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Hakkımızda
-

Çocuk Yazını sitemiz, kitap tanıtım sayfalarının, yayınevi reklam metinlerinin, okur ve anne bloglarının,
“çok beğendim, çok güzel kitap” diyen ama kitabın niçin güzel olduğunu izah etmeyen klişe metinlerin

aksine; çocuk edebiyatındaki eleştiri ihtiyacını hatırlatmak üzere doğdu. Amacımız, çocuk yazınına tıpkı
yetişkin kitapları gibi eleştirel, objektif ve akademik perspektiften bakmak.  

Nitelikli ile vasatın, faydalı ile zararlının birbirinden ayrılması, bir metni kalitesiz yapan unsurların
belirlenmesi ve üst düzey ürünlerin niçin öyle olduklarının izah edilmesi; alandaki kaliteli yazının
sayısını artıracaktır. Bu da ancak yerinde “eleştiriler” ile mümkündür. Her ay yayımlanan çocuk

edebiyatı kitaplarının ve bu kitapların ulaştığı çocuk okurların sayısının yüz binlere ulaştığı düşünülürse;
çocuk edebiyatının, çağdaş Türkçe yetişkin edebiyatının duyduğu “eleştiri” ihtiyacından çok daha büyük

bir yoksunluğa sahip olduğu görülür. Çocuk Yazını sitemiz ile bu derin boşluğu doldurmaya talibiz!

Her ay en az on farklı kritik metni ve alanında uzman kişilerle yapacağımız röportajlarla ilk adımlarımızı
atıyoruz. Anlatı düzlemindeki türsel çeşitliliği kapsayabilmesi için biz bu metinlere “çocuk yazını”

tasnifiyle yaklaşmayı uygun gördük. Geniş bir okur kitlesine hitap etmek ve bu alanda dünya çocuk
yazınını da kapsayan bir arşiv kurabilmek için sitemizi çift dil seçeneği ile sunuyoruz takipçilerimize.

Dolayısıyla evet, karşılaştırmalı edebiyatla da ilgileniyoruz.

Kısa vadede hedefimiz; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği ilk dokuz ay içerisinde iki yüzden
fazla kitaba eleştirel yaklaşmak ve Aralık ayında ulusal bir çocuk edebiyatı sempozyumu düzenlemek.

Uzun vadede ise önceliğimiz; çağdaş çocuk edebiyatını takip etmek isteyen ve nitelikli kitap arayan
ebeveynler; okul öncesi, sınıf ve Türkçe branş öğretmenleri, kütüphane oluşturmak isteyen eğitim
kurumları için zengin bir kaynak listesi olma değeri taşıyacak metinler havuzu oluşturmak ve alana

dair farkındalık yaratmak.

Bu alanda çalışmanın ve yazmanın öneminin farkındayız. Projemizin Türkiye’de çocuk edebiyatı
kürsülerinin açılması ve yaygınlaşması için dikkat çekmesini diliyoruz.
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Şeyma Nur Acıgöz 

MERAKIN CAZİBESİ: SEKSEN GÜNDE DEVRİ ÂLEM 

Kritik 

Yazın dünyasında bilimkurgu denince akla gelen ilk isimlerden olan Jules Verne, 

Hugo Gernsback ve H.G. Wells ile birlikte bilimkurgunun babası olarak anılıyor olsa da 

hikâyelerindeki ayrıntıları bilimsel gerçeklere uygun olarak kaleme aldığı için kimileri 

tarafından Verne’in bilimkurgu yazarı olarak değil bilim ve teknoloji yazarı olarak anılması 

gerektiği söylenmektedir. Böyle bir ayrım yapmak, mevzu bahis olan eserin edebî bir eser 

olup olmamasıyla alakalıdır. Şöyle ki; edebî bir eser her ne kadar bilimsel gerçeklerden 

bahsediyor olursa olsun, bu durum onun bir kurgu olduğunu değiştirmez. Bu sebeple, evvela 

Jules Verne için bilim ve teknoloji yazarı demenin yanlış olduğunu vurgulamak ve onun 

bilimkurgu ve macera türünün babası olduğunu kabul etmek gerekir. İlk örneklerini 19. asırda 

veren bu yeni türün çıkış noktası o dönemin en çok merak edilen mevzularıdır: coğrafya, 

uzay, deniz altı, teknolojik gelişmeler… Bilimsel keşiflerle birlikte 19. asır insanı için merak 

bambaşka bir boyut kazanmıştır. Aklın ve bilimsel gelişmelerin ışığında bambaşka bir yöne 

evirilen merak, ortaya konulan eserlerde de fazlasıyla ön plana çıkmıştır. Böyle bir ortamda 

ortaya çıkan bilimkurgu türünün -Jules Verne eserleri göz önüne alındığında- diğer edebî 

türlerden bir farkı vardır; yazıldığı okur kitlesi yetişkinler olduğu hâlde bu tür, çocuk okurlar 

için de fazlasıyla önem teşkil etmektedir. Bilimkurgunun hem yetişkinler için hem de 

çocuklar için önemi tek bir unsurla açıklanabilir; merak. Bu makalede dünya coğrafyasına 

duyulan merakın toplumsal sebepleri, merak duygusunun bilimkurgu türündeki inkâr 

edilemez varlığı ve merakın yetişkin/çocuk okur için önemi Seksen Günde Devri Âlem eseri 

minvalinde ele alınacaktır. 

Phileas Fogg, hakkında kimsenin net bir şey bilmediği, zengin ve görgülü bir İngiliz 

beyefendisidir. Fazlasıyla dakik ve titizdir, son derece düzenli bir yaşam sürmektedir. Üyesi 



olduğu Londra Bilim Kulübü’ndeki bir toplantı sırasında dünyanın çevresini seksen günde 

dolaşmanın mümkün olmadığını söyleyenlere karşı iddiaya girer ve tüm mal varlığını ortaya 

koyar. Bu iddiayı en kısa zamanda gerçekleştirmek niyetiyle yola çıkmaya karar verir. Fakat 

birtakım yasaklar vardır, örneğin hava yolu kullanmayacaktır ve seyahate dair hiçbir planlama 

yapmayacaktır. Bir tek gecikme ve aksilik sonucunda bütün mal varlığını kaybedeceğinin 

farkında olan Fogg bu imkânsız gibi görünen yolculuğa yardımcısı Passepartout ile birlikte 

çıkar. Yolculuğun macera kısmı bir yana, ilgi çekici bir yönü de yol güzergâhıdır. İddia 

sırasında bahsedildiği üzere Morning Chronicle gazetesinde yayınlanan habere göre seksen 

günlük dünya seyahatinin güzergâhı şu şekildedir:  

Mont-Cenis ve Birindisi’den geçerek Londra’dan Süveyş’e, demiryolları ve buharlı 

gemilerle yedi gün, Süveyş’ten Bombay’a buharlı gemiyle on üç gün, Bombay’dan 

Kalküta’ya demiryoluyla üç gün, Kalküta’dan Hong Kong’a (Çin) buharlı gemiyle on 

üç gün, Hong Kong’dan Yokohama’ ya (Japonya) buharlı gemiyle altı gün, 

Yokohama’dan San Francisco’ya buharlı gemiyle yirmi iki gün, San Francisco’dan 

New York’a demiryoluyla yedi gün, New York’tan Londra’ya buharlı gemi ve 

demiryoluyla dokuz gün. Toplam seksen gün. (Verne 30)  

Bu güzergâhın gerçekten bir İngiliz gazetesinde yayınlanmış olması bizi 19. yüzyıl insanının 

yaşam görüşüne ve meraklarına iten bir unsurdur. Dolayısıyla romanın nasıl bir ortamda 

yazıldığı ve nasıl bir okura hitap ettiği bizim için önemli birer dayanak noktasıdır. 19. 

yüzyılın fazlasıyla akla ve bilime yönelmiş olması dünya tarihi içinde en keskin ayrımların 

sebebi olarak görülebilir. Aklın ön plana çıkmasıyla insanlığın yaşam görüşü değişmiş, bu 

durum bilimden sanata birçok alana da etki etmiştir. Edebiyatta romantik anlatılar yavaş yavaş 

yerini daha realist ve natüralist anlayışa bırakmışken bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler 

ise insanlığa yepyeni pencereler ve meraklar doğurmuştur. Çağın insanı için en önemli 

meraklardan biri de coğrafi konulardır. Teknolojideki gelişmelerle birlikte dünyanın ve uzayın 



keşfedilmesi artık hayal olmaktan çıkmıştır. Coğrafya hakkındaki bu son gelişmeler yazın 

dünyasını etkisi altına alan ve tüm dünyaya yayılan gazete ve dergilerde fazlasıyla yer 

bulmuştur. İnsanların dünyadaki gelişmelerden kolayca haberdar olabilmeleri ise bu 

meraklarını daha da tetiklemiş ve edebiyat dünyası da hâliyle bu meraka kayıtsız 

kalamamıştır. Roman türü başlı başına okurun merakı ve isteği doğrultusunda ortaya çıkmış 

ve evirilmiş bir tür olduğundan çağın en büyük merakının edebî alana yansımamış olması 

düşünülemez. Akıl çağının ve bilimsel buluşların etkisiyle dünyanın her yerine ulaşabilme 

imkânının doğmasının dönem insanının merakını ne denli cezbettiğini anlamak için Seksen 

Günde Devri Âlem romanındaki şu diyaloğa bakmak yeterlidir:  

“- Dünya küçüldü mü acaba? 

- …Dünya küçüldü, yüz sene öncesinden on kat daha hızlı kat edebildiğimize göre” 

(29).  Jules Verne’in hâlâ herkes tarafından bu denli fazla okunuyor oluşunun ve birçok farklı 

dile çevrilmesinin altındaki en büyük etkenler yazarın çağının ahvalini ve merakını iyi analiz 

edip o ahvalin ve merakın da ötesinde bir görüşle romanlarını yazması, yazarken de fazlasıyla 

sade bir dil kullanmış olmasıdır. Fakat merak unsuru yalnız romanın yazılış amacı değil aynı 

zamanda serüven anlatılarının temel taşıdır. Londra’dan Süveyş’e ve diğer birçok doğu 

memleketinden geçerek Büyük Okyanus’a, Amerika’ya ve tekrar Londra’ya geliş 

yolculuğunda birbiri ardına anlatılan maceraların okurun her adımda dikkatini bir nebze daha 

cezbetmesine sebep olmuş merak unsuru olmadan bir serüven hayal bile edilemez. Seksen 

Günde Devri Âlem söz konusu olduğunda ise birbiri ardına gelişen olaylar ve hiç görülmemiş 

bambaşka mekânların cazibesi okuru metnin içine iyice dâhil etmeye yardımcı unsurlardır. 

Hikâye ilerledikçe bir döngü hâlini alan bu durum her olayın merakı biraz daha arttırmasıyla 

devam etmektedir.  

 



Serüven, keşfetme ve merak duygusu… Jules Verne kitaplarının neden çocuk 

edebiyatıyla bu denli fazla anılıyor oluşunun cevabı da burada verilebilir. Çocukların ilk 

yaşlarından itibaren keşfetmeye duydukları ilgi ve dünyayı tanıma çabaları hâliyle bir ihtiyacı 

zorunlu kılmaktadır: çocuk yazını. Bu noktada çocuk yazınının çocuklara yeni şeyler 

keşfettirirken bir yandan da keşfetmeyi ve merakın peşinden koşmayı öğretmesi gerekir. 

Çocuk edebiyatının bu işlevselci tutumu onu diğer edebî türlerden daha ayrı bir noktada 

konumlandırmaktadır. Çocuğun gelişimi sırasında merak duygusu araştırmayı tetikler ve bu 

durum öğrenmeye giden yolun en etkili yöntemidir. Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında 

Jules Verne’in kitapları çocuk okur için için ilgi çekicidir, demek yanlış olmaz. Çocuklar için 

yazılan bir kitabın üslubunun fazla girift olması işlevselliğini yitirmesine sebep olabilir, Jules 

Verne’in yazım üslubu göz önüne alındığında bu konuda da çocuk okuru destekleyecek bir 

eğilimi olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda hikâyenin işleyişi sırasında kesintiye 

uğramaması, ritmin hiçbir şekilde bozulmaması çocuğun hikâye anlatısının içine girebilmesini 

mümkün kılar. Makalemizde örnek olarak incelediğimiz Seksen Günde Devri Âlem romanı 

hem üslup hem de içerik olarak bahsettiğimiz her ayrıntıya ziyadesiyle iyi örnek teşkil 

etmektedir. Roman boyunca maceranın dozunun hiç kesilmemesi sade bir üslupla da 

birleşince roman çocuk-okur üzerinde büyük bir etki uyandırmaktadır.  

 “Merak” unsurunun bir edebî türün çıkış noktalarından biri olması, metinlerin 

ilerleyişindeki dikkat çekici ana etken olması ve okurun üzerinde kurduğu hâkimiyet onun ne 

kadar önemli bir temel yapı taşı olduğunu göstermektedir. Bir metni bütün dinamikleriyle ele 

alırken tek bir kavramı kullanabilmek aslında metni oluşturan dinamiklerin (yazar, okur, 

metnin kendisi, yazıldığı çevre ve dönem) nasıl da birbiri ile ilişkili olduğunu bize 

göstermektedir. Seksen Günde Devri Âlem minvalinde düşünüldüğünde de tek bir unsurun 

tüm dinamikleri birbiri ile ilişkilendirebilmesi, bu metnin gücünü temsil etmektedir. İster 



çocuk edebiyatı başlığı altında olsun isterse yetişkin edebiyatı, hiç fark etmez, bu roman tüm 

dinamikleriyle tutarlıdır ve gücünü bu tutarlılıktan almaktadır.  

 

Kaynak         

Verne, Jules. Seksen Günde Devri Âlem. İstanbul: İthaki Yayınları, 2008. 



Sinem Pala 

Çocuklara ve Gençlere Açılan Yeni Bir Kapı: Wattpad 

Kritik 

 Türkiye’de ve dünyada okuma oranı hızla artmakta iken insanlar edebiyata 

ulaşmanın farklı yollarını aramaktadırlar. Bunca iletişim ve teknoloji aracının 

gelişmesiyle birlikte çocuk ve gençlerin de okuma ve yazma serüvenleri basılı alandan 

çok elektronik bir alana taşınmaya başladı. Başlangıçta blog yazarlığı gibi atılımlarla 

ortaya çıkan bu elektronik ortamda yazma ve okuma serüveni, şimdilerde Wattpad 

üzerinden çok farklı bir yol ve ivme kazanmış durumdadır. Wattpad hem telefondan 

hem de bilgisayar üzerinden kullanılabilen elektronik bir yazma ve okuma 

platformudur. 2006 yılında, Allen Lau ile Ivan Yuen iş birliğinde Kanada’da kurulan bu 

platform, insanların ücretsiz bir şekilde kaydolup, hem kendi yazdıklarını 

paylaşabilecekleri hem de başkalarının paylaşımlarına ulaşabilecekleri bir alan 

oluşturmuştur. Türkiye ise Wattpad kullanıcılarının en yoğun olduğu üçüncü ülkedir. 

