ve temiz gönlü vardır. Kendi zararına da 
olsa doğruyu söylemekten çekinmez. Türk olmayan çocukların 
kimse sözüne inanmaz. Tabiat, yaradılış, Türkün büyüğünü ve 
küçüğünü bütün milletlerin üzerine fazıl ve faik yaratmıştır. 
Nasıl ki insanlar hayvanlar üzerine hakim ise Türk çocukları, 
Türk olmayan çocukların üzerine ahlaken hakimdir ( 1935: 28). 

Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra çocuklara yönelik hikaye ve 
tiyatro türünde çok sayıda eser kaleme alan Aka Gündüz, bu eserlerinde yeni 
devlet yönetimini, Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmeyi amaçlamıştır. 
“Köy Muallimi”, “Beyaz Kahraman”, “Gazi Çocuklar İçin” gibi eserlerinde 
yurdunu seven, ülküsünün peşinden giden, milli bilince ve ahlaka sahip 
kahramanları çocuklara örnek olarak göstermiştir (Sınar, 2007: 64). 
Cumhuriyet ve sonrası dönemde çocuğa atfedilen bir diğer önemli özellik 
ise çalışmanın erdemliliği ve üretkenliktir. Ülkenin kalkınması ve daha önce 
düşülen hatalara tekrar düşülmemesi, Başöğretmen Atatürk’ün gösterdiği 
muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çocuk kitaplarında, çocuklara 
anlatılan hikayelerde ve onlar için yazılmış şiirlerde sürekli çalışma vurgusu 
yapılmıştır Aka Gündüz’ün bir süre ders kitaplarında da yer alan “Anadolu” 
başlıklı şiiri Türk çocuğundan ülkesi için çalışması beklendiğini kanıtlar 
niteliktedir: 

Kuvvetlidir Türk'ün kolu, 

Doğruluktan her bir yolu , 

Baştan başa Türkle dolu , 

Anadolu, Anadolu .. 

Türk çocuğu küçük yaştan , 

Ekmeğin! söker taştan . 

Kurtulmuştur yeni baştan , 

Anadolu, Anadolu .. 

Çalışmanın vardır tadı , 
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Tembelliğe alışmadı , 

Türk cennetinin bir adı : 

Anadolu, Anadolu ... (Akt. Öztan, 2011: 109). 

Cumhuriyet çocuğundan çalışkan olmasının ve ülkesi için üretken 
olmasının yanı sıra eğitimli ve bilgi sahibi olması da beklenmiştir. Bu 
sayede çalışkan, iyi eğitimli ve donanımlı bir birey olarak yetişip ülkesinin 
kalkınmasına katkı sağlayacağı mesajı edebiyat eserleri üzerinden verilmeye 
çalışılmıştır. Bu bağlamda çocukların eğitim görmeleri için kurulan okullar 
ve bu okullarda onları eğitmek için çalışan öğretmenler çocuk kitaplarında 
neredeyse kutsal kabul edilmiştir. Dönemin çocuk kitaplarında okuldan 
kaçanların, eğitime karşı koyup direnenlerin ihanet içerisinde oldukları, 
cehaletin gericiliği ve yobazlığı tetiklediği sıklıkla vurgulanmıştır. Çocuklar 
için yazılan metinlerde okula gitmenin, derslerini takip etmenin hayati 
derecede önem arz ettiği, her ne sebeple olursa olsun derslerden geri 
kalınmaması gerektiği, ders çalışmanın eğlence ve oyundan önce geldiği 
yoğun bir şekilde işlenmiştir. Kırsal kesimden ya da şehirden olduğuna 
bakılmaksızın tüm ülke çocuklarının modern bir eğitime tabi tutulması 
gerektiği, bu sayede çocukların ülkesine daha iyi hizmet edebileceği 
savunulmuştur. 

Cumhuriyet çocuğuna atfedilen en belirgin özelliklerinden birisi 
de modern olmasıdır. Özellikle 1928 yılında yapılan harf devrimi ile 
Latin alfabesine geçilmiş ve ülke çapında bir eğitim öğretim seferberliği 
başlatılmıştır. Bu dönemde çocuklar için yazılan edebiyat metinlerindeki 
Batılılaşma vurgusu dikkat çekmektedir. Çocuklara yönelik edebiyat 
eserlerinde Batılılaşmanın, başka bir deyişle modern olana ulaşabilmenin 
bir ayağını ise Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde 
dünya edebiyatından çok sayıda klasik eserin çocuklar için çevrilmesi 
oluşturur. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda “müstakbel yurttaş” 
veya  “cumhuriyet çocuğu” gibi tanımlamalarla çocuğa “geleceğin teminatı” 
misyonu yüklenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çocukların eğitimine büyük 
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özen gösterilmiştir. Bu döneme ilişkin durumu Öztan şöyle ifade etmektedir: 

… Yine Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı 
dönemde, Türkçeye çevrilen Batı klasikleri içerisinde çocuk 
edebiyatı kitapları da yer almıştır. Tüm bunlara ilaveten, ilk 
mektepten başlayarak çocukların içinde rol alabileceği “eğitici” 
nitelikte oyunlar ve piyesler yazılmış ve okullarda, halkevlerinde 
sahnelenmiştir. Söz konusu bu eserlerin içerisinde yer alan temel 
öğelerin tespiti ve resmi kaynaklardaki benzerleri ile birlikte 
değerlendirilmesi, cumhuriyetin “ideal çocuğu”ndan beklenen 
davranışların ipuçlarından büyük ölçüde sergilemektedir 
(Öztan, 2011: 67). 

1928 yılında Arap Alfabesinin kullanımdan kalkması ve yerine 
Latin Alfabesinin getirilmesi ile ülke çapında başlatılan okuma yazma 
seferberliği sonucu basılı edebiyat eserleri sayısında ciddi bir artış meydana 
gelmiştir. Bu artış sadece yetişkinlere yönelik edebiyat eserlerinde değil, 
aynı zamanda çocuklara yönelik telif, çeviri ve uyarlama eser sayılarında da 
görülmüştür. Özellikle, Nimet ve Rakım Çalapala (1933) tarafından kaleme 
alınan “87 Oğuz”, Huriye Öniz’in yazdığı ve 1936 yılında yayınlanan 
“Köprü Altı Çocukları”, 1936 yılında İskender Fahrettin Sertelli tarafından 
yazılan “Tahtları Deviren Çocuk” ve Cahit Uçuk’un 1937 yılında kaleme 
aldığı “Türk İkizleri” gibi eserler dönemin çocuklarına didaktik ögelerin 
verildiği çocuk romanı türüne örnek olarak gösterilebilir (Güleç – Geçgel, 
2005: 4). 

Eserlerinde oldukça yalın ve akıcı bir Türkçe kullanan Reşat Nuri’nin 
eserleri de çocuklar tarafından ilgiyle okunmuş, hatta ders kitaplarında onun 
eserlerinden metinlere yer verilmiştir. Ayrıca, Reşat Nuri’nin “Şemsiye 
Hırsızı”, “Babür Şah’ın Seccadesi”, “Bir Kır Eğlencesi”, “İstiklal” gibi 
doğrudan çocuklara yönelik tiyatro eserleri de mevcuttur (Sınar, 2007: 66). 
Çocuklara yönelik tiyatro çalışmaları da yine Cumhuriyet’in kurulmasından 
sonra başlamıştır diyebiliriz. Muhsin Ertuğrul’un 1935 yılında yayınladığı, 
Türkiye’de çocuk tiyatrosunun nasıl olması gerektiğini vurgulayan “Çocuk 
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Tiyatrosu” başlıklı yazısı bu alanda önemli gelişmelerin kapsını aralamıştır. 
Aynı yıl, Muhsin Ertuğrul öncülüğünde İstanbul Şehir Tiyatroları kapsamında 
bir çocuk tiyatrosu kurulmuştur. Hayatlarında ilk defa tiyatronun atmosferini 
hissedecekleri, tiyatronun ne olduğu konusunda çocuklara bilgi veren ilk 
çocuk oyunu olan “Çocuklara İlk Tiyatro Dersi” isimli oyun M. Kemal 
Küçük tarafından bu dönemde kaleme alınmıştır (Özertem, 1979: 44 – 49). 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çocuk sevgisi temalı 
şiirlerde bir artış görülmektedir. Çocuk, bu şiirlerde “geleceğin umudu”, 
“mutluluk kaynağı”, “güvenin teminatı” olarak tasvir edilmiştir. Behçet 
Kemal Çağlar, Hasan Ali Yücel gibi önemli isimler şiirlerinde bu temaları 
vurgulamışlardır. Bu dönemde yazılan ve çocuk, çocukluk temalarını işleyen 
şiirlere bakıldığında tasvir edilen çocuk figürünün kahraman, vatansever 
olarak karşımıza çıktığı, çocukların onlardan beklenenin aksine “çocukça” 
davranmadığı göze çarpmaktadır. M. Faruk Gürtunca tarafından 1928 
yılında yazılan “Çocuklara Şiir Kitabı”,  Faruk Nafiz Çamlıbel’in 1938 
yılında kaleme aldığı “Akıncılara Türküler”, Mehmet Necati Öngay’ın 
“Çocuk Şiirleri” ve “Çocuklara Sevgi Şiirleri”, Hıfzı Tevfik Gönensay’ın 
“Oğuz Destanı”  gibi eserler Cumhuriyet ve sonrası dönemde çocuklara 
yönelik yazılan şiir kitaplarından bazılarıdır (Sınar, 2007: 68). 

Çocuklara yönelik ilk biyografi türünden eserlerin yayınlanması 
da yine Cumhuriyet sonrası döneme rastlamaktadır. Rakım Çalapala’nın 
1944 yılında yazdığı “Mustafa Atatürk’ün Romanı” ve Falih Rıfkı Atay 
tarafından 1955’te yazılan “Babamız Atatürk” bu dönemde çocuklar için 
kaleme alınan ilk biyografi türünde eserler olma özelliğini taşımaktadırlar 
(Sınar, 2007: 68). Bu iki örnekten de anlaşılacağı üzere modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı çocuklara 
örnek olarak gösterilmiş, rol model olarak Atatürk sunulmuştur. Bu durum 
1950’li yıllarda da olsa “Cumhuriyet çocuğu” anlayışının benimsetilmeye 
devam edildiğini göstermektedir.

Çocuk edebiyatının vazgeçilmez türlerinden olan masal ve öykü 
türüne yönelik çalışmalara baktığımızda da telif eserlerde Cumhuriyet ile 
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birlikte bir hareketlilik göze çarpmaktadır. Cumhuriyet sayesinde kimliğini 
bulan Türk çocuğu için bu sevindirici bir gelişme olarak kabul edilebilir. 
Söz konusu dönemde masal ve öykü denilince eserleri ile akıllara gelen 
önemli isimlerden birisi de Eflatun Cem Güney’dir. Halk edebiyatından 
hikayeleri, masalları ve destanları derleyerek ve aslına uygun olarak 
yayınlayan Güney, çocuklara yönelik ilk masal kitabı olan “Dertli Kaval”ı 
1945 yılında yayımlamıştır. Güney’in diğer masal kitapları arasında, “En 
güzel Türk Masalları”, “Nasreddin Hoca Fıkraları” , “Bir Varmış Bir 
Yokmuş” gibi eserler yer almaktadır (Güleç –Geçgel, 2005: 5-6). Çocuk 
masalları alanında önemli bir isim de Cahit Uçuk’tur. “Kırmızı Mantarlar”, 
“Türk Çocuğuna Masallar”, “Ateş Gözlü Dev” gibi eserler yazarın çocuk 
edebiyatına kazandırdığı önemli eserlerinden bazılarıdır. Hayatının 
büyük bir kısmını çocuklar için yazmaya adayan Uçuk, roman, masal, 
öykü türünde yazdığı eserlerinde genellikle hedef kitlesi olarak 8 -16 yaş 
aralığındaki çocukları belirlemiştir. Yazar, eserlerinde aile olmanın önemini, 
erdemli ve dürüst insan olmayı, çalışıp ülkesine hizmet etmeyi, eğitimli bir 
birey olmayı, aile fertleri arasında ilişkilerde sevgi ve saygı çerçevesinde 
hareket etmeyi çocuklara öğütler. Uçuk’un 1937 yılında yayımladığı “Türk 
İkizleri” isimli eseri pek çok dile çevrilmiş ve dünya çocuklarının ilgisini 
çekmiştir. Çalışmanın, dürüst olmanın, sadakatin, aile sevgisinin öğütlendiği 
ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in insanımıza sağladığı faydaların 
anlatıldığı bu eser ile Uçuk, 1958 yılında Hans Christian Andersen Masal 
Ödülü” yarışmasında onur ödülü almaya hak kazanmıştır. 

Tüm bu örneklerden yola çıkarak, Cumhuriyet ile birlikte 
toplumumuzdaki çocuk ve çocukluk algısında bir değişim yaşandığını 
ve bu değişimin çocuklar için yazılan edebiyat eserlerine de yansıdığını 
söyleyebiliriz. Diğer taraftan, yeni kurulan bir yönetim sisteminin geleceğe 
yönelik kaygıları nedeniyle geleceğin yetişkinleri olarak görülen çocukları 
ülkenin çıkarları ve hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve eğitmek için 
edebiyat eserlerini de araç olarak kullandığı görülmektedir. 
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Dönem itibariyle vatansever, çalışkan, üretken, tembellikten 
sakınan, asla yalan söylemeyen ve doğruluktan taviz vermeyen bir çocuk 
figürü oluşturmak amaçlandığı bu örneklerde açıkça görülmektedir. Elbette 
çocuğun bu özelliklere sahip olmasında bir sakınca yoktur. Kaldı ki bunlar 
hem bireyin kendisi hem de içinde yaşadığı toplum için fayda sağlayacak 
özelliklerdir. Fakat burada yanlış olan bunu edebiyat yoluyla yapmaya 
çalışmaktır. Edebiyatın böyle bir misyonu olduğunu söylemek ya da 
edebiyata böyle bir misyon yüklemek, çocuğu edebiyat ile şekillendirmeye 
çalışmak yanlıştır. Bu dönemlerde yazılan eserlerin bazılarında, en azından 
bu çalışmada incelenenlerde didaktik üslubun ön planda olduğunu ve çocuğu 
idealize etmek maksadıyla kaleme alındığını söyleyebiliriz.
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Fantastiğin Politik ve Toplumsal İşlevi

Yasemin Yılmaz

Batı edebiyat kanonunda klasik masalların değerini ve yazınsal 
nitelikleri açısından önemini reddetmeyen, bununla birlikte 19. yüzyıldan 
itibaren önem kazanmaya başlayan masalların yeniden yazım pratiklerini 
gerekli ve kaçınılmaz gören masal araştırmacısı ve folklör uzmanı John 
Zipes, gerek klasik gerek yeniden yazılan masallarda kullanılan fantastik 
öğelerin toplumsal ve politik bir işlevi olduğunu iddia eder. Fairy Tales and 
the Art of Subversion kitabında  Batı edebiyatlarında klasik masalların tabiri 
caizse ters yüz edilerek (subvert) yeniden yaratılmasını tarihsel bir çerçeve 
içerisinde anlatan yazar, nükleer savaş tehditlerinin, ekolojik tahribatın, 
ekonomik buhranların ve baskıcı yönetimlerin ağırlığının git gide daha 
da yoğun hissedildiği bir dünyada klasik masalların kucaklayıcı ve umut 
vaadedici özelliklerinin artık ön plana çıkamadığını vurgular. Dahası, 
yaşanan iki büyük dünya savaşı sonrası değişen toplumsal ve kültürel 
değerlerin, gelişmekte olan teknolojinin ve bunların sonucunda çocuk ve 
çocukluk algısının değişime uğramasının yüzyıllar öncesinin feudal ve 
ataerkil toplum yapısına uygun düşen masalları ne denli geçersiz kıldığını 
da örneklerle açıklar (Zipes 2012: 169). Bir masal bilimci olarak Zipes 
hiçbir eserinde klasik masalları tamamıyla yok saymaz. Hatta bütün bir 
klasik kanonun artık gereksiz ya da modası geçmiş sayılarak reddedilmesini 
akılsızlık olarak niteler. Zipes için önemli olan masalları ortaya çıktıkları 
zaman ve evrildikleri toplumun değerlerini düşünerek değerlendirmektir1. 

Zipes’in Batı kanonu özelinde öne sürdüğü görüşlerini Doğu 
masal geleneği için de düşünmek ve Türkiye’de klasik masal geleneğini 
alt üst ederek yeniden yaratım masalları ortaya koyan yazarları incelemek 
fantastiğin politik ve toplumsal işlevi konusunda aydınlatıcı olacaktır. On 
beş yazarın on beş masalı yeniden yazdığı Bana Masal Anlat (2014) kitabı 

1-  Ayrıntılı bilgi için Fairy Tales and the Art of Subversion kitabının 1. 6. ve 8. bölümlerine 
bakılabilir. Özellikle George MacDonald, Oscar Wilde ve L. Frank Baum’un eserleri 
üzerine yapılan derinlikli analizler yeniden yaratım masallarında fantastic öğelerin 
kullanımı konusunda aydınlatıcı olacaktır.  
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“Rapunzel”, “Hansel ile Gretel”, “Uyuyan Güzel” gibi Batı kanonunun 
klasik masallarının ve “Alaattin’in Sihirli Lambası”, “Duha Koca Oğlu Deli 
Dumrul” ve “Kuyruğu Zilli Tilki” gibi Doğu kanonunun önemli masallarının 
yeniden yazılmış örneklerinden oluşur. Aslı Tohumcu’nun 2021 yılında 
yayımlanan kitabı Öyle Değil, Böyle!’de ise klasik masal karakterleri 
yeniden yazılmış bir çağdaş anlatıda okurun karşısına çıkar. Bana Masal 
Anlat bir yeniden yazım örneği iken, Öyle Değil, Böyle birden fazla masalın 
birbirine karıştığı masal içinde masaldır. Her iki örnek de Türk çocuk 
edebiyatında klasik masalların sorgulandığı, fantastik öğelerin toplumsal 
normların korunmasında ve kimlik rollerinin içselleştirilmesinde değil 
değişen toplumsal ve kültürel yapıları dikkate alan yeni okuma deneyimleri 
sunmada etkili olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle de eleştirel masal 
okuma örneği sunan kitaplar fantastik türün dönüştürücü ve yeniden yaratıcı 
işlevine işaret etmekte, geniş kabul görmüş değer yargılarını alaşağı ederek 
politik bir misyon edinmektedir.

  Her ne kadar bir tür olarak fantastik, politikayla birlikte pek 
düşünülmese de fantastik, temelde oldukça politik bir türdür. Terry 
Eagleton’un ‘politik’ tanımlaması fantastiğin politik işlevinin anlaşılmasında 
yol göstericidir. Eagleton’a göre politik, bireylerin toplumsal yaşamlarını 
düzenleme biçimlerinden başka bir şey değildir (Eagleton 1983: 194). 
Toplumların yaşayış şekilleri, gündelik yaşam pratikleri özünde bireylerin 
toplu olarak yaptıkları seçimlerdir ve bu seçimler belirli davranış kalıpları 
yarattığı gibi toplumdaki  güç dinamiklerini de belirler. Örneklendirmek 
gerekirse bir toplumda çocuk sahibi olan çoğu kadının gündelik yaşamlarını 
nasıl planladıkları, çocukları ve eşleriyle kurdukları ilişki birbirlerine 
benzemekte, benzer davranış kalıpları toplumun anneliğe ve kadınlığa 
olan bakış açısını yansıtmaktadır. Bu yönüyle anne-çocuk, baba-çocuk 
ve eşler arasındaki ilişkilere bakarak toplumdaki güç dinamiği ya da 
iktidar mekanizması hakkında fikir üretmek mümkündür. Fantastik türü 
toplumdaki kısıtlayıcı güç mekanizmalarına karşı bir özgürlük alanı olarak 
konumlandırmak, fantastik öğeler kullanılarak yazılan çağdaş masallara ya 
da yeniden yazılan masallara toplumsal bir işlev yüklemektedir. Öyle ki 
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klasik masalların feudal ve ataerkil düzeni korumak şeklinde açıklanabilecek 
toplumsal işlevi, artık toplumsal kabulleri sorgulayan ve hatta yıkan bir 
tutuma dönüşür. 20. Yüzyıldan itibaren artan tüketim alışkanlıklarının ve 
manipülatif medyanın kontrolündeki bireyin kendini kıstırılmış hissettiğini 
iddia eden Zipes, toplumları baskılayan totaliter eğilimlerin bireylerin kendi 
yaşamlarını kurgulama yetilerini ellerinden aldığını söyler. Hem doğu hem de 
batı toplumlarında toplumsal gelişmenin bireylerin özgürlüğüyle doğrudan 
ilintili olduğu gerçeğinden yola çıkarak masallardaki fantastiğin sunduğu 
özgürlük alanına artık daha fazla ihtiyaç duyulduğu vurgulanır (Zipes 
2012: 170). Fantastiğe ve masala atfedilen bu özgürleştirici rol, değişime 
ve toplumsal gelişime olan inancın da hala baskın olduğunu, umudun hala 
kaybedilmediğini ortaya koyar2. Gerek çağdaş masal gerekse yeniden 
yaratım masallarında fantastik öğeler bireylerin kendi gerçekliklerine 
eleştirel bir gözle bakmalarını, toplumsal normları sorgulamalarını ve 
yaşamlarında inisiyatif almalarını mümkün kılar.

Bir Masal Anlat kitabının çoğunlukla yapı sökümü tekniği 
kullanılarak yeniden yazılan masalları kadın-erkek, yetişkin-çocuk, doğa-
insan ilişkilerini irdeleyerek güncel sorunları ele almakta, okura toplumdaki 
yerini, kimliğini ve evrendeki rolünü sorgulatmaktadır. “Bremen 
Mızıkacıları” masalını yeniden yorumlayarak kaleme alan Zeynep Köylü, 
masal mekanını fantastik öğeler kullanarak yeniden kurgular. Hayvanların 
yaşadığı Orman Gezegeni ve “yaratık” olarak adlandırdığı insanların 
yaşadığı Taş Gezegeni karşıtlığı üzerine kurduğu anlatıda doğanın insan 
eliyle tahrip edilmesi sorununu insan-hayvan ilişkisi çerçevesinde ele alır. 
Masal anlatıcısının hayvan karakterlerden bahsederken kullandığı “bizim üç 
kafadar” ve insanlar için kullandığı “yaratıklar” ifadelerinde dilsel anlamda 
bir tezatlık gözlemlenir. Anlatıcı müzik seslerinin yükseldiği Orman 
Gezegeni’ni tanıdık bir mekan olarak sunarken, Taş Gezegeni’nden yükselen 
ses ve ışıkları “garip” olarak niteleyerek bir ayrışmaya işaret eder. İnsanın 

2- Belki de iyiye, umuda, değişime dair bu inanç Zipes’ın distopik öğeler kullanarak 
klasik masalları yeniden yaratan Angela Carter gibi yazarlardansa eserlerinde toplumsal 
birlikteliğe, bireylerin uyumuna vurgu yapan George MacDonald gibi yazarları örnek 
olarak seçmesine sebep olur. 



88

yıkıcı doğasını onu yakından tanıyan kedinin ağzından dinleyen hayvanlar 
Orman Gezegenini kurtarmanın tek yolunun onu insansızlaştırmak olduğuna 
karar verir. “Yemeğimi verirler, bana iyi bakarlar ama ağaca, yaprağa öyle 
değil. Yakarlar, keserler, beton binalar yaparlar” (150). Grimm Kardeşlerin 
klasik masalında haydutların kaçmasıyla boşalan eve yerleşen hayvanlar, 
Köylü’nün anlatısında yaratıkların korkarak Orman Gezegenini terketmesi 
sonucu ağaçlarıyla ve müzikleriyle özgür kalırlar. Bir yeniden yaratım 
örneği olan masalda insan, doğanın mutlak hakimi pozisyonunu kaybeder, 
doğayla ilişkisi onu tüketme üzerine kurulu olduğu için gökteki dolunayı 
tanıyamaz ve kendisini yabancı hissettiği bir gezegenin tamamlayıcı bir 
parçası olamayarak yalnızlaşır.

İnsan-hayvan karşıtlığını insanın üstünlüğünü ön plana çıkararak 
veren bir klasik masal örneği olan “Kurbağa Prens”, ana karakteri prensin 
kurbağaya dönüşümünü istenmeyen ve hoşnutsuzluk yaratan bir durum 
olarak sunar. Şair Elif Sofya’nın çağdaş anlatısında ise prens tekrar 
kurbağaya dönüşür. Dönüşüm motifinin, prens ve prenses arasındaki aşk 
ve evlilik temalarının değiştirilmediği kurguda insanı güzelle ve hayvanı 
çirkinle bağdaştıran bakış açısı terk edilmiş, insan olmak tercih edilmeyen 
bir durum olarak sunulmuştur.

Geleneksel toplum yapısında güce dayalı sorunlu ilişkilerden biri de 
ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkidir ve bunun en çarpıcı yansımalarından biri 
Grimm Kardeşlerin “Rapunzel” masalında görülür. Cadı karakterinin kuleye 
hapsettiği Rapunzel üzerinde kurduğu otorite ve kendisine karşı gelinmesine 
karşılık olarak kullandığı ceza mekanizması, ebeveyni sorgulanmadan itaat 
edilmesi gereken bir otorite konumuna yerleştirirken, çocukları yetişkinler 
arasında bir alışveriş nesnesine dönüştürür. Betül Dünder’in masal dili 
kullanarak yeniden yarattığı anlatıda ise cadı karakteri komşu kadına 
dönüşür ve çalma eylemi masaldan kaldırılır. Asıl adı Elizabeth olan çocuk 
karakter anne-babası ve komşu kadın arasındaki ilişkinin bir nesnesi değil, 
ilişkiyi olumlu anlamda dönüştüren irade sahibi bir karakterdir. Anne ve 
babasının komşularına verdikleri sözü tutmadığını öğrenen Elizabeth 
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kendisine Rapunzel adını verir ve kendi kararıyla kuleye gider. Söz tutmanın 
ve saygıya dayalı iletişimin öneminin vurgulandığı çağdaş anlatıda kuleye 
çıkan “delikanlı”, Rapunzel’e evlilik vaadi yerine adının “dünyanın bütün 
çocukları” tarafından her zaman hatırlanacağı sözünü verir (30). 

Yeniden yazılan masallarda güç ilişkisinin ters yüz edilmesi sadece 
karakter değişimleri üzerinden değil dildeki değişimle de mümkündür. 
Betül Tarıman’ın yazdığı “Parmak Kız” metninde klasik masaldaki prensese 
dönüşme motifi sorgulanmış ve prenseslik idealize edilmemiştir. Pamuk 
Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki prens kimliğinden sıkılarak Parmak 
Kız’ın hikayesine giren prens için kaçış Parmak Kız ile evlenip bir başka 
ülkenin kralı olmaktır ancak Parmak Kız evlilik ve statüko üzerinden gelen 
mutluluğa kararlı bir dille karşı çıkar: “Olmaz! Kesinlikle olmaz! Hem ben 
kraliçe falan olmak istemiyorum. En büyük hayalim bir yaprağın gölgesinde 
karıncalar, tırtıllar, kuşlarla birlikte mutlu olmak” (39). Masaldaki mutlu 
son Parmak Kız’ın bu kararlı tavrının prensi de etkilemesi ve onun da 
“tacını, pelerinini, ren geyiği derisinden ayakkabılarını” çıkararak bir başka 
yöne gitmeye karar vermesidir. Kendisine sunulanı koşulsuz kabul etmeyen 
ve isteklerini açıkça dile getirebilen bir kadın karakter üzerinden değişen 
toplumsal değerlerin edebiyata yansıması ortaya konulmuştur.

Parmak Kız’ın kraliçeliğe ve prensle evliliğe tercih ettiği yaşam 
doğada, hayvanlarla birlikte sürdürebileceği bir yaşamdır. Bana Masal Anlat 
kitabının genelinde öne çıkarılan insan-insan olmayan ve insan-evren ilişkisi 
Öyle Değil, Böyle! Kitabının da temel temalarından biridir. Aslı Tohumcu’nun 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UN Women’ın “Awake Not Sleeping” 
projesi için kaleme aldığı “The Storyteller” öyküsünden uyarlanan eserinde 
ön planda cinsiyet rolleri sorgulanırken alt metinde hayvanlarla özleşleşen 
belirli stereotipik ifadeler ters yüz edilmiştir. Masalcı adı verilen karakterin bir 
yazı masası altında elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunmasıyla açılan öyküde 
Kırmızı Başlıklı Kız’ın başlığı, Rapunzel’in saçları gibi tanıdık motiflere 
özgürleştirici bir rol verilmiştir. Kırmızı başlık masalcının ağzını, sarı saçlar 
ayaklarını ve ellerini bağlamıştır. Klasik masalların ataerkil düzeni koruma 
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misyonuyla hareket eden erkek masalcısı artık işlevsizleştirilmiş, farklı 
masalların karakterleri bir araya gelerek yepyeni bir masalda özgürleşmenin 
hayalini kurmaya başlamıştır. Özgürleşme sadece kadının özgürleşmesine 
indirgenmemiş, erkeklik rolleri ve hayvan temsilleri de sorguya açılmıştır. 
“Ejderhalar, uyduruk nedenlerle kuleye hapsedilen prenseslerin başında 
nöbet tutmaktan bıkmışlardı...Kurt, büyükanneyle torununu yemek; avcı, 
kurdun karnını deşmek istemiyordu artık” (10). Klasik masallarda kurda 
yüklenen kötü niyetli avcı kimliği daha önce Ronald Dahl, Angela Carter, 
James Thurber3 gibi yazarların eserlerinde parodileştirilmiş, klasik masal 
kurdun bakış açısından yeniden yazılmıştır. Tohumcu’nun Kırmızı Başlıklı 
Kız ve kurt arasındaki arkadaşlığı vurgulaması, kurdun gözlerindeki 
kırmızılığı vahşiliğine değil de yeni bir masala girecek olmanın heyecanına 
bağlaması benzer bir parodi kullanımını göstermektedir. Benzer şekilde 
avcıyla ceylanın “kucaklaşması” masallardaki alt edilen-alt eden karşıtlığını 
ortadan kaldırmış beraber yaşamayı, uyum ve birlikteliği öne çıkarmıştır. 
Klasik masalların yeniden yazımına artan ilgi hayvan-insan ilişkisi temalı 
örnekleri çoğaltmakta, gelenksel metinlerin feminist, antikolonyal, kültürel 
materyalist okumalarına da açık kapı bırakmaktadır (Murai & Kato 2019: 
722). Tohumcu’nun hayvanlarla insanları aynı düzleme oturtan anlatımı 
insanın kendi dışındaki varlıklarla bir arada varoluşunu yeniden düşünmenin 
gereğini de ortaya koymaktadır.     

Kitapta sorgulanarak ters yüz edilen bir diğer unsur ise güzellik 
motifidir. Eril söylemin idealleştirdiği ve kadının dış görünüşünde ifade 
bulan güzellik, klasik masallarda iyi karakter olmanın koşullarından da 
biridir. Güzellik öylesine başat bir faktördür ki Uyuyan Güzel ve Külkedisi 
örneklerinde olduğu gibi ana karakterin prensin dikkatini çekerek mutlu son 
olan evliliğe ulaşmasını sağladığı gibi Pamuk Prenses’in kötü kalpli üvey 
annesinin en güzel kadın olma rüyasına engel teşkil ederek bu sefer kadınlar 
arasında bir güç savaşının ortaya çıkmasına sebep olur. Yukarıda bahsedilen 
BM Kadın Birimi girişimi kadınlığı salt güzelliğe ve doğurganlığa indirgeyen, 
3- “The Girl and the Wolf,” (1939). James Thurber., “The Werewolf”, “The Company of 
Wolves”, “Wolf-Alice,” (1979) Angela Carter, “Little Red Riding Hood and the Wolf,” 
(1982) Ronald Dahl
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kadın bedenini arzu duyulan cinsel bir nesne olarak gören eril yazının – daha 
önce defalarca yapı söküme uğratılmasına rağmen – yepyeni bir söylemle 
değiştirilmesi gereğinden doğmuş, Aslı Tohumcu bu amaca mizah dozu 
yüksek ve karşıtlıklar üzerine kurulmamış bir dille katkıda bulunmuştur. 
Tohumcu’nun anlatısında Kötü Kalpli Kraliçe, Pamuk Prenses’e kollarını 
açan sevgi dolu bir üvey anne, “aklını güzellikle bozmuş” dediği aynayı 
arkasında bırakan özgür bir kadın figürüdür. 

Öyle Değil, Böyle!’de masal karakterlerinin Masalcı’ya tek tek 
isyan ederek masallarını terk etmeleri klasik masallardaki eril söylemin 
çok daha kapsayıcı ve özgürleştirici bir söylemle değişmesine duyulan 
ihtiyacı temsil eder. Kendi masallarında değişmesi gereken noktaları tek 
tek dile getiren karakterler yeni bir masalın nasıl yazılacağı konusunda 
bir görüş birliğine varamazlar. Masalcının kapısını çalan esrarangiz çocuk 
ise yepyeni bir masal yaratacak olan kişidir. Tohumcu çocuk karakterin 
cinsiyetini açıkça belirtmez. Üzerinde “lacivert eşofman altı” ve “kiremit 
rengi bir tişört” olan “saçları ensesinde” bir çocuk karakterin kadın ya da 
erkek olması değil, Masalcı’nın yazdıklarını “klişe” olarak nitelendirmesi 
önemli bir husustur. Cinsiyet kimliklerinden bağımsız, insan ilişkilerine 
daha bütünsel bir bakışla eğilen bir anlatı, kadın-erkek ya da güçlü-güçsüz 
tezatlığı üzerine kurulmayacak, toplumsal mekanizmaların şekillendirdiği 
kimlikler bireylerin özgürlüklerini kısıtlamayacaktır. 

Fantastik uzun bir süre gerçeklikten bir kaçış yolu olarak kabul 
gördü. Temelde yanlış olduğu iddia edilemeyecek bu durum fantastiğin 
aynı zamanda gerçekliği başka türlü okuma/gösterme yolu olduğunun 
anlaşılmasını engelledi. Bir Masal Anlat ve Öyle Değil, Böyle! kitapları 
fantastik unsurların ataerkil toplum düzeninde bir dayatma ve kontrol 
mekanizması olarak kullanıldıklarını, yeniden yazılan çağdaş masallarda ise 
aynı unsurların özgürleştirici bir işlev edindiğini gösterir. Değişen toplumsal 
koşulların bir sonucu olarak yeniden yazılmaya her zama açık olan masallar, 
fantastiğin zamansız bir tür olduğunu da tekrar ortaya koyacaktır.     
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Antropogonik Mitlerden Mitopoetik Ve Ekokritik Bir 
Söyleme: The Swamp Thing

Melisa Ayşegül ÇAL

     “Eve geri dönmek diye bir şey yok.”

      “Şimdi dehşet neredeyse evimiz de orası.”

Dünya anlatılara, anlatılar bireye, bireyin kaderi ise dehşete yazgılı. 
Kişinin birey olma yolundaki yolculuğu evin terki ile başlamakta ve 
yaşamına dair iletileri yaratım süreci, tekrar ve tekrar bu yolculuk içerisinde 
kodlanmaktadır. Yazgının ağlarını başına bir bir ören kahraman, sıra kod 
açımına geldiğinde; eski benliğinin şaşkınlığını başına geleceklerin korkunç 
tatlılığı ile harmanlar. Kaos ve kozmos arasına sıkışan bir hayat, tecrübenin 
kazandırdığı deneyim, eve geri dönüşün bilincini de tamamen alt üst eder. 
Yaşanan her yılgı, kahramanı diri tutmakla birlikte; anlatacaklarını işitmek 
üzere dinleyicilerini bekler. Tam bu noktada arkaik çağlardan günümüze 
bizi birbirimize bağlayan görünmez ipler oluşur. Kulaktan kulağa, çağdan 
çağa, dilden dile yayılan sözler tüm dünyayı sarar ve her şeyin başladığı 
yer olan iplerin düğümlendiği yere çıkar: İlk anlatılar olan antropogonik 
mitlere. Yaradılışın tam özüne!

Bitki mitoslarıyla başlamak gerekirse söze; akla ilk gelen hikayeler 
Narkissos ya da Daphne etrafında şekillenmekte. Zor durumda kalan 
kahramanlar, son çarede bir bitkiye evrilmekte ve doğa ana kalbini sonsuz bir 
kudretle açarak ikisini de özüne dahil etmekte. Uyaklı dizelerin oluşturduğu 
bu paragraftan da anlaşılacağı üzere; sembiyotik bir yaşam biçiminde her 
daim insan gözünden acı çekilmekte. Söz konusu transformasyonun öznesi 
de mütemadiyen bireyin kendisi olarak kabul edilmekte. Peki ya durum, 
yine bu cümlelerin uyaklı melodisinin bozulması üzerine tersine işlese ve 
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hikâyenin karanlık yüzünde bu kez travmatize olan doğa ananın kendisi 
olmuş olsa? Tabiat insana karşı durmaya karar verdiği an; tüm anlatılar, 
dayanak noktaları ve tarafların yer değiştiği an olarak literatürde de bir 
dönüm noktası şeklinde yerini almakta ve “ekoeleştiri” yi alımlayıcıyla 
tanıştırmaktadır. Çizgi roman derlemesinin birinci cildinde; bir tesadüf 
sonucu kendi dönüşümü de bitki- insan melezi şeklinde olan Jason 
Woodrue (Floronic Man) ‘nin keskin ve vurucu eylemleri, ayrıca buna 
eşlik eden sözleri ile karşılaşılır: “Hiç haz etmediğim bir şey varsa o da 
gözleri yaşaran et parçalarıdır.” Dr. Woodrue’nin ileri botanik bilgisi, dünya 
üzerindeki bitkilerin de kontrolünü sağlamasında büyük rol oynar. Ancak 
o bir antigonisttir. Gücün yanlış ellerde olduğu zaman vereceği tahribat, 
geri dönülmez yıkımların da habercisi olabilir. Diğer taraftan doğanın 
intikamı; insan açısından bir yıkım, tabiat açısından ise bir onarım anlamına 
gelmekteyse şayet, Dr. Woodrue’nin anti-kahraman tanımlaması da tekrar 
gözden geçirilmesi gereken- ancak bu yazının konusu olmayan- başka bir 
konudur.  

