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Önsöz

Sevgili Okurlarımız, 

Satırlarımıza, önceki sayılarda kıymetli yayın yönetmenimiz Necdet 
Neydim gibi içtenlikle söylenmiş bir “Merhaba” ile başlamak isteriz. 

Altıncı sayımızın yayımlandığını sizlerle paylaşabilmek bizleri çok 
mutlu ediyor. Düşlenen bir çalışmayı hayata geçirebilmek ne kadar emek 
isterse, o çalışmayı sürdürebilmek de o denli özveri ister. Dergimizde bunu 
gerçekleştiren çok özel bir ekip var: kıymetli yazarlarımız, çevirmenlerimiz, 
editörlerimiz, düzeltmenlerimiz ve yayın aşamasında görev alan ekip 
arkadaşlarımız… Dergimize yaşam alanı sunan bu özel ekibe ve ilgileri 
katlanarak artan siz değerli okurlarımıza yürekten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Bilindiği üzere ikinci sayımızdan itibaren her sayı için bir 
dosya konusu belirlemekteyiz. Altıncı sayımızın dosya konusu “Çocuk 
Edebiyatında Savaş ve Ölüm”dür. Savaş, genel anlamda iki ülkenin/grubun 
çıkar anlaşmazlığı sonucunda bir kaos ortamı yaratır. Savaşın gerçekleştiği 
toplumun her kesimi kendini bu kaosun içerisinde bulur ve tüm etkileriyle 
mücadele etmek durumundadır. Dolayısıyla savaşın hangi nedenlere dayalı 
olursa olsun toplum için yıkıcı sonuçlar doğurduğu kesindir. Bu yıkıcı 
sonuçlar için birçok madde sıralanabilir fakat en travmatik durumlardan biri 
bireylerin yakınlarının ölmesi, hatta ölümlerine şahit olunmasıdır. Ne yazık 
ki çocuklar da bunlara tüm çıplaklığıyla tanıklık ederler, bu süreci yaşarlar. 
Üstelik olayları görmelerine dahi gerek yoktur; işittikleriyle zihinlerinde 
birçok şeyi görselleştirebilirler ve kimi zaman olayları anlamlandırmada 
zorluk çekseler de bu süreçte hissettiklerini unutmaları mümkün olmaz. 
Savaşın getirdiği tüm yıkıcı etkiler ve savaştan bağımsız herhangi bir nedene 
bağlı olarak ailede veya yakın çevrede yaşanan “ölüm”, çocuk ve gençlik 
edebiyatının önemli konularındandır. 
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Bu sayımızda “savaş” ve “ölüm” üzerine yapılmış çalışmalara; 
özellikle çeviri çocuk edebiyatında savaş temasına, savaş konusunu ele alan 
yapıtların çeşitli açılardan incelenmesine, çocuk kitaplarında ölüm temasına 
dair yazılara yer verilmiştir. Ayrıca dosya konusu haricinde yoğun ilgiyle 
devam eden çocuk ve gençlik edebiyatına dair çeşitli konulardaki yazılara ve 
çevirilere de rastlayabilirsiniz. Hatta bu sayımızda “çocuk ve savaş”ı konu 
alan filmlere ilişkin bir derleme yazısını ve zenginleşen röportaj köşemizi 
de görmeniz mümkün. 

Dergimiz Sözelti’ye inceleme, araştırma ve eleştiri yazıları veya 
çevirileriyle katkı sunmak isteyenlere kapımızın her daim açık olduğunu 
belirtmek ve satırlarımızı Necdet Neydim’in Düşler Ülkesine Yolculuk 
başlıklı şiiri ile sonlandırmak isteriz. 

Saygılarımızla,

Enise Eryılmaz

DÜŞLER ÜLKESİNE YOLCULUK

(Çocuklara savaşı anlatmak güçtür belki oyun sanabilirler; ancak ölümü anlatmak 
imkansızdır.)

Bak oğlum dışarıda kar yağıyor
Doğanın şenliği bu,
Kışın parıltısı
Bir kardan adam koşarak geliyor
Dağların ardında şimdi
Duyuluyor uğultusu
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Dede, artık kartopu oynayamayız biz
Biliyorum saklama!
Kışın parıltısı değil bu.
Dağların ardında yok artık
Kardan adam
Uğultusu duyulan
Acımasız katliam.

Bak oğlum, inanma sen onlara!
Hiç yalan söyledim mi 
Bu güne dek ben sana?
Bu duyduğun sesler
Bir şenliğin sesleri
Bekliyor bütün herkes
Tutmuş nefesleri.

Dede, sen benim kahramanımsın 
Bilirsin.
Hep sana inandım kuşku duymadım hiç
Ama bak farkında mısın?
Titriyor nefesin,
Yüzün solgun dudakların kurumuş. 
Al bir yudum su iç.

Bak oğlum,
Solgun bir yüzde de umut vardır
Kurumuş dudaklar da
Sevgiden söz edebilir
Sana olan sevgim
Ulaşılmaz dağlar kadardır
Solgun yüzümdeki umut
Bil ki düşler ülkesindendir.

Dede, düşler ülkesi mi dedin?
Doru mu bu?
Hiç söz etmemiştin bu güne dek
Sen hiç gittin mi oraya?
Masal mı yoksa dediğin?
Öyleyse sakın kırma umudumu!
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Bak oğlum inan bana!
Gelecek kardan adam az sonra
Sakın korkma!
Kıracak kapıyı girecek içeriye
Bakma elindekine!
Sıkıca sarıl bana!
Yalnızca düşler ülkesini düşün!
Sorma hiç niye diye!

Dede sesler yaklaşıyor!
Evet oğlum.
Dede, kapı kırıldı!
Evet oğlum.
Dede geldiler!
Geldiler oğlum.
Dede, tut elimi!
Tuttum oğlum.
Dede sıkıca sarıl bana!
Sarıldım oğlum.
Dede düşler ülkesine gidiyoruz.
Gidiyoruz oğlum.
Dede
...
Niye?...

Necdet Neydim, 2001
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6. Sayımızda

Dergimiz bu yeni sayısıyla siz okurlarımız için özenle hazırlandı ve 
okunmaya hazır!

Sözelti; çocuk ve gençlik edebiyatı alanında 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.

Bu sayımız “Çocuk Edebiyatında Savaş ve Ölüm” başlıklı dosya 
konusuyla yola çıktı. Dosya konumuzun dışında elbette farklı konulara 
da değiniyoruz; çocuk edebiyatı çevirisinin tarihi, metin yazarlığı, dijital 
edebiyat, masallar, mitler ve gençlik romanları gibi çeşitli konuları temel 
alan toplamda 9 özgün yazı, 2 makale çevirisi, 1 röportaj, 1 film derlemesi 
ve 2 öykü çevirisi yer alıyor. 

Bu sayımızın bölümlerine göz attığımıza, çocuk ve gençlik edebiyatı 
alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin ve alan uzmanlarının 
hazırladıkları inceleme ve araştırma yazıları ilk bölümde karşımıza çıkıyor. 
Ardından gelen ikinci bölümde çeviri ekibimizin katkılarıyla İtalyanca ve 
Almancadan Türkçeye çevrilmiş makaleler yer alıyor. Üçüncü bölümde 
ise bizi çocuk ve gençlik edebiyatı çevirisi alanında akademik çalışmalar 
yürüten akademisyen ve araştırmacımızın röportaj çalışması karşılıyor. Bu 
sayımızda yenilik olarak bir film derlemesi bölümü bulunuyor. Son bölümde 
ise yine çeviri ekibimizin katkılarıyla Almancadan Türkçeye çevrilmiş 
öyküler yer alıyor.

İnceleme, araştırma yazılarımızı ve bunları kaleme alan yazarları 
ve araştırmacıları, “Çeviri Çocuk Edebiyatında Savaş Teması: 1970’lerden 
Nadir Bir Örnek - Büşra Yaman”, “Savaş Konulu Çocuk Edebiyatı 
Eserlerinde Mekan Temsilleri - Yasemin Yılmaz Yüksek”, “Resimli 
Kitaplarda Ölüm ve Ölmek - Manuela Volz”, “Bitmesine İzin Verilmeyen 
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Savaş: Açlık Oyunları Örneği - Suzan Deniz”, “ ‘Çizgili Pijamalı Çocuk’ 
Üzerine Bir İnceleme: Kitap ve Film Karşılaştırması - Derya Oğuz”, 
“Çocuklar İçin Metin Yazarlığına Uygulamalı Yaklaşım - Necdet Neydim”, 
“Dijital Edebiyat - Bülent Yılmaz”, “Kahraman Yolculuğu Bağlamında 
Oz Büyücüsü Masalı - Sibel Gürsoy”, “Suspus Olmak Değil Gümbür 
Gümbür Gelmek” - Beyzanur Karataş” şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca bu 
bölümdeki özgün yazıları hazırlayan yazarlarımızın ve araştırmacılarımızın 
özgeçmişlerini dergimizin en sonunda bulabilirsiniz.

İtalyanca ve Almancadan Türkçeye aktarılan makaleler ve 
çevirmenlerimiz ise; “Pinokyo’nun Dönüşü. İtalyan Çocuk Edebiyatında 
Bir Mitopyanın Yeniden Ele Alınması - İpek Ortaer Montanari”, “Alman ve 
Portekiz gençlik romanlarında ‘Ergen Kimliği’ inşası: Benjamin Lebert’in 
Crazy ve Fátima Pombo’nun Rafa e as férias de Verão kitaplarına 
kültürlerötesi bir bakış - Gökalp Koçak” adlarıyla karşımıza çıkıyor.

Hemen ardından çocuk ve gençlik edebiyatı alanında çalışmalar 
gerçekleştiren çeviribilimci, akademisyen Asalet Erten ile “Çocuk Edebiyatı 
Çevirisine Bakış” başlığıyla Tuğçe Ören tarafından gerçekleştirilen röportaj 
çalışması geliyor. 

Dördüncü bölümüzde Nüseybe Hilal Zorlu tarafından kaleme alınan 
“Çocuk ve Savaşı Konu Alan Filmler” başlıklı film derlemesini görüyoruz. 

Dergimizin son bölümü olan öykü çevirileri bölümünde “Kirpi 
Okulu” adlı öyküyle Fahriye Akkoyunlu ve “Küçük Mavi Kelebek ve Huzur” 
başlıklı öyküyle Semanur Ağca’nın 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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Çeviri Çocuk Edebiyatında Savaş Teması: 1970’lerden 
Nadir Bir Örnek

Büşra Yaman

Giriş

Türkiye’de edebiyat tarihiyle ve çocuk edebiyatıyla ilgili başvuru 
kaynaklarında çocuk edebiyatının 1970’leri, sol eğilimli belli başlı yazarların 
ve eserlerinin zikredilmesiyle yüzeysel bir şekilde sunulur (Kaynardağ, 
1983; Ciravoğlu, 1997; Yalçın ve Aytaş, 2016).1 Oysa 1970’ler, içinde çeşitli 
bakış açılarını, fikirleri ve yol ayrımlarını barındıran, karmaşık bir olgu 
olarak sol kavramına ve bu çizginin farklı noktalarında konumlanan çocuk 
edebiyatı yazarlarıyla (Köy Enstitülü öğretmen kuşağı yazarları, yetişkin 
yazarları, şairler vb.), yayıncılarıyla, çizerleriyle sınırlandırılamayacak 
kadar farklılığa ev sahipliği yapmış, çocuk yayıncılığı açısından bereketli 
bir on yılın temsilcisidir. 

Bu dönemde çocuklar için yayımlanmış edebiyat eserleri ağırlıklı 
olarak resimli kısa öykülerden ve/veya ilk okuma kitaplarından, öykülerden 
ve romanlardan oluşsa da, sınırlı oranda şiirlerin, resim-kitapların 
(picturebooks) örnekleri de bulunur. Edebiyat eserlerinin konuları sosyal 
sorunlar (yoksulluk, iç göçün ve dış göçün çocuklara etkisi ve yaşadıkları 
çeşitli sorunlar, çocuk işçiliği, eşitsizlik), tarihsel anlatılar (Ömer Seyfettin’in 
öyküleri, Osmanlı padişahlarının kurgusal hayatları ve yazarların çocukluk 
anıları), uzay maceraları, detektiflik, hayvan sevgisi, ahlâki değerler (iyilik, 
dürüstlük, cömertlik, yardımseverlik, vb.), İslami değerler gibi çeşitlilik 
gösterir. Dolayısıyla bu yazıda ele alınacak Ev başlıklı çeviri eser, hem 
resim-kitap olması hem de savaş temasını içermesi açısından 1970’ler çocuk 
edebiyatından nadir bir eserdir.  

1 1970’lerdeki çocuk kültürüne ve çocuk eyleyiciliğine ışık tutan kıymetli çalışmaların 
olduğu belirtilmelidir (Arzuk, 2007; 2019).
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Ev Necati Kaya’nın Türkçesiyle Ekim 1979’da Güneş Yayınevi 
tarafından yayımlanır. Suriyeli yazar Zakaria Tamer’in (1931) Arapça 
kaleme aldığı ve Mısırlı Mohieddin Ellabbad2’ın (1940-2010) resimlediği 
eser, 1975 yılında Beyrut’ta Dar al-Fata al-Arabi adlı yayınevi tarafından 
yayımlanır. Eserin hayata gelişini çizgisel takip edecek olursak, Beyrut’ta 
içine doğduğu bağlama ve aktörlerine göz atmak yerinde olur.

Dünya edebiyatında Arap dünyasının en bilinen kısa öykü yazarı 
ve çocuk edebiyatı yazarı olan Tamer, 1957 yılı ile Suriye’den ayrılarak 
Birleşik Krallığa yerleştiği 1980 yılları arasında Suriye Kültür Bakanlığında 
memuriyet, çeşitli edebiyat ve kültür dergilerinde editörlük, Suudi 
Arabistan’da senaristlik yapmıştır. Bunlarla birlikte Suriye’de resmi bir 
televizyon kanalında yürüttüğü çalışmalar ve Arap Yazarlar Birliğinin 
kuruculuğu gibi farklı alanlarda yaptıkları ile öne çıkan bir figürdür.3 
1970’li yıllarda ise çocuk edebiyatına yoğunlaşır; çeşitli çocuk edebiyatı 
dergilerinin baş editörlüğünü yürütür ve resimli çocuk kitapları ve çocuklar 
için öyküler kaleme alır.4 Öykülerinde çoğunlukla sosyal adaletsizlik, siyasi 
baskı, şiddet, özgürlük gibi konuları ele alır.

Ev’in çizeri Ellabbad da Arap dünyasının en bilinen kitap 
illüstratörlerinden ve ödüllü sanatçılarından biridir ve Batı dünyasında da 
tanınır. Mısır’da Güzel Sanatlar Okulu mezunu olan Ellabbad’ın sofistike 
tasarımları, sanatsal özgürlüğün dışavurumu olarak değerlendirilir. 
Kahire’de ve Beyrut’ta çeşitli dergilerin (çocuk dergileri de aralarında olmak 
üzere) ve gazetelerin tasarımlarını yapan Ellabbad Kızıl Haç ve UNESCO 
gibi uluslararası kurumlar için de tasarımlar yapmıştır.5 Ellabbad yalnızca 
Arap dünyasının içinde bulunduğu siyasi durumları (Nasır ve Sedat gibi 
yöneticilerin anti-demokratik uygulamaları vb.) değil küresel siyaseti ve 
Filistin meselesini çizimlerine taşımıştır.6

2 Ev başlıklı çeviri eserin iç kapağında çizerin ismi El-Labbad şeklinde yazılmıştır. Çizerin 
ismi birçok kaynakta Ellabbad olarak yer aldığından metin boyunca bu kullanımı esas 
alınacaktır. 
3  “Zakaria Tamer”, <https://www.shortstoryproject.com/writers/zakaria-tamer/>
4 “Zakaria Tamer”, <https://www.banipal.co.uk/contributors/189/zakaria-tamer/>
5 “Mohieddin Ellabbad Starting an International Career from Cairo”, <https://en.qantara.
de/content/mohieddin-ellabbad-starting-an-international-career-from-cairo>
6 A.g.y.
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1974’te Beyrut’ta kurulan Dar al-Fata al-Arabi, Arap dünyasında 
yalnızca çocuklar için kitap yayımlamak amacıyla kurulan ilk yayınevidir. 
İçerik, biçim ve tasarım açısından kaliteli çocuk kitapları yayımlamanın 
yayınevinin temel amacı olarak belirtildiği tanıtım broşüründe (bkz. Görsel 
1), yayımladıkları ilk başlığın Ev olduğu kaydedilir. Ev’de buluşan yetkin 
yazar ve sanatçının profesyonel yörüngeleri göz önünde bulundurulduğunda 
yayınevinin Arap yazarları ve çizerleri bünyesinde toplayarak Arap çocuk 
edebiyatında yeni bir estetik anlayışı oluşturma çabası öne çıkar.7 Etkin 
olduğu süreçte 170’den fazla kitap ve posterler yayımlayan yayınevinin 
3-16 yaş aralığındaki çocukların yaş gruplarına göre hazırlanmış farklı 
dizileri mevcuttur. Resim kitap, resimli kitap gibi öykülere ek olarak 
okul öncesi çocukları harfler, rakamlar ve şekillerle tanıştıran poster-
kitaplar ve daha ileri yaş grupları için de Arap ve dünya medeniyetinin 
bilimsel, tarihsel ve kültürel yönlerini konu alan kitaplar gibi eğitsel 
içerikli yayınlar sunmuştur. Yayınevinin çocuk yayınları yalnızca Arap 
dünyasıyla (Suriye, Mısır, Lübnan, Filistin vb.) sınırlı kalmamış, birçok 
dile (Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, İsveççe, Danca, 
Rusça ve Japonca) çevrilerek (bkz. Görsel 2) uluslararası dolaşıma girmesi 
sağlanmıştır. Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) kültürel programı olarak 
hayata geçirilen yayınevinin örgütten bağımsız bir şekilde yürütüldüğü 
kaydedilir (Traboulsi, 2010). İlgili dönemde Arap dünyasında çocuklara 
yönelik yayıncılığın birkaç eser çevirmek ve resimlerin kopyalanmasından 
ileri gitmediğini belirten Nawal Traboulsi (Dar al-Fata’da Ellabbad ile 
birlikte çalışan genç illüstratör), çocuklar hakkında düşünmenin dahi 
devrim sayıldığı bir dönemde yayınevinin modern ve yenilikçi estetik 
anlayışının değerinin altını çizer (a.g.y.). Ellabbad yayınevinin kurulmasına 
giden yolun, çocukların eğitimi konusunda yapılan çalışmalarla başladığını 
not eder (a.g.y.). Ayrıca yayınevinin yayımladığı bir dizi renkli resimli 
çocuk kitabının ABD’de küçük çocukların eğitiminde kullanıldığı belirtilir 
(Knopf-Newman, 2011). 

7 American University of Beirut, “The AUB Libraries launches its first online 
exhibit: “Dar al-Fata al-Arabi Publishing House and Mohieddine al-Labbad”, 
20.09.2014, <https://www.aub.edu.lb/Libraries/News/Pages/OnlineExhibit.aspx>
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Yayınevinin ilk çocuk edebiyatı kitabı olan Ev, birçok dile çevrilmiştir 
ve 1975’te iki ödül almıştır. Beyrut Arap Kitap Fuarında en güzel Arapça 
kitap ödülü alan Ev, Bratislava’da düzenlenen uluslararası illüstrasyon 
bienalinde onur listesinde yer almıştır (Maasri, 2020).

Görsel 1. Yayınevinin tanıtımı     Görsel 2. Ev’in çeşitli dillerdeki çevirileri8

Ev’in Türkçeye Çevrilmesini Sağlayanlar: Yayınevi, Çevirmen 

Bu kısımda Ev’in Türkçeye çevrilmesinde rol oynayan aktörler 
arasında yer alan yayınevi ve çevirmen hakkında sınırlı bulgularımı 
paylaşacağım.9 

8 Görsel 1 ve Görsel 2, Dar Al-Fata Al-Arabi Children Books and Posters başlıklı Facebook 
grubunda 10 Ağustos 2015 tarihinde Hasna Reda Misdashi tarafından paylaşılmıştır.
9Bu süreçte rol oynayan aktörler ve/veya kurumlar şüphesiz bu ikisiyle sınırlı olmasa 
gerektir; ancak mevcut koşullarda ulaşabildiğim sınırlı somut olgulara yer vermekle 
yetineceğim.
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Güneş Yayınevi ve/veya Güneş Yayınları10 İstanbul’da Cağaloğlu 
yayıncılarından biridir. 1970’lerin çocuk edebiyatı alanının marjinal, 
son derece küçük ölçekli ve sol çizgide konumlanan bir yayınevi olduğu 
belirtilebilir. Marjinal olarak nitelememin nedeni, yayımladığı çocuk 
edebiyatı eserlerinin ikisi dışında tümünün renkli resim-kitaplar ve/veya 
resimli kitaplardan oluşması ve içerik itibariyle daha önce sunulmayan 
seçenekleri Türkçe sunmasıdır. Ayrıca salt çocuklar için eser yayımlayan 
bir yayınevi olması, ilgili dönemde sık karşılaşılmayan önemli bir özelliktir.

Güneş Yayınevinin Çocuk Dizisi -bugüne kadar bulabildiğim 
kadarıyla- 7 eserden oluşur. Dizideki eserler, kronolojik yayın sırasına göre, 
şu şekildedir:

Istvan Kormos, Yakup ve Tılsımlı Öküzleri, Çeviren ve uyarlayan: Barış 
Pirhasan, Resimleyenler: Gyula Macskássy - Grete Just - Tibor 
Csermak - Szabolcs Szabo, 1979, 30 s.

Hiltrud Lind, Akıllı Sıpa, Çeviren: Zeyyat Selimoğlu, Resimler: Susa 
Schlieper, 1979, 39 s.

Yuri Brezan, Kara Değirmen, Çeviren ve uyarlayan: Zeyyat Selimoğlu, 
Resimleyen: İsmail Somuncu, 1979, 128 s.

Zakaria Tamer, Ev, Çeviren: Necati Kaya, Resimleyen: El-Labbad, 1979, 
24 s.

Ernst A[lfred] Ekker, Mehmet Almanya’da, Çeviren: Elif Lachauer, 
Resimleyen: Karlheinz Gross, 1979, 24 s.

İsmail Uyaroğlu, Bir Liranın İki Günü, Resimler: Tan Oral, 1979, 71 s.

10 Yayımladıkları kitapların tarihlerine bakıldığında kısa ömürlü olduğu düşünülebilecek 
yayınevinin ismi bazı kitaplarda Güneş Yayınevi olarak yer alırken, bazılarında da Güneş 
Yayınları ya da Güneş Yayıncılık olarak yer almıştır. Bu yazıda Ev başlıklı çeviri eserde yer 
aldığı şekliyle -Güneş Yayınevi- yer alacaktır. Aynı dönemde Ankara’da da Güneş Yayınevi 
adında başka bir yayıncının olduğu ve karıştırılmaması gerektiği not edilmelidir.
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R. Kushnerovich, Taş İşçisinin Öyküsü, Çeviren: Necati Kaya, Resimler: A. 
Vinokurov - L. Shvartsman, 1980, 28 s. 

Listedeki çeviri eserlerin önemli bir noktası kaynak dilleri 
fark etmeksizin Almanca yayımlanmış olmalarıdır. İlgili dönemde, 
Kushnerovich’in eseri Tacik masalı olup Sovyet Rusya’da filme uyarlanmıştır. 
Benzer şekilde Brezan’ın eseri de Doğu Almanya’da filme uyarlanmıştır. 
Macaristan Halk Cumhuriyetinde animasyonun kurucusu11 olarak bilinen 
Gyula Macskássy’nin (1912-1971) animasyon filminin görsellerinden12 
yola çıkarak yukarıdaki listede yer alan eserini Macarca kaleme alan Istvan 
Kormos da Almancaya çevrilmiştir. Nitekim resimleyenlere bakıldığında, 
eserlerin Almancanın kullanıldığı bölgelerle ilişkili olduğu kolaylıkla 
anlaşılabilir. Türkçe çevirilerde Almancanın kaynak dil ve kültür olarak 
kullanıldığı ve/veya kolaylaştırıcı bir ara dil/kültür işlevi gördüğü ileri 
sürülebilir. Çevirmenlerin çalışma dilleri göz önünde bulundurulmak 
istenirse, ne yazık ki çeşitli nedenlerden dolayı somut ve güvenilir bilgiye 
erişme sorunu vardır. Alman Lisesi mezunu Zeyyat Selimoğlu (1922-2000) 
Almancadan Türkçeye çeviri yapar.  Barış Pirhasan (1951) ise İngiliz 
Filolojisi mezunudur. Buna dayanarak yalnızca İngilizcenin kaynak dil 
olarak kullanıldığı eserleri çevirdiğini düşünmek yanıltıcı olabilir, çünkü 
künyede, geleneksel anlamda çevirinin sınırlarının ötesine geçildiğini 
imleyen “çeviren ve uyarlayan” ifadesi yer almaktadır. Elif Lachauer ve 
Necati Kaya hakkında bilgiye ulaşamadım. Bunun olası nedenleri arasında, 
Türkiye’de 1970’li yıllarda çocuk edebiyatı yayıncılığında müstear isim 
kullanımının gözlemlenmesidir. Aynı kişinin ve/veya kişilerin kullandığı 
müstear isimlerin süreklilik göstermemesi, bir başka deyişle sınırlı ve 
dağınık örneklerle var olması, çevirmenlerin ve yazarların gerçek isimlerine 
ya da kimliklerine erişilmesine engel teşkil eder. Bir diğer olası neden, ilgili 
dönemde çocuk edebiyatı çevirisi yapanların bu işi profesyonel bir iş olarak 
edinmek yerine, yalnızca bir ya da birkaç kereliğine üstlenmesidir. 

11 “Macskássy Gyula”, <https://budapestposter.com/artists/93>
12 “Two Little Oxen”, <https://budapestposter.com/posters/5108>
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Ev 
24 sayfalık bu renkli resim-kitabın fiziksel özellikleri alışılmış kitap 

boyutundan oldukça farklıdır; 5x5 cm boyutundadır. Okul öncesi çağındaki 
bir çocuğun tek başına elleriyle kavrayabileceği büyüklüktedir. Çeviride 
herhangi bir yaş ibaresi bulunmamaktadır.

Eserin soldaki sayfalarında en az iki en çok üç cümleden oluşan kısa 
metinler, sağdaki sayfalarında resimler vardır. Konusu Filistinlilerin evi 
olmamasıdır; bu konu çeşitli hayvanların barındıkları yerler aracılığıyla ele 
alınır. Çocuk okur, her canlının yaşadığı özel yerler olduğu fikriyle tanıştırılır 
ve devamında çocuk okuru Filistinlilerin evsiz olmalarının adaletsizlik 
olduğuna ikna etme çabası mevcuttur. Kurgusal olarak Filistinlilerin 
evlerinde oturamamalarının nedeni “düşman”larının evlerinde yaşaması 
olduğu belirtilir. Düşmana dair açık bir bilgi olmamakla birlikte, düşman 
“Filistin’linin yurdunu işgal eden” olarak tanımlanır. Dolayısıyla yaşanılan 
özel mekân olarak ev kavramından yurt/vatan kavramına uzanıldığı görülür. 
Anlatının sonuna doğru anlatımda belirgin bir coşkunluk öne çıkar ve 
retorik sorularla kısa ifadelerin etkisi artırılmaya çalışılır. “Filistin’linin 
savaşarak ve hatta gerekirse canını vererek evini geri alabileceği” ifadesi 
“ev” sorununun çözümünün silahlı mücadele olduğunu ortaya koyar ve 
bunun meşruluğu çocuk okura iletilir. Anlatı, Filistinliler açısından mutlak 
iyimserlik ve çocuklarla birlikte uluslararası kamuoyunu ikna etmeye 
çalıştıkları “hakikat”in ilanıyla sonlanır.    

“Tavuğun bir evi vardır. Tavuğun evine, kümes denir.
Tavşanın bir evi vardır. Tavşanın evine, tavşan deliği denir.
Atın bir evi vardır. Atın evi, ahırdır.
Balığın bir evi vardır. Balığın evi, denizlerde ve ırmaklardadır.
Kuşun bir evi vardır. Kuşun evine, yuva denir.
Herkesin bir evi vardır. Ev, hepimize huzur ve mutluluk veren 
bir yerdir.
Ama Filistin’linin evi yoktur. Yaşadığı çadırlar ve barakalar, asıl 
evi değildir onun.
Peki Filistin’linin evi nerededir? Filistin’linin evi Filistin’dedir. 
Ama o şimdi evinde oturamıyor. Filistin’linin evinde, düşmanı 
oturuyor şimdi.
Filistin’linin düşmanı kimdir? Filistin’linin düşmanı, onun 
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yurdunu işgal edenlerdir.
Filistin’li evine tekrar nasıl dönebilir? Filistin’li evini, savaşarak, 
gerekirse bu uğurda canını vererek geri alacaktır. Filistin’li evine 
mutlaka dönecektir. Çünkü Filistin, Filistin’lilerindir.” 

Türkçe çeviri metinde görüldüğü üzere düşman açık bir şekilde 
ortaya konmamıştır. Ancak yayınevi arka kapakta yer verdiği tanıtım 
metninde (bkz. Görsel 3) anlatıda çocuk okurlara sezdirilerek iletilmeye 
çalışılan mesajı düpedüz açıklamıştır. Türkçe -edebiyat- çeviri(si)nin çocuk 
okura siyasi kaygıların su üstünde yüzdürülerek ve hatta anlatı içeriğinin 
ötesinde (yazardan, resimleyenden bağımsız bir şekilde) Türkiye’deki 
aktörlerin uygun bulduğu bir yeniden çerçevelemeyle sunulması çarpıcıdır. 

Görsel 3. Ev’in arka kapak tanıtım yazısı
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Eserin İngilizce çevirisine kitap olarak erişemedim, ancak Dar al-
Fata yayınevinin yayımladığı posterlerde Ev’in İspanyolca çevirisinin 
İngilizcesi bulunmaktadır. Öte yandan bir çalışmada bu metnin İngilizce 
çeviri eser olduğu kaydedilmiştir (Maasri, 2020). Ancak doğrulayamadığım 
için yalnızca aşağıda metni sunuyorum:  

“The chicken has a home. The home of the chicken is called a 
chicken coop.
The rabbit has a home. The home of the rabbit is called a burrow.
The horse has a home. The home of the horse is the stall.
Even fish have a home. The home of the fish is the river, the lake 
and the sea.
The cat roams around day and night. But even he has a home that 
he can go to.
The bird has a home in the trees. His home is called a nest. 
Everyone needs a home.
All humans need a home that is secure and peaceful.
Today, the Palestinians do not have a home.
The house and the place where the Palestinians live is not their 
home.
Where is the home of the Palestinians? Today, the Palestinians do 
not live in their homes. In their homes live their enemies. Who 
are the enemies of the Palestinian? Those who have occupied 
their homes.
How are the Palestinians going to retake their homes?
The Palestinians will fight an armed struggle to take back their 
homes. Someday the Palestinians will return to live in their own 
homes.”13 

Metnin İngilizce konuşulan ülkelerde bu şekilde yayımlanıp 
yayımlanmadığına emin olamadığımdan çeviri karşılaştırması 
yapmayacağım. Ancak ilk bakışta dikkat çeken iki noktaya değinmek isterim: 
“The house and the place where the Palestinians live is not their home” ifadesi 
Filistinlilerin yaşadıkları yerlerin evleri olmadıklarını anlatırken, Türkçede 
“yaşadığı çadırlar ve barakalar, asıl evi değildir onun” ifadesi yer almıştır. 
Bu cümlenin görselinde harabe bir çadırın yanında duran bir çocuk tasvir 
edilir. Resimden yola çıkılarak Türkçede ifade farklılaştırılmış ve hatta bu 

13 Palestine Poster Project, <https://www.palestineposterproject.org/poster/hogar-
booklet-cover>
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şekilde yoksunluğun etkisi yükseltilmeye çalışılmış olabilir. Dramatik etkiyi 
artırmaya dönük benzer bir tercih, “gerekirse bu uğurda canını vererek” 
ifadesinde de gözlenmişti. Türkçede yer alan “Filistin Filistin’lilerindir”in 
İngilizce metinde yer almaması diğer bir ilginç farklılıktır.

Sonuç Yerine

Arapça tanıtım broşürlerinde Ev’in çevrildiği diller arasında Türkçe 
yer almaz; ancak kültürlerarası dolaşımı hayli yoğun olan bu eser, tam olarak 
süreci bilinmese de, Türkçede de var edilmiştir. Yayınevinin son yayımladığı 
çocuk kitabının Nisan 1980 tarihini taşımasını ve faaliyetlerinin aniden 
durmasını Türkiye tarihine aşina olanlar kolaylıkla anlayabilir. Türkiye’deki 
sol yayıncılık tarihi açısından bakıldığında, Filistin meselesinin Türkçe çocuk 
edebiyatına tekil bir örnekle de olsa izdüşümünün olması tarihe düşülen 
kayda değer bir nottur. Böylece edebiyatta ve özellikle çocuk edebiyatında 
yaygın temalardan biri olan ulusal/millî savaş anlatılarına farklı bir “sol”dan 
başka dünyaların anlatısı çeviri aracılığıyla eklenmiştir.   
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Savaş Konulu Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Mekan 
Temsilleri

Yasemin Yılmaz

Mekan, gerek zaman gerekse zihin tarafından kodlanan, 
anlamlandırılan ve sürekli dönüşüme sokulan bir varlıktır. Daha da ötesi 
Bachelard’ın poetikasında olduğu gibi sanat yapıtlarında estetik dil 
aracılığıyla yeniden yaratılan, düşünceye direnen bir hayalgücü ürünüdür. Bu 
yönüyle mekan fiziksel gerçekliğinin ötesine geçerek poetik bir tını yakalar. 
Ramazan Korkmaz’ın “algısal mekan” olarak adlandırdığı bu yeni mekan 
Bachelard epistemolojisinde olduğu gibi roman karakterinin zihnindeki 
mekan tasavvuruna dikkat çeker. Emine Köseoğlu bu kavramsallaştırmayı 
bir adım öteye götürerek karakterin yarattığı algısal mekan ile okurun 
karşılaşmasına dikkat çeker. Mekan yazardan karaktere, karakterden okura, 
okurdan bir başka okura doğru sürekli bir dönüşüm içerisinde yeniden 
anlamlandırılır.

Savaş ve ölüm gibi somutlaştırılması zor kavramlar kurgunun konusu 
olduğunda mekan, çoklu mekanlar bütünü olarak karakterin değişimine 
tanıklık etme rolü üstlenir. Çocuk edebiyatı söz konusu olduğunda ise ölümü 
hikayeleştirme ve kurguya dahil etme konusunda mekan önemli bir edebi 
araç olarak okurun karşısına çıkar. Bir başka deyişle ölüm, özellikle savaş 
edebiyatında mekanlar arası geçiş aracılığıyla ya dolaylı olarak anlatılan ya 
da tamamıyla kaçınılan bir evre olarak ele alınır. Savaş karşısında barışın, 
ölüm karşısında yaşamın ve hayatta kalma umudunun canlı tutulduğu 
anlatılarda kurgu mekanının sürekli değişiklik göstermesi anlatıların temel 
ortak özelliğidir. Sabit, tek bir mekana sıkıştırılamayan bu anlatılarda ölüm 
ne epik savaş anlatılarında olduğu gibi kutsanır ne de trajedilerde olduğu 
gibi acı bir son olarak verilir. Çocuk edebiyatının savaş konulu eserlerinde 
ölüm asıl temayı besleyen bir alt konu, çoğu kez zikredilmeyen bir olgudur. 
Savaş edebiyatının en kanonik eserlerinden biri olan Laura S. Matthews 



14

imzalı Balık (2005), su birikintisinde karşısına çıkan küçük kırmızı bir balığı 
küçük bir kavanozda yaşatmaya çalışan anlatıcı çocuk karakterin yolculuk 
anlatısıdır. Çatışma ve yakalanma riskinin sık sık bahsedildiği yolculuk 
boyunca ölüm bir korku kaynağı, bir ihtimal ya da bir savaş gerçekliği 
olarak neredeyse hiç ağza alınmaz. Bir başka önemli eser Hitler Oyuncağımı 
Çaldı (2013), çocuk gözünden anlatılan kaçış öyküsünde Almanya’dan 
İsviçre’ye, İsviçre’den Paris’e uzanan anlatı boyunca mekandaki değişimleri 
karakterdeki değişimlerin paralel okuması olarak sunar. İngiliz yazar Judith 
Kerr, anlatısında Hitler Almanyasının insanlık dışı uygulamalarını arka plana 
alarak, ana karakter Anna’nın mültecilik serüvenine, zor durumları maceraya 
dönüştürebilme becerisine ve çocuk zihninin ayrımcılık, ırk, milliyetçilk 
gibi kavramları anlamlandıramadığına vurgu yapar. Ruta Sepetys tarafından 
yazılan Gri Gölgeler Arasında (2013) isimli romanda ise anlatıcı genç kız 
Lina’nın evinden zorla alınmasıyla başlayan yolculuk mekanlar değiştikçe 
daha zor ve anlatılması zor bir hal alsa da bir umut anlatısı olmayı asla 
bırakmaz. “Kışın derinliklerinde, içimde mağlup edilemez bir yaz olduğunu 
öğrendim” diyerek Camus’ye atıfta bulunan yazar adeta çocuk edebiyatında 
savaş anlatılarının temel özelliğini dile getirir.

Türkiye’de çocuk edebiyatına bakıldığında benzer bir eğilimin var 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Güzin Öztürk’ün Kuş Olsam Evime Uçsam 
(2016), Gülsevin Kıral’ın Umut Sokağı Çocukları (2017), Özgür Balpınar’ın 
Dünyayı Sırtında Taşıyan Balık (2020) romanlarında ölüm, kurgudaki asıl 
olay örgüsü başlamadan yaşanmış, ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
karakterler aile bireylerinden kayıplar vermiştir. Ölüm korkusu karakterlerin 
diyaloglarında kolaylıkla hissedilirken altı çizilen asıl olgular vatansızlık, 
evsizlik, aidiyet eksikliği ve geçmişe özlemdir. Ölüm riskini geride bırakmak 
için zorunlu olan kaçış, anlatıları mültecilik öykülerine dönüştürmüş, mekan 
aidiyeti/aidiyetsizliği üzerinden kimlik sorunu ele alınmıştır. Karakterlerin 
terk etmek zorunda kaldıkları ülkeleri, fiziksel mekan olmaktan çıkarak 
zihinde geçmişle köprü kurulmasını, nostalji duygusunun canlı tutulmasını 
ve kimliksizlikle mücadelenin yenilgi duygusu yaratmamasını sağlar. Mekan 
artık evsiz karakterlerin zihninde özlemleri, hatırladıkları ve diledikleriyle 
şekillenen algısal bir mekana dönüşür.  
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Savaş mekanları Halep, İstanbul, Tebriz gibi gerçek hayatta var 
olan şehirlerdir. Ne var ki okurun, anlatıcıların dilinden okudukları şehir 
tasvirleri hayalgücünün yarattığı mekanlar olarak belirir. Algısal mekan, 
karakterin algısıyla okurun algısının karşılaştığı yerde ortaya çıkar. Kuş 
Olsam Evime Uçsam’ın ana karakteri Beşir’in yan yana gördüğü iki güneş 
ve konuşan ağaç betimlemeleri Halep’ten İzmir’e yolculuğu fantastik 
öğelerle süslerken, Umut Sokağı Çocukları’nın resim yapan karakterleri 
Hasan ve Havva fiziksel mekanı, üzerine resim çizilen duvarlarda yeniden 
yaratır. Dünyayı Sırtında Taşıyan Balık’ın anlatıcısı Emir, vitirinde gördüğü 
kırmızı balık sayesinde yeniden Tebriz sokaklarında hayal kurabilir. Her üç 
eserde de çocuk anlatıcıların hayalleri gerçek savaş anlatısının önüne geçer.

 
Fiziki mekanların algısal mekana evrilmesi Gülsevin Kıral’ın 

Umut Sokağı Çocukları ismi eserinde sanatın dönüştürücü rolü üzerinden 
irdelenebilir. Suriye'deki savaştan Türkiye'ye kaçan Havva ve Hasan, 
anneleriyle birlikte iş arayan babalarını bekledikleri otel odasında yaşadıkları 
travmayla duvara çizdikleri resimler aracılığıyla mücadele ederler. Yatağın 
arkasında kalan duvara gizlice çizdikleri resimler çocukların geçmişe 
özlemlerini ve şimdiki zamanı kabullenme çabalarını yansıtır. Havva, 
kardeşi Hasan'ın evlerini yıkılmış çizmesinden rahatsızlık duyar. Hasan'ın 
unutmamak için öyle çizdiğini açıklaması ise geçerli bir açıklama olmaz. 
Zaten unutulmayacak bir acının sürekli kendini tekrarlaması Havva için 
geçmişi daha ağır bir yüke dönüştürür. Bu sebeple onun resimleri savaş 
öncesini yansıtır. Havva akıp giden zamanın savaşla kesintiye uğradığını 
kabul etmek istemez. Resim Havva için geçmişe uzanan bir bağdır.  

Çekoslovakya doğumlu yazar Milan Kundera’nın 'ev' ve 'yurt' 
kavramlarını irdelediği romanı Bilmemek (2001) nostalji kavramını bireyin 
geride bıraktığı eviyle ilgili artık bir şey bilemeyecek olmasının yarattığı 
acıyla özdeşleştirir. Prag Baharı sırasında ülkelerinden iltica eden Çekler 
için ülkeleri artık geride kalan ve somutluğunu yitiren bir gerçekliktir. 
Geride bırakılan topraklarda neler yaşandığı ülkeden ayrılan kişi için artık 
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bir bilinmezliktir. Havva ve ailesi yaşadıkları şehrin bombalanmasının 
ardından Suriye'den ayrılırken evlerini en son nasıl gördülerse zihinlerinde 
o imgeyi taşıyacaklardır. Bu imge zaman içerisinde geçmiş zamana ait 
olacak ve savaş öncesini silikleştirecektir. Kundera'nın altını çizdiği nostalji 
kavramı geçmişin gitgide uzak geçmiş olması ve kaybolması sonucu ortaya 
çıkan bilmeme halini, bu bilgi alamama durumunun yaratığı acıyı anlatır. 
Havva'nın evlerini ısrarla savaş öncesindeki gibi resmetmesi bombaların 
yok etmeye çalıştığı geçmişe tutunma çabasıdır. 