Sadece Türkiye’de 3 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan bu platform, yeni ve genç 

yazarlara yol açma ve onları daha kolay keşfetme şansına sahip olması açısından 

önemlidir. Özellikle 11-16 yaş grubunun bu platformu okumak ve yazmak için 

kullandıklarını söylemek mümkündür. Çocuk ve gençlerin kendilerini yazıyla var 

etmesine, seslerini duyurmasına, ilgilendikleri konularda okuma alanı oluşturmasına 

imkân tanıyan Wattpad, bu özellikleri dolayısıyla da onların ilgi odağı olmaktadır. 

Wattpad’i bu kadar ilgi çekici kılan şeylerden birinin gençlerin yazarlara, 

metinle ilgili görüşlerini doğrudan aktarabildikleri bir yer olması söylenebilir. Yani 

gençler, yazarın eseri yaratma serüvenine ortak olup doğrudan fikirleri ile esere yön 

verebilmektedirler. Bir diğer mesele de Wattpad’de kitabın yazılma sürecinin bölüm 

bölüm olmasıdır. Bir nevi “tefrika” sistemi ile bir kitabı tamamlayıp sonrasında 



yeterince alıcıya ulaşırsa basılma aşamasına geçilmektedirler. Aslında bu okuyucunun 

ilgisini dinç tutan, onu heyecanlandıran da bir şeydir. Dolayısıyla bahsettiğimiz yaş 

grubunun ilgi alanına girmesinde parça parça yayınlanmasının etkisi de büyük olabilir. 

Tüm bu özellikleri ile Wattpad’in, çocuk edebiyatı dünyasında farklı bir kulvarda 

ilerlerlediğini, çocuk ve gençlere yeni bir kapı açtığını düşünüyorum. 

Wattpad okuyucularının kimlerden oluştuğunu, Wattpad’den nasıl 

etkilendiklerini, onu nereye konumlandırdıklarını görmek adına bir anket oluşturuldu. 

Veriler iki farklı grup üzerinden toplandı: Wattpad okuyucuları ve yazarları. Her iki 

grup için de ayrı birer Google Formlar anketi hazırlayıp elektronik ortam üzerinden 

okuyuculara sunuldu. Belli bir Wattpad okuyucu kitlesine ulaşmak için Facebook 

üzerinden Wattpad ile ilgili gruplarda paylaşılarak yedi saat gibi çok kısa bir zaman 

içerisinde 212 okuyucuya ulaşıldı. Demografik sorular dâhil (yaşı, cinsiyeti, doğduğu 

yer) katılımcılara Wattpad ile ilgili 27 soru soruldu. Bu sorularda amaçlanan şey 

kullanıcı kitlenin yaş grubu, cinsiyeti gibi bilgilerin yanında Wattpad’i neden ve nasıl 

kulllandıklarına dair bilgilere ulaşmaya çalışmaktı. Örneğin, “Wattpad ile tanıştıktan 

sonra kitap okuma oranınız arttı mı?”. “Wattpad üzerinden en son ne zaman kitap 

okudunuz?”, “Günde ortalama ne kadar vaktinizi Wattpad'e ayırıyorsunuz?” gibi 

sorularla okuyucuların Wattpad ile ilişkisi analiz edildi. Okuyucu anketinin 

sonuçlarından ise birçok çıkarıma ulaşıldı.  

Öncelikle şunu söylemeliyim ki ankete katılanlarının %90’ının cinsiyeti kadındı. Bu 

da “Wattpad kullanıcılarının 3/2’si bayandır” (https://tr.wikipedia.org/wiki/Wattpad) 

ibaresini neredeyse doğrulamaktadır. Ankete katılanların yaş dağılımı ise sınırlı bir 

aralıktadır. Katılımcıların en küçüğü 11, en büyüğü ise 32 yaşındadır. Ama ağırlıklı 

olarak katılımcıların %27’sini oluşturan 14 yaş kitlesi çoğunluktadır. Bahsettiğimiz 

bu yaş grubuna paralel olarak da katılımcıların %50’si ortaokulda, %40’ı lisede, 



%6.6’sı ise üniversitede okumaktadır. Katılımcılardan beş kişi ise şu anda örgün 

eğitime devam etmemektedir. Bu eğitim dağılımından ortaya çıkan sonuç en başta 

değindiğim temel mesele ile aynıdır: Wattpad en çok gençler tarafından ilgi gören ve 

kullanılan bir platformdur. Bu sonuçlarla birlikte şöyle bir varsayıma varmak da 

mümkün olabilir: Artık çocuk edebiyatı yazınında online okur-yazarlık önemli bir yer 

tutmaktadır. 

 

 

 

Okuyucuların Taşrada veya şehir merkezinde doğup doğmadıkları, büyüyüp 

büyümedikleri de sosyolojik açıdan önem taşımaktadır. Katılımcıların neredeyse 

%90’ı şehir merkezinde doğmuş ve şu anda şehir merkezinde yaşamakta olan 

kişilerdir. Buradan da bu elektronik ortamın daha çok şehirlerde yaygın olduğu ve 

tüketildiği çıkarımını yapmak yanlış olmayacaktır. Yani taşradaki insanların bu 

platformla ilişkisi buradaki örnekleme göre %10’luk bir dilimde kalmaktadır. Kısaca 

sosyolojik özellikleri bakımından, yaş aralığı çok dar olan genç bir kitlesi olan 



dolayısıyla çoğu okuyucusunun çoğunlukla ortaokul ya da lisede bulunduğu ve çok 

büyük çoğunlukla da şehir merkezinde yaşayan bir kitlesi söz konusudur. 

 Katılımcıların çoğunun neredeyse ilkokul 2 ya da 3. sınıftan beri okuma 

alışkanlıkları olduğu anket üzerinden belirlenmiştir. Fakat bana kalırsa buradaki en 

önemli ilişkilerden biri olarak okuyucuların okuma alışkanlıklarını değiştiren ve 

dönüştüren bir platform olarak Wattpad’in nerede durduğudur. Katılımcıların 

yarısından fazlasının yaklaşık 2-3 yıldır Wattpad üzerinden elektronik kitap 

okumaları anket üzerinden saptanmıştır. Katılımcıların %84’ünün en son 1 hafta 

içinde Wattpad üzerinden kitap okumuş olmaları kitlenin dinamik okuma yapısını 

göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların %10’u en son 1 ay önce, %5’i ise en son 3-6 ay 

önce Wattpad üzerinden kitap okumuştur. Bu rakamsal verilerle birlikte denilecek 

şey şudur ki bu genç kitle bu platform üzerinden sıkı sıkıya bir takiple kitap okuma 

serüvenlerini gerçekleştirmektedir. Bununla bağlantılı olarak da günlük olarak 

Wattpad ile ne kadar zaman geçirdikleri hususu önem taşımaktadır. Katılımcıların 

%26.9’u 1 saatten az, 24.1’i 1 saat, %31.6’sı 2-3 saat, %17.5 ise 3 saatten fazla 

Wattpad ile zaman geçirmektedir. Yani katılımcıların neredeyse %75’i 1 saatten fazla 

Wattpad üzerinden kitap okuyarak zaman geçiriyor, dolayısıyla da çoğunun okuduğu 

kitap son 1 hafta içinde okunmuş oluyor. Verilere baktığımızda bu dinamik ve sürekli 

bağlantıda kalan okuyucu kitlesi, basılı kitapların okunma kitlesinden çok daha fazla 

bir biçimde kitaplarla ilişki içinde oluyorlar demektir. Bu dinamiği takip etmeyi 

sağlayan etkenlerden biri de okuyucuların düzenli olarak takip ettikleri bir yazar 

olması gibi görünmektedir. Çünkü katılımcıların %82’si düzenli olarak bir yazarı 

takip ettiklerini söylemekteler. Bölüm bölüm olarak yayınlanan hikâyeyi takip 

edebilmek için de Wattpad’i aktif olarak kullanıyor olmaları gerekir. Yani belli bir 



yazarı takip etmenin günlük olarak Wattpad’i kullanma süresine ya da yakın zamanda 

okuyup okumamasına etkisinin olduğu söylenebilir.  

 

 

 Diğer önemli noktalardan biri ise Wattpad’in gençlerin kitap okuma 

alışkanlıkları üzerindeki etkisidir. Katılımcılara sorduğum “Wattpad’in kitap 

okumanıza etkisi nedir?” sorusuna, Wattpad’in önemini arttıracak nitelikte cevaplar 

geldi. Katılımcıların %46.2’si kendilerinin kitap okumasında Wattpad’in çok etkili 

bir rolü olduğunu söyledi. %42’si de buna “etkili” cevabını verirken, sadece %11’i 

Wattpad’in okuma alışkanlıkları üzerinde etkisi olmadığını söyledi. Yine buna benzer 

bir soru olan “Wattpad ile tanıştıktan sonra kitap okuma oranınız arttı mı?” sorusuna 

katılımcıların %75’i olumlu cevap verdi. Bunun yanında, Wattpad okuyucularının bu 

platformu bu kadar etkin kullanmalarına neden olan şeyin ne olduğunu merak 

ediyordum. Yine aldığım cevaplara göre okuyucuların %50’si Wattpad’i 

arkadaşlarından duyduklarını söylüyor. Bu da şu anki genç nüfusun çoğunu bu 



platformda etkin olduğunu ve hatta başkalarıyla da bunu paylaştığını göstermektedir. 

Genç ve dinamik, Wattpad üzerinden çokça okuyan, burada çokça vakit geçiren, 

okuma alışkanlıklarını bu sayede geliştiren bu kitle, arkadaşları ile de bütün bunları 

paylaşma eğilimi göstermektedir. Bu katılımcıların %33’ü Wattpad’i kendi 

araştırarak bulduğunu, %10’u internet üzerinden, %5’i ise ailesinden öğrendiğini 

söylüyor. Fakat Wattpad’i kullanmaya devam etmelerinde etkili olan şeyin ise kendi 

ilgileri olduğunu söylüyorlar. Çünkü katılımcıların %90’ı “Wattpad'te kitap 

okumanıza etken olan şey nedir?” sorusuna “kendi ilgim” olarak cevap verdi. 

Arkadaş çevresinde bunun yayılması aslında gençlerin bu platforma olan 

eğiliminden, beğenisinden kaynaklanma olasılığını arttırmaktadır. Bunu netleştirmek 

için Wattpad’in hayatlarındaki önemini sorduğumda katılanların %50’si bunu bir 

vakit geçirme ve hobi olarak gördüklerini söylüyor. Bu zamana kadar sorduğum 

soruları düşününce, okula gitmekten arta kalan vakitte, bu platforma üzerinden 

okuyan, burada bolca vakit geçiren, bu platform hakkında konuşan ve vakitlerinin 

geriye kalan kısmının büyük çoğunluğunu buna ayıran genç bir profil ortaya 

çıkmaktadır.  

 



 

 Sorduğum sorulardan önemli olan bir diğeri ise Wattpad üzerinden hangi tür 

kitaplar okuduklarına dair soruydu. Wattpad bildiğimiz kitap türlerini de dâhil eden 

fakat bunu dışında farklı tür kitap kategorileri de koyan bir platformdur. Örneğin, 

“Genç Kurgu”, “Paranormal”, “Vampir”, “Genç Kız Edebiyatı” gibi başlıklar 

üreterek daha çok popüler edebiyat diyebileceğimiz bir alana da seslenmektedir. 

Benim okuyuculara sunduğum “Korku/Gerilim”, “Polisiye”, “Aşk”, “Macera” gibi 

alanların dışında, onların “Diğer”i işaretleyerek yazdıkları birçok farklı kitap türü de 

vardı. Özellikle “Fantastik” ve “Genç/Genel Kurgu” ve “Mizah” çoğunluk olarak 

yazılan türlerdendi. Bütün bu türlerin içinde de “Aşk/Romantizm” kategorisi %47 ile 

en çok okunan kategori oldu. %34’lük kısımda ise “Fantastik” ve “Mizah” 

romanları/hikâyeleri okuyan katılımcılar bulunmaktaydı. 

 

 En başta da bahsettiğim Wattpad ile ilgili önemli meselelerden biri kitapların 

belli bir okuyucu kitlesine ulaşmasıyla birlikte basılması meselesi idi. Ben de 

katılımcılara bu konuyla ilgili düşüncelerinin ne olduğunu belirten bir soru sordum. 

Bu soru, Wattpad’deki kitapları basılı ya da elektronik olarak okuma konusunda 

tercihlerini öğrenmeye çalışan bir soruydu. Fakat bu konuda belli bir sonuca ulaşmak 



mümkün olmadı. Çünkü katılımcıların %52’si kitapları elektronik ortamda okumayı 

tercih ederken, %48’i ise basılı olarak okumayı tercih ettiklerini söyledi. Bu tercihin 

nedenlerini sorduğumda ise elektronik olarak okumanın daha kolay ve ulaşılabilir 

olması, parasız olması insanları bu tercihe iten başlıca faktörlerdi. Kitabı basılı olarak 

okumayı tercih edenler ise kitabı hissederek ve ele alarak okumanın onlar için daha 

önemli olduğunu vurgulamışlar. Fakat ilginç bir şekilde daha önce Wattpad’de 

yazılıp basılmış kitapları alanların oranı %81 olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine buna 

eklemlenebilecek şekilde Wattpad’teki kitapların basılmasıyla ilgili katılımcıların 

%63’ü olumlu olduklarını ifade etmiş durumdalar. Yani, katılımcıların en az yarısı 

Wattpad’de yazılan kitapların basılması ve onları okumak konusunda olumlu bir 

pozisyonda durmaktadırlar. Kitapların ekonomik piyasasıyla ilgili de bilgi edinmek 

için okuyuculara Wattpad’de yazılıp basılmış kitapların fiyatlarıyla ilgili ne 

düşündüklerini sordum. Katılımcıların %43’ü kitap fiyatlarını çok pahalı bulurken, 

%55’i ise ne pahalı ne de ucuz bulduklarını belirttiler. Zaten yukarıda da elektronik 

olarak okumayı tercih edenlerin birinci sebebi kitap fiyatlarının pahalı olmasıyla da 

ilgiliydi. Buradan da elektronik olarak okumayı tercih etmekle kitap fiyatlarını 

pahalılığı arasında bir korelasyon olduğunu söylemek mümkündür.  