Freud’un kişilik kuramı baz alındığında, doğanın nefsi müdafaa 
şeklini Jason Woodrue sembolize etmektedir. Bu da onun “id” temsiline eş 
değer bir vücut bulma hali olarak karşımıza çıkar. Doğanın umursanmayışı, 
ikinci plana atılışı, görmezlikten gelinişi, aşağılanışı; ekosantrik (doğa 
merkezli) bir intikamın da habercisidir. Çocukları için feda edemeyeceği bir 
şeyi olmayan annenin intikamı, en eski zamanlardan günümüze ulaşmış ve 
çağdaşlığını hiç yitirmemiş motiflerden biri olarak da karşımıza çıkmaktadır. 
Söz konusu ekolojik intikam; hor görülen bir annenin öcü olarak ilk defa 
1983 yılında Swamp Thing ile meşru hale gelmiş ve belki de “normal”e 
ilişkin yapılan ilk tanımlama ilginç bir şekilde burada ortaya çıkmıştır: 
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Covid- 19 salgını süresince, iki yıldan daha uzun süre evine kapatılan 
insan, “normal” i Platon’un modern mağaralarından izlemiş ve doğanın 
kendine ait olanı geri almasına simülasyonlar aracılığıyla tanıklık etmiştir. 
Normali “deneyim üzerindeki baskılama, inkâr, bölünme, yansıtma, içe atma 
ve yıkıcı eylemlerin ürünü” olarak tanımlayan R.D. Laing, bu açıklamasıyla 
tabiatın primitif yanını ve bunun Jason Woodrue ile somutlaştırılmasını açık 
bir şekilde ifade etmektedir. 
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Çizgi romanın ekolojik açıdan ele alındığı bu süreç, doğanın kendi 
mücadelesi gibi görünse de başkahramanı “Swamp Thing” ile de konu, 
insanın kendi ontolojik mücadelesi üzerinden işlenmektedir. Botanik 
uzmanı, başarılı bir bilim insanı olan Alec Holland’ın kasıtlı bir şekilde 
öldürülmesi ve bedeninin bataklık tarafından yeniden diriltilmesi ile artık 
insan mı yoksa doğanın mı parçası olduğunu algılayamaması, ikinci ciltle 
beraber artık insan olan yarısının öldüğü kabülünün bir manifestosudur. 
Swamp Thing, kendi iskeletini bizzat kendisi gömer. Başka bir açıdan 
bakıldığında bu durum; kişinin birey olma sürecindeki hayatta kalma 
mücadelesinin metaforik bir anlatımı olarak da değerlendirilebilir. Yaşamda 
tecrübe edilen şiddetli travmalar, kişiyi sembolik bir ölüme sürükleyebilir. 
Diğer Dc Comics kahramanları göz önüne alındığında Swamp Thing; parlak 
bir pelerini ya da kostümü olmayan, her yeri bataklık ve balçıkla örtülü 
bir karakter olarak karşımıza çıkar. Gelecek vaad eden bir bilim insanından 
böyle bir varlığa dönüşmek, yaşanan travmanın üzerini kapatıp yeni bir 
hayatı kabul etmek ancak bir yolla mümkün olabilmiştir: O da kahramanın 
yeri geldiğinde kendi cesetini, yine kendi elleriyle toprağın en derinine 
defnetmesidir. 
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İlkel bir güdü olarak idin temsili Jason Woodrue ise; egonun da 
sembolizmi Swamp Thing tarafından gerçekleştirilmektedir. Tabiat her 
ne kadar insana karşı silahlanmış olsa da çizgi romanın ikinci cildinde de 
belirtildiği gibi; “Dünya tarihine baktığımızda, yeryüzünün zor zamanlarda 
kendisi için doğal bir fedai yarattığını görürürüz.” Yaşamın bir dikotomi 
üzerine kurulu olması doğanın kendi sistematiğinde de bilhassa geçerlidir. 
Doğanın kendini yok etmesi de tekrar var oluş sürecine girmesi de birbirinden 
bağımsız olamayan bütünsel bir süreçtir. İnsanın birey olma aşamasına 
doğru kat ettiği basamaklar da sürekli yok olma ve var olma prosesi ile 
harmanlanmıştır. Bu bağlamda Swamp Thing, basit bir çizgi romandan öte 
gerçek bir hayatta kalma mücadelesidir. Bugün söz konusu mücadele, hem 
insanoğlunun ama en çok tabiatın savaşımının bir resmidir. Hayatta kalmak 
ve yeniden çiçeklenmek ciddi bir mücadelenin sonucudur. Girilmesi gereken 
kapı da aşağıdaki çizimde açık ve net bir şekilde okuyucunun takdirine 
sunulmuştur: 
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Kapanışı birinci ciltten Lizabeth Tremayne’nin şu repliğiyle 
gerçekleştirmek, bu yazının karakterine düşen en uygun gerçeği de 
suratlarımıza çarpacaktır sanıyorum:

 “Tek ortak yanımız hayatlarımızdaki dehşet, Dennis. O kadar. Bizi 
yan yana getiren şey bu.”      

Kaynak Metin: 

Moore, Alan (2020) Swamp Thing Efsanesi: 1.Cilt, İstanbul: İthaki 
Moore, Alan (2021) Swamp Thing Efsanesi: 2.Cilt, İstanbul: İthaki
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Çağdaş Çocuk Kültüründe Çizgi Roman, Manga ve Grafik 
Romanlar

Bernd Dolle-Weinkauff

Neredeyse hiçbir popüler edebiyat türü, son otuz yılda çizgi roman 
kadar derin bir değişim geçirmemiştir. Bu değişim taleplerin biçiminin ve 
yöneliminin kökten ve sürekli değişimini değil, çizgi romanların hedef 
kitlesi ve izleyicileri tarafından ciddi değişikliklere yol açan bir değişimi 
kapsar. Bunun etkisiyle birlikte çocuk ve gençlik edebiyatında özel bir bakış 
açısı kazanılır. Yeni elektronik ve dijital medyanın yayılmasına ve etkisine 
karşın -böylece Yakınsama Teorisi’ne dayalı yaklaşımların varsayımlarını 
doğrulayarak (karş. Jenkins, 2006)- çizgi romanların yazılı basımı değişen 
taleplerle birlikte okul öncesinden başlayarak orta, geç çocukluktan ergenliğe 
ve yetişkinliğe kadar eşlik eder. Bu bağlamda uzun süredir kabul görmeyen 
bu edebiyat türünün değerlendirilmesinde sosyo-kültürel uzlaşının ortaya 
çıkması bir yeniliktir: Bugünün çocukları artık çizgi roman okumanın 
yaptırımlarını hesaba katmak zorunda değildir, çünkü onlar ebeveynleri, 
büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte çizgi romanlarla sosyalleşen ve 
onlara değer vermeye başlayan bir topluluğu oluştururlar. Tür gelişiminin 
yeni çeşitleri düşünüldüğünde “çizgi roman” (geleneksel Kuzey Amerika ve 
Batı Avrupa çizgi romanları anlamında), “manga” (Japon çizgi romanlarının 
çevirileri ve bunlara dayalı yeni oluşumlar) ve “grafik roman” (tam 
anlamıyla iddialı resimli hikâyeler) sınıflandırmalarına dayanan içeriksel 
farklılaşmalar ortaya çıkar. Bu sınıflandırmanın nihai olarak farklı estetik 
tercihleri bulunan ve taleplere karşı farklı tutumlar sergileyen farklı alıcı 
kültürlerin ve topluluğun özelliğini taşımadığı hızlı bir şekilde anlaşılır. Bu 
bağlamda diğer edebiyat ve medya türlerinin sürekli olarak çizgi romanlar 
için önemli itici güç oluşturması ve tam tersi yönünde bir etkileşime girmesi, 
çok şaşırtıcı olmasa da önemli bir noktayı temsil eder.  
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 Çizgi romanlar ve bir alımlayıcısı olarak “çocuk”  

Çizgi romanların ortaya çıkışından itibaren çocuk edebiyatı olarak 
görülmesi gerektiğine dair yaygın görüşün aksine; ABD’de doğuşunun ilk 
aşamasında çizgi romanlar, yetişkin izleyici kitlesine, günlük ve haftalık 
basın alıcılarına ve okuyucularına hitap etmekteydi. Yeni gelişen bakış 
açılarına göre, günümüzde çizgi romanların “nihayet olgunlaştığı” (Ditschke 
2009: 265) ya da mecazi anlamda ifade etmek gerekirse “bebeklik dönemini 
çoktan aşmış” (Körber 2014: 36) olduğu belirtiliyorsa, bu değerlendirmelerin 
yalnızca mütevazi başlangıçlardan edebi öneme doğru bir gelişim yolu 
anlamına gelmediği söylenebilir. Bundan ziyade görüş, aşağıdan yukarıya 
doğru gelişimin kaçınılmaz olarak çocuklardan yetişkinlere giden bir alıcı 
değişikliği ile bağlantılı olduğu yönündedir. Aslında çizgi romanların ilk 
zamanlarında çocuk edebiyatının gelişme sürecinde olmasının önemli 
bir rol oynadığı inkâr edilemez. Çok iyi bilindiği gibi Wilhelm Busch’un 
resimli kitabı Max ve Moritz (1865), Rudolph Dirks’in ilk çizgi roman 
serilerinden biri olan Kaptan ve Çocukları (1897) için etkili bir ilham 
kaynağıdır. Fakat bu, çocuk edebiyatı türünün güncellenmesi anlamına 
gelmez. Gerçi erken dönem çizgi romanlarının büyük bir kısmında, örneğin 
Richard F. Outcault’un Sarı Çocuk (1895) ve Buster Brown (1902) çizgi 
romanlarından, Winsor McCay’in Little Sammy Sneeze [Küçük Sammy 
hapşırıyor] (1904) ve James Swinnerton’ın Little Jimmy [Küçük Jimmy] 
(1905) çizgi romanlarına kadar, ana kahramanlar çocuk karakterlerden 
oluşur. Bununla birlikte söz konusu erken dönem çizgi roman çeşitleri 
için çocuk şeridi terimi, şeritleri ayırt edici malzeme ve tematik unsurlara 
göre bir tür ayırt etmek amacıyla kullanılan bir geleneği takip eder. Bu 
nedenle çocuk şeridi (aile şeridi, hayvan şeridi, kız şeridi vb.’nin aksine), 
hedeflenen okuyucu kitlesi olarak çocukları veya gençleri değil, başlangıçta 
ana karakterlerin çocuk olduğu hikâyeleri hedef alır.

  Aynı zamanda ilk çizgi romanın, okuyucu kitlesinden biri olan 
çocukların özellikle ilgilendiği basın yelpazesinin bölümlerine ait olduğu 
varsayılabilir. Ayrıca Otto Messmer’in Kedi Felix (1923) ve Elzie C. 
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Segar’ın Temel Reis karakterine sahip Yüksük Tiyatrosu (1919) gibi bazı 
erken dönem basın çizgi romanlarının, er ya da geç çocuklar ve gençler 
için çizgi roman koleksiyonuna girdiği görülür. Bununla birlikte Winsor 
McCay’in Little Nemo in Slumberland [Küçük Nemo Uyku Diyarında] 
(1905), Lyonel Feininger’in The Kinder Kids [Çocukların Çocukları] (1906) 
ve George Herriman’ın Krazy Kat [Çılgın Kedi] (1913) eseri gibi bugüne 
kadar çok değerli olan eserler de dâhil olmak üzere, birçoğunun metinde 
çocuk ve hayvan figürlerine yer vermesine rağmen çocuk medyasıyla bir 
ilgileri bulunmamaktaydı.

Anlaşılacağı gibi çocuk edebiyatı çizgi romanlarının ortaya çıkışı 
sadece hedef kitleye özgü anlatıların değil, aynı zamanda hedef kitleye özel 
medyanın da gelişmesini gerektirmiştir. Çizgi roman anlatı biçiminin medya 
pazarında genişlemesi, ABD’de olduğu gibi Avrupa’da da 1930’larda özel 
çocuk ve gençlik dergilerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte gerçekleşir. Bu, 
daha önce türü tanımlayan biçim olarak tuhaf bir groteskin küçük biçimin, 
tıkaç çizgi film şeridinin ve epizodik anlatının terk edilmesiyle el ele gider. 
1920’lerin sonunda dedektif, bilimkurgu, vahşi batı hikâyeleri, ayrıca tarihi 
veya egzotik macera edebiyatı zaten seri hikâyeler olarak basın şeritlerinde 
yer alır. Bunlar tıpkı Edgar R. Burroughs’un Maymunların Tarzan’ı (1912) 
gibi genellikle ucuz edebiyattan, bir başka anlatımla romanların kitle 
iletişim aracından gelir. Çizgi roman olarak adlandırılan Kiosk Dergisinin 
Kuzey Amerika dergi pazarında tanıtılmasıyla birlikte tamamen yeni nesil 
okuyuculara hitap edilir ve aynı zamanda daha kapsamlı, tamamlanmış 
çizgi roman hikâyelerinin yayınlanmasına olanak sağlayan bir yazılı basım 
ortamı yaratılır. Ayrıca ABD’deki süper kahraman hikâyeleri ile genç kitleye 
özel macera içerikli yeni materyaller sunulur; her şey ilk olarak 1938’de 
Action Comics Dergisinde yayınlanan ve çok sayıda ardılı olan Superman 
ile başlar. Devamında Walt Disney’in Comics & Stories [Walt Disney’in 
Çizgi Romanları ve Hikâyeleri] (1940’tan itibaren) ve diğerleri gibi kitapçık 
dizileri olarak çocuklar için oldukça başarılı komik çizgi romanlar da dâhil 
olur.  
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ABD çizgi romanları sonsuz dizi ilkesine dayanan tamamlanmış 
hikâyeleri olan süreli yayınlar iken (karş. Dolle-Weinkauff, 2014: 157 vd.), 
aynı zaman diliminde Belçika, Fransa ve İtalya’da daha çok dergi benzeri 
seri hikâyeler içeren diziler mevcuttur. Bunlar da genç okuyuculara günlük 
ve haftalık basın medyasından çok daha hedefli bir şekilde hitap edilmesini 
sağlar. Gazetelerde çocuk ekleri olarak başlayan Lotario Vecchi’nin Jumbo 
(1932) ve daha sonra Spirou (1938) veya Tintin (1946) gibi yüksek baskı 
sayılı çizgi roman dergileri, genellikle belirli sayıdan sonra bir maceranın 
sonuna ulaşan ve her biri birkaç sayfa ile sınırlı farklı hikâyelerle sahneye 
çıkar. Yayıncıların bir dizi toplanmış bölümlerini sözde albüm olarak 
yayımlamaya başladıkları süreçte kitaplaştırma, çizgi roman için 1930’ların 
başlarında Fransa’da; Almanya’da ise Belçikalı Hergé’nin (Georges Remi) 
1952’den beri Tenten ve Struppi başlığı altında popüler olan Tenten öyküleri 
aracılığıyla uygun bir yayın aracı olarak görülmeye başlanır. Çizgi roman 
tarihinin bu ikinci evresinde çizgi romanın yetişkin okuyucular tarafından 
kabulünün önemi azalmaz. Bununla birlikte hızla büyüyen çizgi roman 
yelpazesiyle karşılaştırıldığında, çizgi roman fikri öncelikle çocuklara 
yönelik bir tür olarak arka planda kalmaya başlar. 

Almanya’da ise çizgi roman türünde İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna 
doğru kayda değer bir yaygınlaşma gerçekleşir. Farklı bir anlatımla, savaşın 
başlangıcından 1960’lara kadar çocuklar ve gençler için katı bir edebi metin 
türü olarak var olur. 1940’ların sonlarında Amerikan çizgi romanlarının ve 
Disney çizgi filmlerinin etkisi altında ortaya çıkan Japonya’daki manganın 
şu anki haliyle benzerlik gösterir. 19. yüzyıl resimli öykü geleneğinin ve 
uzmanlarının verdiği daimi değer ve önemli pedagojik çekinceler; Almanya, 
Avusturya ve İsviçre’de çizgi romanların hedef olduğu sözde “kirlilik ve 
değersiz şeylere karşı mücadele”ye yol açar. Bununla birlikte özellikle 
Almanca konuşulan ülkelerde öne çıkan çizgi roman okumasını kısıtlamak 
için pedagojik çekinceler ve bunun sonucunda oluşan genç kitleyi koruma 
önlemleri uluslararası bir olgudur, aslında ortaya çıktıkları Anglofon 
ülkelerde tıpkı Frankofon bölgelerde ve ayrıca Japonya’da olduğu kadar 
yaygındır. Bu koşullar altında dergileri okumak ve toplamak, tüm nesillerin 
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içinde yer aldığı savaş sonrası dönemin yıkıcı çocuk kültürünün önemsiz 
olmayan bir olgusunu temsil eder.

1960’ların ortalarından itibaren çizgi romanların çocuklara ve 
gençlere tek taraflı özgüleştirilmesinden kopuşu başlatan yeni bir paradigma 
değişimi ortaya çıkmıştır. Bu durum bir yandan Morris (Maurice de Bevere) 
tarafından kaleme alınan Lucky Luke (Fransızca 1947) ve Albert Uderzo 
ile Rene Goscinny’nin Rene Goscinny ve Asterix (Fransızca 1959) gibi 
dizilerle yeni bir komik-parodistik çizgi roman türünün ortaya çıkmasından 
kaynaklanır. Çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri olarak tasarlanmalarına 
rağmen, grafiklerin kusursuzluğu ve çift anlamlı mizahları nedeniyle geniş 
bir edebi etki elde ederler (karş. Schikowski, 2012: 60 vd.). Böylece Charles 
M. Schulz’un Peanuts, Dik Browne’nın Hägar veya Jim Davis Garfield 
gibi en popüler Kuzey Amerika çizgi romanlarından bazılarını da içeren, 
günümüzde de geniş bir yaş aralığına hitap eden bir edebiyat olarak çeşitli 
çizgi romanlar için zemin hazırlarlar. Öte yandan Kuzey Amerika yeraltı 
çizgi romanı, İtalyanca ve Fransızca konuşan yazarların erken dönem çizgi 
romanları ve kendini gekiga (dt.: dramatik görüntüler) olarak tanımlayan 
Japon manga akımıyla birlikte yeni çizgi roman oyun türleri ortaya çıkar. 
Manga akımı kendini açıkça ve neredeyse kışkırtıcı bir şekilde çocuk 
edebiyatı olarak çizgi romanlardan ayırmaya çalışır, yalnızca yetişkin 
okuyuculara hitap eder. En geç 1990’lardan bu yana çizgi romanın bir tür 
olarak yayılması, çocukların muhatap olarak hala önemli bir rol oynadığı 
fakat hiçbir şekilde baskın olmadıkları farklı bir dizi olarak kendini gösterir. 
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Görsel 1: Çizgi roman eki içeren çağdaş çizgi romanlar ve çizgi romanlı dergiler. (Kolaj: 

Dolle-Weinkauff)

Güncel Çocuk Kültüründe Çizgi ve Grafik Romanlar

Horst Heidtmann tarafından 1990’ların başında saptanan başlık ve 
baskı rakamları ile önde gelen dergi Miki Fare hala milyonları görürken 
(Heidtmann, 1992: 19); ele alınan güncel baskı rakamları karşılaştırıldığında 
çizgi roman mecrasının bir dağıtım noktası olarak büfenin ve bunun 
sonucunda koleksiyonculuğun öneminin azaldığı görülür. Haftalık Miki Fare 
Dergisi için 159.600, aylık Walt Disney’in Komik El Kitabı için 329.780 
ve aylık Yıldız Savaşları Asiler için 138.533, Simpsons Çizgi Romanları 
için 28.352, Lissy için 67.133 ve Wendy için 71.017, hala Demokratik 
Almanya Cumhuriyeti’nde yaratılan komik dizi Die Abrafaxe ile Mozaik 
için 99.729, en popüler süper kahraman kitapçığı Spider-Man için 49.084 
ve altı haftalık Bibi Blocksberg ve Bibi und Tina için 100.000 veya 108.125 
baskı ile hala dikkat çekici baskılar yapmaktadır.1 Buna, bahsi geçen 
çocukların medyalarını ödünç verme ve takas yoluyla ilk alıcılar dizgesinin 
çok ötesine geçen bir kitleye ulaşabilme olanağına sahip olduğu bilgisi de 
eklenir. Egmont Verlag’ın çocuk tüketici analizinin bulgularına göre Miki 

1  2015 yılının dördüncü çeyreği için www.ivw.eu adresinden alınan veriler temel 
alınmıştır.

http://www.ivw.eu


106

Fare haftalık sayı ile yaklaşık 630.000 okuyucuya ulaşır (Ihme, 2010: 4). 
Ayrıca kitap ticaretinde en çok satan çizgi romanlara bakıldığında, teklifin 
genişliğinin ve çeşitliliğinin yetişkinler için çok sayıda başlık tarafından 
belirlendiğini ancak en yüksek satış rakamlarına çocuk çizgi romanlarında 
ulaşıldığı görülür (bkz. Hamann/Hofmann, 2015: 107). Tüm bu gelişmelerle 
birlikte çizgi romanların çağdaş çocukların medyadaki sosyalleşmesinde 
önemli bir rol oynadığı sonucuna varılır. 

Bu bağlamda magazin medyasının sunum ve karakterindeki 
değişimler ile farklı basılı medyadaki kitap ve dergilerin etkin değişimleri 
de gözden kaçırılmamalıdır. Hâlihazırda başarılı olan dergi dizilerinin 
çok azı “reklamı etkili kılan özel sunuş” olarak adlandırılan bir oyuncak 
ilavesi olmadan yayınlanır. 1970’lerde Yps Dergisi tarafından tanıtılan 
bu ekleme artık çoğu çizgi roman dergisi için zorunlu hale gelir ve çizgi 
romanı alımlamanın oyunsal yönlerini özel bir şekilde vurgular. Salt çizgi 
roman okumak yerine eğlenceli ve etkileşimli öğelere giden yol, artık 
sadece çizgi roman hikâyeleri sunmayan dergi serisinin dergi karakterinin 
genişlemesinde de görülebilir, hatta bazılarında bunlar arka planda kendini 
gösterir. Bu nedenle bu ürün grubunun güncel piyasa analizlerinde artık 
çizgi roman dergileri olarak değil “çizgi roman içerikli çocuk ve gençlik 
dergileri” olarak listelenmesi şaşırtıcı değildir (Hamann/Hofmann, 2015: 
105).

Öte yandan, çocuklara yönelik Avrupa ve Kuzey Amerika kökenli 
çizgi romanlar arasında daha uzun ömürlü okuma materyalleri ve kitap 
yayınlarının önemi gözle görülür şekilde artmıştır. Bu durum, Walt 
Disney’in 1967’den beri uzun bir süre aylık olarak yayınlanan ve nispeten 
yüksek baskı sayısına sahip olan klasik ve en çok satan çocuk çizgi romanı 
Komik El Kitabı tarafından açıkça ortaya koyulur. Ciltsiz kitaplar gazete 
bayilerinde satılan dergilerin aksine daha uzun süre satılacak kitaplar 
listesinde bulunur ve iade edilmez. Buna ek olarak diğer Donald Duck 
hikâyelerinin albüm baskılarının yanı sıra çoğunlukla kitapçılar aracılığıyla 
dağıtılan Asterix ve Herge’nin Tinti’i, eski nesillerle paylaşılsa bile çocuk 
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çizgi roman koleksiyonunda hala iyi okunan klasikler olarak yer alır.

Sözde yeni bir akım olan ve bazıları tarafından salt yetişkin edebiyatı 
olarak görülen “grafik romanlar”, ilgili çocuk edebiyatı topluluğunda 
uzun süredir kalıcı bir yere sahipti. Konu yakından incelendiğinde bunun 
nedeni, küçük çocuklar için resimli kitapların sadece çizgi romanlardan 
uzun süredir etkilenmesine değil, aynı zamanda daha sonra ortaya çıkan 
ve çizgi romanlara atıfta bulunan “grafik roman” teriminin deneysel ve 
yenilikçi grafik hikâye anlatımı öğelerine de sahip olmasına dayanır. 
Maurice Sendak, Alfred von Meysenbug, Wilhelm Schlote, Jörg Müller ve 
diğerleri gibi kadın yazarlar ve daha yakın zamanda David Wiesner, Nadia 
Budde, Henning Wagenbreth ve Shaun Tan bu eğilimi temsil eden isimler 
arasındadır. Her şeyden önce çocuk edebiyatında son on yılda gözlemlenen 
çizgi romanın yer alma sürecine, şu anda çocuk edebiyatı alanındaki çizgi 
romanların çoğunluğunu oluşturan çocuk edebiyatı klasiklerinin çok 
sayıda uyarlaması eşlik eder (bkz. Dolle-Weinkauff, 2011: 326 vd.; Giesa, 
2012). Bununla birlikte giderek daha fazla bağımsız üretimler piyasaya 
çıkar. Böylece sunulan metinleri tamamen yeni geliştirilmiş tekliflere 
uyarlamanın başarılı modelinden bir çözüm arama ihtiyacı doğar (bkz. 
Wiesner, 2014). Ancak bunlar, örneğin Berliner Reprodukt Yayınevi gibi 
daha küçük, kararlı yayıncıların tek tek başlıkları veya program serileriyle 
sınırlı değildir. Bu durum, en azından Jeff Kinney’nin 10 ciltlik Saftirik 
Greg’in Günlüğü (2008-2015) serisi gibi çizgi romanlardan farklı yazılı 
metin ve görüntülerin alışılmamış konfigürasyonlarında kendi anlatılarını 
yaratan bu tür metinlerin dikkat çekici halk başarısı tarafından açıkça 
ortaya koyulur. Resimli hikâyelerin aksine, rastgele serpiştirilmiş sayısız 
illüstrasyona metnin akışı için vazgeçilmez bir anlatı işlevi verilir, bu da 
okuyucuya açıkça özel bir şekilde hitap eden sözlü ve resimsel unsurların 
orijinal, melez bir birleşimini yaratır: Kinney’in kitapları daima kurgusal 
açıdan en çok satanlar listelerinde yer alır ve şu anda piyasada düzinelerce 
öykünmeleri bulunmaktadır.
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Buradan da anlaşılacağı üzere çizgi roman çocuk edebiyatı alanında 
da önemli bir yere sahiptir. Baskı sayıları geleneksel dergi kültürünün 
zamanına ulaşmasa da yayılım ve çeşitlilikte genel bir kazanım göz ardı 
edilemez. Pedagogların bunu giderek daha fazla hesaba katması ve 
öğretimle ilişkisinin vurgulanması (karş. Wrobel, 2015), bu tür edebiyatın 
etki alanlarının genişlemesinde bir başka yapı taşını temsil eder ve hafife 
alınmamalıdır. Sadece standartlaştırılmış karakterlere sahip uzun ömürlü 
diziler değil, özellikle çizgi romanların kalıcı alım ve etki sağlamaya uygun 
olduğu gerçeği, en azından bireysel çalışmalarda belirtilmektedir. Örneğin 
Jeanette Hoffman (2014) tarafından incelenen okuma günlüklerinde daha 
yeni iki metnin alımının izleri de bulunur; burada Émile Bravo ve Jean 
Regnaud’un Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen 
[Annem Amerika’da ve Buffalo Bill’e rastladı] (2009) ve Simon Schwartz’ın 
drüben [orada] (2009) çalışmalarına rastlarız. 

Görsel 2: Manga: En geç milenyumun başlangıcından bu yana Japonya'dan çok satanlar çizgi roman 

geliyor. 

(Kolaj: Dolle-Weinkauff)

 Japonya’dan Çizgi Roman: MANGA 

Yalnızca Almanca konuşulan ülkelerle sınırlı kalmayan ve tüm çizgi roman 
piyasasının büyük bir bölümünü kapsayan güncel çizgi roman türünden henüz 
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söz etmedik. Manga türünün özellikleri, ki bu özellikler manganın neden bu 
kadar sevildiğine de işaret eder, bir dizi ayırt edici özellikle ortaya çıkar. Bu 
özellikler arasında ters okuma yönü ve okuyucularla ilgili olarak cinsiyete 
özgü hitap şekli ön plandadır. Erkekler için shonen manga, kız çocuklar 
için shojo manga çeşitleri sunulur. Bu medyanın sınıflandırılması ve olası 
etkisinin sonuçları, öncelikle çocukların kültürel bağlamları açısından bir 
perspektife oturtulmalı ve açıklığa kavuşturulmalıdır. Özellikle bu noktada 
manga çeşitlerinin büyük bir kısmının asıl olarak çocuk medyası kapsamında 
olmadığı, ergenlere ve genç yetişkinlere yönelik olduğu dikkate alınmalıdır 
(bkz. Schikowski, 2010:29f). Japonya’da kodomo olarak bilinen ve özellikle 
küçük çocuklara yönelik olan manga türü, Almanca konuşulan bölgelerde 
henüz çok yaygın değildir. Fransa’da, Almanya’da, İtalya’da ve İsviçre’de 
hayranlar arasında gerçekleştirilen anketler sonucunda %40’lık bir kesimin 
manga ile ilk kez 10 ila 14 yaşları arasında temasa geçtikleri, 10 yaşın 
altındaki yaş grubunda bu oranın %10 olarak karşımıza çıktığı gözlemlenir 
(bkz. Bouissou, 2010:257). Ayrıca manga gençlik kültürüne birincil olarak 
dahil olur.  Bu, mevcut evrensel gençlik kültürlerine bir iletişim ve katılım 
aracı olarak Japanimation [Japon animesi] ve J-Pop ile birlikte gelişen 
manga sahnesinin özel uygulamaları tarafından da açıkça ortaya koyulur 
(bkz. Kahl, 2012:2). Yine de gençlerin iyi bildikleri dünyaya gönderme 
yapan yabancılık unsuru, hayranlık ve özel bir çekicilik barındırır. Manga 
tarzındaki kıyafetlerde bireysel ruh hali, yaşam koşulları ve istekler yeniden 
tanınır ve ifade edilir. Birçok hayran kitlesinin etkinliğinde, manga ve özgü 
karakterler ön plandadır (bkz. Bouissou vd., 2010:259). Bunlar internet 
bloglarında, taravirilerin (hayranlar tarafından hayranlar için Japoncadan 
İngilizceye çeviriler) üretilmesinde ve alımlamasında, hayranların bir 
arada olduğu toplantılarda ve cosplay olarak bilinen kostüm ve rol oynama 
etkinliklerinde karşımıza çıkar. Çocuk hayranların yalnızca ikincil bir rol 
oynadığı bu etkinliklerde, eşi benzeri görülmeyen amatör çizimler ortaya 
çıkar ve böylece gelecek vaat eden bir genç sanatçı grubu oluşur. 
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Öte yandan çocuk okurlar için yayımlanan eserlerin sayısı nispeten 
azdır. Yine de Sailor Moon [Ay Savaşçıcı], Dragon Ball, One Piece, Inu 
Yasha ve Meitantei Conan gibi milyonlarca çok satan kitaplar bu kategoride 
karşımıza çıkar. Burada tekrar gördüğümüz durum, çocuk medyası olarak 
çizgi romanların yayım sayısı göz önüne alındığında gençlere ve yetişkinlere 
yönelik çeşitlere kıyasla daha az rol oynadığı ancak etki güçlerini özellikle 
birkaç yayımın yüksek baskısıyla elde ettiği gerçeğidir.

Manganın çocuk kültürüne asıl girişi ve kalıcı olarak yerleşmesi, 
çocuk izleyicilerinin daha önce diğer medyalarda manga içerikleriyle 
karşılaştığı bir medya ağına dahil olmasıyla gerçekleşir. Bu bağlamda 
“Bugünkü çocuklar genellikle ilk mangalarını okumadan […]  anime, 
video veya bilgisayar oyunlarına aşinalardır” (Berndt, 2008:302). Japon 
medya birliklerinin üretim zincirindeki manga, genellikle sonraki yapımlar 
için senaryolar sağlayan birincil araç konumundayken, çocuk izleyiciler 
çoğunlukla – bazen okul öncesi çağda başlayarak – ilk olarak animasyon 
filmlerinin manga uyarlamalarıyla (Japonca: anime), daha sonra oyuncak 
ve ticari ürünlerle temas halinde olurlar. Video oyunlarına ve diğer popüler 
oyun ortamlarına geçişler de söz konusudur: Pokemon (Japonya’da 
1996’dan beri) ve Legend of Zelda (Almanya’da 2009’dan beri) ile özgün 
oyun senaryoları en popüler çizgi roman dizi kategorisine girer, ki bu 
diziler, Yu-Gi-Oh! (Almanya’da 2003’ten beri) ve Beyblade (Almanya’da 
2003’ten beri) manga dizilerinden, olağanüstü popüler oyun kartlarından, 
daha doğrusu savaş topaç oyunlarından geliştirilir. Başlatıcı etkiye sahip 
olan anime yenilmez bir tür olarak değerlendirilir: Daha önce söz edilen 
ankette çoğu Avrupa ülkesinin %90’ı manga içeriklerine ilk olarak 
televizyonlardaki Japon çizgi roman dizilerinde karşılaştığını ifade eder 
(Bouissou, vd., 2010:258). Bundan dolayı Pellitter, bilgisayar oyunları da 
dahil olmak üzere bir dizi medyayı içeren ve ilgili gençlik kültürleri için 
başlangıç   noktasını temsil eden mangada (Pellitteri 2010: 75) “içsel bir 
çoklu ortam”dan söz ederken yanılmaz. Eğer - Marc Steinberg (2012) gibi 
- bu medya yakınsaması bütünlüğünü öncelikle bir manga medya ağı yerine 
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bir “anime’nin medya karışımı” olarak görürseniz, genetik bağlantı arka 
planda kalsa da çocuk kültürü üzerinde etkisi olan animasyon filmlerinin 
etki güçleri vurgulanır.

 Anlatıdan KYARA’ya 

Japon çizgi roman kahramanlarının; medya birliklerinin sunduğu 
içeriklerde, ticari satışlarda, hayran kitlesinin kültüründe yüksek oranda 
yer alması aslında alışılmadık bir durum değildir. Bunun en azından birkaç 
dizide kahramanların isimleri başlıkta çarpıcı bir şekilde yer almasından 
kaynaklı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, Heinz Hengst’in dikkatle 
raporladığı ve eleştirel olarak incelediği içeriklerin birçoğunda (bkz. 
Hengst 2014), medya ağlarının tutarlılığı için Japon çizgi roman ve çizgi 
filmlerindeki aktörlerin özel bir kalitesinin bulunduğu; anahtar bir kavram 
olan “‘karakterler.’in, ilgili medya ağında yer alan medya ve medya dışı 
unsurları dinamik bir birimde birleştirdiği” (Hengst 2014: 152f.) gözlemlenir. 
Böyle bir durumda okuyucuların mangayı geleneksel çizgi romanlara tercih 
etmelerinin ana nedenlerinden birinin muhtemelen bu olduğu düşünülür. 
Dolayısıyla 1990’lardan beri batılı çocuk ve gençlik kültüründe manga ağı 
çok hızlı bir şekilde yayılır. 

Tam bu noktada, Japon manga eleştiri alanında yapılan tartışmaların 
bu karşılaştırmayı tetiklediğini ve böylece burada konu edilen “Yeni 
ve Diğerleri” olgularını açıklamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Go 
Ito’nun Tezuka is dead [Tezuka öldü] başlıklı eleştiri yazısında, Japon 
hayran kitlesindeki değişimi ve manga figürüne özel değer atfedilmesinin 
gerekçelendirilmesini ele alır. Bu tuhaf başlığın arka planı, 1950’lerin 
başlarından beri önde gelen Mangaku Osama Tezuka tarafından geliştirilen 
ve yaygın olarak kullanılan hikaye mangası kavramını ima eden anlatı ve 
karakter arasındaki yakın bağlantının sorunsallaştırılmasına dayanır (karş. 
Köhn, 2005). Go Ito, şu anki hayran etkinlikleri ve karakterin özerk takdirine 
yönelik haksız bir değersizleştirici tutum göz önüne alındığında, hikayenin 
üstünlüğünün anakronik olduğundan şikayet eder: 
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“Hikayeden söz edildiğinde, genellikle hikayeyi veya anlatıyı 
karakterin üzerine yerleştiren bir değer yapısının parçası anılır. Hikayenin 
yargılanması, bu nedenle eserin kendisinin değerlendirilmesiyle doğrudan 
ilişkilidir. Öte yandan, karakterlerin getirdiği zevk olumsuz olarak 
değerlendirilerek önlenir. Manga hakkında konuşurken bu yaygın bir 
hiyerarşidir. Ancak burada hem hikayeyi hem de okuyucunun karakterlerden 
aldıkları ‘manga türüne özel zevk’i eşit olarak ele alacağım [...] ve manga 
okurken yaşadığımız hazzın bileşenlerini ayırmayı hedefleyeceğim.” (Itô: 
2011: 73). 