Ben evimizin eski halini çiziyorum. Savaş başlamadan önceki 
halini. Hem, kayısı ağacında bir  salıncağımız olsun isterdim hep. 
Fatmalar'ınkinden. Annem düşeceğimizden korkardı. Yoksa babam 
yapacaktı bir tane. Varmış gibi hatırlasam ne olur ki? Salıncağın üstüne 
kendimi çiziyorum. En yukarıdayken. İpini iyice uzun tutuyorum; salıncak 
Hasan'ın çizdiklerinin yukarısında kalıyor. Yıkıntılar altımda kalmış, ben 
onları görmüyormuşum gibi oluyor, seviniyorum (2014: s.18).

  
Havva'nın birinci tekil şahıs anlatımı, geçmişe tutunma 

mücadelesinin duygusal yoğunluğunu da gözler önüne sermektedir. Bu 
dolaysız anlatım yoluyla kamyonete zorla bindirilerek sınıra götürülen ve 
ülkesini terk etmeye zorlanan bir çocuğun yaşadığı travma görünür hale 
gelmektedir. Resim Havva için dilini bilmediği bir ülkede sürdürülen yaşam 
mücadelesinin etkili bir aracı ve dahası bir direnme yoludur. Kundera'nın 
romanında ülkesini geride bırakan karakter, sıklıkla bilinçaltının kendisine 
oynadığı oyunlara maruz kalır ve kendisini bir boşluğa düşmüş bulur. 
"Gündüzleri ona ülke manzaralarından mutluluk resimleri gibi parçalar 
gönderen bilinçaltının sineması, geceleri aynı ülkeye tüyler ürpertici 
dönüşler organize ediyordu" (s.16). Havva, Hasan'ın resimlerini görmemeyi 
ve kendi resimlerinin onunkilerin üstüne yapmayı seçerek bilinçaltına 
hükmetmeye çabalamaktadır.
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Geride bırakılan evin yarattığı sızı Özgür Balpınar’ın bir sokak 
çocuğunun gözünden İran-Irak savaşını anlattığı Dünyayı Sırtında Taşıyan 
Balık (2020) adlı romanda da baskındır. Gerçek bir evi olmadığını bilen 
Emir, evi saydığı sokakların bombalanmasına, evin çehre değiştirmesine 
içindeki yaşama ve yaşatma umuduyla direnir. “Sahi, ev neydi?” şeklinde 
başlayan içsel sorgulamasına verdiği cevap aslında çok nettir (s.21). “Bir evin 
gerçek bir ev olabilmesi için her şeyden önce içinde bir ailenin bulunması 
gerekmez miydi?” sorusu sokaklarda geçen yaşamının en büyük eksikliğini 
ortaya koyar (s.22). Yine de sokaklar Emir’in hayal gücü sayesinde eve 
dönüşür. “Her bir köşesini çok iyi bildiğim bir sokakta yürürken, kendimi 
bir evin odasında yürüyormuş gibi hissediyorum.” ifadesi hayal gücünün 
dönüştürücü, var edici ve yaratıcı doğasını da gösterir. 

Karakterin deneyimleriyle ve duygu durumuyla yakından ilişkili 
olarak yeniden tanımlanan mekânlar, sadece olayların gerçekleştiği 
mekânların ötesine geçerek dinamik bir varlık kazanırlar. Mekân-birey 
ilişkisinin “yaşanılan coğrafya ile örtük bir düzlemde” ilerlediğini savunan 
Şengül, bireylerin yaşam deneyimlerinin ve bunların yarattığı duygu 
dönüşümlerinin mekanlarda karşılık bulduğunu dile getirir. Emir’in bir 
sokak çocuğu olarak hiçbir şeye sahip olmadığını bilmesi ve fakat hayalini 
kurabildiği her şeye sahip olduğunu iddia etmesi Tebriz sokaklarının Emir’in 
iç dünyasına verdiği karşılığın net bir örneğidir. Aslında Emir’in hayatta 
var olma mücadelesi özünde bir kaçış hikayesidir. Uzun süren savaşın 
yarattığı erkek kayıpları çocuk asker kavramını ortaya çıkarmış, “gönüllü” 
çocuk askerler savaşa alınmaya başlanmıştır. Kitap Emir ve arkadaşlarının 
askerlerden kaçmak için Tebriz sokaklarında koşturmasıyla açılır. Bu gergin 
ve korku dolu kaçış öyküsü Emir’in bir dükkanın vitrininde kırmızı bir 
balık görmesiyle yepyeni bir boyuta taşınır. Balığa sahip olma, onu dükkân 
vitrininden kurtarma hayaliyle yatıp kalkan Emir, savaşın karanlık gerçeğini 
içindeki heyecan ve umutla örtmeye çalışır. Bu açıdan bakıldığında dükkân, 
sadece balığın satıldığı bir mekan olmanın çok ötesine geçerek, Emir’i savaş 
gerçeğinden bambaşka bir gerçekliğe taşıyan bir mekâna evrilir. Dahası, 
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Emir’in güvendiği isimlerden Doktor Samed’in kara balığı, Emir’in kırmızı 
balığına kavuştuğunda kurgu ve gerçek arasındaki ayrım iyice incelir. 
Balpınar’ın İranlı yazar Samed Behrengi’nin “küçük kara balık” karakterini 
kurgusuna dahil etmesi, sokağın acı gerçeğini de hayalle buluşturur.  

Umut Sokağı Çocukları ve Dünyayı Sırtında Taşıyan Balık romanları 
gibi bir evsizlik anlatısı olan Kuş Olsam Evime Uçsam (2016), ana karakter 
Beşir’in evine dönemeyeceği gerçeğini kabul etmemesi üzerine kuruludur. 
“Savaş bitince dönsek ya? Bekler evimiz bizi” cümlesi çocukların evleriyle 
kurduğu bütünleşik ilişkiyi örneklendirirken, çocuğun-mekân ilişkisinin 
temelde güven hissi üzerine kurulduğunu da gösterir (s. 24). Fiziki mekân 
Halep’ten ailesiyle beraber kaçan Beşir, tıpkı Havva ve Emir gibi mekânı 
kendi dünyasında yeniden yaratır. Emir’in kırmızı balığı kurtarmak 
istemesine çok benzer şekilde Beşir de Tartus adını verdiği ıhlamur ağacını 
yaşatmak için avucunda tuttuğu toprağa saklanmış tohumu yaşatmaya 
çalışır. Beşir’in umudunu sakladığı tohumu yaşatma inadı aslında kitabın 
hemen başında “nereye giderseniz gidin, savaşı da yanınızda götüreceksiniz” 
diye arkalarından bağıran adama, o adamın temsil ettiği karanlık gerçekliğe 
karşı çocuksu bir isyandır. “Toprak, biraz ülke kokar” diyerek cebine toprak 
koyan Beşir, Halep’ten Hatay’a, oradan da İstanbul’a uzanan öyküsünde bir 
mekân olarak Halep’i hep zihninde bıraktığı gibi korur.

Beşir’in zihninde savaş yüzünde yer değiştirenler sadece insanlar 
değildir. Avucunda tuttuğu toprağın içindeki tohum da vatanından edilmiş, 
kök salması ve büyümesi engellenmiştir. Sadako Sasaki’nin kâğıt turna 
kuşları da ev bildikleri toprakların üzerindeki gökte uçamamış, Beşir’in 
rüyasına gelmişlerdir. Emir’in kırmızı balığını küçük kara balıkla 
buluşturması misali, Beşir de Sadako’nun kuşlarını 1000’e tamamlama 
görevini üstlenerek savaş gerçeğine yine edebiyatın algısal mekânından 
bakar. Beşir Halep’e bir daha dönemez ancak hayallarinde ve rüyalarında 
orada yaşamaya devam eder. Tıpkı Bachelard’ın poetikasında olduğu gibi 
Halep, Beşir için artık “poetik bir hayal”dir:
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Poetik hayal, bir itkiye tâbi değildir. Bir geçmişin yankısı değildir. 
Bunun tam tersidir daha ziyade: uzak geçmiş, bir hayalin parlamasıyla, 
yankılarla tınlar. Bu yankıların hangi derinliğe kadar yansıyacağı ve hangi 
derinlikte söneceği, hiç mi hiç kestirilemez. Yeniliği ve etkinliği içinde 
poetik hayal, kendine özgü bir varlığa, kendine özgü bir dinamizme sahiptir 
(2017, s.8). 

Karakterin zihninde poetik bir hayale dönüşen mekân, görünen, 
yaşanan, dokunulan fiziki mekân olmayı bırakmış, zihinde yeni bir ontolojik 
varlığa bürünmüştür. Bachelard’ın “varlığın eşiğinden konuşur” dediği şair 
gibi Beşir de zihnindeki hayalin eşiğinden  ve hatta o hayalin tam içinden 
konuşur. Hayalin/Algısal mekânın varlığı, zihinde ne kadar yer bulduğuna 
ve başka zihinlerde ne ifade ettiğine bağlı olacaktır.

Yazının başında da altı çizildiği gibi karakterin algısal mekânının 
okurunkiyle karşılaştığı noktada ortaya çıkan yeni okumalar edebiyatta 
mekân konusunun ne kadar dinamik ve sınırsız olduğunu göstermektedir. 
Özellikle savaş ve ölüm gibi zor, hassas ve sorun olarak nitelendirilen 
konuların roman karakterlerinin hayal gücü aracılığıyla okura aktarılması 
okur nezdinde ihtiyaç duyulan bu geçişgenliğe de cevap vermektedir. Bahsi 
geçen konuların yarattığı sıkışmışlık duygusu, mekânın devingen doğasıyla 
rahatlatılırken, insan-mekân ilişkisi aidiyet, bellek ve kimlik kavramlarını 
da düşündürten okumalarla yeniden tanımlanır.  
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Resimli Kitaplarda Ölüm ve Ölmek

Manuela Volz 

Ölüm diyor ki: “Sen hayatı sevmek için dünyaya geldin.”

Wolf Erlbruch, Büyük Soru (2004) kitabından alıntıdır.

Ölüm ve yas zamanlarında çocuklara nasıl yardım edileceği, korku 
ya da travmaya neden olmadan durumu açıklama ve çocuklara nasıl 
teselli sunulacağı sorusu muhtemelen çoğu toplumda tartışılmaktadır. 
Bu konuyu ele almak zordur çünkü sevdiklerinin ölümü ve ölmesi ilgili 
doğrudan kişisel deneyimler (en azından Batı kültür alanında) giderek 
azalmaktadır. Bu da artan yaşam beklentisi ve ölümün ileri yaşlara kadar 
önüne geçildiğinin varsayılması ve özelleştirme, kurumlaşma ve böylece 
ölmenin ve ölü bedenle sürecin geniş çapta görünmez hâle getirilmesi ile 
ilişkilidir (Reinhardt ve Weber, 2008: 55). Yeni Çağ’a kadar ölmek, halka 
açık bir törendi. Ölen kişiye son nefesine kadar eşlik edilirdi ve ölen kişi 
orada bulunan herkese veda ederdi (Hopp, 2015: 143). Ölme sürecinin 
temel özelliği, “dramatik bir karakter olmadan, aşırı duygusal bir hareket 
olmadan, sadece törensel bir şekilde topluma entegre edilmiş ve korkusuzca 
gerçekleşen basitlik ve doğallıktı” (a.g.e.). Günümüzde ise insanlar nadiren 
aile ve arkadaş çevreleri gibi tanıdık bir ortamda vefat ederler. Bunun yerine 
daha çok bakım evleri veya hastaneler gibi kuruluşlarda hayatları son bulur. 
Ayrıca cenaze işlemleri de bir kurum tarafından yürütülür. Bu nedenle, 
özellikle bir çocuk veya genç, genellikle sevdiği birine alışılmış bir ortamda 
veda etme fırsatına sahip olmaz. Çoğu zaman çocukların (yabancı) ölümle 
doğrudan karşılaşmalarından kaçınmasının istenilmesinden dolayı bilinçli 
olarak defnetme sürecinden uzak tutulmaktadırlar. Ölüm ile başa çıkmayı 
öğrenmek giderek azalmaktadır (Reinhardt ve Weber, 2008: 55 vd.).
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Çocuklar henüz ölmeyi ve ölümü tam olarak anlamasalar da genç 
yaşta sevdikleri bir insanın, sevilen bir hayvanın veya bir aile üyesinin 
kaybını deneyimleyebilirler. Bu da onlar için ölümle ilgili soruları gündeme 
getirir (a.g.e., s. 56). Bu nedenle çocukların üzüntüsünde ve korkusunda 
yanlarında durmak, hepimizi ilgilendiren ve er ya da geç hepimizin 
karşı karşıya kalacağı bu zor konuya karşı tabuların yıkılmasında önem 
taşımaktadır. Resimli kitaplar (aynı zamanda yetişkinler için de) bu konuyu 
çocuklarla birlikte ele almak, bu zor zamanlarda biraz teselli ve umut bulmak 
için yararlı bir araç olabilir.

Çocuk ve gençlik edebiyatında ölüm konusuyla ilgili bilimsel 
tartışma, Almanca konuşulan ülkelerde ancak 1980’lerde başlar. Hopp 
ise gençlik edebiyatı araştırmalarının bu konuyu bugüne kadar ölçülü bir 
şekilde ele aldığına işaret etmektedir (Hopp, 2015: 41 vd.). Bu konuyu çocuk 
dostu bir şekilde ele alan ilk çocuk kitaplarından biri ise Elfie Donnelly’nin 
1978’de Alman Gençlik Kitabı Ödülü’ne layık görülen Servus Opa, sagte 
ich leise [“Merhaba Dede” Dedim Sessizce] (1977) adlı kitabıdır. Jürinin 
gerekçesine göre çocuk romanı sayesinde, “yaşam ve ölümün birbirine ait 
olduğunun farkına varılır. Buna ek olarak roman, kuşakların sorunlarını 
çözmenin anahtarını ortaya koymaktadır. Bu anahtar, öteki ile ilgilenmeye, 
onu kabul etmeye hazır olmaktır” (Arbeitskreis Jugendliteratur [Gençlik 
Edebiyatı Çalışma Grubu]). “Çünkü çocuk edebiyatındaki ölüm, jüriye 
göre şimdiye kadar bastırılmış, en iyi şekilde tanımlanmış, çoğunlukla 
reddedilmiş, [...] tabu bir sorundur” (Hopp, 2015: 42). 

Almanca kitap piyasasında artık ölüm, ölmek ve yas konularını 
ele alan, çocukların empatik bir şekilde onlarla yüzleşmelerini sağlayan, 
çözüm ve baş etme yöntemleri sunan birkaç çocuk kitabı bulunmaktadır.1 
Türk çocuk kitapları piyasasında da ölüm ve veda ile ilgili çevirisi yapılmış 
kitaplar bulunmaktadır. Çeviri bu açıdan yenilikçi bir işleve sahiptir 
1 Peter Härtling’in İhtiyar John (1981), Susan Varley’in Leb wohl, lieber Dachs [Elveda 
Sevgili Porsuk] (1984), Glenn Ringtved’in Warum, lieber Tod …? [Neden Sevgili Ölüm 
...?] (2001), Hermann Schulz’un Die schlaue Mama Sambona [Akıllı Anne Sambona] 
(2007) veya Wolf Erlbruch’un Ördek, Ölüm ve Lale (2007) adlı kitapları buna örnek olarak 
gösterilebilmektedir.
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(Lefevere 1992: vii). Bu sayede hedef dildeki yeni edebî türler ve konular 
edebî çoğul dizge kuramına entegre edilebilir (bkz. Çoğul Dizge Kuramı, 
Even-Zohar, 1990). Bunun bilinen bir örneği Tanzimat Dönemi’nin (1839-
1876) modernleşme hareketidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı ile siyasî 
ve kültürel yakınlaşmanın bir parçası olarak ilk edebî çeviriler, örneğin 
Fransızcadan (1859) Batı şiiri, felsefî diyalog ve roman gibi yeni bir edebî 
türü temsil eden ilk çeviriler gerçekleştirilmiştir (Berk, 2006: 2). Çeviri ile 
ölüm ve ölmek konulu çocuk kitapları da Türk çocuk edebiyatı sistemine 
dahil edilmiştir. İlklerden biri olarak Peter Härtling’in İhtiyar John (1994, 
Afa Yayınları) adlı kitabı gösterilebilir. Bunu Wolf Erlbruch’un Ördek, Ölüm 
ve Lale (2009, İletişim Yayınları) ve Elfie Donnely’in Ağlamak Güzeldir 
(2010, Çizmeli Kedi) adlı kitap çevirileri takip eder. Konuyla ilgili bulduğum 
tüm başlıklar, yerel çocuk edebiyatı kitaplarında bu konuyu ele almanın hâlâ 
zor olduğunu gösteren çevirilerdir. Buna ek olarak çevrilen kitapların bir 
kısmı kitap piyasasında satılmakta ve sadece ikinci el olarak bulunmaktadır. 
Bu durum, bu kitaplara olan erişimi daha da zorlaştırmaktadır. 

Bu çalışmada, iki resimli kitap; ölüm ve ölüm sürecinin nasıl 
yansıtıldığı, ölümden sonraki yaşamın nasıl aktarıldığı, hangi çözüm ve baş 
etme yöntemlerinin sunulduğu konusunda incelenecektir. Resimli kitaplar 
olarak Wolf Erlbruch’un Ördek, Ölüm ve Lale (2007) ve Antje Damm’ın 
Füchslein in der Kiste [Kutudaki Tilkicik] (2020) adlı eserler analiz 
edilecektir. 

4 yaş ve üstü çocuklar için önerilen Ördek, Ölüm ve Lale adlı 
kitap, bir gün birinin onu sessizce takip ettiğini fark eden bir ördeği konu 
almaktadır. Onun peşinden gelen ölümdür, ördek ve ölüm konuşmaya 
başlar. Bu sırada ölüm, kendisinin değil hastalık veya kazaların suçlu 
olduğunu açıklar. Ördek, ölümü aslında çok cana yakın bulduğunu fark eder 
ve arkadaş olurlar (bkz. Leinweber, 2017). Ölüm, ördeğe birkaç hafta eşlik 
eder. Bu süre zarfında ölüm hakkında konuşurlar ve beraber vakit geçirirler. 
Birlikte gölete giderler ve bir ağaç dalına otururlar. Bir gün ördek üşür ve 
ölümden onu ısıtmasını rica eder, bunun üzerine huzur içinde uyuyakalır ve 
ölür (bkz. Reinhardt & Weber, 2008: 59). 
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Füchslein in der Kiste [Kutudaki Tilkicik] kitabında bir tilki ormana 
gelir ve yanında domates çorbaları kavanozları ile dolu bir kutu taşır. Eti artık 
yiyemiyordur çünkü bunun için çok yaşlıdır. Önce tavşanlar ondan korkar 
ama sonra arkadaş olurlar. O, onlara hayat hikayelerini ve deneyimlerini 
anlatır ve nasıl sessizce sokulacaklarını öğretir. Tilki ölene kadar tavşanlar 
ona eşlik eder. Gece nöbeti tutup vedalaşırlar ve onu defnederler. Ancak 
tilki, onların anılarında daima yaşar (bkz. Leinweber, 2020).

Ölüm ve Ölüm Sürecinin Yansıtılması

Ördek, Ölüm ve Lale adlı resimli kitapta ölüm, iskelet gibi 
giyinmiş ve baş kısmı bir kafatası şeklinde kişileştirilerek yansıtılmaktadır. 
Genellikle elinde kırmızı bir lale bulunur, bunu ördek öldüğünde karnına 
bırakır. Lale, ayrıca yaşamın bir sembolüdür (Reinhardt & Weber, 2008: 
61). Burada ölüm korkutucu veya tehlikeli olarak yansıtılmaz. Ölüm, 
yaşamın bir arkadaşıdır, onu fark etmesek bile her zaman yanımızdadır. Bu 
nedenle yaşamın bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Ölüm, güler yüzlü 
ve kısmen sevgi dolu olarak yansıtılır. Ancak ördeğin ölüm nedeni burada 
açıklanmamaktadır. Hasta ve/veya yaşlı olup olmadığı bilinmemektedir. 
Çoğu çocuk kitaplarında sadece yaşlı insanlar veya yaşlı hayvanlar ölür. 
Çeşitli bedensel işlev sorunlarının ya da hastalıkların nedeni yaşlanmaya 
ya da yaşlı olmaya dayandırılır. Bu durum, Batı kültür bölgesindeki yüksek 
yaşam beklentisi ve nispeten düşük ölüm oranıyla ilişkilidir (a.g.e., s. 62 
vd.). Bu şekilde yaşlılık ölümü, en muhtemel ve çocukların kendileri için 
daha az tehlikeli veya korkutucu gördükleri bir ölüm çeşididir, çünkü buna 
algıladıklarında henüz küçük yaştadırlar. 

Füchslein in der Kiste [Kutudaki Tilkicik] kitabında ölüm 
kişileştirilmemiştir. Ona Ördek, Ölüm ve Lale kitabında olduğu gibi 
özellikler yüklenmemektedir. Sadece çevredeki nesneler, yani ormandaki 
mezar taşları ve tabutu temsil eden tilkinin sandığı, ölümün var olduğunu 
gösterir. Fakat resimlerdeki çevre sakinleştirici ve doğa ile uyum içinde 
görünür. Tilkinin ölüm nedeni yaşıdır. Kendisini çok yorgun hisseder, artık 
dişleri yoktur ve yakında buradan ayrılacağını bilir.
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Her iki kitapta da ölüm süreci, ölenlerin alışılmış ortamında 
gerçekleşir ve güvenilir kişiler, daha doğrusu arkadaşlar (tavşanlar), veya 
güvenilir ve duyarlı olan ölüm eşlik eder. Tilki, yakında buradan ayrılacağını 
fark eder. Bir akşam arkadaşlarına veda eder, kutusuna girer ve ölür. Ördek 
bir gece üşür ve ölüm tarafından ısıtılır, sonra nefes almayı bırakır ve ölür. 
Yaklaşan ölümle ilgili korku veya acı gibi duygular ele alınmaz. Bunun 
yanı sıra daha güzel bir yere gitmek (tilki için), daha doğrusu bilincinde 
olmadan güzel yerleri kaçırmak (gölet gibi) zorunda olmadığımızı fark 
etmek için bir dayanak bulunur. Çünkü siz artık orada olmadığınızda (ördek 
için) onlar da artık orada olmayacaklardır. Bu şekilde ölmek, huzurlu bir 
uykuya dalış olarak aktarılır. Füchslein in der Kiste [Kutudaki Tilkicik] 
kitabında geleneksel bir ölüm ritüeli yansıtılır. Tavşanlar bütün gece ölü 
tilkinin yanında otururlar ve gece nöbeti tutarlar. Ertesi sabah bir çukur 
kazıp tilkiyi defnederler. Ardından bir veda şarkısı söylerler. Bu yansıtma, 
daha önce bahsedilen, modern zamana kadar yaygın olan aile ve arkadaşlar 
topluluğunda veda töreni ile ölüm ritüellerine çok yakındır ve teselli edici 
bir etkiye sahiptir.

Ölümden Sonraki Sürecin Yansıtılması

Ördek, Ölüm ve Lale kitabında ördek ile ölüm, ölümden sonraki 
yaşamın nasıl olabileceği hakkında konuşurlar. Bu sırada cennet ve cehennem 
kavramlarına ilişkin düşünceler dile getirilir fakat bu kavramlar onaylanmaz 
veya çürütülmez. Ördek, soydaşlarının cennet hakkındaki görüşlerini anlatır. 
Buna göre bir melek olarak bir bulutun üzerinde oturulduğunu ve yeryüzüne 
bakıldığını söyler. Fakat aynı zamanda cehennemden bahseden ördekleri 
de anlatır. Cehennem, iyi olunmadığı zaman kızartılabilecekleri bir yerdir. 
Ölüm, ördeğin düşüncelerini eğlenceli bulur. “Her şey mümkündür.” der. 
Ölüm sonrası hakkındaki soru ise açık kalır. 

Füchslein in der Kiste [Kutudaki Tilkicik] kitabında ölüm sonrasından 
çok kısa söz edilir. Tilki, gittiği yeri bilmediğini ama bu yerin kesinlikle 
güzel bir yer olacağını söyler. Ayrıca tavşanların onu düşünmesi gerektiğini 
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söyler, böylece (ölümden sonra) yalnız kalmayacağını düşünür. Bununla 
birlikte ölümden önceki yaşam ve ölümden sonraki yaşam arasındaki 
bağlantının hatırlama yoluyla mümkün olduğu fikri aktarılır. Ölümden 
sonraki yaşam hakkında konuşulan belirsizlik, Batı kültüründen incelenen 
çeşitli resimli kitapların bir niteliğidir. Bu kitapların birçoğunda ölümden 
sonraki yaşama dair somut yansıtmalardan kaçınılmıştır. “Ölümden sonraki 
yaşama dair işaretler, daha doğrusu ölümden sonra yaşamın devam etmesi, 
kitaplarda çok az yer alır ve belirsizliğini korur.” (Reinhardt & Weber, 2008: 
71). 

Çözüm ve Baş Etme Yöntemleri

Ördek, Ölüm ve Lale kitabında ölüm kişileştirilmiş biçimde gösterilir 
ve bu nedenle öykünün merkezi unsurudur. Ölüm ve ölüm süreci merkezde 
yer alır. Bu noktada sevilen birinin ölümünden sonra yakınları için çözüm 
ve baş etme yöntemleri sunulmamaktadır. 

Füchslein in der Kiste [Kutudaki Tilkicik] kitabında ise ölen kişiyi 
hatırlama unsuru, merkezdeki baş etme yöntemi olarak adlandırılmalıdır. 
Buradaki teselli edici anılar, tilkinin onlara anlattığı ve tavşanların onu 
çok özlediklerinde anımsayacakları hikayeler ile ilişkilidir. Domates 
çorbası yemek gibi ortak aktiviteleri tekrar etmek de teselli edici olarak 
gösterilmektedir. Kitabın sonunda “Bu her zaman yardımcı oldu!” ifadesi 
kullanılır. Kitabın akışında aynı zamanda kuşaklar arasındaki aktarım 
unsurunun önemine de işaret edilir. Tilki; açlık ve tehlike, aynı zamanda 
yaşamın sevinçleri hakkındaki deneyimlerini anlatır ve bilgisini genç nesle 
aktarır. Tilki, tavşanlara nasıl sessizce sokulacaklarını öğretir ve böylece 
şimdi ve gelecekte bu becerinin aktarılması devam eder. Dolayısıyla ölen 
kişiden bir beceri öğrenmek ve ölümünden sonra bu becerinin topluluğa 
kazandırılması, bir baş etme yöntemi olarak görülebilir.

Sonuç

Ölüm ve ölümle ilgili çocuk kitapları az bulunur ve bu nedenle çok 
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değerlidirler. Bu kitaplarda; ölüm, ölmek ve yas ile empatik ve teselli edici 
bir şekilde başa çıkmak, yas ve korkularında çocuklara yardım etmek, umut 
vermek için çeşitli şekillerde girişimlerde bulunulur. İncelenen resimli 
kitaplarda görüldüğü üzere ölüm bazen kişileştirilmiş biçimde yansıtılır, 
bazen ise sadece var olur ve görünmezdir. O, hissedilebilir. İncelenen 
kitaplarda ölüm süreçleri çok kısa ele alınır, ölen kişinin duyguları veya 
korkuları neredeyse hiç ele alınmaz. Burada ölüm huzurlu ve acısız bir 
uykuya dalış olarak yansıtılır. Füchslein in der Kiste [Kutudaki Tilkicik] 
kitabında ölüm süreci, geleneksel ritüel olan vedalaşma ve gece nöbetinin 
ardından defnetme süreci tilkinin arkadaşları ile yansıtılır.

Her iki kitapta da ölüm sonrası hakkındaki düşünceler çok belirsizdir. 
Çeşitli olasılıklar ele alınır. Melekler, cennet ve cehennem kavramları 
Ördek, Öüm ve Lale kitabında düşünülmüştür ancak bunlardan hiçbir 
onaylanmaz veya çürütülmez. Tilki ise “güzel” bir yere gideceğine inanır. 
Ölümden sonraki yaşam hakkında beklentiler Hıristiyan/dinî beklentiler ile 
uyumludur. Ancak somut bir tasarımdan vazgeçerler ve ölümden sonra bir 
yaşamın olup olmadığı sorusunu açık bırakırlar.

Çözüm ve baş etme yöntemleri konusunda sadece Füchslein in der 
Kiste [Kutudaki Tilkicik] kitabında yöntemler önerilmektedir. Örneğin, anı 
yönteminde ölen kişilerin hikayeleri anlatılır ve birlikte gerçekleştirilen 
aktiviteler tekrarlanır. Fakat aynı zamanda nesiller arasındaki bağının 
önemine, bilgi ve becerilerin genç nesillere aktarılmasına da değinilir. Bir 
diğer önemli yöntem burada gösterildiği gibi, aile ve arkadaşlarının yanında 
ölen kişiye veda etme ritüelidir. Ölen kişinin yanında kalmak ve daha 
sonra topluluk tarafından defnedilmesi, teselli edici bir süreç olarak kabul 
edilebilir. 

Böyle harika kitapların olması çocuklar için bir nimettir. Sadece, 
ebeveynlerin bunları çocuklarıyla birlikte okumaya cesaret etmesi gerekir. 
Elbette, ölümle ve ölmekle yüzleşmek acı verici bir süreçtir ancak bunu 
yapmamak çok daha acı verir.
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Bitmesine İzin Verilmeyen Savaş: Açlık Oyunları Örneği

Suzan Deniz

Militer bir olgu olarak bilinen savaş, aynı zamanda sosyal ve politik 
bir olgudur. Karşı taraftaki dış etmenlerin yanı sıra aynı zamanda içsel/yerel 
topluluklar karşısında savaşılan yapılar da savaşın tarafları olarak hareket 
etmeleri olasıdır. Michel Foucault’nun 1970’lerde üzerine seminerler 
verdiği biyopolitika olgusunun politik iktidarını tanımlayan yönetimsellik 
ve onun aygıtları, söz konusu yönetimselliğin kontrol ettiği bireyler üzerinde 
uyguladığı güç hakkındadır. Bu aygıtlar arasında insanların hastalıklarını 
tedavi eden hastane kurumu ve hastabakıcılık eylemi, kanunlara karşı 
gelindiğinde uygulanacak cezanın kararlaştırıldığı ve verildiği hukuk 
kurumları, nüfus kontörlünü, eğitimi çevresini de kapsayan ve genel olarak 
cinselliğin bir düzenlemeye tabi tutulduğu kurumlar bu aygıtlar arasında 
sayılabilir.  Söz konusu aygıtlar sayesinde yönetim, kendi sürekliliğini 
sağlamak adına bireyleri bir takım disiplin mekanizmalarına tabi tutar. 

Foucault söz konusu aygıtları, Biyopolitikanın Doğuşu adlı 1978-
9’da vermiş olduğu bir dizi seminerin derlemesinden oluşan kitabından 
önce sunmuştur. Toplumun siyasi ve kültürel normlarının günümüze kadar 
nasıl oluştuklarını anlatan belli başlı kimi öğeleri ise 1960’lar ve 1970’lerde 
yazdığı kitaplar üzerinden örneklendirmiştir. Bunların arasından Kliniğin 
Doğuşu (1963), Kelimeler ve Şeyler (1966), Hapishanenin Doğuşu (1975) 
ve Cinselliğin Tarihi (1976) adlı eserleri politika tarafından o zamanki 
sosyal, kültürel ve politik şartlara göre ne şekilde oluşarak nasıl bir episteme 
oluştuğunu tartışmıştır. 1978 ve 1979’da ise söz konusu mefhumların 
ve diğer yönetim aygıtlarının nasıl çalıştıklarını tartıştığı seminerlerini 
vermiştir. Klinik (sağlık sistemi), hapishane (ceza ve düzeltim sistemi) ve 
cinsellik (nüfus kontrolü) gibi olguları üzerinden modern iktidarın, yani 
yönetimselliğin kendi yönetim anlayışına göre toplumu şekillendirdiğini 
anlatmaya çalışmıştır. 
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Biyopolitik yönetim anlayışında bireyin refahı, çeşitli sosyal 
servislerden yararlanması temel amaç iken, çağdaş edebiyat eserlerine 
bakıldığında eğitim, sosyal imkanlar, altyapı hizmetlerine erişim, sağlık 
hizmetleri gibi konular yerlerini daha çeşitli olgulara bırakmıştır. Yazının 
odağı olan savaş, daha önce de belirtildiği üzere militer ve toplumun 
genelinden çoğunlukla uzak bir olay olsa da söz konusu olgunun 
yönetimselliğin bir parçası olarak, bir yönetim aygıtı olarak kullanıldığını 
görebiliriz. 

Savaşlar genelde politik veya sosyal olgular sebebiyle başlayıp 
uzun veya kısa süreli olarak devam ederler; fakat ekonomik açıdan da 
masraflı olduklarından sona erdirilmesi hem yönetimselliğin hem de 
toplumun yararınadır. Fakat Suzanne Collins’in gençlik edebiyatı serisi 
olan Açlık Oyunları’nda savaş; bir olaylar silsilesi olmaktan çıkartılıp, 
bitmesine izin verilmeyen ve politik bir olgu olarak kullanılan bir şekle 
büründüğü görülebilir.  Savaş da artık yönetimselliğin bir aygıtı olmuştur 
ve diğer aygıtlar gibi çeşitli zaman ve yerlerde toplumun karşısına sürekli 
çıkarılmakta, unutulmasına izin verilmemektedir.    

Eşitlikçi bir yönetimde bireylerin refahı hedeflenirken tam tersi 
durumlarda bu mekanizmalar/aygıtlar bireyler üzerine olumsuz bir disipline 
etme hissi bırakırlar. Arka planda bir iç savaşın yaşanmış olduğu anlaşılan 
Suzanne Collins’in Açlık Oyunları eserinde, ana karakter Katniss Everdeen 
ve yaşadığı kısıtlanmış çevre üzerinden, üstünden yaklaşık 75 yıl geçmiş 
olmasına rağmen iç savaşın etkilerinin halen sürdüğü görülebilir. 

 Kazanan taraf olan Başkent ve fiziksel olarak çevresine konumlanmış 
mıntıkalarken, kaybeden mıntıkalar,  yönetimsellik anlayışı ve kontrol/
disiplin aygıtları yüzünden coğrafi olarak yakın olsalar da birbirlerinden 
epey ayrıdırlar. Söz konusu mıntıkalar ayrıştırılmış, ayrımcılığa uğramış 
ve sömürgeleşmiş haldedirler. Bu noktada savaş olgusu, Başkent’in 
sürekli olarak kaybeden mıntıkalara hatırlattığı, içinde yaşamaya zorladığı 
bir denetim aygıtı haline gelmiştir. Aynı zamanda savaş, Başkent’in 



31

yönetimselliğinin getirdiği bir politik yapıdır. Bunun uzantısı olarak çeşitli 
mıntıkalarda yaşayan insanların yaşam alanlarına kısıtlama getirilmesi; 
eğitim, sağlık, sosyal güvence, çalışma hakları gibi vatandaşlık ve birey 
haklarının ellerinden alınması söz konusudur. Bu noktada savaş, toplumu 
ve bireyleri disipline etme amacı ile kullanılan bir araç olur. Bu şekilde 
bir disipline etme veya birey üzerinde tahakküm kurma biyopolitik bir 
yönetimselliğin amacı değildir:

“Foucault’un biyo-iktidar kavramı ile anlatmaya çalıştığı şey asıl 
itibariyle; iktidarın ya da iktidarların bireyler üzerinde otorite 
ve tahakküm kurmalarının önüne geçecek, bireyi merkeze alan, 
bireyin yaşam alanına saygı duyan, amacı kendi gücünün üstünde 
hiçbir güç olmadığını bireylere her daim hissettirmeyen, ancak 
bunun yanında hukuk kuralları çerçevesinde kendi normlarına 
sahip çıkan bir iktidardan bahsetmektedir.” (Apalı, s.295) 

Çağdaş edebiyat serilerinden Alaycı Kuş üçlemesinde, Suzanne 
Collins, biyopolitik bir iktidarın distopik bir çevre oluşturarak çeşitli olguları, 
özellikle de savaş olgusunu, sürekli bir disipline etme aracı olarak kullandığını 
gösterir. “[t]ematik özellikleri çerçevesinde, [Alaycı Kuş üçlemesi] sadece 
Panem’e değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz toplumdaki belirli politik 
ve ekonomik güçlere referans yaparlar” (Clemente, s.21) ve yönetimsellik 
savaş aracılığı ile sınırsız bir agresyonun kullanılmasını onaylar (Butler, s.4). 
Romanlarda kurgulanan ve gelecekte geçtiği varsayılan Panem ve yönettiği 
mıntıkalardaki politik düzen, daha sonrasında Foucault’nun neoliberalizm 
başlığı altında toplayacağı bir dizi yönetimsellik aracı sayesinde yönetilen 
bir düzendir. Foucault’a göre, sağlık, eğitim, ceza sistemi, ekonomiye yön 
veren parametreler yönetimsellik olarak adlandırdığı bir mekanizmanın, 
ya da politik bedenin, parçalarını, daha doğrusu uzantılarını oluştururlar. 
Yönetimsellik varlığını bu sistemlerin, veya aparatların, ne derecede iyi 
işlediğine göre sürdürebilir; aksi durumlarda yönetimsellik gücü bünyesinde 
toparlayamaz ve problemler oluşur. 

Butler, yönetimselliğin bu problemlerden arınmak adına toplumu 
süreğen bir paranoya içine itmesini ve savaşın sürekli kullanılan bir araç 
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olarak kullanışlı hale getirilmesini şöyle açıklar: “Terörizme karşı savaşı 
sonsuz bir savaş olarak hayal eden ebedi bir paranoya kendisini sürekli haklı 
çıkarmak istemektedir.” (Butler, s.34) Başkent’in olası bir ayaklanmayı da 
önlemek, çıkması halinde hemen bastırabilmek adına 75 yıldan fazla zaman 
önce olmuş savaşı bir çeşit periyodik olimpiyat oyunu gibi kullandığı 
görülebilir.  

 Katniss Evedeen’in başkahramanı olduğu seride, Collins savaş 
durumunu Katniss’in ailesinin içinde yaşadığı yoksulluk üzerinden 
tanımlıyor. Aile hala süren savaş zamanındaki gibi yoksulluk içinde bilerek 
yaşatılan bir çevrede yaşarken, savaşın getirdiği olağanüstü durum halini 
Katniss şu şekilde tanımlıyor:

“Yoksulsanız ve bizim gibi açlığın sınırında yaşıyorsanız, 
bilet karşılığında adınızın kuraya daha çok girmesini 
tercih edebilirdiniz. Her bilet, bir kişinin yıllık tahıl ve yağ 
istihkakına denk gelirdi. Bunu ailenizdeki diğer kişilerin 
yerine de yapabilirdiniz. On iki yaşımdayken, adım kuraya 
dört ayrı kağıtta birden girmişti. Biri zorunda olduğum; diğer 
üçü ise kendim, Prim ve annem adına tahıl ve yağ demek 
olan üç bilet almak içindi.” (Collins, s.21)

Savaş zamanında karne, taksim sistemi, kupon gibi düzenlemeler 
ile verilen yiyecek ve içecekler, 12. Mıntıka’da halen bir olağanüstü hal 
durumundaymışçasına dağıtılmaktadır. Ailesi için daha fazlasını isteyen 
bireyler ise, ki romanda çocuk veya ilk gençlik çağındaki insanlar olmak 
durumundadırlar, sonu ölümle bitme riski taşıyan oyunlara katılmayı göze 
almak zorundadır. Bu durum ise süreğen bir savaş halinin doğrundan 
çocuklar üzerindeki etkisini örnekler. 

Yiyecek istihkakı dışında, savaş halinin düzenleyici bir etkisi nüfus 
kontrolü açısından da romanda örneklenebilir. “Hasat günleri, Başkent’in 
nüfus sayımı gerçekleştirmesi açısından da işe yarıyordu. On iki ile on sekiz 
yaş arasındaki çocuklar, halatlarla çevrili bir alanda yaşlarına göre ayrılarak 
diziliyordu.” (s.24) Nüfus kontrolünün de sağlandığı Hasat günü, yine 
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yönetimsellik anlayışının, nüfusu sayılar ve çeşitli istatistikler üzerinden de 
kontrol altına almasına yarıyordu. Hasat günü yalnızca her mıntıka da belli 
yaş aralığında kaç kişinin olduğunu değil, bunların ne oranda kız veya erkek 
çocuğu oldukları, aldıkları bilet sayısı üzerinden sosyo-ekonomik durumları 
gibi verileri de Başkent’in elde etmesini sağlıyordu. Katniss’in daha önce 
de kitapta bahsettiği üzere mıntıkalarda, Damar olarak tabir edilen ve daha 
çok o mıntıkaya atfedilmiş olan iş koluna mensup bir çalışan sınıfı ve 
zanaatını ve malını satan bir tüccar sınıfı olduğu anlaşılıyor. Kurada adı 
çıkan çocukların hangi sınıfa mensup oldukları yine Başkent’in veri üzerine 
kurulu kontrol etme mekanizmasını da destekler böylece. 