 Okuyucu anketinde son olarak sorduğum soru ise okuyucuların Wattpad 

yazarlarına karşı kafalarındaki imajı ölçmeye yönelikti. “Wattpad yazarlarını diğer 

yazarlardan daha önemli buluyor musunuz?” sorusunu katılımcıların 144’ü “Hayır” 

olarak cevaplamış. Katılımcıların 68’i ise Wattpad yazarlarını diğer yazarlardan daha 

önemli gördüğüne dair görüş bildirmişlerdir. Burada diğer sorularda Wattpad’e olan 

ilgiye paralel olarak bu platformdaki yazarları daha önemli bulmalarını 

öngörmüştüm. Fakat anketin hem bu sorusuyla hem de “Eklemek İstedikleriniz” 

kısmına yazılanlardan yola çıkarak bu yazarların daha cinsel içerikli üslubunun 



kaliteli bulunmayışı gibi sebeplerden dolayı okuyucuların gözünde daha az önemli 

görüldüklerini düşünüyorum. 

 Buraya kadar olan kısımda Watpad’in üç önemli ayağından biri olan 

okuyucuların meseleye bakış açısını yaptığım anket üzerinden tartıştım. Şimdi ise 

Wattpad üzerinden yazdığı kitapları basılmış olan İsmail Tufan’la yaptığım 

görüşmenin ayrıntılarından bahsedeceğim. İstanbul’da doğup büyümüş 16 yaşında bir 

lise öğrencisi olan İsmail Tufan Wattpad ile 2013 yılında tanışmış. Haftada bir 

elektronik bir kitap, ayda bir ise basılı bir kitap bitiren İsmail’in okuma alışkanlığı 

Wattpad ile tanıştıktan sonra çok değişmiş. Kitap okumanın kolay yolunu ararken bu 

platformla tanışıp önce okumaya sonrasında ise yazmaya başlamış. Wattpad ile 

günlük hayatında sıkça iletişimde olan İsmail, her saat başı Wattpad’e giriş yaptığını 

söylüyor. İsmail 3 yıldır bu platformda korku/gerilim ve fantastik türlerinde hikâyeler 

yazıyor. Eserlerini yazarken çeşitli kitaplardan esinlendiğini, özellikle yazmaya 

başladığında Rick Riordan'ın Kane Günceleri serisinden fazlaca etkilendiğini 

söylüyor. 40 bini aşkın okuyucu kitlesine sahip olan İsmail, ilk yazmaya başladığında 

babası dışında çoğu kişiden olumlu tepkiler aldığını söylüyor. Okuyucularının 

artmasıyla yazma isteğinin de arttığını, yazarken de okuyucuların yorumlarına önem 

verdiğini belirtiyor. İsmail’in kitabının adı Son Nefesin Çığlıkları 500 adet kadar 

basılmış. Bu kitabın basılma süreci normal kitapların basılma sürecinden biraz daha 

farklı ilerlemiş. Kitabı Üsküdar Belediyesi hiç kâr almayacak biçimde matbaasında 

bastırmış. Dolayısıyla yayınevi ile girilen sözleşme aşamalarından bu kitap 

geçmemiş. Kitabın %100 kârı ise İsmail Tufan’ın eline geçmiş. Wattpad’i hayatının 

merkezine koyduğunu, onun için çok önemli olduğunu röportajın sonunda belirtiyor.  

 Bu yazarla yapılan röportajdan şu çıkarımları elde ettim: Her okuyucunun yazar 

ya da her yazarın okuyucu olabilmesi Wattpad’teki okur-yazar ilişkisinin basılı 



kitaplarda olan okur-yazar ilişkisinden çok farklı bir boyutta olduğunu gösterir. 

Özellikle klasik okur-yazar ilişkisinin olmadığı sonucuna okuyucu anketindeki 

sorulardan biri ile de varabiliriz. “İleride siz de Wattpad yazarı olmak ister misiniz?” 

sorusuna katılımcıların %40’ı “Zaten Wattpad yazarıyım” diyerek cevap vermiştir. 

Buradan da okur ve yazarın birbirine dönüşebildiği bir platform ile karşı karşıya 

olduğumuz sonucu çıkıyor. İkinci olarak, Wattpad’in yazarın okuma alışkanlığı 

üzerindeki etkisi okuyucu anketiyle paralel sonuçlar verdi. 16 yaşındaki yazarımız 

Wattpad’in kitap okuma alışkanlığını çok fazla etkilediğini söyledi. Üçüncü olarak, 

yine okuyucu anketinin yansıttığı biçimde yazarın yaşı oldukça küçüktür. 

 

Yazının en başında bahsettiğim okuyucu-yazar interaktifliği de bu yazar kitap 

yaratma sürecinde gözlemlenmektedir. Yazar, okuyucuların yorumlarını dikkate 

alarak hikâyelerini oluşturmaktadır. Bunlar edebiyatın klasik yapısının değişmesi 

bağlamında önemli bulgulardır. Fakat, burada en önemli şey yazar olan kişinin 

yaşıdır. 16 yaşındaki bir gencin kitap yazabilmesi, bunu kitlelere ulaştırabilmesi, 

onlardan dönüt alabilmesi gibi olanaklar çocuk yazını bağlamında yeni bir şeydir. 

Yani gençlerin yazın dünyasına sadece okuyucu olarak değil yazar olarak da 

katılabileceklerinin bir göstergesi gibidir. 

Wattpad’in en son ve en önemli ayağı olan yayınevleri, onun bu kadar etkili bir 

platform olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hikâyelerin elektronik ortamda 

yazıldıkları, beğeni topladıkları ve bölüm bölüm yayınlandıkları süreçlerin hemen 



sonrasında kitlesi, okuyucusu olan kitabı basma işi yayınevlerine düşmektedir. Tabii 

ki buraya da bir kültür piyasası hâkimdir. Ben de Wattpad’in kültür piyasasında 

önemli sayılabilecek bir yayınevinden bahsedeceğim: Müptela Yayınları. Bu 

yayınevi 2014 yılında İthaki Yayınları’nın bir alt kolu olarak Kadıköy’de 

kurulmuştur. Burası neredeyse sadece Wattpad üzerinden yazılan popüler kitapların 

basımı ile ilgilenmektedir. D&R, İdefix, Kitap Yurdu, Babil gibi internet kitapçılığı 

sitelerinde ise oldukça revaçta olan bir yayınevidir. Gelişmekte olan bir alan olarak 

Wattpad’in bir pazarı demek de çok daha uygun olacaktır. Şu anda hâlihazırda 60’tan 

fazla Wattpad hikâyesinin satışı bu yayınevi tarafından yapılmaktadır. Yeni ve 

yükselen bir alan olarak Wattpad hikâyelerinin basılması fikri ticari değer olarak da 

kar sağlayacaktır. Türkiye’de ve dünyada kullanıcısının giderek arttığını göz önünde 

bulundurursak sadece bu kitapların satışını yapmak bile yayınevine belli bir pazar 

oluşturacaktır. Yani okuyucuların basılı kitap alma, yazarların kitaplarını basabilme 

olanakları ve stratejileri bu tarz yayınevleri tarafından sağlanmaktadır. Müptela 

Yayınları gibi küçük ve genellikle bu platformdan çıkan kitapları satışa sunan 

yayınevleri şu an ve gelecekte kültür piyasasının çok büyük bir kısmına hâkim 

olabilecek gibi görünüyorlar.  

 Bütün olarak bu üç faktörü ele aldığımızda okuyucular Wattpad’i etkin kılan, 

dinamik tutan, yazarlar bu dinamikliği tetikleyen, yazar-okur ilişkisinin iç içe geçtiği, 

yazarların okur, okurların da yazar olduğu interaktif bir yazın sahası olan bu yer, 

yayınevlerinin elektronik ortamda var olan ve rağbet gören hikâyeleri basılı alana 

taşımasıyla tamamlanmış olur. Bu üç sac ayağı bugün var olan modern edebiyat 

piyasasının en önemli ve büyük paylarından birine sahiptir. Günümüz edebiyatında 

bu kadar yer tutması ve gençlerin kullandığı bir alan olması hasebiyle Wattpad’in 

çocuk edebiyatında yeni bir yere konumlanabileceğini söyleyebiliriz. 



Özellikle genç kitlelerin sık sık kullandığı bu platformun yazar-okur ilişkisini 

değiştirmesinin yanında, insanların hikâye/roman yazmaya bu kadar kolay 

ulaşılabilmesini, yazılanların kitlelere daha kolay ve görünür bir şekilde iletilmesini 

sağladığını söyleyebiliriz. Bu kadar genç bir kitlenin yazın alanına girerek 

eşfedilebilirliklerini arttırmak istemesi, özellikle Türkiye gibi okuma oranın 

neredeyse düşük olduğu bir ülkede gençlerin kitap okuma oranını gözle görünür bir 

şekilde değişmesi, çocuk ve gençler için yazma ve okumanın önünün açılması 

Wattpad üzerine daha çok düşünülmesi ve araştırılması gerektiğini göstermektedir. 

Bunların dışında, Wattpad ortaya koyduğu kategoriler bakımından farklılık yaratır. 

“Spiritüel”, “Vampir”, “Hayran Kurgu”, “Genç Kurgu” gibi özellikle gençlerin 

ilgisini çekecek alt başlıklar oluşturmaları Wattpad’in çocuk edebiyatı dünyasına 

önemli etkileri olabileceğini gösterir. Bundan beş sene sonra da bu farklı kategorileri 

ve yazın şekli ile Wattpad hem elektronik kitap okuma hem de basılı kitap okuma 

piyasasında en ön sıralara yerleşecek gibi gözükmektedir. Genç ve dinamik bu 

topluluğun sürekli bir değişim hâlinde beş sene sonra bu platformu yine genç ve 

dinamik bir ekibe bırakacaklarını düşünüyorum. Özellikle gençler için kendini ifade 

edebilme, başkalarına kendini gösterebilme alanı olarak Wattpad’e baktığımızda 

ilginin azalmasından çok artmasının söz konusu olacağını öngörmekteyim. Kitapların 

ise basılarak büyük bir kâr gelirinin elde edilebileceği bu platform günümüzdeki 

yayınevleri için de önem teşkil etmektedir.  

Anketler 

http://goo.gl/forms/ynWh1SeTixcI5aGk1 

http://goo.gl/forms/uFdqKmt7rgqk7h8S2 
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Hüsniye Koç 

Hanımlara Mahsus Gazete’de “Çocuk” Meselesi 

Dosya 

On dokuzuncu yüzyıl, Osmanlı Devleti'nde siyasal, ekonomik ve kültürel alanda 

modernleşmenin ivme kazandığı ve düşünsel alanda birçok değişimin ortaya çıktığı, “yeni” 

olanın hem devlet hem de toplum tarafından kabul gördüğü ve yaygınlaştırıldığı bir dönemi 

kapsamaktadır.	Geleneksel temeller üzerine kurulu Osmanlı Devleti'nin Tanzimat'la başlayan 

modernleşme sürecinde yaşadığı değişimler ve modernleşme arzusu, sadece siyasi yapıda 

değil, toplumun yeniden yapılanmasında da belirleyici bir etken olmuştur. Bu yüzyılda eğitim 

ve hukuk alanında gerçekleşen reformlar sonrasında kadınların ve çocukların toplumsal 

hayata katılımları artmış ve aktif öğrenme imkânları genişlemeye başlamıştır. Kadınların ve 

çocukların eğitimi meselesinin sıklıkla tartışıldığı bu süreçte, yazılı basının önemli ve yön 

gösterici bir misyonu bulunmaktadır. Bu bağlamda 1895-1908 yılları arasında aralıksız olarak 

yayımlanan ve Osmanlı kadın dergilerinin en uzun soluklusu kabul edilen Hanımlara Mahsus 

Gazete, üst ve orta sınıf Müslüman Osmanlı kadınlarının bu değişimi ve “yeni” (Enis 46) 

olanı nasıl içselleştirdiklerini ve Osmanlı toplumunda yaşayan diğer kadınlara nasıl bir 

“örnek” sunduklarını incelemek açısından önemli bir kaynaktır. Bu dergi vasıtasıyla 

çoğunluğu kadın olan yazarlar, eğitimden aileye, ev idaresinden çocuk yetiştirmeye, 

hijyenden sağlığa, güzellikten dikiş-nakışa, eğlenceden modaya, edebiyattan kültür sanata 

kadar birçok konu hakkında yayımlanmış yazılarıyla ve haberlerle dönemin kadınlarına geniş 

bir yelpaze içerisinde ulaşmayı hedeflemişlerdir.  

Dergide yayımlanan yazıları incelediğimizde kadınların eğitimi meselesinin yanı sıra, 

“ideal bir nesil” yetiştirme arzusunun bir sonucu olarak çocuk terbiyesine, sağlığına, giyimine 

ve eğitimine dair konulara geniş yer verildiği görülmektedir. Başka bir deyişle gelecek 

nesillerin zenginliğini yaratmada çocukluk dönemi, merkezî bir konuma getirilmiştir ve 



böylece kadınların “çocukları terbiye eden ve eğiten” vasfı öne çıkarılmıştır. Temel olarak 

ideal bir çocuk terbiyesi için hem bireysel bir tecrübenin hem de toplumsal bir farkındalığın 

gerekli olduğu düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bağlamda HMG’de çocuk eğitimiyle alakalı 

birçok eğitici makale ve kurmaca eser; çocuklar için de “Çocuklara Mahsus Gazete” adıyla 

müstakil bir ek yayımlanmıştır (Okay 152-153).1 Bu ekin varlığı, derginin muhatapları 

arasında çocukların da var olduğu sonucuna varmamız açısından anlamlıdır. Bu yazıda 

HMG’de yayımlanan makaleler ve kurmaca eserler bağlamında dönemin çocuk eğitimine ve 

tahayyülüne dair saptamalarda bulunulmaya çalışılacak ve Çocuklara Mahsus Gazete’deki 

çocuk edebiyatı fikrine dair kısa bir inceleme yapılacaktır. 

 

Hanımlara Mahsus Gazete’de Çocuk Eğitimi 

Çocuk eğitimi meselesinde dergide öne çıkan en önemli husus, Batılı yaşam tarzının 

ne derece uygulanacağı meselesidir ve çocuk yetiştirmede sadece Batılı tarzın örnek 

alınmasının hem dinî pratiklere hem de millî geleneklere aykırı olacağı düşüncesi yaygındır. 

Avrupalı standartların taklidinden ziyade seçici bir modernlik düşüncesinin öne çıkarıldığı 

yazılarda, çocuk eğitimi meselesinin bir toplumun terakkisini belirleme vasfından dolayı 

kadınların en önemli işi olduğu meselesi vurgulanmıştır. Derginin ilk sayılarında yer alan 

“Tahdîs-i Ni’met- Ta’yîn-i Meslek” adlı makalede geçen “Kadın ne derece malûmatlı olursa, 

onun âğûş-ı terbiyyetinde büyüyecek çocuk o kadar âlî terbiye görür. İleride mensup olduğu 

kavmin terakkisine, saadetine çalışacak bu çocuktur” (2) sözleri, bu anlayışın ilk sayılardan 

itibaren var olduğunu göstermektedir. 