Görsel 3: 'kyara' popüler manga serisinden hayranlık kitlesi sanat figürleri

Kaynak: http://pre14.deviantart.net

Bu bağlamda Ito kesin olarak tanımlanmış dizinin hikaye bağlamını 
sağlayan, değişmeyen özellikleri temsil eden, sabit olan figür (jap.: 
kyarakutâ) ile onun yaratıcı kavrayışında olan bir figür olarak kyara dediği 
şey arasında ayrım yapar. Bu noktada alıcı anlatımdan kopuktur, diğer 
bağlamlara ve medyaya kolayca aktarılabilir ve bu nedenle hayal gücüne 
çok daha fazla alan sunar. Kyara ile duygusal bir ilişki gelişir, bu sayede 
alıcı kağıt üzerindeki çizgilerin sadece bir şekillenim olarak yapay doğasının 
farkında olur. Manga hayranı, “onların varlıklarına ilgi duyar, bu varlıklara 
kişisel olarak hitap edebilir (özel isimlerle ve -chan gibi son eklerle) ve 
rastgele tanımlanabilen yansıtma malzemesi olarak sunulur” (Berndt 2006: 
40). Ito, Almanca konuşulan ülkelerde de popüler hale gelen Hiromu 

http://pre14.deviantart.net
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Arakawa’nın Fullmetal alchimist [Çelik Simyacı] (Almanya’da 2006) 
serisi de dahil olmak üzere bazı yeni mangaları kuramsal açıklamalarını 
güçlendirmek için bir dayanak olarak sunsa da, karakter ve kyra arasındaki 
ayrımında ilk etapta farklı figür kavramların söz konusu olmadığı daha 
çok figürlere karşı farklı tutumlarla ilgili olduğu gözlemlenebilir (bkz. 
Pellitteri, 2010:78).  Bazı karakterlerin hikaye bağlamından soyutlanmaya 
ve kyara olarak algılanmaya özellikle uygun olduğu doğrudur. Ayrıca 
Hello Kitty gibi manga, anime veya oyunlarda, baştan herhangi bir anlatı 
türüne dahil edilemeyen kyara örnekleri de mevcuttur. Ayrıca medya ağında 
tekrarlanan herhangi bir dizi karakterinin, bir kyara işlevi görebileceği göz 
ardı edilmemelidir. Birey bu fenomeni öznel olarak değerlendirse de her 
zaman yalnızca hevesle iletişim kuran bir hayran topluluğunun kolektif 
hayal gücü olarak düşünülebilir. Batılı ülkelere baktığımızda, kuşkusuz 
Japonya’da açıkça cinsiyete yönelik erkek otaku sahnesinde ortaya çıkan 
bu değerlendirmelerin daha fazla uzatmadan aktarılıp aktarılamayacağı ve 
bunların gençlik edebiyatının ötesinde çocuk kültürleriyle ne kadar ilgili 
olduğu da soru işaretidir. Bununla birlikte, kültür-endüstriyel stratejiler 
perspektifinden Hengst (2014) tarafından tanımlanan bazı eğilimlerle 
birleştikleri inkar edilemez - bu sav daha fazla araştırma için alanlar ve 
sorular oluşturabilir.
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Almanca ve Türkçe Çizgi Romanlar

Alman ve Türk Yazınında Geçmişten Günümüze Karşılaştırmalı Çizgi 
Roman Tarihi

Hikmet Asutay, Selma Akol

 Özet

 “Comics” kavramı, birbirini takip eden kısa grafik-çizim ya da 
resimlerle anlatılan, genellikle çizgi-öykü anlatılarından ortaya çıkmış bir 
kavramdır. Söz konusu bu kısa görselli öykü kutucuklarına “Comic Strips” 
ismi verilir. Sayısız mizahi dizinin yanı sıra siyasi, şiddeti yücelten ya da 
toplumsal içerikli her türden çizgi roman bulunmaktadır. Farklı konulara 
sahip olan bu çizgi romanların yalnızca çocuklar ve gençler tarafından 
okunulduğu düşünülse de çizgi romanlar yetişinler tarafından da sevilerek 
takip edilmekte ve okunmaktadır. Çizgi romanlar, pazar gazetelerinin bir 
parçası olarak ortaya çıkmış popüler kültür ürünlerindendir ve günümüz 
çocuk ve gençlik edebiyatında büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın 
hedefi, çizgi romanın amacıyla birlikte anlamı üzerine de bir giriş yapmak, 
özelliklerini ortaya koymak ve söz gelimi konuşma balonları, yazı ya da resim 
vb. açısından Amerika, Almanya ve Türkiye’deki çizgi roman tarihini genel 
hatlarıyla karşılaştırmaktır. Çizgi romanların kökeni mağara resimlerine, 
fresklere, heykellere ve duvar halılarına kadar dayanır. Mağara resimleri, 
freskler, heykeller ve duvar halılarında simgeler kullanılmış, resimlerle 
hikayeler anlatılmıştır. Bu bağlamda Richard Felton Outcault’a ait “The 
Yellow Kid” [Sarı Çocuk] ilk çizgi roman olarak tanımlanabilir ve çizgi 
romanın kaynağının Amerika olduğu söylenebilir. Bu nedenle Almanya ve 
Türkiye’deki çizgi romanlar, Amerika’nın etkisi altında kalmıştır, denebilir. 
Esasen İtalyan yazınsal ürünleri de Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştır 
ancak zamanla Almanya ve Türkiye kendi çizgi romanlarını üretmeye 
başlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çizgi Roman, Resimler, Çocuk ve Gençlik, Amerika, 
Türkiye’de Çizgi Roman
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 1. Çizgi Romanların Amaç ve Anlamları

Çizgi roman, resim, çizgi, grafik vb. görsellerle anlatılan bir 
hikâyedir. Wictionary’e göre çizgi roman, resimli öykü ya da resim dizisi 
olarak tanımlanır. Amerikalı bir çizgi roman sanatçısı ve kuramcısı olan 
Scott McCloud, çizgi romanı “Bilgi aktaran ve/veya gözlemci üzerinde 
estetik bir etki yaratan, uzamsal diziliş ile düzenlenmiş resimli veya daha 
başka simgeler” olarak tanımlar (McCloud:2001). Böylece McCloud, Will 
Eisner’in çizgi romanlar için kullandığı “dizi sanat” tanımını benimsemiş olur 
(Eisner:1985). Bir diğer kavram olan “Comic-strip” kavramı, İngilizcedir ve 
“strip” sözcüğü şerit anlamına gelir. Comicstrip [Çizgi Roman] kavramı, hem 
İngilizcede “daily strips” olarak adlandırılan günlük dizi çizgi romanları hem 
de yine İngilizcede “Sunday pages” diye adlandırılan pazar gazetelerinde 
yer alan çizgi romanları tarif eder. Çizgi romanların kökeni Amerikan pazar 
gazetelerine dayanır. Özellikle Amerikan pazar gazetelerinin her bir sayfası 
çizgi romanlarla doludur ve “Sunday pages” terimi buradan doğmuştur. 
1895 yılında Richard Felton Outcault tarafından kaleme alınan “The Yellow 
Kid” ilk çizgi roman olma unvanına sahiptir. 

“Sarı gecelik entarisi ve traşlı kafasıyla Sarı Çocuk, çizgi roman 
dünyasında asi ve kendine güvenen, Hogan’s Alley’in kenar 
mahallerinden çıkıp nihayetinde dünyayı dolaşan bir oğlan çocuğu 
prototipi haline geldi (Meinrenken Jens:2009, 46)”.

 Çizgi romanlarda kutucuk ya da konuşma balonunun içine yerleştirilen 
metin, resim ve çizimlerin yanında yer alır. Bunların içinde roman 
kahramanlarının söylevleri, düşünceleri ve duyguları bulunur. Çizgi roman 
konuları gerçek ya da gerçekdışı hikayeler içerebilir. Gazete ve dergilerde 
birkaç konuşma balonuyla anlatılan hikayeler olduğu gibi parça parça 
yayınlanan çizgi romanlar da vardır. Bu hikayeler fantastik peri masallarına 
benzer, kahramanları yaşlanmaz, ölmez ve değişmez. Hem uçabilen, 
aniden yok olabilen ve kendini zorlu olayların içinden kolayca kurtarabilen 
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yetenekli insanlar, hem de konuşabilen, gülebilen ya da ağlayabilen doğaüstü 
hayvanlar ve bitkiler çizgi roman kahramanları arasındadır. 

Çizgi romanlar, dünya çapında en popüler yazınsal yapıtlar 
arasındadır. Gazetelerde günlük yatay şeritler, dergiler, albümler ve kitaplar 
şeklinde tüm dünyada milyonlarca insan tarafından tüketilmektedir. Savaştan 
sonraki ilk yirmi yıl Almanya’da toplumun ve edebiyat eğitimcilerinin bir 
kısmı tarafından reddedilmiş olsalar da günümüzde geniş çapta kabul gören 
okuma materyalleridir. Dahası, belirli bir yazın türü olarak, yani çizilmiş 
resim dizileri olarak, hatırı sayılır derecede toplumsal ve kültürel itibar 
kazanmışlardır. Çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinler de çizgi roman 
okumakta ve satın almaktadır. Ebeveynler de farklı çizgi roman türlerini 
takip ederken gelişimleri için faydalı olacağına inandıkları için çocuklarını 
da çizgi roman okumaya teşvik ederler. 

Çizgi romanlar, çocuk ve gençlerin tercih ettiği okuma materyalleri 
arasındadır. Bu nedenle öğretmenlik bölümlerinde okuyan öğrencilerin, söz 
konusu materyaller hakkında genel bir bakış kazanabilmeleri için mümkünse 
farklı türlerdeki çizgi öykü ve romanları tanımaları gerekir. Çocuklara ve 
gençlere çizgi romanları eleştirel bir biçimde ele alabilmelerini öğretmek 
için bu alanı çözümlemeyi öncelikle kendilerinin öğrenmesi şarttır. Çizgi 
romanlar çocuk ve gençler için yazılmış gibi düşünülse de her yaşa ve bu 
konu ile ilgilenen gruba uygun çizgi romanlar bulunur. Çizgi romanlar 
yetişkinler tarafından da okunur ve ilgi görür. 

Richard Felton Outcalt: The Yellow Kid; Kaynak: www.henrys.de/daniel/cmd/comics/
yellow-kid

about:blank
about:blank
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 2. Çizgi Romanın Tarihi

Çizgi romanların kökeni esasen eski çağlara kadar dayanır. Mağara 
resimleri, freskler, heykeller ve duvar halıları, çizgi romanın ilk biçimleridir. 
Buralarda sembollerle birlikte birçok görsel kullanılarak bir hikâye anlatılır.  
Altamira'nın bazı eski taş devri mağara resimlerinde, bacaklara hareket hissi 
kazandırma çabası bile görülür. Alman yazar Wilhelm Busch (1832-1908), 
modern çizgi romanların atası olarak kabul edilir.

Wilhelm Busch’un kaleminden “Max und Moritz” (1971 İngilizce çevirisi: www.henrys.de/daniel/
cmd/comics)

 “Max und Moritz” [Max ve Moritz] isimli hikâyenin ünlü şakalarını 
da içeren Busch’un sayısız resimli öyküsü, bugün çizgi romanların öncüleri 
olarak kabul edilir. 1990’larda Amerikan gazeteleri, okur kitlesi için gitgide 
daha büyük bir savaş vermeye başlar. Buradaki en güçlü silah, ileride 
yalnızca “comics” olarak adlandırılacak olan “comic supplements” isimli 
renkli, komik resimler içeren hafta sonu ekleridir. İlk olarak 1896 yılında 
basımı sorunlu olan sarı rengi gazetelerde basmak mümkün olduğunda, 
Amerikalı Richard Felton Outcalt bilhassa sarı olacak bir karakter yaratmakla 
görevlendirilir. Böylece çizgi romanın ilk hali ortaya çıkar: “Yellow Kid”. 
Ancak bugün birçok gazeteden bildiğimiz şekliyle ilk çizgi roman, yaklaşık 
bir yıl sonra kendini gösterir. Rudolph Dirks’in çizdiği “The Katzenjammer 
Kids” [Kaptan ve Çocukları], gerçek bir çizgi romanı oluşturan tüm ölçütleri 
içermektedir: 

about:blank
about:blank
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 1. Öykü birçok resimle anlatılır.

 2. Yinelenen karakterler vardır.

 3. Metin resme entegre edilmiştir.

Rudolph Dirks’in “The Katzenjammer Kids”i Hearst’in gazetelerinde yayınlanmıştır. (www.henrys.
de/daniel/cmd/comics).

 Yine de “The Katzenjammer Kids” in Wilhelm Busch’un “Max und 
Moritz’ini önemli bir rol model olarak aldığı gerçeğini kimse gizlemez. 
Bu şekilde bakıldığında, isim kombinasyonunun yazın ve temsil biçimi 
açısından Amerika’dan geldiği söylense de çizgi romanın kökleri Avrupa’ya 
dayanır. “The Katzenjammer Kids” hala birçok Amerikan günlük gazetesinde 
yerini korumaktadır. (http://www.geschichte-der- comics.de/html/comic4.
html;10.04.2010) 

 Çizgi romanlarla ilgili en büyük yanılgılardan biri, çizgi romanların 
erkek çocuklar ya da genç erkekler için üretildiği düşüncesidir. Halbuki, 
neredeyse kırk yıl boyunca çizgi romanlar yalnızca gazetelerde yer almış 
ve bu gazeteleri yetişkinler satın almıştır. Carl Barks, Herge, Charles M. 
Schulz, Morris ya da Uderzo gibi isimler yaklaşık kırk yıl boyunca çizim 
yaptıklarından, küçük okurlara yetişkin olduklarında bile ulaşabilmişlerdir. 
Yetişkin bir okur kitlesini hedefleyen çizgi romanlar, 1960’ların sonunda 
Underground Comix’lerle [Yeraltı Çizgi Romanı] ortaya çıkmıştır (http://
de.wikipedia.org/wiki/Comic.;10.04.2010). Çizgi roman satın alan ve 

about:blank
about:blank
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okuyanlar arasında yetişkinlerin sayısı çocuklara oranla daha fazladır. Bazı 
çizgi romanlar, yetişkinlerin daha iyi anlayabileceği ek bilgilere sahiptir. Bu 
nedenle yetişkinler bu tür çizgi romanları daha çok tercih etmektedir.

Çocuklara özel çizgi romanlar, ABD’de çizgi roman dergilerinin 
ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak yalnızca 1930’lardan beri mevcutturlar. 
Bir yandan kitap pazarlarında indirimde olan çizgi romanlar özellikle çocuk 
ve gençlere yöneliktir, ör. “Micky Maus” (Alm. 1951’den beri), “Superman” 
(Amerikan İng. 1938’den beri), “Asterix” (Fr. 1959’dan beri); öte yandan 
yapılarının yanı sıra konu ve içerikleriyle çocuk ve gençler arasında ilgi 
gören ya da görmüş olan tüm çalışmalar bu yaş gruplarına yönelik çizgi 
romanlarmış gibi görülür, ör. Hal Foster’ın “Prinz Eisenherz”i (Amerikan 
İng. 1937’den beri) ya da Charles M. Schulz’un “Peanuts”ı (Amerikan İng. 
1950’den beri), (Heckt/Neumann 2001:36). Çocuklar, “Micky Maus” ya 
da “Tom & Jerry”e gösterdikleri ilgiyi, yukarıda sayılan çizgi romanlara 
da göstermişlerdir. Hemen hemen tüm çizgi romanların çizgi filmleri 
yapılmıştır. Çocuklar, bu çizgi filmleri izlemeyi en az çizgi romanları 
okumak kadar çok sevmişlerdir.

 İlk sesli filmi Disney yayınlamıştır: Mickey Mouse. Micky, 1933’ten 1975’e kadar Floyd 

Gottfredson tarafından çizilmiştir ( www.henrys.de/daniel/cmd/comics'ten).

about:blank
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 3. Çizgi Roman Tekniği

 Çizgi romanlardaki tasarım seçenekleri çeşitlidir ve sanatçıdan 
sanatçıya değişiklik gösterir. Konturları çizmek için çoğunlukla mürekkep 
ve fırça kullanılır. Diğer seçenekler ise mürekkepli kalem, çizim kalemi, 
keçeli kalem ya da fineliner kalemlerdir. Ancak çizgileri en canlı gösteren 
fırça olduğu için, çoğunlukla fırça tercih edilir. Çerçeveleri ve konuşma 
balonlarını çizmek içinse, eşit bir çizgi ortaya çıkardığı için sıklıkla çizim 
kalemi kullanılır. Ancak çizmeye başlamadan önce bir senaryoya ihtiyaç 
vardır. Günümüzde senaryonun, yazının, kurşun ve çizim kalemi ile yapılan 
çizimlerin farklı kişiler tarafından yapılması alışılagelmiş bir durumdur 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Comic;10.04.2010). Aktarılmak istenen ileti, 
hangi tekniğin kullanıldığından daha önemlidir. Bir çizgi romanı oluşturan 
her kutu, içinde bir ileti barındırır. 
Buna göre bu iletiler; okurları deneyim ve hayal gücüne, kişisel bakış 
açısına ve zihinsel durumlarına göre değerlendirir. Bu fikirden hareketle 
çizgi romanların görsel bir iletişim aracı olduğu söylenebilir. Resimler, 
okura yazı olmadan da bir şeyler anlatabilir ve okur ile doğrudan iletişim 
kurabilir. Bu durum, çizgi romanların gücünü gösterir. 

4. Çizgi Roman Okumak

Çizgi roman okumak, öğretilebilen ya da öğrenilebilen kültürel bir 
tekniktir. Çocuklar her an kolaylıkla bir çizgi roman okuyabilir ancak çizgi 
roman okumak isteyen yetişkinler, çocukken bu türü daha az okudukları 
için büyük zorluklarla karşılaşabilir. İçeriğin sıralamasını takip edemezler 
ya da konuşma balonlarının içinde yazanları okumadan geçerler. Bu 
nedenle çizgi romanı doğru biçimde anlamakta zorlanırlar. Görsellerin ve 
konuşma ya da düşünce balonlarının biçim ve düzenlenişinin yanı sıra yazılı 
metnin biçimi de aktarılan içerik açısından büyük önem taşımaktadır. En 
az içerik kadar önemli diğer iki unsur ise “Soundwörter” (Onomatopoeia) 
[yansıma sözcükler] ve hareketleri vurgulamak için kullanılan her türlü 
Speedlines’lardır [hız çizgileri]. 

about:blank
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Karikatürlerdeki temalar şu şekilde sınıflandırılabilir: ölüm, sosyo-
ekonomik olaylar (fiyat artışları, enflasyon, geçim giderleri, işsizlik, 
sendikalar, yabancılaşma vb.), siyasi olaylar (partiler, parti liderleri, 
seçimler vb.), cinsellik, aşk, kadın-erkek ilişkileri, erotizm, spor (futbol, 
kayak, plaj oyunları, boks vb.), tatil, avcılık, dağcılık, televizyon, insanlar 
ve saçmalıkları (her zaman ve her dönemde geçerli bir kaynaktır), saçma 
(kara mizah, absürt temalar, çılgın gerçeküstü karikatürler), okul (öğretmen-
öğrenci-veli ilişkileri) vb. (Kar, 1999: 52,53). Çizgi romanlar temalarını her 
türden alabilir ve bu temalar politik, toplumsal ve sosyal olsun, materyal 
olarak kullanabilir.

 5. Çizgi Romanlarda Konuşma Balonları (Baloons)

Konuşma balonlarının (Baloons) sözlükteki anlamının yanı sıra çizgi 
romanlarda ayrı bir anlamı vardır. Konuşma balonları, içine konuşmaların 
yazıldığı ve bu konuşmaları dairesel, oval ya da kare ve dikdörtgen 
şekillerle çevreleyen çizgilerdir. Konuşmaları çevreleyen bu şekiller, 
resimlere sabitlenir ve bunlara konuşma balonları denir (Kar, 1999:82). 
Çerçeveli dil; konuşma balonu, doğası gereği ünsüz ve görünmez sesleri 
yakalamak için kullanılan geçici bir çözümdür. Farklı çerçeveleme 
biçimleri kısa sürede metnin iletisini ya da atmosferini desteklemeye başlar. 
Böylece söylenenin bir fısıltı veya bağrış olduğunu ya da belki de yalnızca 
düşünüldüğünü ve konuşmacının hangi ruh halinde olduğunu görsel olarak 
göstermek mümkündür. Konuşma balonları diğer metinler gibi okunur 
(yani batı ülkelerinde soldan sağa; yukarıdan aşağıya). Balonun içindeki 
“Lettering”, dilin doğasını ve duygusal içeriğini yansıttığı gibi sanatçının 
biçemini ve kişiliğini de gösterir (http://de.wikipedia.org/wiki/Comic). 
Çizgi romanlardaki her balon, sanatçının özelliklerini taşır. Bu nedenle 
sanatçının üslubu çok önemlidir. Baloncukların içinde yer alan yazılar, 
resimlerle bağlantılı olmalıdır. Resimlerle birlikte iletilmesi hedeflenen 
iletiler, baloncuklarda yer almalıdır. 

about:blank
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 6. Amerika’daki Çizgi Romanlar 

Bugün bildiğimiz şekliyle çizgi romanın doğum yeri Amerika’dır. İlk 
çizgi roman, yayıncı Joseph Pulitzer ve sanatçı Felton Outcult tarafından 16 
Şubat 1895’te piyasaya sürülen “The Yellow Kid” olarak kabul edilir. Bu ilk 
basılı çizgi roman figürü, muazzam bir başarı kazanır ve yalnızca okurları 
arasında popüler olmakla kalmaz, aynı zamanda sigara reklamlarında da 
yer alır. Ayrıca Merchandiser aracılığıyla oyuncak olarak da satışa sunulur, 
hatta bir Broadway müzikali için ilham kaynağı olduğu bile söylenir. 

“The Yellow Kid” bir kitapçık olarak değil, bir gazetenin hafta sonu 
sayılarında bir dizi biçimde yayınlanmıştır. Sabit karakterler, konuşma 
balonlarında yer alan diyaloglar ve bir dizi resimle anlatılan, birbirini takip 
eden konular, genel olarak çizgi romanların önemli unsurlarını ortaya koyar. 

Çizgi romanların her hafta yayınlanması güncel olaylara da atıfta 
bulunmalarına olanak sağlamıştır. Örneğin, 1920’de Amerika’da kadınlara 
oy hakkının tanınmasına çizgi romanlar, kadın karakterlerin başrol oynadığı 
çokça çizgi film üretmekle karşılık vermişlerdir.

Hayvanların kişileştirme yoluyla canlandırıldıkları halleri ile 
karşılaştığımız çizgi romanlar, başarıyı ancak 1923 yılında Pat Sullivan’ın 
çizgi filmlerinden bilinen “Kater Felix”i [Kedi Felix] kâğıda geçirmesiyle 
yakalar.

Outcault, R.F., "The Yellow Kid und sein neues Phonograph"[Sarı Çocuk ve Yeni Fonografı], New 

York Journal, 25 Ekim.1896, Mass.: Kitchen Sink Press, 1995. Sayı 42.
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Bu başarıyı 1930’da o zamandan beri sayısız değişikliğe uğrayan 
ancak güncelliğini kaybetmeyen “Mickey Mouse” ile Walt Disney izler. 
Disney hayvan dünyasının bir diğer ünlü temsilcisi, anti-kahraman ördek 
“Donald Duck” da 1938 yılında ortaya çıkar ve Carl Barks’ın etkisiyle 
yalnızca özgün karakterli bir figür olmakla kalmaz aynı zamanda meşhur olur 
ve yanına çokça faklı karakter eklenir. Sosyal koşullara uyum sağlamanın 
bir göstergesi olarak, Donald Duck’ın asabi, mütemadiyen başarısız ve 
tembel ancak yine de sevimli yapısının artık en azından Amerika’da 
hoş karşılanmadığı söylenebilir. Çalışkan yeğenleri (başlarda küçük 
şeytanlar) ve büyük kapitalist “Scrooge Amca” (başlangıçta Dickens’in 
Noel hikayesindeki huysuz varyemez “Scrooge” dan esinlenilmiştir) 
günümüzde daha popülerdir, muhtemelen “bulaşıkcılıktan milyonerliğe” 
diye tanımlanabilecek Amerikan rüyasına daha uygun oldukları için. 

 

Carl Barks ilk çıkışını “Donald Duck” ile yapar ve Disney’in en iyi ve en popüler karikatüristi 
olur.  Varyemez Dagobert 1947’de, şanslı Gustav Kazı 1948’de, açgözlü Beagle Boys ve dahi Gyro 

Gearloose 1962’de eklenir. Hayranlar tarafından teşvik edilen Barks, 1980’de 42.000 dolara 
müzayedeye çıkan birkaç adet Donald yağlı boya resmi ortaya koymuştur. Barks Donald’ı 1968’e 

(?) kadar çizmeye devam etmiştir, (aus: www.henrys.de/daniel/cmd/comics).

 7. Almanya’da Çizgi Romanlar
Alman çizgi romanları, E.O. Plauen’in 1934 tarihli “Vater und Sohn”u 

[Baba ve oğul] (bu hikâye çizgi romandan çok resimli bir hikâyedir) ve 
Rolf Kauka’nın “Fix und Foxi”si [Fix ve Foxi] (953’ten beri) gibi istisnalar 
dışında, geniş çapta bir yayılım gösterememiştir. Bugün bile Almanya’da 
sunulan çizgi romanların çoğu, Amerikan lisanslı yapımlardan oluşmaktadır. 

about:blank
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Ancak bunlarla beraber, Belçika (Michael Vaillant, Lucky Luke, Şirinler), 
İtalya (Marco Polo, Akim) ve Fransa’dan da (Asterix ve Obelix) yapımlar 
değerlendirilmiştir. Çocuk ve gençlik yazını uzmanı Bernd Dolle-Weinkauf 
Almanya’da genel olarak çizgi roman ve özel çizgi romanlar hakkında 
çokça ve ayrıntılı çalışmalar yürütmüştür. Almanya’daki araştırmaları ise şu 
ifadelerle değerlendirmiştir:

“Araştırmalarımız, Almanca konuşulan diğer pazarların büyük 
ölçüde tedarik sağladığı Batı Almanya’ya odaklanıyor, aynı 
zamanda ulusal yazınsal özellikler üzerinde fazla durmaksızın 
İsviçre ve Avusturya gibi Almanca konuşulan ülkelerden de 
esinlenmektedir.  Başlıklar da büyük Alman kültür sahiplenmesini 
hedeflememektedir; böyle bir girişim, Batı Alman çizgi roman 
pazarının uluslararası ve yabancı yazarlar, diziler, yapımcılar 
ve kuruluşlar tarafından domine edildiği düşünülürse, yalnızca 
gülünç bir girişim olacaktır”. (Dolle-Weinkauff 1990: 15)

Çizgi roman alanında yabancı ürünlerin etkisi, Almanya’da yerli 
ürünlerin gelişmesini sağlar. Almanya; sosyal, politik ve ekonomik açıdan 
yoğun bir biçimde etkilendiği I. ve II. Dünya Savaşı dönemine girer. Bu 
durum tabii ki tüm yaşamla birlikte çizgi roman sanatını da etkiler. Tüm 
toplumsal yaşamı yeniden inşa etmeye çalışan Almanya, çizgi roman 
kültürünün temellerini atamaz. Aksine, yabancı çizgi roman matbaalarının 
sayısı fazladır ve Almanya bu kitapların satışından iyi bir kazanç elde 
etmektedir. Walt Disney karakterleri, Almanya’daki en popüler çizgi 
romanlar arasındadır. Bugün, Japon çizgi romanları da Almanya’da çok 
popülerdir. Bu nedenle Japon yayınları, Almanya’daki Amerikan yayınları 
ile rekabet halindedir. 
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(bkz: www.henrys.de/daniel/ cmd/comics)

 8. Türkçe Çizgi Romanlar

Türkiye’de uzun yıllardır aralıklı ve sürekli olarak (yetmiş yıl) çizgi 
romanlar yayımlanmaktadır. Türkiye’de yaratılan çizgi romanlar bu tarih 
göz önünde bulundurulduğunda, çağdaş olabilir. Yerli çizgi romanlar var 
olsa da çizgi roman denilince ilk akla gelen yabancı çizgi romanlardır. Bunun 
birkaç nedeni vardır. Öncelikle Türkiye’de çizgi roman sanayi ürünü olarak 
görüldüğü için yeterince gelişmemiştir. Nicelik ve nitelik olarak yabancı 
çizgi romanlarla rekabet edememişlerdir. Çoğunlukla gazetelerden maddi 
destek alarak ayakta kalabilmişlerdir. Bir diğer neden de karikatüristlerin 
çizgi romanları çocukları düşünerek yaratmamış olmalarıdır. Çizgi romanlar, 
genellikle gençler ve yetişkinler için yaratılmıştır, çünkü çocuklar için çizgi 
roman satışı azdır. Kendileri yeterli ekonomik imkanlara sahip olmadıkları 
için, çocuklara özgü çizgi romanlar oluşturamamışlardır. Bu nedenle 
çizgi roman yazarları ekonomik nedenlerle düzenli olarak gazetelerde 
çalışmışlardır. 
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Oğuz Aral: (Gırgır; tr.wikipedia.org/wiki)

1970’lerin başında çıkan “Oğuz Aral”ın “Gırgır” adlı dergisi 
büyük ilgi görür. Yarım milyona yakın satışı ile benzer dergilerin ortaya 
çıkmasına da neden olur. Pek çok çizgi roman yazarı, “Gırgır” adlı dergiyle 
üne kavuşmuş ve son yıllarda önemli dergiler çıkarmışlardır. “Gırgır” 
dergisinden esinlenerek ortaya çıkan birçok mizah dergisi ve çizgi roman 
olmuştur ve bunlar günümüze kadar ulaşmıştır. 
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Gırgır Dergisi (: tr.wikipedia.org/wiki) Çizgi roman tarihinden yazar ve çizer“Abdülcanbaz”

Başlardaki ilgiye rağmen, Amerikan çizgi romanları Türkiye’deki 
etkisini yavaş yavaş kaybetmiştir. Bunun nedeni baştan aşağı yaşanan 
değişikliklerdir. 1940’tan itibaren çizgi romanların “altın çağı” gazetelerle 
sınırlı kalmış ve önemini yitirmiştir. O yıllarda “Superman ve Batman” gibi 
yeni nesil çizgi romanlar ortaya çıkmıştır. Bu çizgi romanlar Türkiye’de 
büyük yankı uyandıramamıştır (anca sinema filmleri sonradan büyük başarı 
elde etmiştir). Bu nitelikli kalıplar ancak yayımlandıktan yarım asır sonra 
kendilerine yer edinebilmişlerdir. Türkiye’de çizgi roman denilince akla ilk 
olarak İtalyan endüstrisinin çizgi romanları gelir. “Asterix”, “Tenten” ve 
“Red Kit” gibi İtalyan çizgi romanlar, uzun süredir yayımlanmakta ve satışa 
sunulmaktadır. Bu çizgi romanların dışında diğer İtalyan çizgi romanları 
popüler olamamışlardır. Dünyada giderek artan bir ilgi gören Japon çizgi 
romanları “Manga”, birkaç istisna dışında Türkiye’de yayımlanmamıştır. 
Yayınevleri mangalarla ilgilense de düşük orandaki satışlar nedeniyle bu 
dergileri yayınlamaktan kaçınmışlardır. 
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Okur sayısı düşerken yaş ortalaması yükselmiştir. Bu okurların 
beklentisini karşılamak için koleksiyon mağazaları açılmıştır. Bugün, bu 
mağazalarda çok sayıda eski ve az satan çizgi roman satışa sunulmuştur. 
Türkiye’de çizgi roman pazarlarını destekleyen herhangi bir sivil veya resmi 
kurum bulunmamaktadır. Dergiler, bu dergilerin sahibi yazarlar tarafından 
yayınlanmaktadır. 

Türkiye’deki bazı ünlü çizgi romanlar arasında, Turhan Selçuk’un 
(1922-2005) siyasi-eleştirel ve mizahi dizi öyküsü “Abdülcanbaz”, Suat 
Yalaz’ın tarihsel kahramanlık öyküsü “Karaoğlan”, Sezgin Burak’tan 
“Tarkan”, Ayhan Başoğlu’dan “Malkoçoğlu”, Oğuz Aral’ın komik günlük 
hikayesi “Avanak Avni”, Bülent Arabacıoğlu’ndan komik ve eleştirel anti-
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kahraman hikayesi “En Kahraman Rıdvan”, “Karabasan” ve “Şehir Köpeği” 
gibi isimler sıralanabilir. 

Turhan Selçuk’un kaleme aldığı “Abdülcanbaz” adlı çizgi 
roman öyküsü, ilk kez 1957’de bugün hala aynı isimle yayınlanan 
“Milliyet”te yayımlanmış ve 40 yıl boyunca 34 sayıya ulaşarak birçok kez 
onurlandırılmıştır. 1972 ve 1994-1998 yıllarında bu hikâye bir tiyatro oyunu 
olarak da sahnelenmiştir. 1990’larda PTT, “Abdülcanbaz” pulları çıkarmıştır. 
Türk karikatürünün kurucusu olarak adlandırabileceğimiz Turhan Selçuk 
hakkında Mehmet Canpolat şu ifadeleri kullanmıştır:

“Turhan Selçuk, kendisinin de bir insan olduğunu unutmadan, 
kendini insanlara karşı sorumlu hisseden, sanatında usta bir 
isimdir. İnsanlar ve onların sorun ve endişeleri, bir sanatçı 
olarak onun her zaman çıkış noktası olmuştur. Türkiye’deki bazı 
çevreler onu anlaşılmaz veya çokça soyut bulsa da Selçuk hep 
var olmuştur. Ülkesindeki toplumsal aydınlanma sürecindeki 
öncü rolünden asla vazgeçmemiştir. Bu nedenle haklı olarak 
“modern Türk karikatürünün babası” olarak anılır (Canbolat 
2004:21-22).”

“İyi”yi ve “dürüst”lüğü temsil eden kahraman “Abdülcanbaz”, ilk 
bakışta sempatik görünür ancak hurafelere, İslami köktendinciliğe, kalkınma 
düşmanlığına vb. karşı grubuyla savaşmak zorundadır. Türk okurlar için 
“Abdülcanbaz” çizgi romanı yalnızca bir çizgi roman değil, Türkiye’de 
1950’lerden bu yana uzun bir gelenek ve entelektüellerin, diğer bir deyişle 
Türk aydınlanma akımını benimseyenlerin, sosyo-politik ve eleştirel 
konumunun simgesel bir adıdır. Bunlar aynı zamanda eleştirel mesafe ve 
çağdaş eleştiri olarak da değerlendirilebilecek çağdaş tarihe eleştirel bir 
bakış için ifade edici bir işleve sahiptir. Belki de bu yüzden, “YKY” (Yapı 
Kredi Yayınları) gibi Türkiye’nin en büyük yayıncılarından biri, bir Türk 
çizgi roman klasiği olarak kabul edilen tüm seriyi yeniden yayınlamıştır. 
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 9. Sonuç

Genel bir bakışla Amerikan ve Alman çizgi romanlarının Türk çizgi 
romanlarından daha eski bir geleneğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
konu esasen sosyokültürel, ekonomik, dilin toplumsallığı ve okuma kültürü 
açılarından derinlemesine incelenmesi gereken bir konudur. Yukarıda 
açıklandığı gibi ilk örnekler batı ülkelerinden örnek alınmış, tercüme 
edilmiş ya da uyarlanmıştır. 1950’lerden bu yana Türk çizgi romanı, 
içinde çizgi roman hikayeleri bulunan günlük gazetelerle büyük bir ivme 
kazanmıştır. Özellikle “Abdülcanbaz”ın sosyo-eleştirel ve politik hikayesi 
ya da kahramanlık gösteren figürlerin (ör. Malkoçoğlu, Kara Murat vb.) 
başarısından sonra çizgi romanların sayısı giderek artmaktadır. Bu kültürel 
alışveriş sayesinde Türkiye hem gençler hem de yetişkinler arasında çokça 
sevilen kendi çizgi romanlarını ortaya çıkarmış ve yayılımını sağlamıştır. 
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Elveda Sarı Tuğlalı Yol: Çocuk Edebiyatında Ev 
Mitolojisine Yönelik bir Meydan Okuma

Melissa B. Wilson, Kathy G. Short

Özet

Ev miti, çocuk edebiyatını yetişkin romanlarından farklı kılan öğedir 
(Wolf 1990). Nodelman ve Reimer (The Pleasures of Children’s Literature, 
2003), “ev/kaçış/ev örüntüsünün, çocuk edebiyatında en yaygın olay 
örgüsü olduğunu, evini terk eden gençleri konu alan yetişkin kurgusunun 
ise genellikle çocuğun kalmayı seçmesiyle sonuçlandığını” belirtir. (s. 197-
198). Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya’da yakın 
zamanda yayınlanan ödüllü 8-12 yaş (middle reader) romanlarına yönelik 
eleştirel bir içerik analizinde yeni bir örüntü gözlemlenmiştir. Postmodern 
üst olay örgüsü (metaplot) olarak adlandırılan bu örüntü, çocuğun evden 
ayrılmasından ziyade terk edilmesiyle başlar. Çocuğun yolculuğunun 
amacı; çakışan gerçeklerle ve tutunamamış yetişkinlerle dolu postmodern 
bir sosyal çevrede bir ev inşa etmektir. En sonunda, çocuğun postmodern 
yolculuğu, çok modern bir idealle, çocuğun yetişkinleri umut dolu bir 
sona, bir eve yönlendirmesiyle biter. Bu makalede, çocuk edebiyatında 
çocukluğun ve yetişkinliğin değişen rolleri keşfedilerek, ev mitinin yerle bir 
edilip edilemeyeceği sorgulanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Eleştirel içerik analizi, Postmodern çocukluk, 
Olay örgüsü yapıları, çocukluk inşası, ödüllü 8-12 yaş kitapları, çocuk 
edebiyatında ev

Kimsesiz ve terk edilmişlerin bir ev bulabileceğini düşünmeye 
kim cesaret edebilir ki? İnsanın, sevmenin ağırlığı altında ezilmeden 
sevebileceğini kim hayal edebilir? Hastaları iyileştirecek mucizevi bir 
tedavi mi? Peh. Bunların herhangi birinin doğru olabileceğini düşünmemizi 
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sağlayan ne? Yine de bu mitin bir parçası haline gelen de onu yaratıp 
ölümsüzleştiren de biziz (Vanderpool, 2010, s.304). 

Sadie Hanım, 2011 Newbery Madalyası kazanan Moon over Manifest 
adlı kitapta 12 yaşındaki ana karakter Abilene Tucker için ev arayışından söz 
eder (Vanderpool, 2010). Abilene’in evi yoktur, hiç olmamıştır da. Annesi 
yoktur; eski bir tanıdığıyla birlikte yaşaması için babası Gideon tarafından 
Kansas’ın Manifest kentine gönderilir. Abilene çocukluğunu, Amerika’daki 
Büyük Buhran sırasında iş bulabilmek için babasıyla bütün ülkeyi dolaşarak 
geçirir. Gideon’un öykülerinin çoğu orada geçtiği için, Manifest bir çeşit 
ev ortamı vaat etmektedir. Fakat Manifest’te dinlediği öykülerde Gideon 
yoktur. Abilene ve babası kimsesizdir, terk edilmiştir. Manifest’in vaadi, 
gerçek hayatta kasvetli ve bitik bir mitten başka bir şey değildir, Gideon’un 
öykülerindeki heyecan verici yere hiç benzememektedir. Sadie Hanım, yine 
de herkesin bu ev mitinin bir şekilde gerçek olacağını umduğunu söyler.

Çocuk edebiyatı ev düşüncesiyle doludur. Ev, geleneksel olarak, 
çocuk ana karakterin yetişkin olmayı beklerken bakıldığı, sevildiği ve 
eğitildiği bir yerdir. Genellikle, çocuk öykülerinin başladığı ve bittiği yerdir. 
Bu, evin sorunsuz bir yer olduğu anlamına gelmemektedir ki çoğunlukla 
sorunludur da zaten. Çocuk mutsuzdur, maceralarla ve gezintilerle dolu bir 
yolculuğa çıkar, sonunda da arkasında bıraktığı şeylere dair yeni bir algı 
edinmiş olarak eve döner. Dorothy’nin Kansas’tan ayrılmasını, Oz’daki 
deneyimlerini, “evinden daha iyi bir yerin olmadığını” fark edişini, sonunda 
tekrar Kansas’ta sevdiklerinin yanında uykusundan uyanmasını konu alan 
Oz Büyücüsü’nden (The Wizard of Oz) uyarlanan film (Baum, 1900) bu 
olay dizisinin iyi bilinen bir örneğidir. 

 Wolf (1990), çocuk edebiyatını yetişkin romanlarından ayıran 
unsurun ev miti olduğunu ileri sürmektedir. Çocuk öyküleri “evi yüceltip 
ev mitine olan inancı körüklerken”, yetişkin öykülerinde ana karakter, en 
sonunda dünyada yalnız kaldığımız bilgisiyle yüzleşir (s.54). Nodelman ve 
Reimer (2003), “ev/kaçış/ev örüntüsünün, çocuk edebiyatında en yaygın olay 
örgüsü olduğunu, evini terk eden gençleri konu alan yetişkin kurgusunun 
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ise genellikle çocuğun kalmayı seçmesiyle sonuçlandığını belirtir” (s. 197-
198). Geleneksel olarak, çocuklara yönelik metinler, yetişkinlerin kaosun 
ortasındaki istikrar ihtiyacını konu edinir. Max, vahşi şeylerin olduğu yerlere 
gidebilir ama hala sıcak olan akşam yemeğinin kendisini beklediği eve geri 
döner (Sendak, 1988).