Gerektiği zaman savaş veya çatışma durumunda asker veya güvenlik 
kuvveti olarak kullanılabilecek çocukların ve gençlerin belirlenmesinden 
sonra Hasat seremonisi bir hikaye anlatıcılığı ile devam eder: “[…] bir 
zamanlar Kuzey Amerika olarak bilenen yıkılmış medeniyetin küllerinden 
doğan Panem’in tarihinden bahsederler; felaketleri, kuraklıkları, fırtınaları, 
yangınları, denizin yükselerek karanın büyük kısmını yuttuğu zamanları 
sıraladıktan sonra, geriye kalan kısıtlı kaynaklar için girilen korkunç 
savaşa geçerdi.” (s.26) Her Hasat töreni öncesinde yapılan bu seremonide 
mıntıkaların birbirleriyle olan savaşı öncesinde olan doğa olaylarını 
mitolojik bir yaratılış hikayesi gibi aktararak kendi postmodern mitolojisini 
de oluşturmuş oluyor. Analitik ve mantığa göre hareket eden bir politik 
mekanizmanın mitolojik bir hikaye anlatıcılığına başvurması yine bu 
hikayenin peşinde olan savaşa daha köklü, toplumun bilinçaltına kök salacak 
bir yapı inşa etmesinden ileri geliyor. 

Geçmişte yaşanmış savaşın bu denli bir mitolojisinin oluşturulup, 
devamlı anlatılıp, sürekliliğinin sağlanmasından sonra Katniss savaşın bu 
şekilde hatırlatıcı, bitmesine izin verilmeyen ve kullanışlı bir olgu olduğunu 
direkt olarak tanımlar: 

“Sonrasında, mıntıkaların Başkent’e karşı ayaklandığı Karanlık 
Günler geliyordu. Bu ayaklanmada on iki mıntıka mağlup ve on 
üçüncüsü yok edilmiş; ayaklanmanın ardından imzalanan İhanet 
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Anlaşması, barışı garanti altına alan yeni kanunları ve Karanlık 
Günler’in bir daha asla yaşanmaması için her yıl tekrarlanarak bize 
geçmişte ne olduğunu hatırlatacak Açlık Oyunları’nı getirmişti.” 
(s.26)

Savaşın hikayesinin, daha doğrusu mitolojisinin bu şekilde ortaya 
konması mıntıkalarda yaşayan toplulukları disipline etme ve yönetimselliğini 
sürdürmenin yanı sıra ayrıca önleyici bir tedbir olarak da kullanılmaktadır: 
“Bir başka ayaklanmadan sağ çıkma şansımızın ne denli düşük olduğunu asla 
unutmamamızı istiyorlardı.” (s.27) 12 adet mıntıkanın nüfusları göz önünde 
bulundurulduğunda, Başkent’in insan sayısı açısından kimi mıntıkaları 
yanına çekse de savaş durumunda şansı olmayabilir; fakat güdülen strateji 
Oyunlar üzerinden bir önleyici disiplin cezası olarak işlev göstermektedir. 
Katniss ve kendi jenerasyonu, ve savaşı görmemiş daha yaşlı jenerasyonlar 
katılmadıkları ve katılmamama olasılıkları olan bir savaşın sürekli cezasını 
çekmek durumunda bırakılmaktalar. Hatta denebilir ki, Açlık Oyunlarında, 
katılmadıkları bu savaştaki tarafların temsilcileri olarak öldürülürler. 
Oyunlara katılan her çocuk, aynı mıntıkadan geliyor olsalar bile, ve hatta 
Oyunlar için profesyonel olarak hazırlanmış ve Başkent’in yanında olan 
mıntıkalardan geliyor olsalar da, her çocuk bir diğerine nazaran öldürülmesi 
gerek bir ‘öteki’dir. Başkent’in hala süren savaş politikasına göre de ötekinin 
ortadan kaldırılması gereklidir; Katniss ve Peeta gibi aynı mıntıkadan 
geliyor ve benzer kaderleri paylaşıyorlar olsa da. Empoze edilen savaşta 
çocuklar ve gençler en yakınlarını ‘diğer’ olarak görüp, hayatta kalabilmek 
adına onun da hayatını elinden almak zorunda kalırlar. 

Sadece Başkent’te yaşayan çocukların katılmaktan muaf oldukları, 
ama geri kalan mıntıkalardaki çocuk ve gençlerin zorunlu olarak katıldıkları 
Açlık Oyunlarında, paralı asker yetiştirilircesine katılabilecekleri yaşa kadar 
oyunlara hazırlanan çocuklar da yine Başkent’in sürekli savaş durumunun 
örnekleridirler. “Kariyer Haraç” olarak adlandırılan bu çocuklar muhtemelen 
oyunlara katılma yaşı olan on iki yaş öncesinde de profesyonel savaş eğitimi 
almakta ve oyunlara ‘galip gelebilme’ adına katılmaya hevesli olmaktadırlar: 
Katniss’in de tanımladığı gibi “[…] hayatları boyunca bunun için eğitilmiş 
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çocuklarla karşı karşıya kalacaktı. Benim iki-üç katım erkeklerle. Bir bıçakla 
sizi öldürmenin yirmi ayrı yolunu bilen kızlarla. Ah, elbette benim gibileri 
de olacaktı orada. Gerçek eğlence başlamadan önce ayıklanacak haraçlar.” 
(s.46-7). Normal bir ordudaki askerler öncelikli olarak ülkelerini koruma 
amacı ile askeri eğitimden geçerken, paralı askerler romanda belirtildiği 
gibi kariyerlerini, yani hayatlarını, askerlik mesleği üzerine kurmuşlardır. 
Bu askerler bir ülkenin ordusundaki askerlerin ülkelerine hissettiği duygusal 
bağdan yoksundurlar; savaşmalarının karşılığında paralarını alırlar. Kariyer 
haraç olarak tanımlanan bu çocukla da herhangi bir duygusal bağlılıkları 
olmadan, bir savaş alanı olarak gördükleri Oyunlarda zafer kazanabilmek 
adına eğitim alırlar. Aynı mıntıkadan gelen kimi kariyer haraç çocuklar birlikte 
hareket eder görünse de, zaferi elde etmek adına acımasızca birbirlerini de 
öldürmektedirler. Örneğin, Açlık Oyunları’nda, Oyunun son safhalarına 
gelinmişken Başkent’ten aynı mıntıkadan gelen çocukların sona kalması 
durumunda her iki çocuğun da galip sayılacağı anonsu gelmiştir. Fakat, 
galipler Katniss ve Peeta olmak üzereyken Başkent bu kararını bozmuş ve 
onları birbirlerine karşı savaşmak durumunda bırakmıştır. Oyunlardan galip 
değil de hayatta çıkmak isteyen Katniss ve Peeta, kendilerine dayatılan 
savaşı reddederek hayatlarından vaz geçme kararı alma yoluna gitmişlerdir. 
Bu çocuklar Kariyer Haraç çocuklar arasından çıkmış olsalardı, galibiyet 
adına birbirlerine karşı durmaktan imtina etmeyecekleri anlaşılabilir, çünkü 
savaş sorgusuz olarak uydukları bir aygıttır.  

Sonuç olarak, Collins’in distopik bir yeni gençlik romanı olarak 
kaleme aldığı Alaycı Kuş serisi, ve serinin birinci kitabı olan Açlık Oyunları, 
öncelikli olarak distopik edebiyatın başarılı bir eseridir. Buna ek olarak, 
romanların biyopolitika açısından ve yönetimselliğin kullandığı araçlar 
açısından incelendiğinde savaş olgusunun da, her ne kadar belli sürelere 
kısıtlı olan bir olay olsa da, yönetimsellik tarafından şekillendirilerek 
çocuklar üzerinde oluşturduğu şiddetin etkisi görülebilir. 
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“Çizgili Pijamalı Çocuk” Üzerine Bir İnceleme: 

Kitap ve Film Karşılaştırması

Derya Oğuz 

İrlandalı genç yazar John Boyne’un 2006 yılında yayımlanan 
kitabı “Çizgili Pijamalı Çocuk” 1, her ne kadar kitap raflarında çocuk-
gençlik kitapları arasında yer alsa da esasında kitlesi tartışılır bir Holokost2 
roman. Zira kitabın Türkçe çevirisinin arka kapağında “Bu kitabı okumaya 
başladığınızda dokuz yaşında bir çocukla yolculuğa çıkacaksınız (ama bu 
kitap dokuz yaşındakiler için değil)3” ifadesi yer alıyor. Kitap, 2. Dünya 
Savaşı sırasında babası Nazi subayı olan ve görev sebebi ile ailesiyle birlikte 
Polonya’ya taşınmak zorunda olan dokuz yaşındaki Bruno’nun hikayesini 
çok yalın ve etkileyici bir dille anlatıyor. Yalın ve etkileyici olmasının en 
önemli sebebi, romanın bir çocuğun gözünden yazılmış olması. Savaşın 
ortasında kendine oyun ve sevgiden bir alan açarak kendi evrenini yaratan, 
etrafındakilerle bağ kurarak dost edinmeye ve mutlu olmaya çalışan bir 
çocuğun yalın, masum, saf ve temiz dünyasına tanıklık ediyoruz adeta. 

John Boyne, İrlanda’nın günlük gazetesi The Irısh Times’a verdiği 
röportajda 15 yaşında okuduğu Holokost romanlardan etkilenerek konuya 
ilgi duyduğunu belirtiyor. Boyne, Yahudi yazar Elie Wiesel’in kaleme aldığı 
“Night” ve Primo Levi’nin “The Periodic Table” adlı eserlerinden çok 
etkilendiğini ve sonrasında Yahudilerin savaş döneminde yaşadıklarıyla ilgili 
birçok farklı kaynağı taradığını söylüyor. 20’li yaşlarının başında yazarlık 
kariyerine başlayan 1971 doğumlu Boyne, aslında o yıllarda bu konuyla 
ilgili bir roman yazmayı düşünmediğini ancak bir gün zihninde beliren bir 
1  Kitabın orijinali “The Boy in the Striped Pyjamas” adıyla İngilizce olarak 
yayımlanmıştır.
2  Holokost, İbranice “olah” sözcüğünün Yunanca çevirisidir. İbranice HaŞoa olarak da 
bilinen sözcük, “bütün, tamamen” anlamındaki “holos” ve “yanıp kül olmak” anlamındaki 
“kaustos” sözcüklerin birleşiminden oluşuyor. 
https://www.britannica.com/story/what-is-the-origin-of-the-term-holocaust 
3 Kitabın orijinalinde 10. Yıldönümü özel baskısında bu ifade yer almıyor.

https://www.britannica.com/story/what-is-the-origin-of-the-term-holocaust
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görüntünün etkisiyle sürecin başladığını anlatıyor. Zihninde oluşan görüntü, 
bir tel örgünün iki tarafında oturan iki küçük çocuk. Ve böylelikle başlıyor 
Boyne günlerce başından kalkmadan romanı bir solukta yazmaya. Türkçe 
çevirisini Tülin- Tayfun Törüner’in gerçekleştirdiği romanın özeti şöyle:

Bir gün arkadaşlarıyla oynadıktan sonra eve dönen dokuz yaşındaki 
Bruno, Nazi subayı olan babasının görevi sebebiyle yaşadıkları yerden 
ayrılmak zorunda olduğunu öğrenir. Ailesi ve hizmetçileri ile birlikte 
Berlin’deki beş katlı güzel evini, arkadaşlarını, büyükanne ve büyükbabasını 
bırakıp Polonya’ya taşınmak zorunda kalır. Geldikleri yere ve yeni eve 
alışmakta zorlanan Bruno, etrafı keşfetmek ister ancak ailesi tarafından buna 
izin verilmez çünkü ev, Yahudilerin toplandığı ve soykırımın gerçekleştiği 
Auschwitz kampının yakınındadır. Evin annesi Elsa bundan çok rahatsızdır. 
Bruno evin odalarından kampı ve oradaki çocukları görür; herkes çizgili 
pijamalar giymektedir ve barakalar vardır. Gördüğü yerin bir çiftlik 
olabileceğini düşünen Bruno, önce on iki yaşındaki ablası Gretel ile kamp 
hakkında konuşur. Anne ve babasına oradaki çocuklarla oynamak istediğini 
söyler ancak olumsuz cevap alır. Bruno’nun babası Ralf, oradakilerin insan 
olmadığını söyleyerek Bruno’nun kafasını karıştırır. Merakı, Bruno’yu bir 
gün gizlice arka tarafa, oradan ormana ve nihayet kampın tel örgülerine 
götürür. Tel örgülerin arkasında ufak tefek bir çocuk oturmaktadır. Ona 
merhaba diyerek konuşur ve sohbet etmeye başlarlar. Kendisiyle aynı yaşta 
olduğunu hatta aynı gün doğduklarını öğrenir. Aralarında tatlı bir arkadaşlık 
ve dostluk gelişir. Bruno yasaklara rağmen gizlice tel örgülerin yanına 
gelir ve sık sık Shmuel ile vakit geçirir. Ona yiyecek getirir, oyun oynamak 
ister ancak tel örgüler buna müsaade etmez. Aralarındaki dostluk gittikçe 
güçlenir, paylaşımlar artar. Bu arada Bruno’nun annesi kampta insanlara 
yapılanlardan haberdar olmuştur ve çok mutsuzdur; kampta olanlarla ilgili 
eşi Ralf ile konuşur, oradan ayrılmak ister. Bir süre sonra durumu kontrol 
edemeyeceğini anlayan Ralf, ailesini buradan götürmeye karar verir ve bunu 
ailesine açıklar. Bruno, bunu öğrendiğinde üzülür ve arkadaşına haberi verir. 
Shmuel ise kampta birçok zorluk yaşamaktadır. Babası ortadan kaybolur. 
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Bunu öğrenen Bruno, birlikte geçirecekleri son günde arkadaşına yardım 
etmeye karar verir. Shmuel, Bruno’ya kampta fark edilmemesi için çizgili 
pijama giydirir ve tel örgülerin arkasına geçerek birlikte babasını aramaya 
koyulurlar. Kampa doğru ilerlediklerinde kendilerini birden bir kalabalığın 
ve hengâmenin ortasında bulurlar. İnsanlarla birlikte bilmedikleri bir 
istikamete doğru istemsizce sürüklenirler. Nazi askerleri onları büyük 
bir odaya toplar ve kapıları kapatır. Ne olduğunu anlayamayan Bruno, 
Shmuel’in elini sıkıca tutar. Sonrasını tahmin etmek zor değil maalesef. 
Geride kalan, sadece karanlıktır ve bir de Bruno’nun tel örgülerin yanında 
bıraktığı giysileri.

Kitapta insanlığa zarar veren savaş dönemi ve bunun o dönemde 
yaşayan insanlara ve hayatlara yansıması, örtük bir biçimde hatta tam tersi 
bir çocuğun dünyasındaki güzellikler üzerinden okuyucunun alımlamasına 
bırakılarak anlatılıyor. Neredeyse hiçbir çirkin sahne tasviri yok. Ne var ki 
zihinlerde dönemle ilgili var olanlar, romanı okurken imgelemimizi ister 
istemez harekete geçiriyor. Konuyla ilgili çok fazla bilgisi olmayan genç 
ya da çocuk okurlar ne düşünür tabii ki tartışılır ancak belki de okuyucuyu 
konunun araştırılmasına sevk ederek her yönüyle düşündürücü ve öğretici 
olabilecek bir roman. Oyun oynaması ve dünyayı tanıması gereken yaşta 
hayatın karanlık yüzüyle tanışan çocukların hikayesi olarak Çizgili Pijamalı 
Çocuk, karanlığın ortasında adeta bir ışık yakarak, savaşı geçersiz kılan bir 
atmosfer yaratıyor ve dostluk, arkadaşlık, sevgi temalarıyla insanın içini 
ısıtıyor. Bruno’nun Shmuel için evden yemek kaçırdığı sahneler ve dostluk 
göstergesi olarak tel örgünün arkasından Shmuel’in elini tuttuğu sahne 
buna verilebilecek en güzel örneklerden. Ve ne yazık ki birlikte karanlığa 
giderken birbirlerinden cesaret aldıkları ve el ele tutuştukları son sahne.

Roman, aynı zamanda sinema filmi olarak çekildi. 2008 yılında 
Miramax tarafından sinemaya uyarlanan roman, birçok ödülün yanı sıra 
İrlanda’da çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlarına verilen CBI The Book of 



40

the Year Awards 4 (Yılın Kitabı) edebî ödülüne layık görüldü. İrlanda’da 80 
hafta çok satanlarda zirveyi bırakmadı, birçok dile çevrildi, yayımlandığı 
ülkelerde çok ses getirdi, ülkemizde 63. baskısını yaptı, New York Times 
çok satanlar listesinde yer aldı, birçok ülkede Alman Gençlik Edebiyatı 
Ödülü (Deutscher Jugendliteraturpreis) gibi hatırı sayılır ödül aldı5. Bunun 
yanı sıra uluslararası alanda sinemada birçok ülkede gösterime giren film, 
en az kitap kadar başarılı oldu ve birçok ödülü kucakladı. Ülkemizde ise 
Netflix’te izleyici ile buluşan film, günden güne ilgi çekiyor.

Kitap uyarlamaları olarak çekilen sinema filmleri, göstergebilim 
temelinde Roman Jakobson’a (1959) göre dil içi (intralingual) ve 
dillerarası (translation proper) çeviriden farklı olarak gösterge dizgesinin 
konumu bakımından göstergelerarası (intersemiotic) çeviri olarak kabul 
edilebilir; zira yazılı bir ürünün okuyucuyla arasındaki iletişim kanalı 
yazıdır ve dillerarası çeviride de yine aynı iletişim kanalı söz konusudur. 
Henrik Gottlieb (2005) iletişim kanalının değişmemesi yönüyle bu tür 
çevirileri izosemiyotik/eşgöstergesel (isosemiotic) çeviri olarak kategorize 
eder. Oysa yazılı bir ürünün dil içi ya da dillerarası fark etmeksizin 
sinemaya uyarlanması, eserin erek kitlesi ile kuracağı iletişim kanalını 
tamamen değiştirir. Bir eserin birden çok iletişim kanalıyla erek kitleye 
ulaşması diyebileceğimiz uyarlamalar bu yönüyle Gottlieb’e (2005) göre 
süpersemiyotik/çokgöstergesel (supersemiotic) çeviri kategorisinde sayılır. 
Andre Lefevere’e (2012) göre ise çeviri bir yeniden yazmadır (rewriting) ve 
uyarlanan eserler bu kapsamda ele alınabilir (Kıran, 2020: 85).

4  CBI (Duaiseanna Leabhair na Bliana), İrlanda’da daha önce Bisto Book of the Year 
Awards olarak da anılırdı.
5 https://libguides.tts.edu.
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Kitap ve Film Karşılaştırması

Kitaptan uyarlanarak çekilen Çizgili Pijamalı Çocuk filmi, göstergeler 
arası yeniden bir yaratım örneği olarak incelendiğinde orijinaline göre 
bazı farklılıklar gösteriyor. Uyarlamalarda yazılı metinlerde olduğu gibi 
bir karşılaştırma yapılması doğru olmamakla birlikte eserin orijinalindeki 
iletilerin filme ne kadar yansıdığına bakabiliriz. Eserin orijinalinde ve filmde 
çocuk ve gençlik edebiyatı olması hasebiyle kişilik inşasını ve gelişimini 
etkileyen eğitici ögeler, sosyal yaşamda hayata geçirilebilecek tutum ve 
davranış örnekleri, iletişim temsilleri ve toplumsal farkındalık gelişimi ile 
ilgili ögeler göze çarpıyor6. 

Görsel göstergeler ve karakterler açısından bakıldığında karakterler, 
neredeyse kitapta tasvir edildiği gibi. Daha doğrusu bunu ayırt etmek zor. 
Önce kitabı okuyup sonra filmi izlemekle, filmi izledikten sonra kitabı 
okumuş olmak arasında fark olmalı. Hatta bu, farklı bir çalışmanın konusu 
olabilir. Ben önce filmin bir kısmını izlediğim için kitabı okurken sanırım 
karakterleri zihnimde filme göre canlandırdım. Baş karakter Bruno, kitapta 
olduğu gibi filmde de keşfetmeye meraklı, sorgulayıcı, kibar, hassas, oyuna 
düşkün bir çocuk. Annesiyle ilişkisi babasıyla olan ilişkisine nazaran daha 
samimi; babasına karşı daha mesafeli ve itaatkâr. Filmde bu durum görsel 
göstergelerin etkisiyle daha çok hissediliyor. En önemli karakterlerden 
biri olan Shmuel, kitaptaki tasvirlerle paralellik gösteriyor. Tabii ki görsel 
göstergelerin ve yüz ifadesinin etkisiyle karakterin naifliği, masumiyeti 
daha etkileyici bir hal alıyor. 

6 Kitapta çocuk-gençlik edebiyatına uygun olarak bir çocuğun psikolojik, bilişsel, duyuşsal 
ve sosyal gelişimini destekleyen eğitsel iletiler ile ilgili bkz. Akkaya, N., Güllü B., & 
Özden, E. (2021). Educational messages and effective communication factors in children’s 
literature Works. Çocuk Edebiyatı eserlerinde yer alan eğitsel iletiler ve etkili iletişim 
unsurları. The Journal of Limitless Education and Research, Sınırsız Eğitim ve Araştırma 
Dergisi, 6(1), 78-118. DOI: 10.29250/sead. 833772
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Evin annesi Elsa, kitapta olduğu gibi nazik, yumuşak huylu ve 
hassas bir karakter. Romanda Elsa’dan öğrendiğimiz nezaket içerikli eğitsel 
iletilerden bazılarını, filmde, kitapta olduğu gibi vurgulu göremiyoruz. Bunun 
sebebi film dilinin yazı dilinden farklı olması. Filmlerde görsel-işitsel birçok 
kanaldan izleyiciye ulaşan ve anlamı tamamlayan ileti, romanda yazı ile 
tek kanaldan okuyucuya ulaşıyor. Sözgelimi kitapta Bruno yere düştüğünde 
Pavel yarasını sarıyor ve annesinin ona teşekkür ettiğini duyan Bruno (s.80) 
bundan mutlu oluyor. Bruno’nun gözünden anlatılan bölüm, filmde Elsa’nın 
Pavel’a teşekkür etmesiyle veriliyor. Bruno kitapta olduğu gibi annesinin 
teşekkür etmesine filmde tanık olmuyor. Filmde yer almayan bir bölüm daha 
var. Kitapta bu bölümde yine romanın Bruno’nun gözünden anlatıldığını 
fark ettiğimiz bölümde, Elsa Pavel’a “Eğer Kumandan sorarsa Bruno’nun 
yarasını saranı benim temizlediğimi söyleyeceğiz” diyor.  Bruno, annesinin 
yapmadığı bir şeyden övgü toplamaya çalışmasını bencilce bulduğunu 
düşünüyor. Oysa Elsa’nın amacı Pavel’in zarar görmesini engellemek. 
Mutfakta ve bahçede hizmet eden yaşlı, zayıf ve çizgili pijamalı Pavel, 
filmde etkileyici bir karakter olarak dikkati çekiyor. 

Tam bir Nazi askeri olan Teğmen Kotler, kitaptaki bazı olumsuz 
sahnelerin filme yansımamasına rağmen tasvir edildiğinden bir parça daha 
sert bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi de yine kitapta bazı 
olayların örtük anlatılması ve okuyucuya bırakılması olabilir. Ancak sinema 
filminde birbiri ardına gelen sahne, olay örgüsündeki süreğenlik, algılamayı 
yönlendiriyor, olayların zihindeki etkisini artırıyor ve karakterleri daha 
canlı kılıyor. Belki de kitapta göremediğim bir replik böyle düşünmemi 
sağladı. Filmde Kotler’in, toplama kampında insanların yakılmasıyla 
ortaya çıkan kokuyu alaycı bir yüz ifadesiyle “Yandıkları zaman daha kötü 
kokuyorlar” (00:48:20) biçiminde betimlemesi, karakterin acımasızlığının 
en belirgin noktası olarak zihinde kalıyor. Filmin senaristi Mark Herman, 
filmin tasarlanması sırasında yaptıkları araştırmada Auschwitz kampında 
olup bitenlerin sivillere söylenmesinin yasak olduğu bilgisine ulaştığını ve 
gerçekte kampın komutanının bu bilgiyi eşinden görev icabı sakladığını 
belirtiyor7. 
7  https://web.archive.org/web/20110723045616/http://www.visualhollywood.com/
movies_2008/boy_in_striped_pyjamas/notes.pdf 

https://web.archive.org/web/20110723045616/http://www.visualhollywood.com/movies_2008/boy_in_striped_pyjamas/notes.pdf
https://web.archive.org/web/20110723045616/http://www.visualhollywood.com/movies_2008/boy_in_striped_pyjamas/notes.pdf
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Filmin açılış sekansı İngiliz şair John Betjeman’ın (1906-84) 
çocukluğu betimlediği çok manidar dizelerle başlıyor: “Childhood is 
measured out by sounds and smells and sights before the dark of reason 
grows.” Altyazısı, “Çocukluk, aklın karanlık vakti gelmeden önceki sesler 
kokular ve görüntülerden ibarettir” olarak çevrilen bölüm, çocukluğun 
duyularla tanımlanan bir dönem olduğunu vurgulayarak büyümeyle birlikte 
aklın ve mantığın devreye girdiğini ve bunun çocukluğun naifliğini yok 
ettiğini anlatıyor. Yetişkinlikte çocuklukta olduğu gibi sadece duyularla 
hareket edilmediği için hissetmek ve anı yaşamak daha zor bir hale 
geliyor. Zira artık yetişkin olunduğunda akla, mantığa ve belli gerekçelere 
dayandırılarak yapılan ve farkında olunmayan yanlışlar söz konusu olmaya 
başlıyor ve bunlar insan hayatını olumsuz etkiliyor. Hatta bu eserde 
gördüğümüz gibi yetişkinlerin yaptığı yanlışlar çocukları da kendileri 
ile birlikte karanlığa sürüklüyor. Bruno’nun ablası Gretel’in ailesinden, 
Teğmen Kotler’den, öğretmeninden etkilenmesi, ailesinin doğrularını 
olduğu gibi hiç sorgulamadan kabul etmesi ve böylelikle aynı yanlışın içinde 
olması; Bruno’nun ise birçok şeyi sorgulamasına rağmen fark etmeden 
bunu hayatıyla ödemesi, ebeveyn olarak onlara aktardığımız doğrularımızı 
sorgulamamız gerektiğini düşündürüyor. Çocuklar elbette ailelerini sever, 
doğal olarak onlara güvenir, inanır ve onların doğrularını kabul ederler. 
Çocukların ailelerinden gördüklerini yapması ve sürdürmesi genellikle 
görülen bir durum. Tam bu noktada ebeveynlerin sorumluluğu başlıyor.   
Eğer yanlış bir şey yapıyorsak artık sadece kendimizi değil çocuklarımızı 
da etkiliyoruz. 

Çocuk yetiştirmenin büyük sorumluluğu ile ilgili filmde çok etkileyici 
bir biçimde işlenmiş bazı temalar var. Korku bunlardan biri. Korkuyla 
söylenen yalan bir diğeri. Bruno’nun arkadaşına yemek götürebilmek için 
hizmetçileri Maria’ya ve annesine yalan söylemesi, Shmuel’e yemek verdiği 
halde Teğmen Kotler’den çok korktuğu için vermediğini söylemesi, bir 
çocuğun hangi durumlarda yalan söylediğine dair bilgi veriyor. Dürüstlük, 
çocukların ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden sıkça duydukları bir 
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öğreti. Ne var ki çocukları yalan söylemeye iten sebeplere baktığımızda 
altından yine ebeveynler ve çocuğun etrafındaki yetişkin figürler 
çıkabiliyor. Kitapta ve filmde bunun örneğini görüyoruz. Korku, Bruno’nun 
gerçeği söylemesine engel oluyor. Korkuyla büyüyen çocuklar gerçeklikle 
ilişkilerini düzenleyemiyorlar ve sıkça yalana başvuruyorlar, kendileri 
olamıyorlar. Kendisi olmasına izin verilmeyen çocuk, başka kalıplara 
girmeye zorlanıyor. Kitap, korkuyla ilgili olan ceza konusunu da tartışmaya 
açıyor. Bruno’nun babasının yeni bir göreve gönderilmesini, Shmuel’in 
ailesinin kampta tutulmasını cezalandırılma olarak algılaması, bunu kanıtlar 
nitelikte. Zira cezalandırılmaktan korktuğu için yalan söylüyor. 

Kitapta ve filmde çeşitli motifler ele alınıyor. Sözgelimi, çocukluğa 
ilişkin en önemli motiflerden olan oyun, farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. 
Kitapta keşfetmeye meraklı bir karakter olan Bruno her fırsatta oyun 
oynuyor ve keşifle oyunu harmanlıyor. Filmde tema olarak keşif ve kaşiflik 
aynı biçimde bolca işleniyor. Filmde ilk oyun motifi, ilk sahnede çocukların 
kollarını kanat şeklinde açıp Messerschmitt8 taklidi yapmasıyla, sonraki 
sahnelerde ise buna ek olarak ellerini silah yapıp birbirlerine ateş etmeleriyle 
dikkat çekiyor. Çocuklar savaşın atmosferinde ister istemez oyunlarına 
savaş figürlerini dahil ediyorlar ve savaşın oyuna sirayet ettiği göze çarpıyor. 
Bunun yanı sıra Bruno, her fırsatta oyun oynamak istiyor. Hatta Shmuel’in 
arkadaşlarıyla sürekli oyun oynadığını zannederek tel örgünün bu tarafında 
tek başına bırakılmasını haksızlık olarak görüyor (s. 103). Haksızlığa ilişkin 
ironik vurgularından birisi, filmde ve kitapta tezat bir durumla anlatılıyor. 
Kitapta oyuna ilişkin en can alıcı bölüm, Bruno’nun sürekli oynama isteğine 
karşılık Shmuel’in buna eşlik edememesi ve Bruno’nun “Keşke beraber 
oynayabilseydik. Sadece bir kez. Hatırlamak için…” (s. 181) biçimindeki 
sözleri. Bu bölüm filmde de aynı çarpıcılıkla veriliyor.

Kitapta oyunun dışında Bruno’nun hayal gücü ve kendi dünyası 
ile ilgili birkaç bölüm var. Sözgelimi ablası Gretel’in odasına girdiğinde 
8  Messerschmitt, II. Dünya Savaşında aktif kullanılan çift jet motorlu Alman savaş 
uçağıdır.
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raftaki bebeklerin gözlerini ona dikip her şeyi gözlediklerini zannediyor 
(s.23). Uzaktan tel örgüleri gördüğü bölümde orada gördüğü kişileri ve 
gözlemledikleri ile ilgili her şeyin kralı olduğunu düşünüyor. Ablasını ise 
kendisine ait halktan alt tabaka biri olarak görüyor (s.33). Diğer bir bölümde 
Bruno odasında uzanırken sıkıntıdan tavana bakıyor; tavanla boya arasında 
böceklerin yaşadığını ve böceklerin kaçmaya çalıştığını hayal ediyor (s.53). 
Aslında fantastik sayılabilecek yorumlamalarla çekilebilecek sahnelere ve 
görsellere filmde rastlanmıyor. Bunun sebebi yönetmenin kararına bağlı 
olmakla birlikte filmdeki iletinin odağını bozmamak ya da filmin yalınlığına 
zarar vermemek olabilir. Bunun yerine Bruno’nun satranç oynadığı bir 
sahnede önce kendi yerine sonra hayali rakibinin yerine hamle yaptığı 
görülüyor. Bruno, hizmetçileri Maria’ya kendi eğlencesini yaratmaya 
çalıştığını söyleyerek onu geçiştiriyor. 

Kitapla film arasındaki en dikkati çeken farklardan biri Bruno ve 
Shmuel’in kitapta dokuz, filmde sekiz yaşında olması. Kitapta doğum 
günlerinin aynı olduğundan söz ediliyor. Filmde bu diyaloğu görmüyoruz. 
İki çocuğun doğum günleri de dahil birçok ortak noktası olmasına ve 
çocuk hakları açısından aynı haklara sahip olmaları gerekmesine rağmen 
ayrı şartlarda farklı dünyalarda yaşamaları, filmdeki görsellerle çok daha 
belirgin hale geliyor. Bruno’nun tipik bir çocuk olarak herkesin dünyasını 
kendi yaşadıklarıyla aynı zannetmesi, kendi algılamasından çıkamaması, 
Shmuel’in yaşadıklarını anlayamaması ve birçok şeyi kendi gördükleriyle 
yorumlaması bize bir taraftan bir çocuğun naif perspektifini hissettirirken 
diğer taraftan yetişkinler olarak bu olayın hayattaki izdüşümünü 
düşündürüyor. Etrafımızda olanlardan ne kadar haberimiz var?  İnsanların 
ne yaşadığını biliyor muyuz, zor durumlarını görebiliyor muyuz ve anlıyor 
muyuz? Başlangıçta da söylediğim gibi romanın kitlesi çok geniş. Hem 
gençlere hitap ediyor hem de alt metinlerle yetişkinlere sesleniyor.

Kitabın Türkçe çevirisinde dikkati çeken birkaç noktadan söz etmek 
istiyorum. Bunlardan biri “Out-With” kampın adı, diğeri Hitler’i işaret eden 
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“Fury” sözcüğü. Kitapta kampın adı ve Fury İngilizce orijinalinde olduğu 
gibi bırakılmış, çevrilmemiş. Almanca çevirisine baktığımızda kampın 
adının “Aus-wisch”, “Fury” sözcüğünün ise “Furor” olarak kullanıldığını 
görüyoruz. Türkçede “Out-With” olarak bırakılmasının sebebi dipnotla 
açıklanıyor. “Out” sözcüğünün “dışarısı” anlamına gelmesi ile birlikte 
fonetik çağrışımın “Auschwitz”’e gönderme yapması ve benzer biçimde 
“Fury” sözcüğünün “Führer”i çağrıştırması, çevirmenin kararını etkiliyor. 
Filmde bu sözcükleri pek duymuyoruz. Yalnızca Bruno’nun büyükannesinin 
cenazesinde bir çelenk üzerinde “vom Führer” yazısı göze çarpıyor. Bunun 
yanı sıra kitapta geçen geniş yer kaplayan Fury betimlemesi ve Bruno’nun 
Hitlerle karşılaşması (s.112-114) filmde yer almıyor ve daha yüzeysel 
sahnelerle veriliyor. 

Çocuk ve gençlik edebiyatı ürünlerinin en önemli özelliklerinden biri 
okuyucuların dil gelişimini desteklemek ve sözcük dağarcığını genişletmek. 
Romanda bunun örneklerini görüyoruz. Bruno, yeni evi kabullenmek 
istemediği ve geri dönmek için annesini ikna etmeye çalıştığı bölümde 
annesine “Bence yapılacak en iyi şey tüm bunları unutup eve dönmek. Bunu 
deneyimler hanesine yazabiliriz (We can chalk it up to experience).” diyor 
ve sonrasında bu ifadeyi yeni öğrendiğini ve kullanmaya devam edeceğini 
belirtiyor (s.16). Bruno, yine babasıyla olan diyaloglarından birinde 
babasının “Binaenaleyh, evimizin burası olması gerekiyor.” biçimindeki 
ifadesinde geçen “binaenaleyh” sözcüğünü bilmediğinden söz ediyor. 
Eserin orijinaline baktığımızda “bundan dolayı, dolayısıyla” anlamında 
çok yaygın kullanılmayan “ergo” zarfının kullanıldığını görüyoruz. Ve son 
olarak Bruno’nun bilmediği bir sözcük olan “icra etmek” fiili dikkat çekiyor. 
Hizmetçilik yapan Pavel’ın aslında doktor olduğunu öğrendiğimiz bölümde 
“Before I came here, I practised as a doctor” demesine karşılık Bruno’nun 
“practise” sözcüğünü bilmediğini anlıyoruz. Türkçede çevirmenin bu 
sözcükleri orijinalinde olduğu gibi basitleştirmeden farklı sözcüklerle 
vermeye çalıştığı görülüyor. Filmde söz konusu sözcükler gibi yeni 
sözcüklerin vurgulandığı sahnelere çok rastlanmıyor. Yalnızca bir sahnede 
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öğretmenine sesli kitap okuyan Bruno’nun “destiny” sözcüğünü “desnity” 
biçiminde yanlış okuması sonucunda öğretmenin düzeltme yaptığı fark 
ediliyor.

Kitapta çeşitli motifler, semboller ve filmde buna uygun olarak 
tasarlanmış görsel ve işitsel göstergeler yer alıyor. James Horner tarafından 
bestelenmiş film müzikleri, kitaptan farklı olarak filmin iletisinin 
tamamlayıcı nitelikte söz ve besteleriyle dikkat çekiyor. Kitapta yer alan 
önemli motiflerden ve filmde yer alan görsel göstergelerden biri, Shmuel’in 
Bruno’ya göstermek için yere tozlu zemine çizdiği Yahudilik sembolü altı 
köşeli heksagram yıldızı; diğeri ise Bruno’nun çizdiği Nazileri sembolize 
eden gamalı haç. Filmde bu semboller ara ara sahnelerde görünse de 
kitaptaki kadar vurgulanmıyor. Bunun sebebi, Fury’nin de filmde çok 
ön plana çıkarılmamasında olduğu gibi filmin iletisinde ırkçılıkla ilgili 
ögelerin ve sembollerin özellikle zihinde yer tutmaması olabilir. Filmde 
daha olumlu anlamda iz bırakacak konu başlıklarının ve sahnelerin geniş 
yer tutmasına özen gösterilmiş gibi görünüyor. Kitaptan farklı olarak filmde 
göze çarpan başka bir sahne var. Bruno’nun babası Ralf, kendi babasına 
ve birçok komutana evin bir odasında Yahudiler’in toplandığı kampla ilgili 
14 dakikalık bir film izletiyor (01:02). Burada kampın güzel ve huzurlu bir 
ortam olduğuna ilişkin yanıltıcı sahneler görülüyor. Bruno da gizlice bazı 
bölümleri izliyor ve kampta kötü bir şey yapılmadığı izlenimine kapılıyor. 
Bu sahnede babasına karşı hep mesafeli olan Bruno’nun ona sarıldığını ve 
onunla gurur duyduğunu görüyoruz. Filmin senaristi bu sahneyi yaptıkları 
araştırmalar sonucu özellikle eklediklerini belirtiyor. Sebep olarak ise 
kampta yapılanların bir süre gizli tutulması zorunluluğu gösteriliyor. Bu 
sahnede ayrıca bir çocuğun babasının yanlış bir şey yapmadığına dair 
inancını tazelediğini görüyoruz. Çocukların aile içinde ebeveynlerine olan 
güven ihtiyacı kitaptan farklı sahnelerle veriliyor.

Kitabın en dikkati çeken motiflerinden biri, tabii ki romana da 
adını veren çizgili pijama görünümünde Yahudilere zorla giydirilen çizgili 
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giysiler. Bruno bunları pijama, üzerindeki numaraları da oyunun bir parçası 
zannediyor. Shmuel ise Bruno’ya onların pijama olmadığını anlatmaya 
çalışıyor. Kitabın kapak tasarımı, içeriğindeki motif gibi mavi soluk 
çizgilerden oluşuyor. Filmde yakın çekimlerle vurgulanan mavi çizgili 
giysinin yanı sıra Bruno ile Shmuel’i ayıran tel örgü diğer önemli bir motif. 
Tel örgüyü filmin afişinde ve filmde bolca görüyoruz. Tel örgünün Bruno 
tarafında arka plan canlı bir orman olarak verilmiş; Shmuel’in arka planı 
ise gri ve toprak renklerle tasarlanmış. Bruno’nun olduğu taraf yaşamı, 
Shmuel’in yerde ümitsizce oturduğu bölüm ölümü ve belki de karanlığı, 
umutsuzluğu simgeliyor. Tel örgü, bir taraftan Bruno ile Shmuel’i somut 
olarak ayırırken aynı zamanda ayrımcılığın en önemli simgelerinden biri 
olarak dikkati çekiyor. Kitabın arka kapağında da belirtildiği gibi dünyanın 
her yerinde tel örgülere rastlanabilir, rastlanıyor da. Ancak en sakıncalısı 
zihinlerimizdeki tel örgüler, belli fikir ve düşüncelere yaslanarak ve onları 
rasyonalize ederek oluşturduğumuz davranış kalıplarımız ve tutumlarımız. 
Kendi doğrularımızı dayatırken ve doğrularımız etrafına tel örgüler çekerken 
acaba başkasının hayatını ne kadar etkiliyoruz? 

Kitabın son cümleleri şöyle: “Elbette tüm bunlar çok uzun zaman 
önce oldu ve böyle bir şey bir daha asla olmaz. Bu zamanda ve bu çağda 
tabii ki…”. Sanırım bu sözler ironi ile karışık bir temenni olmaktan öteye 
gidemiyor. Zira geçmişteki karanlık olayın somut olarak günümüzde 
gerçekleşme ihtimali düşük olsa da farklı formlara bürünmüş, başka kılıflara 
sarılmış ayrımcılıklar, dışlamalar, toplamalar ve soykırımlar olmuyor mu? 
Bizler de tıpkı masada oturup zavallı yaşlı Pavel’in fiziksel şiddet görmesine 
tanıklık eden Bruno’nun ailesi gibi olanları kimi zaman seyretmiyor muyuz? 
Ve sadece üzülerek vicdanımızı rahatlatabilir miyiz? Kitap ve kitap kadar 
etkili olan film, bütün bunları sorgulamaya sevk ediyor dünyalarımızı; bizi 
kendimizden ve egosantrizmden sıyrılabilmeye davet ediyor. Ve belki de 
cesur olup sorumluluk almaya... Albert Einstein’ın sözleriyle bitirelim: 
Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey 
yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.
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Çocuklar İçin Metin Yazarlığına Uygulamalı Yaklaşım

Necdet Neydim

Bir şey yazmak için yazacak bir şeyinizin olması gerekir.