																																																								
1 Sena Küçük’e göre Çocuklara Mahsus Gazete ile Hanımlara Mahsus Gazete’nin aynı kişi tarafından 

çıkarılması, ÇMG’de HMG yazarlarına ait yazıların zaman zaman yayımlanması ve HMG’nin ilanlarına yer 

verilmesi dışında organik bir bağ yoktur (229). Ancak iki dergiyi de yakından incelediğimizde Küçük’ün iddia 

ettiğinden, ki zannımızca bu sebepler de iki dergi arasında organik bir bağ olduğunu göstermektedir, daha fazla 

benzerliğin olduğu tespit edilmiştir. Dergi hakkında daha fazla bilgi için bkz: Bekir Onur, Türkiye’de 

Çocukluğun Tarihi: Çocukluğun Sosyo-Kültürel Tarihine Giriş, İstanbul: İmge Kitapevi, 2005. 



Öncelikle dergide yayımlanan makalelere baktığımızda çocuk eğitimi meselesinin iki 

bağlamda ele alındığı görülmektedir. Bunlardan ilkinde, “ideal çocuk yetiştirme” kavramının 

ardında geleneksel-modern ayrımının yapıldığı ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için “modern” 

bir bakış açısına ve yöntemlere ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Bundan dolayıdır ki 

toplumda çocuk denince akla gelen en sıradan konulara bile derginin muhtelif sayılarında 

geniş yer verilmiş ve geleneksel anlayışın ve metotların terk edilmesi gerektiği üzerinde 

sıklıkla durulmuştur. Temelde, “çocuk bir cevherdir” ve yeni toplum tahayyülü için kıymetli 

bir hazinedir savına dayanan bu yaklaşımda, çocukların eşyayla kurdukları ilişkinin 

incelenmesine, onların merak duygusunun geliştirilmesine ve vatandaşlık bilincinin 

kazandırılmasına özen gösterilmesi gerektiği düşüncesi vurgulanmıştır.  

Zihinsel gelişimin yanı sıra dergide çocukların fiziksel durumlarının, görünüşlerinin 

ve faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğine dair de birçok yazı dizisi yayımlanmıştır. 

“Çocukların Yiyecekleri”, “Çocukların Hastalıkları”, “Çocuk Kusurları”, “Çocuk 

Terbiyesinin Münasebatı”, “Kız Çocuklara Libaslar” gibi bölümler bağlamında okurlara 

bilgiler verilmiş ve geleneksel-modern ayrımını vurgulayarak artık çocuk yetiştirmede yeni 

bir dönemin başladığı düşüncesi yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Örneğin bu ayrımın keskin 

olarak incelenebileceği alanlardan biri de “çocuk sağlığı” meselesidir. Çocuk sağlığının 

korunması ve tedavi tekniklerinin geliştirilmesi meselesi, özellikle Osmanlı entelektüelleri 

tarafından oldukça önemsenmiş ve bu, bir toplumun modernliğini ve gelişmişliğini gösteren 

bir gösterge olarak kabul edilmiştir. Böylece tedavi yöntemlerinden ilaç tedarikine, yeni 

çocuk mütehassısları yetiştirilmesi meselesinden yeni ve modern tekniklerle donatılmış çocuk 

hastanelerinin açılmasına kadar çocuk sağlığı konusunda hem kavramsal düşünceyi etkileyen 

hem de fiziksel ihtiyaçları yeniden düzenleyen bir süreç başlamıştır. Bu sürecin sağlıklı 

işleyebilmesinin temel koşulu olarak annelerin ve kadınların eğitilmesi meselesi öne çıkmış 



ve HMG’de olduğu gibi diğer kadın dergilerinde de bu konuda kadınları bilgilendiren yazılara 

sıklıkla yer verilmiştir.  

Dergide genel olarak çocuk eğitimi alanı üzerinde tartışılan diğer bir konu da 

“mürebbiye-dadı” meselesidir. “Çocuğun terbiyesini kim verecek? Mürebbiye mi, anne mi?” 

sorusu bağlamında tartışılan bu meselede, Osmanlı’da zengin aileler arasında yaygın olan 

çocukları dadılara emanet etme alışkanlığının ve çocuğu dadı ile büyütmenin bir zenginlik 

emaresi olarak görülmesinin büyük bir hata olduğu fikri üzerinde durulmaktadır. “Kadın ne 

derece malumatlı olursa, onun ağuş-ı terbiyettinde büyüyecek çocuk o kadar âlî terbiye görür. 

İleride mensup olduğu kavmin terakkisine, saadetine çalışacak bu çocuktur” (“Dadılar” 1) 

düşüncesinden hareketle dadılar, bir çocuğun validesinin yerini almaya çalışan kişiler olarak 

görülmekte ve dadıların elinde büyütülen çocukların hem manevi eksikliklerinden hem de 

bedenlerinde oluşan birtakım kırık, çıkıklardan ve sakatlıklardan sıklıkla bahsedilmektedir. 

“Şefkat-i mader”den uzak çocuklar yetiştirmenin geleceksiz nesiller yetiştirmekle bir 

tutulduğu bu eleştirel yazılarda, çocuk terbiyesinin özellikle anneye isnat edilen bir vazife 

olarak kabul edildiği ve babanın vazifesinin “pek mahdut” olduğu fikrinin vurgulandığı 

görülmektedir.  

Son olarak dergide dikkat çeken konulardan biri de çocukların tütün kullanımı ile ilgili 

yapılan uyarılardır. “Tütünün Çocuklarda Te’sirât-ı Muzırrası” başlıklarıyla yayımlanan ve 

kurmaca eserlerde de örnekleri görülen bu durum, Osmanlı kadınları arasında sigara içmenin 

yaygın bir alışkanlık olduğunu ve kadınların bu eğiliminin çocuklar bağlamında da bir 

alışkanlığa dönüşme riskini doğurduğunu göstermektedir.  

 

Hanımlara Mahsus Gazete’deki Edebî Metinlerde “Çocuk” Fikri 

Dergide yer alan çocuk edebiyatı örneklerine baktığımızda şiir, hikâye ve ninni türüne 

dair örneklerin verildiği ancak bunlardan en çok hikâyenin tercih edildiği görülmektedir. Bu 



edebî metinlerde, dergide yer alan eleştirel yazılara benzer konuların işlendiği ve bunların 

muhatabı olarak da çocuklardan ziyade ebeveynlerin tercih edildiği görülmektedir. Bir başka 

deyişle edebî metinlerde çocuk fikri, genellikle çocuk terbiyesi bağlamında ele alınmakta ve 

geleneksel-modern ya da alaturka-alafranga eğitim metotlarının neticeleri çocukluktan 

başlayarak anlatılmaktadır. Örneğin Emine Semiye tarafından yazılan “Terbiye-i Etfâle Dair 

Üç Hikâye: Havf, Felâket ve Nezâket” adlı dizinin mukaddimesinde yazar, çocuk terbiyesinde 

izlenecek usul meselesinde “alaturka-alafranga terbiye” ayrımını vurgulamaktadır. Bu 

hikâyeler de alaturka-alafranga terbiyenin mukayesesini yapmak amacıyla yazılmıştır ve “iyi 

hep iyi, kötü hep kötü” yaklaşımı tüm hikâyelerde ortaktır. Kadriye Kaymaz’a göre 

hikâyelerin “havf”, “felâket” ve “zekâvet” gibi üç soyut kavram üzerinden isimlendirilmesi 

dönem için yeni ve dikkate değer bir noktadır (110). Kısacası dergide yer alan edebî eserlerde 

çocukluk dönemine yetişkinlerin hayatındaki en önemli evre olması bakımından 

değinilmektedir ve müstakil bir çocuk edebiyatı fikrinden ziyade çocuk yetiştirenlere bir 

mesaj iletme kaygısı öne çıkmaktadır. Bu bağlamda HMG’de çocuk edebiyatı fikrinin nasıl 

olduğu meselesini Çocuklara Mahsus Gazete örneği üzerinden incelemek daha isabetli 

olacaktır. ÇMG’yi müstakil bir dergi olarak kabul eden araştırmacılar da vardır ancak iki 

dergi karşılaştırmalı olarak incelendiğinde HMG’nin kadınların ve çocukların eğitimine 

yönelik yayın çizgisiyle ve yöntemiyle ÇMG arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bundan 

dolayı ister ek olarak isterse müstakil bir dergi olarak kabul edilsin, bu derginin HMG 

bağlamında tartışılması oldukça anlamlıdır.  

 

Çocuklara Mahsus Gazete’de Çocuk Edebiyatı 

1896 tarihinde yayın hayatına başlayan Çocuklara Mahsus Gazete’nin en önemli 

özelliği, 11 yıl 627 sayı süren uzun soluklu bir serüveninin olmasıdır. Derginin mukaddimesi 

mahiyetinde olan “Tahdîs-i Nimet” başlıklı yazıda, ÇMG’nin çıkmasına “irade 



buyurması”ndan dolayı Sultan Abdülhamid’e teşekkür edilir, vatana ve millete gelecekte 

hizmet edecek çocukların iyi yetişebilmeleri için nitelikli yayınlara ihtiyaç duyulduğu ve 

ÇMG’nin de bu boşluğu dolduracağı fikri üzerinde durulur (2). HMG gibi ÇMG’de de 

modern-geleneksel tartışmasının izlerini sürmek ve bu ayrımın birbirine yaklaştığı alanları 

tespit edebilmek mümkündür. Bu bağlamda “modern” bir çocuk edebiyatı fikrinin yaygın 

olduğu bu dergide, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Dede ile Korkut, Karagöz ve Hacivat gibi 

geleneksel figürlere de yer verildiği görülmektedir. Fransızcadan çevirilerin önemli bir yer 

kapladığı dergide, çocukların roman okumasının faydasından bahsedilir ve derginin ilerleyen 

sayılarında çeviri romanlara sıklıkla yer verilir. Görsel bakımdan zengin bir malzeme sunan 

dergide, çocuk okurlarla mektuplar, ilanlar, bilmecelerin doğru cevapları ve kazananlar listesi 

gibi örnekler bağlamında sıkı bir iletişim bağı mevcuttur. Bunun yanı sıra dergide, okul 

derslerine ve genel kültür bilgilerine dair eğitici makaleler; şiir, fabl, hikâye, roman, tiyatro, 

anı, biyografi ve mektup gibi edebî türler, yazısız resimli hikâyeler ve eğlendirici fıkra ve 

bilmeceler yer almaktadır. Derginin yazı kadrosu arasında çoğunlukla öğretmenler ve 

öğrenciler yer almaktadır. Edebî metinlerin yazarları arasında az da olsa Sünbülzade Vehbi, 

Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Ahmet Mithat, Süleyman Nesip, İsmail Safa gibi 

tanınmış isimler yer alır. Telif eserlerin önemli bir yer kapladığı dergide, tahkiye amacının ve 

çocuklarının derslerinde başarılı olması düşüncesinin öne çıktığı ve bu bağlamda nitelikli 

edebî eserlerin sayısının çok fazla olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte dünya 

edebiyatlarından birçok nitelikli eser çeviriler yoluyla derginin okurlarına ulaştırılmıştır. 

Dergide çocukların anlayabileceği sade bir dil kullanılmış ve kullanılan görsellerle çocukların 

hayal dünyası da zenginleştirilmek istenmiştir.  

Sonuç olarak 19. yüzyılda başlayan toplumsal değişimin izlerini kadınlara ve 

çocuklara dair yayınlarda geleneksel-modern ayrımı bağlamında inceleyebilmek mümkündür. 

“Terakki” fikrinin öncelikli muhatabı olarak görülen kadınların ve çocukların eğitimi 



meselesi, dergiler ve gazeteler bağlamında toplumun genelinde yaygınlaştırılmak istenmiştir. 

Toplumsal tahayyülde bireysel tecrübenin devrin yenilikleriyle birleştirilmesi gerektiği 

düşüncesi önem kazanmış ve böylece “yeni” çocuk kimliği edebiyatın imkânları da 

kullanılarak inşa edilmeye çalışılmıştır.  
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Kübra Nur Duran 

Antoine De Saint-Exupéry ve Kale’ye Dair 

Kritik 

 

Antoine De Saint-Exupéry (1900-1944) ilk anda dünyaca tanınan Küçük Prens 

kitabıyla geliyor akıllara, pilot bir yazar ya da yazar bir pilot olarak. Büyük Sahra’dan And 

Dağları’na kadar uçmadık yer bırakmamış, pilotluğunun yanı sıra derin düşselliği ve yalın 

diliyle sürekli yazmıştır. 1921’de askerliği sırasında havacılık eğitimi alarak pilot olur, sivil 

ve askeri alanda çeşitli görevlerde bulunur, sayısız kaza ve tehlike atlatır, İkinci Dünya 

Savaşı’nda da pilottur. 1943’te Küçük Prens’i yazar, 1943’ün Nisan’ında ise savaşın Tunus 

cephesine katılır. 1944 Temmuz’unda henüz 44 yaşındayken Güney Fransa’da bir hava 

çatışması sırasında uçağıyla birlikte yitip gider. Yazarın bu çatışma sırasındaki ölümü 

yüzünden bitiremediği eseri Kale, ilk defa 1948’de yayımlanmıştır. Bitiremediğinden olsa 

gerek bazı bölümler arasında bir bağ yoktur ve bazı kısımlarda tekrarlar bulunur. Bu yüzden 

metnin ne tam olarak bir roman olduğu söylenebilir ne de deneme. Daha çok bir anlatı üzerine 

yoğunlaşır kitap. 

Küçük Prens, Kale’de artık büyümüş ve bir Berberi ağası olmuştur. Anlatı boyunca 

babasının, ona güçlü bir kral olması için verdiği öğütleri anımsar. Hedefi çölde bir kale inşa 

etmektir, bu kaleyi kurarken asıl amacı ise “insanı kurmaktır”. Bunu yer yer didaktik bir 

üslupla anlatıcı konumunda olan Kral’ın buyurganlığında yaparken yer yer de okuru içsel bir 

yolculuğa çıkararak gerçekleştirir. Babasından öğütler alarak kendini yetiştirmiş kralın inşa 

etmek istediği kale, yani kentindeki insan tipi ve evren imgesinin gerçek yaşamla ilişkisi 

tartışılacaktır. 

 



Bir Yaşama Kılavuzu Olarak Kale Bize Ne Söyler? 

Anlatıcının işaret ettiği evrende herhangi bir uygarlıktan söz edilmemektedir. 

Dünyaya, insana ve kendimize dair düşünmeyi öğreten Kale, bunu yaparken herhangi bir din, 

toplum, ülke gözetmez. Belli törelere, geleneklere, inançlara gönderme yapmaz. Evrenselliği 

işaret eden bir yaşam biçimi ortaya koyar. İnşa edilecek kale için çöl uygun görülmüştür. 