 Bu nedenle, çocuk edebiyatında ev miti, çocukluğun yetişkinlerin 
bakış açısına göre inşasını yansıtır; bu da Avustralya, Birleşik Krallık ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan ödüllü kitaplara ilişkin bu 
eleştirel içerik analizinin odağında yer alır. Sorunlu bir eve yapılan vurgu, 
bu ödüllü romanların analizinin beklenmeyen ancak makul bir sonucudur. 
Burada, modern ve postmodern üst olay örgülerinde ele alınan çocukluğun 
ideolojisinin tartışılmasının ardından, geri dönülecek bir yer olan evden 
yitik veya sorunlu bir eve geçişe yönelik olarak veri setlerinden örnekler 
sunulmaktadır. Ardından, çocuk edebiyatında postmodern çocukluğa geçişin 
bir örneği olarak Moon over Manifest’e değinilmektedir.

Ev/Kaçış/Ev Üst Olay Örgüsü
Evle başlayıp biten çocuk edebiyatı fikri, çocuk edebiyatı çalışmaları 

alanında sağlam temeller üzerine oturtulmuştur (Hunt, 1992; Nodelman ve 
Reimer, 2003; Kokkola, 2003; Nodelman, 2008). Yetişkin bir okur olarak altı 
çocuk kitabını inceleyen Nodelman (2008), çocuk edebiyatının tanımlayıcı 
özelliklerini belirlemek amacıyla, kişisel deneyimlerine dayanan yorumlar 
yapar. Veri setinde, ev/kaçış/ev odaklı “tipik bir olay örgüsü” tanımlar ve şu 
açıklamada bulunur: “Evi terk ederek maceralara atılan ve sonunda mutlu 
bir şekilde evine dönen çocuk öykülerine çocuk edebiyatında o kadar çok 
rastlanmaktadır ki bu örüntü faydalı bir şekilde, bilişsel bir model işlevi 
görebilir” (s.223). Bu tipik olay örgüsünde, yetişkinlerin normatif bir etkiyle, 
çocuklara yolculuktan sonra arkalarında ne kadar güzel bir ev bıraktıklarını 
göstermeleri söz konusudur. Geride bırakılan şeyin/yerin kıymeti ancak 
ondan ayrılınca anlaşılabilir. Hunt’a (1992) göre, bu tipik olay örgüsü, 
“nostaljik yetişkin ile büyüyen çocuk arasındaki çatışmalara” doğru gitmek 
veya onların uzağına kaçmaktır (s.182).
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 Bates (2007), peri masallarında ve klasik çocuk edebiyatında bulunan 
iki farklı, tipik olay örgüsünü inceler. Peri masalının olay örgüsüne göre; 
ana karakter olan çocuk “kötü kalpli” bir ebeveyn veya üvey bir ebeveyn 
tarafından terk edilmiş veya bir başına bırakılmıştır. Bununla yüzleşen 
çocuğun, evine dönmek için her türlü tehlikeyi göze alıp tehlikelerle dolu bir 
dünyadan çıkış yolu bulmaktan başka çaresi yoktur. Evine geri dönen çocuk, 
iyi ebeveyni ödüllendirirken, kötü ebeveyni cezalandırır. Bu yolculuğun bir 
örneğine Hansel ile Gretel’de rastlanmaktadır. Çocuklar kötü kalpli üvey 
annelerinin kandırdığı babaları tarafından ormana terk edilirler. Zalim 
cadıyla mücadele ederler ve sonunda onu öldürerek parasını çalarlar. Eve 
döndüklerinde, paralarını onunla paylaşarak, iyi ebeveyn olan babalarını 
ödüllendirirler. Masalın bazı versiyonlarında ise, kötü ebeveyn olan üvey 
anne açlıktan ölerek cezasını çeker.

 Klasik çocuk edebiyatına ait bir diğer tipik olay örgüsünde, 
çocuklar kendi kendilerine veya sihir yoluyla evlerinden ayrılır. Peri 
masallarındaki çocuklar gibi, bu çocukların da eve dönerken tehlikelerle 
yüzleşmesi gerekir. Evden gitmeleri ebeveynlerin hatası olmadığından, eve 
döndüklerinde herhangi bir ödül veya ceza da yoktur. Alice’in Harikalar 
Diyarındaki Maceraları (Alice’s Adventures in Wonderland) isimli kitapta, 
bu yaygın olay örgüsünün bir örneğine rastlanır (Carroll, 1865). Alice, 
“kendi davranışının dolaylı bir sonucu olarak” evden ayrılır (Bates, 2007, 
s.49). Alice, Harikalar Diyarında maceralara atılır, tehlikelerden kaçar, 
sonunda uyanıp “eve gider”. Ev, birçok çocuk edebiyatı ürününde yalnızca 
bir mekân değil, aynı zamanda bir temadır da. Alışılagelmiş “mutlu son” 
eve varıldığında yaşanır. Çocuk edebiyatı okuyanlar da okumayanlar da bu 
sonu bekler. Mantıklıdır da. Tıpkı Sadie Hanımın söylediği gibi: “Yine de 
bu mitin bir parçası haline gelen de onu yaratıp ölümsüzleştiren de biziz.”

Öykünün Arkasındaki Öykü: Çocukluk İdeolojisi
Sadie Hanım, öyküsünü, ev mitine dair bir yorumla bitirir, “En kötüsü 

de şudur: Önce inanırız, sonra sarsılırız” (s.304). Sadie Hanım’ın sözleri 
güzel; ancak ilginç bir şekilde zamanın dışındadır. Abilene’e ve varsayılan 
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çocuk okuyucuya tıpkı bir yetişkine seslenir gibi seslenir. Çocukların, eve 
dönememenin bir insanlık hali olduğuna dair sırra ermesi gerekmez. Sadie, 
adeta okuyucuya içinden geçip diğer tarafa ulaştıklarında Harikalar Diyarı 
(Wonderland) veya Narnia yerine salt gerçeklikle karşılaşacakları bir ayna 
veya gardırop sunuyor. 

Batı dünyasında, çocuk edebiyatının rolü, genellikle gerçeklere değil, 
yetişkinlerin ihtiyaçlarına hizmet etmektir (Hollindale, 1997; Zornado, 
2001). Hunt (2004), çocuk edebiyatının, çocukları yetişkinlerin istedikleri 
türden öykülerle tanıştıran bir çeşit disiplin cezası olduğunu savunur. 
Böylesi öyküler aracılığıyla, yetişkinler, var olma olasılığı taşımayan veya 
hiç var olmayan ideal bir çocukluğu (yeniden) inşa etmeye çalışırlar. Söz 
konusu yeniden inşa, çocukluk mitini onaylamakla kalmaz, aynı zamanda, 
gerçeğe yakınsadığı için de bu miti yeniden üretir (Zornado, 2001). 

 Çocuk metinleri, bir kültür tarafından paylaşılan, o kültüre mensup 
olanlara çocukluğu anlamlandırma olanağı veren çocuklukla ilgili bir inançlar 
sistemini, belirli bir ideolojiyi yansıtır (McCallum ve Stephens, 2010). 
Çocukluğun anlamına ilişkin örtük kuramlar, metinlerin olay örgüsünü ve 
konusunu küçük çocuklar tarafından anlaşılması zor kılmaktadır (Nodelman 
ve Reimer, 2003). Geleneksel veya modern ev/kaçış/ev üst olay örgüsü, 
çocuklara ve çocukluğa yönelik beklentilerin standartlaştırıldığı modernist 
bir ideoloji içerir (Coats, 2001). Kültürel anlamda, büyümek, A noktasından 
B noktasına kontrollü geçiş şeklinde kavramsallaştırılır. A noktası, fantastik, 
saçma, duygusal ve çocuksu iken, B noktası, rasyonel, ciddi ve sonunda 
büyümenin olduğu bir noktadır. 

 Bu görüş, modern üst olay örgüsünde, çocukların çocukluktan 
(ev) yetişkinliğe (yolculuk) doğru geriye dönük bir seyahate çıkması ve 
dünyada tek başlarına kendilerini kanıtladıktan sonra çocukluğun güvenli 
alanına (ev) kavuşturulmasıyla tersine döndürülür. Çocuklar yolculukları 
süresince yetişkinliği tüm karmaşıklığıyla bir anlığına da olsa tadarlar; her 
ne kadar ana karakter büyümenin stresiyle mücadelede daima başarılı olsa 
da, bu ileride başına geleceklerin yalnızca bir örneğidir. Çocuk, sadece 
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özgürlük hakkını değil, bu özgürlüğün korkunç bedellerini de öğrendiği 
bir dünyanın ortasına savrulmadan önce, evine dönüp masum ve kaygısız 
bir hayatın tadını çıkarmalıdır. Max haşarıdır ve birlikte haşarılık edip iyi 
vakit geçirebileceği diğer haşarı canlılara katılmak için yolculuğa çıkar; 
çok geçmeden de kendisini en çok seven kişinin bulunduğu yer olan evine 
dönmesi gerektiğini anlar. Güvenli bir yerde haşarı olmak başlı başına bir 
iştir; ancak herkesin haşarı olduğu ve akşam yemeği saati gelince kargaşaya 
son veren bir otoritenin bulunmadığı bir anarşi ortamında olmak bütünüyle 
farklı ve ürkütücü bir düşüncedir. 

 Ancak bazen haşarılıklar çocuğun kendisini bekleyen sıcak bir akşam 
yemeğinin olmadığı gerçek evindedir. Postmodern çocukluk (Kincheloe, 
1997) olarak adlandırılan bu durum, çocukların “yetişkinleşmesi”, 
yetişkinlerin ise “çocuklaşması” sürecini ifade eder. Bu süreçte, “yetişkinlik 
ile çocukluk arasındaki sınırlar, açık tanımlı, geleneksel, masum çocukluğu 
bir nostalji nesnesi haline getirecek kadar bulanıklaşır” (s.45). Postmodern 
çocuklar, çocuğun terk edilmişliğinin ve çocuk-ebeveyn yabancılaşmasının 
birer nesnesidir. Söz konusu çocuklar yetişkinler arası cinsiyet, ırk, sınıf 
ve kültür çatışmalarının çapraz ateşine tutulmuştur. Postmodern dünyadaki 
tüm insanlar gibi, çocuklar da birçok çakışan gerçekle ve mutlak doğrunun 
yokluğuyla karşı karşıyadır. Gerçeklik de sınıf, cinsiyet, ırk, vb. bağlamlarına 
göre değişmektedir (Vinson ve Ross, 2003).

 Postmodern çocuk, yetişkinlerin yarattığı dünyanın karmaşıklıklarını 
ve belirsizliklerini çözme sorumluluğu üstlenir. Postmodern bakış 
açısına göre, çocukların gelişimsel son noktası yoktur; onlar daima olma 
aşamasındadır. Coats (2001), postmodern çocuğun seçilecek yolların 
ortasında bırakıldığını ve ondan, Oz’a ulaşmak için takip edebileceği sarı 
tuğlaların olmadığı bir yol bulmasının beklendiğini ileri sürer. Postmodern 
çocukluk çalışmaları, bilimin “çocuğun doğasını ve onun ihtiyaçlarını 
karşılamanın en iyi yollarını açığa çıkarabileceği” inancına ve modern 
çocukluk çalışmalarına (örneğin, insanın gelişimi ve erken çocukluk eğitimi 
çalışmaları) karşıtlık sunan çocukluk anlayışının anlamlandırılmasının bir 
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yoludur (Cannella, 2002, s.8). Bu modern görüşler, çocukların çaresizliğine 
dair “gerçekler” söylemine yerleşir. Postmodern çocukluk çalışmaları 
“çocukluğu doğal durumundan çıkarıp yaşamlarımızın karmaşıklığını kabul 
ederek” bu görüşlere meydan okur (Cannella, 2002, s.9). 

 Walkerdine (2004), gelişim psikolojisinin ve postmodern çocukluk 
çalışmalarının dünya görüşlerinin özünde gerilimler olduğundan bahseder. 
Gelişim psikolojisinde, çocukluk, tamlığa, yetişkinliğe doğru çıkılan 
bir yolculuk olarak değerlendirilir. Buna karşılık, postmodern çocukluk 
çalışmaları, çocukların mevcut durumunu, “tamamlanmamış çocukluk 
durumu ile tamamlanmış yetişkinlik durumu arasındaki bulanık çizgi” 
üzerinden ele alır (s.96). Nodelman ve diğerlerinin çocuk edebiyatında 
keşfettiği modern üst olay örgüsü, gelişim psikolojisi bakış açısına dayanarak 
inşa edilen modernist çocuğu yansıtmaktadır. Bu araştırmada ele alınan 
kitaplardan doğan ve Moon and Manifest’de öne çıkarılan postmodern olay 
örgüsü, evin çocuğun inşa etmesi gereken bir yer olduğu, karmaşık, farklı 
türden bir çocukluğu yansıtır.

Modern Olay Örgüsünde bir Kırılma
Postmodern üst olay örgüsü, ödüllü 8-12 yaş romanlarına yönelik 

araştırmada şu soru üzerinden tanımlanmıştır: Çocuk edebiyatında çocukluk 
nasıl inşa edilir? (Wilson, 2009). Veri seti, 2003-2007 yılları arasında Birleşik 
Krallık’ta Carnegie Ödülü’nü, ABD’de Newbery Madalyası’nı ve Avustralya 
Çocuk Kitapları Konseyinin Yılın Kitabı Ödülü’nü kazanan romanlardan 
elde edilmiştir. Çalışmanın ödüllü kitaplarla sınırlandırılmasının nedeni; 
yetişkin “uzmanların”, belirtilen kitapların kaliteli, ödüle layık ve çocuklara 
tavsiye edilebilecek nitelikte olduğunu düşünmesidir (Cook, 1985). Bu 
karar, gençler ile ileri yaşta olanlar arasındaki hiyerarşik ilişkinin bir 
göstergesidir. Yetişkinlerin, çocukların okumaya zaman ayırmasına değecek 
kitapları seçmesinin bir örneği olarak (Hunt 2004), bu ödüller aynı zamanda 
yetişkinlerin çocuklar için neyin uygun olup olmadığına ilişkin görüşlerini 
pekiştirmelerine de yardımcı olur. Söz konusu gözetim hali, yetişkinlerin 
çocuklukla ilgili fikirlerine ve bunun edebiyat açısından ne ifade ettiğine 
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büyük alan açmaktadır (Nodelman ve Reimer, 2003).

 Eleştirel içerik analizi adı verilen karma metodoloji veya “analiz 
uzmanı tarafından yorumlandıktan sonra yeni anlatılarla bağlamsallaştırılan 
az sayıda metnin yakın okuması” ile (Beach ve ark., 2009, s.2), postmodern 
üst olay örgüsünün kuraldışılığı anlaşılır kılınmıştır. Resmi çocukluk söylemi 
ile okunan söylem arasındaki kopukluktan ötürü, modern üst olay örgüsüne 
ilişkin örtük anlayışlar tartışmaya açılmıştır (Noovinger ve Compton-Lilly, 
2005). Önceki araştırmalardan hareketle, yetişkinler tarafından onaylanan 
Ruby Holler (Creech, 2002), The Tale of Despereaux (DiCamillo, 2006), 
Millions (Boyce, 2004), Crispin: Cross of Lead (Avi, 2004), Helicopter Man 
(Fensham, 2005), The Higher Power of Lucky (Patron, 2006), and Dragon 
Keeper (Wilkinson, 2003) gibi ödüllü 8-12 yaş kitaplarının yetişkinlerin 
masum çocukluk idealini desteklediği varsayılmıştır (McDowell, 2002; 
Kidd, 2007). Oysa böyle bir şey söz konusu değildir. Aksine, belirtilen 
öyküler, sorunlu veya noksan bir evle başlar, ahlak dışı, karmaşık davranışlar 
sergileyen ilgisiz veya faydasız ebeveynlerle doludur; çocukların ya 
kelimenin tam anlamıyla ya da metaforik olarak kendi evlerini inşa etmesiyle 
son bulur.

 Modern üst olay örgüsündeki bu kırılma önemlidir çünkü çocukluğa 
ve yetişkin yazarlar tarafından çocuklara ne tür çocukluklar sunulacağına 
ilişkin değişimi ifade edebilir. Çocuk kitapları, çocukların benliğinin dışa 
vurulduğu, yetişkinlere çocukluklarına ve günümüzdeki çocukluğa dair 
düşünme olanağı sağlayan bir alandır (Hunt, 2004; Galbraith, 2001). Evin 
büyümek için en iyi yer olduğuna yönelik (yetişkin) nostaljik çocukluk 
ideali, bir zamanlar olduğu kadar yaygın bir mit değildir ve bu olasılık, 
kuraldışı nitelik taşıyan postmodern üst olay örgüsüne yansıtılmıştır. 

 Postmodern bir üst olay örgüsünde, çocuk, ev gibi görmediği (veya 
göremediği) bir yerden, kendisinin inşa ettiği yeni bir eve doğru psikolojik 
olarak veya kelimenin tam anlamıyla yolculuğa çıkar. Olur da geri dönerse, 
çocuğun döndüğü ev aynı ev olmaz. Çocuk ana karakter, başlangıçta evi 
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olmadığı için ya da evi yaşanılacak durumda olmadığı için yeni bir ev inşa 
eder. Postmodern üst olay örgüsü, çocukluğun huzurlu bir dönem olmadığının 
sinyalini verir. Ev bir dönem güvenli olabilir; ancak güvenli ortam zamanla 
yok olur. Bu türden öykülerdeki çocuklar evlerine geri dönemezler; çünkü 
evleri yaşamak istedikleri yer değildir. Ev onlar için bir sığınak veya konfor 
alanı değildir. Çocuklar kendi eserleri olacak daha iyi bir ev inşa etmek 
üzere geçmişi anlamlandırmak için yola çıkmak durumunda kalır. 

Sorunlu Evler, Karmaşık Yetişkinler ve Çocuğa Uygun 
Olmayan Roller

Postmodern üst olay örgüsünün başlangıç noktası sorunlu evdir. 
Dorothy’den farklı olarak, Helicopter Man’deki Pete’nin terk edebileceği 
fiziksel veya hayal ürünü bir yapı yoktur. O, ne Max gibi evden kaçmaktadır 
ne de Hansel ve Gretel gibi kötü bir ebeveyn tarafından evden atılmıştır. 
Kibritçi Kız (the Little Match Girl) gibi kimsesiz de değildir. Pete’nin babası 
onu önce metaforik olarak, sonrasında ise kelimenin tam anlamıyla terk 
eder; çünkü akıl hastalığı, yetişkin olmasının önünde bir engeldir. Pete’nin 
terk edilişi, kötü davranışlarının cezası değildir; Helicopter Man eğitici bir 
öykü de değildir (Tatar, 1992). Buradaki terk ediliş tam da olması gerektiği 
gibi yaşanır.

 Pete’nin bireysel yolculuğu, ilaç kullanmayan şizofren babasının 
kendilerini almaya gelen helikopterlere dair halüsinasyonlarından kurtulmak 
için Avustralya sokaklarında koşturmasıyla başlar. Burada, sorunlu ev 
teması sorunlu ebeveyn ile aynı anlama gelir. Millions’da, Damien’in evi, 
annesinin ölümü ve duygusal anlamda ilgisiz olan babası tarafından terk 
edileceği korkusuyla sorunlu hale gelir. Ruby Holler kitabındaki Dallas 
ve Florida’nın da ruhsal ve fiziksel açıdan istismar dolu olan ve ev yerine 
geçen yerler dışında terk edecekleri evleri yoktur; Despereaux ise evinden 
kovulmuş ve statükoya karşı gelme suçu ebeveynleri tarafından sessizce 
onaylandığı için hapse atılmıştır.
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 Bu olaylar, tıpkı çocuk ve yetişkin kavramlarının anlamına ilişkin 
ideolojide olduğu gibi, olması gereken ile olan arasındaki sınırların 
bulanıklaştırıldığı postmodern çocukluğu yansıtır (Kincheloe, 1997). 
Modern bir üst olay örgüsünde, çocuk evini ve ebeveynlerini terk eder, 
oysa postmodern bir üst olay örgüsünde, yetişkin, çocuğu terk eder. Dragon 
Keeper’da, Ping, ebeveynleri artık ona bakamadığı için köle olarak satılır. 
The Higher Power of Lucky’de, Lucky’nin annesi ölür, babası da ona bakmak 
yerine, eski eşini “vasilik” yapsın diye Lucky’nin yanına gönderir. Crispin, 
annesi öldükten sonra köyünden kovulur. Bu kez çocuk ana karakterin evde 
kalmayı istememesi söz konusu değildir, ona bir ev sağlanmamıştır. 

 Sorunlu ev, çocuk ana karakterin, sevilmediğini, güvende olmadığını 
veya kendi benliğini özgürce bulamayacağını hissettiği evdir. Çocukluğun 
tanımındaki bileşenlerden biri, çocuğun bir yetişkinin bakımına ihtiyaç 
duymasıdır (Kehily, 2004; Mills, 1997. Çocuk, duygusal, entelektüel ve 
maddi açıdan henüz yalnız yaşama kabiliyeti olmayan kişi olarak tanımlanır. 
Postmodern üst olay örgülerinin bulunduğu romanlardaki ana karakterler 
sorunlu yetişkinlerle ilişki kurmaktadır. Bunlar, ataerkil otoritenin olduğu, 
evi annenin çekip çevirdiği ve itaatkâr çocukların yaşadığı “zor bulunur 
cinsten geleneksel aileler” değildir (Coontz, 1992). Bu türden kitaplar 
ailenin her bir üyesinin net ve tanımlı görevlerinin olmadığı, çocukluk ile 
yetişkinlik arasındaki sınırların özünde olan gerilimlere odaklanır. Aksine, 
Küçük Ev (The Little House) serisinde (Ingalls-Wilder) Baba (Pa), kızları ve 
karısı tarafından dikkate alınan ve takdir edilen bilgece öğütler vermektedir. 
Laura yaramazlık yapsa bile, Babanın yardımıyla hemen hatasını anlayıp 
doğru yolu bulabilmektedir.

 Küçük Ev ve türevi kitaplarda, çocuklar ebeveynlerine itaat eder ve 
güvenir; ebeveynler de çocuklarının gelişimi için gerekli olan sevgi, güven 
ve disiplini sağlar. Postmodern üst olay örgüsünün olduğu kitaplarda ise, ne 
çocuklar ne de yetişkinler üzerlerine düşeni yapar. Bu kitaplar, post-ataerkil 
olma eğilimi gösterir; baba (varsa) en iyisini bilmez, geleneksel yapıların 
sağladığı bir güvenlik söz konusu değildir. Bu romanlarda, yetişkinler, 
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çocukların eylemlilik arayışında, bu bağlamda, bir ev hayal etme becerisiyle 
aşmaları gereken engeller olarak konumlandırılır (Clark, 2001).

 Helicopter Man, söz konusu sorunlu evin/ebeveynin mükemmel bir 
örneğidir. Bu durum, kısmen metnin düzenlenişinden kaynaklanır. Öykü, 
Pete’nin günlüklerini inceleyen bir okur tarafından anlatılmaktadır. Pete o 
kadar yalnızdır ki kitabın büyük bir bölümünde günlük hayatında sürekli 
yanında olan tek kişi babasıdır. Bu nedenle babası hakkında yazar. Aslında 
günlüğü, babasının yakından gözlemidir. Her ne kadar öykü Pete hakkında 
olsa da, gerçekte  Pete ile babasının ilişkisi konu edilmektedir. 

 Annesinin ölümünün ardından, Pete’nin babasına bakması ve 
annesinin görevini devralması gerekmiştir; ancak günlüğüne yazdığı şu 
cümleden, Pete’nin bu konuda başarılı olamadığını fark ettiği anlaşılmaktadır; 
“Onun makul davranmasını nasıl sağlayamam?” (s.66). Bunun sebebi 
yeterince denememesi değildir. Pete babasının kendisine söylediklerine 
inanmayı, itaatkâr bir evlat olmayı ve hem kendisine hem babasına bakmayı 
dener. Kitabın başında, Pete ve babası bir bahçe kulübesinde oturmaktadır. 
Pete’nin günlüğündeki şu sözler, babasının tasalarını dikkate aldığını 
gösterir: “Şimdilik her şey yolunda. Emniyetteyiz gibi görünüyor” (s.9).  
Bununla birlikte, günler geçtikçe babası dünyayı hayata atılamayacak 
kadar tehlikeli bir yer olarak gördüğünden, Pete savunmasız babasını ve 
onun helikopter korkularını arkada bırakıp yiyecek çalmayı kendine vazife 
edinir; hırsızlık olaylarından birinde dükkân sahibi ateş ettiği için iki 
saçmayla omzundan yaralanır. Pete, çalabildiği tek ürün olan bir kavanoz 
çilek reçelini babasına vererek onu sakinleştirir. “Babacığım, bunu yolda 
yürürken buldum. Bir bakıma doğru sayılır. Babası, açlıktan öldüğünü 
söyledi. Aferin sana Pete diyerek, kavanozun kapağını açtı” (s.18). Bu 
noktada Pete’nin babası ebeveynlik edecek durumda değildir, çaldığı için 
oğlunu cezalandıramayacak kadar aç, korkmuş ve hastadır. 

 Çoğu postmodern yetişkin/çocuk ilişkisinde olduğu gibi, Pete ve 
babasının durumu karmaşıktır. Baba akıl hastasıdır, ancak bir aile dostuna 
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şunları söyler: “Pete’yi Laura’nın (Pete’nin annesi) istediği gibi yetiştirmeye 
çalışıyorum. Onu güvende tutmak kolay olmuyor” (s.123). Pete, babasının 
ona ebeveynlik etmeye çalışıp bunu başaramadığını bilir ama bu gerçeği 
kendine tam olarak itiraf edemez; çünkü bu, babasıyla birlikte olmanın ona 
sağladığı konfordan vazgeçmesi anlamına gelebilir. Bu çocukluk örneğinde, 
Pete, gıda ve ayakkabı temini gibi günlük işlerin nasıl yapıldığını öğrenen 
taraftır. Hayatının garip olduğunun farkındadır, “babanın babası olmak zor 
iş” (s.100). Yalnızca boş bir hayal olsa bile, Pete okula, arkadaşlarına ve 
normal bir eve derin bir özlem duyar ve günlüğüne şunları yazar: “Anneler, 
babalar ve çocuklar birlikte sıradan aile aktiviteleri yapıyorlar. Bu, güvenli 
ve son derece sıcak görünüyor, tıpkı yanan ateşin karşısında ayaklarınızı 
yukarı kaldırmak gibi” (s.29). Pete özlem dolu bir halde ve (yersiz) umutla 
şöyle devam eder; “En kısa zamanda bizim de böyle günlerimiz olacak” 
(s.29).

 Millions’da, fiziksel bir ev ortamındayken Damien ile babasının 
ilişkisi sorunludur; çünkü annenin ölümünden sonra iki taraf da işleri 
yürütemez. Damien annesini aşırı derecede özler, babasıyla ilişkisi onu 
mutlu etmek üzerine kuruludur çünkü Damien, babasının kendisini her an 
terk edebileceğine inanır. Damien şunları söyler: “Bana dair sorunlardan 
biri de, Babamın bana her söylediğini daima gerçekten yapmaya çalışmam. 
Bunun sebebi sorun çıkarmamız durumunda onun bizi terk edeceğini 
düşünmem değil; ama neden bu riski alayım ki?” (s.3). Damien hem okuru 
hem de kendisini babasının gitmeyeceğine ikna etmeye çalışıyor gibidir. 

 Damien’in babası onu sürekli “mükemmel” olmaya teşvik eder. 
Damien bunu aziz gibi olmak şeklinde yorumlar. Babası onun pijamalarının 
altında kokina dallarıyla (holly boughs) uyuduğunu fark ettiğinde, şöyle 
der: “Damien. İyi ol, tamam mı? Gerçekten iyi ol.” Damien yanıt verir: 
“Hep bunun için uğraşıyorum zaten” (s.24). Damien, nefsini acıyla terbiye 
etmenin iyi olmak anlamına geldiğine inanırken, babası bunu garip bir 
davranış olarak yorumlar, ancak her ikisi de ne düşündüklerini tam olarak 
ifade edemez. Damien’in babası onu terapiste götürür. Damien bunu bir ceza 
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olarak görür. “O zaman burada ne işimiz var? İyi biri olmaya çalıştığımı 
biliyorsun zaten” (s.42).  Babası şöyle yanıtlar: “Biliyorum. Sen iyisin. 
Çok iyisin. Mükemmelsin. Senin ne kadar mükemmel olduğunu onların da 
görmesini istiyorum” (s.43). İlişkileri yine kaçan iletişim fırsatlarıyla dolar. 

 Damien’in ebeveyn olmayı başaramayan babası, hiçbir şeyin farkına 
varmaz. Kitabın büyük bir bölümünde, Damien ve erkek kardeşi Antony, 
yüklü miktarda para harcamaya çalışır. İki kardeş kablo TV satın aldıklarında, 
Damien, babasının TV’deki fazladan otuz kanalı fark etmesinden korkar. 
Antony bunu şöyle dile getirir, “Babam asla hiçbir şeyin farkına varmaz” 
(s.79). Gerçekten de babaları durumu fark etmez. Ne çocuklarının yeni 
ayakkabılarını ne Damien’in yaptığı keşiş kulübesini ne de Damien’in 
yalnızlığını fark eder. Babası ancak, Damien neredeyse cinayete kurban 
gidecekken onun farkına varır.

 Anneler de sorunludur. The Tale of Despereaux’da, Despereaux’un 
annesi oğlunun yardımına koşmaz. Oğlunun doğumu onun için bir hayal 
kırıklığıdır; “Her şey boşuna” (s.11).  Ona Despereaux adını verir “bu 
yerdeki tüm üzüntülerim, tüm umutsuzluklarım adına. Peki, nerede benim 
aynam” (s.12).  Despereaux ölmesi için bodruma gönderilirken, annesi 
oğluna hoşça kal (adieu) diye seslenir. Anlatıcının dediğine göre:

Adieu “elveda” anlamına gelen bir sözcüktür. Siyah başlıklı iki dev 
fare tarafından zindana götürülürken annenizden duymak isteyeceğiniz 
sözcük elveda değildir. Duymak isteyeceğiniz sözcükler şunlardır: “Onun 
yerine beni alın. Oğlumun yerine zindana ben giderim.” Bu sözcükler çok 
rahatlatıcıdır. (s. 65-66)

 The Higher Power of Lucky’de, ebeveyninin kim olacağını bilmek 
Lucky için çok rahatlatıcıdır. Lucky Vesayet altındadır ve bu konumu şöyle 
tanımlar:

 Vesayet altındaki biri tetikte olmalıdır, her zaman iyi bir sağkalım 
kiti taşımalı ve tehlike işaretlerine karşı dikkatli olmalıdır; çünkü garip, 
korkunç, iyi, kötü şeyler onlara en az hazırlıklı olduğumuzda bizi bulur. 
(s.16)
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 Lucky’nin Vesayet tanımı, güven atmosferine sahip olunmasına ve 
bu atmosferin korunmasına elverişli değildir. Bu düzenin geçici olduğunu 
bilir, bu yüzden de daima tetikte olması gerekir. Evden sevgi, emniyet ve 
onaylanma hislerinin beklendiği düşünülürse; bu evin, emniyet ayağında 
başarısız olduğu söylenebilir. 2 yıldan uzun bir süre için bile olsa, geçici bir 
düzende kişi kendini nasıl emniyette hissedebilir? 

 Vasisi olan Brigitte’nin Lucky’yi sevdiği ve onu kollamak istediği 
ileri sürülebilir. Bu yorum doğru olabilir, ancak bu romanı modern üst olay 
örgüsü grubuna dâhil etmez. Lucky Brigitte’nin kalacağını anlamaz. Öykü 
boyunca, tıpkı biyolojik annesi gibi, Briggitte’nin de her an gidebileceğinin 
farkındadır. Brigitte, uzun vadeli planlarını Lucky’e açıklamayarak, ona 
evin her an sorunlu hale gelebileceğinin sinyalini verir.

 Vesayet statüsüne ek olarak, Lucky, bir de Üstün Gücü (Higher 
Power) nasıl bulacağı gibi büyük bir sorunla boğuşur. Hem çocuk olarak 
hem Vesayet altındaki bir birey olarak toplumdaki bastırılmış rolünün 
gayet farkındadır ve “yaşamının kendi elinde olmadığını” hisseder çünkü 
büyümemiştir, bu nedenle “kendisine doğru yönü gösterecek” bir Üstün 
Güç arayışına girer.

 Postmodern üst olay örgülerinde, çocuklarına konfor alanı 
sağlayamayan ebeveynler onlara ev de veremezler. Öykünün başında yaşanan 
evle ilgili bu başarısızlık, yolculuğun kurallarını değiştirir. Geri dönülecek 
hiçbir yer yoksa yolculuğun amacı, modern bir üst olay örgüsünde geride 
bırakılan evle barışmak değil, evin kazanımı olmalıdır. Bu yeni yolculuk, 
yalnızca çocuğun cesur ve kıvrak zekâlı olmasını değil, aynı zamanda henüz 
genç olmasına rağmen, sonsuza kadar yetişkin görevlerini üstlenmesini de 
gerektirir. Takip edilecek sarı tuğlalı bir yol yoktur. Üstelik bu becerinin, 
çocukların kendilerine bakacak yetişkinlere ihtiyaç duymalarına ilişkin salt 
gerçeklikle mücadele ederken çakışan gerçeklerin ortasında sergilenmesi 
gerekir. Bu, karmaşık bir görevdir; çocuk ana karakterin, yetişkinlerin 
karşılaması gereken sevgi ve emniyet ihtiyaçları ile güvenilir olmayan 
yetişkinler arasında dengeleyici bir davranış sergilemesi gerekir.
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 Postmodern kurmacanın çocukları, kötü çocukların daima kötü, 
iyi kızların ise daima iyi olmadığı, yetişkinlerin eseri olan dünyaya ait 
belirsizliğin ve karmaşanın ortasında karar verirler (Chappell, 2008). 
Millions’da, Damien matemlidir ve kendi başının çaresine bakması gerekir. 
Bu nedenle Katolik Azizlerden yardım ister. İronik olarak, dışarıdan gayet 
insancıl görünürler. St. Charles Lwanga, Damien’i ziyaret ederek, “I M 
kahrolası F’den ve Dünya Bankasından” yakınır (s.107). St. Peter, Damien’e 
hiçbir hayır kurumuna adını ve adresini vermemesini tavsiye ederken, din 
dışı bir dil kullanır. Bu tavsiyesinin nedenini ona şöyle açıklar; “Hristiyan 
âleminin tüm dilencileri kapına gelir. Bana inan, ne dediğimi biliyorum, ben 
yanılmam” (s.173).

 Bu öykülerde kimse yanılmaz değildir. Helicopter Man’de Pete’nin 
sevme ve şiir kabiliyeti olan babası, Pete’den, kısmen onu ihmal ettiği için 
kapatıldığı akıl hastanesinden kendisini kaçırmasını ister. Tahammülü zor 
koşullara maruz kalan Pete yetişkin rolünü üstlenir. Bu kez fare formunda 
güvenilmez bir yetişkin olan Desperaux’un babası, iyi bir fare olmak 
konusunda o kadar endişelidir ki oğlunu kendi elleriyle fare otoritelerine 
teslim eder. Mevcut durumla ilgili kaygısı, Despereaux’un farklılıkları 
nedeniyle veya bu farklılıklara rağmen, oğlunu anlamasını, ona merhamet 
etmesini ve onu sevmesini engeller. Ev vaadi yoktur.

 Postmodern olay örgülerinde, çocuklar yollarını kendileri çizerler, 
başka seçenekleri yoktur. Bu, yetişkin olma denemesi değildir, yetişkinliğe 
doğru zorunlu bir yürüyüştür. Söz konusu yolculuklar, normalde modernist 
paradigmada kendilerine verilmeyen görevlerin çocuklar tarafından 
üstlenilmesini zorunlu kılar. Ev ödevlerine yardım etmek veya onları futbol 
maçlarına götürüp getirmek yerine, ebeveynler kurtarıcı, vicdanlı ve sırdaş 
olma gibi vazifeleri temsilen çocuklarına verir. 

 Bu role bürünen çocuklar, diğer çocukların değil, yetişkinlerin 
kurtarılmasına yardım eder. Bu kurtarış, yetişkinlerin yaşlanmanın 
çaresizliğinden, kendilerinden ve bedensel, ruhsal, duygusal veya maddi 
zarardan kurtarılmasını kapsayabilir. Ruby Holler’da çocukların, Tiller 
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ve Sairy’nin, yaşantılarındaki güzelliği yeniden keşfetmelerine yardımcı 
olmaları bu tür davranışlara örnek verilebilir. Dallas, Sairy’nin yaşlı bir 
mavi alakarga olarak nitelendirdiği parlak mavi kuşu gördüğünde şöyle 
karşılık verir: bu “olağanüstü bir mavi alakarga” (s.62), bu karşılık Tiller’e 
yeni gözler kazandırır. 

 Tiller fırçasını bırakıp ahır kapısını açmaya gider ve kapı deliğinden 
dışarı bakar. Manzarayı, Florida’nın, kendi çocuklarının ve çocukken 
kendisinin gördüğü gibi resmetmeye çalışır. (s.62). 

 Çocukların bahşettiği yeni gözler sayesinde, Sairy ve Tiller’ın yaşlı 
gözleri, tekrar yeni şeyleri görebilir. İkizler, masum sorular sorarak, aynı 
zamanda Sairy ve Tiller’ın birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı 
olma görevini yerine getirir. Florida Sairy’e, uzun zaman önce taşınmış 
olan çocuklarını özleyip özlemediğini sorar. Sairy, “Zamanımızı nasıl 
geçireceğimizi bilemedik. Bazen, şimdi bile burası, bu delik bir çeşit ….. bir 
çeşit boşluk hissi uyandırıyor.” diyerek, onları her gün her dakika özlediğini 
belirtir. Tiller şaşkınlıkla eşine bakarken, “O da mı böyle hissediyor?” diye 
düşünür (s.66).