Yazma ve anlatma eylemi dünyanın en keyifli ama bir o kadar sorunlu 
bir alanıdır. Sözlü ya da yazılı bir şey anlatmaya kalktığınızda öncelikle 
farkına varılan şey neyi anlatacağınızdır. Anlatılacak olanı belirlemezseniz 
ve anlatmak istediğinizi sınırlamayı beceremezseniz anlatım bitmeyeceği 
gibi anlatılandan anlam çıkarma da sorun yaratır. Anlatma eyleminin 
sonucunun iletişim olması gerekir. İletişim yani anlama gerçekleşmezse 
anlatılanın işlevi kesinlikle gerçekleşmemiş demektir.

Yukarıdaki üç aşamalı tabloyla formüle etmeye çalıştığımız süreç 
anlatan ve dinleyen (okur) arasında bir iletişimle gerçekleşen durumu 
belirlemektedir. Bu nedenle her metnin bir anlamı, söylemek istediğinin 
olması gerekir ki dinleyen ya da okur bunu amacına göre ele alsın ve 
ondan anlam veya olay yaratabilsin ve bundan bir eylemin varlığını 
algılayıp sonuçta o metinle iletişim kurabilsin. İletişimin başlamadığı ve 
sürdürülemediği metinler (sözlü ya da yazılı) hedef kitlesiyle bağlarını 
koparır sonuçta anlama eylemi gerçekleşmez. Bu yoksa iletişim de yoktur.

Anlatma eylemini yazma eylemi olarak ele alırsak bu sürecin 
gerçekleşmesi için hangi aşamalardan geçmesi gerektiği ya da nasıl bir 
yolculuk yapacağı aşağıda ayrıntılarıyla ele alınmaya çalışılacaktır.

Anlatan Anlatılan Dinleyen (okuyan)

Anlatılan Anlam İletişim

Anlatılan Anlamsızlık 
(içeriksizlik, boşluk)

İletişimsizlik
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Kim yazıyor?

Burada bizim hedef kitlemizin öğretmenler olduğu ve öğretmenlerin 
öğrencileriyle böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri göz önüne alındığında 
asla unutmamamız gereken gerçek, onların (öğrencilerin yani çocukların) 
kendine özgü gerçekleri olduğunu ve o gerçeklerinden yola çıkarak size bir 
şeyler anlatacağıdır.

Çocuk, etrafı, hayatı, yaşadıklarını onu belirleyen kültürel birikim 
ve donanımla anlamaya çalışacak ayrıca kendi yaşının gerçeğini de işin 
içine katacaktır. Eğer öğretmen ondan yaşının gerçeğini göz önüne almadan 
yaşını ve yaşamsal deneyimlerini görmezden gelerek ona yetişkinliği, 
yetişkin dilini ve estetik anlayışını süreç içinde öğretmek ve içselleştirmek 
yerine dayatarak büyümeyi talep eden bir yaklaşımda bulunursa çocuk 
ona asla kendi doğal yapısıyla yaklaşmayacak ve kendi gerçeğini asla 
paylaşmayacaktır.

Bu durumda anlatıcının (çocuğun) gerçeğini bilmeden salt müfredatta 
var diye çocuğu buna zorlamak sonuç getirmeyecektir. O zaman çocukla 
birlikte yolculuk yapmak onunla daha paylaşımcı olmak, yürümeyi talep 
etmesini sağlamak, yol arkadaşlığı yapmak önemli olacaktır. 

Özetle söylemek gerekirse tanımadığınız bir çocuktan bir şey 
beklemek anlamsızdır. Sizinle iletişim kurmayacak ve anlattıkları anlam 
taşımayacaktır.

Kime yazıyor?

Çocuğu yazmaya yönlendirmek için ona, yazdıklarını okuyacağını 
düşündüğü, dahası inandığı, okuduğunda onu anlayacak, anladığını sevgiyle 
ona belirtecek bir hedef kitlesi koymanız gerekir. Ya da öyle bir yazmasını 
istersiniz ki, bu yazılan, salt aranızda kalacak bir paylaşım olacaktır. Bu 
tür metinleri kimi zaman öğretmenler öğrencilerini daha iyi tanımak için 
yazdırırlar.
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Çocuk hedef kitlesinin kim olduğunu bildiği zaman iki türlü sonuç 
ortaya çıkar. İlkin onu anlayacak, destekleyecek bir hedef kitlesi ise açık, 
içten, gerçekçi, düşlerini sakınmaksızın paylaşan bir metin ortaya koyacaktır. 
Diğer durumda ise çocuk kendi gerçeğini değil öğretmenin beklentisini 
doyuran ama gerçeklikten uzak bir metinle ortaya çıkacaktır. Bu aslında 
çocuğun zekasını ortaya koyar. Onu anlayana kendini açıkça anlatabilirken, 
anlama konusunda istekli olmayana da sadece onun beklentisini doyuracak 
bir metinle yaklaşacaktır.

Ne yazıyor?

Çocuktan yazması beklenen metnin türü onu yazmaya yöneltmek 
için işlevsel olabilecek bir metin olmalıdır. Bu metinleri kolaydan zora 
doğru sıralamak ve süreç içinde ondan daha farklı metinler beklemek çocuğu 
teşvik edecek yazma isteğini ve özgüvenini artıracaktır.

Mektup yazmak

İlk olarak en sevdiklerine dönük bir mektup yazdırmak çocuğa 
sevdiğine seslenme olanağı verecek ve muhtemeldir ki onunla iletişimini 
geliştirecek bir köprü işlevi görecektir. Ama kimi zaman çocuklar yüz 
yüze paylaşamadığı sorunları mektup üzerinden paylaşabilirler. Buna 
da izin vermek öğretmenin alan hakimiyetine bağlıdır. Psikolojik olaylar 
karşısından dirençli duran ve çocuktan yana tavır alan öğretmen olmak 
bu noktada çok önemlidir. Bu tür metinlerde öğretmeni korkutabilecek 
paylaşımlar olabilir bu durumda öğretmen mesafeli ve dikkatli biçimde 
olayı anlamaya çalışmalıdır; ancak metinler üzerinden saptanan sorunlar tek 
başına çözülmez, bunu da öğretmen gözden uzak tutmamalıdır.

Şiir yazmak

Şiir yazmak çocuk için en eğlenceli türlerden biridir. Ama öğretmen 
kurallar dizgesiyle çocuğun karşısına çıkarsa, çocuk şiiri sevmeyecek 
ve ondan uzak duracaktır. Şiirin bir özgürlük alanı olduğunu bilmelidir 
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çocuk. Onun yazacağı metinler sevinç, sevgi, tutku, özlem, soru, beklenti 
içerecektir. Öğretmen çocukla özellikle şunu paylaşmalıdır. Şiir duygu ve 
düşünceleri en kısa, en yoğun en damıtılmış haliyle paylaşmaktır. Şiirin en 
güzel yanı onun kendi içinde bir ritminin olmasıdır. Melodiktir. Söylerken 
tat alırız. Onu yakalamasını istemek en doğrusu olacaktır. Öğrenciden kafiye 
tutturmasını değil ritim yakalamasını bekleyin ve isteyin. Ayrıca şiir kadar 
bağımsız ve anlam çıkarma konusunda cömert başka bir tür yoktur. Bırakın 
çocuk dilediği gibi yazsın ve söylesin. Öğretmenin yapacağı en güzel şey 
çocuğun şiirle haz dolu bir ilişki kurmasını sağlamaktır. Bu hem öğretmeni, 
hem de öğrenciyi mutlu ve eğlenceli bir dünyaya götürecektir.

Anı yazmak

Anı yazmak çocukların kendilerini en çok yansıtabilecekleri alandır. 
Bu tür, çocuğun belleğini canlandırmasına ve bunu kullanarak geçmiş 
birikimlerini yansıtmasına neden olacak ve çocuk, bunu dilselleştirebilmenin 
keyfini yaşayacaktır. Kimi zaman çocuğun anlatamadığı şeyleri o anı 
metninin içine nasıl yerleştirdiğini de görmek mümkün olacaktır. Bunu 
örnek metinler üzerinden ayrıca incelemek dileğindeyiz.

Öykü yazmak

Kurmaca dünyaya geçişin en önemli köprüsüdür öykü. Gerçeklikten 
gerçek üstüne ya da kurmaca bir gerçekliğe geçmenin önemli bir aracıdır. 
Öykü, çocuğu bir olay örgüsünün içine en hızlı çeken, o dünyanın 
içinde dolaşmasını sağlayan ve dahası yeni olaylar ve insanlar (figürler) 
keşfetmesinin önünü açan bir pencere olacaktır. Öykü yazma sürecinde 
çocuk bir olayın belli bir mekânda ve belli bir zaman diliminde geçtiğini 
görecek ve bu süreçte kendini kısıtlamakla birlikte bu kısıtlayabilme 
becerisinin onu nasıl özgürleştirdiğini de görecektir.

Deneme yazmak

Deneme kendine özgü bir dünyadır. Çocuk, kendi duygu ve 
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düşüncelerini belli bir konuyla sınırlandırarak ama o konuda olabildiğince 
özgür yine de konuyla sınırlı, tutarlı, kendi öznelliğini, kendi dünyasını, 
korkularını, tutkularını, umutlarını, kaygılarını, çocuk dünyasının deneyim 
ve birikimlerini yansıttığı metinler oluşturabilecektir. Deneme, aynı 
zamanda yazma cesaretinin ve bunu gerçeğe dönüştürmenin en önemli 
ürünüdür. Artık kendi olarak, kendini ifade edebilmenin sonuçlarını görecek 
ve yazma tutkusu gelişecektir.

Eleştiri yazmak

Toplumsal bağlamda baktığımızda en kısır alan olduğunu söylemek 
mümkündür. Kitabı çocuğun karşısına usta, öğretmen, reddedilmez dersler 
dizgesi olarak koyduğunuz zaman eleştiri kültürünü geliştirmeniz mümkün 
olmaz. Öncelikle çocuğa kitabın okuru olarak özgürlük alanı vermeniz 
gerekir. Okur metni sevebilir sevmeyebilir. Sevme ya da sevmeme 
gerekçelerini söyleyebilmeli yetişkin onun karşısında kitabı sorgulanamaz 
bir metin olarak savunmamalıdır. Sevme ya da sevmeme özneldir. Bunun 
dışındaki duygu ve düşüncelerin kitapla ya da öyküyle veya başka metinlerle 
ilgili olarak sadece metinden yola çıkarak sorgulanabilmesi, olumlu ya da 
olumsuz yönlerinin ortaya konması, dilinin, kurgusunun, anlatım biçiminin, 
çocuğa göreliğinin saptanması gerekmektedir. Çocuğa büyümeyi dayatan 
kitapların verilmesi okumaya zorlanması onun eleştiri kültürüyle iletişimini 
zorlaştıracak hatta imkansızlaştıracaktır. Oysa eleştirebilmek, çocuğun 
zarafetini de geliştirecek, onu kaba bir sorgulamadan uzak tutacaktır.

 Neden yazıyor?

Çocuğun neden yazdığı önemlidir. Yazma nedenleri bilinmeden 
metnin değerlendirilmesi eksik olacaktır. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

Öğretmen ödev vermiştir

Arkadaşında görmüş öykünmüştür

Okuduğu bir kitaptan esinlenmiştir
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Öğretmenin ödev vermesi öncelikle çocuğa sorumluluk yükler. 
Hesap verilebilir olmak ciddi sonuçlar doğurur ve bu nedenle çocuk kendini 
kısıtlanmış hissedebilir. Bu durum sınırlandırılmışlık içerir ve çocukta kendi 
içinde kuşatılmışlık hissi yaratabilir; ancak nitelikli bir öğretmen çocuğun 
tüm bu duygularını yaratıcılığa çevirebilir ve onun bu duygularını korkudan 
iç disiplinine dönüştürebilir ve çocuk bu disiplin sorumluluğundan yola 
çıkarak verimli bir çalışma ortaya koyabilir.

Çocuğu en çok yazmaya yönelten nedenlerden biri arkadaşının 
da yazıyor olmasıdır. Belki bir yarış, belki kendini gösterme tutkusu, onu 
yazmaya yöneltebilir. Bunu asla görmezden gelmemek gerekir, aksine 
yazma konusunda en çok teşvik edilmesi gereken durumdur. Dahası böyle 
durumları öğretmenin yaratması ayrı bir tat katabilir.

Okuduğu kitaptan esinlenme edebiyat keyfinin başladığı anlamına 
gelir. Metinle, hatta yazarla yarışma, ona benzeme ve aşma duygusu çocuğu 
önce öykünmeye yönlendirebilir ama yazma yolculuğu devam ettikçe çocuk 
kendi kimliğini arayıp bulacaktır.

Nerede yazıyor? 

Nerede yazdığı mekânsal bağlamda geçerli. Yazma mekanları 
değişebilir ve bu mekânsal değişmeler çocuğun yazma sürecini ve 
yaratıcılığını farklı etkileyebilir.

Eğer evde yazıyorsa bu mekân onun dış dünyayı düşlemesini ve 
düşlemeyle kendine macera alanı yaratmasını tetikleyebilir. Özellikle 
çocuğun kendi odasının olması onun bu alanının genişletebilir; ancak 
geniş aileyle birlikte yaşayan çocuk kalabalık ortamda yazma eylemini 
gerçekleştiriyorsa metnini anlaşılmamak için gizemli yolculuklara 
götürebilir, çünkü merak edip okumak isteyecekler çıkabilecek ve bitmemiş 
metnine karışacak kişiler olabilecektir. 

Eğer okulda yazıyorsa onu kuşatan kuralları duyumsayacak, kişisel 
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özelliklerine bağlı olarak ya bu kuşatılmışlıkta kalacak ya da düşlerini 
harekete geçirecektir. İki durumda da ilginç metinlerin ortaya çıkma ihtimali 
vardır.

Doğada yazıyorsa metnini, bu durumda onu kışkırtacak ve metnine 
girmek isteyecek birçok figür etrafında dolanacak ve onun yazmasını 
eğlenceli hale getirecektir.

Ne zaman yazıyor?

Gündüz vakti yazma eylemi gerçekleşiyorsa yaşamın canlılığı onu 
etkileyecek ve onu çevreleyen dünya yazdıklarında belirleyici olacaktır. 

Akşam evde yapılan yazma eylemi yine evin iç koşullarına bağlı 
olarak onun yazma yönteminde ve metnin içeriğini oluşturma sürecinde 
etkili olacaktır.

Nasıl yazıyor?

Bu soru oldukça belirleyici bir soru ve farklı bakış açılarıyla ele 
almak mümkün. Fiziksel yazma yöntemi olarak bakarsak buna dönük birçok 
yanıtımız olacaktır. 

• Masada yazma.

• Sırada yazma.

• Kucağında yazma.

• Yere uzanarak yazma.

Fiziksel yönteme şunları da dahil edebiliriz;

• Deftere yazma.

• Bilgisayara ya da tablete yazma.
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Yazma eyleminin kendisine değinecek olursak, tam da bu noktada 
uygulamanın varlığını göz önüne alıp metin türlerine dönük yazma eyleminin 
nasıl gerçekleşebileceğini ve yazanın düşüncelerini nasıl oluşturabileceğini, 
bu süreçte eğiticinin ona yaklaşımının nasıl olması gerektiğini ele almak ve 
modellemeye çalışmak gerekiyor.

Tür ve konu belirleme

Yukarda ana başlıklarıyla ele aldığımız türlere göre bir çalışma 
yöntemi oluşturmaya çalıştığımızda öncelikle konunun belirlenmesi önemli.

Mektup yazma

Mektup türünü ele alırsak kime yazacağımızı bilmemiz gerekiyor. 
Anneye, babaya, kardeşe, öğretmene, arkadaşa vs. yazılabilir. Böyle bir 
uygulama çalışması yaptığımızda başlangıçta kızlar babalarına, erkekler 
annelerine mektup yazdılar. Böylece baba-kız; anne oğul arasındaki 
yakınlığı ya da yaşanan sorunları görmek mümkün oldu. Sonrasında tersini 
gerçekleştirdik. Kızlar annelerine, erkekler babalarına yazdılar. Genel 
olarak aileyi kendine hedef kitlesi seçen bir öğrencinin mektubunu örnek 
olarak paylaşıyorum.
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Ailesine mektup yazan bir ergenin duygularını nasıl paylaştığını 
ve anlaşıldığına inanırsa nasıl dürüst olduğunu görmek mümkün. Mektuba 
ilk baktığınızda sorunları olan bir çocuğu görebilirsiniz ama daha dikkatli 
baktığınızda sorunları olanın çocuktan daha çok ailenin olduğunu 
görürsünüz. Mektup yazma eylemi uzak ya da yakın, bir şey söylemek 
istediğiniz birine yönelik gerçekleşir. Bunu gerçekleştirirken söylemek 
istediklerinizi açık ya da örtük biçimde yazabilirsiniz ama sonuçta yazılı 
metin olarak mektup alıcısı tarafından her zaman yeniden okunabilecek bir 
metin olarak var olacaktır.

Mektup kendine de yazılır. Gelecekteki kendine mektup yazıp 
gönderme etkinlikleri yaparlar. Postane bu konuda mektupları yirmi 
otuz sene saklamayı vadeder. Ve siz gelecekteki kendinize yazdığınız 
yazıyı alacağınız günü düşlersiniz ama zaman sizin belleğinizi temizler. 
Unutursunuz ve mektup size geldiğinde kendinizle (geçmişteki) buluşmanın 
şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşarsınız.

Sevgili Ailem,
Yani demek istediğim ey annem, babam, kardeşim,
Öncelikle hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Sen hariç kardeşim. Sen seyrek de olsa beni 
anlıyorsun.
Anne, baba bu sözlerim sizi ilgilendiriyor, kardeşime laf yok o süper biri. Ee ne de olsa 
XY kromozomu taşıyor. Benimki XX
Tamam, biliyorum, anlıyorum; ama tekrarından bıktım: Kırkından sonra yani geç anne 
baba olmuşsunuz. Doğum çok güç olmuş.
Bunları sürekli anlatmayın artık!
Neyse amaaaan. Sürekli üstüme gelmeyin! Benim de hatam çok; ama ben daha on altı 
yaşındayım. Hata yapmasam ortada bir sorun var demektir.
Artık hata yapmamaya çalışacağım. Üzmeyeceğim artık sizi.
Ama n’olur siz de bana “biz yakında ölürüz, sen de kurtulursun demeyin!” 
Sizden kurtulmak istesem kaçıp giderdim şimdiye kadar.
Neyse şunu tüm kalbimle söylüyorum: Sizi çok seviyorum. Size zarar vermem, verdirmem. 
Siz benim tek ailemsiniz, tek varlığımsınız, bunu anladım.
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Öğretmenlerimiz çocuklara mektup yazdırırken onların en kusursuz 
metni yazmaları için çaba gösterecektir. Bunu saygıyla ve anlayışla 
karşılıyorum ama asıl gayretin öncelikle yazma tutkusu yaratmak yönünde 
olmasını yeğlerim. 

Anı yazmak

Çocuğun yazdığı metinlerde hatalar elbette var olacaktır. Metinde 
kusursuzluk arayışı önemlidir ama çocuklar çoğu zaman bu disiplinin dışına 
çıkıp bir şeyler anlatmak isteyebilirler onlara bu olanağı ve alanı vermek 
gerekir. Çocuklar hata içeren metinleri ya heyecanla yazdıkları zaman 
yaparlar ya da yazma konusunda eksik ve deneyimsizdirler. Ama bazen 
metnin içeriği kuralların bir yana konmasını gerektirebilir. Bu bağlamda 
sizlerle ilginç bir metni paylaşmak istiyorum.

Öğretmen öfkeli, çaresiz bir yüzle odaya girdi ve :
— Üçüncü sınıfa gelmiş çocuk daha doğru dürüst yazmayı bilmiyor. Şu kâğıdın hâline 
bakın, diyerek elindeki kâğıdı bana uzattı. 

Defterden yırtarak koparılmış bir kâğıttı bu. Tükenmez kalemle yazmıştı yazıyı yazan 
çocuk. Bazı kelimelerin üstü bastırılarak çizilmişti. 

Öğretmen “Başınızdan geçen ilginç bir olayı anlatın” demişti. Kâğıtta aynen şunlar 
yazıyordu: 

geçen çörşambo günü burdan ev gidince Annem oturmuş alıyordu Ben Annemle Bakalköy 
karaluna gititik. gitik baktik hiçbir yerde toktu sonra kadıköy karlola gitik orda da yoktur 
ordada örnek korlono tefon ettik onra bizi öyle bir çocuk gelmedi. Sorada sultanbeylinenin 
kalonlara bak bulamadık xxxxxx Dünün gateciler geldi Babam sordu babam alamayan 
başladı, en sevdiğim (bu kelimeler çizilmiş) çocuklarıda en sevdim Erkandı oğumu 
istiyorum dedi. Bugün 6 Dün yok
Narin

“Ben de Buradayım” öyküsünden alıntı.
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Yaşadığınız bir günü anlatın diye verilmiş bir ödevdi bu. Bu sürecin 
doğrudan tanığıyım ve bu yaşanan bir öyküye dönüşmüştür. Yukarda 
yazılanların hepsi gerçek. Parçalanmış buruşuk bir kağıt, yazı normal 
koşullarda korkunç, dil olarak Türkçe gibi görünüyor ama anlatım eklektik 
ve anlam dikkatli bakınca görülüyor.

Bu ödevi gerçek bir ödev olarak kabul etmek elbette mümkün değil; 
ancak başka bir şey var: Çocuk öğretmenine bir şeyler anlatmaya çalışıyor 
ama dili ve yazma becerisi yetmiyor. Bu durumda metni hem görselliği, hem 
de yazı ve anlatım sorunları nedeniyle çöpe mi atmamız gerekiyor? Kanımca 
iyi bir öğretmen burada yazılanları görmezden gelmemeli. Bu metinde 
çocuk yaşadığı travmatik bir olayı anlatmış. Metne yeniden baktığınızda 
dil ne kadar kötü olursa olsun kurguda sorun olmadığını görürsünüz. 
Çocuk eve gitmiş, annesini ağlar bulmuş ve annesiyle birlikte karakol 
karakol dolaşmış ve bulamamışlar. Baba evde yok ilgisiz, ancak ertesi gün 
gazeteciler geldiğinde kendine geliyor ve “En sevdiğim oğlum Erhan, onu 
bulun!” diyor. Bir varoş semtinde yaşayan çocuğun anlattıkları bunlar. Bir 
olay var metinde. Bunu görmezden gelmemek ve çocuğun anlatmasına 
izin vermek, anlattıkça onun metninin daha iyiye gitmesi anlamına gelir. 
Denedikçe yürümeyi öğrenir bebek, denedikçe yazmayı öğrenir çocuk. 

Şiir yazmak 

Çocuklarla birlikte yapılacak en eğlenceli ve verimli uygulamadır, 
şiir yazmak. Öğretmenlerle onlarca kez uygulamasını yaptığımız bir şiir 
yazma denemesi uygulamasını paylaşmak isterim. Şiir Can Yücel’e ait ve 
söylemleri açısından da çocuğun duygu dünyasına uygun.
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SERÇELEME

Çok oldunuz be serçeler

Kapatırım şimdi kapıyı

Dedim

Dinlemediler beni

Ben de kapatmadım kapıyı

Varsın dinlemesinler

Şiirimiz bu. Ama şiirin bütününü çocuklara verip hadi bunun 
benzerini yazın dememek gerekiyor. Bu çok kolaycı bir yaklaşım olur ve 
çocuk onu taklit etmeye başlar bu süreçte hakimiyeti sağlamak güçleşir. 

Şiirin kendisi öğrencilere verilmedi. Tahtaya sadece ilk dize yazıldı. 

“Çok oldunuz be serçeler”

Bu dize yazıldıktan sonra öğrencilere “sizinle çok değerli bir şairin 
şiirini birlikte yazacağız” diye dikkatlerini çekecek bir cümle söylüyoruz. 
Önemli olan şu: Şiir yazacağız. Ünlü bir şairin şiirini yazacağız ama şiiri 
de şairi de bilmiyoruz. Gizem her zaman çocuklarda teşvik edici unsurdur.

İlk dizeyi biz verdik artık sıra çocuklarda, ikinci dizeyi onlar 
bulacaklar. Ama bu süreçte öğretmen sürekli yaklaşan önerileri öne çıkaracak 
ve deftere yazılmasını sağlayacak. Öğrencilerden çok güzel öneriler gelecek 
göreceksiniz. İkinci dize “kapatırım şimdi kapıyı” diye devam ediyor. O 
zaman yazarın nerede olduğunu bulmak önemli. Çocuklar hemen “parkta” 
diye yanıtlıyorlar. Bu yaşam deneyimidir. Serçeler kırıntıların peşinde 
olduğu için simit ya da bir şeyler yiyenlerin önüne konarlar ve onlardan 
dökülenleri yemeye çalışırlar. Serçelerin bir özelliği de toplu halde geliş 
ve gidişleridir ve bunu yaparken cıvıltıları ortalığı sarar. Olayın parkta 
gerçekleşmediğine birlikte karar verilecek.
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- O zaman nerede? 

- Evde olabilir mi? 

- Olabilir. 

- Serçeler nereye konarlar?

 - Pencereye. 

- Başka? Balkona olabilir mi? 

- Olabilir.

- Yazar nerede oturuyor? Balkonda mı? 

- Hayır. Öyle olursa serçeler gelmez. İçerde oturuyor. 

- Serçeler nereye geliyor? Balkona. 

- Hep birlikte gelince sesleri nasıl çıkıyor?

- Cıvıl cıvıl. 

- İyi de yazar niye kızıyor? 

- Çok ses yaptıkları için. 

- Peki onlara kötü mü davranıyor? 

- Sanmıyoruz. Sadece kızıyor. 

- Peki ne desin serçelere? 

- “Çok gürültü yaparsanız kapıyı kapatırım.”

İşte kilit cümleyi bulduk. “Kapıyı kapatırım.” Bu cümle üzerinde dil 
oyunları oynayabilirsiniz. Çocuklar en yakın dizeyi bulacaktır.

“Dedim” dizesini siz söyleyin. Böylece köprü kurmuş olursunuz.

Üçüncü dize: 

- Peki serçeler dinlemiş mi?

- Hayır mı?

- Dinlemeli miydiler? 
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- Burada cevaplar ikiye bölünecek. Evet diyenler. Hayır diyenler. 
Lütfen nedenlerini dinleyin.?

- Evet dinlemeliydiler, çünkü….

- Hayııır dinlemesinler, çünkü…..

Muhtemelen sınıfta genel eğilim dinlememe yönünde olacaktır. 
Bunu sağlamanın en önemli yolu onların duygularını ifade etmelerine izin 
vermeden geçer.

“Dinlemediler…”

Şimdi önemli aşamaya geldik. 

Peki kapıyı kapattı mı? Ya da kapıyı kapatsın mı?

Kapıyı kapatmak iletişimi de kesmek anlamına gelir. Kapanırsa artık 
iletişim yoktur. Kapı açıksa iletişimin yeniden kurulacağı fırsat var demektir.

O zaman…

Kapıyı kapatmadı.

“Kapıyı kapatmadım. Yine burada bu cümleyi farklı estetik 
söyleyişlere dönüştürmek gerekir. Bu da oyun olarak var olmalı.

“Dinlemesinler, çünkü onlar serçe…

Şiiri özgün metne en yakın haliyle bulduğunuzda tek yapılması 
gereken onun başlığı olacaktır. Dilerseniz öğrencilerle ya da var olanı şiirin 
başına yazarsınız. İşte bu aşamada çocuklarla paylaşacağınız cümle:

“Siz artık ünlü bir şairsiniz. Türkiye’nin en ünlü şairinin şiirini 
yazdınız. Can Yücel’in şiirini.” diyebilirsiniz. Bununla birlikte her şeyin 
bittiğini düşünmeyin. Şimdi şiiri tartışmak gerek.
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“Çok oldunuz…. Yoksa ….” diyen kimdir size?” diye sorsanız ne 
cevap alırdınız? Çocuklar şiirde kendilerini bulmuş mudur acaba? Şimdi de 
bunu tartışabilirsiniz çocuklarla.

Öykü yazma

Yine şiirden yola çıkalım ve Sabahattin Kudret Aksal’ın iki 
dizesinden yola çıkarak bir öykü yazma çalışması yapalım çocuklarla:

Yürüdüm bomboş sokakta

Döndüm baktım kim var arkamda

Yürümenin gerçekleşme zamanını ve mekanını çocuk belirlesin. 
Bu gündüz olabilir, gece olabilir, mevsimlerden herhangi biri olabilir. 
Büyük şehrin sokağı ya da terkedilmiş bir köyün sokağı olabilir. Ya da 
bire indirgeyerek kendi evinin yolu olabilir. Çocukluğunun geçtiği sokak, 
birinden kaçıp sığındığı bir yer de olabilir. Seçenekleri çoğaltmak mümkün.

Öncelikle düşünülmesi gereken bomboş sokakta niye yürünür ve 
sokak niye bomboştur? O yürüme esnasında aklınızdan geçenler nelerdir. 
Özlemleriniz midir içinizden geçen, yoksa korkularınız mıdır? O sokak 
niye önemlidir? Çocukluğa bir gönderme mi yapar, yoksa korkularınıza mı 
uzanır düşünceleriniz?

Dönüp arkanıza bakınca kimi görmek istersiniz ya da istemezsiniz. 
Her iki durumda sizi saran duygu ve düşünceler nelerdir? 

Öykünün en önemli özelliği zaman ve mekân birlikteliğidir. Şiirin 
dizlerine bakınca doğası gereği bu sınırlandırmayı sağlıyor. Bu nedenle 
çocuktan istenecek öykülerin baştan bu sınırlandırmayı içermesi yeğlenir.

İstanbul Piyalepaşa’da yaptığımız bir uygulamada çocuklardan bir 
öykü yazmasını istemiş ve konuyu şöyle belirlemiştik:

“Küçük kız çantasını sırtına aldı ve trene atladı.” 
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Bu cümleyle başlayan, süren veya biten bir öykü yazın! Zaman 
trende geçen zaman; mekân, tren. Birliği sağladık mı? Evet.

Oradaki çocukların hemen tamamı trene bindikten iki ya da üç 
durak sonra trenden inip eve koşuyorlar. Eve varınca babalarını soruyorlar, 
evde olmadığını duyunca rahat bir nefes alıyorlardı. Bu durum onların 
yaşamındaki farklı gerçeklikleri de yansıtıyordu. 

Bir öyküde çocuk üç duraktan fazla gitmişti ve kaybolmuştu. 

Deneme Yazmak

Deneme yazmak için yaşamsal deneyim ve birikim olması gerektiğini 
söylemiştik. Çocuğun yaşam deneyimlerinin kendine özgülüğünün farkında 
olarak bu konuda metin yazması talep edilebilir ama onun gerçeğinin dışına 
çıkarak değerlendirme yapmak yanlış ve baskılayıcı olabilir. Ayrıca onun 
deneyimlerini paylaşmasına izin vererek onun kendisiyle karşılaşmasını, 
hayat bakışının farkına varmasını ve bunun farkındalığına yeni bir bilinç 
oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Temel olan çocuğun deneysel bağlamda 
paylaşmaya çalıştığı metnin bir değer olarak algılanmasını sağlamaktır.

Bir uygulama çalışmamızda orta 2. sınıf öğrencisinin yazdığı 
denemeyi paylaşıyorum. Çocuğun nelerin farkında olduğunu görebilirsiniz.

Eleştiri yazmak

Eleştirinin ne olduğunu söylemeden önce ne olmadığını söylemek 
gerekir. Eleştiri, yanlış sözcük avcılığı değildir.

Eleştiri, hata avcılığı değildir.

Eleştiri, hoşa gitmeyen kimilerine göre (daha çok ebeveynler) küfür 
anlamına gelen sözcük avlamak da değildir.
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Eleştiri, kendi ahlak anlayışınızı kitaba (yazara) dayatmak da 
değildir.

Eleştiri, metnin özetini yapıp ardından ondan ne ders çıkardığını 
anlatmak da değildir.

Eleştiri, ders çıkarmak içermez.

Eleştiri, asla öznellik içermez. İçerse de önyargılı olamazsınız.

Eleştiri, yergi değildir.

Eleştiri, övgü hiç değildir.

Eleştiri, sevdim ya da sevmedim sözcüklerini çok zor kullanır. Metin 

Duvarların çevirdiği alanlarda dışarıyla kurulan bir bağdır pencere. Nerede olup nereden 
baktığımızla alakalı olarak değişen şeffaf bir sınırdır. O sınırda değişmeyen şey mesafedir. 
İçeride ya da dışarıda yaşanan hayata olan uzaklık.
   Pencereyi açtığınızda o sınır ortadan kalkmış gibi olur; başınızı kollarınızı diğer tarafa 
geçirebilirsiniz, sözcükleriniz diğer tarafa ulaşabilir ama ayaklarınız ve bedeniniz hep 
bulunduğunuz tarafta kalır. Oysa zihniniz için ortada bir engel yoktur.
   Eğer içerdeyseniz, ruh halinize göre, pencereden bakıp içeride olduğunuza mutlu 
olabilirsiniz ya da dışarıdakileri kaçırdığınız için hayıflanabilirsiniz.
   Pencere çoğu kez meraka teşvik eder insanı. Kapalı bir kutu hakkındaki küçük ipuçlarını 
hayal gücünüzle takip edersiniz. İnsan dışarıda ya da içeride neler oluyor diye düşünmeden 
edemez. Işıklar ve gölgelerden bir hikâye yazarsınız.
   Cam bazen insanı kandırır; pencere kenarındaki kediye dokunduğunuzu zannedersiniz 
ama o dokunduğunuz camdır. Nefesinizle oluşan buğuya isimler yazarsınız, onlar size inat 
yok olurlar.
   Pencere beklemektir. Gelenler o ilk selamla ağırlanmaya başlanırlar bile. Bazen de bir 
vedadır, son bakıştır.
   Aslolan zihnin penceresidir. Çoğu kez geçmiş geçer önünden ama her sabah perdeler 
bugün için aralanır ve pencere açılır temiz hava yarınlar için içe çekilir…
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zorlamıştır. O da güzellik içerir.

Eleştiri ne içermelidir?

Eleştiri, konuyla ilgili ölçülerini baştan belirleyip o ölçüler içinde bir 
metni inceleme ve sorgulamadır.

Eleştiri yaparken kurguyu ele alırsınız.

Eleştiride dil çok önemlidir. Çocuğa yazılmış bir metinde üst dil 
kullanımı yanlıştır. Yazar kendine üstün güçler ve yetenekler yükleyip 
çocuğa buyurgan bir tavırla yaklaşamaz.

Eleştiride çocuğun metinle iletişim kurabilmesi önemlidir. Çocuğa 
yetişkin tarafından onun iletişim kuramayacağı metinler verilemez. Çocuk 
anlama sorunu yaşıyorsa, bu onun değil yetişkinin ya da öğretmenin eksiği 
olarak ele alınmalıdır. Yetişkin, çocuğa kendi gerçeği dışında dayatmamalıdır. 
Bu elbette metin için de geçerlidir ve yazara çocuğu nesneleştirme hakkını 
vermez.

Çocuk edebiyatı metinlerinde melodi, ritim içeren bir anlatım vardır 
ve bu, metinde aranmalıdır. Çocukla birlikte yapılırsa onun estetik birikimi 
artar.

Eleştiride metnin çocuğa göreliği sorgulanmalıdır. Çocuğun bilgi 
birikimi, duygu dünyası yaşam deneyimi eleştiride ele alınır.

Çocuk edebiyatı umutsuzluk içermez. Sorunlar anlatılsa bile umut 
eksik kalmamalıdır. En azından çocuğa bu hak verilmelidir.

Genel Değerlendirme

Edebiyat hayattır. Onun bu yönü unutularak edebiyat çalışması 
yapmak doğru bir eylem değildir. Çocukluktan başlayarak insan hayatı 
anlamak, onunla iletişim kurmak, ona bir şey anlatmak için edebiyattan 
yararlanmıştır. O zaman edebiyatın ne olduğunu unutarak bu alanda çalışma 
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yapmak her zaman sorunlu olacaktır. Bundan uzak durmak gerekir.

Yazmak ve yazma eyleminden estetik haz almak elbette estetik 
bir metni yaratmakla mümkündür. Estetik bir metnin gerçekleşmesi uzun 
bir yolculuktur. Bu yolculuğa çocukla birlikte çıktığımızda yüreğimizin 
bir yanında yanlışlara karşı tahammül ve yolculuğu güzelleme çabası 
olmalıdır. Yolculuğa katılan çocuk yol arkadaşıyla iyi iletişim kurarsa 
onunla konuşmak, ona bir şeyler anlatmak ve paylaşabilmek duygusuyla 
güzelleşecek ve güzel metinler de yazacaktır. Temel sorun ona bu fırsatı 
vermektir.
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Dijital Edebiyat

Bülent Yılmaz

Süreç ve Tanım

İnsanın, özgün yapısal olanakları arasında yer alan diliyle yaptığı 
sanatsal yaratım/üretim etkinliği olarak edebiyat da diğer alanlar gibi 
toplumsal değişim sürecinden doğrudan etkilenir. Kabaca, ekonomi, 
kültür, eğitim, politika, teknoloji, sanat vb. alanlardan oluşan toplumsal 
değişimin edebiyatı da çeşitli açılardan etkilediği edebiyat tarihi bağlamında 
rahatlıkla görülebilmektedir. Özellikle 1990’lar ile başlayan, halen içinde 
bulunduğumuz ve Bilgi Toplumu/Çağı, 4. Sanayi Devrimi, dijital toplum, 
kağıtsız toplum, kapitalizmin yeni aşaması vb. biçiminde adlandırılan bu 
dönem, bilgisayar/internet ile özdeşleşen köklü teknolojik gelişmelerin 
toplumsal hayatın neredeyse her ayrıntısını biçimlendirdiği bir süreçtir. 
Tarım toplumunu karasaban, sanayi toplumunu makine/fabrika ve bilgi 
toplumunu da “internete bağlı bir bilgisayar” ile sembolize etmek yanlış 
olmaz. Bu dönemdeki teknolojik değişimin yapısı ve gücü hafife alınacak 
türden değildir. Yönetimden sağlığa, eğitimden iş hayatına, hukuktan 
siyaset, tıp ve bankacılığa, eğlenceden ticaret ve seyahate kadar hemen her 
hayat alanı teknolojinin belirleyici etkisi altındadır.

İşte, dijital edebiyat da, bir anlamda, edebiyatın sözü edilen bu 
teknolojik değişim sürecinden aldığı payın adıdır. Bir başka deyişle, küresel 
nitelikteki köklü teknolojik değişimin edebiyata yansımasıdır dijital edebiyat. 
İlkin sözlü edebiyat vardı, sonra yazılı edebiyat ve şimdilerde “dijital 
edebiyat.” Kısaca tanımlamak gerekirse, dijital edebiyat, dijital ortamda 
dijital format (biçim) ile üretilen ve yayımlanan, dijital ekranlardan okunan 
edebiyattır. Dijital edebiyat, bir yaklaşıma göre, “roman, öykü, şiir, vb. 
yazınsal metinlerin ilk kez elektronik/dijital ortamda yaratılması/üretilmesi” 
demektir. Ancak kağıda ya da diğer malzemelere yazılı/basılı eserlerin dijital 
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formlarını da dijital edebiyat olarak kabul eden yaklaşımlar bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, dijital edebiyat, ilk kez dijital ortamda üretilerek yayımlanan 
edebiyat olarak tanımlanabildiği gibi, ilk kez hangi formda üretilmiş olursa 
olsun, dijital ortamda yayımlanan, erişilebilen yazınsal yapıtlar olarak da 
tanımlanabilmektedir. Literatürde dijital edebiyat için teknoloji-edebiyat 
ilişkisini çağrıştıran çevrimiçi edebiyat, elektronik edebiyat, online edebiyat, 
sanal edebiyat, tekno-edebiyat, internet edebiyatı gibi adlandırmalar 
yapılabilmektedir. Bu durumda dijital edebiyat okurunu da, edebiyatı bir 
ekran (bilgisayar, tablet, akıllı cep telefonu vb.) aracılığıyla, onun üzerinden 
okuyan bireyler olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. 

Teknolojinin edebiyat dünyasına yansıması olarak dijital edebiyat 
hem dünyada hem Türkiye’de giderek yaygınlaşmaktadır. Çin’de 333 
milyon kişinin edebiyatı internetten okuduğu belirtiliyor. Aynı ülkede 2017 
yılında İnternet Edebiyatı Kongresi yapılmıştır. Türkiye’de 60 milyonun 
üzerinde internet kullanıcısı bulunmakta, gençlerin %97’si her gün mutlaka 
internete girmektedir. Yeni kuşakların genelde okuma yerine izlemeyi tercih 
ettikleri söylenebilir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın izlediğimiz 
bir konserindeki solistin çaldığı parçanın notalarını, önüne koyduğu tabletten 
izlemesi sözü edilen yaygın etkinin boyutunu bir sanat alanı olan müziğe 
yansıması açısından gösteren ilginç bir örnektir.

Ancak dijital edebiyat konusundaki sorulması gereken ilk soru 
şudur: Sözü edilen bu güçlü teknolojik etki ile dijitalleşerek değişen edebiyat 
mıdır, yani edebiyatın kendisi midir? Gerçekte, bu süreç ile edebiyatın 
özünde bir değişim/dönüşüm olduğu, en azından şimdilik söylenemez. 
Değişen edebiyatın araçları, yayın teknikleri, üretim ve yayın ortamları/
mecrasıdır. Kısaca, edebiyat dijitalleşmiyor; dijitalleşen araçlar, teknikler 
ve ortamlardır. Edebiyat azalmıyor, kaybolmuyor, değişmiyor; o, yine dille, 
sözcüklerle, yazıyla yapılıyor. Yazılanlar, edebiyatın konuları yine aynı: 
hayat, insan, aşk, acı, toplum, hasret, umut, yalnızlık vb. Ekran, metnin 
yazınsallığını etkilemiyor; edebiyatın yazınsal niteliğini artıran ya da azaltan 
bir durum yaratmıyor. Onlar, belki yazma tekniklerini ve olasılıkla yazarlık 
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tutumlarını değiştirebiliyor. Buna karşın, dijital edebiyat, aşağıda ayrıntısı 
ile açıklanacağı üzere, yeni bir iletişim, paylaşım ve aktarım ortamı/olanağı 
yaratıyor. 

Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

Açıkça söylemek gerekirse, dijital edebiyatın yarattığı yeni olanaklar 
bulunmaktadır. Avantajların en başında yazınsal paylaşım, edebiyata 
erişim ve etkileşim (tavır) araçlarının, teknik ve olanaklarının yerel, ulusal, 
önemlisi küresel düzeyde ve geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde genişlemiş 
ve kolaylaşmış olması gelmektedir. Bugün Türkiye’de yazılan bir yazınsal 
metin elektronik ortamda yayımlandığı anda genel olarak dünyanın tüm 
ülkelerinden ve şehirlerinden erişilebilir olmaktadır. Üstelik dijital edebiyat 
olanakları ile edebiyata erişimde ve etkileşimde köy-kent ayrımı da büyük 
ölçüde ortadan kalkmaya başlamıştır. 

Dijital ortam son derece canlı ve dinamik bir ortamdır ve edebiyat 
yazarlarını basılı ortam olanaklarına göre çok daha büyük ve çeşitli okur 
kitleleri ile buluşturabilir. Günümüzde Türkiye’de açılan bir dijital sanat 
sergisini 350.000 kişinin ziyaret etmiş olabilmesi dikkate alınması gereken 
bir durumdur. Aynı biçimde, cebimizdeki cep telefonunda binlerce edebiyat 
yapıtını taşıyıp, onlara istediğimiz yer ve zamanda erişebiliriz. Edebiyatı her 
an ve kolayca cebimizde taşımak hiç de yabana atılacak bir olanak değildir. 

Dijital edebiyat dünyada tanınmamış yazarlara da yapıtlarını 
sunabilecekleri, paylaşabilecekleri ortamlar ve olanaklar sunmaktadır. Bu 
bağlamda, dijital edebiyat eleştiri platformlarını/sitelerini de (örneğin, 
e-debiyat) göz ardı etmemek gerekir. İçinde yazar, editör, eleştirmen, 
çevirmen, tasarımcı, yayıncı, okuyucu vb. kimliklerle isteyen herkesin yer 
alabildiği bu tür etkileşimli dijital edebiyat ortamlarında verimli yazınsal 
tartışmalar, değerlendirmeler, yönlendirmeler, katkılar ve destekler 
olabilmektedir. Bu bağlamda, dijital olanakların edebiyata erişimi ve 
paylaşımı teknik olarak demokratikleştirdiği söylenebilir. 
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Dijital teknoloji, edebiyat yazarlarının üretim süreçleri için da bazı 
yeni olanaklar yaratmıştır. Yazarlar yapıtlarında kurguladıkları olgular, 
olaylar, nesneler, kavramlar, durumlarla ilgili gereksinim duydukları 
bilgilere, haberlere, gerçeklere ilgili coğrafyalara gitmeden çok daha kolay 
biçimde ulaşabilmekte, aradıkları konularda videolar izleyerek, fotoğraflar 
inceleyerek yazacakları için sağlam veriler sağlayabilmektedirler. Ayrıca, 
yazarlar yapıtlarını üretirlerken çoklu dijital ortam araç ve olanaklarını 
(görüntü, ses vb.) da kullanabilmektedirler. Henüz çok yaygın olmasa da 
“deneysel edebiyat” türü yakın gelecekte bu yönüyle karşımıza çıkabilecektir. 
Dijital edebiyatta genel olarak dağıtımcı, posta, kağıt, matbaa ve bürokrasi 
sorununun bulunmaması/daha az olması yayıncılık boyutuna ilişkin önemli 
bir avantaj olarak kabul edilebilir.

Dezavantajlar

Dijital edebiyatın yukarıda sıralanan olanaklarının yanı sıra kuşkusuz 
dezavantajları da bulunmaktadır. Bu konuda ilk sırada ve en yaygın biçimde 
dile getirilen dezavantaj, dijital edebiyat ile ortaya çıkan “edebi vasatlık/
niteliksizlik” sorunu olmaktadır. “Edebiyatın ayağa düşmesi”, “edebiyatın 
taşralaşması” gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılan bu sorun, yazınsal 
yaratım sürecinin tümüyle editoryallik denetiminin, bazılarının deyimiyle, 
“edebi terbiyenin” dışında gerçekleşmesinden ve yayımlanmasından 
kaynaklandığı söylenmektedir. Dijital edebiyatta genel olarak, “yanlışın, 
niteliksizliğin hesabının verilmemesinin” ve “isteyenin istediğini istediği 
gibi yazması ve yayımlamasının” edebi beğeni düzeyini ve iklimini 
olumsuz etkilediği ve sığlaştırdığı belirtilmektedir. Bunun sonucu olarak da 
“yazınsal amatörlüğün” yükseldiği, “edebiyat enflasyonunun” yaşandığı dile 
getirilmekte, örneğin, dünyada 2019 yılında 375 milyon öykü yayımlanması 
bu olumsuzluğun kanıtı olarak da yorumlanabilmektedir. 

Yazınsal editoryallik ve eleştiri süreçlerinin işlememesi dijital 
edebiyatta “ölçüyü” de değiştirebilmektedir. Edebiyatın “nitelik” olan temel 
ölçüsü “ulaşılan beğeni/‘like’ alınan okuyucu sayısına” dönüşmektedir. 



73

Bu da okumayan, okumaya gerek duymayan, okumadan yazan edebiyat 
yazarlarının ortaya çıkmasına, artmasına neden olmaktadır. Dijital edebiyatın 
ciddi dezavantajlarından birisi de budur.

Dikkate alınması gereken bir başka önemli sorun/dezavantaj da telif 
hakları meselesidir. Emek hırsızlığı anlamına gelen ve yazarların yapıtlarını 
“telif hakları ödemeden yayımlama” dijital edebiyat dönemi ile birlikte 
denetlenemeyen çok daha yaygın bir duruma dönüşmüştür.

Dijital kültürün edebiyatta yazının yerine ses ve görüntüyü 
koyabileceği, görüntü hafızamızı, zaman algımızı değiştirebileceği, 
teknolojinin hız ve acele dünyasına uyarak yazınsal anlatım biçimlerinin 
kısalabileceği kaygıları da dile getirilmektedir. 

Benzer bir başka kaygı da dijital edebiyat okurluğu ile basılı kitap 
okurluğu arasındaki okuma biçimi farkı hakkındadır. Genelde, yavaş, daha 
derin, anlayarak, sindirerek, dikkatli ve yoğunlaşarak gerçekleştirilen 
basılı edebiyat okumalarına karşın, dijital okumanın teknolojinin yapısı 
gereği hızlı, yüzeysel, “tarayarak”, gözden geçirerek ve dikkatsiz biçimde 
yapılması dijital edebiyat süreçleri için olumsuz bir duruma işaret eder. 

Dijital edebiyatta yazdığını teknolojik olarak çok kolayca silip, yeniden 
yazabilme olanağının bulunması, otomatik sözcük düzenleyicilerinin olması 
ve yazarın kendi belleğinden çok bilgisayarın belleğine güvenme olasılığı 
yazarın dil dikkatini ve duyarlılığını azaltan etkiler yaratabilmektedir. 

Dijital edebiyatın düşündürdüğü bir başka olasılık, “belki de başlayıp 
biten romanlar yerine, her gün birkaç sayfa ile gelişme gösteren, başı sonu 
olmayan bir akışın yeni edebiyat türü haline gelebileceği” yönündedir.

Bir dijital kitap türü olarak sesli kitaplarda metinle-yazarın arasına 
seslendirenin gireceği ve bunun metnin yazınsal tadını ve niteliğini olumsuz 
etkileyebileceği dile getirilmektedir.
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Yayıncılık boyutundan bakıldığında da e-kitap vergilerinin yüksek 
olması, dijital dergiciliği sürdürmenin para ve nitelikli ekip gerektirmesi 
nedenleriyle dijital edebiyatın ekonomik olarak sürdürülmesinin daha zor 
olacağı söylenebilir.

Dijital edebiyat yazarlığı ve okurluğunun belirli düzeyde teknolojik/
dijital bilgi ve beceriler (bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi) 
gerektirmesi, bu bilgi ve beceriye sahip olmayanların yazım, erişim ve 
paylaşım sorunu yaşayacak olmaları da dezavantaj olarak değerlendirilebilir. 
Bu bağlamda, dijital teknoloji altyapısı ve araçlarında ortaya çıkacak teknik 
sorunların dijital edebiyat erişim ve paylaşım süreçlerini doğrudan etkilediği 
de bilinmektedir.

Sonuç

Günümüzde gerek dünyada gerekse ülkemizde dijital edebiyatın 
ve dijital edebiyat yayıncılığının çok hızlı ve güçlü biçimde ilerlediğini 
söylemek zordur. E-kitap satışlarının ve yayımlanmış e-edebiyat kitap 
sayısının ve e-edebiyat platformlarının özellikle Türkiye’de henüz az 
olduğu bilinmektedir. Yine de ülkemizde ücretli ve ücretsiz erişilebilecek 
e-edebiyat içerikleri (Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kütüphanem Cepte” 
uygulaması, Milli Kütüphane sesli kitap hizmeti, TRTDinle sesli kitap vb.) 
de bulunmaktadır.

Ancak dijital edebiyat hakkında da içinde bulunduğumuz gerçekliği 
veri kabul edip, geleceği görmeye çalışarak davranmak gerekir. Gerçekliği 
görmezden gelemeyiz, kaçamayız. Gerçekliğe ve geleceğe karşı olmak, 
karşı çıkmak tümüyle duygusal ve anlamsız olabilir. Televizyon radyoyu 
yok etmedi, dijital yayıncılık da kağıdı ve basılı edebiyatı uzun süre yok 
etmeyecektir. Basılı edebiyat bir süre daha devam edecek, bir süre daha 
birlikte yürüyeceklerdir. Ancak dijital edebiyat giderek daha fazla pay sahibi 
olmaya başlayacak ve belki de edebi yaratım süreçlerine yeni açılımlar ve 
olanaklar getirecektir. Hazırlığımızı buna göre yapmakta yarar vardır.
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Bu arada, dijital edebiyatının geleceği hakkındaki en ilginç futuristik 
öngörülerden birisi yapay zekâ konusudur. Bu bağlamda, beste yapabilen, 
resim çizen, yargı kararları verebilen, MR görüntülerini değerlendiren, 
hastalık tanısı koyan, otomobil-otobüs kullanan, satranç-go oyunlarında 
dünya şampiyonlarını yenen ve daha birçok yaşam alanında insan zekâsının 
yapabildiklerini gerçekleştiren yapay zekâ uygulamaları ve yazılımları ile 
nitelikli yazınsal yapıtların da yazılabileceği öne sürülmektedir. Bu, bir 
yönüyle ciddiye alınması gereken bir olasılık iken, diğer yandan, edebiyatta 
duyguların da söz konusu olduğu ve duyguları olan bilgisayar yapmanın, en 
azından şimdilik olanaklı görünmediği gerçeği rahatlatıcı mıdır acaba? Bir 
gün “robot yazar-şairlerle” ya da “yazar-şair robotlarla” karşılaşmaz mıyız 
ki!

Söylemeden edemeyeceğimiz son nokta şudur: İnsanlık ilkin kil 
tablete yazmış ve ondan okumuştu edebiyatı. Şimdilerde yine tablete, bir 
tür bilgisayar olan tablete yazıyor ve ondan okuyor. Bilgisayardaki yazı 
programının adı İngilizce “Word”, yani “sözcük”!

Yoksa başa mı döndük!
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Kahraman Yolculuğu Bağlamında Oz Büyücüsü Masalı

Sibel Gürsoy

“Masallar, çocukları uyutmak; yetişkinleri uyandırmak içindir.”

Bu yazının amacı, “Oz Büyücüsü” adlı masalın Joseph Campbell 
tarafından geliştirilen monomit kuramı bağlamında incelemektir. Kitabın 
orijinal adı “The Wonderful Wizard of Oz” olup çevirmeni Volkan 
Yalçıntoklu’dur1 ve “Oz Büyücüsü” olarak dilimize çevrilmiştir. 

Mitler üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Joseph John Campbell 
(26 Mart 1904 – 30 Ekim 1987), Amerikalı mitolojist, yazar ve eğitmendir. 
Karşılaştırmalı mitoloji ve karşılaştırmalı din alanlarında yaptığı çalışmalarla 
bütün mit ve destanların insanı ve evreni anlama hususunda birbirine 
bağlı olduğunu ortaya koyan bir kuram geliştirdi. Joseph Campbell’e göre 
bütün mitik anlatılar belirli bir kalıba uymaktadır. Campbell, Kahramanın 

1 Volkan Yalçıntoklu: Saint-Joseph lisesinde okudu. 9 Eylül Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve 
Genetik bölümünü bitirdi. Uzun yıllar kitapçılık yaptı. Fransızca ve İngilizceden çeviriler 
yapıyor. Eserlerini çevirdiği yazarlar arasında Jules Verne, Helene DeWitt, Alan Snow, 
Richard Maltby Jr., Lyman Frank Baum, Charles Perrault yer alıyor.
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Sonsuz Yolculuğu isimli kitabında monomit kuramı olarak adlandırdığı 
kalıbı aşamaları ile açıklamaktadır. Monomit kuramı; Yola Çıkış (Ayrılış), 
Erginlenme, Geri Dönüş aşamalarından oluşmaktadır. Bu üç aşamanın da 
kendi içerisinde alt aşamaları mevcuttur. Kahraman’ın yolculuğu dairesel 
bir düzende çeşitli aşamalar ile tasnif edilmektedir. Bir kahraman olağan 
dünyadan çıkıp doğaüstü tuhaflıklar bölgesine doğru ilerler. Burada masalsı 
güçlerle karşılaşır ve kahraman belli bir güç elde ederek kesin zaferle 
gizemli maceradan geri döner. Burada kahramanın fiziksel bir arayışın 
yanı sıra psikolojik bir arayışın içerisinde olduğu söylenebilir. Böylece 
kahraman yolculukları esnasında bilinçdışını aşıp kişiliğini bütün olarak 
gerçekleştirmeyi amaçlar. (Campbell, 2013: 42)

Oz Büyücüsü Masalının Olay Örgüsü

Frank Baum tarafından 1900 yılında yazılan Oz Büyücüsü adlı eserin 
ana kahramanı Dorothy’dir. Dorothy, Kansas’ta tek odalı bir evde, Henry 
Amca ve Em Teyze ile birlikte yaşayan genç bir kızdır; hayatının neşesi 
köpeğidir Toto’dur. Ani bir kasırga vurur ve Dorothy Toto'yu yakaladığında 
fırtına mahzenine ulaşamaz. Kasırga onu uzun bir yolculuğa çıkardığında 
hala evin içindeler. Kasırga esnasında Dorothy ev ile birlikte uçmuştur ve 
kasırga sona erdiğinde çok kısa, tuhaf giyimli insanların yaşadığı güzel 
bir ülkede olduğunu keşfeder. Kuzeyin Cadısı, ona Kıtırsoylar diyarında 
olduğunu ve onu öldürdüğü için minnettar olduğunu söyler. Ev, Doğunun 
Kötü Cadısı üzerine iner ve böylece onları özgür kılar. Kuzeyin Cadısı, 
Dorothy'ye ölü cadının gümüş ayakkabılarını verir ve ona Zümrütler 
Şehri'ne gitmesini tavsiye eder. Kansas'a dönmesine yardım edebilecek 
Büyük Büyücü Oz. Cadı, Dorothy'yi, zarar görmesini önlemek için sihirli 
bir öpücükle sarı tuğlalı yola gönderir.

Zümrüt şehrine yapılan uzun yolculukta Dorothy ve Toto'ya beyni 
olmasını dileyen Korkuluk; bir kalbi özleyen Teneke Adam ve cesaret 
arayan korkak Aslan eşlik eder. Güzergâhları boyunca pek çok denemeyle 
karşılaşırlar, ancak bunların hepsinin üstesinden gelirler. Sonunda, Kapı 
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Muhafızı'nın onları yeşil camlı gözlüklerle giydirdiği ve onları Oz Sarayı'na 
götürdüğü Zümrüt şehrine ulaşırlar. Oz, onlara hiçbir iyilik yapılmayacağını 
söyler. Masalın sonunda Güney’in Cadısı, Dorothy'ye onu evine geri 
götürmek için gümüş ayakkabıları nasıl kullanacağını anlatır ve ana 
kahraman evine dönüş yapar.

Monomit kapsamında aşamalar şu şekildedir:

Yola çıkış

Campbell’in oluşturduğu monomit kuramının üç aşamasından 
ilkidir. Yola çıkış aşaması içerisinde beşe ayrılmaktadır. Kurama göre; yola 
çıkış, kahramanın maceraya çağrılmasıyla başlayıp çağrıyı reddetmesiyle 
son bulur.

 Maceraya Çağrı

Mitolojik yolculuğun “maceraya çağrı” olarak belirlenen bu ilk 
aşaması kahramanı çağıran ve onun ruhsal ağırlık merkezini toplumunun 
sınırlarından bilinmeyen bir bölgeye çekmiş olan kaderi belirtir. Bu önemli 
hazine ve tehlike bölgesi çeşitli biçimlerde sunulabilir: uzak bir ülke, bir 
orman, yeraltında, dalgaların altında ya da göğün üstünde bir krallık, gizli 
bir ada, sisli dağ tepesi ya da derin bir düş hali; fakat hep tuhaf biçimde 
akışkan ve çok biçimli varlıkların, hayal edilemez eziyetlerin, insanüstü 
görevlerin ve olanaksız zevklerin yeridir (Campbell, 2013: 72). 

Oz Büyücüsü masalının ilk aşamasında gri bir tablo betimlemesi 
yapılmaktadır: gri gökyüzü, ana kahramanın anne ve babasını kaybetmesi 
ile eniştesi ve teyzesinin yanına taşınması ve onların gri renkli giysileri 
ve donuk yüzleri vb (Baum, 2007: 8-12). Ana kahraman Dorothy, kasırga 
sonucu evi ile Kıtırsoyların yaşadığı diyara gelir ve Kuzey’in Cadısı 
tarafından karşılanır ve şapkasında görünen “Dorothy'nin Zümrüt Şehir'e 
Gitmesini Sağla” yazısı ile maceraya davet edilir (Baum, 2007: 19). 
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 Çağrının Reddi

Çağrıya yanıt vermemek veya çağrının reddi, macerayı olumsuza 
çevirir ve maceranın ana kişisi elindeki gücü kaybederek kurtarılacak bir 
kurban haline gelir (Campbell, 2007: 73).

Oz Büyücüsü masalında çağrıyı reddetme söz konusu değildir.

 Doğaüstü Yardım

Çağrıyı reddetmemiş olanlar için, kahramanın yolculuğunun ilk 
karşılaşması, maceracıya aşacağı ejder güçlere karşı tılsımlar sağlayan, 
koruyucu bir figürledir (genelde ufak tefek yaşlı bir kadın ya da erkek) 
(Campbell, 2013: 84).

Doğaüstü yardımcının biçim olarak erkek olması seyrek görülmez. 
Peri kültüründe o ormandaki küçük bir adam, kahramanın ihtiyaç duyacağı 
tılsımları ve öğütleri sağlayacak bir büyücü, keşiş, çoban ya da demirci 
olabilir. Klasik mitlerde bu Hermes-Merkür’dür (Campbell, 2013: 89).

Oz Büyücüsü masalında doğaüstü yardımcı, Kuzey’in Cadısı olup 
kahramanın maceraya atılması için gerekli ortamı oluşturmuştur (kötülüklere 
karşı korumak amacıyla onu alnından öperek mühürlemiştir). Dorothy’nin 
ihtiyacı olacak olan öğütleri verir, yolculuk aşamalarını, sarı tuğlalı yoldan 
Zümrüt Şehri’ne ulaşabileceğini söyler (Baum, 2007: 20-21). 

 İlk Eşiğin Aşılması

Kahraman bulunduğu ortamdan çıkar ve artık macerası başlamıştır. 
Dorothy, mavi ve beyaz renkli elbisesi ile gümüş ayakkabıları giyerek 
yolculuğa başlar. Yanında köpeği Toto vardır (Baum, 2007: 23).  

 Balina Karnı

Büyülü eşikten geçişin bir yeniden doğum alanına geçme olduğu 
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fikri, dünyanın her yerinde rahim imgesi olan balina karnıyla simgelenmiştir. 
Kahraman, eşiğin gücünü ele geçirmek ya da onunla uzlaşmak yerine 
bilinmeyenin içinde kaybolur ve ölmüş gibi görünür (Campbell, 2013: 107). 

Balina karnı, yeniden doğumu temsil etmektedir. Kahraman’ın 
kaybolup macera içerisinde anne karnındaki bebek gibi yaşama hazır hale 
gelmesi şeklinde tasnif edilebilecek bir süreçte olduğu zamandır.

Oz Büyücüsü masalında kahraman, Zümrüt Şehri’ne gitmek için 
ormana girer ve güneşin ışığı kesilir (Baum, 2007: 32). Orman, balina 
karnının temsil ettiği yeniden doğum alanı olarak nitelendirilebilir.

Erginlenme

Kuramın ikinci aşamasıdır ve altı alt aşamada tamamlanır. Erginlenme 
sürecinde çeşitli sorunlar yaşayan kahraman, bir tanrıça figürüyle karşılaşır. 
Baştan çıkaran bir kadın mevcuttur. Kahraman, babanın gönlünü alır ve 
erginlenme sürecinin sonucu niteliğinde tanrılaşır. Nihai ödül kahramanın 
olur. Bu ödül genellikle başlangıçta kaçtığı, reddettiği unsurdur.

 Sınavlar Yolu

Eşiği aştıktan sonra, kahraman bir dizi sınavdan geçmek üzere 
tuhaf biçimde akışkan, belirsiz biçimlerin düş dünyasında ilerler. Bu, mit-
maceranın sevilen bir aşamasıdır; mucizevi sınavlar ve işkencelerle dolu 
bir dünya edebiyatı yaratmıştır. Kahraman bu bölgeye girmeden önce 
karşılaştığı doğaüstü yardımcının önerileri, tılsımları ve gizli araçlarından 
yardım almaktadır ya da insanüstü yolculuğu sırasında kendisini her yerde 
destekleyen iyi kalpli bir güç olduğunu ilk kez burada da fark edebilir 
(Campbell, 2013: 113).

Dorothy, yola çıktığında yanında kendisine beyni olmayan Korkuluk, 
kalbi olmayan Teneke Adam, cesareti olmayan Aslan eşlik eder. Yolculuk 
boyunca çeşitli zorluklarla ve cesaret kırıcı olaylarla (Zümrüt Şehri’ne 
giden yol ile ormanı ayıran geniş hendeği aşmak, geniş bir nehrin üstünden 
kayıkla geçmek) karşılaşırlar (Baum, 2007: 32-76).
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 Tanrıçayla Karşılaşma

Genellikle bütün engeller ve devler aşıldığında gelen en son macera, 
başarılı kahraman ruhun Dünyanın Kraliçe Tanrıçasıyla mistik evliliği olarak 
sunulmuştur. Bu en alt noktadaki, zirvedeki ya da dünyanın en ucundaki, 
kozmosun orta noktasındaki, tapınağın sunak yerindeki ya da kalbin en 
derin noktasının karanlığındaki krizdir (Campbell, 2013: 125).

Dorothy ve arkadaşları, gelincik tarlasında uyuyan Aslan’ı kurtarmak 
için Farelerin Kraliçesi’nden yardım alır (Baum, 2007: 69-75). 

 Baştan Çıkaran Kadın

Dünyanın kraliçe tanrıçasıyla mistik evlilik kahramanın tam bir 
yaşam ustalığını temsil eder; çünkü kadın yaşamdır, kahraman onun 
bileni ve efendisidir. Kahramanın sonul deneyimini ve edimini önceleyen 
sınamalar, bilincini geliştiren ve kaçınılmaz gelininin, yani anne - yok 
edenin sahiplenişine katlanabilecek hale getiren araçların gerçeğe dönüşme 
krizlerinin simgesiydi. Böylece kendisinin ve babasının bir olduğunu bilir: 
babasının yerine geçmiştir (Campbell, 2013: 138).

Oz Büyücüsü masalında Batının Kötü Cadısı, baştan çıkaran kadın 
tipine örnek verilebilir. Batının Kötü Cadısı, güneşin battığı yerdedir 
ve Oz Büyücüsü, Dorothy’den onu öldürmesi karşılığında Kansas’a 
gönderileceğini söyler (Baum, 2007: 101-131).

Babanın Gönlünü Alma

Kahraman, babanın ego-yıkıcı erginleyişinin ürkütücü deneyimlerinin 
hepsinden büyüleriyle (polen nazarlıkları ve şefaat gücü) korunmasını 
sağlayan yardımcı dişi figüründen umut ve güvence elde edebilir; ancak 
sonunda, anne ile babanın birbirini yansıttığını ve özde aynı olduklarını fark 
edecektir (Campbell, 2013: 149).
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Oz Büyücüsü masalında korkak Aslan’ın kurtarılmasından sonra 
karakterler Oz Diyarı’na varır ve geceyi geçirmek için bir çiftlik evine 
girerler. Evin içinde bir kadın, bir erkek ve iki çocuk vardır ve herkes yemek 
için masa etrafında toplanmıştır. Evin içindeki kadın ve erkek, Dorothy’yi 
Oz Büyücüsü ve Zümrüt Şehir hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirir 
(Baum, 2007: 76-81).

Tanrılaşma

Kahramanın içindeki Tanrı ve Tanrıçalar (eril ve dişil yönleri), 
aracılığıyla kendi içindeki güçlerini aramaktadır. Dorothy, Kansas’ta 
yaşayan teyzesi ve eniştesine kavuşmayı istemektedir. Anne ve babasını 
kaybetmesi ile içindeki eril ve dişil arketiplerin yerini teyzesi ve eniştesi 
almış olup yeni hayata başladığında gri renginde olan her şey onu mutsuz 
etmiştir. Çıktığı yolculuk ile kendi benliğinde bir dönüşüm yaşamış olup 
kendisini yeniden yapılandırmıştır.

Nihai Ödül

Burada maceranın başarılmasındaki kolaylık kahramanın üstün biri 
olduğunu belirtir. Sıradan kahraman bir sınavdan geçer, ama seçilmiş olan 
bir engelle karşılaşmaz ve hata yapmaz (Campbell, 2013: 198).

Oz Büyücüsü masalında Dorothy ile birlikte yolculuk yapan beyinsiz 
Korkuluk, istediği beyne, kalpsiz Teneke Adam, kalbe ve cesaretsiz Aslan 
da cesarete kavuşmuştur. 

Dönüş

Son aşama dönüştür ve altı adımda tamamlanır. Kahraman maceraya 
atılıp, erginlenme sürecini tamamlamıştır. Kahraman, dönüş aşamasını 
başlangıçta reddeder. Büyülü bir kaçış meydana gelir. Dışarıdan gelen bir 
kurtuluş söz konusudur. Dönüş eşiği aşan kahraman iki dünyanın ustasına 
dönüşür. Yaşama özgürlüğünü kazanır ve tüm aşamalar tamamlanmış olur. 
Kahraman yolculuğunda Campbell’in çizdiği daireyi böylece tamamlar. 
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 Dönüşün Reddedilişi

Kahramanın macerası ya kaynağa nüfuz etme ya da birtakım erkek 
ya da kadın, insan ya da hayvan kişileşmelerin yardımıyla sona erdiğinde, 
maceracının yaşam değiştiren gezisinden dönmesi gerekir. Monomitin ölçütü 
olan tam çevrim, kahramanın, ödülün, topluluğun, ulusun, gezegenin ya da 
on bin dünyanın yenilenmesiyle sonlandırabileceği bilgelik tılsımlarını, 
Altın Post’u ya da uyuyan prensesini insanlar dünyasına geri getirmesi 
gerekmektedir (Campbell, 2013: 222).

Büyülü Kaçış

Zafere ulaşan kahraman eğer tanrı ya da tanrıçanın kutsamasını 
elde ederse ve toplumun yeniden yapılanması için bir iksirle birlikte 
dünyaya dönmekle görevlendirilirse, macerasının son aşamasında doğaüstü 
efendisinin tüm güçleriyle desteklenir. Diğer yandan, eğer ganimeti 
muhafızının karşı çıkışına rağmen elde ettiyse ya da kahramanın dünyaya 
dönme arzusu tanrılar ve şeytanlarca uygunsuz bulunduysa, o zaman 
mitolojik çevrimin son aşaması hareketli, genellikle gülünç bir takip olur. 
Bu kaçış büyülü engelleme ve kurtulma mucizeleriyle karmaşıklaşabilir 
(Campbell, 2013: 225).

Oz Büyücüsü masalında, Dorothy Kansas’a geri dönmek üzere 
balonda seyahat etmeyi planlar; ancak Oz Büyücüsü balondayken balon 
aniden havalanır ve Dorothy’nin planladığı geri dönüş yolculuğunu 
geciktirmiştir (Baum, 2007: 147-150).  

 Dışarıdan Gelen Kurtuluş

Kahramanın doğaüstü macerasından dışarıdan yardımla geri 
getirilmesi gerekebilir. Yani, dünyanın gelip onu alması gerekebilir. Çünkü 
bir yerde olmanın derin saadeti, uyanık halin benlik parçalanması yararına 
kolayca bırakılamaz. “Kim dünyadan atıldıktan sonra,” diye okuyoruz, “geri 
dönmeyi arzular? O yalnızca orada olacaktır.” Ve yine, kişi yaşadıkça yaşam 
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çağıracaktır. Toplum ondan uzak durana karşı kıskançtır ve gelip kapıyı 
çalar. Eğer kahraman isteksizse, rahatsız eden kişi tatsız bir şok yaşar; ama 
diğer yandan, çağrılanlar yalnızca geciktiriliyorsa belirgin bir kurtarma 
gerçekleşir ve maceracı geri döner (Campbell, 2013: 235).

Oz Büyücüsü masalında Dorothy’nin Kansas’a dönmesi için 
Güneyin İyi Cadısı Glinda’dan yardım etmek üzere arkadaşları ile Güney 
Diyarı’na yolculuk yapacaktır. Güneyin İyi Cadısı Glinda, Dorothy için son 
kurtuluş ümididir (Baum, 2007: 155-156).

 Dönüş Eşiğinin Aşılması

Kahraman bildiğimiz ülkeden karanlığa doğru yola çıkar; orada 
macerasını tamamlar ya da yine basitçe bize olan bağlarını kaybeder, 
hapsedilir ya da tehlikeye düşer ve dönüşü o öte bölgeden bir dönüş olarak 
anlatılır. Yine de -ve işte mit ve simgeyi anlamak için temel bir anahtar- 
iki krallık aslında birdir. Tanrıların alanı bildiğimiz dünyanın unutulmuş 
bir boyutudur. Ve isteyerek ya da istemeyerek o boyutun araştırılması, 
kahramanın yaptıklarının tam anlamıdır. Olağan yaşamda önemli görünen 
değerler ve ayrımlar, benliğin daha önce sadece ötekilik olan şeyi ürkütücü 
biçimde özümlemesiyle kaybolur. Yamyam devlerin öykülerinde olduğu 
gibi, niteliksiz ruhlar için aşkın deneyiminin bütün yükü, bu kişisel 
bireyselleşme kaybının ürkütücülüğü olabilir. Fakat kahraman-ruh cesurca 
içeri girer ve cadıların tanrıçalara ve ejderlerin tanrıların bekçi köpeklerine 
dönüştüğünü keşfeder (Campbell, 2013: 245).

Oz Büyücüsü masalında Dorothy, Güney Diyarı’na ulaşmak için 
saldırgan ağaçların olduğu ormanlık alandan, porselen diyarından, çamurlu 
bir yoldan geçerek çeşitli tehlikeler atlatır (Baum, 2007: 157- 180). 

 İki Dünyanın Ustası

İki dünya ayrımı arasında, zamanın görünümlerinin bakış açısından 
nedensel derinliğine ileri geri gidip gelmek özgürlüğü ustanın becerisidir. 
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Kozmik Dansçı, der Nietzsche, ağırlığını tek bir noktaya koymaz, fakat 
neşeyle, hafifçe döner ve bir konumdan diğerine sıçrar. Bir anda ancak bir 
noktadan konuşmak olasıdır, ama bu diğerlerinin kavrayışlarını geçersiz 
kılmaz (Campbell, 2013: 258). Kahraman hem yeraltı hem yerüstü dünyayı 
iyi tanıyarak her iki dünyanın ustası haline gelmiştir.

Oz Büyücüsü masalında, Dorothy’nin yanında olan Korkuluk istediği 
beyne, Teneke Adam istediği kalbe ve Aslan cesaretine kavuşmuştur. Glinda 
her birini bir bölgeye yönetici olarak gönderir. Korkuluk (beyin) Zümrüt 
Şehri, Teneke Adam (kalp) Batı Diyarı’nı, Aslan (cesaret) da çekiç kafaların 
tepesinin ardındaki ormanı yönetmekle görevlendirilir (Baum, 2007: 181-
187).

 Yaşama Özgürlüğü

Nasıl biri yıpranmış giysileri çıkarıp yeni olanları giyerse, 
gövdelenen Benlik de yıpranan bedenleri çıkarır ve yenilerini giyer. Silahlar 
kesmez Onu; ateş Onu yakmaz, su ıslatmaz Onu; rüzgâr Onu üşütmez. Bu 
Benlik kesilemez, yakılamaz, ıslatılamaz ya da üşütülemez. Ebedi, her şeyi 
kapsayan, değişmeyen, kıpırdamaz Benlik sonsuza dek aynıdır (Campbell, 
2013: 267).

Dorothy, gümüş ayakkabılarındaki gücün (aslında kendi gücünün) 
farkına varır ve Glinda’nın yönlendirmesi ile topuklarını üç kere birbirine 
vurup arkadaşları ile vedalaştıktan sonra rüzgârın etkisiyle Kansas’a evine 
döner (Baum, 2007: 188).

Sonuç

Oz Büyücüsü masalının ana kahramanı Dorothy, kasırga sonucu 
bilinen diyardan bilinmeyen diyarlara yolculuk yaşamıştır. Joseph 
Campbell’in oluşturduğu monomit kuramına göre Oz Büyücüsü masalının 
kurama uygunluğu bu çalışmada incelenmiştir. Çalışma sonucunda ana 
kahraman Dorothy’nin Campbell’in oluşturduğu kuramın üç ana aşaması olan 
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yola çıkış, erginlenme, dönüş aşamalarından çeşitli sınavlar deneyimleyerek 
geçmiş olduğu söylenebilir. Bu yolculuk bir bakıma kahramanın kendi 
içindeki akıl, kalp ve cesaret güçlerini fark etmesini sağlayan bir yolculuk 
olmuştur. Kahraman, başladığı noktaya geri döner; ancak içinde saklı olanı 
bulmuş ve güçlü kahraman olarak geri dönüş sağlamıştır. Yolculuk esnasında 
kahramanın yanında hiç ayrılmayan köpeği Toto, ona rehberlik etmiş, ilgili 
eşikleri aşması için ona yardım etmiştir. 
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Suspus Olmak Değil Gümbür Gümbür Gelmek  

Beyza Karataş

Düşünelim… Her zaman rengarenk midir çocuk kitapları? Ağaçlar, 
kuşlar, kediler, gülen, güldüren yüzler, sıcacık bir aile ve daha neler neler… 
Okuyup bitirdiğimizde “Yahu bu çocuk kitapları ne kadar tatlı anlatıyor 
bunları, resimler de çok güzel” deriz? Okul disiplini, doğa sevgisi, aileye 
sadakat, serüvenli bir yaz tatili… 

Kitabı elimize aldığımızda metinden önce görseller çeker bizi. Hele 
görsel kendi içinde metin oluşturabiliyorsa biz de yazılı metni aklımızda 
kurgulamaya başlarız. Ama ya oluşturamıyorsa? Hemen akla gelenleri 
sıralayalım: Gövdesi olan bir zürafa, ayakları gözüken tombul çocuk, 
ağaçların yalnızca gövdeleri gibi. Hikayede de yönlendiren, doğru yolu 
gösteren bir ebeveyn, her şeyin olması gerektiği gibi olan bir okul, bahçeli 
evler, parklardaki oyuncaklar henüz dolmamış…

İşte size tam takır bir çocuk kitabı…

Bir düşünün! Her zaman mutlu mudur çocuklar? Her çocuk 
arkadaşlarıyla top oynamış, öğretmeninden aferin, ailesinden karne hediyesi 
almış, sabah kahvaltısını okula gitmeden evde yapıp okul servisine koştur 
koştur mu gitmiştir? Beden eğitimi dersinde 11’li futbol takımı arasına 
girebilmiş, evcilikte ebeveyn rolünü kapabilmiş, resim dersinde 32’li pastel 
boyasını kendisiyle paylaşmış bir arkadaşı olmuş mudur? Okuldan eve 
dönerken mahalleli çocuklarla koşu yarışı yapmış mıdır? 

Evet, hepimiz bizi mutlu edecek bir hayatı inşa etme çabası 
içerisindeyiz. Bu yolda ilerlerken doğal olarak karşımıza engeller çıkar. Bu 
engeller hayatımızın her döneminde olduğu gibi çocukluk döneminde de 
karşımıza çıkabilir.  Çocukların sorunlarına yönelik konular bizim çocuk 
edebiyatımızda her zaman korkulan, görmezden gelinen, kabullenilmeyen 
“o kitaplar” raflarda kalıyor, çoğunlukla editörden bile geçemiyor. Ortada 
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kalan ise toz pembe çocuk kitapları… Özellikle okul öncesini düşünürsek, 
eyvah!

Uzun, ince bir çizgi üzerinde ilerleyen hayatlarımız yoktur. 

Her çocuk kadar farklı hayat vardır bu dünyada.  Bazı çocuklar 
sesini bulmakta zorlanabilir ve kendini kitaplarda göremeyebilir. Çünkü 
hep “o” çocuk işlenir çocuk kitaplarında. Norm dışı konuların kitaplarda 
işlenmemesi çocuğun kendini bu dünyada daha zor anlamlandırmasına yol 
açabilir.

  Suspus1 ve Gümbür Gümbür 2, çocuk kitaplarında ne alışkın 
olduğumuz resimleri  sahip ne de alışkın olduğumuz hayatları anlatıyor. 
Suspus, kalabalık içinde sessizce saklanan, içe dönük bir kız çocuğunun 
hikayesi. Kitap içi illüstrasyonlarda kullanılan yoğun siyah tonlar çocuğun 
iç dünyasını perdelerini aralıyor. Sayfalarda yüzündeki maskeyi kendini 
gizlemek için değil, iç sesini duymak için kullanırken bir yandan gözümüz  
onun yanında olacak  dostunu, yoldaşını arıyor. 

‘Acaba nasıl konuşmalıyım? Nasıl görünüyorum?’

Birçok sayfada karşımıza kuzgun çıkar. O sayfadan bu sayfaya doğru 
savrulmuş kayıp ruhların melankolisini taşırken kitap boyu bize ölümü 
çağrıştırır. Mitolojide yaşamla ölüm arasında arabulucu olarak işlenen 
kargagil ailesinden kuzgun, karakterimizin duygu durumunu da yansıtır.

Çocuk kimi zaman uzaklaşır herkesten kimi zaman siyah kadife 
pelerini kuşanıp kuzgun gibi havada süzülür. Özgürleşme ve uçma hissinin 
verdiği keyif onu baştan çıkarır. Kitaplarda bulur her canlının da onun bir 
parçası olduğunu. O kadar da küçük ve farklı olmadığını keşfeder. Sesini 
duyurduğunda yaratacağı şehirleri hayal eder, sesini duyurabileceği bir 
gelecek bekler. Kitabı bembeyaz bir sayfada “Ama gün gelecek ışıl ışıl bir 
gürültü koparacağım.” cümlesiyle kapatır. 

1 David Ouimet, Suspus, (İstanbul:Çınar Yayınları, 2020) 
2 David Ouimet, Gümbür Gümbür, (İstanbul: Çınar Yayınları, 2020)
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Kapattığı gibi  Gümbür Gümbür kitabında kızımızın ışıl ışıl 
gürültüsünü koparmış halini görürüz. Artık maskesini çıkarmıştır! Onu 
herkesle aynılaştıran maskeye ihtiyaç duymayan, hayatın ışığına sarılan bir 
birey vardır karşımızda. Nesne konumunda olduğu hayatta artık bir öznedir.

Uçurtması ona dostunu, yoldaşını getirir. Sayfalar boyu denizleri, 
adaları arşınlayan iki dostun sesi gümbür gümbürdür artık.

‘Seninle özgür hissediyorum kendimi. Seninle gümbür gümbür 
çıkıyor sesim’

Yoldaşlığın bağı sarsılmazdır. Aynı yolda olmanın verdiği sorumluluk, 
sevgi, özgüven, cesaret… Kitapta birbirlerinin farklılıklarını kucaklayan, 
sıcacık bir dostluk hayata yeni bir pencereden bakmalarını sağlar.

“Biliyoruz renklerin solup gidebileceğini ve ışığın 
boğulabileceğini, köklerimiz engebeli toprağımızdan söküldüğünde.”

Zordur değişmek, değişime adım atmak, harekete geçmek. Her 
koşulda ayakta durabilmek, kararlılıkla yürüyebilmek. Yalnız değil dostuyla 
aşar bu süreci kahramanımız. Birbirini ileri çekmenin, tamamlamanın 
verdiği güvenle bu yollardan birlikte geçerler.

Kitapların yazarı ve çizeri David Ouimet, şiirsel dili ve uyumlu 
illüstrasyon ile bizlere gösteriyor ki hepimiz benzer gözüken farklı hayatlar 
yaşasak da bu yol birlikte yürüyünce, birbirimize yoldaşlık yaptıkça güzel, 
sesimiz birlikte olunca gümbür gümbür.