Mekân olarak çölün seçilmesi belli gelenek ve göreneklere yer verilmeyen bu evrenin 

sadeliğine de oldukça uygundur. Kale, dünyevi değerlerden arındırılmış ve en aza indirgenmiş 

bir zeminde inşa edilecektir. 

Kale’de her insanın içerisinde kendinden daha değerli ve büyük bir şey taşıdığı 

anlatılmaktadır. Her insan kendinden öte olan şeye yönelir, tüm varlığını ona adar. Ona 

hizmet etmek için yaşar. Kendi varlığı dışında olup biten insanî konulara değer verenleri 

gözlemleriz. Metinde anlatılan, dostluklarına sadakatle bağlı iki bahçıvanın ilişkisi buna 

örnektir. Yaşam kendilerini ayırmadan, uzun zaman kardeşçe yaşamış fakat yaşlılık süresince 

birbirine hasret kalmış bir bahçıvandan söz eder Kral. Yıllar yılı görmediği dostundan en 

nihayetinde bir mektup almıştır bahçıvan. Mektupta sadece şu cümle yazıyordur: “Bu sabah 

güllerimi budadım” (Exupéry 178). O günden sonra rahat nedir bilmez olur bahçıvan… 

Coğrafya, savaşlar, postalar, kervanlar, deniz seferleri hakkında durmaksızın sorular sorar 

Kral’a. Aradan geçen üç yıl sonra Kral dünyanın öbür ucuna bir elçi yollayacağını ve artık 

dostuna cevaben bir mektup yazabileceğini söyler bahçıvanına. Heyecana kapılan bahçıvan, 

günlerce bahçeyi ihmal ederek evinde özenle ödevini yapan bir çocuk titizliğiyle yazar 

durur... Ve bir gün heyecanla Kral’a sunar mektubunu. Kral mektubu eline alır, özenli 

yazısıyla bahçıvanın dostuna yazdığını okur. Basit kelimelerden oluşan ama inanç dolu bir 

duadır o cümle: “Bu sabah, ben de güllerimi budadım” (182). Her iki dost bu tek cümleyle 

ortak noktaları olan bir ‘öz’ üzerinde buluşmuşlardır. Çünkü Kral’ın kentindeki insanlar 



yaşamlarının tüm boyutlarında tanrısal olanla ilgilidirler. Yani bir kardeş bir kardeşi 

seviyorsa, bir dost bir dostu önemsiyorsa bunun ortak kökü Kral’ın “tanrısal düğüm” (177) 

olarak adlandırdığı, insanların insanlarla ve evrendeki diğer tüm yaratılmışlarla kurduğu o 

özel bağdır. Bu tanrısal düğüm sayesinde birbirini uzun yıllar boyunca görmeyen iki dostu ne 

uzam, ne de zaman ayırabilmiştir. İki bahçıvan “Bu sabah güllerimi budadım” ifadesiyle 

aslında birlikte geçen zamanlarından bu yana nasıl olduklarını, güller üzerinden birleşip 

yaratıcıda buluşarak ifade etmektedirler birbirlerine. İşte Kral’ın kalesindeki insanlar böylesi 

aşkın ruha sahip bireylerdir. 

Çünkü süreleri içinde sıfırlayıp farklarına böldün mü ağaç konusunda da, insan 

konusunda da hiçbir şey öğrenemezsin. Ağaç hiç de önce tohum, sonra filiz, sonra yaş 

gövde, sonra kuru odun değildir. Tanımak istiyorsan, bölmemelisin. Ağaç ağır ağır 

gökle birleşen güçtür. Sen de böylesin küçüğüm. Tanrı dünyaya getirir seni, sonra 

büyütür, sonra birbiri ardından isteklerle, üzüntülerle, sevinçlerle, acılarla, öfkelerle, 

bağışlamalarla doldurur, sonra da kendine döndürür seni. Ama sen ne bu okullu, ne bu 

koca, ne bu çocuk, ne de bu ihtiyarsın. Tamamlanansın sen. (20) 

Kral, insanın da, tabiattaki herhangi bir canlının da, eşyanın da tanımlanırken içinde 

bulunduğu süreçlere bölünerek adlandırılıp algılanmamasından yanadır. İnsanı da, diğer 

yaratılmışları da içinde bulunduğu yaşam kesitindeki hâli ve durumuyla ele almaz. Onlara 

bütüncül yaklaşır ve halkına da sık sık bunu tembihler. Bunu yapmasının sebeplerinden biri; 

kurmak istediği kentteki insanlar arasında bir statü ayrımı olmamasıdır. Evlerini kuran 

mimarlar da, bir üçgenin gizini ortaya çıkaran geometrici de, ülkesine topraklar katan kral da, 

mesleğine sadık bahçıvan da, acı içinde kıvranan bir kadın da aynıdır. İnsandaki en önemli 

varlık “öz”dür Kral için. Bunu da babasından öğrenmiştir. Yaşamda ise durum buradaki insan 

tanımından oldukça farklıdır. Kişileri anne, eş, mühendis, patron, inşaat işçisi gibi toplumda 



edindikleri görev ve sorumluluklarla ifade ederiz. Meslekler ve toplumsal sorumluluklar 

sonucunda bireylere sistemlerin verdiği unvanlar öne çıkar. Bir insan temelde sadece kendi 

bireyselliğini ve kimliğini ifade eder. Oysa Kale’de asıl vurgulanan insanın özüdür. İşte bu 

yüzden belki de tek bir insan tüm insanların yüzüyle görünür metin boyunca. 

Kale’nin insanları sadece kendi yaşamı için değil, kendinden sonra bir şeyler bırakmak 

için de çalışmayı gaye edinmelilerdir. Oysa toplumdaki insanlar ile Kral’ın Kale’sindeki 

insanlar aynı özelliklere sahip değillerdir:  

Ve ressamlar, heykeltıraşlar, hakkâklar, oymacılar doğuyor. Ama insan sonrasızlığı 

için değil de kendi yaşamı için çalışıyorsa, hiçbir şey umma ondan. O zaman 

mimarlığı ve kurallarını boşuna öğretmiş olurum ona, içinde oturtmak için evler 

yaptıktan sonra yaşamlarını ne diye evleriyle değiştirsinler? Bu ev başka hiçbir şeye 

değil, yalnızca kendi yaşamlarına hizmet edecek nasıl olsa… Ev kendilerine hizmet 

eder, kendileri de burada zenginleşmek için çalışırlar. Ama çırılçıplak ölürler, çünkü 

ne taştan bir gemide saklı yıldızı, ne de işlemeli örtüyü bırakırlar kendilerinden. 

Değişilmeye çağrılmışlardı, kendilerine hizmet edilsin istediler. Bir gittiler mi hiçbir 

şey kalmaz geride. (25-26)  

Yukarıda ifade ettiği toplumdaki insanların aksine, Kral’ın Kale’sindeki insanlar üretken 

insanlardır. Her insan sadece kendi hayatı için yaşamaz o kalede. Kendisi ölüp dünyayı terk 

ettikten sonra mutlaka geride kalanlar ve gelecektekiler için bir üretim nesnesi ya da yaşama 

değer katan bir şeyler bırakır. Bu yaşam amaçlarından biri desek, abartmış olmayız. 

Bunun yanı sıra Kralın kentindeki insanlar güçlü olmalıdır. Bu gücü de yaşadıkları iyi 

kötü tecrübelerden elde ederler. Bunları babasının Kral’a, Kale’yi kurmak için tembihlediği şu 

cümlelerden anlarız: “Bir şey karşına dikiliyorsa, seni yaralıyorsa, bırak gelişsin, kök 



salıyorsun, deri değiştiriyorsun demektir. Senden seni doğurtan parçalanışa ne mutlu! Çünkü 

hiçbir gerçek apaçıklıkta kanıtlanmaz, apaçıklıkta hiçbir gerçeğe ulaşılamaz. Ve sana sunulan 

gerçekler, rahat düzenlemeden başka bir şey değil, uyku ilaçlarına benzer bunlar” (67). Yaşam 

sınırları belli olan, steril, korunaklı bir alan sunmaz insanlara. Dinamik bir akış içinde 

zamanlar, mekânlar, durumlar ve olaylar arasında yaşanır. Bu sırada da iyi veya kötü, olumlu 

veya olumsuz olarak adlandırdığımız hallerin içinden geçer birey. Kral halkı için olumsuz ve 

kötü gibi görünen zamanların aslında insanın kendini kendinden doğurmasına yani farklı 

yönlerini keşfedip olgunlaşmasına bir fırsat olduğunu anlatır. İnsan parçalanma hâlinde 

görünürken aslında ruhen bütün olana ulaşmaktadır. Bu da bireyin tekâmülü için apaçık bir 

fırsattır.  

Exupéry’nin Kale’sinden Kendi Kalemize 

Metinde Kral’ın kurmak istediği bir yaşam alanı olan kale, egemenlik hazzının 

peşinde, halkından itaat isteyen bir kralın ihtiraslı arzusu gibi bir imaj yaratacak olsa da 

metnin sonunda okuru Kral’ın idealize ettiği Kale’yi hakikatte neden kurmak istediği fikrine 

doğru çektiği görülür. Bir Kral’ın gözünden bir kentin ve halkın nasıl yönetilebileceği fikrinin 

merkez noktasında insana dair sorumluluklar, ahlaki değerler ve bu değerlerin sürekliliği 

vardır. Yaşadığımız hayatta karşılaştığımız insan tipolojisiyle birebir örtüşmemektedir 

Kale’deki insan tarifi. Kurduğu kaleye yerleştirdiği ve babasından aldığı eğitim süzgecinden 

geçirdiği halk maddi olan pek çok konudan; para, mülk ve çeşitli metalardan arınmıştır. Onlar 

manaya, yaratıcıya ve kendi özlerine yönelmişlerdir. Hiç kuşkusuz günümüzün alabildiğine 

bencilleşmiş ve günden güne artan ‘bireyleşme’ özelliğiyle kendini tanımlayan modern 

insanının benimsemesi zor bir düşüncedir bu. Yaşadığımız hayatlara baktığımızda bireyin 

eşyayla olan yakın ilişkisini ve tüketim odaklı yaşam tarzını rahatlıkla gözlemleyebiliriz. 

Hemen her konuda mânâdan çok maddeyi önceleyen tercihlerimiz de bize nasıl bir dünya 



tasavvuru içinde olduğumuz fikrini vermektedir. Günümüz dünyası için oldukça ütopik olan 

Kale, yaşantımızda çoğu zaman es geçilen insan ruhunu merkeze almış bir kentten söz eder. 

Kral taştan kalesini kurarken aslında insanların yüreğinde bir kale kurmaktadır. Görünürdeki 

tüm fillerinin dışında insana kendi özünü ve yaşam hakikatini anlatmaktadır. Kale, bunlar 

bağlamda bizim günlük yaşantımıza ilham olarak hayata, insana ve en önemlisi kendimize 

farklı pencerelerden bakmayı öğretir. 

 

Kaynakça 

Saint Exupéry, Antonie de, Kale, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2014. 
	



2017

Çocuk Yazını
Aralık Sayısı

Söyleşi
Hatice Özdemir Tülün



Söyleşi
Hatice Özdemir Tülün ile Söyleşi

Selva İnce & Ayşenur Gülsüm

Merhaba, bu ay Çocuk Yazını olarak Hatice Özdemir Tülün ile birlikteyiz. Siz onu “Portakal Ağacı” olarak da 
tanıyorsunuz muhtemelen. Bu ayki dosya konumuzun “Çocuk Dergileri” olması sebebiyle, biz Hatice Hanım-
la TRT Çocuk Dergisi Genel Müdürü kimliği üzerinden söyleşmek istiyoruz. 

Hoş geldiniz. Neredeyse sekiz yıldır yayın dünyasının içerisinde TRT Çocuk. Bu süre zarfında amatör kalem-
lerden ünlü isimlere, çizgi film öykülemelerinden şiirlere, pek çok ürüne yer vermiş popüler bir dergi. Emeği 
geçen isimleri “Dergi Mutfağı” başlığı altında görüyoruz künyede. Niçin mutfak, neler var bu mutfakta?

Mutfak metaforunun aile yapısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eski Osmanlı evlerinde “hayat” vardır 
mesela, bütün odalar bir yere açılır ve her şey o hayatta yaşanır. Gerçek yaşam aslında oradadır. Modern hayata, 
yabancı filmlere baktığınız zaman bunun karşılığı oturma odası gibi algılanır ama bizim aile yapımızda, Osmanlı 
Türk aile yapısında hayatın karşılığı bugün mutfaktır. Çocuğun hayatı da en çok mutfakta geçer. Mesela Mehmet 
Akif’in annesinin, oğlunu sabah namazına kaldırıp kahvaltı hazırlarken bir yandan ders tekrarı yaptırması beni çok 
etkilemişti. Benim kendi çocukluğumda da mutfağın çok önemli bir yeri vardı. Annem ve babam Çerkezler ve biz 
hep Çerkez âdetleri, Çerkez mutfağı içerisinde büyüdük. Çerkez mutfağı çok emek ister. Annem çok titiz bir kadın-
dı, bizi de mutfağa sokardı. Bugün bakıyorum anneler, aman çocuğum sen mutfağa girme, derslerine çalış diyor. 
Benim annem ilkokul öğretmeni, titiz bir kadındı ama bizi hep mutfakta yanında isterdi. Şimdi fark ediyorum sıkın-
tılı zamanlarımızda mutfakla terapi yapıyormuş bize. Normalde karşısına oturtsa, o kırmızı koltuğa yatırıp “Anlat 
bakalım okulda ne oldu, neden canın sıkıldı?” dese hayatta anlatmayacağız. Ama o bunun yerine derdi ki “Gel 
Hatice, seninle bir kurabiye yapalım”. Ben zaten kurabiye yaparken her şeyi anlatmaya, dökülmeye başlardım. 
Şimdi kendi çocuklarımda da görüyorum bunu… Çocuklar en çok ne zaman mutlu oluyor? Anne babasıyla birlik-
teyken, elleriyle bir şey yaparken. Biz istediğimiz kadar kariyer yapalım, yine de mutfakta çok vakit geçiriyoruz. 
Dergiler de çocukların hayatında önemli etkileri olması hasebiyle mutfağa benziyor. Biz o çocuğun hayatına dokun-
maya çalışıyoruz. Nasıl anneleri babaları mutfakta dokunuyorlar, orada bir şeyler yeşeriyor, hayat orada bereketleni-
yorsa; inşallah dergiler de o mutfakla bereketlenecek diye ümit ediyoruz. 

Dergide yayınlanacak metinleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz, “yayınlanabilir” dediğiniz metinler için 
kıstaslarınız nelerdir?