 Sairy ve Tiller’ın İkizleri Holler’a davet etme sebeplerinden biri, 
belki de birbirlerini kaybetme korkusundan kurtulmaktır. Sairy ve Tiller da 
tıpkı Dallas ve Florida gibi birbirlerinden hiç ayrılmamıştır ve kendilerini 
sınamak için birbirlerinden ayrı tatil yapıp ilgi alanlarının peşinden gitmeye 
karar verirler. Korkup vazgeçecek olduklarında, yollarından dönmemek için 
İkizlerden güç alırlar. Tiller seyahati iptal etmeyi önerir, ama Sairy; “Hayır. 
Çocuklar bu seyahatlere bel bağlamış durumda. Onları hayal kırıklığına 
uğratmak ayıp olur” (s.165). Florida, kano gezileri sırasında geçirdiği 
kalp krizi sonucu boğulmak üzere olan Tiller’ın kelimenin tam anlamıyla 
cankurtaranı olur. Florida, yüzmeyi bilmemesine rağmen, Tiller’ı güvenli 
bir yere çekmeyi başarıp onun hayatını kurtarır.

 Hayat kurtarma, bu metindeki diğer romanlarda da görülür. Dragon 
Keeper’da (Ejderha Bakıcısı), Ping, bakıcılık ettiği (yetişkin) ejderha 
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Danzi’nin hayatını en az üç kez kurtarır. Helicopter Man’de Pete, babasını 
boğulmaktan kurtarır; Crispin ise, Bear’ı işkenceden kurtarmak için hayatını 
tehlikeye atar ve kraliyet unvanı ile kendisine verilen tüm haklarından 
feragat eder. İronik bir şekilde, asıl kurtarılması gereken çocuklarken, bu 
kitaplarda çocuklar yetişkinleri kurtarır. 

 Çocuklar ahlaki pusula rolünü üstlenip yetişkinleri kendilerinden 
de kurtarırlar. Tarih boyunca, çocuk edebiyatının temel amacı, öyküleri 
kullanarak doğru ve yanlışla ilgili ders vermek olmuştur (Tatar, 1992). Tipik 
olarak, iyi çocuk karakterler ödüllendirilirken, kötü çocuklar cezalandırılır. 
Postmodern bir üst olay örgüsündeki çocuklar, öykünün kendi içinde, sabit 
bir doğruya ve yanlışa meydan okuyan çözülmesi güç ve çetin yetişkinlerle 
karşı karşıya bırakılır. Örneğin; Millions’da, Damien’in babası, çocukları 
suç işlediğinde kıyameti koparmak yerine onlara katılır; Crispin’de, inançsız 
Bear, “iyi çocuktur”. Dallas ve Florida’nın gençliği, onlara “bakacaklarını” 
iddia eden kişiler tarafından istismar edilmekle geçer. İkizler “iyidir” 
(gelişime özgü davranışları yetişkinler tarafından “kötü” addedilir) ve 
uyarı olarak değil, yan yana durdukları yetişkinler gaddar oldukları için 
cezalandırılırlar. 

 Postmodern üst olay örgüsünde, çocuklar sorunlu bakıcılarının 
sırlarını saklama sorumluluğunu da üstlenir. Yetişkinlerin çocuklardan 
sır saklamasının birçok olası nedeni vardır. Bu nedenlerden biri, gerçeğin 
yetişkinleri rahatsız etmesi ve onu çocuklarla paylaşıp itiraf etmek 
istememeleri olabilir. Bu durumda, çocuklar yetişkinler açısından gerçek 
olan ile olması gereken arasında bir tampon vazifesi görebilir. Nikolajeva 
(2005), bu durumu yazdıklarıyla şöyle dile getirir; “Çocuk edebiyatı 
yazarları, okurlarına, çocukluklarının nasıl olduğundan ziyade nasıl olması 
gerektiğini anlatma eğilimindedir” (s.xi). Sırların aniden ortaya çıkmasının 
nedeni bu kopukluktur. Yetişkin (yazar veya karakter), ana karakter olan 
çocuktan gerçeği saklayarak, çocukluğu yalanları ve sırları gerekli kılan 
idealize edilmiş bir durum gibi gösterir.
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 Yetişkinler tarafından çocuklardan saklanan sırlar, “ötekilik ve 
farklılık ile ayrılma ve açığı kapatma ihtiyacının” açıklanmasına dair Batı 
inançlarının çocuk edebiyatı tarafından yansıtılmasını sağlar (Travisano, 
2000, s.23). Yetişkinler için, yetişkinlik ile çocukluk arasındaki sınırı 
güçlendirmenin etkili bir yolu, çocukların çocuk ile yetişkin arasındaki sınırı 
geçerken kullanabilecekleri bilgileri saklamaktır. Yavaş ve acı bir şekilde 
gerçeği öğrenen çocuklar ötekiliklerinde kendi eylemliliklerini sürdürmek 
için “açığı kapatmayı” başarabilirler. Bilginin bu şekilde saklanması, 
yetişkinlik ile çocukluk arasında sosyokültürel olarak inşa edilen mevcut 
gerilimin sürdürülmesi işlevini üstlenir. 

 Çocuk edebiyatındaki gizliliğin bir diğer nedeni, bu türün “aynı anda 
hem iyimser, hem eğitici” olma amacına hizmet etmek olabilir (Nodelman, 
2000, s.2). Söz konusu dengeleme eylemi, kitabın bir kısmında çocukların 
hayatın acı gerçeklerinden korunmasını (öykünün iyimserliğinin sağlanması 
için), ardından da çocuk edebiyatının eğitici olma amacı çerçevesinde, 
“doğru” kararı verebilmesi için gerçeğin çocuğa açıklanmasını gerektirir.

 Çocuk edebiyatının ikilemi, masumiyet ile cehalet, bilgelik ile bilgi 
arasındaki gerilimden kaynaklanır (Nodelman, 2000). Öykünün başında 
çocuğun masum olmasına, gerçek keşfedildiğinde ise özgürlük arayışına 
girmesine veya büyümesine izin verilerek, bu gerilim sırlar tarafından 
desteklenir. Bu tek yönlü bir yoldur; çocuk bu masum yere kesinlikle geri 
dönemez, hayatının kontrolünü ele geçirebilmek için eski yaşantısını geride 
bırakmalıdır.

 Yetişkinler, bilgileri ve gerçek özgürlüğü deneyimlemek için bilinçli 
kararlar vermelerine aracılık edecek sırları çocuklardan saklayarak, onların 
deneyimlerini kontrol eder (Dewey 1938). Hem romanların yapısı hem 
de yetişkin karakterler, çocukların hazır olduklarını veya hak ettiklerini 
düşündükleri an yetişkinler tarafından bilgilendirilmesini sağlama 
amacına hizmet eder. Bu, “gerçek” çocukların yerine geçen çocuk ana 
karakterlerin gerçeklik dozlarının ancak ve ancak yetişkinler tarafından 
dikkatli bir şekilde ayarlanmasını ve yürütülmesini sağladığı için normatif 
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bir harekettir. Söz konusu kitaplardaki çocuklar gerçeği diğer çocuklardan 
öğrenmezler; onu, doğru zamanın (bu her zaman çocuk karakterler için en 
uygun zaman değildir) geldiğini düşündüklerinde kendileriyle paylaşacak 
olan yetişkinlerden öğrenmeleri gerekir. 

 Postmodern üst olay örgüsünü işleyen romanlarda çocuklardan 
bilgi saklanması yaygın bir durumdur. Dragon Keeper’da, ancak Danzi 
kendisini tam anlamıyla test ettikten sonra, Ping’e ejderha taşına göz kulak 
olma sorumluluğu hakkında bilgi verilir. Danzi, karşı tarafa geçmeye hazır 
olduğunu kanıtlamak için Ping’in birkaç kez ölümle burun buruna gelmesine 
göz yumar. Crispin’de, Bear, kurşun haçta yazılanları, babasının ismini ve 
avlanarak öldürülmesine ilişkin açıklamayı ona okumadan önce, Crispin’in 
her defasında tehlike atlatarak haftalarca başıboş dolaşmasına izin verir. 
Daha örtük ama benzer bir şekilde Brigitte, Lucky kum fırtınasından 
kaçıp da hayatını tehlikeye atıncaya kadar, ona kendisini evlat edinme 
planlarından söz etmez. Helicopter Man’de ise Pete’nin babası, eşinin 
ortadan kaybolmasıyla ilgili bilgileri saklayarak, Pete’nin tarifsiz bir utanç 
ve suçluluk duymasına neden olur. 

Bir Postmodern Üst Olay Örgüsü Örneği
Moon over Manifest, veri setinde tanımlanan postmodern üst olay 

örgüsünün zamana uygun ve açık bir örneğidir. Abilene’in terk edeceği bir 
evi yoktur. Her ne kadar Gideon’un sevgisi bir çeşit güven verse de ciddi 
bir hastalık geçirdikten hemen sonra yabancıların arasında yaşaması için 
Gideon tarafından trenle tek başına Manifest’e gönderilmesi, artık onun 
sevgisine sığınamayacağının bir göstergesidir. Abilene’e hiçbir yardım da 
teklif edilmez. Gideon’un Abilene’i bozuk bir pusula ile göndermesi bu 
belirsiz duruma tuz biber olur; Gideon bu hediyeyle adeta Abilene’e hayatta 
kendi yolunu çizmesinin zamanının geldiğini söyler.

 Abilene, Manifest’e vardığında, Gideon’un kendisini almaya 
ne zaman geleceği hakkında hiçbir fikri yoktur ve bu bilgisizlik onu ev 
hissinden uzaklaştırmıştır. Oradayken, Abilene’nin, kıvrak zekâsı ve 
sabrı sayesinde, babasının geçmişte ve içinde bulundukları zamanda kim 
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olduğunu öğrenmesi gerekir. Öykünün yardımıyla, Abilene kendi geçmişini 
inşa eder. Bu geçmiş, ona, babasını da davet ettiği bir ev inşa etme olanağı 
verir. Sonunda Abilene evi hazırlar. Şimdi kendi güvenliğini sağlamalı ve 
babasına evini geri vermelidir.

 Abilene’in kusursuz olmayan çocukluğu, yetişkin nostaljisinin bir 
nesnesi değildir. Bir akranı kendisine, olmayan ebeveynlerini sorduğunda, 
annesi için şöyle der; “Çok zamanı yoktu, huzura erdi” çünkü onun 
zihninde, annesi “bir eş olmaya karar vermiştir, anne söylenildiği kadar iyi 
biri değildir,” bu nedenle New Orleans’da bir dans topluluğuna katılmıştır 
(s.27). Bir annenin, bebeğinden yalnızca ölüm durumunda ayrılabileceği 
beklentisini bilen Abilene, annesinin tercihlerini yargılamaksızın anlayışla 
karşılayarak, onun gidişini mantıklı (yetişkin) bir şekilde anlamlandırmaya 
çalışır. Babasına bırakılan Abilene, düşüncelerinde ona sürekli ismiyle 
(Gideon) hitap ederek ve onunla empati kurarak, kendisini babasıyla aynı 
statüye koyar. “Sanki Gideon da yara almıştı. Sadece bunu atlatamamıştı 
ve beni göndermek zorunda kalması yeterince acı vericiydi” (s.2). Abilene, 
ebeveynlerinin kendisine bir ev ortamı sağlamayı başaramamasını kabullenir. 

 Postmodern üst olay örgüsü, çocuk edebiyatına ve çocukluğa farklı 
bir bakış açısı getirir. Bu üst olay örgüsü, geleneksel bir evi veya aile yapısı 
olmayan çocuğun özgür olduğu yeni bir imgeyi işaret eder. Bu nedenle, 
bütün öyküler modern üst olay örgüsünde de özlem duyulan bir yer olan ev 
mitiyle sona erer. Abilene, çevresindeki yetişkinleri geçmişteki hatalarıyla 
yüzleştiren yasak soruları sorma cesaretini göstererek, babasına ve 
Manifest’e kendi geçmişini tek başına geri verir. Bunu yaparak, “kimsesiz 
ve terk edilmiş” olan kendisine de bir ev temin etmiş olur. “Ağırlığı altında 
ezilmediği” bir sevgi hayal eder. Abilene ve okuyucu, ev mitine katılır, onu 
inşa eder ve ölümsüzleştirir. “Ancak daha da kötüsü – buna inanırız.” Yine 
de kalbimiz kırılmaz.



155

Elveda Sarı Tuğlalı Yol?

Postmodern üst olay örgüsünde, çocukluk, “olması gerektiği” gibi 
mutlu, kaygısız bir dönem değildir. Çocuklar evi şaka olsun diye terk 
etmezler, evden kovulurlar. Bahsedilen çocuklar haşarı da değildir. Pete’nin, 
tavşanı kovalamaya zaman bulamayacak kadar babasının bakımıyla meşgul 
olduğunu varsaymak yerinde olacaktır. Dallas ve Florida istismar edilmekten 
çok korktukları için Tinman’a güvenmez; Damien ise, geri döndüğünde 
babasını bıraktığı yerde bulamayabileceği için, yolculuğa çıkmak istemez. 
Despereaux’un haşarılığının cezası ölüm olabilir. Söz konusu postmodern 
çocuklar yetişkinlerin istediği sıcaklık, sevgi ve güven dolu mitsel bir evi 
istemez. Bu çocuklar evlerini kendi istekleriyle terk etseler, Brady Bunch’a 
gidip Beaver’in ailesiyle yaşarlardı. 

 Bu özlem, çocuğu biz okurları ve yetişkinleri daha iyi bir yere 
yönlendirecek bir umut olarak konumlandıran bu romanlardaki modern 
etkiler ile açıklanabilir (en azından kısmen). Çocuk, yetişkinin terk etmesi ve 
yetişkin/çocuk yabancılaşması sonucu oluşan boşlukta geleneksel yetişkin 
rollerini üstlenirken bunu yapmalıdır. Çocuk, postmodern karmaşadaki 
modern figürdür, ahlaksızlığın ve muhtaç yetişkinlerin dikenlerinden yara 
almadan kaktüs tarlasından geçmeyi başarması gereken bilimsel, rasyonel 
ve isyankâr bir figür.

 Bu metin dizisindeki çocuklar, yetişkinlerin yanlışlarını düzeltip 
doğru olanı yapma rolünü üstlenerek, kendilerini yetişkin gibi yeniden 
konumlandırırlar. Bu, çocukluğun umudun bir nesnesi olarak inşa 
edilmesinin denenmiş ve doğru bir yoludur (Marcus, 2008). Söz konusu 
kitaplar, yetişkin normatifliğinin güvencesi olma niteliği taşıyabilir; ancak 
aynı zamanda okurlar karşısında yetişkin edebiyatındaki herhangi bir 
yetişkinlik betimlemesi kadar incelikli ve karmaşık bir çocukluk tablosu 
çizer. 

 Bahsedilen postmodern çocukluk inşaları, ev mitine dair yetişkin 
nostaljisine meydan okuyormuş gibi görünür. Bu metin dizisindeki çocukluk, 



156

ebeveynlerin yokluğunda üstlenilmesi gereken çeşitli rollerin olduğu izole 
bir yerdir. Söz konusu kitaplardaki yetişkinler, çocuğun gelişimine engeldir 
ve çocuk için dağınık ve karmaşık bir ortam yaratır. Ancak sonunda, çocuk 
edebiyatının alametifarikası olan umut baskın gelir. Abilene babasını kandırıp 
onu Manifest’e gelmeye ikna eder; babası oraya vardığında, “Babam yüzünü 
yüzüme yaklaştırdı, yaşlı gözleriyle gözlerimin içine baktığında anladım, o 
da anladı. Biz evdeydik” (s.339). Evet, burada bir çocuğun yetişkin için 
yarattığı bir ev söz konusu, ancak her halükârda bir evdir, hem çocukların 
hem de yetişkinlerin kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer. Bu 
metinler, çocuk karakterleri, biz yetişkinlerin, çocukluk denilen şeyin ne 
olduğuna ve yetişkin olmanın anlamına dair çelişkisine seslenen ikili bakış 
açıları ekseninde konumlandırır.
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Öğrencilerin Gözünden Çağdaş Edebiyat

M. Isabelle HALL

Meslek hayatım boyunca beni büyüleyen en büyük olay English 
Leaflet’in Ekim ayı sayısında çıkan ve Louise Rosenblatt tarafından yazılan 
‘Başyapıtlar Arasındaki Çağdaş Eserler’ adlı makaleyi okumak oldu. 
Ergenlerin kitap okumasına yönelik olan bu müthiş yazıda dikkatimi en çok 
çeken ifade şu oldu:

Ergenler tarafından ne tür kitapların okunması gerektiğine yönelik 
yapılacak doğru seçim, yetişkinler veya eleştirmenler tarafından 
geçmişte güzel bulunan eserleri tercih etmekle ilgili olmamalıdır. 
Bunun yerine ergenlerin okuması gereken kitaplar kendi yaşlarına 
hitap eden onların duygularına tercüman olan veya entelektüel 
birikimlerine katkı yapan güzel, anlamlı ve etkili kitaplar olmalıdır.

İlham kaynağı olan bu makale ile çıktığım yolda, okuldaki tüm 
sınıflarda eğitim gören öğrencilerden yorum ve düşünceler derledim. Çağdaş 
edebiyat alanında uzmanlaşan ve geçen sene Los Angeles’ta bulunan, aynı 
zamanda değişim programı öğretmeni olan LeOra Baxter’dan da kendi 
öğrencilerinden edindiği düşünceleri göndermesini istedim. Nihayetinde 
okul genelinde her kademede öğrenim gören toplam 2.300 öğrenciden 
yaklaşık 1.500’üne cevaplamaları için bir anket gönderdim. Söz konusu 
ankette yer alan sorular şunlardır: Edebiyatta size keyif veren hususlar 
nelerdir? Edebiyatta sevmediğiniz hususlar nelerdir? Edebiyatta neleri 
değiştirmek isterdiniz? Okulda aldığınız edebiyat dersi boş zamanlarda 
okuduğunuz kitapların değişmesine etki etti mi? Kitapları derinlemesine 
incelemeyi mi yoksa daha geniş bir okuma programı mı tercih edersiniz? 
Bu sorulara verilen cevaplarda öğrencilerin isimlerine yer verilmedi. 
Bu materyalleri toplama konusunda benden yardımlarını esirgemeyen 
öğretmelere de teşekkürü bir borç bilirim. 
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Sorulara verilen yanıtlardaki farklılıklar çok belirgindi; öyle ki 
kimi öğrenciler hiçbir şeyin değişmemesini isterken kimi öğrenciler de 
tercihlerini büyük bir değişimden yana kullandılar. Erkek öğrencilerden biri 
İngilizce bölüm başkanlığında bir değişikliğin olması gerektiği yönünde 
öneride bulundu. Bu öneri doğrultusunda mevcut fikirlerim değişmeye 
başladı. Bütçe kısıtlamalarını ve mevcut kitapları göz önünde bulundurarak 
oldukça dengeli ve güzel olduğunu düşündüğüm müfredat programına 
ilişkin bir öğrenci tarafından yapılan yorum ise şu şekildedir: “Bizlere 
okutulan kitaplar hiç şüphe yok ki, hayatımda okuduğum en sıkıcı ve en 
kötü kitaplar. Yetişkinler için güzel olabilir bu kitaplar ama benim için 
kesinlikle değil!” Okutulan kitaplara ilişkin bir başka öğrencinin yorumu 
ise şöyleydi: “Okuduğumuz kitaplar bizim yaşımızdaki insanlar hakkında 
olmalı ve geçmişte yaşamış yazarlar yerine günümüz yazarları tarafından 
yazılmış olmalı.”

Her ne kadar en iyi öğrencilerin tamamı özellikle de Amerikan 
başyapıtları olmak üzere daha fazla modern edebiyata ilişkin eserleri 
istediklerini söyleseler de, klasik eserlere ilişkin herhangi bir isteksizlik 
dile getirmediler. Kız öğrencilerimden biri ise başyapıt kelimesini 
“anlayabileceğimiz herhangi bir kitap” olarak tanımladı.

Çeşitli klasikler üzerine dile getirilen yorumlardan bazıları 
eğlenceliydi. Lise iki öğrencilerinden biri Shakespeare’in eserlerinde tis, 
hast, twas, thou gibi eski İngilizceye ait kelime kullanılmasından yakındı. 
Bir başka öğrenci ise şu ifadeleri kullandı: “Klasiklere karşı ön yargım yok 
ama içlerinde heyecana ait herhangi bir iz yok. Bu durumun temel nedeni 
de en heyecanlı bölüme gelene kadar okumaktan yorulmuş olmak ve olay 
örgüsüne ait ilgiyi bütünüyle kaybetmiş olmak.” Son sınıf öğrencilerinden 
biri Wordsworth’un Intimations of Immortality (Ölümsüzlük İmaları) adlı 
eserine pek bir eleştiri getirmezken, bir başka öğrenci bazı mısraları “beş 
bacağı olan birbirinden kopuk beş heceli mısra” şeklinde tanımladı. Kimi 
eski klasiklerdeki kelimeler zaman zaman problem yaratmaktadır. Bunun bir 
göstergesi olarak da üç hafta önce sınıfın birinde başımdan geçen bir olayı 
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sizlere anlatmak istiyorum. Erkek öğrencilerimden biri Gawain and the 
Green Knight (Gawain ve Yeşil Şövalye) adlı hikâyeyi anlatıyordu. Öğrenci 
Şövalyenin karısı tarafından Gawain’e verilen her türlü hediyeyi Gawain’in 
her akşam teslim edeceğine ilişkin verdiği sözden bahsetti. İlk gün verilen 
şey bir öpücüktü ve Gawain de bunu teslim etti. Ne var ki bir sonraki akşam 
Gawain herhangi bir hediye getirmedi çünkü ikinci günün hediyesi bir 
sütyendi. Öğrenciler bir anda hayretler içinde kaldı. Ben de hemen kitabı 
elime aldım ve ne demek istediğine baktım. Öğrencinin kastettiği hediyenin 
aslında bir korse olduğunu anladım. Kibarlık olsun diye hediyeyi sütyen 
olarak nitelendirmişti.  

Öğrencilerden gelen bir başka yorum ise şöyleydi: “Mazideki 
hikâyelerde yer alan kadınlar gerçek insan olamayacak kadar güzellerdi. Bu 
güzellik karşısında erkeklerin yapabildikleri tek şey ise yanlarında oturup, 
ellerini tutup ve ne kadar güzel olduklarını söylemekten daha öte bir şey 
değildi.”

Derslerde en fazla konuştuğumuz ve öğrencilerin en çok anladıklarını 
düşündüğüm Romeo ve Juliet adlı eserle ilgili olarak, son sınıf öğrencileri 
erkek ve kadın kahramanların “çok genç” ve “berbat birer aptal” oldukları 
yönünde görüş belirtti. Ayrıca “Bu insanları konuşmaya yönelik derste çok 
fazla zaman harcandı, ancak iş işten geçti” diye de sitem ettiler. Modern 
görünümlü bir kız öğrenci ise “Romeo yürek hoplatan modern biri olarak 
tanımlanabilir, ama hayalimdeki adam değil” dedi. Bir başka öğrenci ise 
“Kader hep karşınıza çıkar ve bu hikâyedeki olay örgüsü aşırı monoton” 
dedi. Öte yandan bir başka erkek öğrenci “Cyrano 15 yaşındaki bir kızı sevdi 
ama bunu ona söylemedi; oysa Romeo kızla tanışır tanışmaz hemen teklifte 
bulundu. Cyrano daha iyi olan erkektir” dedi. Ne var ki, Shakespeare’in 
erken dönem yazarların birçoğundan daha büyük bir başarı yakaladığı 
bilinen bir gerçek; nitekim öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Shakespeare’in 
oyunlarını sevdiğini itiraf etti. 

İngilizce derslerinde en çok beğenilen kitap türleri hiç şüphesiz 
romanlar ve tiyatro eserleridir. Lise bir sınıflarımızda ele alınan romanlar 
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arasında en beğenileni Walpole’nin Fortitude (Cesaret) adlı eseridir. Kitapta 
verilmek istenen mesaj şudur: “Önemli olan hayatın kendisi değildir; asıl 
önemli olan insan hayatındaki cesarettir.” Bu güzel sözlere ilişkin erkek 
öğrencilerden biri “Bu sözler duygularıma tercüman oldu ve bana bir yaşam 
felsefesi kazandırdı” dedi. Diğer yandan başka bir öğrenci “Tehlikelerle 
dolu acımasız olan bu dünyadaki cesaretimiz, bazı şeylerin düzelmesi 
ve yolunda gidebilmesini sağlamaya yönelik uzun bir yol kat edecektir” 
dedi. Elbette şu cevapları da beğendim: “Yale Üniversitesinin meşhur 
şarkısı olan Boola Boola uğrunda ölmek için istekli ve hevesli olmaya 
yönelik cesareti kastetmiyorum. Benim için cesaret demek gelecekte 
karşımıza çıkabilecek her türlü engelle yüzleşmek ve üstesinden gelmek 
demek. Cesaret demek hayatın bize sunduğu zor zamanları aşabilmek ve 
geleceğe umutla bakabilmek demek”. Bir diğer görüş: “Cesaret demek 
insanın harakiri yaparak başarısızlıkların giderilmediğini anlaması demek. 
Cesaret demek her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine ilişkin güçlü 
dirayeti dünyaya gösterebilmek demek”. Cesarete ilişkin farklı bir görüş 
ise: “Cesaret demek günümüzdeki bir lise son sınıf öğrencisinin geleceğinin 
çok da parlak olamayacağını idrak edebilmesi demek. Cesaret demek bu 
kişilerin gelecekte başarılı olabilmeleri için bu kitabın felsefesine ihtiyaç 
duyduklarını anlamak demek” şeklindeydi. 

Öğrencilerin yorumlaması için farklı kurgusal kitaplara ilişkin şu 
ifadeyi paylaştım onlarla: “Eski zamanlarda yazılmış romanlar sayesinde 
daha dazla tarihi bilgiler edinsem de, yeni dönemde yazılan romanlar 
beni uzak diyarlardaki, gökyüzünün sonsuz boşluklarındaki ve hatta 
denizlerin ve okyanusların engin derinliklerindeki modern şehirlere 
götürüyor.” Modern şehirlerden kastın tam olarak ne olduğunu idrak 
edemeyen erkek öğrencilerden biri şu yorumda bulundu: “Bu tür hikâyeler 
başınızı nasıl belaya sokabileceğinize ilişkin sizlere yeni fikirler sunuyor, 
ancak olayın karamanları gibi bu belalardan o kadar da kolay bir şekilde 
kurtulamıyorsunuz.” Kız öğrencilerden biri ise şöyle bir yorumda bulundu: 
“Modern anlamda bir aşksa, aşk dolu maceraları severim; öyle ki benim 
yaşımdaki kızlar bu tür modern aşkları severler.” Diğer yandan erkek 
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öğrencilerden biri önemli bir söylemde bulundu: “Öğretmenler edebiyatı 
bizlere hayatın bir yansıması şeklinde göstermiyorlar. Öğretmenlerin 
yaptıkları hata, bizlerin tahayyül edemediği ve bizlerden farklı yaşlardaki 
hayali kahramanlar için çok fazla zaman harcıyor olmalarıdır. Oysa bizlerin 
kitaplarda gerçek insanları ve gerçek yaşantıları görmesi gerekiyor, zira 
bizler insanoğluyuz ve hayali karakterlerden ziyade gerçek insanlara ilgi 
duyuyoruz.”

Derslerde işlenen edebi türler arasında sıra dramaya geldiğinde 
öğrenciler şöyle bir öneride bulundu: “Tiyatro eserlerinin asıl amacı 
izlenmek olduğundan, söz konusu eserleri sahneye uyarlamak bizler için 
çok daha keyif verici.” Öğrencilerden biri biraz daha ileriye giderek şu 
söylemde bulundu: “Tiyatro eserlerinden keyif alıyoruz çünkü öğretmen 
arka sırada oturuyor ve dersi bizler yönetiyoruz. Böylelikle öğrenirken aynı 
zamanda eğlenme fırsatı da yakalamış oluyoruz. Dahası arkamıza yaslanıp 
devamlı olarak öğretmeni dinlemek zorunda kalmıyoruz.” Konuya ilişkin 
görüşlerini bir başka öğrenci ise şu sözlerle ifade etti: “Modern tiyatro 
eserlerini okumak sınıf ortamına neşe ve hareketlilik getiriyor.”

Fransız şair ve oyun yazarı Edmond Rostand tarafından yazılan ve 
çokça sevilen Cyrano de Bergerac adlı tiyatro eserine ilişkin öğrencilerden 
görüş belirtmelerini istedim. Kız öğrencilerden birinin görüşü şöyleydi: 
“Rostand günümüzde de yaşayabilecek karakterler oluşturuyor. Her ne 
kadar bizlerinkinden farklı olsa da, oyundaki karakterlerin sorunları 
özbeöz gerçek sorunlardır.” Bir başka öğrencinin görüşü ise “Cyrano’nun 
en büyük kusurlarından biri hem geçmiş hem de günümüz dünyasında çok 
önemli bir yer tutan başka insanlarla olan iletişimin eksikliği yönündeki 
inatçı duruşudur. Hâlbuki dünyada daha fazla insan Cyrano gibi olsaydı, 
yüksek mertebelerde bulunan insanlar tarafından yapılan kötülükler daha 
az olacaktı. Oysa günümüz dünyası yapmacık haysiyetler ve riya dolu 
ilişkiler ile dolu.” Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Cyrano karakterinin 
olaylar karşısındaki başarısını övgü dolu sözlerle ifade etti. Ne var ki, erkek 
öğrencilerden birinin bu duruma ilişkin yaklaşımı beni son derece rahatsız 
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etti. Söz konusu bu öğrenci en çok De Guiche’ye hayranlık duyduğunu ifade 
etti. Bu durumun nedenini de, hikâyenin sonunda söz konusu karakterin 
yaşıyor olması ve daha da önemlisi zafer kazanmış olması ve makam ile 
para elde etmiş olması ile açıkladı. Aynı öğrenci Cyrano’nun tam anlamıyla 
bir aptal olduğunu ifade etti. Kendisini bu konu hakkında uyardım ve kişinin 
hayallerine bağlı olması gerektiğinden ve kendince güzel olarak nitelendirdiği 
birtakım düşüncelerden ödün vermesi gerektiğinden bahsettim. Son derece 
nefret dolu gözlerle bana baktı ve “Tüm bu söylediklerinizin modası geçti, 
eskilerde kaldı ve artık günümüzde bir işe yaramıyor” dedi. Bunun üzerine 
ben de kendisine bir insanda hayranlık duyabileceği en belirgin özelliğin ne 
olabileceğini sordum. Bu soruya “zalimlik” şeklinde yanıt veren bu öğrenci 
üstüne üstlük İskoç geçmişi olan Amerikan bir aileye mensuptu.

Lise iki ve lise üç sınıflarındaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 
modern edebiyata daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğine ilişkin ciddi bir 
talepte bulundular. Öyle ki kız öğrencilerden biri bu dileğini şu sözlerle 
perçinledi: Modern edebiyat yakın gelecekte bizlerin de içerisinde yer 
alacağı gerçek dünyaya ilişkin sorunları yansıtan birtakım ipuçları sunuyor.”

Edebi türler arasında şiir söz konusu olduğunda, lise son sınıf 
öğrencileri dışındaki sınıflarda pek de talep görmediğini üzülerek ifade 
etmem gerekiyor. Şiirlere ilişkin kız öğrencilerden biri şöyle bir serzenişte 
bulundu: “Şiirler genellikle sıkıcıdır. Öyle görünüyor ki, öğretmenler şiirleri 
seviyorlar, ama öğrencilerin neden bu eziyeti çekmek zorunda kaldıklarını bir 
türlü anlamıyorum”. Başka bir eyaletten henüz yeni taşındığını söylemekten 
son derece mutlu olduğum bir başka kız öğrenci ise şiirlere ilişkin şu 
eleştiride bulundu: “Şiirler içerik, düşünce ve kafiye açısından bir bütün 
olarak okunmalıdır. Şiirleri Şükran Gününden sonra parçalara ayrılmış bir 
hindi misali paramparça etmemek ve bir bütün olarak düşünmek gerekir.”

Şiirlerden sonra sıra biyografiye aşırı ilgi duyan öğrenciye geldi: Söz 
konusu öğrenci biyografilere ilişkin şu söylemde bulundu: “Büyük insanların 
fikir ve düşüncelerine burnumu sokmayı çok seviyorum.” Bu öğrencinin 
tam tersi bir görüşü savunan bir başka öğrenci ise her şeye burnunu sokan 
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ve sürekli soru sorup duran öğretmenlerin değişmesi gerektiğini ifade etti. 

İntibak sınıflarımızdaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 
kitaplardan nefret ettiği sonucuna vardım. Söz konusu sınıfların birinde son 
zamanlarda “sersem bir öğrenci” ve “dandik bir ders” gibi argo sözcüklerin 
kullanıldığına da rastladım. Bu tür sözcüklerin İngilizcede güzel bir şekilde 
ifade edilebileceğini öğretmem gerekiyordu ve bu nedenle neşeli bir 
edayla “sersem, budala, ahmak” gibi sözcükler yerine daha ılımlı kelimeler 
kullanmaları gerektiğini salık verdim. Ne var ki, “züppe bir çocuk” şeklindeki 
öğrencilerden bir başka argo kullanımının gelmesi pek de geç olmadı.  

Bu öğrenciler her ne kadar ünlü insanları kolları, bacakları, gözleri 
ve kulakları olmadan daha çok seviyor olsalar da onların hayat hikâyelerini 
okuyacaklar. Kız öğrencilerden biri utangaç bir edayla “aşk sancılarıyla 
dolu” modern bir romanı sevdiğini itiraf etti. Bunu söyleyecek olmaktan 
üzgünüm; ancak öğrencilerin çoğu ilgisiz bir tavırla “Benim için hiçbir 
farklılık teşkil etmiyor” diyen erkek öğrenci ile aynı görüşe sahip. Buna 
rağmen The Red Badge of Courage (Kanlı Madalya), Gold (Altın), The 
Turmoil (Kıyamet) ve The Call of the Wild (Vahşetin Çağrısı) adlı eserler iyi 
romanlar olarak değerlendirildi. Dergide yer alan makaleler ile kısa öyküler 
de tercih edilenler arasında yer aldı. 

Los Angeles’ta çağdaş edebiyat dersi veren Bayan Baxter’ın 
öğrencilerinden aldığım yorumlar şu şekildedir:

 “Modern edebiyat alanında çalışma yapmak güzel kitapları sevmeme katkı 
sundu ve bu durum gerçekten de bende bir okuma alışkanlığı yarattı. Bir 
diğer görüş: “Modern anlamdaki iletişimi ve yenilikleri benimsedik. İletişim 
ve yenilikler konusunda yapılan icatlar hayatımızı o kadar çok değiştirdi 
ki, yüzyıl öncesi bize şu an için çok ama çok uzak görünüyor. Bu denli 
köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemde neden bize çok farklı gelen bir 
edebiyat ortamını anlamak için uğraş veriyoruz ki?”  Bir başka düşünce: 
“İyi veya kötü birçok kitap piyasada satışa sunuluyor. Bu dersin bize kattığı 
faydalardan biri, bu kitapların arasından nasıl seçim yapmamız gerektiğini 
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öğrenmek bile olabilir.” Beğendiğim argümanlardan biri de şu şekilde 
ifade edildi: “Başarılı kabul edilen modern kitapları okumayı öğrenmek 
geometri bilmek kadar önemli değil midir? Birçoğumuz geometriyi 
gerçek yaşantısında hiçbir zaman kullanmayacak, ama umuyorum ki kitap 
okumaya devam edecek.” Diğer bir görüş ise: “Şayet bana öğretilmemiş 
olsaydı, eğlenmek için Stephen Leacock’a, düşünebilmek için Robert Louis 
Stevenson’a, hem eğlenmek hem de düşünebilmek içinse Christopher 
Morley’e başvurabileceğimi nereden bilebilecektim?” Son olarak bir diğer 
yorum: “Kişi başkaları tarafından yönlendirilmese bile, Zane Grey veya diğer 
ikinci sınıf yazarların eserlerini okumaktan keyif almaya meyilli olabilir. 
Esasında bu kişiler, iyi yazarların da heyecan verici olabileceğini bilmeden, 
kalitesiz kâğıda basılmış ucuz dergilerdeki heyecan verici hikâyeleri bile 
okuyabilirler.”

Bana öyle geliyor ki, çağdaş edebiyatın müfredatımızda yer 
alması gerektiğini düşünmemdeki en önemli nedenlerden biri İngilizce 
derslerimizin nispeten az bir oranda öğrencilerimizi okuma alışkanlığını 
etkilemesidir. Konuya ilişkin düşüncelerini şu şekilde ifade eden 
öğrencilerimiz var: “Ailemin yanı sıra hayallerimi en çok etkileyen şey 
kitaplar oldu.” “Kitapları okuduğum zaman, karakterlerin gerçek hayatla 
benzerlik gösterdiklerini fark ediyorum. Dahası bu karakterler, karşılaştığım 
sorunların çözümünde gerçek insanlar kadar bana yardımcı oluyorlar.” 
Diğer bir öğrenci ise edebiyata ilişkin görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi: 
“Edebiyat bana dünyanın sadece savaşlardan, siyasi söylemlerden ve buna 
benzer şeylerden meydana gelmediğini görmemi sağladı. Dahası edebiyat 
bana bombalamalara ve ölümlere ilişkin çıkan haber başlıklarının yanı sıra 
yoğun bir iş gününün ardından dinlenmek için başvurabileceğim hâlâ güzel 
şeylerin olabileceğini gösterdi.” Keşke bu öğrenci gibi düşünebilen daha 
fazla sayıda öğrenci olsaydı. 

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kitap okumak için boş vakitleri 
olmadığı konusunda ısrarcı oldu. Öğrencilerden biri de bu duruma ilişkin 
şu ifadeleri kullandı: “Yaz aylarında kitaplardan o kadar çok bıkmış 
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oluyorum ki, tırnağımın ucuyla bile dokunmak içimden gelmiyor.” Sınıftaki 
birçok öğrencinin görüşleri ise şu alaycı yorumla ifade edilebilir: “Boş 
zamanlarımda okumak üzere daha iyi kitaplar seçmem konusunda İngilizce 
dersinin bana sağladığı en büyük katkı ne okumamam gerektiğini şimdi 
daha iyi anlayabiliyor olmamdır.” 

Bu tür durumlara ilişkin destekleyici nitelikte olan ve mükemmel 
çözüm önerileri olduklarını düşündüğüm öğrenciler tarafından öne sürülen 
iki öneri şu şekildedir: “Okuyacak o kadar çok güzel kitap dururken, tek bir 
kitap üzerinde bu kadar çok zaman harcamak mantıklı değil.” İkinci görüş 
ise: “Öğrencilere istedikleri alanla ilgili istedikleri kitabı okuyabilmelerine 
imkân tanıyan bir haftalık süre verilmelidir.”  