Düşünelim,

“Birlikte sesimizin daha gür olduğunun farkında değil misin?"
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NOTLAR

1- Kitapların özgün isimleri:  I Go Quiet (Suspus) ve I  Get Loud 
(Gümbür Gümbür)

Çeviri: Seda Ersavcı

Kapak ve sayfa uygulama: Rüveyda Kul

Yayın Yönetmeni: Burcu Aktaş

2- David Ouimet, sokak sanatı, film, müzik ile uğraşmanın yanı sıra 
çocuk kitapları yazan ve resimleyen New York merkezli bir sanatçıdır.

3- Ek okuma önerisi: Çocukları Sorunlardan Uzak Tutmak Sorunu 
Yok Eder Mi?, Necdet Neydim, Cumhuriyet Gazetesi, 10 Ekim 2021
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Pinokyo’nun Dönüşü: İtalyan Çocuk Edebiyatında Bir 
Mitopyanın Yeniden Ele Alınması1

Matteo Maculotti, Lorenzo Innocenti

Özet: Bu makalede, Carlo Collodi’nin başyapıtı, Pinokyo’nun 
Maceraları’nın (1883) çağdaş yorumları olarak ortaya çıkan bir dizi İtalyan 
çocuk kitabının eleştirel irdelenmesi sunulmaktadır. Pinokyo öyküsünün 
zengin bir uyarlama, devam ve yeniden yaratım geleneği üzerinden inşa 
edilen ve XXI. yüzyılın başlarında yayınlanan bazı kitaplar, özgün romanla, 
onun geleneğiyle, öyküde fark edilebilir anlamların çokluğuyla ve güncele 
bağlı yönleriyle karmaşık bir diyalog oluşturma becerileri üzerinden öne 
çıkarlar. İlk olarak incelenen eser, Fabian Negrin’in resimli kitabı Okyopin. 
Güzel Gözler Ülkesinde (2006) Pinokyo’nun öyküsünün çağdaş bir 
dönemde geçen tersen, yeniden yorumlanmış halidir. İkinci eserde, Silvano 
Agosti’nin romanı, Pinokyo’nun Dönüşü’nde (2010) küçük bir kız ile 
Collodi’nin yarattığı ünlü roman kahramanı olduğunu ifade eden bir oğlan 
çocuğunun karşılaşması anlatılır. Ele alınan üçüncü eserde, Alessandro 
Sanna’nın Pinokyo’dan Önceki Pinokyo (2015) adlı sözsüz kitabında ise 
doğanın gücünü, evrensel bir bakış açısıyla ifade eden bir dizi çağrışımcı 
çizim aracılığıyla kuklanın olağanüstü doğuşu anlatılır. Her kitabın tek 
tek çözümlenmesinin ardından, sonuç bölümünde, ilk olarak Negrin ile 
Agosti’nin eserlerindeki sosyal konular ve çocuklukla ilgili değerlere 
odaklanan bazı ortak özelliklerin belirtilmesinin ardından son olarak, 
kitapların sonsözleri, Sanna’nın kitabının sonuyla karşılaştırılarak üçü 
arasındaki benzer ve sembolik bakış açıları değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı, Pinokyo, yeniden yorumlama, 
resimli kitap, sözsüz kitap, silent book

1 Matteo Maculotti giriş kısmını, Okyopin ve Pinokyo’nun dönüşü bölümlerini ve sonuç 
kısmını yazmıştır; Lorenzo Innocenti ise Pinokyo’dan önceki Pinokyo bölümünü yazmıştır. 
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Giriş

20. yüzyıl boyunca dünyanın her yerinden yazarlar, çizerler, 
çizgifilmciler ve yönetmenler Pinokyo’nun öyküsünü sayısız kez 
yeniden aktarıp yeniden yorumlamışlardır. 21. yüzyılın gelişi bu akımı 
durdurmamıştır. Bu konu2 üzerine eleştirel bir tartışmanın gelişmesine paralel 
olarak İtalya’da, kendilerini sadece Collodi’nin romanını ilham almakla 
sınırlamayan, ama gelenekleri, öyküde izine rastlanan anlam çokluklarını 
ve güncel konuları daha karmaşık ve şaşırtıcı bir diyaloğa döken oldukça 
yenilikçi çalışmalar ortaya çıkmıştır.

Son yıllarda İtalyan çocuk edebiyatı alanında ortaya çıkan üç önemli 
eser, yeniden yazma, güncele uyarlama ve parodiye çevirme gibi üç öğeyi 
kullanarak bu özel, melez birleşim yöntemini Collodi’nin metni üzerinde 
denemiştir. Bu metinler Fabian Negrin’in Okyopin. Güzel gözler ülkesinde 
(2006), Silvano Agosti’nin Pinokyo’nun dönüşü (2010) ve Alessandro 
Sanna’nın Pinokyo’dan önceki Pinokyo (2015) adlı eserleridir. Collodi’nin 
metninin yeniden gözden geçirilmesinden doğan anlatı türlerinin çeşitliliğinin 
(Negri’nin kitabının bir resimli kitap,  Agosti’ninkinin bir resimli roman 
ve Sanna’nınkinin de sözsüz kitap olması) tanıklığında Pinokyo figürünün 
ve onun öyküsünün mevcut mitopyasal şifresini değerlendirmek, bizi bazı 
birleşim noktalarına götürecektir.

Tersyüz Edilmiş Pinokyo

Fabıan Negrın - Okyopin

2006 yılında merkezi Roma’da olan Orecchio Acerbo yayınevi, 
Fabien Negrin’in Okyopin. Güzel gözler ülkesinde adlı resimli kitabını bastı; 
yazar, tıpkı eserin başlığında yaptığı gibi Pinokyo’nun öyküsünü de tersyüz 

2 Sayısız monografi arasında şu yazarlarınkileri dikkate almak gerekir: Piermarco Aroldi, 
Fausto Colombo, Barbara Gasparini ve Gianfranco Bettetini (1994), Paolo Fabbri ve 
Isabella Pezzini (2002 ve 2012) ve Fabrizio Scrivano (2010). Yabancı eleştiriler göz önüne 
alındığındaysa Giorgio Cusatelli’nin (2012) oluşturduğu oldukça hacimli bir inceleme 
bulunmaktadır. Yayın tarihi: 15/11/2017; ISSN:2084-4514; e-ISSN:2450-5943
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edip yorumladı. Bu yöntemi daha önce Kurdun Ağzından3 kitabında da 
uygulayan Negrin, Pinokyo figürü hakkında güncel bir bakış açısı önerme 
ve hepsinden önemlisi de kendi öyküsü üzerinden çağdaş dünya hakkında 
bir dizi düşünceyi bildirme arzusunu böylece karşılamış oldu.

Arka kapak yazısında “Tıpkı diğer milyonlarca çocuk gibi Pinokyo 
da günümüzde Hinterland’ın4 büyük bir şehrinde yaşamaktadır,” diye 
belirtilmektedir. Okyopin diye adlandırılan bu 21. yüzyıl Pinokyo’su 
okuyucuların tanıdığı o olağan kukla değil, “diğer yüzlercesine benzeyen” 
ama anlatıcıya göre belki de “gerçek bir yer bile olmayan” (syf. 2)5 bir 
bölgede, Villette Berbecue’de yaşayan etten kemikten bir çocuktur. Bu 
ülkede zamanın geriye doğru aktığını belirttikten sonra bu yok-yerin tanımı 
yapılırken, buranın iklimini, sakinlerinin üzerinde ortaklaştığı iki hırsla, 
ikiyüzlülük ve konformizm ile özetleyebiliriz (“Mutluymuş gibi davranan 
bir ailede yaşamak” ve “Başkalarıyla tamamen eşit olmak için didinmek,” 
syf. 2); Okyopin’in babasının yaşamına bakınca, her zaman takım elbise ve 
kravat giyen, bodrumu marangozluk işleri için kullanılan bir malikâneye ve 
statü sembolü olarak görülen bir arabaya sahip olmakla gurur duyan, ancak 
hikâyede asla adı geçmeyen bir “Gepetto” karşımıza çıkar.

Bölgeye özgü değerler sistemi düşünüldüğünde, Okyopin’in olaylara 
yabancılığı ilk olarak “belli bir yoğunlukla gözünü dikip baktığında” 
karşımıza çıkar, böylece “yeni deneyimler kazanma arzusu”, “her şeyin 
nedenini” sorgulama eğilimi ve diğerlerinin arasından sıyrılma isteği onu, 
gözlerini pembeye boyamaya iter (syf. 5). Bu hareket, köydeki arkadaşları 
arasında alay konusu olmasına ve konformist düzenin sıkı bir koruyucusu 
ve temsilcisi olan Mavi Peri’nin onu ilk kez cezalandırmasına neden olur: 
Okyopin, “korkunç, tahta bir kuklaya” dönüşür (syf. 6). Umutsuzluğa kapılan 
Okyopin, etrafındaki her şeyi tekmelemeye, yumruklamaya başlar, babasını 
bayılana kadar dövdükten sonra açık denize taşıdığı bedeni, bir balinanın 

3  Fabien Negrin’in 2003 yılında Orecchio Acerbo yayınlarından çıkan resimli kitabı Kurdun 
Ağzından, Perrault’un yazdığı Kırmızı Başlıklı Kız öyküsünün, kurdun bakış açısına göre 
yeniden yorumlanmış halidir. 
4  Hinterland; anlamı “art ülke” (Ç.N.).
5  Kitapta sayfa numaraları yoktur; ancak daha açık olması için elinizdeki makaleye sayfa 
numaraları eklenmiştir.
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ağzına bırakır ve ilk kez özgürlük duygusunu hisseder; ancak kumsala geri 
döndüğünde onu yeni bir ceza beklemektedir. Okyopin kendini bir eşeğe 
dönüşmüş halde bulur.

Pek çok iniş çıkıştan sonra Okyopin’in macerası, kurulu düzenden 
kaçış, dünyanın çeşitliliğini keşfetme ve öz kimliğini arama yolculuğu 
şeklini alır. Bu kaçışın zirvesi, kumsalda tanıştığı bir başka eşekle (yeni Fitil, 
bir diğer adıyla Romeo) birlikte gittiği ve Okyopin’in, olaylardaki güzelliği 
kavramak için “gözlerini kullanmanın yeni bir şeklini” (syf. 13) öğrendiği 
özel bir ülke olan Güzel Gözler Ülkesi’dir. Tekrardan bir kuklaya dönüşen 
Okyopin dünyayı tanımak için gezmeye başlar; ama yolda karşısına bir kez 
daha Mavi Peri çıkar. Peri, Okyopin’in kafasına bir Cırcır Böceği soktuktan 
sonra onu bir ağaca asar, kedi ile tilkinin yardımıyla kurtulmak üzereyken 
bu sefer de yeni bir tuzakla karşılaşır: “Okyopin, gerçekten inandığı bir şeyi 
söyler söylemez PAT! Burnu küçülüveriyormuş.” (syf. 18).

Kuklanın kaçışı, sembolik bir eve dönüşle onaylanarak son bulur. 
Burada Okyopin, babasını, “sanki hiç ölmemişçesine” (syf. 21) gençleşmiş 
halde televizyon karşısında otururken bulur. Kuklanın burnunun yerinde 
delik açıldığından ve yüzü tanınmaz hale geldiğinden, onu tanımayan 
babası, dersleri asıp ev işlerinde kendisine yardım etmek için eve davet eder. 
Babası, bodruma indikten sonra, yaklaşan kışa karşı Okyopin’in şömineye 
odun doldurması gerektiğini düşünerek, haykırır; biraz sonra da elinde bir 
balta ile bodrumun kapısından çıkar “’oduna gerçekten ihtiyacım olacağını 
düşünüyorum’ dedi ona bakarak. ‘özür dilerim oğlum’” (syf. 24).

Öyküdeki bu yeni kırılma noktası, sayfanın arka planının siyah 
seçilmesiyle grafik düzeyde de vurgulanmıştır, bu noktada öykü farklı bir 
zamanı, geçmiş zamandan büyük ölçüde güçlü, tekrarlayan işaretlere sahip 
şimdiki tekil zamana geçişi yansıtır. Hareket edemeyen bir odun parçasına 
dönüşen Okyopin boş bir arsaya atılır ve orada gençleşmeye, büyük bir cennet 
hurması ağacına dönüşmeye ve konuşmaya başlar. Bir grup çocuk, Okyopin 
ve “zamanın geriye değil, ileriye aktığı” (syf. 30) Güzel Gözler Ülkesi’nin 
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öyküsünü dinlemek için her gün ağacın etrafında toplanır. Anlatıcının 
kendisi de onlardan biridir ve öykünün bitiminde saatine bakınca saatin 
ibrelerinin ileriye doğru dönmeye başladığını fark eder. Sonunda “Bu öykü 
nasıl ilerleyecek?” (syf. 30) diye kendine sorar. İlk kez metnin geleceğine 
yönelik bir tasarım gösteren bu cümle, tersten basılmıştır.

Yazılan sonsözde, kitabın tamamına uygun olarak altüst etme 
ilkesine dayalı birleşim stratejinin yansımasını fark etmek zor değildir. Bu 
öykü ilk planda, karakterlerin ve yerlerin özelliklerinin özgün metne göre 
çarpıtılmasıyla (Kedi ile Tilki utangaç ve naziktir, Mavi Peri acımasızdır, 
Okyopin yalan söyleyemez, Güzel Gözler Ülkesi olumlu çağrışımlar 
yapan bir yerdir vb.) ve bölümlerin de tersten sıralanmasıyla (Okyopin’in 
kuklaya dönüşmesi, Pinokyo’nun çocuğa dönüşmesine karşılık gelir, 
öykünün sonunda ölmesi ise Collodi’nin romanının başına, Pinokyo’nun 
doğuşuna eştir; balina bölümü, eşeğe dönüşmesinden ve Güzel Gözler 
Ülkesi’ni ziyaretinden önce karşımıza çıkar vb.) Pinokyo’nun macerasının 
geriye doğru yeniden yorumlanması olarak düşünülebilir. İkinci planda ise 
öykü, fizik yasalarına aykırı olarak tersyüz edilmiş bir anlatı dünyasında 
geçer (akşam sabahtan önce gelir, nehirler dağların zirvelerine doğru 
akar, yumurta tavuğun içine döner). Tersyüz etme nedeniyle ilişkili diğer 
önermeler daha sonra öykünün bazı noktalarına, hatta bazı çizimlere bile 
(örneğin Okyopin’in Altın Tarlası’nda baş aşağı çizildiği kısım gibi) nüfuz 
eden farklı anlatı seçeneklerine ve biçimlerine de yansır.

Her durumda Negrin’in, Pinokyo öyküsünün bir parodisini yaratmak 
için kullandığı tersyüz etme ilkesini basit bir hile olarak düşünmek 
indirgeyici olacaktır. Bir başka deyişle, özgün roman ile yeniden yazımı 
arasındaki ilişki sadece işlevsel değil, aynı zamanda güçlü bir arka plana 
sahiptir ve Pinokyo figürü ile onun anlatı evrenine atfedilen azami öneme 
sahip bazı anlamsal yönleri içerir. 

Collodi’nin romanının popüler kültürle yakın ilişkisi ve onun 
geleneklerini sürdürdüğü bilinmektedir. Bu altüst edilmiş dünyanın ve 
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Cuccagna Ülkesi’nin “temelindeki” bu hayal ürününün en ayırt edici 
örnekleri arasında, eskiden sayısız kutlamaya ilham olan ve mizahi ve 
nükteli yönleriyle yakın dönemde çocuk edebiyatını da etkileyen kült kurgu 
eserler vardır. Bu kurmaca eser, Collodi’nin romanındaki pek çok öğede 
yeniden hayat bulur; bunların en önemlileri Aptallar şehrinin ve Oyuncaklar 
Ülkesi’nin6 temsilidir; daha genel baktığımızdaysa bu öğelerin kurgunun 
merkezine yerleştiğini görürüz7. Okyopin’de, böylesi huzur bozucu bir hayal 
ürününün kaldığı yerden devam etmesi, özgün metnin parodi olarak yeniden 
işlenmesine bir işlev katmakla kalmaz, onunla daha derin bir anlamsal-hayal 
ürünü bağı da kurar.

Aynı Pinokyo figürü, tersten vücut bulan Okyopin ile 
karşılaştırıldığında, bu bağın sembolik olduğu açığa çıkar. Collodi’nin 
romanındaki Pinokyo, asi ve itaat etmeyen bir kuklayken, öykünün sonunda 
uslu bir çocuğa dönüşür, ama daha ileri bir düzeyde düşünüldüğünde, 
yetişkin ve medeni dünyaya kıyasla ötekiliğe indirgenemeyecek bir 
çocukluğu temsil eder. Daha sonrasında Pinokyo figürü, birçok mitolojik 
geleneğe özgü olan ve yerleşik düzende büyük bir değişiklik yaşanmasıyla 
ilişkilendirilen dalavereci8 figürüne arketip açısından yaklaşır; sürekli 
hareket halinde olması ve ölümle muğlak ve kaçınılmaz bir bağa sahip 
olmasının onun temel özellikleri olduğu söylenebilir9.

Önceki gözlemler ışığında, Pinokyo figürüne özgü özelliklerin, 
yeniden kurgulansa da Okyopin’de de fazlasıyla bulunduğunu görmek zor 
olmayacaktır. Açıkça verilmese de, bu yıkıcı talebe karşı olumlu sözcüklerle 
ifade edilen en büyük çeşitlilik, mecazi ve sembolik düzeyde kalan görme 

6 Bu konu hakkında bakınız Marcheschi (1990).
7 Örneğin “evvel zaman içinde” formülünden oluşan, masal geleneğine karşı parodisel bir 
dönüşü tetikleyen, romanın açılış cümlesini düşünün. “Bu üç sözcük arasındaki çatlakları 
irdelediğimizde, her masalın kalbine yakın duracak bir başka masal içinde masalı hemen 
keşfediveririz. ‘Evvel zaman içinde’nin ana yol olduğunu, bir uyarı yaptığını, masalın 
sıradan sözcüklerini oluşturduğunu biliriz. Bununla birlikte yol yine de aldatıcıdır, işaret 
yalan söyler, sözcük anlamının tersini verir. Gerçekten de bu krallığın eşiğinden geçen kişi, 
bir kralın var olmadığını anlar.” (Manganelli, 1977, syf.3)
8 Bakınız Manganelli (1970).
9 Pinokyo figürüne dair bu ve benzer diğer sembolik özellikler için özellikle Garroni’ye 
(1975) bakınız.
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imgesinin, her türlü mevcut yarış imgesi yerine kullanılmasının yarattığı 
çekiciliktir. Kitap böyle önerdiğinden, Pinokyo-Okyopin’in kaçışı, asi bir 
yapının işareti olmaktan çok yeni bir dünya görüşü varsayımına ve arayışına 
örnektir. Bu öneri, ince ve aydınlatıcı bir yöntemle, kapaktaki resimle de 
doğrulanmış gibi görünmektedir; gerçeğin belirsizliğini ve bunun temsilini 
zekice düşünerek, çocuk-kuklanın yüzünü kaplayan çatallı dalla göstermenin 
yanı sıra, dalla su arayan modern birinin görüntüsünün zihnimizde çağrışım 
yapmasını da sağlar.

Gizemli Misafir

Sılvano Agostı - Pinokyo’nun Dönüşü

2010 yılında Salani yayınlarından çıkan, Silvano Agosti’nin romanı 
Pinokyo’nun Dönüşü iki yarıedebi yutturmacayla açılır: İlki, Kırgızistan 
cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bir mektuptur; bu kurgusal karakter, 
yazarın en ünlü metinlerinden birine atıfta bulunur10; ikincisi ise, daha 
çok işin kurmaca stratejisiyle alakalı olarak, Collodi’nin Pinokyo’sundan 
alıntılanan ve farklı bir yazı karakteriyle çoğaltılan parçaların kullanılmasıdır 
(ana kurgunun bulunduğu çerçeve içine ikinci bir ek pencere getirilmesi gibi 
çoğaltmalar)11. 

Bu parçalardan ilkine, romanın önsözü gibi görünen numarasız 
bölümde kısaca yer verilmiştir ve özgün eserin sonunda Pinokyo’nun etten 
kemikten bir çocuğa dönüştüğü bölüm hakkındadır. Akşamleyin küçük 
bir kız, yatak odasında okuduğu Collodi kitabını henüz bitirmiştir. Küçük 
kız, “Öykü bitti, ne yazık,” der; böylece “Karşılaşma” başlıklı ilk bölüm 
(syf. 11) başlar. Bir sonraki sahnede, uykuya dalmak üzere olan kız, birinin 
pencerenin camına vurduğunu işitir; hemen ardından da vuranın küçük bir 

10 Atıfta bulunulan metin, 2004 yılında Immagine Yayınları’ndan çıkan Kırgızistan’dan 
Mektuplar kitabı ve devamında gelen, yine Agosti’nin imzasını taşıyan Kırgızistan’dan 
Mektuplar. İki Yıl Sonra (Rizzoli Yayınları, 2007) metnidir. Agosti'nin sinematografik 
çalışmasıyla bağlantısına gelince, romandaki birkaç ipucu, Sadece Aşkla (1984) belgeselinde 
yer alan Franck adlı bir çocukla yapılan röportajı anımsatır.
11  Collodi’nin metninden yapılan atıflara daha sonra Fiorenzo Faorzi’nin bazı çizimleri de 
eşlik eder; bunlar, -kitapta da belirtildiği üzere- Salani yayınlarından sırasıyla 1937, 1945 
ve 1964 yıllarında çıkan Pinokyo’nun Macerları’na ait üç ayrı baskıdan alınan çizimlerdir.
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oğlan olduğunu görür.

Odaya girince: “Sıradan bir çocuk gibi görünebilirim, ama ben 
Pinokyo’yum,” der oğlan ve öyküsünün, kitapla birlikte sonlanmadığını 
sözlerine ekler, “hatta daha yeni başladığını bile söyleyebilirim,” (syf. 14); 
ardından da edebi olayların çoğunun saf hayal gücünden başka bir şey 
olmadığını belirtir. Pinokyo, okula gitmemek için evden kaçtığını anlatır 
ve kısa sürede başından geçen olayları anımsayıp ya Collodi’nin metninden 
ezbere söyler ya da kendi sözleriyle yeniden oluşturarak anlatır. Oyuncaklar 
Ülkesi’nden bahsedildikten sonra Pinokyo’nun en bilindik talihsizliklerinden 
ikisine sıra gelir: Ayaklarının yandığı zaman (ama gerçekte bunların takunya 
olduğunu belirtir) ve büyük bir meşe dalına kukla olarak asıldığı an. İki 
durumda da, Collodi’nin metninin bir kısmı sayfa üzerinde ek bir anlatı 
metni gibi yeniden yazılmıştır.

Collodi'nin Pinokyo'sundan alınan ilk parça, öykünün devamı 
olarak tasarlanan eserin yeniden yazılmasında oldukça olağan bir geleneği 
açıkça ortaya koysa da, başka bir deyişle, yeni olayların başlangıcı ve bu 
olayları başlatanın özgün sonsöz olduğu göz önünde bulundurulunca, bu 
ekler ve ilk bölümde sunulan diğer referanslar, Collodi'nin yazdığı öyküyle 
daha net bir karşılaştırma çerçevesi sunar. Anlatıcı, Pinokyo’ya hem kendi 
maceralarını anlatma hem de kendi bakış açısını kullandırıp yorum yapma 
fırsatı vererek sonuç olarak olayların gerçekte nasıl olduğunu açıklatır. Bu 
yöntem anlatı süresince birkaç kez kullanılır ve bazı durumlarda özgün 
öykünün doğruluğundan oldukça tuhaf şekillerde şüphe ettirir; örneğin, 
bir pasajda Pinokyo, cırcır böceğinin bir cırcır böceği olmadığını, onun 
aslında “dünyayı gezen ve […] cırcır böceklerinin dilini de konuşabilen, 
her zaman bir çocuğun hızında, aceleyle konuşan ve Gepetto’nun onu cırcır 
böceği diye adlandırdığı” (syf. 85) ressam amcası olduğunu söyler. Diğer 
durumlarda ise Pinokyo, kendisine uzak gelen yeniden yorumu kendi bakış 
açısından görebilmek, kendisini aşan konulara deneyimleri üzerinden atıfta 
bulunabilmek için, Pinokyo figüründe başvurulan en özgün göstergelerin 
bir kısmını kullanır; onun sözlerine göre, kukla olmak öğretmenin emri 
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altındaki öğrencilerin durumuyla ilintilidir: “Okula gitmek içimden gelmedi. 
[…] Tekrar kuklaya dönüşmekten korktum,” (syf. 20). Bir diğer örnek, oyun 
oynamak için hayal güçleri yerine oyuncaklara ihtiyaç duyan çocukların 
eşeğe dönüşmesidir: “Gerçekten de oyun oynamak için oyuncaklara 
ihtiyaç duyan bir çocuk, artık gerçek bir çocuk değildir. O zaten bir eşeğe 
dönüşmüştür,” (syf. 21).

Bu pasajlarda, Agosti’nin öyküsünde uyguladığı gözden geçirme 
stratejisine has sayılabilecek bir tasvir ortaya çıkar: Pinokyo figürünün, 
çocukluğa ait olduğu anlaşılan hayal gücüne, keşfetme merakına ve zevkine 
dayalı bir dünya görüşünün taşıyıcısı, ama hepsinden önemlisi de sosyal 
ve kültürel koşullanmadan arınmış içten bir figür olarak kullanılması. 
Anlatı düzleminde, karakterin bu özgür doğası, daha ilk bölümden itibaren 
yetişkinlerin dünyasındaki gelenekleri kırmaya yönelik sembolik, dahası 
içten içe uzlaştırıcı olan iki eylemle kendini gösterir: Pinokyo’nun, küçük 
kızın odasına, bir yuvaya ve çocukluğun korunduğu tipik bir burjuva evine 
pencereden girişi ve şehrin geceleyin nasıl göründüğünü görmek için küçük 
kızla birlikte yine pencereyi kullanarak ve kızın ebeveynlerinin haberi 
olmadan evden ayrılışı12. 

Bu son ihlalle birlikte, çocukların gün ışığının uğramadığı bir dünyayı 
keşfetmek için şehir sokaklarında çıktıkları gece yürüyüşü, pikaresk roman 
tadındaki uzun serserilikleri başlar. İkinci bölümde, yürüyüşün başındaki 
anlatı, bu büyülü ortamı (sokak lambalarının ışığını yansıtan ıslak asfalt, 
bomboş sokaklar, çeşmelerden fışkıran su) ilk kez deneyimleyen küçük 
kızın bakış açısını yansıtır. Öykü ilerledikçe, şiirsel ve harika bir tada 
sahip olan bu tür çocuksu bakış açıları zaman zaman yeniden ortaya çıksa 
da (özellikle yedinci bölümde iki çocuğun, güneşinin doğuşunu izlemek 
üzere bir tepede durdukları sahne), anlatı, anlatıcının, iş dünyası, mafya 
suçları ve okuldaki eğitim gibi sosyal meseleler hakkındaki düşüncelerini 
ve eleştirilerini dile getirmesine olanak sağlayan ve çoğu zaman toplumun 
sınırlarına sürüklenmiş insanlarla (bir serseri, bir uyuşturucu bağımlısı, bir 

12 Romandaki en mutlu sahnelerden biri olan bu kısım, -fark edildiği üzere- James Matthew 
Barrie’nin Peter Pan’ının (1904) ilk perdesindeki ideal edebi arketipe sahiptir.
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hırsız, bir grup hayat kadını vb.) bir dizi önemli karşılaşmaya dikkatimizi 
çeker.

Bu meseleler, daha öncesinde Pinokyo’nun küçük kızla konuştuğu 
bir pasajda da aşağılayıcı ifadelerle ele alınır ve tartışma konusu olarak 
tekrar tekrar dile getirilir: “Ağaçlar okula gitseydi, hepsini sokak lambasına 
çevirmişlerdi,” (syf. 28), biraz daha ilerisinde “Okul, cahiller için bir 
tür hastanedir. […] Okulda çalışırsın çalışırsın ama asla belirli bir şey 
öğrenmezsin. Bunun yerine dünyayı gezip görsen çok daha fazla şey 
öğrenirsin,” (syf. 29). Çocukların yürüyüşleri sırasında karşılaştıkları ilk 
kişi, verdiği eğitim yüzünden okuldan atıldıktan sonra sokaklarda serserilik 
yapan eski bir öğretmendir: “Çocukları sıralara oturtmak istemedim. Onlara 
sadece oyun oynatıyordum,” (syf. 35). Biraz daha ileride, düşmanca bir 
havada, her gün yapmak zorunda kalmasaydı aslında çalışmaya istekli 
olduğunu itiraf eden bir hırsızla sohbetleri sırasında şu sözler geçer “aslında 
ben işe gitmek istiyorum. Ama nerede çalışırsam çalışayım bana sadece 
şunu yap sonra da bunu yap, şuraya git, sonra da buraya git, diyorlar ve 
teşekkür bile etmiyorlar,” (syf. 55-56); “Her gün yapmak zorunda kalınca 
çalışmak seni eziyor,” (syf. 56); her iki cümleye yanıt olarak Pinokyo okulla 
karşılaştırma yapar; karşısındakiler de onun söylediklerini tekrarlarlar: 
“’Tıpkı okuldaki gibi’ dedi Pinokyo. ‘Tam da okulda olduğu gibi […]’”; 
“’Tıpkı okuldaki gibi’ diye yorumladı Pinokyo. ‘Tıpkı okuldaki gibi,’ diye 
tekrarladı küçük kız. ‘Tıpkı okuldaki gibi,’ diye mırıldandı hırsız,” (syf. 56). 
Sürekli tekrarlandığından kulağa sanki uğursuz gelen bu cümle, çocuklar 
bir evin balkonunda gördükleri “kitap yığınına doğru eğilen” bir öğrenci 
üzerine kısaca konuşurlarken tekrar karşımıza çıkar:

“O Lorenzo, öğrenci. Yıllardır üniversiteye gidiyor ama daha 
bitiremedi. […] Öğretmenleri, kitapta yazılanları tekrar etmesi 
gerekirken, fazla zeki davrandığını, sürekli söz alıp kendi 
düşüncelerini söylemek istediğini belirtiyorlar. O, sadece 
öğrenmekle yetinmek istemiyor. Amacı okuduklarını tekrarlamak 
değil; düşündüklerini de söyleyebilmek için savaşıyor.”
“Tıpkı okuldaki gibi,” diye endişeyle mırıldandı, küçük kız.
“Tıpkı okuldaki gibi,” diyerek gülümsedi, Pinokyo (syf. 107-108).
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Agosti’nin Pinokyo’su, alıntıladığımız kısımlardan da anlaşılacağı 
üzere, sadece özgün metni sorgulamakla yetinmemekte, aynı zamanda ve 
özellikle bireyin hakları, dünyayla ilişkileri ve özgürlük alanına ait farklı bir 
anlayışla topluma ve değerlerine çeşitli seviyelerde değinerek şikâyet elçiliği 
görevi de görmektedir. Romanın sonuç bölümünde küçük kıza gerçekten 
Pinokyo olmadığını “hiçbir şeyden korkmadan özgürce büyümüş,” “öksüz,” 
“sıradan bir çocuk” olduğunu itiraf ettiği kısımda Francesco (çocuğun asıl 
adı budur), yaptığı tanım üzerinden böyle bir suçlamanın daha derinindeki 
anlamı açıklığa kavuşturur: “Sırların en büyüğü, her çocuğun çok ama 
çok önemli olduğudur […] Her çocuk, kendisini doğurandan daha iyidir 
ve kendisinden önce doğanlardan daha fazlasını bilir,” (syf. 119-120). 
Bu noktada, öykünün sonsözü haline gelen sembolik görüntüde, yeniden 
yorumlanan metinde vücut bulan öksüz ve özgür Pinokyo figürünün örtük 
gizemine ve çocukluğa saygı duyma zorunluluğu zihinlerde çağrıştırılmak 
istenir:

Uykulu kız rüya gördüğünü sanıyor.

Sakin bir denizin kıyısında. Su masmavi ve berrak. Bir balık görüyor. 
Eğiliyor, balığı neredeyse yakalayacak; ama bir titreşimle balık suyun dibine 
sığınıyor.

“Doğru,” diye düşünüyor derin bir uykuya dalan kız, “bir balığın, 
onu yakalamak isteyen birinden kaçması doğru,” (syf. 123).

Çizimlerden Doğuş

Alessandro Sanna - Pinokyo’dan Önceki Pinokyo

Alessandro Sanna’nın Pinokyo’dan önceki Pinokyo (Orecchio 
Acerbo yayınları, 2015) adlı eseri, Francesco Nini’nin son yıllarda İtalya’da 
yayınlanan Pinokyo’nun Gölgesinde (Carthusia Yayınları, 2012) kitabının 
bir benzeridir. Eser, Collodi’nin kitabındaki çizimlerin gözden geçirilmesiyle 
oluşturulmuş bir silent book, yani sözsüz kitaptır.
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Çözümleme sırasında, metin hakkında tartışılan ilk şey, özgünlüğü 
ve İtalya’da yayıncılık alanında pek alışılagelmedik işleyişiyle kendimizi 
sessizliğin doğası içinde konuşurken bulmamızdır.  Yazar, zayıf çağrışımlar 
ve aşırı anlam daralmalarıyla kullanımı zorunlu hale getirilen ve simgelerle 
oluşturulan alfabetik işaretlere ve yazılı sözlere bağlı hissetmemenin 
kendisine büyük bir iletişim özgürlüğü verdiğini ileri sürer ve bu kitapta 
da yazılı olmasalar bile çizimler üzerinden bir anlam oluşturan sözcüklerin 
zaten var olduğunu söyler (Ferraro, 2015). Bu da, aslında sözün yok 
olmadığını, ama suluboya çizimlerin altına gizlendiğini, Emilio Varrà’nın 
(2014, syf. 101) gözlemlediği gibi, sessiz bir çizginin “özünde mümkün 
olan tüm sesleri barındırdığını” gösterir.

Bu nedenle, ilk Pinokyo’daki, Collodi’nin Pinokyo’sundaki 
sözcüklerin, Manganelli ile başlayan “çarpıtma” ile değiştirilmesinden 
sonra tamamen ortadan kaldırılmasını görme arzusu yanıltıcıdır. Bu durum, 
Sanna’nın yönteminde en başta, açılış kısmında ele alınmış ve Collodi 
okuyucusunu kendine çekmek için açık ve tartışılmaz bir biçimde yeniden 
var edilmiştir: “’Evvel zaman içinde…’ ‘Bir kral varmış!’ deyiverecek 
benim küçük okuyucularım. ‘Hayır çocuklar, yanıldınız; evvel zaman içinde 
bir tahta parçası varmış,’”dan “Evvel zaman içinde bir tahta parçası varmış, 
diyeceksiniz siz, okuyucular. Ama hayır! Evvel zaman içinde bir evren 
varmış,”a geçer (syf.4)13; kapanış kısmındaysa beyaz bir tuvalin üzerindeki 
şu yazı göze çarpar: “İşte, tahta parçasının öyküsü böyle başlar,” (syf. 57).

Sanna’nın bizi davet ettiği evrensel bakış açısı esere yansıtılmıştır 
ve sayfaların çokluğu ile fırça, sulu boya, ecoline,14 hem parlak hem de mat 
çini mürekkepleri ve dolmakalem içeren basit bir çizim setiyle boyanan 
tuvallerdeki neşeli hava da bunu gösterir. Çizer, tuvalleri asla düz ve belirgin 
hatlarla resimlememiştir; onun yerine kâh göğü parça parça eden kâh ona 
hayali bir görünüş katan renk patlamalarıyla dolu kuzey ışıklarına benzer 
renklerle doygunluğa ulaştırmıştır. Bir an, kırmızının tonlarının yarattığı 

13 Bu sayfa numaraları kitapta bulunmamaktadır; ancak açık olması için okuduğunuz 
makalede belirtilmişlerdir.
14  Ecoline: Şeffaf bir görünüm sağlayan saydam sulu boya (Ç.N.).
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alev sahneye hâkimken, bir an sonra yağan karla birlikte tam bir ürperme 
hissedilir ve renk tonları sessizliği çağrıştıracak olur. 

Evrenin bir noktasından yayılmaya başlayan ışık hüzmesi, enerji 
patlamasıyla birlikte hızla yıldızlar arası mesafeleri kat ederek bir ağaca 
çarpar ve yıldırım etkisiyle ağacın dallarından birini kırar.

Böylece şafak renkleriyle boyanmış bir sayfada, neredeyse 
Giacometti’nin gölgesini andıran, derin çağrışımlar uyandıran ve başlangıçta 
rahatsız edici gelen bir Pinokyo karşımıza çıkar. Alberto Giacometti’nin 
Yürüyen Adam’ından gelen Sanna’nın Pinokyo’su sadece dallarla örülü 
ve sıska bir karaltı değil, aynı zamanda yerinde duramayan bir varlıktır. 
Bu noktadan sonra karakterimizin öyküsü, özgün metindeki bazı iniş 
çıkışlar (Ateş Yiyen, Köpekbalığı, Yılan, Kedi ile Tilki ve Güvercin ile 
karşılaşmalar) ile sürekli bir koşturmaca halinde gelişir. Sanna bunları 
gözden geçirip yeniden işlediği çizimlerden faydalanarak öyküyü kurgular; 
bu koşturmaca sadece son kısımda, dalın çiçeklenmesi ve köklenmesiyle 
biraz durulacaktır. Dal parçası, öykünün başındaki gibi çıplak değildir, 
çiçeklenen bir ağaca dönüşecektir ve genellikle olduğu gibi bu öykü de 
yeni bir başlangıcı belirten şu cümleyle sonlanacaktır: “İşte, dal parçasının 
öyküsü böyle başlar.”

Pinokyo’dan Önceki Pinokyo’dan sonra Pinokyo var; peki ya sonra? 
Alessandro Sanna buna bir röportajında (Ferraro, 2015) şöyle yanıt verir:

Ondan sonra başka bir yaşam var. Kitabın adı "Hayattan önceki 
hayat" ve "Hayattan sonraki hayat" olacaktı. Pinokyo tonlamadaki 
üslubu yumuşatmaya yaradı. Bu kitapla anlatmak istediğim 
şey çocuğun, özellikle de hayat şartlarının zorladığı çocukların 
kırılganlığı. Demek istediğim hastanede hasta yatan ve ne yazık 
ki pek de ümidi olmayan çocuklar. O çocukları gördüm, onlarla 
tanıştım. İşte her şey o zaman şekillendi.

Bu sözcükler şaşırtıcıdır çünkü Pinokyo’yu –kısmen– basit bir 
cisme indirger gibidir. Bu nedenle, bu eserdeki Pinokyo karakteri ve öyküsü 
dikkate alındığında bu iki öğenin de Sanna’nın ne başlangıç ne de varış 
noktası olduğu, ikinci ana oyuncu konumundaki sessizlik ile belirginleşen 
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özel bir kırılganlık öyküsüne doğru uzanan aşamalardan biri olduğu 
görülecektir. Bufalino çizgisini (bkz. Bufalino, 1987, syf. 17) yakalayarak, 
anahtar sözcük değil de, maymuncuk görevi gören bir sessizlik.

Sonuç

Bir Yakınma İfadesi ve Yenilenme Sembolü Olarak Çocukluk

Emilio Varrà, bir makalesinde (2012), Fabian Negrin’in kitaplarında, 
özellikle de Okyopin’de, bazı anlarda çocuklar için kurgulanan anlatının 
içine yerleştirilmeye çalışılan, aslında bakış açılarının ikiye bölünmesini 
simgeleyen ve her şeyden önce metnin, hedef kitlesiyle değil, en derin olayları 
paylaşacağı yetişkin okuyucularla kurmak istediği karşılıklı diyaloğun 
göstergesi olan toplumsal yakınma gibi önemli bir bileşen olduğunu belirtir. 
Silvano Agosti de, Pinokyo’nun Dönüşü’nde, sadece çocuğu değil, genel 
olarak çağdaş insanı ilgilendiren bir dizi sosyal konuyu vurgulama amacıyla 
bağlantılı olarak, bakış açısında somutlaştırılan benzer bir strateji uygular. 

Yakınmayla ilgili temaların doğasını değerlendirdiğimizde, her iki 
durumda da ana temsilcinin Pinokyo ile ya da günümüz hayal dünyasında 
çocuklukla yakından ilişkili olan (samimiyetten keşfetme aruzuna, 
özgürlükten toplum kurallarına uymayan bir tutuma kadar) bir değerler 
kümesini temsil eden çocuğu görmek ilginçtir. İki eserdeki buna benzer 
değerler, onaylanmanın ve tüketimin hüküm sürdüğü krallık (Okyopin) ile 
her bireyin özgürlüğünü ve onurunu zedeleyen ikiyüzlülük, adaletsizlik 
ve eşitsizlik (Pinokyo’nun Dönüşü) gibi ciddi ifadelerle temsil edilen bir 
toplum arasındaki uzlaşım noktalarını oluşturur.

Bu senaryoda çocuğun sesi çift perdeden yankılanır çünkü yazılı 
metinde okuma düzeyini belirleyen iki alıcı vardır: İlk planda, çocuklara 
yönelik olarak yazılan öyküde, bakış açısı değişikliğini teminat altına alan 
dilek ve vaatler vardır; daha derinde ise, yetişkinliğe “yönelik” söylem 
parçaları arasında bir tür “veda” ya da bir “çocukluk trajedisi” yatar (Varrà, 
2012, syf. 20). Buna karşılık, çift anlamlı ve belirsiz olan Collodi’nin 
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Pinokyo’sunun altında yatanların ne kadar trajik olduğu gözden çıkarılarak, 
Negrin ile Agosti’nin yeniden yorumlarının kısaca incelenmesi, çocuğun 
yetişkin dünyasına kurban edilen bir mağdur gibi konumlandırılmasını temel 
alan bu çatışmadan hareketle çocukluğun başarısız bulunduğu bu formülü 
anlamaya yeter. Okyopin’in öyküsü yalancıların dünyasında yaşayan, 
babası tarafından öldürülmeden önce yaptığı iyilikler yüzünden defalarca 
cezalandırılan, samimi ve meraklı bir çocuğun öyküsüdür. Pinokyo’nun 
Dönüşü’nde bu kadar belirgin olmasa da birkaç kez su yüzüne çıkan, ihanete 
uğrayan ya da yetişkinlerden gereken saygıyı görmeyen bir çocukluk 
imgesidir. Daha önce söz ettiğimiz, okul ortamına yapılan göndermelere 
ek olarak kız çocuk ile ebeveynleri arasındaki ilişkiyi konu edinen, kızın 
yalnızlığını ve ailenin ona karşı anlayışsızlık ve şiddet göstermesini 
vurgulayan şu pasaj da kayda değerdir:

- Babam gece vakti sokakta görse bizi kim bilir kaç saat yatağın 
ayağına bağlı bırakırdı.