Dergimizin düzenli yazarları var, biz bir kurum dergisi olmamıza rağmen çok özgürlükçüyüz. Kendilerine bırakıyo-
ruz yazarların, aylık genel bir kapak konumuz oluyor sadece. O da zaten editörlerimizle birlikte planladığımız bir 
başlık. Yazarlar kendileri ne yazmak istiyorsa, ona göre fikir sunuyor, öyle yazıyorlar. Özkan Öze konusunu kendi 
seçiyor mesela, Nefise Hanım her ay tarihle ilgili bir konu belirliyor. Ben kısıtlamanın berekete engel olacağını 
düşünüyorum. Sonrasında teknik ya da basit bir iki revize alıyoruz. Çok şükür, çok fazla revize almadan ayı tamam-
lıyoruz. Çünkü çocuk yazınında da, yetişkin edebiyatında da revizeler insanın hayal gücünü en çok kısıtlayan, 
sömüren faktörlerdir. Biz hamdolsun, TRT Çocuk olarak yönetimle çok uyumlu bir şekilde ilerliyoruz, sadece 
teknik birkaç revize alıyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığının resmî sitesinden dergi arşivinize online olarak erişim mümkün. Dergide “Dinozor 
Makineler” “İbi” “Harika Kanatlar” gibi robotlarla ilişkilendirilebilecek öykülemeler yer buluyor. Son 
dönem sayılarınızda da “Zıplat” uygulaması etiketi dikkat çekiyor. Bu bağlamda derginin teknolojiyle ilişki-
sini, teknolojiye bakışını değerlendirebilir misiniz?

Ben teknolojiye çok önem veriyorum. Çocuklarımızı teknolojiden korumak istiyoruz ama benim fark yaş grupların-
da üç tane çocuğum var, ana sınıfına, ilkokula ve ortaokula giden. Görüyorum ki ne kadar uzaklaştırmaya çalışırsa-
nız, ne kadar yasaklarsanız o kadar çekici hâle geliyor. Peki, ne yapmamız lazım? Onlarla beraber yol alacağız. Biz 
de bu yollardan bir şekilde geçtik, çocuk olduk. Bizim zamanımızda da ailemizin kısıtlamak, korumak istediği 
şeyler vardı. Mesela ben gayet milliyetçi bir ailede yetiştim, egrenlik bunalımlarıyla en çok yabancı şarkı dinlemek 
istiyorum o dönemlerde. Arka planda annemle babam konuşuyormuş, annem diyormuş ki “Bunu yasaklayalım, 
dinlemesin!” Babam da diyormuş ki “Bırak dinlesin, bizim yanımızda dinlesin ki en azından ne dinlediğini, ne 
yaptığını bilelim. Bu çocuk neye ilgi duyuyor, neler var zihin dünyasında şu an öğrenelim.” Mesela ben çocuğuma 
asla telefon kullanmayacaksın desem, biliyorum ki gizli gizli kullanacak. Geçen akşam en küçüğümüz diyor ki 
“Biliyor musun, babam birazdan kitap okuyacak.” Yani diyorum, okusun. “Telefonu alacağım o zaman.” “Bunu 
bana söylemen pek iyi olmadı,” diyorum. Hafta içi hiç televizyon izlemiyoruz mesela, yalnızca film izlediğimiz 
geceler var. Hafta sonları da telefona bakmalarına izin veriyorum ama benim yanımda bakacaksınız, diyorum. 
Kızım YouTube videoları seyretmek istiyor, asla seyretme desem hem ne seyrettiğini bilemeyeceğim hem de gizli 
seyrettiğinden emin olacağım… Teknolojiyi yasaklamak, o çocuğu daha çok teknoloji mahkûmu edecek. Gel bera-
ber seçelim, ben zaten çocuk olmuşum, geçmişim o yollardan. Biraz konuyu değiştiriyormuşum gibi olacak ama 
bana ‘neden çocuk kitabı yazdın’ diye soruyorlar. Ben hiç çocuk kitabı yazmayı düşünen biri değildim, neden bir 
kitap yazayım, neden hikâyemi anlatma ihtiyacı hissedeyim. Geçen yıl kızım ortaokula başlayınca, çocuk zorbalı-
ğıyla karşılaştım ben. Okul zorbalığı diye bir şey olduğunu fark ettim, aslında yirmi altı sene önce fark etmiştim 
zaten ama o seneler içinde bitti, artık mükemmel bir dünya var, artık hepimiz kardeşiz sanıyordum. Hayır, sahneler 
değişiyor, dekorlar değişiyor, kıyafetler değişiyor ama roller hiç değişmiyor. Sadece insanların isimleri değişiyor-
muş. Annemin Kayseri’nin bir köyünden çıkıp da öğretmen olmak için çektiği mücadeleleri, ben otuz sene sonra 
çektim. Belki Kayseri’de değildim, İstanbul’un başka bir semtindeydim ama ben de yaşadım. Ben de kendi hayalle-
rimi gerçekleştirmek için çeşitli sıkıntılar çektim. Annem kendi çocukluğunda arkadaşlarından eziyet gördü, alay 
edildi onunla, ben de ilkokuldayken arkadaş bulamadım. Kızım dedi ki “Senin zamanında da var mıydı; seni aslında 
seviyorlar ama arada dışlıyorlar mesela, sana da oldu mu?” Sonra ben gittim Ormanın En Sıradan Ağacı’nı yazdım, 
kızıma söylememiştim. Kitabı okudu ve bana dönüp dedi ki “Sen bunu bana mı yazdın?” “Hayır,” dedim “Yirmi altı 
sene önce okuldaki duvarın kenarında ağlayan Hatice’ye yazdım.” 
Ben Cahit Zarifoğlu’nu çok severim, seneler önce demiştim ki “İnşallah çocuklara bir gün bir hayrım dokunursa, 
onun sadaka-yı cariyesine yazılsın.” Bugün insanlar geliyorlar, diyorlar ki biz portakal ağacıyla büyüdük. Aradan on 
beş sene geçmiş, en kötüsü de o, diyor ki “O zamanlar ilkokuldaydım, sizi severek okurdum”. Çok fena oluyorum 
o zaman. (Gülüşmeler) Şimdi de benzer bir şekilde gelip diyorlar ki “Oğlum birinci sınıfa gidiyor, sizin kitabınızı 
heceleyerek öğreniyor okumayı.” Bu çok kıymetli bir şey, ben de çocukken Mavi Kuş dergisini çok severdim, Mev-
lana İdris’in yazdıkları, Dağıstan Çetinkaya’nın çizdikleriyle çocuk dergiciliğine âşık oldum. Yedi sekiz yaşların-
dayken, babam bize Mustafa Ruhi Şirin kitapları alırdı. Cahit Zarifoğlu’nun Serçekuş’unu, Gül Ağacı’nı çok sever-
dim. Annem de mesela yemek kitapları alırdı bana. İkisi de farklı açılardan kariyerimi planlamışlar aslında. (Gülüş-
meler)

Derginin vizyonunu ve misyonunu nasıl açıklarsınız? Okur mu dergiyi seçer, yoksa dergi mi okurunu seçer?

TRT Çocuk Dergisi şu anda piyasadaki en ucuz dergilerden bir tanesi, bu bizim için çok önemli. Ormanın En Sıra-
dan Ağacı’nı geçenlerde Bitlis’in bir köyüne gönderdik mesela, fotoğraf geldi oradan, sobanın başında okuyorlar. 
Çocukların formaları yok, belki de hayatlarındaki ilk ciltli kitapları. Çocukların hayatına dokunmak çok önemli, bu 
yüzden en önemli okur kitlemiz Anadolu’daki çocuklar. Sonra onların bize gönderdiği masallar, çizimler çok 
kıymetli. “Hatice Abla, gönderebilir miyiz?” diyorlar, gönderin diyorum, yayınlıyoruz. Mesela benim ablam hep 
anlatır, bir tane hikâye yazmış. Diyor ki o zamanlar Dostoyevski okuyorum, görsen Dostoyevski’nin Türk versiyo-
nunu yazmışım. Dergâh Yayınlarına göndermiş. Ne cesaret! Mustafa Kutlu bana bir mektup yazdı diyor, hâlâ unuta-
mamış. Ablamın hayatındaki başarı çizelgesinde o mektubun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de çocuklara 
diyorum ki “İnşallah bir gün ben de senin kitabının imza sırasına girerim.” O çocuğun hayatında birinin bunu söyle-
mesi çok önemli. 

Melike Günyüz geçen gün dedi ki “Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır, babasıdır. Her başarılı erkeğin 
arkasındaki kadın da ananesi ya da babaannesidir.” Ben de ailenin rolünü çok önemsiyorum. Annem hep der ki “Ço-
cuğunun elini asla bırakmayacaksın.” CV’ime baksanız, ne kadar başarılı olduğumu düşünürsünüz. Ben Marmara 
İşletmeyi kazandığımda çok üzülmüştüm; babam ODTÜ Fizik mezunu, ablam Boğaziçi Fizik Bölümünde, annem 
ilkokul öğretmeni. Ben herhalde ailenin yüz karasıyım diye düşünüyordum. Üniversitenin ilk döneminde Boğazi-
çinde bir yaz okuluna katıldım, dışarıdan ders alabiliyorsunuz. O zaman öğrendik ki yatay geçiş diye bir imkân 
varmış. Dediler ki İngilizce sınavına gireceksin, ben İngilizce biliyorum ama sınav kaygım var. Anadolu Lisesi sına-
vını çaktırmadan yırtıp bizimkiler görmesin diye kömürlüğe saklamış biriyim. O sınava girmemde ısrar ettiler ve B 
ile geçtim. Çocuğun kendisinde göremediğini anne babası görüyor. Çocuklarına güvenmeleri, ümidini kırmamış 
olmaları çok önemli. Biz sanki hayatımızın her evresinde yanlış yoldaymışız gibi hissediyoruz. Allah’ın bizim için 
düşündüğü bir yol var ve biz göremiyoruz, ilk çıkışlardan çıkmaya çalışıyoruz her fırsatta. TRT Çocuk için ilk 
görüşmeye gittiğimde, herkes taslak dergisini bastırıp getirmiş, benim elimdeyse sadece bir harici bellek var. Ama 
o belliğin içinde; o sıra piyasada hangi çocuk dergileri var, dünyada en iyi örnekler nelerdir, on sene sonra bu dergiyi 
nereye getirmek istiyoruz, bir çocuk dergisi ile teknolojiyi nasıl ilişkilendiririz, hepsinin cevabı var. Bana o zaman 
dediler ki “Sen çok güzel bir işletme sunumu hazırlamışsın.” Ben o sunumu hazırladıysam, beş senedir TRT Çocuk 
Dergisini çıkarıyorsak hem ağlaya ağlaya okuduğum Marmara İşletmeden hem de Boğaziçi Edebiyattan aldığım 
eğitim sayesindeymiş, ikisini birlikte okumam gerekiyormuş, o zaman anladım. Bir de eşinizin desteği çok önemli 
tabii, sonra eşim diyor ki benden hiç bahsetmiyorsun. (Gülüşmeler)
 
Uzmanlar, bu çağın çocuklarının “özel” hissetmek gibi bir dertleri olduğunun altını çiziyor sürekli. Ormanın 
En Sıradan Ağacı, “herkesin” özel olduğunu vurgulaması, o güzelliği bulmak için dikkatli bakmak gerektiği-
ne işaret etmesi bakımından çok kıymetli, bir kez daha tebrik ederiz. Son sorumuz hem bir çocuk dergisinin 
genel yayın yönetmenine hem de yazar Hatice Tülün’e: Bundan sonraki projeleriniz neler?

Portakal Ağacına başladığımda babama soruyorlardı bir getirisi var mı diye, babam da diyordu ki “Getirisi yok ama 
götürüsü çok.” Çünkü sürekli, baba yeni tabak alalım, hep aynı tabakla fotoğraf çekiyorum diyordum. Boğaziçi 
Üniversitesine geçtiğim sene, mutlaka her ders arasında işe geleceksin demişti bana. Arkadaşlarım diyordu ki “Biz 
üç yüz lira burs alıyoruz, sen babandan yüz elli lira maaş alıyorsun, ne diye bu kadar uğraşıyorsun?” Ama son sene-
mizi hatırlıyorum, herkesin iş bulma kaygıları varken benim yoktu. Ben babama “home office” çalışmak istediğimi 
söylüyordum, o da bana diyordu ki “Home olup kalacaksın sonunda!” Okurken, henüz daha öğrenciyken bir şeyler 
üretmek çok kıymetliymiş, o zamanlar anlayamıyoruz.

İş yerinde otuz tane erkek var, biz ablamla en arkada oturuyoruz, o zamanlar her gün işe gidip geliyor ablam. Onu 
görünce “Sen bir akvaryumda yaşıyorsun.” diyordum, sonra o akvaryuma ben düştüm. Babam camın önünden 
elinde kâğıtla geçerdi: “Boş boş oturma, bir şey üret!” Allah’ım şu saatler geçsin de eve gideyim diye bakardım, bir 
gün dedi ki “Bu iş yerinin web sitesini yapacaksın.” Ben edebiyat okumuşum, divan edebiyatı, Ömer Seyfettinler, 
Jön Türkler derken nasıl bilgisayar şirketine web sitesi yaparım dedim. Yapacaksın dedi. Bak bakalım, bu insanlar 
web sitesine neden giriyor? Biz o zamanlar bilgisayarlarla alakalı yabancı kaynaklardan çeviri yapıyoruz. Sene 
2003, Türkiye’de bu konuda ciddi anlamda kaynak sıkıntısı var. Hatta ben blog yazıyorum dediğimde “o ne” diyor-
lardı. Ben internet içeriğinin ve sunumun önemini o işle anladım. Sitenizin içeriği kıymetliyse insanlar girip bakıyor. 
Babam bana “Sen pazarlama kurumsal marka direktörü ol, bu işle uğraş.” dedi, herhalde beni motive etmek için 
uydurmuştu bu ismi. Sabah sekizden beşe kadar o plazanın on üçüncü katında durmaya mecburdum, ben de içerikler 
üretmeye, aşağıda yürüyen insanların fotoğraflarını çekip sitede paylaşmaya başladım. Bizimkilere hiç söylemeden 
“Portakal Ağacı” bloğumu açtım. Bana neden bu ismi seçtiniz diye soruyorlar. Bakıyordum Amerika’da herkes 
sevdiği bir şeyle alakalı isimler seçmiş, ben de gözümü kapattığım zaman hep portakal ağaçları görüyordum, mutlu 
oluyordum, ondan seçtim. “Türkiye’nin en muhteşem yemekleri” desem insanlara bu kadar samimi gelmezdi. 
Orada aslında tarif vermiyorum, hayatımdan hikâyeler anlatıyorum. Biz yemek yapmayı sevmiyoruz, on beş senedir 
Hatice’nin hayatını okumayı seviyoruz diyor insanlar. Yirmi iki yaşında annemden gizli yemekler yapıp paylaşıyor-
dum, sabahları daha kahvaltı hazır değilse, hayır mutfağa girmeyin diye bağırıyordum, bunları okuyorlardı. Sonra 
evliliğime, ilk çocuğum Ayşe İkbal’in doğumuna şahit oldular. Mesela sokakta Ayşe İkbal diye bağıramıyorum 
çocuğuma, tanıyan çıkıyor o zaman. Sonra Muhammed Musab’ı, İbrahim Yusuf’u tanıdılar. Nereden nereye geldiği-
mi gördüler hep. Şimdi söyleşilere gittiğim zaman moderatörlar diyor ki insanlar arkadaşınızmış gibi sarılıyorlar 
size. Yıllardır her gün ne yaptığımı biliyorlar çünkü diyorum, doğumumdaki sevincimi de, bebeğimi kaybettiğimde-
ki üzüntümü de biliyorlar. Öyle bir samimiyet var aramızda. Ben sadece yemek tarifleri verseydim böyle bir sami-
miyet oluşmazdı. Bana internet sitesinden nasıl para kazanılır diye soruyorlar, öncelikle ilk hedefinizin para kazan-
mak olmaması lazım diyorum. 