Bu çalışmayı özetlemeye çalışmak yerine, birkaç gün önce 12-B 
sınıfındaki öğrenciler tarafından derste yazılan iki kısa yazıyı paylaşmak 
istiyorum. Öğrencilere verecekleri cevaplarda son derece içten ve samimi 
olmalarını salık vererek kendilerine şu konu başlığını verdim: “Şayet 
müfredat programını yeniden şekillendiriyor olsam, çağdaş edebiyata 
müfredatta daha fazla yer verirdim/vermezdim.” Bu konuya ilişkin yazılan 
aşağıdaki iki cevap tarafımca düzeltilmedi veya değiştirilmedi. Bu cevaplar 
öğrencilerin ilk taslaklarıdır. Verilen cevaplardan ilki bir erkek öğrenciye ait 
olup sadece son paragrafı burada paylaşıyorum:

Çağdaş eserlerin bütünüyle müfredattan kaldırılmasını önermiyorum; 
ancak dersin en az yarısının daha eski eserler ile ilgili olması gerektiğini 
düşünüyorum. Günümüzün teknolojik dünyasında, öğrenciler çağdaş 
edebiyatı anlamaya yönelik büyük bir çaba sarf ederek okumuyorlar. 
Bu durum kaçınılmaz olarak bir İngilizce dersinin kimi çağdaş eserleri 
içermesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu eserler öğrencilerin 
zamana ayak uydurabilmelerine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle de bir 
İngilizce dersinin öğrencilerin içinde bulundukları zamanın şartlarına 
uyum sağlayabilmelerine olanak sağlayacak ölçüde yeterince çeşitli 
eserleri içermesi gerektiğini öneriyorum. Ne var ki, bu çeşitlilik 
geçmişte kaleme alınmış önemli eserlerin es geçilmesine imkân 
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tanımamalıdır; zira bu eserler medeniyetin gelişmesine katkı sunan 
(kütüphanede bulundukları zaman dilimi bunu kanıtlar niteliktedir), 
anlaşılması ve kavranması gereken birtakım temel öğretileri 
içermektedir. 

Kız öğrenci tarafından verilen cevap ise şu şekildedir:

İngilizce programındaki müfredatı güncelliyor olsam, çağdaş 
edebiyata daha fazla önem verirdim. Çağdaş eserler hiç şüphesiz 
kültürel artalanımızın genişlemesine katkı sunmaktadır. Bu eserler 
sayesinde hoşgörüyü, cömertliği ve gerçek yaşamda karşılaştığımız 
sorunlarla nasıl mücadele edebileceğimizi öğreniyoruz. İçinde 
bulunduğumuz zaman dilimi 20. yüzyıl olduğu ve yaşam tarzlarının 
bir önceki yüzyıla göre ciddi anlamda değiştiği için, günlük 
yaşantımızdaki zorluklara ilişkin eski eserlerden ziyade daha yakın 
geçmişte kaleme alınan eserlerde çözüm bulmamız daha muhtemel 
olmaktadır. Yeni kitaplar okuyarak, tıpkı Gone with the Wind (Rüzgâr 
Gibi Geçti) adlı eserde tasvir edilen medeniyet değişimi misali tüm 
dünyada meydana gelen hem siyasi hem de tarihi değişiklikleri daha 
iyi idrak edebiliriz. Çağdaş romanlardaki yabancı ülkeleri ve kültürleri 
ne kadar çok tanırsak kendi demokratik ülkemizi ve kültürümüzü 
o denli çok benimseyebiliriz. Charles Nordhoff ve James Norman 
Hall’un üç romanından oluşan The Bounty Trilogy ve diğer önde gelen 
hikâyeler sayesinde aşk, macera ve cesaret ruhu içimizde bir kıvılcım 
uyandırıyor. Bu kıvılcım kendi imkânlarımızla bilinmeyene doğru 
bir yolculuk yapabilmemize katkı sunuyor. Karakterlerin nasıl taban 
tabana zıt olduklarının gösterildiği iki örneği vermek istiyorum. Bir 
yanda All This and Heaven Too adlı eserde yer alan bencil olmayan 
ve sadık bir mürebbiye karakteri, diğer yanda Gone with the Wind 
adlı eserde yer alan bencil, açgözlü ve güzel olan Scarlett O’Hara 
karakteri. James Matthew Barrie’nin What Every Woman Knows adlı 
tiyatro eserinde kendisini hırslı kocasına ziyadesiyle adayan bir kadını 
okuyoruz. Ne var ki kadının kocası, karısının kendi siyasi başarısında 
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oynadığı rolün farkında değildir. 
Fedakârlık, gerçek aşk, hırs, cömertlik ve liderlik ruhu gibi 
özellikler yıllardır var olan kavramlardır. Ne var ki, şartlar devamlı 
olarak değişiyor. Çağdaş insanların yaşantılarındaki bu duygulara 
ilişkin edindiğimiz kazanımlar kendi yaşantımızı inşa ederken ve 
şekillendirirken faydalanabileceğimiz birtakım imkânlar sunuyor.

Son sözlerimi lise son sınıftaki bir öğrencim tarafından kaleme alınan 
bir yazı ile bitirmek istiyorum. Öğrenciler ruhsuz olarak da ifade edebileceğim 
berbat düzeyde kompozisyonlar yazıyorlardı. Ben de kendilerine bir kadına 
ithafen yazılmış övgü dolu mükemmel bir yazı okudum ve sonrasında 
kendilerinden tanıdıkları biri hakkında yazı yazmalarını istedim. İşte o gün 
sınıfta yazılan kompozisyon:

UNUTAMADIĞIM İNSAN

Benim için kapkara bir gündü. O gün kasvetli hastaneye 
götürüldüm. Hastane New York’taki tepelerden birinin 
ardındaydı. Yüreğimin derinliklerinde felâketi, çaresizliği, 
ıstırabı ve hüznü hissettim. En son gülmek istediğim zamanın 
üzerinden bile iki ay geçmişti. Eve kapatıldığım zaman durum 
o kadar kötü değildi. Kendi odamdaydım ve annem, babam, 
ailem her daim yanımdaydı. Hastalığımı bana unutturmak için 
uğraşıyorlardı. Oysa şimdi hepsinden uzakta olmak zorundayım.

Kocaman solaryum odasına tekerlekli sandalyeyle götürüldüğüm 
zaman, çeşitli kokular acımasızca saldırdı bana. Eter ve alkol 
kokusu hepsinden de baskındı. Esasında kokular duvarlardan, 
sandalyelerden ve hatta beyaz önlüklü hemşirelerden etrafa 
yayılıyor gibiydi. Ancak temiz ve keskin olan eter ve alkol 
kokusundan farklı olarak burun deliklerim hoş olmayan farklı 
kokular almaya başladı. Bu kokular insan kanı ve hastalık 
kokusuydu. 



171

Istırap dolu günlerin birinde, uzak bir köşedeki masada yoğun 
tempoyla çalışan mükemmel görünümlü bir adam gördüm. 
Solaryumda oturan yaklaşık 40-50 hasta arasından onun yüzünü 
fark etmemek elde değildi. Yumuşak ve huzur veren tek yüz ona 
aitti. Ben de dâhil olmak üzere tüm hastalar görmek istemedikleri 
bir şeyi görmekten devamlı olarak korkuyordu. Korku veren bu 
şey ölümün belki de kendisiydi. Oysa bu adam tuhaf bir şekilde 
mutluydu ve meşguldü. 

Birkaç gün sonra doktorum beni ziyaret ettiği sırada kendisine 
beni bu denli şaşırtan beyefendinin kim olduğunu sordum. 
Doktor, beyefendinin tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış 
olan bir iş insanı olduğunu söyledi. Doktorlar kendisine dört 
aylık ömrü kaldığını söylemişlerdi. Bu süre zarfında işyeri ile 
iletişimini sürdürdü ve şirket bünyesindeki önemli görevleri 
yönetti. Gülmek ve neşeli sözler söylemek için her daim vakti 
vardı.

Kendisini bir sonraki görüşümde işlerini tamamlamış ve 
tekerlekli sandalyesinde arkasına yaslanmış bir şekilde 
dünyadaki güzelliklerin keyfini çıkarıyor gibi bir hali vardı. 
Gökyüzüne baktığı sırada ben de gözlerimi havaya diktim. 
Aylar sonra ilk kez ılık havada, beyaz bulutlarda ve gökyüzünün 
yumuşak maviliğinde güzelliği buldum.

Her nasılsa bu adam, hayattan keyif almamı sağlayan yeni 
bir şey öğretmişti bana. Kendisini gülerken ölmüş bir şekilde 
hayal ettim. Bunları düşündükçe aklıma yepyeni bir fikir geldi. 
Hepimiz bir gün ölecektik. Bu adamla aramızdaki tek fark 
kendisinin ne zaman öleceğini bilmesiydi. Dünyadaki bütün 
şiddetli acılar ölüm olasılığını yok edemezdi. Hayat devamlı acı 
çekmek anlamına gelmemeliydi. Hayat devamlı gülerek daha 
çekici bir hale getirilebilirdi. 



Kendisine bir kez daha baktım ve ölüme mahkûm olmuş bu 
adamdan ders çıkarmama imkân tanıdığı için Allah’a teşekkür 
ettim.

İngilizceden Türkçeye Çeviren: Ali Ölmez

Çeviri Editörü: Asalet Erten 

Kaynak Metin: Bu çalışmada çevrilmek üzere seçilen Contemporary 
Literature from the Pupils’ Point of View adlı makale ergen edebiyatına 
eğilen bir konuyla ilgilidir. Makale günümüzden 80 yıl öncesine aittir. 
1941 yılında M. Isabelle Hall tarafından yazılmış ve The English 
Journal adlı derginin 30. cildinin 5. sayısında yayınlanmıştır. Makalenin 
yazarı Türkiye’deki liselerin muadili olarak düşünebileceğimiz 
Amerika’daki Hope High School adlı okulda görev yapmıştır.

172



173

Büyük Fetihler Vaat Eden Bir Mazoşizm: Peri Masalları 
ve Çocuk Edebiyatı Üzerine Simone de Beauvoir'ın 

Düşünceleri

Christine Shojaei Kawan

 Çocuk edebiyatı güçlü bir endoktrinasyon aracıdır. Ancak 
endoktrinasyonun kendisinin insanlar üzerindeki etkisi bakımından mutlak 
bir güce sahip olduğu söylenemez. Endoktrinasyondan neredeyse tamamen 
kaçmayı başarabilen kişilerden biri de Simone de Beauvoir olmuştur.

 Simone de Beauvoir, katı bir Katolik orta sınıf ailenin iki kızının 
büyüğü olarak Paris'te doğup büyüdü. Annesi tutkulu bir okur, babasıysa yine 
tutku dolu amatör bir aktördü. Büyük teyzesi La poupée modèle adında bir 
çocuk dergisine öyküler yazardı. Evin erkekleri -babası, büyükbabası ve çok 
sonraları kuzeni Jacques (Simone'un ilk aşkı)- iş dünyasında hep başarısız 
oldular. Parasız kaldılar ve bir zamanlar hali vakti yerinde olan aile Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında kendini "yeni yoksullar" arasında buldu. Sonuç 
olarak bir çeyiz sahibi olma ayrıcalığından mahrum kalan Beauvoir kardeşler 
için evlilik ihtimali ortadan kalkınca ekmeklerini kendileri kazanmaları 
gerekti. Özel Katolik okulundaki eğitmenlerinin hoşnutsuzluğuna rağmen 
Simone, kendisine ileride emeklilik hakkı kazandıracak bir devlet okulunda 
öğretmen olmaya karar verdi. Küçükken çok dindar olan Simone on iki 
yaşında inancını yitirmişti. Öğrenimini tamamlamadan Jean-Paul Sartre 
ile tanıştı. Devlet memurluğu için gerekli olan sınavlarını felsefe alanından 
1929 yılında birlikte verdiler. Sartre sınavı birinci olarak tamamlarken, 
Beauvoir ikinci olmuştu -bu durum daha sonra çok sık gündeme getirildi. 
Ancak o zamanlar Sartre yirmi dört yaşındaydı, Simone ise yirmi bir. Bir 
sene önce Sartre sınavda başarısız olurken, Simone bir sene ara vermiş ve 
buna rağmen Fransa'da felsefe alanından memuriyet sınavını kazanan en 
genç kişi olmuştu.
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 Pek çok yazar çocukluğunda dinleyici olarak deneyimlediği hikâye 
anlatıcılığına dair tanıklıklarını bizlere aktarmıştır: Goethe, Puşkin, Gorki, 
Hesse gibi birkaçını sayacak olursak, hepsinin de meziyetli hikâye anlatıcıları 
olan annelere, büyükannelere, bakıcılara sahip olduklarını biliyoruz. 
Simone de Beauvoir ise farklı bir gruba aittir: o çok erken yaştan itibaren 
sürdürdüğü bizzat kendi okuma deneyiminden bizlere bahseder. Okurluk 
onun yaşamında çok önemli bir yere sahipti. Annesiyle birlikte Saint-
Sulpice'de yer alan Kardinal Kütüphanesinden ödünç aldıkları kitaplarla 
akşam tüm aile birlikte oturur ve kimi zaman babası herkes için okur ya da 
her bir aile üyesi kendi kitaplarına çekilirdi (Beauvoir, Mémoires 71, 73).

 Simone de Beauvoir'ın çocukluğunda okuduğu kitaplar ve masallar 
birkaç açıdan bizim için önemlidir. Öncelikle, erken yirminci yüzyılda 
özellikle de Fransa'da Katolik orta sınıf çevrelerde kız çocukların okuma 
materyallerine dair bir bilgi kaynağıdır; ikincisi, Beauvoir'ın anılarında 
yer alan yorumlarından da yola çıkarak okuma materyallerinin çocukların 
zihinleri üzerindeki etkileriyle ilgili fikir sunar; üçüncüsü, yayımlandığı 
1949'dan itibaren kadın özgürleşme hareketinde olağanüstü etkisi olan ve 
feminizmin temel yapıtları arasında yer alan Beauvoir'ın İkinci Cinsiyet adlı 
eserinde bu çocukluk dönemine ait okuma anılarından faydalanmış olmasıdır; 
ve son olarak da bu metinlerin feminist halk hikâyeleri çalışmalarında nasıl 
alımlandığına dair ipuçları bulundurur.

 Çevrilmesi zor başlığı İngilizce'ye Memoirs of a Dutiful Daughter 
şeklinde hatalı olarak tercüme edilmiş -"rangée" sıfat fiili bir göreve değil 
de konformizme işaret ettiği için- Mémoires d'une jeune fille rangée 
[Ç.N:1] kitabında Simone de Beauvoir çocukluk  dönemine ait okumalarını 
yeniden ziyaret etmektedir. Burada anılan peri masalları Perrault, Madame 
d'Aulnoy, Grimm Kardeşler ve Hans Christian Andersen tarafından 
derlenen klasik koleksiyonlardır. Beauvoir kitabında kendisini son derece 
etkilemiş olduğunu söylediği (52-53) Andersen'den "Küçük Deniz Kızı" ve 
"Valentin ou le démon de la curiosité" adında bir peri masalını detaylandırır. 
Ayrıca İkinci Cinsiyet kitabının çeşitli bölümlerinde de Beauvoir, sözgelimi 
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edilgen kahramanlar olarak da anılan Uyuyan Güzel, Sindirella ve Pamuk 
Prenses ile erkek kurtarıcıları Yakışıklı Prens'ten farklı bağlamlarda alıntılar 
yapar. Çocuk edebiyatıyla ilgili değindiği örnekler arasındaysa, Peau d'Ane 
(Eşek Derisi), Mavisakal, Griselda, ejderha avcısı öyküleri, Andersen'den 
"Cennet Bahçesi", "İmparator'un Yeni Elbiseleri" ve yine "Küçük Deniz 
Kızı" sayılabilir. Bunların hepsi Yunan mitolojisinden kahramanlarla, Antik 
Fransız efsaneleri ve Fransız Tarihi ile İncil'den kişilerle yan yana yer 
almaktadır. Anılarında "chanoine Schmidt" [sic] olarak adlandırdığı (52) 
eserleri yirmiden fazla dile çevrilmiş gençler için yazan üretken ve popüler 
Alman Katolik rahibi Christoph von Schmid (1768-1769), Beauvoir'ın 
Brabantlı Geneviève'e rastladığı kaynak olabilir. İkinci Cinsiyet kitabında 
Brabantlı Geneviève ile Griselda, halkbilimi ve çocuk edebiyatında mağdur 
edilen kadın kahramanlara birer örnek olarak gösterilmiştir. Simone, 
azizlerin yaşamlarını anlatan klasik eser Golden Legend'ı (Altın Efsane) 
ve hatırladığı kadarıyla tüm ülkelerden efsaneler ve savaş zamanına dair 
kahramanlık hikâyeleri içeren Larousse serilerinden Livres gülleri'ni de 
okumuştu (Mémoires 55, 52). Evin koridorunda kırmızı halının üzerinde 
yatarak ya da merdivenlerde kuzeni Jacques'ın yanına oturarak daha pek 
çok edebi eseri adeta yalayıp yutmuştu: örneğin Madam de Ségur'un (1799-
1874) çocuklar için yazdığı romanları. Bunlar arasında muhtemelen en 
meşhur olan, kadın antikahramanının bahtsız maceralarını konu edinen Les 
malheurs de Sophie'ydi. Simone daha sonra ilk yazma deneyimi olan Les 
malheurs de Marguerite'de bu eserin başlığını taklit edecekti. Okuduğu 
diğer eserler arasında o zamanlarda iyi tanınan bir başka Katolik yazar 
Zenaide Fleuriot (1829-90), Jules Vernes, Hector Malot'dan Sans Famille 
(Kimsesiz Çocuk) ve Jonathan Swift'den Güliver'in Maceraları sayılabilir 
(Mémoires 52-54, 57, 62).

 Simone o zamanlar edebi fanteziyle gerçeklik arasında bir örtüşme 
aramıyordu; ancak zorbanın cezalandırılması ve iyinin ödüllendirilmesi 
geleneğine ters düşerek kurallarla çatışan iki masal karakteri Simone'u 
derinden sarsmıştı: Andersen'in hiçbir suç işlememesine rağmen korkunç 
acılar çekerek mahvolan masum küçük denizkızı ve Le coureur des Jungles'da 
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piton kılığına giren korkunç ölümle karşılaşan roman kahramanının 
arkadaşı. İşte o zaman Simone gerçekliğin kurmacadaki örüntülerle uyumlu 
olmadığını fark etti; kişinin erdemlerinden ve kabahatlerinden bağımsız 
olarak her şey, herkesin başına gelebilirdi (Mémoires 53).

 Ataerkil toplumlarda kız çocukları için tasarlanan kitapların onlara 
sabır, dayanıklılık, teslimiyet, tevazu, tedbirlilik gibi niteliklerin yanı sıra 
hamaratlık, temizlik ve ev işi becerileri gibi tanıdık kadınsı erdemleri 
aşılama amacı güttükleri kabul edilmektedir. Ancak Beauvoir'ın düşünceleri 
bu eğitimsel öykülerin daha örtük mesajlar da içerebileceğini gösterir. 
Çocuklar bu mesajları farklı şekillerde yeniden yorumlayabilir ve hatta 
onları reddedebilirler. Yukarıda bahsi geçen "Valentin ou le démon de 
la curiosité" başlıklı masalda bir peri vaftiz anası, kahramanın meraka 
direnme gücünü sınar. Oğlanı muhteşem güzellikte manzaraların içinden 
at arabasıyla bir yolculuğa çıkarır ancak pencereleri tamamen örten 
perdeleri açmasına izin vermez. Bu masalda bariz bir şekilde hedeflenen 
düşünce, merakın olumsuz etkilerini vurgulamak olmasına rağmen Simone, 
Valentin'in verdiği mücadelenin içindeki şeytana karşı değil de cehalete 
karşı olduğunu düşünmekteydi. Simone bilmenin anası olan meraktan yana 
taraf alarak körü körüne itaatkârlığa karşı çıkmıştı. Masalda Valentin'in 
merakın cazibesine kapıldığı ve cezanın gerçekleştiği anda -görme yetisi, 
nesnesini öldürdüğü için oğlan karanlıkla baş başa kalmıştı- Simone aniden 
masala olan merakını yitirmişti (Mémoires 52).

 Okulda Simone kuramsal konularda parlak bir öğrenciydi ancak iş 
uygulamaya gelince hiç de öyle olduğu söylenemezdi. Onu heveslendirmeye 
çalışan örgü hocası, ona geleneksel toplumlarda kadınlara sıkça anlatılan 
bir anekdot aktarmıştı (Dégh, Narratives 67-68; "Beauty" 52): genç adama 
kendisi için önerilen bir eş adayına dair ahenkli, kültürlü ve yetenekli 
olduğuna dair övgüler düzülünce, adam "Dikiş-nakıştan anlar mı?" diye sorar. 
Ancak bunun gibi müdahaleler Simone'un hiç umrunda olmadı. Evlilik şartı 
olarak dayatılan dikiş-nakış bilgisi gibi kadınlık becerileri üzerindeki ısrar, 
Simone'ın hiç üzerine alınmadığı "bir yabancının anlık geçici isteği" gibi 
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geliyordu (Mémoires 56). Hem Valentin'in masalında hem de öğretmeninin 
anekdotunda Simone, otoritenin kendisine geçirmeye çalıştığı mesajı 
reddetmişti. Parlak bir çocuk olduğu ve özgür bir düşünür olacak şekilde 
yetiştiği şüphe götürmezdi; ancak onun yetişkinler dünyasının genelgeçer 
kabullerine kendi görüşleriyle karşı koyma konusunda bir istisna olduğu 
kesinlikle söylenemez. Çocukların da kendilerine has direnme yöntemleri 
olur. İyi niyetle yazılsın yazılmasın, pek çok eğitici ve ahlakçı eser muradına 
eremez.

 Simone de Beauvoir, çocukluğunda dahi düşünsel özgürlüğün önünde 
yükselen yasaklara karşı inatçıydı ve kadınlığa reva görülen geleneksel 
işlere önem atfetmeyi reddediyordu; ancak dindar annesinin etkisi altında 
ve şüphesiz kendi içsel ihtiyaçları da öyle gerektirdiği için yine de Katolik 
inancına tutkuyla iman eden birisi olmuştu. Ayda iki sefer günah çıkarmaya, 
üç sefer komünyon ayinine gidiyordu. Her sabah Imitation'dan[1] bir 
bölüm okuyor, yılda bir defa ruhsal inzivaya çekiliyordu ve okulda da 
teneffüs zamanı dua etmek için şapele gidiyordu (Mémoires 74-75). Tüm 
bunları yapan bir çocuk olduğunda bize aşırılık gibi görünebilir. Azizlerin 
efsaneleri ve Brabantlı Geneviève ile Griselda onu derinden etkilemişlerdi 
etkilemesine; ancak Christoph von Schmid ve Jacobus de Voragine gibi 
dindar yazarların pek de onaylamayacağı bir şekilde... İkinci Cinsiyet'te dile 
getirdiği üzere "Geneviève de Brabant ve Griselidis'in öyküleri göründükleri 
kadar masum değildir" [2]. Erdemli kadınlara kocalarının zalimce muamele 
ettikleri masallarla bağlantılı olarak düşünüldüğünde "masum" sözcüğü tuhaf 
gelebilir; ancak büyük ihtimalle Beauvoir bu sözcükle masalların kendisini 
değil, Geneviève ve Griselda karakterlerini kastetmektedir. Altın Efsane'de 
ve "chanoine Schmidt"in öykülerinde şehvetli çıplaklıklar keşfettiğini itiraf 
eder (Mémoires 55). Herkesin katı kurallara uygun kapalı giysiler giydiği, 
özel alanda dahi hiçbir gevşekliğe izin olmadığı, genç kızlara bedenlerine 
bakmamaları için iç çamaşırlarını soyunmadan değiştirmelerinin öğretildiği 
o zamanlarda Azize Blandine'in [3] yırtılmış esvabının altında beliren beyaz 
kalçasının ve Geneviève'in sadece uzun saçlarının örttüğü çıplak bedeninin 
görüntüleri heyecan verici gelebilirdi (Mémoires 60). "Chanoine Schmidt"in 
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öykülerinin başarılı olmasının sırrı bunlar mıydı yoksa? Veyahut ilk bakışta 
bir erdemlilik ve dünyevi olandan çekilerek Tanrı'ya güvenme dersleri gibi 
gözüken bu öykülerin derin yapısında kötü muameleden zevk almanın yolunu 
aramayı öğütleyen ve öyküleri sadistlerle mazoşistlerin eğitimi için kullanışlı 
kılan bir şeyler de var mıydı? Bu önerme, Simone'un mazoşist gündüz 
düşlerinden bahsinden ve kız kardeşiyle beraber Griselda ile Geneviève 
masallarını canlandırarak birbirlerinin dayanıklılığını sınamalarından akla 
geliyor. Simone ile Poupette[4] şeker maşasıyla birbirlerinin uzuvlarını 
sıkıştırıyor ya da derilerini çiziyor ve oynadıkları oyunda, bütün o eziyete 
rağmen ölmeden imanından vazgeçmeyen şehitleri canlandırıyorlardı. 
Beauvoir şehitlik oyunlarında kendisinin hep kolay pes eden taraf olmasına 
rağmen, kız kardeşinin "ölmesine" öyle kolayca izin vermeyerek onu tövbe 
etmeye zorladığını anımsıyor (Mémoires 59-60). Dolayısıyla mazoşizm, 
sadizm ve riyakarlık bu oyunların parçasıymış. Cinselliğin tabu olduğu 
toplumda bu dini bütün öyküler sapkın zevkleri tatmin etmeye yaradıkları 
gibi başka yatıştırıcı işlevleri de yerine getiriyorlardı: kişisel saadete dair 
hayallerini kurban ederek bireyleri şehitliği kabullenmeye hazırlıyorlardı. 
Bu yönüyle ele alınca, bugün artık bize aşırı sıkıcı gelen azizlerin efsaneleri, 
Geneviève'in ve Griselda'nın masalları yeni bir anlam kazanırlar. Anılarında 
Beauvoir'ın günah çıkarma seanslarında yaşadığı utanç ve küçük düşmekten 
duyduğu hazdan (Mémoires 59) bahsetmesinden, bu yeni anlamın dini 
ibadetler için de geçerli olduğu sonucuna varabiliriz. Bu deneyimden 
yola çıkarak İkinci Cinsiyet'te Simone şöyle der: "Küçük kızın, günah 
çıkartan papazın huzurunda, hatta ıssız mihrabın önünde, sonraları aşığının 
kollarında duyacağına çok yakın bir ürperti duyduğu doğrudur. Bunun 
nedeni kadının aşkının, bir bilincin kendisini aşan bir varlık için kendini 
nesne haline getirdiği deneyim biçimlerinden biri olmasıdır. Küçük dindar 
kızın, kilisenin karanlığında tadına vardığı da işte bu edilgen hazlardır" 
(İkinci Cinsiyet 2: 33) [Ç.N:2] . İkinci Cinsiyet'in mistik kadınla ilgili 
bölümünde de Beauvoir, insan ve Tanrı sevgisi arasında birbirlerinin yerine 
geçebilme ilişkisi olduğundan bahseder. Beauvoir'ın bu ikili ilişkiye bir 
miktar sempati duyduğu da söylenebilir. Örneğin Ávila'lı Azize Teresa'nın 
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deneyimlerindeki entelektüel niteliği takdir eder; ancak bir diğer taraftan 
da mistik coşkunun gerçek-olmayanla kurulan bir ilişki biçimi olduğu için 
tam manasıyla özgürleştirici olamayacağını söyleyerek ona sırt çevirir. 
Elbette dini teamüllerin ve özellikle de mistisizmin erotik yönlerine dikkat 
çeken tek kişi Simone de Beauvoir olmamıştır. Aşk mistisizminin duyular 
ve tutkuyla ilintili yanı çok çalışılmış bir konudur (Schimmel 408-25, 442-
45, 613-14; Gerlitz 535; Louth 570-71). Farsi lirik şiirinde mistik ve erotik 
anlam birbirlerinden ayrılmaz bir bütünlükte iç içe geçmiştir (Schimmel 
408-10). Macar Elizabeth'in ruhsal yönlendiricisiyle olan ilişkisi uygunsuz, 
hatta sado-mazoşist olarak yorumlanmıştır (Busse-Wilson 108-11, 117-
28, 201-02, 218-36; Scharfe 131-37). Mistik aktarımın insan üzerindeki 
etkileri Roma'da Santa Maria della Vittoria kilisesinde yer alan Bernini'nin 
başyapıtlarından sayılan "Ávila'lı Azize Teresa'nın vecdi" heykelinde 
capcanlı bir şekilde tasvir edilmiştir (Raffalt 226-29). Heykeli dini bir sanat 
eseri olarak değerlendirenler onu rahatsız edici bulmuşlardır (Raffalt 229; 
Suckale 595).

 Çocukluğundaki oyun ve okuma deneyimlerinden hafızasına 
kazınanlara İkinci Cinsiyet'in özellikle ilk cildinin "ebedi kadınlık miti" [5] 
etrafında yürüttüğü tartışmalarda ve ikinci cildin çocukluk ile genç kızlığa 
dair gelişim yıllarından bahsettiği kısımlarda yer vermiştir. Burada peri 
masalları ve popüler anlatılara yapılan pek çok göndermenin yanı sıra, peri 
masallarına dair kadın akademisyenlerin çalışmalarını yaklaşık yirmi yıl 
önceden müjdelediği için burada tamamını alıntılamak istediğim şu bölüm 
de yer almaktadır:

[Genç kız] Mutlu olmak için sevilmek gerektiğini öğrenir; sevilmek 
içinse aşkı beklemek gerekir. Kadın, Uyuyan Güzel'dir, Eşek 
Derisi'dir, Kül Kedisi'dir, Pamuk Prenses'tir, kabul eden ve maruz 
kalandır. Şarkılarda, masallarda, genç adamın kadını aramak için 
yollara düşüp çeşitli serüvenler yaşadığını görürüz; ejderhaları alt 
eder, devlerle dövüşür. Kadın ise bir kuleye, saraya, bahçeye, mahzene 
kapatılmıştır, bir kayaya zincirlenmiştir, tutsaktır, uykudadır. Bekler. 
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Bir gün prensim gelecek... Some day he'll come along, the man I love... 
bu çok iyi bilinen nakaratlar ona sabır ve umut düşleri telkin eder. 
Kadın için en büyük zorunluluk bir erkeğin yüreğini cezbetmektir; 
cesur ve maceracı da olsalar, bütün kadın kahramanların yürekten 
dilediği ödüldür bu. Ayrıca çoğunlukla güzellik dışında bir erdeme 
sahip olmaları istenmez. Fiziksel görünüşüyle ilgili olarak duyduğu 
kaygının küçük kız için gerçek bir saplantı haline gelmesi anlaşılabilir; 
prenses de olsa çoban da, aşkı ve mutluluğu yakalayabilmek için 
hep güzel olması gerekir. Çirkinlik acımasız bir biçimde kötülükle 
bağdaştırılır; çirkin kadınların başına gelen talihsizlikleri görünce 
insan, kaderin onları işledikleri suçlar için mi yoksa çirkinliklerinden 
dolayı mı cezalandırdığını bilemez. Çoğu kez görkemli bir gelecek 
vaat edilen genç güzeller ilkin mağdur rolünde ortaya çıkarlar. 
Geneviève de Brabant ve Griselidis'in öyküleri göründükleri kadar 
masum değildir, aşk ve acı bu öykülerde huzursuz edici bir biçimde 
iç içe girer. Kadın en muhteşem zaferlere ancak aşağılanmanın 
dibine vurduktan sonra hak kazanır; söz konusu olan Tanrı da olsa 
erkek de, küçük kız mutlak güce ancak çok büyük vazgeçişlere rıza 
göstererek kavuşacağını öğrenir. Ona çok büyük fetihler vaat eden 
mazoşizmden hoşlanmaya başlar. Aslanların pençeleri arasında 
bembeyez ve kanlar içindeki Azize Blandine, cam bir tabut içinde 
ölü gibi yatan Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel, bayılmış Atala, 
berelenmiş, edilgen, yaralı, diz çökmüş, küçük düşürülmüş bir 
yığın yumuşak başlı kadın kahraman, küçük kız kardeşlerine ıstırap 
çekmiş, terk edilmiş, boyun eğmiş güzelliğin büyüleyici saygınlığını 
öğretir. Erkek kardeşi kahraman rolünü oynarken, onun eziyet çeken 
kadın rolünü memnuniyetle oynaması şaşırtıcı değildir. Putperestler 
onu aslanlara atar, Mavi Sakal saçlarından tutarak sürükler, kral 
kocası ormanların dibine sürgüne gönderir. O ise boyun eğer, acı 
çeker, ölür ve alnı görkemle halelenir." (İkinci Cinsiyet 2: 33-34)

 Aslında bu bölüm, erken dönem feminist halkbilimcilerin peri 
masallarına dair yaptıkları eleştirel okumaların ana unsurlarını içermektedir. 



181

Beauvoir burada iki tip hikâye üzerinde durur. İlki olağanüstü olana dair 
masallardır ve Beauvoir rüya prensi masalları üçlemesi olarak ünlenen 
Uyuyan Güzel, Sindirella ve Pamuk Prenses örneklerinden faydalanır. İkincisi 
zulüm gören masumların öyküleridir ve bu öykülerde kadın kahramanlar 
Hristiyan şehitlerle örnek gösterilen ev kadınlarıdır. Günümüzde ana akım 
popüler kültürde dini değerlerle erdemlilik ülkülerini istismar eden efsane ve 
masallar artık büyük ölçüde gündem dışında kalmışlardır. Ancak bu efsane ve 
masallar, yirminci yüzyılın başlarına kadar son derece önemli pedagojik birer 
araç olma özelliği taşımaktaydı. Bir diğer taraftan bakıldığında, dini değerler 
ve erdemlilik ülkülerinin peri masallarına sızmasına yol açanların Grimm 
Kardeşler ve takipçilerinin yaptıkları edebi uyarlamalar ve bu uyarlamalara 
karışan romans örüntülerinin olduğunu görürüz. Feminist eleştirinin odağına 
aldığı eserler, Perrault zamanlarından beri genç kızların rüyalarını süslemeye 
başlayan ve yirminci yüzyıl anaakım medyası tarafından da yaygınlaştırılıp 
basitleştirilen bu tipteki romantik öykülerdi. Beauvoir'a dönersek, dindar kız 
çocuklarına verilen eğitici okumalara nasıl yaklaştıysa, peri masallarına da 
aynı şekilde yaklaşmıştır. Bu dindar eğitici materyallerin Beauvoir üzerinde 
bıraktığı güçlü mazoşistik etkiden bahsedişindeki edilgenlik, burada önemli 
bir gönüllülük ilişkisi olduğunu da ima etmektedir. Ancak Beauvoir kendi 
yaşamında peri masallarına karşı bir bağışıklık geliştirmişti. Her ne kadar 
Beauvoir'ın çocukluğunda Perrault'nun, Grimm Kardeşlerin ve Madam 
d'Aulnoy'un masallarıyla bir tanışıklığı olsa da, onlardan pek etkilenmediği 
anlaşılıyor. Anılarında zenginlik, güzellik ve yakışıklı Prens'e dair düşlerden 
hiç bahsetmeyen Beauvoir, onları uyandırma özelliğine sahip masallardan 
da kısaca bahsetmektedir. Beauvoir henüz erken yaşlardayken bir meslek 
sahibi olmanın ve bunun kendisine getireceği maddi bağımsızlığın sayesinde 
varoluşun sıradanlığından kurtulabileceğini fark etmişti. Parasızlıktan ve 
bu konudaki beceriksizliğinden dolayı giyim kuşamının zevksiz olduğunu 
fark ettiği zamanlarda bazen utanç duysa da, vaktini modaya harcayan kız 
arkadaşlarını anlamakta güçlük çekiyordu. İkinci Cinsiyet'te giyim kuşam ve 
güzelliğe dair bu tasalanmayı alaycı ifadelerle anlatmış ve iyi görünmenin 
sinsi bir tuzak olduğunu, tüm yatırımını ömürleri kısa olan güzellikle 
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cinsel çekiciliğe yapan kadınların sonradan acımasızca hayal kırıklığına 
uğrayacaklarını söylemiştir (Le deuxièm sexe 2: 399-400; The Second Sex 
[1993] 605-06).

 Genç kızların masallar aracılığıyla sosyalleştirilmesine dair 
yukarıdaki alıntıda, Beauvoir çirkinliği halkbilimcilerden çok farklı bir 
yönüyle ele almaktadır (Lüthi 40-46). Buna göre çirkinlik ne doğuştan 
gelen kötülüğün bir ifadesidir ne de kutuplaştırmaları meydana getirmek 
için kullanılan biçemsel bir araçtır. Çirkinlik kaçınılmaz olan bir utanç 
kaynağıdır. Çekici olmayan kadınlar toplumda değersiz olarak görülür ve 
küçümsenirler. Halk anlatılarının yakın bir okuması ile Beauvoir'ın peri 
masallarına dair yaptığı gözlemler de doğrulanabilir. Örneğin Goldberg'in 
"Üç Portakal" masalında yer alan çirkin siyah köle kadın, korkunç 
yüzüyle köleliği arasındaki nedensellik ilişkisinin açıkça farkındadır ve 
içinde bulunduğu çaresizliğin ortaya çıkardığı müthiş yıkıcı bir enerjiye 
sahiptir. Yukarıda alıntılanan bölümde yer almayan bir diğer konu da 
kadınlar arası rekabet ve kıskançlıktır. Yaşlı kadınların kız çocuklarına, 
gelinlerine ve torunlarına yaklaşımlarına dair Beauvoir'ın söyledikleri, peri 
masallarında tekrar eden örüntüleri de aydınlatmaktadır (Le deuxièm sexe 
2: 327-40, 412-15; The Second Sex [1993] 540-52, 617-21). Beauvoir'ın 
anneliğe dair çizdiği portre şaşırtıcıdır. Anneliğin düşmanca ve hoşnutsuz 
duygulardan kaynaklanan zalim yönlerinden bahseder. Buna göre kadınlar 
eşlerinden, dünyadan ve hüsran yaşayan öz benliklerinden öç almak adına 
çocuklarına kötü davranırlar ve eğer bunun sonucunda büsbütün sadistik 
davranışlar sergilemiyorlarsa da en azından kaprisleri aracılığıyla umut 
ve beklentilerini çocuklarına gaddarca yüklemektedirler. Beauvoir bu 
bağlamda kötü üvey anne figürünü gündeme getirir. Gerçek yaşamda var 
olan annelerin zalimliklerini örtmek için öykülere münasip görülen bu üvey 
anne figürü, esasen ikiyüzlü bir edebi araç olarak kullanılmaktadır  (Le 
deuxièm sexe 2: 327; The Second Sex [1993] 540). Bu uygulamaya Grimm 
Kardeşlerin masallarında da rastlanılmaktadır ve en iyi bilinen örnekleri 
de muhtemelen Pamuk Prenses'tir (bkz: Rölleke 244-45, 381). Beauvoir 
ayrıca üvey annenin, oğlunu ele geçiren geline duyduğu düşmanlıktan da 
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bahseder. Bu çatışmanın doruk noktası gelinin hamile kalmasıyla yaşlı 
kadının konumunu kaybetmek zorunda kaldığı andır: Anne'nin tahtından 
ediliş anı. Beauvoir'a göre anneler benzer bir gerekçeyle kendi öz kızlarını 
da analıktan mahrum bırakmak isterler. Bunun için de ya kızlarını sonsuz bir 
çocukluğa mahkum eder ya da onların yetişkinlik yaşantılarını perişan etmek 
için uğraşırlar. Kimisi de gençliklerini tekrardan yaşamak için sevgilerini 
gaddarca dayatır. Tüm bunlar, büyükannelerin torunlarına karşı duydukları 
karışık hislerle sık sık onların öz anası gibi davranarak otoriter bir şekilde 
ipleri eline almaya çalışmalarıyla da ilintilidir. Anne ve yaşlı kadına dair 
bu bölümlerde, ağırlıklı olarak edebiyattan ve psikanalitik bilirkişilerden 
alıntılamalardan faydalanan Beauvoir, gerçek yaşamdan bahsediyor gibidir. 
Burada peri masallarından hiç söz etmemektedir çünkü (üvey) annelerle 
kızları, kaynanalarla gelinleri, büyükannelerle torunları arasındaki benzer 
olumsuz ilişkiye, gerçek yaşamın bir aynası, ruhsal eğilimlerin yansıması 
ve/veya hayatta karşılaştığımız ilişkilere dair olumsuz varsayımlar olarak 
popüler hikâyelerde [6] de rastlanılmaktadır.