- Masanın ayağına mı? [metnin aslında böyle yazılmıştır]

- Evet, ne zaman bir hata ya da yanlış bir şey yapsam babam 
beni yatağın ayağına bağlar. Bir akşam ailem sinemaya 
gitmişti, evde tek başımaydım ve annemin elbiseleri ile rujunu 
kullanarak Gina gibi giyinip boyanmıştım. Eve döndüklerinde 
beni masanın altında, dudaklarımda rujla uyuyakalmış 
bulmuşlardı. O zaman babam bana tokat atıp bir gün boyunca 
beni yatağın bacağına bağlamıştı (syf. 69-70).

Okyopin’in ölümünü, Pinokyo'nun Dönüşü’ndeki sahneyle, ana 
karakterimiz olan oğlan çocuğunun gerçekten Pinokyo olmadığını itiraf 
ettiği ve gerçek kimliğini ilk kez açıkladığı, gerçek kimliğinin de aslında 
Pinokyo’nun sembolik bir eşdeğeri olduğunun görüldüğü sahneyle 
kıyaslarsak pek abartmış olmayız. Her iki durumda da çocuk kahramanı 
geleneksel Pinokyo figürüne bağlayan şeyin “yok olması”yla (her ne kadar 
Okyopin ve Francesco macerayı tersinden ve dolaylı bir biçimde takip etseler 
de) anlatıya ilişkin uzlaşıya dayalı beklentiler bütününde belirgin bir kesinti 
ve dönüşüm olur. Bu noktada parodi ve yeniden yorumlama mekanizması 
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bozulur ve aniden, tam da sonsöze varacakken okur, yeni bir başlangıçla 
karşı karşıya olduğunu fark eder.

Agosti’nin romanında bu sembolik dönüm noktası ortaya çıkmadan 
kısa süre önce şafak imgesi aracılığıyla sezdirilmiştir, “benzersiz, harika 
bir gösteri,” ardından şu cümle tekrar eder: “binlerce yıldır dünyanın her 
köşesinde, her sabah” (syf. 109). Bu sahnenin evrensel ve neredeyse kozmik 
havasında sıfatlar ve belirsiz zamirler sıklaşır (“her çocuk”, “herhangi biri”, 
“hepsi” (syf. 120-121)) ve kahramanımız olan karakter, artık sadece bireyi 
değil, tüm topluluğu kucaklayan bir konuma gelir: Okuyucu, Pinokyo’nun 
sıradan bir çocuk olduğunu okur ve her çocuğun zamanı gelince Pinokyo 
olduğunu anlar. 

Okyopin ile Pinokyo’dan Önceki Pinokyo’nun benzer bir ilhamla 
oluşturulan son sahneleri de yenilenen yaşam imgesindeki teklikten koro 
haline geçişi yansıtır ve bu, hem resimleme ile hem de sözcükler arasında 
kurulan ilişkiden başlayarak aslında birbirinden çok farklı olan üç kitabı 
birleştiren asıl ortak noktayı oluşturur. İşte, babası tarafından boş bir arsaya 
atılan, bir zamanlar hareketsiz bir odun parçası olan Okyopin’in bedeni, 
çevresinde “her gün” (syf. 30) bir grup çocuğun toplandığı “büyük bir cennet 
hurması ağacına dönüşür” (syf. 27); nasıl ki Sanna’nın kitabında, yıldırımın 
düşmesiyle ağaçtan kopan dal parçası, sıra kendisine gelince büyük bir ağaç 
oluyorsa.

Kaynakça

Agosti, S. (2010). Il ritorno di Pinocchio. Milano: Salani.

Aroldi, P., Colombo, F., Bettetini, G., Gasparini, B. (tarafından 
düzenlenmiştir). (1994). La fabbrica di Pinocchio: le avventure di 
un burattino nell’industria culturale. Torino: Nuova ERI.

Barsotti, S. (2012). Pinocchio “immaginato”. İçinde A. Avanzini, S. 



108

Barsotti, Ancora Pinocchio. Riflessioni sulle avventure di un 
burattino (syf. 69–100). Milano: FrancoAngeli.

Bufalino, G. (1987). Il malpensante. Lunario dell’anno che fu. Milano: 
Bompiani.

Cusatelli, G. (tarafından düzenlenmiştir). (2002). Pinocchio Esportazione. 
Il burattino di Collodi nella critica straniera. Roma: Armando.

Fabbri, P., Pezzini, I. (tarafından düzenlenmiştir). (2002). Le avventure di 
Pinocchio. Tra un linguaggio e l’altro. Roma: Meltemi.

Fabbri, P., Pezzini, I. (tarafından düzenlenmiştir). (2012). Pinocchio. 
Nuove avventure tra segni e linguaggi. Milano–Udine: Mimesis. 

Ferraro, B. (2015, 3 Kasım). Pinocchio prima di Pinocchio. E dopo? 
[Blog] Alındığı adres: https://atlantidekids.com/2015/12/03/
pinocchio-prima-di-pinocchio-e-dopo.

Garroni, E. (1975). Pinocchio uno e bino. Bari: Laterza.

Manganelli, G. (1970, 11 Ekim). Era di destra o di sinistra? L’Espresso; 
poi col titolo La morte di Pinocchio, in Id. (1986), Laboriose inezie 
(syf. 313–315). Milano: Garzanti.

Manganelli, G. (1977). Pinocchio. Un libro parallelo. Torino: Einaudi.

Marcheschi, D. (1990). Aspetti della cultura popolare in «Pinocchio». In 
Id., Collodi ritrovato (syf. 99–116). Pisa: ETS.

Negrin, F. (2006). Occhiopin. Nel paese dei bei occhi. Roma: Orecchio 
Acerbo.

Sanna, A. (2015). Pinocchio prima di Pinocchio. Roma: Orecchio Acerbo.

Scrivano, F. (tarafından düzenlenmiştir). (2010). Variazioni Pinocchio. 7 
letture sulla riscrittura del mito. Perugia: Morlacchi.



109

Varrà, E. (2012). Fabian Negrin: l’intervento sociale di un illustratore. 
Hamelin, 30, 16–29.

Varrà, E. (2014). Oltre il silenzio. Voyage d’hiver di Anne Brouillard e 
Fiume lento di Alessandro Sanna. Hamelin, 35, 100–10.

İtalyancadan Türkçeye Çeviren: İpek Ortaer Montanari

Çeviri Editörü: Göksenin Abdal 

Kaynak Metin: https://www.academia.edu/35302181/Il_ritorno_di_
Pinocchio_Nuovi_sviluppi_di_una_mitopoiesi_nella_letteratura_italiana_
per_l_infanzia , 25.07.2022.

https://www.academia.edu/35302181/Il_ritorno_di_Pinocchio_Nuovi_sviluppi_di_una_mitopoiesi_nella_letteratura_italiana_per_l_infanzia
https://www.academia.edu/35302181/Il_ritorno_di_Pinocchio_Nuovi_sviluppi_di_una_mitopoiesi_nella_letteratura_italiana_per_l_infanzia
https://www.academia.edu/35302181/Il_ritorno_di_Pinocchio_Nuovi_sviluppi_di_una_mitopoiesi_nella_letteratura_italiana_per_l_infanzia


110

Alman ve Portekiz gençlik romanlarında ‘Ergen Kimliği’ 
inşası: Benjamin Lebert’in Crazy ve Fátima Pombo’nun 

Rafa e as férias de Verão kitaplarına kültürlerötesi bir bakış

Maria Amélia Gonçalves da Cruz

Bu çalışmada,

Benjamin Lebert’in Crazy kitabının ve Fátima Pombo’nun Rafa 
e as férias de Verão kitabının analizleri ile Alman ve Portekiz gençlik 
romanlarındaki “Ergenlik” kavramının kurgusal yapısını yansıtacağım. 
Bu gençlik romanlarının her ikisi de en mahrem tecrübelerini kendileriyle, 
başkalarıyla ve çevreleriyle nasıl deneyimlediklerini birinci ağızdan anlatan 
iki genci konu almaktadır. Her iki anlatımda da sadece gençlerin alışagelmiş 
davranış biçimleri değil aynı zamanda kahramanları bireyselleştiren ve 
kendi kimliklerinin arayışında olan gelişim sürecindeki iki bireyin öne çıkan 
unsurları da sunulmaktadır.

Bahsi geçen kitaplarda ergenlerin nasıl tasvir edildiklerini 
karşılaştırmalı olarak inceleyerek, ergen kimliğinin inşasında bu unsurların 
hangi ölçüde etki ettiğini ve farklı kültürel dünyalara sahip “Ergenlerin” 
kimliklerini ne kadar benzer veya farklı bir şekilde oluşturduklarını 
anlamaya çalışacağım.

Bu doğrultuda, metinlerin dilbilimsel veya edebi yönleri bu 
yaklaşımımın odağında değildir sadece düşüncenin anlaşılabilmesi 
için gerekliyse dikkate alınacaktır. Odak noktamız ise bu iki eserde 
anlatıldığı biçimde belirli bir kültürel olgunun -tarihsel ve kültürel olarak 
oluşmuş bir yapı olarak ergen kimliğinin- analiz edilmesidir.  Böyle 
bir kültürlerarası araştırmada, farklı kültürel tezahürlerin -burada ergen 
kimliğinin oluşturulması- birbirleriyle karşılaştırılabildiği bir analiz ortamı 
belirlenmelidir.
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Tarihsel ve kültürel bir yapı olarak “Ergen” kavramı

Öncelikle bu çalışma için çok önemli olan “Ergenlik” kavramının 
bu bağlamda nasıl anlaşılması gerektiği ve “Ergen Kimliği” ile ne ifade 
edilmek istendiği açıklanmalıdır.

“Ergenlik” kavramının günümüzde, tıp, antropoloji, psikoloji, 
pedagoji, sosyoloji, cinsiyet ve nesil araştırması gibi çok çeşitli araştırma 
dallarının konusu olduğu ve her geçen gün bu dallar arasındaki ortak 
çalışmaların arttığı unutulmamalıdır.

Gelişim psikolojisi alanından Markus Neuenschwander (2002) 
“Ergenlik” kavramını, çocukluğun bitişini ve erginliğin başlangıcını 
simgeleyen, bireyin fiziksel, bilişsel ve sosyal düzlemde yaşadığı 
değişimlerle kendisini betimleyen, insan gelişimindeki bir evre olarak 
tanımlamaktadır. Tüm bu değişimler, genç bireyin kendi “Ben” algısıyla, 
kendisine özgü cinsellik algısıyla, beklentileri ve hedefleriyle, ayrıca diğer 
insanlar ve çevresiyle yaşadığı çatışmalarla birlikte ortaya çıkan fiziksel ve 
duygusal dengesizliklerin temelini oluşturduğundan kaçınılmaz sonuçları 
da beraberinde getirmektedir.

Psikanalist Peter Blos (1998), cinsel olgunlaşmanın fiziksel 
belirtilerinin tümü olarak ifade ettiği “Buluğ çağı” kavramını, “Buluğ 
çağının” beraberinde getirdiği koşullara bireyin psikolojik olarak uyum 
sağladığı süreç olarak tanımladığı “Ergenlik” kavramından ayrı tutmaktadır. 
Yazara göre bir kimlik duygusunun elde edildiği, ama aynı zamanda tek 
başınalık, yalnızlık ve bilinç bulanıklığı gibi duyguların da yaşandığı ergenlik 
evresinde bireyin bireyselleşmesi (“Ben” ile “Ben Olmayan” arasındaki 
ayrımı yapmaya başlaması), çocuklukla kıyaslandığında içerisinde çok 
daha karmaşık bir süreci barındırır. Sadece biyolojik değil aynı zamanda 
psikolojik ve duygusal bir düzlemde yaşanan bu değişim sürecinde sosyal 
ve kültürel koşulların genç bireylerin zihinsel yapılarında önemli bir etkiye 
sahip olması beklenen bir sonuçtur.
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Son yıllarda “Ergenlik” kavramı aynı zamanda edebiyat alanındaki 
araştırmalara da konu olmuştur. Carsten Gansel (2010), bu alanda yapılan 
çalışmalarda 19. yüzyıldaki mi, 20. yüzyıldaki mi yoksa günümüzdeki bir 
“Ergenlikten” mi bahsedildiği ya da “Ergenlerin” “açık” mı yoksa “kapalı” 
bir toplumda mı ya da demokratik mi yoksa diktatörlükle yönetilen bir 
toplumda mı yaşadığı arasında ayrım yapılmasının zorunlu olduğunu ifade 
etmiştir. Gansel ayrıca, genellikle modern gençliğe yönelik olarak kullanılan 
“Ergenlik” kavramının, aslında ilgili yaş grupları, bağlamsal koşullar ve 
gelişim biçimleri bakımından göreceli bir belirsizlikle karakterize edildiğini 
vurgular. Yazar bunu kısaca şöyle özetler (2010, 168): “Modern anlamıyla 
ergenlik, toplumsal modernleşme sürecinin bir ürünüdür”.

Bu bağlamda “Ergen Kimliği” konsepti, tarihsel, toplumsal ve 
kültürel bir yapı, dinamik ve sürekli farklı ifade edilen bir kategori olarak 
anlaşılmaktadır. “Ergen Kimliği” ifadesiyle, premodernite, modernite ve 
postmodernite gibi çeşitli sosyolojik ve kültürel paradigmalarla bu ifadenin 
değişmiş olduğunu unutmadan, cinsiyetlerini veya kendilerini ifade ediş 
biçimlerini de dikkate alarak, günümüzdeki gençlerden bahsederiz.

Modern gençlik romanlarında “Ergenlik” yapısı

“Ergenlik” kavramının ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bugüne kadar 
geçen süreçte anlamının değiştiğini düşünürsek, bunun özellikle her 
dönemde ortaya çıkan edebi ifadelerle çeşitli kültürlerdeki kullanım 
biçimlerine yansıması beklenen bir durumdur. 

Gençlik romanı bağlamında “Ergen Kimliği” konsepti, metin 
içindeki “Ergenlik” ifadelerinin yeniden yapılandırıldığı ve genç kahramanın 
kendisiyle, başkalarıyla ve kendi dünyasıyla ilişkisinin temel alındığı edebi 
(kurgusal) bir yapı olarak anlaşılmalıdır.

Mevcut çalışmada “Ergenlik” kavramının ifade biçimleri iki gençlik 
romanı kapsamında ele alındığından, bu edebi alt tür hakkında da bir şeyler 
söylemek gerekir. Carsten Gansel (2010, 162) “Gençlik romanını”, tarihsel 
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romanlar, aile romanları, bilim kurgu romanları, “Ergenlik romanları”, 
macera romanları gibi tüm roman biçimlerinin üst başlığı olarak tanımlar. 
Son araştırmalara göre gençlik romanları, genel literatürdeki romanların 
bazı özelliklerini miras almıştır ve bunlardan sadece alıcı veya okuyucu gibi 
unsurlarla ayrışmaktadır (Gansel 2010, 158, 171; O’Sullivan 2005, 13, 50).

Bazı teorisyenler günümüzdeki gençlik romanının en önemli 
özelliğinin zamansal tanı boyutu olduğunu belirtmekte ve bunun da kültürel 
değişimlerin ve gençlik dünyasında yaşanan değişimlerin günümüzdeki 
yansımalarının görünebildiği bir ortama dönüştüğünü dile getirmektedirler. 
(Ewers 1997, 7-8; Gansel 1997, 14-15, 30; Raecke 1999, VIII). Hans-Heino 
Ewers’ın da dediği gibi (1997, 7):

“Yeni” gençlik edebiyatı [...] gündelik hayatın içindedir; gençlerin 
gerçek hayat koşullarını ve gündelik hayatlarındaki kendi olma ve 
kendini kanıtlama girişimlerini gün yüzüne çıkartmak için çabalar. 
Belirgin olsun olmasın, tasvir edilen genç hayatlar dönemsel bir 
bağlama sokulmuş ve çağa özgü unsurlarla bezenmiştir, [...]. Yeni 
gençlik romanı aslında dönem romanı olarak da okunabilir.

Benjamin Lebert tarafından yazılan Crazy kitabı ve Fátima 
Pombo tarafından kaleme alınan Rafa e as férias de Verão kitabı ile 
gençlik romanlarındaki “Ergen Kimliği” yapısı

Peki ergenlik yapısı bu çağdaş eserlerde nasıl oluşturulmuş? Ortak 
noktalar mevcut mu? Romanlar arasındaki olası farklar nasıl açıklanmalıdır? 
Bu soruları cevaplayabilmek için, odağına iki erkeği alan iki kitap seçtik 
– Benjamin Lebert (Benni) ve normalde ana karakterlerin çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğu Portekiz gençlik edebiyatında istisnai eserlerden biri 
olan Rafa. 

Her iki romanın kahramanı da sadece fiziksel, psikolojik özellikleriyle 
ya da sosyal statüleriyle değil aynı zamanda ve özellikle kendileriyle, 
başkalarıyla ve çevreleriyle girdikleri iletişimle ön plana çıkmaktadırlar.  
“Ergenlik” ile ilgili bu tasvir biçimlerin tespit edilebilmesi ve bu biçimlerin 
birbirleriyle nasıl eşdeğerlilik modelleri oluşturduğunun yöntemlerinin 
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anlaşılabilmesi için, bazı içeriklerin ve kategorilerin karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi gerekir; burada bizi özellikle bu iki genç kahramanın 
kendileriyle ve başkalarıyla olan ilişkileri ilgilendirmektedir.

Öncelikle iki romandaki gençlerin, aşağıda belirtilen kategoriler 
ışığında Ben ile nasıl etkileşime girdikleri belirlenmelidir:

– Kendi bedenleriyle olan ilişkileri, fiziksel düzlemde;

– Ruh halleri, düşünceleri, duyguları, hatıraları, psikolojik 
düzlemde.

Aynı zamanda genç Ben her iki kitapta da aileleri, akranları 
(arkadaşları ve dostları), kurumlar (genellikle okul), bulundukları mekanlar 
(bina, okul, şehir) ve ait oldukları sosyokültürel çevre tarafından belirlenen 
Başkaları ile sürekli etkileşim içerisindedir.

Buna karşın genç Ben’in kendisiyle olan etkileşimini modelleyen 
kişi ile ergen Ben’in değişiminin etkileşimine maruz kalan kişi arasında 
düzlemlerin farklı unsurlar olmadıkları, bunların anlatımlar devam ettikçe 
karmaşık bir ilişki ağının bileşenleri olduğu unutulmamalıdır.

Öncelikle belirtilen unsurları başkalarıyla (aile, akranlar, okul, 
mekanlar, sosyokültürel çevre) olan etkileşim çatısı altında seçtiğim birkaç 
örnek ışığında incelemek, bunun ardından ise iki kahramanın kendileriyle 
olan ilişkilerine değinmek istiyorum. İki kitapta da bu içerikler okuyuculara 
birinci şahıs anlatıcı (Benni ve Rafa) tarafından sunulmaktadır.

Aile

Crazy kitabının ana karakteri olan Benni (16), kendisiyle ve 
başkalarıyla olan etkileşimini oldukça etkileyen bir fiziksel engele (yarı 
felç) sahiptir. Bunun hakkında kendisi şöyle söyler: 

“[Bu sakat bacağımı] Ne kadar çok kesmek istediğimi anlatamam? Sol kolla 
birlikte kes ve at!  Ne işime yarıyorlar ki? Koşamadığımı, atlayamadığımı, 
mutlu olamadığımı hatırlatmaktan başka.” (Lebert 2001, 17)
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Kendisinin ifadesine göre ebeveynleri “saygı duyulan insanlardan”; 
annesi Alternatif Tıp Doktoru ve babası Yüksek Mühendis. Benni ayrıca 
lezbiyen olan kardeşi Paula’dan da bahseder: 
“Onu özlüyorum. [...]. Onu herkes severdi. Herkes güzel bulurdu. [...] 
Sanırım bu hatunu seviyorum.” (a.g.e., 39). 

Amcasından, ananesinden ve dedesinden de bahseder ve onları ne 
kadar sevdiğini ve özlediğini öğreniriz.

Ebeveynleriyle olan ilişkisini şöyle ifade eder:
Bir türlü anlayamıyorum. Sanırım ebeveynlerim böyle. Sürekli 
olarak ya kendilerinin yaptıkları ya da daha önce yapmış 
oldukları şeyleri yasaklıyorlar. Sanırım bu yüzden bu kadar sık 
tartışıyorlar. Son zamanlarda baya bir kötüleşti. Çocuk olarak 
çaresiz hissediyorum. Ve bir o kadar da boş. Acıtıyor. Sıklıkla 
ayrılmalarını istiyorum. [...]. Ama aynı zamanda yanımda olmaları 
da beni mutlu ediyor. Arkadaş olarak. Aile olarak. (a.g.e., 58)

Rafa e as Férias de Verão eserinin kahramanı Rafa, İspanya’nın 
Girona şehrinde doğmuş, annesi, iki kız kardeşi ve Ária adındaki köpekleriyle 
birlikte yaşayan, on beş yaşında İspanyol bir gençtir.

Rafa’nın ebeveynleri de statü olarak orta sınıfın üzerindedir, annesi 
tanınmış bir avukat ve babası tıbbi bir laboratuvarın müdürüdür. Ebeveynleri 
ayrılmıştır ve bu onu başta rahatsız eder. Bunu şöyle dile getirir: 
„Babam giderken bana annen sana emanet dedi ve annem de genellikle 
kardeşimi bana emanet ediyor. Peki ben kime emanetim? Tabii ki Ária’ya!”1 
(Pombo 2008, 20).

Ama geçen zaman içerisinde Rafa bu yeni durumun avantajlarını 
hissetmeye başlar ve şöyle der: 
“Artık kimseye bağlı değilim ve böylesi de güzel. Evin anahtarları bende, 
ulaşım kartım var, istediğimi yaparım. Özgürlüğümü planlamamda 
yardımcı olan bir cep telefonum da var.” (Pombo 2008, 46).

1 Ç.N.: İlgili yapıttan yapılan alıntılar, Almanca çevirisinden Türkçeye çevrilmiştir.  
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Okul, arkadaşlar, dostlar

Benni sekizinci sınıfı tekrarlamaktadır. Okulla arası bir türlü 
düzelmemiştir, özellikle matematikle. Ayrıca dört okul değiştirmiştir. Bu 
sefer ailesi onu yatılı okula göndermiştir.  Burada genellikle tek başınadır, 
evini ve arkadaşlarını özlemektedir ama önceki okulundan da iyi hatıralar 
biriktirememiştir:

Eski okulumu düşünüyorum. Orada karşılaştığım kişileri. Bana 
hep çarpık ayak derlerdi. Çünkü komik yürüyordum. [...]. Bazen 
çelme takarlar ve yere kapaklandığımda da gülüşürlerdi. Bazen 
de okulun önünde beklerlerdi beni. Beslenmemi almak için. Onu 
annem hazırlardı.  Özellikle benim için. (Lebert 2001, 139)

Buna karşın yatılı okulda birkaç arkadaşı vardı. Özellikle iyi anlaştığı 
ve çok şey yaşadığı oda arkadaşı Janosch. Arkadaşlarından biri dostlukları 
hakkında şöyle demişti: “Hepimiz ışıldarız [...] Dostlukta ise beraber ışıldarız.” 
(a.g.e., 134).

Kızlarla “okuldaki kadar şanslı” bulurdu kendini (a.g.e.,17), onlar 
da onu “garip” bulurlardı. Ancak dostu Janosch farklı düşünüyordu ve bir 
keresinde arkadaşlarına da Benni’nin farklı özelliklerini ortaya çıkartacak 
şekilde şöyle söylemişti: 

“Benni’ye bir bakın! Kadınların hoşlanacağı bir tipi yok mu?  
Kahverengi, kısa saçlar, mavi gözler, şişman da değil. Tam bir 
çapkın.” (a.g.e., 26)

Rafa’ya göre kendisi dil derslerinde biraz zorlansa da iyi bir 
öğrencidir; özellikle matematikte.  Öğretmenlerinden biri, anlayamadığı 
konuyu “daha açık bir şekilde ifade etmesini” söyler: 

“İstediğim her şeyi bir veya iki cümle ile ifade edebiliyorum. 
Öğretmenim “daha açık ifade etmemi” söylüyor. Ama neyi? Bir 
şey söylemişsem, söylenmiştir.” (Pombo 2008, 35).

Rafa biraz sakin biri olsa da, okul arkadaşlarıyla arası iyidir. Kendisi 
bunu şöyle dile getirir: 

“Arkadaşlar arasında fazla konuşmaya gerek yoktur. Kendi 
kodlarımız var ve internet bizim galaksimiz.” (a.g.e., 40).
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Kızlar hakkında ise onların kendilerine ait bir kodlama sisteminin 
bulunduğunu ve bu nedenle onları anlamanın zor olduğunu düşünmektedir. 
Saçlarıyla oynadıkları, birbirlerine SMS gönderdikleri ve çok güldükleri 
için onların aptal olduklarını düşünmekte ve nasıl davranması gerektiğini 
hiçbir zaman kestirememektedir. Kitapta bunu şu şekilde ifade eder: 

“Okul arkadaşlarımın bazıları kızlar konusunda çok başarılı; ama 
beni ne aptal olanlar ne de güzel olanlar umursuyor. Muhtemelen 
iğrenç sivilcelerimden dolayı ya da gelişimim yavaş olduğu için.” 
(a.g.e., 38).

Mekânlar

Benni Münihli olmasına karşın, kendi şehrinden pek bahsetmez. 
Kendi evini çok sever ve bunu “Münih’in en güzel evi” olarak dile getirir. Ve 
ebeveynleri ayrıldığında, evini daha da çok özlediğini şöyle ifade etmiştir:

Evde olmak çok daha güzeldi. [...] Çok kavga ediyor olsalar bile. 
Eve gittiğim her hafta sonu annem ağlıyordu. [...] Kız kardeşim 
onu teselli etmek için yanında dururdu. Her ikisi de babama 
kızgındı. Ben hep ikisi arasında kalırdım. Sadece birinin yanında 
olmak istemezdim. [...] Gençliğin çok kolay olduğunu söyleyen 
var. Bunu sadece o günleri atlatmış olanlar söyler. (Lebert, 2001: 
92)

Rafa, annesi ve kız kardeşleriyle yaşadığı bölgeyi çok sakin bulur. 
Ebeveynleri ayrıldıktan sonra babası Barselona’da yaşamaya başlamıştır ve 
kendisi de burayı sıklıkla ziyarete gitmektedir. Bu büyük şehrin yaşamını, 
koşuşturmacasını ve gürültüsünü sever.

Kültürel çevre: Müzik ve teknoloji

Her iki kahramanımız da müziği sever.

Babasının Rolling Stones, Pink Floyd, GunsN‘ Roses gibi klasik rock 
gruplarına olan düşkünlüğü Benni’ye de geçmiştir. Müziğin kendi hayatıyla 
ne kadar iç içe olduğunu düşünür ve şöyle der:

 “Aşk tanımsızdır... [...]. Aşk başka bir şeydir. Belki de müziktir. 
Ama müzik en iyisidir.” (Lebert, 73). 
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Şöyle de söyler:
 “Şu anda kulağımda Abba’dan The Winner takes it all tınlıyor. 
Güzel bir şarkı. [...] Yine bir ayrılık.  Sanki beni takip ediyor. Evi 
arayayım.” (a.g.e., 74). 

Şöyle de der: 
“Yine bir Pink Floyd- tişörtü giyiyorum. Bu ise The Division Bell 
albümünden. [...]. Pink Floyd’u seviyorum.” (a.g.e., 105)

Rafa da müziği sevmektedir, özellikle caz dinlemektedir ve davul 
çalmayı öğrenmektedir. Bunu şöyle dile getirir: 

“Davul çalarken hiç yorulmuyorum, herhangi bir enstrümana eşlik 
etmek çok güzel ama saksafon bambaşka. [...]. Caz mükemmel!” 
(Pombo 2008, 62,63).

Her iki gencin de, yani Benni’n ve Rafa’nın da yeni iletişim 
teknolojileriyle arası iyidir, ama bu durum Rafa e as  Férias  de  Verão’da 
daha fazla öne çıkmaktadır, çünkü Crazy 1999 yılında yayımlanmışken bu 
kitap 2008 yılında yayımlanmıştır; bu zaman zarfında teknolojilerin sürekli 
ve hızlı bir şekilde değiştiği düşünüldüğünde bu anlaşılır bir durumdur.

Kendileriyle etkileşimleri

Benni için çoğu durumda normal davranışlarını engelleyen bedeni 
büyük bir yüktür. Yine de yatılı okuldaki maceraların içerisindedir; sigara 
içer, alkol kullanır ve kızlarla yakınlaşır.

Cinsel ilişkiyi ilk kez yatılı okulda deneyimler: Yüklü miktarda 
sigara ve alkol kullanımı sonrasında tanımadığı bir kızla aşkın olmadığı bir 
seks deneyimidir bu. Şöyle düşünür:

İlkti. Yeni Zelanda’daki yatılı bir okuldaydı. Hatta ikinci gecemdi. 
[...]. İlki hakkında ne söylenirdi? Artık bir erkek mi olmuştu? Artık 
kendi ayaklarım üzerinde mi duruyorum? Çocuksuluk artık geride 
mi kaldı? Artık yetişkin mi oldum? Hm? İlkini yaşadım. Ama hala 
altına sıçan biri gibi hissediyorum. Sanırım böylesi de iyi. Yetişkin 
olmak istemiyorum. Normal bir genç olarak kalmak istiyorum. 
Ve eğlenmek. Gerektiğinde ebeveynlerime sığınmak. […]. Neden 
büyümek zorundayım ki? “Büyümek”; bu kavramı hangi geri 
zekâlı buldu ki? (a.g.e., 82, 83).



119

Rafa’ya göre de her gün değişen ve duygularının kontrolünü 
kaybettiği bedeniyle sorunları vardır. Bazen kendine şöyle sormaktadır:

“Büyümek hiç de kolay değil, kızlarda da böyle mi?“ 

Özellikle de her gün yüzünde çıkan sivilceler büyük bir sorun teşkil 
eder ve bunu şöyle ifade eder:

 “Babam yetişkin olacağının bir işareti, gayet normal demişti. 
Aynısını eczacı da söylemişti. […]. Herhangi bir zamanda 
gerçekten bir erkek olmak istiyor muydum, bilmiyorum, ama kirpi 
olmak istemediğimi biliyorum.” (Pombo 2008, 19).

Yine de Rafa’nın tecrübeleriyle Benni’ninkiler karşılaştırılamaz: Rafa 
çok az sigara içer ve daha cinsel bir tecrübe yaşamamıştır. Ama duygularını 
kontrol altında tutmanın ne kadar zor olduğundan bahsetmektedir. Bir 
keresinde şöyle söylemiştir:

 “[...] konuşma [Gabi ile] uzun sürmemeli, en fazla beş dakika, 
yoksa vücudumda yine bir şeyler olacak ve bunları hissettiğimde 
vücuduma söz geçiremediğim için kafam karışacaktı. Beni 
dinlemediğini düşündüğüm için değil. Beni dinlemediğini 
biliyorum!” (a.g.e., 88).

Kitabın neredeyse sonunda Rafa genç bir kıza âşık olur ve onu 
incitmemek adına, babasının davranış kurallarını uygulayarak kıza çok iyi 
davranır. Kitap gerçek bir öpücükle sonlanır.

Bu iki eserdeki genç Ben kavramının kendileriyle ve başkalarıyla 
olan etkileşim biçimlerinden bazılarını burada tanıttıktan sonra, son olarak 
iki eserdeki “Ergenliğin” ortak noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Cinsel olgunlaşmanın fiziksel belirtilerine karşı şaşkınlıkları, kızlarla 
iletişimde güvensizlikleri, ebeveynlerin ayrı oluşları, babalarıyla olan 
iyi ilişkileri, müzik zevkleri.  Bu iki kahramanımız, diğer unsurlarda ise 
ayrışmalar göstermekte ve gelişim süreçlerinde kendi kimliklerini oluşturma 
yolunda bireysel ve kişisel “Ergen kimliklerini” tanımaktadırlar.

Crazy kitabının ana karakteri yatılı okulda birçok şey yaşar, ancak 
hayatının her noktasında iyileşme yaşanmaz: Sekizinci sınıfı tekrarlar, özel 
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okula gitmek zorunda kalır ve fiziksel engeli kötüleşir. Ama içinde küçük 
bir umut ışığı yanar: “Eve döneceğim son gün bir kızla tanıştım. Belki 
bu bir başlangıçtı. Ama bilmiyorum. Aslında beni oldukça garipsediğini 
söylemişti.” (Lebert 2001, 173). Anlatım sırasında kahramanımız sürekli 
olarak zorlu ve sorunlu bir gelişim sürecinden geçer ve kendisini sonu 
öngörülemez bir yolun yolcusu olarak bulur; “Yetişkin olmak”.

Buna karşın Rafa e as férias de Verão kitabında kahramanımız için 
her şey çok iyi gitmektedir; 10. sınıfa gitmektedir, bilim dalını ve en sevdiği 
dersi bulmuş, âşık olmuş ve ailesinin yeni durumuna alışmıştır. Bir süre 
sonra Rafa’nın bedeniyle olan ilişkisi değişir ve kendi vücuduyla gurur 
duyuşunu şu sözlerle dile getirir:

[Pilar’ın yazdığı SMS’e] cevap vermeden önce vücudumu 
incelemek için aynanın karşısına geçtim. Sivilcelere bakmadan 
tabii ki.. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiç de fena görünmüyorum. 
Uzun, inceyim ama fasulye sırığı da değil. Göğsümde biraz kıl var. 
Çok değil. Az! Ama kollarım kaslı.. (Pombo 2008, 89)

Son olarak, Benni’nin ve yatılı okul arkadaşlarının düşünceleri ile 
Rafa ve arkadaşlarının kız anlatımları arasında bir taraftan büyük farklar 
varken; diğer taraftan Crazy’deki erkeklerin Rafa’dakilere kıyasla daha 
kaba bir dil kullanması ve cinsel deneyimlerinin farklı olması önemli bir 
unsur olarak dikkat çekmektedir. 

İki kahramanımızın yaşadığı çevrenin getirdiği somut koşullar, bu 
farkların oluşmasında önemli bir rol oynar. Benni, kendi ifadesiyle “özgürlük 
alanları ve kısıtlamaları ile erkek olabilmenin çok boyutlu ortamı” (Buczek 
2010, 484) olarak adlandırdığı yatılı okulda yaşamaktadır ve burada 
erkekler de kızlar da yetişkinlerin gözetiminden uzak olarak kendi davranış 
kurallarını oluşturabilmekte, değer ölçütlerini tanımlayabilmekte ve ilk 
deneyimlerini (cinsel ilişki, sigara, alkol) yaşayabilmektedirler. Buczek’in 
de söylediği gibi,

Ergen Lebert geleneksel olarak tanımlanmış kısıtlı erkeklik figürünü 
benimser ve kızları, bedenlerine ve cinsel organlarına indirger. Cinsiyetçi 
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atıflar, yatılı okuldaki, cinsel ilişki, fizik ve erkeklikle sıkıştırılmış, yazılı 
olmayan genç erkek kültürüne tekabül eder. (a.g.e., 491, 492)

Buna karşın genç Rafa, ebeveynleri ayrı olsa bile, destekleyici 
ama büyük ölçüde de hareketlerini denetleyen bir aile yapısı içerisinde 
bulunmaktadır. Hatta Rafa, babasının evden gittikten sonra ailesiyle olan 
ilişkisinin iyileştiğini düşünür: 

“Babamızı kaybetmedik. Aksine. Artık çok daha yakınız. Artık 
bir cevapsız çağrı bıraktığımda beni hemen arıyor. Eskiden böyle 
değildi.” (Pombo 2008, 34).

Rafa aslında annesini de sevmektedir, ancak aşırı kontrolcü olması 
ve kendisini eleştirmesi aralarındaki ilişki bazen gerginleştirebilmektedir: 

“Babam gerçekten havalı biri. Böyle bir babam olduğu için çok 
mutluyum. Tabii ki annemi de seviyorum ama sürekli iğnesini 
kullanan bir böcek gibi olduğundan ara sıra ortalıktan kaybolsa da 
olur.” (a.g.e., 61). 

Bu yüzden aşağıdaki alıntıdan da görüleceği üzere bazen annesini 
şikayet etmektedir: 

“O [Annem] sadece yapmam gerekenleri yapıp yapmadığımla 
ilgilenir. Birincisi; her şeyi unutan ben değilim, kendisi. İkincisi; 
sadece kendi yapmam gerekenleri değil onunkileri de yapmam 
gerekiyor.” (a.g.e., 51).

Kahramanlarımız Benni ve Rafa’nın yaşam koşullarının farklılığı, 
iki romandaki kız figürleri ve davranış biçimleri arasındaki ayrışmanın asıl 
nedeni olarak anlaşılabilir.  Bu farkları açıklayabilecek diğer faktörler de 
mevcuttur; örnek olarak roman (gerçek) yazarlarının cinsiyetleri ve eserleri 
yazdıkları sırada bulundukları yaşlar gösterilebilir. Yani burada Cinsiyet 
ve Kuşak Araştırmaları çerçevesinde analiz edilmesi gereken bir sorunsal 
mevcuttur.

Isabel Allegro Magalhães, eserinin önsözünde O Sexo dos Textos 
(Metinlerin Cinsiyeti ibaresini kullanmış ve tüm metinlerde açık veya 
gizli cinsiyetçi öğelerin bulunabileceğini ifade etmiştir (Magalhães 1995, 
11); metinlerin cinsiyeti ibaresi iki yazma türünü belirler: dişil ve eril. 
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Analiz ettiğimiz bu iki gençlik romanında (Crazy ve Rafa e as Férias de 
Verão), iki genç erkek bireyin, kendilerinin, yaşantılarının, ruh hallerinin 
ve duygularının yansıtıldığı düşünülürse, erkek bir yazarın kadın bir yazara 
oranla kendinden bildiği bir dünyaya daha kolay girebileceği varsayılabilir. 
Bu bağlamda Rafa için kullanılan “geleneksel” ergen kimliği bir anlatım 
stratejisi olarak yorumlanmalıdır. Kadın yazarımız bu sorunlu durumun 
üstesinden bu yöntemle gelmektedir. Rafa kendisi hakkında şöyle der:

[…] Onu [Annemi] telefonda konuşurken duydum, bu 
çağa ait değilmişim gibi görünüyormuş; tutumlu, çok zeki, 
kibar ve hassasmışım. Böyle şeyleri aslında söylememem 
gerekiyor, ben değil ki annem söylüyor. (Pombo 2008,142).
Ayrıca iki yazarımızın, Benjamin Lebert ve Fátima 
Pombo’nun arasındaki yaş farkı da önemli ve ilginç bir faktör 
olup, analiz edilen olgunun anlaşılmasına katkı sağlayabilir. 
Rafa e as Férias de Verão kitabı yetişkin bir kadın yazar 
tarafından gençlere hitaben yazılmış; buna karşın Crazy 
ise daha kendisi o zamanlar on altı yaşında bir genç olan 
Benjamin Lebert tarafından kaleme alınmıştır. Hedef kitlesi 
kendi yaş grubu olan bir gencin kaleme aldığı bu kitap 
istisnai bir eserdir. Bu nedenle birçok teorisyen tarafından 
ortaya atılan Çocuk ve Gençlik Literatürü özellikleri -İletişim 
kutbunun bir tarafında domine eden yetişkinlerin ve diğer 
ucunda domine edilen çocukların ve gençlerin bulunduğu 
iletişim sürecindeki asimetrik iletişim (O’Sullivan 2005, 14)- 
bu bağlamda oluşmamıştır. Crazy’de bu iki kutup yoktur ve 
bu da kitabın dünya çapındaki başarısını açıklar niteliktedir.
Özet olarak iki kitaptaki ergenlik tasarımları arasındaki çok 
yönlü farkların çeşitli etmenlerin karmaşık bir yapıda bir 
araya gelmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Yaratıcılığın 
deneyimlenmesi için her zaman yeni bir fırsat yaratan 
(müziğin ne anlama geldiğinin düşünülmesi) kırılgan aile 
yapılarındaki somut yaşam koşulları (her iki gencin de aile içi 
çatışma korkusu), belirli koşulların oluşturduğu teklik (yatılı 
okulda veya normal okulda) ve sadece biyolojik bir olgu olarak 
değil aynı zamanda fiziksel ve ruhsal beklentilerin, sosyal ve 
bireysel fikirlerin ve kültürel dinamiklerin bir araya geldiği 
bir süreç olan cinsellik deneyimi de bu karmaşık yapının 
unsurlarındandır. Romanlar bu karmaşık yapıyı somut bir 
tasarıya dönüştürerek kültürel bir yapı önerisinde bulunur.
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Çocuk Yazını Çevirisine Bakış

Dergimizin bu bölümünde çocuk yazını ve çevirisi üzerine çeşitli 
araştırmalar ve projeler yürütmüş, akademik yayınlar yayımlamış olan 
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Asalet Erten ile bir röportaj gerçekleştirilmiştir. Bu röportaj 
çalışmamızda çocuk yazınının çevirisi üzerine genel konulara değinilmeye 
çalışılmıştır.

Soru: Çocuk yazını çevirisi üzerine genel bir bilgi verebilir misiniz? 
Bu konudaki temel sorunlar neler olabilir?