2017’nin sonuna geldiğimiz şu günlerde benim niyetim sosyal medyayı, bu teknolojiyi kullanarak hayra vesile 
olmak. Çünkü sosyal medya insanın nefsini çok kabartan, hayırdan çok şerre vesile olan bir mecra. Annelik mesela, 
herkes mükemmel anneymiş gibi görünüyor. Geçen gün bir takipçim yazmış bana, “Geçen gün sizi bir restoranda 
gördüm çocuklarınızla birlikte. Garsona, çocuğuma kızar mısınız diyordunuz. Rahatladım vallahi sizi öyle görün-
ce.” Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Beni konferanslara çağırıyorlar mükemmel anneliği anlatmam için, ben size 
annelik çorbası diye bir şey anlatayım isterseniz diyorum, yok çünkü öyle bir şey. Çocuklarım sokakta bağırıyorlar 
bana “Dünyanın en kötü annesisin.” ya da “Koyun sıpasısın!” diyorlar. Allah’tan doğru ezberleyememişler. Arkeo-
loji müzesine götürüyorum ama çocuğum koyun sıpası bir annesin diye bağırıyor. (Gülüşmeler) Sosyal medyada 
göründüğü gibi mükemmel anneler değiliz hiçbirimiz. Ya da her gün farklı bir elbise giysem, herkesin çok hoşuna 
gidecek. Ama bu ben değilim! Bu Hatice’yi tanımlayan bir şey değil, yapamam. Onun yerine hayra vesile olmak için 
bir hastag açtım mesela, Portakal Ağacıyla #almışkadaroldum diye. Almayarak, biriktirerek Allah’ın izniyle bir 
yetimhane açılmasına vesile olmak istiyordum. En yakınlarıma söylesem “Hatice yine hayallere başladı” derler ama 
sosyal medyada benimle aynı hayali kuran pek çok insan gördüm. İyilikhane Derneği bana yazdı mesela, Bangla-
deş’te bir yetimhane açmaya çalışıyoruz, destek olmak ister misiniz diye. 9000 Euro maliyetinde bir yetimhane 
açma niyetiyle çıktık yola. Allah’ım dedim, toplanmayacak bu para, rezil olacağım, Portakal Ağacı markası yerle bir 
olacak. Babam kızdı, ne yapıyorsun sen, hesabına para mı topluyorsun diye, yok baba dedim. Sonra kendi kendime 
dedim ki burada senin rezil olman mı önemli? Sen kendi markan için mi bir şey yapıyorsun? Belki bin lira toplana-
cak ama bir yetimin duası kabul olacak. Ve biz 124 bin 600 kira topladık, çok şükür. Hem mutfağı hem yetimhaneyi 
yaptık. Hem benim duam hem de sayfama yazan binlerce insanın duası kabul oldu. Allah hayra vesile etsin deyince, 
kendini aradan çekince hiç aklınıza gelmeyecek işler oluyor. Eşim diyor ki “Şu kişinin bir milyon takipçisi varmış, 
senin nasıl yok?” Her gün çilekli çikolatalı şeyler paylaşsam benim de olur ama ben milyonlarca takipçim olsun 
istemiyorum, insanların duasını almak istiyorum. Onlarla beraber hayırlı işler yapabilmeyi hayal ediyorum. Bazen 
bana gelip diyorlar ki “Hatice Hanım, sizinle ilgili şöyle olumsuz bir yargım var.” Diyorum ki lütfen dua edin, Allah 
Hatice’yi nefsine uydurmasın. Sosyal medyada nefsimizi kabartmasın, fark etmeden şerre sebep olacak işlerden 
korusun. 

Gelecek planım bu, hayra vesile olmak.

Söyleşi boyunca şöyle bir şey hissettik; “çocuklarımızın ellerini bırakmayacağız” dediğinizde onlara bir 
kitapla, dergiyle ulaşmanın ne kadar zarif bir el tutma biçimi olduğunu düşündük. Babanızla ilişkinizi dinle-
yince, “sen bir kitap yazacaksın” ya da “üreteceksin” demenin de bir çeşit el tutmak olduğunu fark ettik. 
Sonrasında bunları bizimle paylaşmanızın da bizlerin elinden tutmak olduğunu gördük. Ve son olarak, iyi ki 
bu konuştuklarımız kaydoluyor, daha çok insana ulaşacak diye sevindik. Bu vesileyle onların da elinden tuta-
caksınız. 

Annem ’80 darbesinden sonra öğretmenliği bırakmak zorunda kalmış bir kadın ve hâlâ öğretmenlik hayatım diye 
başlayan her cümlesi ağlamakla bitiyor. Annemin vizyonu, kendi rızıklarını kazanan evlatlar yetiştirmekti. Hep 
bunun için dua ederdi, hatta bazen der ki keşke bu kadar istemeseydim, şimdi de çok çalışıyorsunuz. 

Ben evlatlarımın çabaladığımı görmelerini istiyorum. Çocuğunuz sizi üzgün görmesin diyorlar, hayır, çocuğum 
benim üzüldüğümü de, ağladığımı da, başarısız olduğumu da görsün. Ama sonra o düştüğüm yerden kalktığımı da 
görsün Allah’ın izniyle. Benim için en kıymetli olan, çocuklarıma da aktarmaya çalıştığım budur.          
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Sine-masal



Selim Akınerdem 

BİR KARANLIK İNCELEMESİ: WATCHMEN 

Sine-masal 

 

“Rorschach’ın günlüğü. 13 Ekim 1985... 

 ...Cuma Gecesi New York’ta bir komedyen öldü.” (Moore&Gibbons 22) 

 

Hayatın kendisinden daha büyük yazarların, hikâyelerin, filmlerin yani üretilen veya 

üretenlerle ilk karşılaşmanın 7-17 yaş aralığında gerçekleşmesi durumunda bireyde bıraktığı 

büyünün çok daha büyük olduğuna inanırım. Örneğin İlk Star Wars filmini 8 yaşında izlemiş 

birisi ile 28 yaşında izlemiş birisinin tecrübesinin aynı büyüsellikte olabilmesi bana imkânsız 

gelmiştir. Ben de Alan Moore ile ilk karşılaştığımda, yaşım 14 ve zihnim bir ergenin olabileceği 

en coşkulu seviyelerdeydi diyebilirim. Time’ın da en iyi 100 roman listesine aldığı tek çizgi 

roman olan Alan Moore ve Dave Gibbons imzalı Wathcmen’i ilk okuyuşum ve eserin bende 

yarattığı huşu, hikâyenin bir parça teftişiyle birlikte bu yazının konusu olacak.  

 Watchmen, temelinde Soğuk Savaş dönemi Amerika’sında geçen ve “süper” 

kahramanların hem ülke içi hem ülke dışı sorunlarla (New York’ta suçla savaşmak veya Vietnam 

savaşında yer almak gibi) mücadele ettiği ve geçirilen bir yasa sonrası emekliye ayrıldıkları, 1986 

yılında yayınlanmaya başlamış 12 sayılık bir eser. Hikâye genel olarak dört ana karakter 

üzerinden ilerliyor: Komedyen, Rorschach, Dr. Manhattan ve Ozymandias. Hayatın kötü bir şaka 

olduğuna inanan Komedyen, birleşik devletlerin pis işlerini yapan bir karakter, onun 

öldürülmesiyle başlayan hikâye, Rorschach’ın bu cinayeti bir paranoya içinde kovalaması ile kilit 

noktasına gelirken, zaman ve mekân olgularından sıyrılıp mavi renkli ve sonsuz güçlü karakteri 

Dr. Manhattan ile müthiş bir derinlik kazanıyor ve Ozymandias’ın okuyucuyu da karakterleri de 



içine attığı devasa bir ahlaki ikilem içerisinde sonlanıyor. Watchmen çizgi romanı bu ana 

hikâyenin derinliklerinde varlık, siyaset, paranoya, ahlak gibi çeşitli düşünsel düzlemlerde de 

müthiş saltolar atıyor. Hikâyenin kilit noktası olarak bahsettiğim Rorschach’ın hikâyesi bu 

düzlemlerin en güzellerinden. Otorite ve geleneksel ahlak karşıtı olan Rorschach’ın hapishane 

psikoloğuna anlattığı ve kendisini de gerçek Rorscach yapan cinayetten bahsettikten sonra 

popüler kültürün en büyük tiratlarından birini atıyor: 

Hayatlarımızı yaşıyoruz, çünkü yapacak daha iyi bir şeyimiz yok. Mantığı sonradan 

buluyoruz. Boşluktan geliyor, kendimiz kadar cehennemlik çocuklar yapıyor ve boşluğa 

geri dönüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Varoluş rastgele. Bizim ona yeterince uzun bir süre 

baktıktan sonra gördüğümüzden ayrı bir deseni yok. Bizim yüklemeyi seçtiğimizden 

başka bir anlamı yok. Bu omurgasız dünya muğlak metafiziksel güçler tarafından 

şekillendirilmiyor. Çocukları öldüren Tanrı değil. Onları kasap gibi doğrayan şey 

alınyazısı değil. Kader değil onları köpeklere besleyen. Biziz. Sadece biz. 

(Moore&Gibbons X)  

Çizgi romanı en yakınında okuduğumuz karakter olan Rorschach’ın bu tiradı, özellikle 

ergen yaşlarındaki birinin tanrıya, otoriteye, varoluşa karşı bu agresif duruşun karşısında zihinsel 

etkisi de tiradın kendisi kadar büyük. Kendisi de okültist ve bir anarşist olan Moore, hikâyedeki 

siyasi duruşunu Rorschach üzerinden şekillendiriyor. Doğrunun ne pahasına olursa olsun 

söylenmesini savunan Rorschach’ın nesnelciliği ve siyah veya beyaz noktalardaki ahlakçılığı da 

onu genel okuyucu için çizgi romanın en poster karakteri yapıyor. Hikâyede fiziksel varlığını en 

az gösteren ama hikâyeye en büyük etkilerinden birine sahip karakterlerden biri de Komedyen. 

Komedyen’in faydacılığı, ahlaki dertlerinin olmaması, hakikatin onun için çirkin oluşu 

Watchmen’in katmanları için çok önemli. Rorschach’ın çizgi romandaki en “karizmatik” karakter 



olan Komedyen’e olan ironik saygısı zaten öykünün kapısı ve anlatmaya çalıştığı gerçekliğinin 

griliğine delalet. Watchmen aynı anda hem iyi hem güzel hem de doğru olmaya çalışmayan bir 

öykü. 

 Dr. Manhattan hikâyenin hem bende hem de popüler kültürde olduğu gibi en enteresan 

karakterlerinden. “Superman var ve o Amerikalı” (Moore&Gibbons 123). Güçlerinin sınırları 

kalın çizgilerle çizilmemiş, geçmişi de geleceği de şu anda yaşayabilen, fiziksel kapasitesi 

sınırsız bir karakter. Babası saatçi olan Jon Osterman, sıradan bir bilim adamıyken bir laboratuvar 

kazası sonrası bu güçlere kavuşuyor ve ismi Dr. Manhattan olarak değişiyor. Moore, ontolojik 

olarak en büyük manifestolarını bu karakter altına gizlemiş öyküde, Mars zemininde devasa bir 

saat yaratırken attığı “Belki de dünya yapılmış bir şey değil. Belki hiçbir şey yapılmış değil. 

Belki de dünya vardı ve daima olagelecek... Zanaatkârı olmayan bir saat” (Moore&Gibbons 138) 

tiradının etkisi çok güçlü. İnsanlığın devamı mücadelesini bırakmayan Dr. Manhattan’ın, çizgi 

romanın başlarında insanlığa olan kayıtsızlığının onun kaderini belirleyecek şey olması ve 

öykünün sonlarına doğru ölümün insanı yüceliğe iten şey olduğunu anlamasıyla birlikte 

hikâyenin sonunda yapılan büyük “fedakârlık” bizi sondaki ikilem ile baş başa bırakan şey. 

Okuyucu için de hikâyedeki “tanrı” figürünün bu seviyede eleştirel olması önemli bir tecrübe.  

 Son kilit karakterimiz olan Ozymandias, Dave Gibbons’un şahane çizimlerinde ortaya 

çıktığı gibi bir firavun aşığı. Hikâyedeki dünyanın en zeki insanı olan Ozzymandias, aynı 

zamanda süper insan hızı ve gücüne sahip. Rorschach’ın paranoyakça peşine düştüğü “birisi 

gözcülerin peşinde” komplosunun arkasında olan Ozymandias, çizgi romanın sonunda 

milyonların canını alacak bir komplo kurup suçlusunu Dr. Manhattan olarak göstermeye çalışıyor 

ve bunu başarıyla sonuçlandırıyor. Soğuk Savaşı bitiren bu hamlesi, tüm ülkelerin ortak bir tehdit 

karşısında birleşmesini ve nükleer tehlikenin yok olmasını sağlıyor. Yarattığı ahlaksal ikilemin 



sonunda Moore’un harika bir kalemle beslediği diğer iki karakteri Rorschach ve Dr. Manhattan 

karşı karşıya kalıyorlar. Rorschach’ın Dr. Manhattan tarafından yok edilmesiyle sonuçlanan bu 

ahlaki iki karşı duruş okurda da “ben olsam hangi tarafta yer alırdım” sorusunu sordurtmadan 

sonlanmıyor.  

 Eserde üzerinde durulması gereken iki karakter daha var: Night Owl ve Silver Spectre. 

Night Owl yasa öncesi Rorschach’ın suçla savaşırken yanında olan partneri. Tipolojik olarak 

çizgi roman dünyasının belki de en bilinen karakteri olan Batman’i andıran Night Owl, karakter 

olarak ona çok daha uzak, çok daha insani. Diğer karakter Silver Spectre de hikâyede Dr. 