  Tüm bunlara rağmen Simone de Beauvoir, masalları münhasıran 
kadınların toplumsallaşması açısından ele almamaktadır. Amacı bir kadın 
kitabı yazmak değil, kadınla ilgili bir kitap yazmaktı ve her şeyden önce de o 
zamana kadar hep erkek bakış açısına göre ve erkekle ilişkiselliği bağlamında 
tanımlanan kadının doğasını anlatmaktı. İşte İkinci Cinsiyet'te kimi zaman 
öne çıkan mizojinist özelliklerle, Beauvoir'ı kendisinin kadın cinsiyetinin bir 
istisnası olarak hissettiren olgular işte bu çabanın bir sonucudur. Beauvoir 
tuhaf bir paradoksa dikkat çekmektedir: kendini özne kadını nesne olarak 
resmeden erkek, kendini eylemlilik, ruh ve aşkınlık olarak tanımlarken 
kadını ise doğa, beden ve içkinlik olarak tanımlar; böylece  onu aynı anda 
hem küçültüp hem de yüceltmektedir. Kadını lüzumsuz olarak tanımlarken 
aynı zamanda gayesi, ilham kaynağı, yargıcı ve aynası olarak kadına ihtiyaç 
duymaktadır. Ona sahip olmak ve onu esiri etmek istemektedir; ancak bir 
yandan da onu gizemli Öteki yapan niteliklerini de korumasını istemektedir 
(Le deuxièm sexe 1: 231-310; The Second Sex [1993] 147-209; Shojaei Kawan, 
"Myth and Folklore"). Beauvoir ebedi kadınlık miti tanımını yaparken 
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folklorik geleneğe ait çizimlerden yararlanmıştır. Folklorik figürlerden 
doğaüstü güçlere sahip evli kadını, Beauvoir'ın ilginç bir kararla cadıya 
dönüştürmesi, kadınlığın sıkça gündeme getirilen olumsuz özelliklerine 
vurgu yapmaktadır: "Gündüzleri sinsice uysal hizmetkâr rolünü oynar, 
ama gece bir dişi kediye, bir ceylana dönüşür; yeniden denizkızı kimliğine 
bürünür ya da süpürgesine atlayıp şeytanla dans etmek üzere kaçar gider." 
(İkinci Cinsiyet 1: 221). Gizemli ve tehlikeli bir Öteki olarak kadın, erkeğin 
kıskançlık fantezilerini uyandırır. Geneviève'in çektiği eziyetlere ve en çok 
da Griselda'nın şaşılacak biçimde zalimlik ve insandışılık içeren öyküsüne 
bu kıskançlık fantezileri bir bahane oluştururlar. Sadakatsiz ve sebatsız 
olduğu kabul edilen kadın daha en baştan itibaren suçlu konumundadır; 
dolayısıyla kocası onun suçlu olduğunu kanıtlamak zorunda değilken kadın 
masumluğunu ispat etmek zorundadır. Sahip olmak asla olumlu anlamda 
tatmin edilemeyeceği için erkek kıskançlığı bu kadar doyumsuzdur (Le 
deuxièm sexe 1: 299; The Second Sex [1993] 199).

 Çocuk edebiyatından bahsinde Beauvoir, kadın kahramanlara verilen 
rolün edilgenlik, acı çekmek ve beklemek olması üzerinde durmaktadır. Öte 
yandan erkek bakış açısını kuşanarak yaptığı kadınlık mitine dair analizde 
kadın itaatsiz, gizemli, yılmaz ve potansiyel bir tehlike olarak temsil edilir. 
Kadının bağımsızlığı ve metaneti erkeğin gururunu okşamaktadır: "Ortalama 
Batılı erkeğin ideali, egemenlik altında olmaya özgürce katlanan, erkeğin 
fikirlerini tartışmadan kabul etmeyen ama onun nedenlerine rıza gösteren, 
sonunda ikna olmak üzere ona zekice direnen kadındır [...] Penthesilea'yı 
evcilleştirmek, rıza gösteren bir Külkedisi'yle evlenmekten daha caziptir" 
(İkinci Cinsiyet 1: 217). Beauvoir kitabının büyük bir bölümünü erkeğe ait 
dünyada kadınların bastırılmış konumlarını incelemeye ayırsa da, geleneksel 
kadın rol ve tavırlarının halihazırda değişmekte ya da değişmiş olduğunu ve 
kadınların bağımsızlıklarını sahiplenmeye başladıklarını da hesaba katmıştı: 
Sindirella yok olmaktaydı. Beyaz atlı prensi hayal etmek yerine artık birçok 
kadının düşlerini süsleyen farklı (ve az da olsa daha özgürleştirici) bir 
rüya vardı: bir film yıldızı olarak ekrandan gülümseyen kendi yüzlerinin 
görüntüsü. Kimi diğer kadınlarsa yaşamlarının iplerini kendi ellerine 
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alıyorlar, erkeklere karşı umursamaz tavırlar takınıyor, onlara kendi heves 
ve kurallarını dayatıyor ya da muhalif davranıyorlardı (Le deuxièm sexe 2: 
391; 1: 302; The Second Sex [1993] 596, 201-02).

 İkinci Cinsiyet, özellikle 1953'de yayımlandığı ABD'de muazzam 
yankı uyandırmıştı. 1960 yılında gösterime giren Cinderfella [Ç.N:3] 
adındaki film, aileler için bir eğlence filmi görünümü altında esasen İkinci 
Cinsiyet'e erkekliğin bir tepkisiydi. Jerry Lewis tarafından canlandırılan 
erkek Sindirella ile onun bakır buruna sahip olan ihtiyar peri vaftiz babası 
arasında geçen önemli diyalogda erkek peri şöyle der:

Ben Sindirella'nın peri vaftiz annesinin tıpkısının aynısıyım. İşin aslı, 
Sindi'nin davasıyla bizzat ben ilgilenmiştim. [...] Ama Sindirella'nın 
bir vaftiz annesi hiç olmadı. [...] Ben vardım hep. [...] Görüyorsun ya 
Fella, dönemin kadın muhabirleri yazmıştı o hikâyeyi [7], dolayısıyla 
da benim sahip olduğum sihri ancak bir kadına yakıştırabildiler. 
Kadınlar tuhaftır Fella. Ruslara benzerler. "Bunu ben icat ettim" 
diye her şeyle ilgili hak talep ederler. [...] Fella, sen orjinal Sindirella 
hikâyesinin yol açtığı tüm sorunları düzeltmek için seçildin. 
Yüzyıllar boyunca dünyadaki tüm kadınlar Sindirella efsanesinden 
etkilenerek avucunda bir yüzükle Beyaz Atlı Prenslerinin uzak 
diyarların bağrından çıkagelmesini bekleyip durdular. [...] Ama 
sadece tek bir beyaz atlı prens vardı ve o da gelmediği için kadınlar 
hep en yakınlarındaki erkeğe vardılar ve sonsuza kadar da sefil ve 
pişman oldular çünkü en iyi olanla değil de ikinciyle evlenmişlerdi. 
İşin kötü yanı zavallı kocalarını da sefil etmeleriydi. Niye? Çünkü 
zavallı adamcağız bir prens değilmiş. [...] Ah bu Sindirella efsanesi 
kadınların yüreklerine tatminsizlik dışında hiçbir şey taşımamıştır. 
Bundan dolayı asıl hapı yutan da kocaları olmuştur. [...] Artık değişim 
zamanı geldi ve sen bu değişimi gerçekleştirecek kişi olarak seçildin. 
[...] Seni seçen [...] Bütün Peri Babalarının ve Peri Masallarında 
Hakikat Bükücülüğünü Engelleme Topluluğunun ve Evli Erkeklerin 
Akıl Sağlığını Koruma Komitesinin Yönetim Kurulu Başkanı, Baş 
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Adamı [...] Tüm kocaların şöyle dediğini duyar gibiyim: "Ben niye 
Fella kadar şanslı değilim, adam yakışıklı desen değil, uzun boylu 
değil, zeki değil ama gidiyor senin gibi biriyle değil de güzel bir 
prensesle evleniyor!" İşte böyle Fella, artık erkeklerin yüzyıllarca 
boyunduruğu altında kaldığı kadın zulmüyle hesaplaşacağı zaman 
geldi. Bu işin asıl iyi tarafıysa erkekler ve kadınların birbirlerini 
oldukları gibi kabullenerek mutlu olmayı öğrenecek olmaları. 
[Ç.N:4]

Bu mantık yürütme pek ikna edici değildir. Kadınların gözden ırak 
bir güzellik olan Sindirella ile özdeşim kurması beklenir; o halde erkekler 
de bir hayal kırıklığı olan kocayla mı özdeşleşmelidir? Bir prensesle 
evlenen Cinderfella elbette mutlu olacaktır ancak onun tam da göründüğü 
gibi bir alık olduğunun farkına varan prenses de mutlu olabilecek midir? 
Filmin olay örgüsüne hem erkek yanlısı hem de bağnaz bir mesaj sızmıştır. 
Ortalama erkek, ortalama ya da ortalama altı olmakta (başarıya, büyüklüğe, 
aşkınlığa dair hiçbir erkeksi muradı olmayan) kötü bir yan bulunmadığına 
ikna olmuştur. Öte yandan şikâyet eden kadınlara ise bir ders verilmesi 
icap eder. Filmin "Sindirella" başta olmak üzere peri masallarına yöneltilen 
feminist itirazlardan esinlendiği şüphe götürmez. Dolayısıyla henüz 
peri masallarını kadınların toplumsallaşmasını engellediği için eleştiren 
feminist makalelerden ilki yayımlanmadan önce de bu masalların eğitici 
ve toplumsallaştırıcı etkileriyle ilgili kamusal bir tartışmanın başladığı 
söylenebilir.

 Marcia Lieberman "Bir Gün Prensim Gelecek" makalesini 1972 
yılında yayımlamıştı. Makale Andrew Lang'in koleksiyonundaki peri 
masallarının özgürleştirici olduğunu öne süren Alison Lurie'ye bir yanıt 
olarak kaleme alınmıştı (Haase 15-17; Zipes 4-5). Lieberman'ın ifade ettiği 
fikirler, büyük ölçüde Beauvoir tarafından daha önce seslendirilen fikirleri 
anımsatmaktaydı. Simone de Beauvoir'ın beş ünlü yazar olan Montherlant, 
Lawrence, Claudel, Breton ve Stendhal'daki edebi mite dair eleştirisinin, 
feminist edebi eleştirinin başlangıcı olarak kabul edilmesinin üzerinden çok 
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zaman geçmemiştir (Le deuxièm sexe 1: 311-82; The Second Sex [1993] 210-
66). Aynısı feminist halk hikâyeleri çalışmaları alanında da gerçekleşebilirdi. 
Her ne kadar Lieberman Beauvoir'dan bahsetmese de, önemli makalesinin 
temel savları Beauvoir'a dayanmaktadır. Bunu düşündüren birkaç olgu 
vardır. Lieberman'ın makalesinin başlığına taşıdığı "Bir Gün Prensim 
Gelecek"in, Beauvoir'ın yukarıda alıntılanan çocuk edebiyatı hakkındaki 
metninde de neredeyse "popüler bir nakarat" gibi ortaya çıkması elbette 
bir tesadüf eseri de olabilir; çünkü bu başlık Disney'in Pamuk Prenses ve 
Yedi Cüceler filmindeki popüler bir şarkının da ismiydi  ve Lieberman 
da metninde sadece Andrew Lang'ın koleksiyonundan bahsetmemiş, aynı 
zamanda Disney'in peri masalı filmlerinin çocuklardaki etkilerinden de 
söz etmişti. Daha da önemlisi Lieberman'ın şu sorgulamasıdır: "Kadınsı 
olarak tanımlanan nitelikler biyolojik midir yoksa kültürel temelli midir? 
Geçmişin varsayımlarından kurtularak doğamızda nelerin bize içkin 
olduğunu ve nelerin yumuşak ancak zorunlu kültürleşme sonucunda bize ait 
hale geldiğini sormaktayız. Kadın kişiliğinin doğasına dair pek çok feminist 
hiçbir şeyi verili olarak kabul etmediğinden bu uçsuz bucaksız alanda 
yürütülecek çalışmaların henüz başlangıç aşamasındayız. Eğer toplumsal 
cinsiyetin kültürel bir yanı ve kökeni olduğu ihtimali üzerinde duracaksak, 
kültürleşmenin temel kanallarını araştırmamız gerekir" (187; ayrıca bknz: 
200). Bu İkinci Cinsiyet'in ikinci cildinin birinci bölümünün o meşhur açılış 
cümlesinin -"On ne naîtfemme: on le devient" ("Kadın doğulmaz: Kadın 
olunur.")- ve devamında kültürel bir süreç olarak kadınlığın inşasına dair 
yürüttüğü tartışmanın -ki bu tartışma da günümüzde devam etmektedir- bir 
yankılanması gibidir. Üstelik "Cam Tepedeki Prenses" ve "Rapunzel" ile 
bağlantılı olarak Lieberman'ın peri masallarındaki kadın kahramanların 
sürekli bekleme halinde olmaları üzerine değerlendirmeleri Beauvoir'ın 
yukarıda alıntılanan pasajda yazdıklarına çok benzemektedir: "Peri 
masallarının çoğundaki kadın kahramanlar [...] kulelere kapatılmışlar, büyülü 
bir düşe kapılmış, devler tarafından tutsak edilmiş ya da köleleştirilmişlerdir 
ve yoldan geçen bir prens tarafından kurtarılmayı beklemektedirler. Yardıma 
muhtaç, tutsak, bakire kız peri masallarının tipik kadın kahramanıdır" 
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(192). Lieberman peri masalı kahramanının yalnızca edilgenliğini değil, 
aynı zamanda acı çeken yönünü de tıpkı Beauvoir gibi vurgulamaktadır. Bu 
bağlamda Lieberman münhasıran peri masalı kahramanlarına değinmesine 
rağmen, ilginç bir şekilde "şehitler" ve "şehitlik" (194) konularını da 
gündeme getirir. Dolayısıyla yazısında peri masallarının yanı sıra azizelerin 
yaşantılarını (ve ölümlerini) ele alan Beauvoir'ı yankılamış olur. Lieberman 
yazısında ayrıca mazoşistik doğasına tam olarak değinmeksizin, acı çekmenin 
zevk veren yanlarını da ima etmektedir: "Bu öykülerin haz veren bir yanı 
da çocuk okura acıyı tatmak konusunda sağladığı serbestidir [...]. Sindirella 
olmayı düşleyen çocuk [...] aynı zamanda bir çilekeş ya da mağdur olmanın 
cazibesini de düşlemektedir. Bu öykülerin verdiği mesaj zor durumdaki 
kadınların ilgi çekici olduğudur" (194). Beauvoir ile bir diğer ortak noktası, 
bu masal ve masal örüntülerinde sevgi ve mutluluğun bir önkoşulu olarak 
güzelliğe atfedilen büyük önemdir: "Bir kız çocuğunun en değerli varlığı, 
belki de tek değerli varlığı olan güzelliğe verilen önem" (Lieberman 188; 
ayrıca yukarıda bkz: "Ayrıca [kadın kahramanlardan] çoğunlukla güzellik 
dışında bir erdeme sahip olmaları istenmez"). Lieberman olumlu yönleriyle 
öne çıkan güçlü kadın kahramanlarla özdeşim kurulmasının güçlüğünden 
bahseder. Genellikle peri olan bu karakterler "insandışı varlıklardır, 
aseksüellerdir ve çoğunlukla yaşlılardır" (195-96). Benzer bir şekilde 
Beauvoir da "efsane ve öyküde [...] cadı ve kocakarılar [...] korkutucu 
güçlere sahip olurlar" diye bir saptamada bulunarak, onların cazibe sahibi 
olmadıklarına dikkat çeker ve Andersen'in "Cennet Bahçesi"nden Rüzgarın 
Anası'nı örnek olarak anar (Le deuxièm sexe 2: 37; The Second Sex [1993] 
303-04).

 Lieberman'ın kadın rekabetinde önemli bir başlık olan kız kardeşler 
arasındaki rekabetle ilgili

söylediklerine (188) gelince, bunların İkinci Cinsiyet'te bir izdüşümünün 
olmadığı görülür. Beauvoir yaşlı ve genç kadınlar arasında bir çatışmadan 
bahseder; ancak aynı nesilden olan kadınlar arasında yaşanabilen 
düşmanlıkların üzerinde durmaz. Son olarak Lieberman peri masallarındaki 
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romantik öykünün altında yatan maddi ödül mekanizmalarına eleştiri 
getirir: "Peri masallarındaki ödüllendirme mekanizmaları [...] şu üç etmeni 
birbirine eşitler: güzel olmak, biri tarafından seçilmek ve zengin olmak" 
(190). Güzelliğin ticari avantajlarını öğütleyen öykülere ve onlarda yer 
alan sevgi, mutluluk, evlilik ve refah denklemine dair Lieberman'ın yaptığı 
itirazlar ideal bir bakış açısının ürünü olma özelliği taşır. Oysa Beauvoir'ın 
bakış açısının farklı bir vurgusu vardır. "Fahişeler ve Kibar Fahişeler" isimli 
bölümde, Beauvoir evlilik pazarlığını kınar ve evli kadının konumunu 
ekonomik açıdan fahişeninkiyle karşılaştırır: "Kadınların kendilerini fahişe 
olarak satmalarıyla, evlilik ilişkisi için satmaları arasındaki tek fark, tarafı 
olunan sözleşmenin ücreti ve geçerlilik süresidir." (Le deuxièm sexe 2: 
377; The Second Sex [1993] 585). Ekonomik bağımsızlığın özgürleştirici 
etkisinin farkında olan Beauvoir, kadınların evlilikle (ya da fahişelikle) 
zenginleşmesine karşı çıkmaz; ancak kadınların hizmetkârlaşmasına itiraz 
eder.

 Kız çocuklarının okuma materyallerinin toplumsallaştırıcı etkisi 
üzerine yürüttüğü tartışmalar ve "Sindirella" ile "Uyuyan Güzel" masallarının 
kadın düşünce, davranış ve yaşamdan beklentilerini şekillendiren mitler 
olarak incelemesiyle Beauvoir, feminist halk hikâyeleri çalışmalarının da 
temelini atmıştır. Oysa onun bu katkısı ancak tesadüfen tanınmaktadır (bkz: 
Dégh, "Beauty" 54). Halk hikâyelerinde yer alan örüntülerin kadınların 
toplumsallaşması üzerindeki etkilerine dair Beauvoir'ın düşünceleri, zaman 
ilerledikçe doğrudan bağıntısallığını yitirerek daha dolaylı olduğu şeklinde 
alımlanmaya başlanmıştır. Beauvoir feminist bir otorite olarak anılmaya 
devam etmiş; böylece yazılarından alıntılar yapılmaya (bkz: Tatar 85) ve 
Beauvoir’ın temel dizinine başvurulmaya devam edilmiştir. Beauvoir'ın adı, 
kadın özgürleşmesinin bir diğer sembolü olan Betty Friedan ile birlikte anılmaya 
başlanmıştır. Ancak Beauvoir'la kıyaslandığında, Friedan'ın çalışmalarının 
kapsam bakımından sınırlı olduğu görülür. Friedan yalnızca yirminci yüzyıl 
ortalarında yaşamış Amerikalı orta sınıf kadınlarla ilgilenirken, Beauvoir 
tüm Batı dünyası [8] kadınlarını çalışmakta, çocuktan yaşlıya uzanan geniş 
bir yelpazede kadınların yaşam durumuna biyolojik, tarihsel, psikolojik, 
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sosyolojik, dini-mitik ve edebi bakış açılarından bakmaktaydı. Beauvoir 
orta sınıftan kadınlara odaklanmasına rağmen, aralarında dışlanan lezbiyen 
ve seks işçileri gibi farklı sosyal sınıflardan kadınlarla ilgili düşünceler de 
geliştirmiştir. Bu kadar geniş bir alana yayılması kaçınılmaz bir şekilde 
hata ve çelişkileri de beraberinde getirecekti. Dolayısıyla kusurlarıyla ilgili 
Beauvoir pek çok haklı eleştiriye maruz kaldı. Ancak Friedan'ın çalışması 
günümüzden bakıldığında zamanı geçmiş Püriten bir isyan, cinselliğe karşı 
bir uyarı, tüm sorunların ve kötülüklerin çözümü olarak çalışmaya bir övgü 
gibi görünürken; Beauvoir'ın şu mesajı güncelliğini hâlâ korur: kadınlar 
içsel ve dışsal özgürlüklerini tasdik etmeliler. Friedan'da temennileri tatmin 
edici bir eğilim gözlemlenir. Örneğin, ev işlerinin çalışan bir kadın için 
önemsiz olduğunu söyler (156) [9]. Buna kıyasla Beauvoir, iş hayatının 
yoruculuğuyla kadınlara dayatılan ev işleriyle ve aileyle ilgilenmenin 
yükünü bir arada götürmenin zorluklarından bahseder (Le deuxièm sexe 
1: 225; The Second Sex [1993] 142-43).  Beauvoir'ın yaklaşımı hem daha 
cesurdur hem daha gerçekçidir.

 Aralarında Beauvoir'ın da bulunduğu erken dönem feminist yazarlar, 
peri masallarının "genç okurlara hasar veren rol modeller(i)" (Stone, 
"Feminist Approaches" 229; ayrıca bkz: Haase 17) yaygınlaştırdıkları 
yönündeki genelleyici düşünceleri ve halk hikâyelerinin özgürleştirici 
yönlerini göremedikleri gerekçesiyle eleştirilmişlerdi. Ancak Simone 
de Beauvoir gibi sadece edebiyat üzerine çalışmış bir yazar, filozof ve 
soldan gelen bir entelektüelden, halk edebiyatının karmaşık ve farklı anlatı 
geleneklerini tanıması beklenebilir mi? Beauvoir genç kızların eğitimi için 
kullanılan anaakım edebi eserleri "erkeğin gururu ve arzusu tarafından 
yaratılan söylenceleri yansıtan çocuk edebiyatı, mitoloji ve masallar" (Le 
deuxièm sexe 2: 36-37; The Second Sex [1993] 303) olarak tespit etmiş ve 
onların nesiller boyunca kadınların önüne rol modeller ve beklentiler olarak 
konulduğunu söylemiştir. Tıpkı Beauvoir gibi Amerikalı feministler de aynı 
anaakım edebi eserler üzerinde durmuşlar ve yazınsal peri masallarıyla 
onların daha da değersizleştirilmiş Disney uyarlamalarının genç kızlarla 
kadınlara reva görülen dünya görüşlerinin ve örnek davranışların yıkıcı 
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etkilerini eleştirmişlerdi. Kadınların daha çoğulcu bir panoramasını çizen 
halk hikâyeleri ve gelenekleri, daha az ticarileşen kitaplarda, folklor 
arşivlerinde, hatta yaşayan gelenekte de bulunabilir; ancak genellikle 
geçmişin yadigârı olma özelliği taşırlar ve çoğu zaman da kaynaklarını 
marjinalize edilmiş kültürlerden almaktadırlar. Eğer hala süregeliyorlarsa 
da varlıkları eskisi kadar belirgin olmaz, onlara daha az rastlanılabilir. 
Halk edebiyatı anlatı - geleneğinde kadınların temsili üzerine makalesinde 
Elfriede Moser-Rath, etkin kadın kahramanların sayısı düşünüldüğünde, peri 
masallarının feministler tarafından "suni" yeniden yazımlarının lüzumsuz 
olduğunun görülebileceğini belirtir (108). Ancak geleneksel öykülerde 
zeki ve yürekli, becerikli ve güçlü genç kızlarla kadınlara rastlanılabiliyor 
olması yeni öykülere ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez. Kadın yazarların 
günümüzde kaleme aldıkları eserlerde ortaya çıkan örüntülerin eski halk 
edebiyatı geleneklerini yankılıyor olması, kadınların kendilerini tekrar 
tekrar icat etmek zorunda olduklarını ispat etmektedir.

 Notlar:

[1] Büyük ihtimalle ibadetle ilgili eserler arasında en meşhur olan, Limitation 
de Jésus-Christ (Imitatio Christi, 15. yy)'den bahsedilmektedir.

[2] Kitabın 1961 tarihinde yayımlanan İngilizce çevirisi "masum" 
sözcüğünü kullanırken, 1993'te yayımlanan çevirisinde "göründüğü gibi 
basit değillerdir" ifadesi tercih edilmiştir.

[3] Azize Blandine 177 yılında Lyon'da şehit düşen hizmetçi kadınların ve 
bakirelerin koruyucu azizesiydi.

[4] Kadın özgürleşmesinin önde gelen ismi olarak Simone de Beauvoir'ın, 
çocukluğunda kız kardeşinin özerkliğini tanımayarak ona "işbirlikçim, 
tebaam, mahluğum" (Mémoires 48) diye hitap etmesini görmek ilginçtir. 
Bu tavrın farkında olması, aynı durumun yetişkinlikte de devam etmesini 
engellemiyor. Beauvor, kız kardeşinin (Hélène) ismini anılarında asla 
anmıyor ve ona sadece "kız kardeşim" ya da "Poupette" diye hitap ediyor.
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[5] Bu terimi Beauvoir Goethe'den ödünç alıyor. Terim aynı zamanda 
kaynak metinde yazarı belirsiz olan "Notre petite compagne" isimli bir 
şiirde de geçiyor (Le deuxième sexe 1: 287, 296-97) ve bu şiir kullandığım 
iki İngilizce çeviride de yer almıyor.

[6] En tanınan zalim üvey anne peri masalları şüphesiz "Pamuk Prenses" ve 
"Sindirella"dır. Tehlikeli kaynanalar içinse Perrault'nun "Uyuyan Güzel", 
"On İki Kardeşler" ve "Altı Kuğu"ya bakılabilir.

[7] Burada senarist peri masallarının ağırlıklı olarak bir kadın janrı olduğunu 
ima etmektedir. Ancak elbette "Sindirella"nın yazarı bir erkekti.

[8] Beauvoir'ın Fransız kadınları üzerine yazdığı yönünde bir yanlış 
anlaşılma yayılmıştır. Oysa Beauvoir ABD'li kadınların durumundan 
yeterince haberdardı ve yazısında faydalandığı psikanalitik veri bütünü 
Alman ve Avusturyalı vakalara aitti.

[9] Friedan'ın konuyla ilgili nüktedan yorumu için 288'inci sayfaya 
göz atabilirsiniz. Buradaki ikinci notta, iş sahibi evli kadınların haftada 
"yalnızca" 83,5 saat çalıştıklarını söyler (iş: 35,2 saat, ev işleri: 48,3 saat). 
Yani haftasonları da dâhil olmak üzere her gün, günde neredeyse 12 saat 
-Almanya'daki yasal çalışma saatinin iki katından fazla süre- yapar. 

Çeviri Notları:

[Ç.N:1] Eser Payel Yayınları tarafından Seçkin Selvi'nin çevirisiyle 
Türkçe'ye Bir Genç Kızın Anıları ismiyle kazandırılırken, makalede üzerinde 
durulan sorumluluk-konformizm farkını ortaya koyan sözcük başlıktan 
çıkartılmıştır.

[Ç.N:2] Doğrudan alıntıları Gülnur Acar Savran'ın Koç Üniversitesi 
Yayınları'ndan çıkan çevirisinden mümkün olduğunca kullanmaya çalıştım 
ancak birkaç kısa cümlenin yerini çeviri eser içerisinde bulamadım. 
Çevirisini bulup kullandığım alıntıların hepsi (İkinci Cinsiyet) şeklinde 
belirtilmiştir.
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[Ç.N:3] Film Türkiye'de "Jerry Lewis Pamuk Prenses" adıyla bilinmektedir. 
Peri masalı "Cinderella"nın "kor-küçük" anlamındaki adı, "Cinderfella"daki 
sesletimsel benzerlik ilişkisinden faydalanarak "kor-herif" şeklinde 
çevrilebilir.

[Ç.N:4] Çeviri, filmin makalede yer alan transkriptinden yapıldı.
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S/sağır ve/ya İşitme Engelli Çocuklara Yönelik İşaret Dili 
Çevirisi: 

Selim’in Maceraları

Dergimizin bu bölümünde 2019 yılında “Ana Dili İşaret Dili Olan 
Çocukları Türkçe Çocuk Edebiyatı Yazarlarının Eserleriyle Buluşturmak 
İçin Pilot Proje” adlı çalışmada baş koordinatör ve yazar olarak Prof. Dr. 
Necdet Neydim; araştırmacı ve projenin pek çok sürecinde aktif görev 
alan Ayşe Şirin Okyayuz; projenin çeviri koordinatörü Berrak Fetahna 
Fırat ve yapıtların işaret dilinde anlatımını gerçekleştiren Büşra Dilsiz ile 
gerçekleştirilen röportajımız yer almaktadır. Röportaj sırasıyla projenin 
başlangıç hikayesini ve kapsamını, kaynak metinlerin hikayesini ve erek 
metinlerin oluşturulma sürecini konu almaktadır.

A. Şirin OKYAYUZ (Araştırmacı)

Soru: 2019 yılında ana dilleri işaret dili olan S/sağır ve/ya işitme engelli 
çocuk alıcıları Türkçe çocuk edebiyatı eserleriyle buluşturmak için 
SEBEDER ve çeşitli kurumların katılımıyla bir proje gerçekleştirdiniz. Bu 
projenin hikayesinden söz edebilir misiniz?

Cevap: Çok sevdiğimiz ve alanımızda çok saygı duyduğumuz Necdet 
Hocamızla günlerden bir gün hoş sohbetimizin arasında ‘engelsiz erişim 
ve çocuk’ ekseninde eksikliklerden söz ediyorduk. Hocamız aynı zamanda 
çok da değerli bir yazar. Dolayısıyla, ben engelsiz erişim ve çeviri bakış 
açısından konuya yaklaşırken, o hem çevirmen hem de yazar şapkası ile 
konuşmamızı zenginleştirdi. Derken kendi kitaplarını ana iletişim dili işaret 
dili olan çocuklara ulaştırmak istediğinden söz etti. Ben de bu konuya 
girersek bir proje yapmamız gerektiğini söyledim- kendi başımıza altından 
kalkılabilecek kadar basit bir iş olmadığını biliyorduk. 

Necdet Hoca da böyle bir proje yapacaksak bunun örnek bir proje olması 
gerektiğini vurguladı. Bir ilk olacaktı ve ürünün (kitapların) çevirileri kadar 
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bu projenin diğer çıktılarının (yol haritasının, farklı uzmanlıklardan gelen 
kişilerin paylaşımlarının vb.) da değerli olabileceğini ifade etti. Tabii ki 
bir telefon trafiği başladı. SEBEDER, Türkiye’de engelsiz erişim ve çeviri 
bağlamında çok önemli ve değerli bir kuruluş. SEBEDER’den Çiğdem 
Hanıma projeyi anlattık. Sağ olsun ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını 
söyledi. Ekip kurma aşamasında da şansımız yaver gitti, Mümtaz Kaya 
Hocamız, Sinem Bozkurt Hocamız, Berrak Fırat Hocamız, Samet Demirtaş ve 
Büşra Dilsiz de aramıza katılınca hem dinamik hem de farklı uzmanlıklarını 
konuşturabilen, projeye gönül vermiş bir ekip ortaya çıktı. 

Soru: Bu projenin ana amacı neydi ve projeyle hangi hedef kitleye ulaşmak 
istediniz?

Cevap: Projenin ana amacı ana iletişim dili işaret dili olan çocuklara Necdet 
Neydim Hocamızın kitaplarını işaret dili ile sunmak ve bu çeviri sürecinden 
öğrendiklerimizi kâğıda dökerek benzer projeler yapmak isteyeceklere 
kaliteli olduğunu düşündüğümüz bir yol haritası veya en azından kılavuz 
benzeri bir bilgi aktarmaktı. 

Proje sayesinde Türkçe çocuk kitapları kendi ana iletişim dillerinde S/sağır 
ve işitme engelli çocuklarımıza uygun hale getirilecekti. Bu anlamda çocuğu 
kitapla buluşturacaktık.

Soru: Projenin paydaşları kimlerdi? Süreçte hangi aktörler yer aldı, siz 
hangi süreçlerde görev aldınız? 

Cevap: Projenin paydaşları farklı alanların uzmanlarıydı. Necdet Hocam 
hem çevirmen hem de yazar şapkasını taktı, Mümtaz Hoca görsel-işitsel 
çeviri ve engelsiz erişim uzmanı olarak katkı sağladı, ben ve Sinem Hoca 
çocuk yazını çevirmenleri olarak destek verdik. Ama sürecin ana aktörleri 
işaret dili çevirisi ekibiydi. Samet Hoca, sürecin uygulama ayağının 
koordinatörüydü. İşitme engelli çocuklara bir hikâyeyi ulaştırırken nelere 
dikkat etmemiz gerektiği konusunda projeye katkıda bulundu. Çekimleri 
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kendi yönetti ve kontrolleri yaptı. Büşra, sağır anlatıcı rolünü üstlendi 
ve videolarda çocuklarla kitapları buluşturan da o oldu. Berrak Hoca 
bir işaret dili çevirmeni CODA olarak vazgeçilmez elemandı. Duyan 
paydaşlarla işitme engelli paydaşlar arasında iletişimi ve koordinasyonu 
sağladı; kitapların video kitap formatında, çekiminde adım adım hem çeviri 
ekibine hem teknik ekibe eşlik etti. Ayrıca, sonuç raporunun yazımında da 
tüm bilgileri ilgili taraflara döküm olarak aktardı. SEBEDER’den Çiğdem 
Hanım derneğin tüm olanaklarını seferber etmekle kalmadı, projenin 
en kaliteli şekilde yürütülmesi ve video kitapların içimize sinecek şekilde 
sunulması için hiçbir işten kaçınmadı.   

Soru: Projeye dair geri bildirimler geldi mi? Bu proje bir pilot çalışması 
olarak değerlendiriliyor, devam etmesi planlanıyor mu?

Cevap: Projeye dair çok olumlu geri bildirimler oldu. İşitme engelli 
çocuklardan, ebeveynlerden çok güzel yorumlar geldi. Zaten amaçlanan 
da buydu. Ana iletişim dili işaret dili olan çocuklara zevkle izleyecekleri 
ürünler sunmak da bizleri çok mutlu etti. Dediğiniz gibi bu proje bir pilot 
çalışmaydı, ancak devam etmesi planlansa da henüz devamını getiremedik. 
Süreçte o kadar çok şey öğrendik ki… Çevirmen, yazar, sağır işiten…. 
Hepimiz birbirimizden yeni bilgiler ve bakış açıları edindik, yeri geldi 
yaratıcılığımızı konuşturduk, yeri geldi mesleki bilgimizi. Umudumuz yakın 
bir zamanda yine kolları sıvayarak yeni ürünler sunabilmek. 

Necdet Neydim (Koordinatör, Yazar)

Soru: Projenin odağında yer alan Selim’in Maceraları dizisi neyi konu 
alıyor, içeriğinden söz eder misiniz? Selimin Maceraları dizisindeki hangi 
kitaplar Türk İşaret Diline aktarıldı? Bu yapıtların aktarılması kararı nasıl 
alındı?

Cevap: Selim’in Maceraları Almanya’da Anadolu Verlag adındaki yayın evin 
sahibinin çocuk gerçekliği, çocuk eşitliği kavramlarını bildiğinden benden 
bu yönde kitap yazmamı istemesiyle yazıldı. Ama bu kitapları yazarken 
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temel noktada çocuğun kadın-erkek ayrımı yapmaksızın aile yaşamını 
birlikte paylaşabilme becerisini öğrenmesi ve o paylaşımı birlikte yapmasını 
sağlaması için örnek metin oluşturdum. Selim’in Maceraları’ndaki ilk 
kitap “Salata Yapan Çocuk” idi. O, tam bir aile içi dayanışma ve eşitlikçi 
yaklaşım olarak benim önemsediğim bir metin. Çalışan anne eve gelmeden 
önce, baba ve oğulun mutfağa girip salata yapmaları ve anneyi güzel bir 
sofra ile karşılamaları söz konusuydu. Ve özellikle erkek çocuğun bunu 
babası ile yapması çok kişiye ters gelse de keyifli bir örnekti ve o kitabı bu 
nedenle yazdım.

İkinci kitap “Papatya Dostum Benim” adlı öyküydü. Orada aslında yine 
bir çocuğun, özellikle şehirli bir çocuğun yolda giderken taşların arasından 
başını uzatmış bir papatyanın seslenişine sevgiyle yaklaşmasını anlatmak 
ve ayrıca Selim’in doğaya dönük sıcak, sevecen, koruyucu ve paylaşımcı 
davranışının tanıklığını yapmak da hoştu. Daha hoşu Selim’in söz verip de 
geç kaldığı kız arkadaşının ona fırça atması, neden geç kaldın demesi ve bu 
arada Selim’i papatyanın kurtarışı sahnesiydi.

Üçüncü kitap “Aynı Dili Konuşmak” adlı kitaptı. Buradaki konu topunu 
kaybeden çocuğun onu ararken iletişim kurmaya çalıştığı canlılarla 
yaşadığı, imgesel dil farklılığıydı. Sonunda kendisiyle aynı dili konuşan bir 
arkadaş bulduğunda “Hadi gel oynayalım!” çağrısının ne kadar keyifle 
ortaya çıktığı metinde görülebiliyordu. 