Cevap: Genel olarak eğitimbilimcilerin ve kütüphanebilimcilerin 
hem çalışma hem de araştırma alanı olarak algılanan çocuk yazını son otuz 
yıldır akademik olarak da çeviribilimcilerin ilgisini çekmektedir. Aslında 
çeviribilimin kuramsal olarak daha çok yetişkin yazını ile ilgilenmesi 
nedeniyle çocuk yazını çevirisi hem ihmal edilmiş hem de ikinci derece ilgi 
görmüştür. Çocuk yazınının özel bir alan olarak varlığını dahi kabul etmek 
istemeyen yazar ve araştırmacılar da mevcuttur. Ancak, artık bu görüş 
geçerli değildir. 1979 yılının UNESCO tarafından çocuk yılı olarak ilan 
edilmesinden sonra bu alanda çalışmalar ve araştırmalar büyük bir ivme 
kazanmıştır.

Çocuk yazını ile ilgili düzenlenen uluslararası konferanslarda çocuk 
yazını çevirisinin önemine de hep değinilmiş ve bu alanın kuramcılarının 
görüşleri de dikkate alınarak çocuk yazını çevirisinin çocuk yazını alanı 
içinde baskın bir rol oynadığı belirlenmiştir. Alice, Pollyanna ve Pinokyo 
kendi ülke sınırlarının dışına çıkmış ve çocuk okurların arkadaşları 
olmuşlardır. Harry Potter dizisinin altmıştan fazla dile çevrilmesi ve bu 
kitap dizisini yıllarca çocuk okurların ellerinden düşürmemeleri hem çocuk 
yazını hem de çocuk yazını çevirisi adına çok anlamlıdır. Bu nedenle, dünya 
çocuk yazınında çeviri eserler yoluyla çocuk yazınının statüsü daha fazla 
güç kazanmış ve kanon yazın içinde yeri daha fazla güçlenmiştir. Ayrıca 
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çeviri eserler yazarları cesaretlendirmiş, motive etmiş ve yeni çocuk kitabı 
yazarlarının sayısının artmasına neden olmuştur. Bu durum da çocuk 
yazınının ve çevirisinin zenginleşmesi ve ülke yazınının dışa açılması 
demektir. Ama bu demek değildir ki çocuk yazını çevirisi kolaydır ve çocuk 
okurlar her şeyi kabul ederler. Bu doğrultuda çocuk yazını çevirmenlerinin 
görevi yetişkin yazını çevirmenlerine göre daha zordur. 

Çocuk yazını ve çevirisi sadece çocuk okurların karar verdiği bir alan 
değildir. Tam aksine, çocuk okur için karar veren eğitimciler, ebeveynler, 
kütüphaneciler, editörler, yayınevleri gibi bir otorite grubu bu alanın 
hakimidir. Bu kişiler çocuk okur için ne iyidir ve ne kötüdür diye karar veren 
gruptur. Çocuk okur bu durumda otoritenin kararlarına uymak zorundadır. 
Bu ilişkiye asimetrik ilişki denir çünkü çocuk okur kendisi için kendisi karar 
veremez. Öte yanda, çocuk okur okuduğu kitabın çeviri olduğunun farkında 
bile değildir. Dış kapakta ya da iç kapakta çevirmenin adı yazsa bile çocuk 
okur için kitabın ruhu ve kitapta geçen olaylar önemlidir. Eğer çocuk okur 
kendini karakterlerden birisi ile özdeşleştiriyorsa o zaman çok mutludur, 
yazarın ve çevirmenin ne önemi vardır ki.

Soru: Hedef kitlenin çocuk olması çeviri açısından hangi 
gereklilikleri kılabilir?

Cevap: Hedef kitlenin çocuk olması çocuk yazını çevirisinde 
en önemli etkendir. Çocuk okur ve ona kitabı yazan çocuk kitabı yazarı 
karşılıklı etkileşim halindedir. Bunun anlamı, yazar çocuk okurun ruhuna 
hitap etmesini bilmek zorundadır. Zamanımız çocuk okurları her şeyden 
haberdar olan, bilgiye çabuk erişen, dijital çağın çocuklarıdır. Bu nedenle, 
onlara hitap etmek o kadar kolay değildir. Daha da ötesi onlara kitapları 
sevdirmek ve beğendirmek de bir o kadar zordur. Bu bağlamda hem 
yazar hem de çevirmen çocuğa görelik ve çocuk gerçekliği kavramlarının 
bilincinde olmalıdır. Bir başka deyişle, çevirmen kendisini bir çocuk 
okur yerine koymalı, zihninde hep çocuk imgesi ile çevirisini yapmalıdır. 
Kendisini çocuğun yerine koymayan ve onun zihninde gezinmeyen çevirmen 
çok sorun ile karşılaşacak demektir. 
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Çocuğa görelik kavramını biraz açarsak, bu çocuğun yaşına göre 
kitap yazılması ve çevrilmesi demektir. 7 yaşındaki bir çocuk 15 yaşına 
hitap eden bir kitabı okuyamaz. 7 yaşındaki bir çocuğun 15 yaşındaki bir 
çocuğa göre hayat tecrübesi ve bildikleri sınırlıdır. Bu nedenle, çocuk kitabı 
yazmak yazar için de kolay değildir. Çocuğun önüne koyulan her kitabı da 
çocuk okur kabullenir ve okur gibi bir algı da yanlıştır. Çocuk kitabı yazarı 
ve çevirmeni olmak hassas bir alanda yolculuk yapmaya benzer. Bu hassas 
alanın da ayrıca yer yer incelikleri vardır. Çocuğun gönlünde yer almak için 
buna dikkat edilmesi gerekir. Bazan çocuk okur daha önce değindiğim gibi 
kahraman ile özdeşleşir. Bir başka deyişle, Harry Potter’ı okuyan ve seven 
çocuklar yazarının J.K. Rowling olduğunu bilmez ama Harry Potter’ın 
hangi dizide neler yaptığını bilebilir. Bu nedenle, Harry Potter’ın zihninde 
gezinen çocuk kitabı çevirmeni de Harry Potter her maceraya atıldığında 
onunla birlikte heyecanlanacak ve yoluna devam edecektir. 

Soru: Çocuk yazını çevirisinde uygulanabilecek strateji veya 
yaklaşımlardan bahseder misininiz?

Cevap: Çocuk yazını çevirisinde çok farklı yaklaşımlar düşünülse 
ve uygulansa da çeviri kaynak metin odaklılık ya da hedef metin odaklılık 
üzerine temellenmektedir. Bu iki hedef arasındaki gerilim araştırmacıları 
düşündürmektedir. Ancak bu iki yaklaşımın bir arada kullanımı daha 
düşündürücüdür. Yabancı kültürün öğrenilmesi çocuk okur için çok yararlıdır. 
Çocuk okur değişik coğrafyalarda gezinmeli, değişik yiyecekler tatmalı, 
değişik gelenek ve görenekleri gözlemlemeli ve bakış açısı genişlemelidir. 
Ancak yayınevi ve dolayısıyla çevirmen çocuk okur bunları anlamaz, zihni 
bulanabilir ve sonuçta da kitap satmaz diye yabancılaştırma stratejisini 
kullanmak istemez. Öte yanda, yerlileştirme stratejisini kullanmak daha 
kolay olabilir. O zaman, çocuk okur yabancılık çekmeyecek sanki her şey 
kendi ülkesinde olup bitiyor sanacak ve kitabı zorlanmadan kolaylıkla 
okuyacaktır. Ama kolaylık olsun diye her zaman yerlileştirmeden yana 
olmak her zaman çocuğun iyiliğine olan bir şey değildir. Çocuk yazınında 
anlaşılmayan, bilinmeyen şeyleri çocuğa sunmak ona iyi gelmez ve onu 
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mutsuz eder düşüncesi yanlıştır. Dünya toz pembe değildir, gri ve siyah gibi 
renkler de vardır. 

Çocuk kitaplarında yer alan özel isimleri telaffuzları zor ya da 
anlamları yok diye değiştirmek her zaman iyi midir? Enid Blyton’un 
kitaplarında karakterlerinden birisi olan Amelia Jane’i Ayşecan ya da 
Tom’u Ali olarak yerlileştirmek uygun mudur? Bir başka deyişle, çocuk 
yazını çevirisi manipülasyonun en çok yapıldığı; bunun da çocuğun iyiliğine 
yapılıyor diye tercih edildiği belirtilebilir. Uyarlama da bunun sonucudur. 
Ancak bunun kararını bilmek gerekir. 

Çeviri kitaplar çocuk yazınını zenginleştirmektedir. Bu durum, 
ödüllü kitaplar açısından da çok önemlidir. Bu kitaplar çocuk okurları diğer 
kültürler ile tanıştıran kitaplardır. Bu nedenle, fazla yerlileştirme stratejisi 
bu kültürel öğelerin ortadan kaldırılması (silinmesi) ve çocukların bu 
kültürlerden haberdar olmamalarına neden olur.

Soru: Bu alanda çeviri yaparken çevirmeni en çok zorlayacak 
unsurlar neler olabilir?

Cevap: Çevirisi yapılacak kitap ya da kitaplara karar verilince 
bundan sonraki aşama çevirmen seçimine karar verilmesidir. Çocuk kitabı 
çevirisi olduğu için çocuk yazını çevirmeni olması gerekir çünkü yetişkin 
yazını çevirmeni çocuk kitabı çevirmemelidir. Çok kolay gibi görünse de hiç 
de öyle değildir. 

Son zamanlarda benimsenen bir başka yaklaşım da bir yazarın bütün 
kitaplarının ya da çoğunluğunun aynı çevirmen tarafından çevrilmesidir. 
Bu nedenle, başarılı olan çevirmen aynen devam eder. Özellikle dizi olan 
kitaplar buna örnek gösterilebilir. Jeff Kinney’in ‘Diary of a Wimpy Kid’ 
(Saftirik Greg’in Günlüğü) ya da Rachel Renee Russell’ın ‘Dork Diaries’ 
(Bir Şapşalın Günlüğü) dizileri gibi.
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Çevirmenleri zorlayan durum, sözcüğü sözcüğüne ve serbest çeviri 
dengesini sağlayabilmektir. Yazınsal çeviride yaratıcılık bazan büyük rol 
oynar ama çevrilemeyen metne sırf çevrilsin diye serbest çeviri yapmak 
uygun olmaz.

Her dilin kendine özgü dilbilgisi kuralları vardır. Kullanılan 
deyimler, söyleme biçimi, ifade etme şekli değişiktir. Kitapta kullanılan 
deyimler sözcüğü sözcüğüne çevrilirse anlam kaybına uğrayabilir çünkü 
deyimler kültürün yansımasıdır ve her kültürün kendine özgü gelenekleri 
ve görenekleri vardır. Lehçe ve argo kullanımı, kelime oyunları, mizahi 
unsurlar ve yiyecek adları da başka zorluklar çıkaran unsurlardır. 

Özellikle, okul öncesi resimli kitaplar bazan bir sese dayandırılarak 
yazılır ve bir ritmi vardır. Bu ritmi tutturmak ve ses yansılamasını başarmak 
oldukça zordur. Dr. Zeuss dizisi buna örnek gösterilebilir. Ayrıca metinde 
sözel ve görsel etkileşim ve bunun çeviride denkliğinin sağlanması da çok 
önemlidir. Bir başka deyişle, metin ve çizimler hikâyeyi birlikte anlatmalıdır. 
Bu durum da çeviride yansıtılmalıdır.

Kültürel öğelerin çevirisi de eşdeğerlik sağlanamadığı zaman zorluk 
çıkarır ve çevirmenin eli kolu bağlanabilir. Çözüm olarak dipnot kullanımı 
çocuk yazını çevirisinde tercih edilen bir çözüm değildir.

Çocuk yazınında da yazınsal tür olarak şiir vardır. Bu türe 
özgü kafiye ve ritim de çeviride sorun yaratabilir. Şiir çevirisini şairler 
yapmalıdır, görüşünü savunanlar olsa bile çocuk kitabı çevirmeni zaman 
zaman bu sorunla da baş etmek zorundadır. Yine aynı şekilde kitapların 
içinde bulunan şarkılarda da kafiye ve ritim olduğu için bunların çevirisi de 
çevirmeni zorlayabilir.
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Soru: Kültürel uyarlama çeviri yaklaşımı açısından hangi sorunları 
ya da avantajları içerir?

Cevap: Kültürel öğelerin çevirisi konusu ile en çok ilgilenenlerin 
başında İsveçli eğitimbilimci ve çeviribilim araştırmacısı Göte Klingberg 
sayılabilir. Kilingberg ‘Children’s Fiction in the Hands of the Translators’ 
başlıklı kitabında kültürel bağlam uyarlaması (cultural-context adaptation) 
kavramını kullanır. Klingberg’e göre sosyo-kültürel içeriğe aşina olma 
çeviride kaynak metnin kültürel bağlamını hedef metnin kültürel bağlamına 
uyarlama olarak kabul edilir. Bu süreci Klingberg kültürel bağlam 
uyarlaması olarak kabul eder.

Uyarlama bağlamında Klingberg için okunabilirlik çok önemlidir 
ve bunu test etmek için sözcükler listesi hazırlamıştır ama bunlar yeterli 
değildir. Eğitimbilimciler bu yöntemi eleştirmişlerdir. Klingberg bu yöntemin 
yetersizliğini kabul eder ama yine de hedef metinde okunabilirliği üstün 
tutar. Bu durumu biraz daha açarsak; eğer uyarlama derecesi yüksekse 
metnin okunabilirliği artar eğer düşükse okunabilirlik azalır. Bir başka 
deyişle, bu durum yazarı ve hedef okuyucuları dikkate almak anlamına gelir. 
Klingberg ayrıca, çeviriyi ‘aynılık’ üretmek olarak algılar ve bu durum ona 
göre uyarlamanın temelidir.

Klingberg uyarlama kavramını daha alt başlıklara indirger. Örneğin; 
eksiltme, silme, ekleme, açıklama, basitleştirme ya da yerlileştirme gibi. Bu 
durumda çeviri metni hedef dil okuyucusunun aşina olduğu ülkeye ve onun 
kültürüne aktarılır. Çocuk okurlar deneyim eksikliğinden kitapları okurken 
tuhaf kültürel öğeleri ve yabancı öğeleri anlayamayacağından, korkarak 
onlar için bunlara aşina olacakları karşılıklar bulunmasını ister.

Klingberg için kültürel bağlam uyarlamasının amacı çocuklara 
çeviri yoluyla daha çok çocuk kitabı sağlamak, çocukların uluslararası 
ufkunu genişletmek, çocuklara okurken anlayabilecekleri metinler sunmak 
ve çocuklarda çeşitli olumlu değerleri geliştirmektir.
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Soru: Yetişkin yazını çevirisini ve çocuk yazını çevirisini ayıran 
farklılıklar neler olabilir?

Cevap: Çocuk yazını çevirisi kolay gibi görünse de pek öyle değildir. 
Bu nedenle, yetişkin yazını çevirisi ile çocuk yazını çevirisi birbirinden 
farklıdır. Çocuk yazınında hedef kitle çocuk okur olduğu için özellikle 
de çocuk okurun gelişim aşamaları yani yaşa görelik ve çocuğa görelik, 
çevirmeni farklı yaş gruplarına uygun biçem özellikleri ve çeviri stratejileri 
açısından karar almaya yönlendirmektedir. Bazı araştırmacılar, çocuk yazını 
çevirisinde okunabilirliğin ve doğallığın temel beklentiler olduğunu öne 
sürse de bu durum çevirmenlere yaratıcılık için bir alan sağlayabilecek olsa 
da esas karar alma ya da seçim yapma Lawrence Venuti’nin yerlileştirme ya 
da yabancılaştırma stratejilerinin kullanılıp kullanılmayacağıdır.

Ancak tekrar okunabilirliğe dönecek olursak, okul öncesi resimli 
kitaplar ile diğer kitapların birçoğu yüksek sesle okunmayı gerektirdiği 
için iyi bir ses tonu ve biraz da teatral performans gerektirir. Okuma 
sırasında sözlere yansıyan duygusal boyut, çocuk okurun da dinlediği kadar 
performansa katılımını ortaya koyar. Bu nedenle, okuma ve okumaya dair 
algı ve etkilenme de artar. Çocuk okura kitabı okuyan yetişkin metni adeta 
yaşamalı ve yaşatmalıdır. Yetişkin yazını çevirisinde okura kitabı okumak 
gibi bir performans olmadığı için bu durum da bir farklılıktır.

Röportajı hazırlayan: Tuğçe Ören
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Çocuk ve Savaşı Konu Alan Filmler

Nüseybe Hilal Zorlu

Çalışma, öncelikle ‘Savaş ve Çocuk’ konulu bu sayımızı görsel 
ve işitsel olarak desteklemek adına yapılmıştır. Savaş her ne kadar biz 
yetişkinlerde derin izler bıraksa da çocuklarda da travma veya aşılamayan 
kalıcı izler bırakabilmektedir. Bu yüzden çalışma biraz daha ‘empati’ 
duyumuzu harekete geçirmek ve bir nebze de olsa hissedilenleri/yaşananları 
şeffaf bir gözden görmek için gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıda da görüldüğü gibi, savaş ve çocuğu konu alan filmlerin bir 
derlemesi yapılmıştır. Bunlardan hareketle bir çocuğun gözünden savaş ve 
zorbalık anlatılmaya çalışılmaktadır. Bir yetişkin için savaş bomba sesini 
tanımlarken; bir çocuk için bu kavram en ufak bir bağırış dahi olabilir. Kırılma 
ve patlama anlarında ebeveynler çocuklarına sıkıca sarılır ve çocukların 
gözlerini kapatırlar. Oysaki gözleri kapatmak görmeyi engellemez, 
duyulan her sesin zihinde tekrarı, işitsel izleri çocuğun bu korkuyu içinin 
derinliklerine gömmesine ve zamanla benzer sesleri duyduğunda bir hastalık 
gibi (anıların) her defasında nüks etmesine sebep olabilir…

Reach for Glory (1962)
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İkinci Dünya Savaşı sırasında küçük bir İngiliz sahil kasabasında 
yaşayan ve orduya katılmaya istekli olan ama bunu gerçekleştiremeyen 
gençlerin, kendi başlarına bir savaş oyunu kurgulayıp katılmasını konu alan 
film maalesef trajik sonuçlanır.

Miracle at Moreaux (1985)

“Moreaux’daki Mucize”, 1943 yılında yatılı bir Katolik okulundaki 
öğrencilerin, diğer üç Yahudi çocuğu Naziler ’den korumaya çalışırken 
verdiği hayati mücadeleyi konu alır. 

Pelle the Conqueror (1987)

“Fatih Pelle” filminde, karısı öldükten sonra Lassefer adındaki 
bir baba oğlu Pelle’ye daha iyi yaşam koşulları sağlamak için onunla 
Danimarka’ya gider. Burada büyük bir çiftlikte işçi olarak işe alınır fakat 
göçmenlere karşı önyargı ile mücadele etmek zorunda kalırlar.
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Goodbye, Children (1987)

“Elveda Çocuklar”, İkinci Dünya Savaşı zamanlarında Fransa’da 
rahipler tarafından yönetilen bir yatılı okulda iki yakın arkadaşın -Jean ve 
Julien- savaşın gelişi ile birbirine düşman oluşunu anlatmaktadır. 

Lena: My 100 Children (1987)

“Lena:100 Çocuğum”, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Lena 
Kuchler’in, kaybolan aile üyelerini aramak için sığınma kampına gelmesini 
ve davasıyla ilgili bilgi almaya çalışmasını anlatmaktadır.
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Hope and Glory (1987)

Her gece yaşanan ani hava saldırılarının yarattığı ‘havai fişek’ 
görüntüsünün yanı sıra, savaş esnasında yaşanan korku ve paniğin küçük bir 
çocuğun gözünden anlatıldığı umut, zafer ve hayatta kalma mücadelesinin 
aileleri birbirine bağlayışı anlatılmaktadır.

Empire of the Sun (1987)

Şanghay’da ailesiyle iyi koşullarda yaşayan Jim’in İkinci Dünya 
Savaşı ile hayatının altüst oluşunu anlatan ‘Güneş İmparatorluğu’, müthiş 
bir hayal gücüne sahip olan Jim’in savaşın sert ve yıkıcı gücü ile tanışmasını 
konu almaktadır.
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Life is beautiful (1997)

İkinci Dünya Savaşı’nda toplama kampına götürülen bir babanın 
oğluna savaşı bir oyun gibi anlatmasını konu alan ‘Hayat Güzeldir’ filmi, 
eziyeti ve savaşı bir çocuğun nasıl kavradığını ortaya koymaktadır.

The Island and bird Street (1997)

“Kış Sokağı’ndaki Ada”, İkinci Dünya Savaşı’nda 11 yaşındaki 
Alex'in toplama kampına götürülmesi sonucunda bu Yahudi çocuğun 
Getto’daki yaşamını anlatmaktadır. 
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Edges of the Lord (2001)

12 yaşındaki Yahudi bir çocuğun Nazilerden kaçmak için Katolik 
bir çiftçi ailede saklanmasını konu alan “Tanrının Unuttuğu Çocuk”, aynı 
zamanda bir çocuğun ait olduğu toplumun kimliğinin saklamasını da 
anlatmaktadır.

I am David (2003)

“Adım David”, savaşın dramını yaşayan 12 yaşındaki David’in 
toplama kampına götürülmesini, orada Johannes adında bir tutuklunun 
ona kol kanat gelmesi sayesinde ve uzun bir uğraşın sonucunda kamptan 
kaçmayı başarmasını konu almaktadır.
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The Little Traitor (2007)

“Küçük Hain”, Amos Oz’un “Panther in the Basement” adlı 
romanından uyarlanmıştır. 1947 yılında İngiliz işgali altında olan Filistin’i ve 
12 yaşındaki Preffy’nin bağımsızlık için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. 

The Boy in the Striped Pyjamas (2008)

Çizgi Pijamalı Çocuk, İkinci Dünya Savaşı’nda iki farklı topluma ait 
olan iki çocuğun savaş ortamında dostluk kurmaya çalışmasını ve savaşın 
en ağır bedellerinin yine çocuklara mal edilişini konu almaktadır. 
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Johnny Mad Dog (2008)

“Kuduz Köpek”, 15 yaşında tepeden tırnağa silahlı olan çocuk 
askerin uyuşturucunun etkisiyle yol açtığı felaketleri konu almaktadır. 

White Light (2008)

“Vahşetin Çocukları”, Abu adlı Afrikalı çocuğun köyündeki diğer 
çocuklarla birlikte yerliler tarafından kaçırıldıktan sonra yakın arkadaşı 
Eduard’ın onu merak ederek babasına arkadaşını bulması için baskı 
yapmasını. Bunun üzerine Eduard’ın babasının Afrika’ya gidişini ve çocuk 
askerler tarafından esir alınmasını anlatmaktadır. 
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Fortress of War (2010)

‘Brest Kalesi’, Alman faşist işgalcilerin 22 Haziran 1941 yılında 
Brest Kalesi’ne yaptıkları saldırıyı ve kaleyi koruyan kahramanları konu 
almaktadır.

Zaytoun (2012)

‘Zeytin’, 1980’li yıllarda Lübnan savaşı esnasında İsrailli bir pilot 
olan Yoni’nin talihsiz bir kaza sonrasında uçağının yere çakılmasını ve 
paraşütüyle düşman topraklarına iniş yapmak zorunda kalmasıyla bir 
mülteci kampına düşmesini konu alır. 
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Run Boy Run (2013)

Srulik, 8 yaşında Polonya’da yaşayan bir çocuktur. Bulunduğu şehri 
ve ailesini İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü 1942 yılında terk etmek zorunda 
kalır. Savaş sırasındaki tek amacı Nazilerden kaçmaktır çünkü Yahudi’dir. 

The Book Thief (2013)

“Kitap Hırsızı”, İkinci Dünya savaşı sırasında bir ailenin manevi kızı 
olan Liesel Meminger’in savaş ortamında kitaplara sığınışı anlatmaktadır.
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Secrets of War (2014)

“Savaş Sırları”, 1943 yılında Tuur ve Lambert adında, köyde yaşayan 
iki yakın arkadaşın savaşın bölücülüğüyle yüzleşmesini ve şehirden gelen 
bir kız ile dost olmalarını konu alır. Fakat bu kız büyük bir sır ile gelir ve bu 
sırrı iki sıkı dosttan biriyle paylaşır. Bu sır iki dostun yolunu sonsuza dek 
ayıracaktır. 

Unbroken (2014)

“Boyun Eğmez”, 1936'da Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan 
Olimpiyat Oyunları’nda başarısı ile Adolf Hitler’in dikkatini çeken 
Zamperini’nin, İkinci Dünya Savaşı’nda çeşitli alanlarda görev yapmasını. 
Bunun sonucunda şiddetli travmalar yaşamasını ve kendini dine adayışını 
anlatmaktadır. 
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Beasts of No Nation (2015)

Uzodinma Iweala’nın “Aynı” isimli romanından uyarlanan, 
yönetmenliğini Cary Fukunaga’nın yaptığı filmdir. Agu isimli çocuğun 
ailesi öldürüldükten sonra çocuk asker olarak bir Afrika ülkesindeki savaş 
günlerini anlatmaktadır.

Under Sandet (2015)

“Mayın Sahili”, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenilgiye 
uğramasının ardından, Mayıs 1945’te bir grup genç Alman savaş esiri 
Danimarkalılar tarafından ülkeye getirilip sahilde çıplak elle iki milyon 
mayını temizlemekle görevlendirilir. Film gerçek olaylardan uyarlanmıştır.
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The Little Boy (2015)

“Ufaklık”, İkinci Dünya Savaşı’nı bir an önce bitirip babasının eve 
geri dönmesini isteyen 8 yaşındaki Pepper’i anlatmaktadır. Alışılmış dram 
sahnelerine karşın, iç ısıtan duygusal bir filmdir. 

The White King (2016)

“Beyaz Kral”, filminde Djata’nın babası isyancılık suçu ile devlet 
tarafından hapse atılır. Djata ve annesi de artık devlet tarafından isyancı 
olarak kabul edilir bu yüzden askerlerden kaçarak hayatta kalmaya çalışırlar. 
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A Bag of Marbles (2017)

“Bir Avuç Misket”, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilerin 
acımasız istilasından kurtulup kaçmak isteyen iki kardeş Joe ve Marurice’in 
canlarını güvene alma yolculuklarını konu almaktadır. 

Shepherd: The story of a Jewish Dog (2019)

Alman Çoban Köpeği olan Kaleb’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Berlin’de Nürnberg Kanunlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Yahudi 
ailesinden ayrılıp bir çalışma kampına gönderilmesini ve Yahudilere 
saldırması için onu eğiten bir Sovyet Sosyalist Subay tarafından evlat 
edilmesini anlatmaktadır.  
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Soldatik (2019)

“Küçük Asker”, İkinci Dünya Savaşı’nın en genç kahramanı olan 
Sergei Andreevich Alyshkov’a ithaf edilen filmdir ve ailesinin katledilmesi 
üzerine savaşla mücadele eden küçük bir çocuğu anlatmaktadır. 

Waiting for Arya (2020)

Michael Morpurgo tarafından yazılan “Aynı” isimli romandan beyaz 
perdeye aktarılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Fransa’yı 
işgal etmesi ile Yahudi çocukların ülkeden kaçmaya çalışmasını konu 
almaktadır. 
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The Shadow in my Eyes (2022)

“Savaşın Gölgeleri”, 1945’te İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 
Gestapo’nun Kopenhag’daki karargahını bombalamak için başladığı 
görevde uçakların bazılarını yanlışlıkla bir okulu hedef almasıyla yaşanan 
ölümcül sonuçları konu almaktadır. 

Kaynak: (Çevrimiçi), https://www.imdb.com/list/ls055964339/ 
26.08.2022.

https://www.imdb.com/list/ls055964339/
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Kirpi Okulu

Küçük kirpi geç kalıyordu. Karanlık çoktan dağılmış ve güneş 
ağaçların üstüne yansımıştı. Buchenhain’daki yatakhaneye yetişebilmesi 
için acele etmesi gerekiyordu. Aceleci bir şekilde yolun kenarındaki 
çimenlerin arasından fırladı ve neredeyse insanların ayaklarına takılıyordu. 
Tam zamanında durabildi ve sarı solucanotunun dalları altına saklandı. 

O ayaklar iki çocuğa aitti ve iki çocuğun sesleri de pek mutlu 
gelmiyordu.

Bir kız hıçkırarak: “Yarın okula gideceğim ve oraya gitmeyi 
sevmiyorum,” dedi.

“Ama okula gitmek heyecan verici. Keşke ben de gidebilseydim,” 
diye cevap verdi diğer kız. “Ablam okulun harika olduğunu söylüyor. Öğlen 
eve geldiğinde harika hikâyeler anlatıyor. Ve hep gülerek anlatıyor!”

Üzgün kız başını kaldırdı ve büyük bir umutla “Gerçekten mi?” diye 
sordu.

“Gerçekten!” diyerek kız arkadaşını onayladı. “Ablam, okul dünyanın 
en güzel yeri ve orada heyecan verici şeyler yapabilir, hatta yaparken bir 
şeyler öğrenebilirsin,” dedi.

Küçük kirpi dikkatle dinliyordu. Heyecanlı şeyler? Kulağa ne kadar 
iyi geliyordu! Ayrıca heyecan verici şeyler yapmak, hikâyeler dinlemek ve 
bir şeyler öğrenmek istiyordu. Ama oraya kirpiler de gidebiliyor muydu?

Diğer kirpi çocuklarına haber vermeliyim, diye düşünüyordu. 
Eğer kalabalık olursak ve birbirimize bağlı kalırsak, o zaman bizi kabul 
edebilirler!

Minicik bacaklarının onu taşıyabildiği kadar hızlı bir şekilde 
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kardeşlerinin yanına koştu. Daha uzaktayken: “Hey, hey dinleyin! 
Haberlerim var!” diye seslendi.

“Haber mi?” Kirpi çocuklar telaşla yanına gittiler. “Ne haberi?”

Ve en küçükleri çekinerek: “Haberler nedir?” diye sordu.

Küçük kirpi açıklamaya başladı: “Çok basit, bunlar henüz 
bilmediğimiz şeyler ama şimdi öğreneceğiz ve öğrenmek çok güzel bir şey.”

“Eee haberler ne?” Kirpiler daha da meraklandı ve en küçükleri 
tekrar sordu: “Öğrenmek mi? Öğrenmek nedir ki?”

“Öğrenmek bir nevi yeni bilgiler gibidir. Bilmediğin şeyleri 
öğreniyorsun. Kirpi futbolundan çok daha heyecan verici.”

Sabah şekerlemesinden uyandırıldığı için kendini rahatsız hisseden 
baba: “Yeni bilgiler, öğrenmek ve kirpi futbolu… N’oluyoruz?”

“Biz de okula gitmek istiyoruz, orası dünyanın en güzel yeri ve 
heyecanlı şeyler yapabiliyoruz. Bunu insan çocuklarından duydum,” diye 
açıkladı küçük kirpi.

“Sanırım orada hep yeni şeyler var ve onları orada öğreniyoruz. 
Öğrenmek harikadır. Okul da öyle.”

“Evet evet,” diye bağırdı tüm kirpi çocukları heyecanla. “Öğrenmek 
harikadır. Okul harika. Harika harika harika!”

Henüz hayat ile alakalı hiçbir şey bilmeyen kirpilerin en küçüğü: 
“Harika olan şey ne?” diye sordu.

Kirpi baba gülümsedi. Hevesli çocuklarını görünce hoşuna gitti ve 
onlar için bir kirpi okulu kurmak istedi.

En küçük kirpinin küçük pembe burnunu dürterek: “O zaman 
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öğreneceksin küçüğüm!” dedi. “Harika, yanağa kondurulan buse ya da 
öğlen yemeğinde güzel bir lezzet gibidir, şefkatli bir anne ya da ağaçların 
arasından parlayan güneş ışınlarının görüntüsü gibi,” diye açıkladı kirpi 
baba. 

“Vaaay!” Kirpi çocukları şaşırmıştı. “Okul böyle mi? Ne kadar 
güzel!”

Küçük kirpi: “Kendime soruyorum, okuldan daha güzel bir şey 
olabilir mi?” Hıçkıran kızı düşünerek: “Bence hiç ağlamaya gerek yokmuş, 
değil mi?” dedi ve mutlu mesut okula gitmeye başladılar…

Yazar: Elke Bräunling
Almancadan Türkçeye Çeviren: Fahriye Akkoyunlu
Düzeltmen: Semanur Öztürk
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://www.elkeskindergeschichten.
de/2022/08/10/die-igelschule/ , 12.08.2022

https://www.elkeskindergeschichten.de/2022/08/10/die-igelschule/
https://www.elkeskindergeschichten.de/2022/08/10/die-igelschule/
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Küçük Mavi Kelebek ve Huzur

Hayvanların Barış Üzerine Öyküsü – Hayat kavga etmek için çok kısa

Kelebek biraz dinlenmek ve sohbet etmek için arkadaşı sarı yonca 
çiçeğini görmeye gitmişti. “Neden insanlar sık sık birbirleriyle tartışıyor?” 
diye sordu küçük mavi kelebek sarı yonca çiçeğine. “Şu iki çocuğu dinle, 
birbirlerine ne kadar da kabalar!”

Çiçek bu durumu onaylamıyormuşçasına bir sağa bir sola 
sallanıyordu. “Bunu ben de anlamıyorum arkadaşım. Oradaki serçeler de 
birbirlerine hakaret ediyor!”

Küçük kelebek bu duruma şaşırmıştı. “Tuhaf gerçekten. Biz hiç 
kavga ettik mi daha önce?” 

“Hatırlamıyorum.” diye cevap verdi yonca çiçeği. “Kavga etmeyi 
sevmiyorum. Bunun için hayat çok kısa.”

“Bu çok sıkıcı ama,” diye mırıldandı küçük böcek yonca çiçeğinin 
sapından yukarıya doğru tırmanırken. “Kavga etmek eğlenceli, en çok da…” 

“O zaman başla bakalım, böcek.” diye sözünü kesti çiçek. 

“Kavga et bizimle ve nasıl eğlenceli olduğunu bize göster!”

“Eğlence? Eğlence ne ki?” diye seslendi fındık ağacının dalında 
oturan sincap. “Bizim bildiğimiz gibi eğlenceli olan hayat değil mi?” 

“Hayat her zaman eğlenceli değil, bazen saçma, bazen sıkıcı ama 
çoğu zaman güzel, tamam tamam kavga etmek buna dahil. Hadi bakalım 
başlayalım kavga etmeye!” dedi küçük böcek coşkulu bir ses tonuyla.

“İyi bakalım!” dedi ve kavga etmeyi denedi sincap. “Hepiniz 
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zaten eh şey, benim arkadaşımsınız! Veee…” diyerek gülmeye başladı. 
“Beceremiyorum şu kavga etmeyi!” 

“Eğlence havada dans etmektir!” diye coşkuyla bağırdı küçük mavi 
kelebek. “Aynen böyle bakın!” Çiçeğin üzerinde dans ediyor ve küçük 
böceğin etrafında neşeli bir şekilde dönüyordu.

“Ben uçamıyorum, bundan zevk alacağımı sanmıyorum.” diye 
homurdandı yonca çiçeği.

“Ben de uçamıyorum.” diye mırıldandı sincap. “Sadece daldan 
dala uçabiliyorum ama bu daha çok zıplamaya benziyor ve işim olduğu 
için eğlenceli değil.” Ve böylece uzun bir müddet ne yapabildiklerini ve ne 
yapamadıklarını anlatırken birbirlerine bağırıp çağırdılar ama bu gerçek bir 
kavga değildi.

“Ama biz kavga edecektik hani!” diye seslendi böcek. Çünkü o 
kavganın eğlencesini öğrenmek istiyordu. “Hiç kimse bilmiyor mu bunun 
nasıl yapılacağını?” 

“Birbirine hakaret ediyorlar sanırım kavga ederken.” dedi sincap. 
“Belki de aynen böyle: Seni aptal çiçek seni!” 

“Evet, o zaman ben de buna cevap olarak seni tembel sincap, sıkıcı 
çiçek ve aptal böcek derim. Ve böylece hepiniz bana kızarsınız ve benimle 
kavga edersiniz. İyi fikir!” dedi küçük mavi kelebek ve içinden ne kadar 
salakça bir oyun diye düşünüyordu. Ben arkadaşlarıma kötü davranmak 
istemiyorum ki. Kim böyle olmak ister?

Kelebek düşüncelere daldı ve arkadaşlarına baktı. Önce arkadaşları 
hiçbir şey demedi. Kızmışlar mıydı? Yoksa onlar da kavganın eğlenceli 
olmadığını mı düşünüyorlardı? Sırıtmaya başladı. Sincap da sırıtmaya 
başladı ve sonra yonca çiçeği de böcek de sırıttı. Sonra yüksek neşeli 
kahkahalarla gülmeye başladılar. Evet, bu onlara iyi hissettirmişti. 
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O kadar sesli gülüyorlardı ki, kavga eden çocuklar kavgayı bırakıp 
onlara doğru baktı. Ardından çocuklar da gülmeye başladı. Çocuklar 
gerçekten de bu dört arkadaşı duyabiliyor muydu? Bunu tam olarak 
kimse bilmiyordu ama bu önemli de değildi. Herkes bahçede kendini iyi 
hissediyordu. Ve huzurlu. Asıl önemli olan da buydu zaten.

Yazar: Elke Bräunling
Almancadan Türkçeye Çeviren: Semanur Ağca 
Düzeltmen: Tuğçe Ören 
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://www.elkeskindergeschichten.
de/2022/07/13/der-kleine-blaue-schmetterling-und-die-friedlichkeit/ , 
01.08.2022.

https://www.elkeskindergeschichten.de/2022/07/13/der-kleine-blaue-schmetterling-und-die-friedlichkeit/
https://www.elkeskindergeschichten.de/2022/07/13/der-kleine-blaue-schmetterling-und-die-friedlichkeit/
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Asalet Erten (Prof. Dr.) 

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

Beyza Karataş 

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okumuştur. 
İstanbul Üniversitesi’nde kurulan Edebiyat ve Ülke Atölyesi’nin kurucu 
üyelerinden biridir. Edebiyat ve Ülke Atölyesi’nin çevrimiçi dergisi ve 
soL portal’da çocuk kitabı tanıtım yazıları yazmaktadır. Özel çalışma alanı 
“Anne Bağımlılığı ve Çocuk” üzerinedir.

Bülent Yılmaz (Prof. Dr.) 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim 
üyesidir. Kültür, iletişim, etik, sosyoloji, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, 
bilgi politikası, düşünce özgürlüğü, halk kütüphaneleri, okuma kültürü 
ve çocuk edebiyatı konularında araştırmalar yapmaktadır. Yayımlanmış 
deneme kitaplarıyla, mesleki kitapları ve bilimsel makaleleri bulunmaktadır. 
Çalışmaları birçok yabancı dile çevrilmiştir. Türk Kütüphaneciler Derneği 
Başkan Yardımcılığı ve Türk Kütüphaneciliği dergisi  editörlüğü, Bilgi 
Dünyası dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2006-
2017 yılları arasında Türkiye Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri’ni 
gerçekleştirmiş, 2019 yılından bu yana koordinatör olarak Türkiye Belediye 
Kütüphaneleri Bölge Seminerleri dizisini sürdürmektedir. 2015-2017 
yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Başkanlığını yürüten Prof. Yılmaz, Okuma Kültürü Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
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Büşra Yaman (Dr. Öğr. Üyesi)

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. Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. 

Derya Oğuz (Doç. Dr.) 

Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim 
Dalı’nda görev yapmaktadır. Araştırma alanı çocuk ve gençlik edebiyatı, 
görsel-işitsel çeviri ve sosyal bilimler çevirisidir. 2004-2005 yılları arasında 
Amerika’da yabancı çocukların entegrasyonu amacıyla PA Westbrook 
Park Elementary School’da gönüllü olarak çalışmıştır. Avrupa Komisyonu 
tarafından desteklenen Brüksel merkezli Hayatboyu Öğrenme Programı Çok 
Taraflı Ağlar Faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen “0-6 Yaş Erken Çocukluk 
Eğitiminde Kalite İçin Ağ Oluşturma” NETQ6 projesinin yürütme ekibinde 
yer almıştır. Proje faaliyeti olarak düzenlenen konferansta görev almıştır.

Manuela Volz 

Bonn Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde çeviribilim (Türkçe-
Arapça-Almanca) okumuştur. 2012-2021 yılları arası Marmara Üniversitesi 
Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak 
çalışmıştır. Türkçeden Almancaya yaptığı çocuk edebiyatı çevirileri ve 
çeviribilim alanında araştırma çalışmaları bulunmaktadır. Şu an çeviri çocuk 
edebiyatı üzerine doktora yapmakta ve serbest çevirmen olarak çalışmaktadır.
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Necdet Neydim (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.

Sibel Gürsoy 

İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümünden 2005 
yılında mezun olmuştur. 12 yıl çeşitli kamu kurumları, özel kurumlar ile 
STK’larda yazılı ve sözlü çevirmen olarak görev almıştır. 2017 yılında 
“2013 yılında İstanbul’da yapılan ‘Toplu Taşımacılık ile Büyüyün’ Küresel 
Kampanyasının Söylem Çözümlemesi” adlı tez çalışmasını tamamlamıştır. 
Çocuk ve gençlik edebiyatı alanına ilgi duymaktadır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Suzan Deniz (Öğr. Gör. Dr.) 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 
İngilizce öğretim görevlisidir. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Fen 
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamış ve 
sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Karşılaştırmalı 
Edebiyat Ana Bilim Dalı’nda “Çocuk Edebiyatında Distopik Bağlam ve 
Çocuğun Biyopolitikası” adlı tezini 2021 yılında tamamlamıştır. Araştırma 
alanları çocuk ve gençlik edebiyatı, biyopolitika, distopya ve postmodern 
edebiyat üzerine odaklanmaktadır. 
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Yasemin Yılmaz Yüksek (Ör. Gör. 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.