Manhattan’ın sevgilisi olarak karşımıza çıkıp Night Owl ile yaşadığı ilişki sonrası Dr. 

Manhattan’ın dünyayı terk etmesine sebep olan olaylar dizisini başlatıyor. Öykü ilerlemesinde 

rolleri bunlardan daha büyük olmayan bu iki karakterin hikâye içerisinde ciddi yer kaplayan 

kahramanlar olması, öykü okuyucularının empati yapabileceği karakter gerekliliğinde saklı. Eser 

büyük bir saga1; üzerine sürdüğü her gerçekçilik rengini ve yarattığı evreni en uçlarda anlatan 

hikâyenin karşısında okuyucu küçücük kalırken bu iki “sıradan” karakterin varlığı hikâyeye 

içerden bakmanızı sağlıyor. Alt hikâyelerindeki trajedilerinin büyük gerçekçiliği de bu 

karakterleri ete kemiğe bürüyen diğer unsurlardan. Silver Spectre annesi Komedyen tarafından 

tecavüze uğramış bir karakter iken Night Owl’un taşıdığı flamanın altında ezilmesi bizim onlara 

sempati hissetmemizi ve öyküdeki yoğun karanlığı çok daha boğucu hissetmemizi sağlıyor. Bu 

iki karakterin sayesinde çizgi romanın ulaştığı çizgi, sanatkârlığının yanına müthiş bir 

mühendislik de alıp kafasını arkasına çevirmeden büyüyor. 

																																																													
1	Saga,	Orta	Çağ’da	Viking,	Cermen	ve	İzlanda	edebiyatında	düzyazı	anlatım	türlerinden	biridir.	Geniş	olarak	ele	
alındığında	"saga"	terimi,	her	türlü	düzyazı	öykü	veya	tarihî	anlatıyı	(azizlerin	yaşamları,	diğer	dillerden	yapılmış	
çeviriler	ya	da	başka	din	dışı	hikâyeleri)	kapsar.	



Watchmen hiç ama hiç kolay bir çizgi roman değil. Hikâye boyunca okuduğumuz şeylerin 

hepsi grotesk, çirkin ve yanlış insanların yaptığı yanlışlıklar. Bu yanlışların dizilimi hem Gibbons 

hem Moore tarafından o kadar düzgün ve doğru veriliyor ki her karede saniyelerce kalsanız dahi 

o coşkun çirkinliği kaybetmiyorsunuz. Tüketmeye ve öğrenmeye aç bir insanın bu eserden 

kendine yoğuracağı o kadar fazla hakikat, o kadar büyük bir estetikle verilmiş ki eser okunup 

bırakılacak seviyeden, üç beş haftada bir ele alınıp karıştırılacak seviyeye koşarak geliyor. 

80’lerde ana akım genelinde görülen insani veya tanrısal karakter anlatım unsurları da birbirine 

muhteşem bir kalibrede karıştırılmış, gri bir Superman okuma hazzını yaşatıyor size ve hiçbir 

şekilde tek bir şey olmaya uğraşmadan bir insanın tüm fikirsel dünyasının temelleri 

oluşturabilecek şekle bürünüyor. Henüz üçüncü karesinden sizi içine alan hikâye “yaptıkları 

sekslerin ve işledikleri cinayetlerin birikmiş pisliği köpüre köpüre bellerine kadar gelecek ve 

fahişesi de siyasetçisi de yukarılara bakıp haykıracak ‘Kurtar bizi!’ diye. Ben de aşağı bakıp 

fısıldayacağım: ‘Hayır...’” (Moore&Gibbons 9) diyen Rorschach ile tüm derdini, yaşatmayı 

unutmamız gereken en insani duygulardan olan öfkeyi yanına alarak bize muhteşem bir estetikle 

geçiriyor ve o büyük soruyu bize de sorduruyor: “Gözcüleri kim gözlüyor?” 
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Havva Yılmaz 

Seyirci Odaklı Bir Proje: Susam Sokağı 

Sine-masal 

Bugün otuz-kırk yaş arasında olup da Susam Sokağı’nı izlememiş, minicik bir 

çocukken Edi-Büdü ikilisi, Kurabiye Canavarı, Kırpık ve Minik Kuş’u arkadaş edinmemiş, bu 

sevimli arkadaşlarından bir sürü şey öğrenmemiş kaç kişi vardır acaba? 1980’lerin sonunda 

TRT’de, sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez yayınlanan Susam Sokağı, çocukluğu bu 

yıllara denk düşen hemen herkesin hafızasında yer edinmenin yanı sıra, aynı zamanda 

televizyon programları arasında birçok ilke imza atmış, çok sayıda programa ilham kaynağı 

olmuş bir yapım. Türkiye’de uyarlama versiyonu yayınlanan programın orijinali Sesame 

Street’in başarısı ise kaliteli bir televizyon programı olmanın ötesinde görülüyor. Programın 

çocuklar için eğitici-öğretici fonksiyonu,  özellikle projenin sahipleri açısından çok daha fazla 

önem arz ediyor. Gerçek ve kukla karakterlerin birlikte yer aldığı programda, projeye ismini 

veren Susam Sokağı adlı bir mahallede geçen olaylar konu ediliyor. Amerika’da 46 yıldır 

yayınlanmaya devam eden Susam Sokağı, Türkiye’de sadece iki sezon uyarlanmış, sonrasında 

TRT aynı bölümlerin tekrarını göstermekle yetinmiş. Amerika’da, ayrıca programın çeşitli 

film uyarlamaları da seyirciyle buluşturulmuş1.  

Programın nesiller boyu süregelen başarısının ardında titizlikle hazırlanmış bir proje 

olmasının yattığı düşünülüyor. Televizyonun eğitim aracı olarak değerlendirilebileceği 

fikrinden yola çıkarak geliştirilen proje, 1960’larda okul öncesi çağındaki çocuklara temel 

bilgileri öğretmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak üzere hazırlanır. Özellikle, böyle bir 

eğitimden faydalanma imkânı bulunmayan çocukları önceleyen ve bu yönüyle sosyal bir proje 

olma özelliği de taşıyan Susam Sokağı, hem televizyon ve medya, hem de psikoloji ve 

sosyoloji gibi alanlarda çok sayıda uzmanın dâhil olduğu geniş ve güçlü bir ekip tarafından 

																																																													
1 O Kuşu Takip Et (Follow That Bird, 1985) ve Elmo'nun Grouchland Maceraları (The Adventures of Elmo in 
Grouchland, 1999).  



tasarlanır. Çalışma o denli titizlikle yürütülür ki projenin araştırma yöneticisi Ed Palmer’in, 

ilk yayına kısa bir süre kala yaptığı testlerden edindiği bulgular sonucu radikal bir kararla 

hayali karakterlerin gerçek karakterlerle tamamen ayrı gösterilmesi fikrinden vazgeçilip 

programa yeni kuklalar eklenir, sokak sahnelerinde bu karakterlere insanlarla birlikte yer 

veren yeni sahneler çekilir2.  

Çocukların dikkatini dağıtacak tüm unsurları minimuma indirmek ve programı en ince 

ayrıntısına kadar seyircinin eğilimine göre düzenlemek konusunda büyük çaba gösterilen 

projede, bu çaba Susam Sokağı televizyonda gösterilmeye başladıktan sonra da devam eder, 

beğenilmeyen karakterler çıkartılır, bölümlerin süreleri, diyaloglar ve başka birçok hususta 

çocukların tepkilerine göre yeni düzenlemeler yapılır. Bu bağlamda, projede aslında 

çocukların da büyük bir emeği olduğunu kabul etmek gerekir ki programı güçlü ve başarılı 

kılan da bu sağlıklı iş birliği gibi görünüyor. Bu noktadan bakınca, Susam Sokağı’nın ilk 

bölümlerinin 1980 sonlarında okul öncesi dönemde olan çocukların dünyalarını yansıttığını 

söylemek de mümkün. Amerika versiyonunun sürekliliği ise genel anlamda çocukların 

dünyasına dair birçok ipucu veriyor. Her sabah ve akşam, “Gün güneşli, insanlar neşeli/ Sen 

de gel oyna Susam Sokağı’nda/ Dostluk ve sevgi sarıyor her yeri/ Gel katıl bize, verelim el 

ele/ Sev dünyayı, açılır her kapı/ İşte Susam Sokağı’na” giriş müziğiyle açılan bir programın 

okulöncesi çocukların anlam dünyasında olumlu bir karşılık bulması şaşırtıcı görünmüyor. 

Susam Sokağı, çocukları hayali karakterlerle, yetişkinlerin sorunsuzca bir arada yaşadığı, her 

gün yeni bilgilerle çevrelerindeki gizemi biraz daha çözdükleri, çeşitli oyunlar icat ettikleri 

mutlu bir evrene davet ediyor.  

Orijinal versiyonda “Bert and Ernie” şeklinde adlandırılan Türkiye’deki seyircilerinse 

Edi ile Büdü olarak tanıdığı ikili, kukla karakterler arasında en yakından tanınanlar. İkilinin 

birbirlerine zıt gibi görünen ama bir yandan da birbirlerini tamamlayan karakterleri, seyirciye 

																																																													
2	Bknz. https://sherpa.blog/susam-sokagini-bir-efsaneye-donusturen-kullanici-testleri	 



insanları olduğu gibi kabullenmek, farklı özelliklere sahip insanların bir arada mutlu 

olabileceğini fark etmek, tatlı çekişmelerin hayatı nasıl renklendireceğini görmek gibi 

hususlarda katkı sağlar. Gül reçeline bayılan kırtasiyeci Nihat Amca, tamirci Tahsin Usta ile 

eşi terzi Sabiha Teyze gibi mahalle sakinleri, her biri özgün bir karaktere sahip hayali 

kahramanlarla birlikte Susam Sokağı çocukların tüm dikkatini üzerine çeken masalsı evrenini 

oluşturur. Gerçeklerden kopmadan hayal kurdurtabilen bu masal dünyasında Minik Kuş’tan 

(Big Bird), Kırpık’tan (Oscar the Grouch), Kurabiye Canavarı’ndan (Cookie Monster) tıpkı 

manav Zehra Teyze, gitarcı Hakan Abi ya da Zeynep Abla gibi karakterlerden olduğu gibi 

çeşitli bilgiler öğrenmek, sayılar, geometrik şekiller, trafik kuralları ya da insan ve toplum 

hakkında malumat edinmek ve bütün bunları eğlenerek yapmak Susam Sokağı seyircilerinin 

günlük rutinidir.     

Örneğin şu bölümde altı (6) rakamı Edi ile Büdü’nün eğlenceli diyaloğu ile öğretilir. 

Başka bir bölümde bu kez sekiz (8) rakamı, pazarlamacı kılığına sokulmuş bir kukla ile Edi 

arasında geçen diyalog aracılığıyla öğretilir. Kahvaltıyla ilgili bir başka bölüm ise Sabiha 

Teyze, Zeynep ve Hakan arasında geçen diyalogda aktarılır. Kurabiye Canavarı’nın kare, 

üçgen ve daireyi öğrettiği bölümde malzeme bu üç geometrik şekilde yapılmış kurabiyelerdir. 

Bir başka bölümde okuduğu kitaba odaklanmış Büdü, Edi tarafından oyun davetiyle rahatsız 

edilir. Büdü, bu durumdan herkesin hissedeceği türden bir rahatsızlık duymasına rağmen 

Edi’ye karşı olabildiğince anlayışlı davranır ve sonuç yine eğlencelidir. Minik Kuş’un Tahsin 

Amca’ya verdiği söze sadık kalmak için sergilediği çabanın olumlu bir davranış örneği olarak 

gösterildiği bölüm doğru davranma erdeminin herkesin hayrına sonuçlanacağı mesajını içeren 

bir şekilde aktarılır. Açıkgöz’ün (Grover) küçük bir kız çocuğunun rüzgarda uçan şapkasını 

kurtarmaya çalıştığı şu bölüm ise yine insanlar ve kuklaların bir arada yer aldığı öğretici 

bölümlere güzel bir örnektir. 



Susam Sokağı’na yönelik önemli bir eleştiri gerçek hayatta her şeyin bu kadar yolunda 

gitmediği üzerinden yapılmış olsa da okulöncesi çocuklara sadece bilgi ve eğitim vermekle 

yetinmeyip umut aşılamanın da gerekliliğine inanan proje için bu eleştirinin tam anlamıyla bir 

karşılığı olmadığını söyleyebiliriz. Programda ölüm gibi hayatın büyük acılarından birine yer 

veriliyor olması, zamanla toplumsal dışlamaya maruz kalan sosyal gruplara yer açılması ve 

İsrailli ve Filistinli çocuklara yönelik sosyal deney mahiyetindeki proje gibi çalışmaların yer 

alması, gerçekçilik konusunda ciddi bir mesai harcandığını gösteriyor. Örneğin şu bölümde 

(8.53 ila 9.47 dakikaları arasında) akvaryumda beslediği balığı ölen minik kızın duyguları 

sadelikle aktarılarak bu durumun hayatın olağan bir parçası olduğu mesajı veriliyor. Benzer 

şekilde, programın Amerika versiyonunda manav Mr. Hooper rolünü canlandıran oyuncunun 

ölmesi üzerine şöyle bir bölüm çekiliyor. Filistinli ve İsrailli yapımcıların ortak çalışmasıyla 

ortaya çıkan ve iki toplumun birbirlerine karşı geliştirdikleri önyargıları çocukların zihninden 

uzaklaştırmayı hedefleyen projeninse programı seyreden çocuklarda olumlu etkiler 

oluşturduğu biliniyor3. Programın Amerika versiyonunda yer alan işitme ve konuşma engelli 

Linda ile ekibe yeni katılan otizmli Julia karakterleri ise şu iki bölümde görüleceği üzere 

engelliliği hayatın gerçeği olarak kabul etmek ve normalleştirmek konusunda eğlenceli bir 

dille eğitici bir misyon üstleniyor.  

Bu çerçevede, hâlâ çok sayıda akademik çalışmaya konu olan Susam Sokağı, 

çocukların hayata gerçekçi bir iyimserlikle yaklaşmalarına yardımcı olmak, okul öncesi 

grubun eğitimine yardımcı olmak, şu bölümde  ifade edildiği gibi insanların birbirlerini 

olduğu gibi sevmelerini sağlamak ve televizyonun eğlendirici fonksiyonundan faydalanarak 

uzun vadede toplumsal uzlaşıya katkı sağlamak gibi sorumluluklarla yoluna devam ediyor. 

Ayrıca, 1980 kuşağı Türkiyeli seyirci içinse çocukluk nostaljisi olarak özel bir yerde duruyor.  

	

																																																													
3 Bknz.https://ceotudent.com/sasirtici-sonuclari-olan-bir-sosyal-deney-susam-sokagi/  
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