Selim’in Maceraları’nda yer alan ama projede yer almayan tek kitap 
“Selim Sana Ne Diyeyim” kitabıydı. Çünkü bu kitap deyimler üzerine 
kuruluydu. Deyimlerin işaret diline çevrilmesi konusunda yeterince çalışma 
yapılmadığı ve işaret dilinin ağırlıklı olarak imgesel değil de somut verilere 
dayanıyor olması gerçeği, o kitabın çevrilmesinin gerçekleşmesine engel 
oldu. Böylece üç kitapla bu projeyi gerçekleştirmiş olduk.

Soru: Bu projede hangi aşamalarda yer aldınız ve sorumlu olduğunuz 
görevleriniz nelerdi?
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Cevap: Bu projede metin yazarı olarak görev aldım. Kaynak metin benim 
metnimdi ve dolayısıyla yazar olarak yer aldım. Projenin gerçekleşme 
sürecinde Şirin Hocayla birlikte çalışmayı gerçekleştirdik. Yükün büyük 
bir kısmı onun üstündeydi. Hazırlık aşaması bir süre devam etti. Video 
çekimlerine geçildiğinde, orada Samet Bey, Büşra Hanım ve Berrah 
Hanım uygulama alanının kahramanlarıydılar. Samet’in sevgili kızı değerli 
eleştirmenimizdi. Çocuk olarak bu çalışmamıza katıldı ve ilk onayı ondan 
aldık.

Soru: S/sağır ve/ya işitme engelli çocuk alıcılar için işaret diliyle yazın eseri 
çevirisi/anlatımı gerçekleştirilen bu süreçte deneyimleriniz ve gözlemleriniz 
neler oldu? 

Cevap: Ben öykümü yazarken, bu öyküyü okuyabilecek olan S/sağır veya 
işitme engelli çocuğun nerelerde tökezleyebileceği veya metnin nerelerinden 
haz alabileceği konusunda bir ön sorgulama yapmadan yazdım. Çünkü 
metni yazarken hedef kitlem onlar değildi. Asıl deneyim ve sorgulama 
çeviri sürecinde ortaya çıktı. Hedef kitlemin benim anlattığım metni, 
metnin içerisindeki göndermeleri, duygu dünyasını, öfkenin ya da sevincin 
yansımalardaki anlatım biçimini nasıl anlayabileceği konusu asıl olarak 
çeviri sürecinde ortaya çıktı. Örneğin iki kardeş sabah yataktan kalktıklarında 
koşarak banyoya gidiyorlar. Biri erkenden banyoya girip kapıyı kapatıyor. 
Diğeri kapının önünde bir süre bekledikten sonra içeridekine “Çık artık 
dışarıya!” diye bağırıyor. Ama Sağır bir hedef kitlesinde dışarıdan 
bağırmanın içeriden algılanmasının mümkün olmadığı gerçeği var. O 
zaman bir Sağır alıcıya göre işaret diliyle bunu anlatmaya kalktığımızda, o 
tepkinin ve öfkenin yansıması için bir beden dilinin kullanılması gerekiyor. 
Bu durumda kapının yumruklanması gerekiyor. Konuşan bir hedef kitleye 
yazan bir yazar olarak o metinde benim kaygım hiç yoktu ama bu süreçte 
onlara dönük bir tanımlamanın, betimlemelerin nasıl yapılması konusunda 
hem bilgilendim hem de hedef kitlesi Sağır çocuklar olan metinleri yazarken 
bütün bunları gözlemlemem gerektiği konusunda yazar olarak çok iyi 
deneyimler kazandım.
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Soru: İlerleyen süreçlerde S/Sağır ve/ya işitme engelli çocuk alıcılar için 
benzer çalışmaları devam ettirmeyi düşünüyor musunuz, hangi çalışmaların 
yapılabileceği düşünüyorsunuz?

Cevap: Bu alanda çalışan arkadaşlarımın bana söylediğine göre, Selim’in 
Maceraları’nın işaret diline çevrilmesi öncü bir çalışma olarak geçerli. Bu 
bir yanıyla beni mutlu ediyor, bir yanıyla beni üzüyor. Çünkü bu hedef kitleye 
dönük çalışmaların bugüne değin sağlıklı bir şekilde yapılmaması hem 
toplumsal bağlamda hem eğitim sistemi ve yayıncılık bağlamında çok ciddi 
bir eksiklik. Hele ki Sağır çocukların yazınsal metinlerle buluşamamış olması 
üzücü bir durum olarak karşımızda duruyor. Ben ve diğer arkadaşlarım bu 
konuda neler yaparsak yapalım her zaman çok büyük bir boşluk var olacak. 
Bu nedenle o çocuklara hiç vakit kaybetmeden elimizden geleni yapmalı 
onları yazınsal ve sanatsal estetikle buluşturmayı becermeliyiz. Ben de 
elbette hem metinlerimle hem de akademik dünyada bu alanda yapılmış 
çalışmalara destek vererek katkı yapmayı sürdüreceğim. 

Berrak Fetahna FIRAT (Çeviri Koordinatörü)

Soru: Projenin çeviri koordinatörü olarak hangi süreçlerde yer aldınız. S/
sağır anlatıcı, editör ve araştırmacılar arasında nasıl bir süreç gerçekleştirildi?

Cevap: Proje ve konusu ile ilgili teklif geldiğinde gerçekten çok 
heyecanlandım. Proje ile ilgili sözlü bilgi alışverişini takiben projenin konusu 
ile ilgili çeşitli ülkelerde yapılmış benzer çalışmalara baktık, ardından proje 
süreci ve konuya ilişkin bilgileri olgunlaştırdık, kafamızda oturttuk. Sonra 
projede görev alan ekiple buluştuk. Proje ekibinde Sağır bir araştırmacı ve 
eğitmen olan, bilgisini kendi topluluğunun çocuklarının eğitimine adamış 
biri olan Samet Demirtaş gibi Sağır bireylerin olması ve kitabın alıcısı olacak 
olan Sare Demirtaş’ın da aramızda olması, çalışmanın zenginliği açısından 
büyük bir şanstı. Yaptığımız çalışma küresel standartları taşımakla birlikte; 
yerel kültür içinde yoğurulmuş, yaşamını bu ülkede sürdüren bir alıcının 
ürünü anlayabileceğinden emin olduk. 
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Araştırmacıların alanlarında, bizzat işin içinde yetkin uzmanlar olmaları 
projenin sağlam temellere oturtulmasında önemli bir unsurdu. Öncelikle 
kültürel farklılıklar dikkate alınarak ‘anlatım görevi’ editör ve çevirmenlere 
bırakıldı.

Elimizde Türkçe ve dilin getirdiği anlamlar yer almaktaydı. Bunları 
amacına uygun, özüne sadık kalıp anlamını yitirmeden başka bir dile 
çevirmek işimizin en zorlu süreciydi. Benim görevim bu süreçte her sayfada 
okuduğum metni sağır anlatıcıya (çevirmene) (Büşra Dilsiz) ve editöre 
(Samet Demirtaş) çevirmek ve anlamını, anlatılmak isteneni açıklayarak 
anlatmaktı. Sağır çevirmen Büşra ise aktardığım metni kamera karşısında 
çocuklara tekrardan uyarlayarak anlattı. Bu sırada editör Samet devreye 
girip hem yazılı metin hem de işaret dilindeki anlatım arasında; ‘Uyuşmazlık 
var mı? Anlatı çocuklara hitap ediyor mu? Anlaşılabiliyor mu? Türkçeden 
ne kadar etkilenmiş? İşaret dilinin doğal anlatımını ne kadar koruyor?’ 
sorularıyla hazırladıklarımızı gözlemleyip onay verdikten sonra bir diğer 
sayfaya geçiyorduk. Süreç üçlü olarak bu şekilde ve koordineli çalışma 
yöntemi ile yürütüldü. Çalışma tamamlanınca, hedef kitlemizi temsil eden 
8 yaşındaki Sare’ye izletildi: ‘Anladın mı? Keyif aldın mı?’ gibi benzeri 
sorularla geri dönüşleri değerlendirdik.

Bu ekiple çalışmak benim için çok değerliydi. İşaret dili ve çevre disiplinler 
ile ilgili doğuştan gelen ve sonradan kazandığım tecrübeme rağmen daha 
önce fark etmediğim bazı yeni bakış açılarına sahip oldum. Bir dil üzerinde 
çalışmak matematik problemi ya da bulmaca çözmek gibi oldukça zor fakat 
bir o kadar keyifli bir iş.

Soru: Çeviri/anlatım sürecinde yapıtlardaki iletilerin işaret diline uygun 
şekilde yeniden oluşturulmasına gerek duyuldu mu? 

Cevap: Evet hem de çok fazla duyduk. Tekerleme ve deyimlerin çevirisi, ses 
uyumuna dikkat edilen bazı kısımların çevirisi için hayli emek harcandı. 
Ama değdi. 
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Türkçede duyan çocuklara çok fazla sesteş uyumlu tekerlemeler, atasözleri, 
deyimler kullanılırken aynı durumda olmayan Sağır çocuklara bunları 
aktarmak gerçekten çok güç. Bir diğer konu ise Sağır çocuklar duyan 
çocuklar kadar masallara ya da kendileri için yazılmış hikâye ve öykülere 
erişememektedir. Bu nedenle bazen çok basit bir Pinokyo ile ilgili bir espri 
Sağır bir çocuk için çok yabancı olabilir. Bu nedenle Pinokyo masalını ya 
baştan anlatmanız gerekiyor ya da onu başka bir konu ile değiştirmeniz 
gerekiyor. 

Hedef kitlenin beklentisi aslında çok küçük, sadece kendilerinin erişebildiği 
keyifli şeyler. O kadar az materyal var ki onlar ne bekleyeceklerini bile 
keşfedemediler. Bu hikayeler onlar için o kadar değerli ki, kendi küçük 
dünyalarından çıkmak ve başka dünyalara da keyif ile ne anlatıldığını 
merak etmeden erişmek harika bir duygu onlar için.

Soru: Türkçeden işaret diline aktarımda sağır anlatıcıyla birlikte hangi 
uygulamalara ya da stratejilere gereksinim duydunuz? İki farklı kültürün 
dili arasında nasıl çözümler uyguladınız? 

Cevap: Görsellik ve görsel ifadenin vurgusunun kullanılmasına çok dikkat 
ettik. Tek tek, cümle cümle çeviriden ziyade metni bir bütün olarak alıp anlam 
odaklı çeviri stratejisini hedef aldık. Her bir sayfadaki paragrafları bütün-
parça-bütün olarak değerlendirdik. Hedef kitleye yönelik sadeleştirme, 
açımlama, ara ara açıklama yapıldı ve içerikteki hedef odaklı kültürel 
anlatımlara dikkat edildi. Hedef odaklı çeviri yaparken bazı durumlarda 
uyarlama yapmak durumunda da kaldık.

Soru: Çocuk edebiyatı alanında yapılan işaret dili çevirisinde/anlatımında 
size göre en önemli noktalar, çeviri açısından en dikkat edilmesi gereken 
unsurlar nelerdir, söz edebilir misiniz?

Cevap: Sanırım en önemlisi, anlam odaklı olması ve hedef kitlenin (çocuklar) 
kültürüne dönük olmasıydı. Birebir karşınızdaki alıcı kitleye bakmadan 
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yaptığınız çeviri karşınızdaki için anlamsız, zor ya da sıkıcı olabilir. Kitap, 
ana hedefinden sapabilir.  Bu nedenle çeviri yapmak istediğiniz çocuk kitleyi 
iyi tanımanız gerekiyor. Örneğin Türkçe’de kullanılan deyimler, sesteş (ses 
odaklı) tekerlemeler işaret dilinde anlamını tamamıyla yitirip anlamsız 
kelime yığınına dönüşebiliyor. Bu nedenle ses uyumuna dikkat edilmiş 
hikayelerin çevirisi oldukça zorluyor. 

İkinci önemli unsur bir dilin edebiyatını, hedef ilke ve temellerini 
kaybetmemesi gerekiyor. Öncelikle Türkçeleşmiş işaretten uzak kalıp işaret 
dilinin kendi yapısını korumaya özen göstermek gerekiyor. İşaret dilinde 
sesteki edebiyatı görsel olarak korumak ve düz anlatımın yanında görsel 
sembolleri, duyguların ses tonundaki yansımasını yüzdeki mimik ve jestler 
ile aktarmak ve beden dilini çok iyi kullanmak anlatıcı için çok önemli 
unsurların başında gelmektedir.

Çevirideki en zorlu nokta bazen çeviri dillerindeki geçiş ve bir dilin yapısının 
baskın olması. Sözel ve görsel dil arasında geçişe baktığımızda, sözel dilin 
yapısının görsel diller üzerinde baskın olmasıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. 
Bu açıdan dengeyi iyi korumak çok önemli.

Büşra DİLSİZ (Sağır anlatıcı)

Soru: Projedeki anlatıcı olarak deneyimlerinizden ve sürecinizden söz eder 
misiniz? Böyle bir projede olmak sizin için nasıl bir deneyimdi?

Cevap: Benim için çok değerli bir deneyim ve farklı süreç oldu. Daha önce 
TRT’nin bir çocuk projesinde eğitim aldığım ve değerlendirme süreçlerden 
geçtiğim için deneyimim vardı. Sağır çocuklara Türkçe eğitimi, yaz 
kampları gibi küçük çaplı dernek çatısında yaptığımız projelerde çocuklar 
ile çalıştığım için Sağır çocukları iyi tanıyorum ve onlarla çalışmaktan 
çok keyif alıyorum. Ailemde annem babam ve kardeşlerim dahil olmak 
üzere herkes Sağır olduğu için işaret dili ana dilim ve ona çok hakimim. 
Bu projede yer aldığım süreçte hem çalıştığım hem de birlikte olduğum 
çocukları hayal ettiğim için onlara anlatıyormuş gibi çeviri yaptım. Onların 
bu hikâyeye erişebilir olacaklarını düşündükçe büyük heyecan duydum ve 
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çok mutlu oldum. Bana bu şansı tanıdıkları için Necdet Hocaya ve ekibine 
çok teşekkür ederim.

Soru: Türkçeden Türk İşaret Diline çeviri/anlatım sürecinde, hangi 
uygulamaları ve yöntemleri izlediniz? 

Cevap: CODA (her iki dile erişimi olan) Berrak’tan yazılı metnin işaret diline 
anlatımını ve anlatmak istediği hedef noktaları aldım. Bunun ardından işaret 
dili ile algıladığım metni, çocuklara göre yani hem Sağır kültürün hem de yaş 
olarak hedef kitlenin anlayabileceği şekilde zenginleştirerek ve uyarlayarak 
anlattım. Berrak’ın her iki dile hâkim olması ve iki dilin birbiriyle etkileşimi 
nedeniyle bana ustalıkla aktardığı anlatımı, Türkçeleşmiş bir işareti; işaret 
dilinin doğal yapısını koruyarak ve çocukların keyif alacağı şekilde çevirdim. 
Beden, yüz, mimik jest ve görsel objeleri hedefleyerek dikkat ederek anlatım 
yaptım.

Soru: Yapıtlardaki çizimler anlatım sürecinde yönlendirici oldu mu, nasıl 
bir etkiye sahip oldu?

Cevap: Kesinlikle oldu. Kişi hem anlatımı hem görseli görerek hikâyeyi 
canlandırıyor ve hayal gücünü destekliyor. Ayrıca işaret dilinin görsel bir dil 
olması nedeniyle objelerin konumu, mekân, uzaklık, mesafe gibi boyutların 
simgelerin oturması açısından çok önemli.

Soru: Çocuk edebiyatında işaret dili ile çeviri/anlatım yaparken nelere 
dikkat etmek gerekir? Sağır ve/veya işitme engelli çocuklara yönelik çeviri 
yapmanın zorlukları nelerdir? Hedef kitlenin beklentileri nelerdir?

Cevap: Belki tekrar gibi olacak ama dikkat edilmesi gereken unsurlar; 
Sağır kültürünü iyi tanımak, işaret dilinin doğal yapısını korumak ve el-
dışı (yüz, baş, beden…) hareketlerin vurgusu. Ben Berrak’ın bana duyan 
dünyadan verdiğini kendi dünyamdan çocuklara aktarıyorum.   Berrak’ın 
bana bunları aktarırken hem benim tanımadığım dünyanın kültürünü hem 
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de benim dünyamın kültürünü iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için CODA’lar 
bizim için çok değerli aracılar. Aktarımda iletişimi çok rahatlatıyorlar 
ancak zengin bir bilgi dağarcığı olmadığında CODA da yetersiz kalabiliyor.  
Fakat bu projede bunların hepsini aştık. Mükemmel bir uyumla çalıştık.

Röportajı hazırlayan: Tuğçe Ören



ÖYKÜ       
ÇEVİRİLERİ
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Dolaptaki Canavar

 Lena yatakta uzanırken bir anda oyuncak ayısına sıkıca sarıldı. 
Nefesini tutarak karanlığı dinlemeye koyuldu. Bir ses duymuştu. Bir şapırtı, 
bir höpürtü, bir lıkırtı ve bir de gurultu sesi. Dişsiz bir canavarın zehirli olan 
yeşil sarı salyalarını burnuna çekmesi gibi bir sesti bu. Lena'nın kalbi vahşi 
bir midilli sürüsü gibi atmaktaydı. Canavar, kesinlikle onun kalp atışlarını 
duyabiliyordu. Annesi ve babası bir doğum günü partisine gitmişlerdi. Ve 
ağabeyi de üstündeki ranzada huzur içinde uyumaktaydı.

 Lena, "Ben!" diye tısladı önce, ardından "uyan!" dedi.

 "Ne oldu?" dedi Ben esneyerek. 

 "Bir canavar beni yemek istiyor!" diye fısıldadı. Lena. 

 Ben sinirlenerek: "Beni bu yüzden mi uyandırıyorsun?" 

 "Pşşt, o kadar sesli konuşma. Canavar bizi duyabiliyor!” 

 "Çok fazla Susam Sokağı izliyorsun. Hadi uyu artık, onlar sadece 
bisküvi yerler.” 

 "Hayır, gerçekten bir canavar var! Midesi gurulduyor ve salyalarını 
çekiyor!” 

 "Hmm, nefis.” 

(Ben oturmaya çalışırken yatağı gıcırdar) 

 "Nereden duydun?" 

 "Dolapta." 

 Aniden bir gurultu duyulmuş ve tekrar bir şapırtı sesi gelmişti. 

 "Duydun mu?"  

 Lena ağlamaya başlayarak: "Yemek istiyor!" 
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 "Ah saçmalık bu!" 

 Okuma lambasını açan Ben: "Dolapta canavar falan yok!" 

 "O zaman lütfen açıp bak!" diye yalvardı Lena. "Başka türlü 
uyuyamam." 

 "Çok sinir bozucusun!" 

 Ben, bir yandan kardeşini azarlarken diğer yandan ranzanın 
basamaklardan aşağı iniyordu. Dolabın kulpunu eline aldığında duraksadı, 
sonra başını salladı ve: "Oraya bakmama bile gerek yok çünkü canavar diye 
bir şey yok." dedi.

 "Ya bu sesler neyin nesi?" diye sordu Lena bu kez.

 "Ne bileyim ben. Masayı dolabın önüne itiyorum! O zaman aptal 
canavarın kilitli kalır ve biz de sonunda uyuyabiliriz." 

 Ben, inleyerek ağır masanın yerini değiştirdi ve ranzaya geri dönüp 
basamaklardan çıkarak sıcak battaniyesinin altına sokuldu. 

 "Böyle uyuyamam ki," diye mırıldandı Lena. Kısa bir süre sonra 
abisi Ben onun sakince alıp verdiği nefesini duymuştu bile. Küçük baş 
belası hemen de uyumuştu. 

 Ben karanlığa bakarken aklında bin türlü senaryo dönüyordu. 
Dolapta ne vardı acaba? Lena doğru mu söylüyordu? Ben, tüm bunları 
düşünürken bir anda evde ayak sesleri duydu. Hırsız olduğunu düşünüp 
ışığı yaktı. Basamaklardan aşağı atladı ve Lena'nın omzuna dokundu. Sonra 
masayı oda kapısının önüne itti ve sandalyesini de masanın üzerine yığdı.

 Lena uykulu uykulu: "Masa neden şimdi orada?" diye sordu. "Evde 
hırsız var! Çabuk yatağın altına git!" diye emretti Ben. 

 Saklandıkları yerden kapı kolunun yavaşça aşağı indiğini gördüler. 
Lena korkuyla Ben'in kolunu kavradı ancak ne var ki Ben de çığlık atmamak 
için nefesini zor tutuyordu. Kapı açılmaya çalışılıyor ama masa ona karşı 
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direnç gösteriyordu. Bu kez dışarıdan daha fazla baskı uygulandı ve sandalye 
gümbürtüyle masadan düştü. 

 "Ben, Lena, orada mısınız?" diye bir ses duyuldu.

 "Baba!" 

 İkisi de rahatlamış vaziyette yatağın altından sürünerek dışarı 
çıktılar. Ben masayı kenara itip kapıyı açmıştı ki Bayan Funke, "Burada 
neler oluyor?" diyerek odaya fırtına gibi girdi. Ardından Lena hemen onun 
kucağına sokuldu ve Bay Funke de Ben'e sarıldı.

 "Orada bir canavar var," diye cevap verdi Lena. 

 Ben: "Ben de hırsızları duydum!” 

 "Şimdi herkes sırayla konuşsun bakayım. Demek hırsızları duydun... 
Sanırım onlar biz olmalıyız!” diye fikir yürüttü Bay Funke. 

 Bunun üzerine, "Peki canavar nerede?" diye sordu Bayan Funke. 

 Endişeyle gardırobunu işaret eden Lena: "Orada!" 

 "Kim dolabı açacak kadar cesur?" diye sordu Bayan Funke. 

 "Ben!" diye ortaya atılan Ben kararlı bir şekilde dolaba doğru yürüdü 
ve hızlıca kapağını açtı. 

 "Sana canavarın olmadığını söylemiştim!" dedi kendinden emin bir 
şekilde. 

 Ardından şapırtılı bir gurultu sesi geldi.

 Lena annesinin kucağına sığınarak:

 "Canavar!" 

 O an, Bayan Funke'nin yüzünde bir gülümseme belirmişti. Dolabın 
yanındaki kaloriferi göstererek:

 "Kalorifer peteğinde hava var. Duyduğunuz tuhaf sesleri o çıkarıyor.” 
dedi.
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 "Havayı çıkartmak için somun anahtarını getireceğim!" diyerek 
odadan çıkan Bay Funke kısa bir süre sonra odaya geri döner ve peteğin 
yanına bir çanak tutarak vanayı anahtarla açar. Petekten pis kokulu hava 
tıslayarak odaya yayılır. 

 Lena burnunu kıvrıştırarak: "Bah, leş gibi kokuyor!" 

 Bunu duyan Ben sırıtarak şöyle dedi: "Demek odamızda gerçekten 
bir canavar vardı."

Yazar: Andreas Düll

Çevirmen: Hatice İnci

Düzeltmen: Semanur Öztürk

Resimleyen: Rüveyda İnci

Kaynak Metin: (Çevrimiçi) http://geschichten-fuer-jungs.de/das-monster-
im-kleiderschrank/ ,

15.04.2022
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Makarna Yerine Pizza

Kuzey aslında kavgacı bir çocuk 
değildi. Fakat 12 yaşında olduğu için bazen 
sinirlerine hakim olamıyordu. O zaman da 
önüne ne çıkarsa kırıp geçiyordu. Üstelik 
boyu sınıfındaki diğer çocuklardan daha 
kısaydı. Kuzey, sınıfın ona takmış olduğu 
lakabıyla “bücür” dü ve doktorların 
bile nedenini bilemediği ufaklıktaydı. 
Doktorların Kuzey’e büyüme hormonu 
vermeleri de fayda etmemişti.
 

Kuzey’in annesi henüz oğlu bir yaşındayken onu ve babasını terk 
etmişti. Babasıyla birlikte yaşayan Kuzey, babasına ismiyle hitap ediyordu. 
Kuzey’in babası Yavuz, annesini hayatından tamamen silmişti. Ne bir resim 
ne bir mektup ne de annesine ait herhangi bir cisim… Kuzey’in elinde 
annesine dair hiçbir anı yoktu. Annesi hakkında soru sormayı da çoktan 
bırakmıştı.

Annesi oğlunu terk ettikten sonra Yavuz spora başlamıştı. Her gün 
önce ormanda koşuyor sonra maraton için antrenman yapıyordu. Düzenli 
antrenman yapan Yavuz artık bir Triathlon yarışmacısı adayıydı. Sadece 
sağlıklı yiyecekler yiyor ve tek bir amaç için yaşıyordu: Günde 9:59:59 saat!

“Neden her yerde bu rakamlar yazılı?” diye sordu arkadaşıyla 
birlikte vakit geçirmek için Kuzey’in evine gelen Eren. Arkadaşının cevabını 
merakla beklerken oyun konsolunu eline alıp koltuğa yerleşti.

“Psikolojide motivasyon, diye cevap verirdi babam. Babam Ironman 
yarışını 10 saatten az bir sürede başarmak istiyor,” dedi Kuzey.
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Eren: Ironman’de ne yapmak gerekiyor?
Kuzey: 3.5 kilometre yüzmek, 180 kilometre bisiklet sürmek ve 42.5 

kilometre koşmak.
Kuzey bu rakamları yarışma sırasıyla ezberlemişti. Eren ağzı açık 

arkadaşına bakakaldı.
Eren: Vay canına! Ve bunları 10 saatten az bir sürede yapacak öyle 

mi? Sadece kas gücüyle!
Kuzey: Bana sorarsan bu saçmalık. İnsanlar bu saçmalıkla uğraşırken 

150 yıl önce Otto isminde bir adam içten yanmalı motoru icat etmiş.
Eren: Peki baban bu 10 saat rekorunu ne zaman kırmak istiyor?
Kuzey: Temmuz ayının ikinci hafta sonu Antalya’da. Tam da o hafta 

sonu model helikopter uçurma yarışması var.
Eren: Sen neden Antalya’ya gitmek zorundasın ki?
Kuzey: Ya sorma! Peder beni evde tek başıma bırakamazmış. 

Cumartesi’den Antalya’ya yola çıkarız diyor çünkü Ironman yarışı pazar 
günü erken saatte başlıyormuş.

Eren: Hadi ya, yarışmayı kaçıracaksın desene!
Kuzey: Yavuz’u tanımıyor musun? Onun aklı fikri şu 10 saatte.

“Yılın en uzun günü,” diye okudu Kuzey üç haftanın ardından 
Antalya’da asılı gördüğü afişlerde. “Hiçbir şey 10 saatin sonunda yorgun ve 
bitkin yarışmacıların bitiş çizgisine ulaşmasını beklemekten sıkıcı olamaz,” 
diye düşündü. Elindeki model helikopteri tutarken dalgındı. Hâlbuki bugün 
helikopter uçurtmada şampiyon olabilirdi. Yarışmada en küçüğü olmasına 
rağmen model helikopteri kendi gibi atikti. Kuzey bugün için çok çalışmıştı. 
Helikopteriyle daireler çiziyor, gözü kapalı manevralar yapıyordu. Yarışmayı 
düşündükçe Yavuz’un elini suratında hissediyordu. Sabah, “eve dönebilir 
miyim,” diye sorduğunda Yavuz oğluna okkalı bir tokat atmıştı. Bu yüzden 
Kuzey, lakabıyla “bücür” patlamaya hazır bir bomba gibiydi.

Model helikopterinin uzaktan kumandasıyla yarışmanın bitiş çizgisini 
görecek şekilde bir ağaca çıktı. Koşu yarışının bitiş çizgisinin etrafındaki 
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şişme portalı çocuk festivallerindeki şişme oyun parklarını andırıyordu. 
Şişme portalın yanındaki devasa dijital saat Yavuz ve diğer yarışmacıların 
ve özellikle de Kuzey’in beklemek zorunda kaldığı işkence dolu saati, 
dakikayı ve saniyeleri gösteriyordu. 9 saat, 53 dakika ve 17 saniye... Kuzey 
ağacın altındaki helikopteri çalıştırdı. Model helikopter usulca havalanmaya 
başladı. Kuzey helikopteriyle bitiş çizgisinin üstünde daireler çizmeye 
başladı ve ardından helikopteri şişme portalın üstüne indirdi. Sonra ani bir 
hareketle uçağını uçurarak izleyicilerin üzerine uçurdu ve son anda tekrar 
yukarıya yönlendirdi. Kuzey, son zamanlarda hiç bu kadar eğlenmemişti.

Saat 09:55:03. Kuzey uçağını bitiş çizgisine doğru uçurdu ve 
helikopteri ters döndürdü. Helikopterin pervaneleri bir bıçak gibi şişme 
portala çarpıyordu. Kuzey öfkeli yüz ifadesiyle helikopterini oradan 
uzaklaştırdı ve tekrar saat 09:56:35’de atağa geçerek şişme portalın havasını 
indirmeyi başardı. Havası inen şişme portal “diz çökmüş” görünümüyle 
söndü gitti. Yarışmada görevli olan polisler helikopterin pilotunu bulmak 
için sağa sola bakınmaya başladı ancak Kuzey’i saklandığı yerden kimse 
bulamadı.

Saat 09:57:43. Kuzey, Yavuz’u bitiş çizgisine yaklaşmış gördü.
Kuzey avını görmüş gibi harekete geçerek helikopteri Yavuz’un 

üstüne uçurdu. Babası bitkin haliyle ve kalan gücüyle helikopteri kollarıyla 
kendinden uzaklaştırmaya çalışırken sendelemeye başladı. O sırada 
helikopter ani bir dönüşle yönünü değiştirdi. Kuzey derin bir nefes aldı. 
Helikopteri var gücüyle dijital saatin üzerine uçurmaya başladı. Dijital 
saatin camını kırarak saati tuzla buz etti. Helikopter cam kırıklarıyla beraber 



218

yere düştü. Ama dijital saat bir zarar görmemişti ve hala çalışmaya devam 
ediyordu. Saat 09:59:32.

Nefes nefese kalan Yavuz sönmüş balon gibi yerde duran şişme 
portala ulaştı. Yorgunluktan titreyen bacaklarıyla yerde duran helikopterin 
parçalarını toplayarak etrafa bakındı. Kuzey ağaçtan indi, uzaktan kumandayı 
elinden fırlattı ve seyircilerin arasından sıyrılarak babasının yanına koştu. 
Babasıyla karşı karşıyaydı artık. Nefes nefese ve terler içinde kalan babası 
elinde helikopterin parçalarıyla, oğlu ise sabah yediği tokatın gölgesiyle…
Saat 10:00:25 gösteriyordu.

“Hadi, pizza yemeye gidelim,” dedi Yavuz oğluna.  

Yazar: Andreas Düll
Almancadan Türkçeye Çeviren: Ayşen Atabey
Düzeltmen: Semanur Öztürk 
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) http://geschichten-fuer-jungs.de/pizza-statt-
pasta/, 18.04.2022



ÖZGEÇMİŞLER
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Berrak Fetahna FIRAT (Öğr. Gör.)

İşitme engelli bir ailenin tek çocuğu (CODA) olarak dünyaya 
gelmiş, çift dilli ve çift kültürlü olmayı yaşam biçimi olarak benimsemiş, 
bu süreçte önceleri doğal ve ardından eğitime dayalı kazanmış olduğu işaret 
dili çevirmenliği hayatının bir parçası olmuştur. 2001 yılından itibaren 
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonlarında gönüllü ve resmi görevli olarak Sağır sporunun her 
alanında çalışmaya devam etmektedir. Spor organizasyonları süreci içinde 
Türkiye’nin her yerinden katılım gösteren işitme engelli ve Sağır bireylerle 
yoğun ilişki içinde olması nedeniyle Türk İşaret Dilini geliştirirken, 
Uluslararası İşaret (IS) Dilini de öğrenmiştir. 2010 yılından bu yana işaret 
dili eğitimi ve çevirisi alanlarında yapılan birçok projede yer almıştır. 2013 
yılından bu yana SEBEDER (Sesli Betimleme Derneği)’de film, dizi, 
çizgi film ve belgeselleri içeren görsel-işitsel programların çevirilerini 
yürütmektedir. 2020 yılından bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olup Türk İşaret Dili dersi 
vermektedir.  

Büşra DİLSİZ

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik 
Bölümü’nde eğitim görmüştür. Ana dili olan Türk İşaret Diline ek olarak 
Uluslararası İşaret Dilini de bilmektedir. Türkiye İşitme Engelliler Genel 
Derneği’nin Gençlik Meclisi yönetim kurulu üyesidir.  Bunun yanında 
23.İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) görevli olarak 
bulunmuştur. Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, TRT Çocuk Projesi, Papuduk 
kitabının işaret diline çevrilmesi gibi çalışmalarda model olarak yer almıştır.
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Büşra YAMAN (Arş. Gör. Dr.)

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini çeviribilim alanında 
tamamlayan Büşra Yaman; tarih yazımı, sosyoloji, politika ve toplumsal 
cinsiyet üst başlıklarının çeviri çocuk edebiyatıyla (olası) etkileşimleri 
üzerine düşünmeye, okumaya meraklıdır. Kırklareli Üniversitesi’nde görev 
yapmaktadır.

Emine SÖNMEZ

1999 İzmir doğumlu olan Emine Sönmez, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 
son sınıf öğrencisidir. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yan alan programından 
dersler alan Sönmez, İngilizce ve Almancayı iyi derecede Rusça’yı temel 
düzeyde bilmektedir. Aynı zamanda Eskişehir Porsuk Kültür Dergisi’nde 
yazılar yayımlanmaktadır.

Fatih İKİZ (Arş. Gör.)

2011 yılında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce 
Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre çevirmen olarak 
çalıştıktan sonra 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü 
İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında aynı üniversitenin Çeviribilim 
Yüksek Lisans Programından çocuk edebiyatı metinlerinin çevirisi üzerine 
yazdığı tezini savunarak mezun oldu ve sonrasında doktora eğitimine başladı. 
Çevirmen sertifikasyonu ve meslekleşme çalışmaları konusu üzerine tez 
çalışmalarına devam eden Fatih İkiz, çeviri çocuk edebiyatı, yazın çevirisi, 
çevirmen sertifikasyonu, çeviride kalite standartları ve meslekleşme gibi 
konularda çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Gizem E. BULUT

İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe 
Öğretmenliği Bölümü’nden 2015 yılında ve ikinci üniversite kapsamında 
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden 2020 yılında mezun 
oldu. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi’nde 
lisansüstü eğitimine devam ediyor. Çalışma alanı, çocuk edebiyatıdır. 
Fantastik yazın, mitoloji, yaratıcılık ve çocuk edebiyatı üzerine içerik 
ürettiği “Fantastik Mottolar” adlı bir podcast kanalı vardır.

Hilal EPİK 

1998 Çanakkale doğumlu olan Hilal Epik, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 
son sınıf öğrencisidir. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yan alan programından 
dersler alan Epik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde Medya ve İletişim 
Bölümü’nde okumaktadır. İngilizce ve Almancayı iyi derecede bilmektedir.

Melisa Ayşegül ÇAL (Dr.)

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. 
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Necdet NEYDİM (Prof. Dr.)

İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim 
Dalı’nda görev yapmaktadır. Araştırma alanı olan çocuk ve gençlik 
edebiyatı üzerine kaleme aldığı öykü, roman, şiir gibi çeşitli çalışmaları 
bulunmaktadır. Yine Almancadan Türkçeye yaptığı çevirilerle alana büyük 
katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Çocuk ve İlkgençlik Kültürü 
ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği (ÇİKEDAD) ile Çocuk Araştırmaları 
Merkezi’nin (ÇAM) kurucu başkanı, çocuk hakları ve çocuk istismarını 
önleme gönüllüsüdür.

Rafael CARPINTERO (Prof. Dr.)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Córdoba’da (İspanya) doğmuştur ve 
uzun süredir İstanbul’da oturmaktadır. Türk edebiyatının birçok eserlerini 
İspanyolcaya çevirmiştir. Ayrıca çocukluğundan beri çizgi roman okurudur. 
Anlatıbilim incelemeleri ve çizgi roman sevgisi sonucu olarak “Çizgi 
Roman ve Anlatıbilim” adlı kitap yazmıştır.

Şirin OKYAYUZ (Doç. Dr.)

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık 
Bölümü’nde görev yapan bir çeviribilimcidir. Araştırma alanları arasında, 
yazın çevirisi, görsel-işitsel çeviri, popüler kültür ürünleri çevirileri ve çeviri 
eğitimi önceliklidir. Çevirmen olarak çok satan eserlere, politika ve felsefe 
kitaplarına, çizgi romanlara, çocuk yazını uyarlamalarına ve daha birçok 
esere imza atmıştır. Devlet Tiyatroları için tiyatro eserleri çevirmenliği 
yapmıştır. Görsel-işitsel çeviri konusunda da hem ürün hem de emek 
vermeye devam etmektedir. 
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Yasemin Yılmaz YÜKSEK (Öğr. Üyesi Dr.)

İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 
öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Çocuk edebiyatı alanında bağımsız 
araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu alanda yayımlanmış 
bir romanı ve bir çocuk oyunu bulunmaktadır. Çeşitli mecralara inceleme 
yazıları ve öyküleriyle alana katkı sunmaktadır.

Zeynep GÖRGÜLER (Doç. Dr.)

Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Ana 
Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Aynı üniversitede yürütülmekte olan Diller 
ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı kapsamında kaleme aldığı 
“Yeni Toplumsallıklar Etrafında Yükselen Çeviri Pratikleri. Türkiye’de 
Tara-Çeviri (Manga) İçeriklerinin Dolaşımı ve Netnografik Çözümlemeler” 
başlıklı doktora tez çalışmasını 2016 yılında tamamlamıştır. Doçentlik 
unvanını 2022 yılında (Mart ayında) almıştır. Çeviri pratiğini transdisipliner 
yaklaşımlar çerçevesinde ele alan araştırmacının, çalışma alanları arasında 
çeviri sosyolojisi, sosyal medya ağları ve çeviri hareketleri ile teknik çeviri 
yer almaktadır. 

Zeynep KÖSTELOĞLU (Öğr. Gör. Dr.)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü’nün ilk mezunlarından olan Kösteloğlu, lisans öğrenimini 2004 
yılında tamamladı. 2005 yılında çift anadal programı kapsamında aynı 
üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. “René 
Goscinny’nin ‘Küçük Pıtırcık’ Serisi ile Rıfat Ilgaz’ın ‘Bacaksız’ Serisinde 
Aile İlişkilerine ve Şiddet Öğesine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” (2008) adlı 
çalışmasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Karşılaştırmalı Edebiyat alanında Yüksek Lisans öğrenimini, “Okul Öncesi 
Dünya Çocuk Edebiyatında Empati Olgusunun Karşılaştırılması” (2020) 
isimli çalışmasıyla da aynı alanda doktora öğrenimini tamamladı. 2010 
yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Kösteloğlu, iki çocuk annesidir.




