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Hakkımızda
-
Çocuk Yazını sitemiz, kitap tanıtım sayfalarının, yayınevi 
reklam metinlerinin, okur ve anne bloglarının, “çok beğen-
dim, 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 ayrılma-
sı, bir metni kalitesiz yapan unsurların belirlenmesi ve üst 
düzey ürünlerin niçin öyle olduklarının izah edilmesi; alanda-
ki kaliteli yazının sayısını artıracaktır. Bu da ancak yerinde 
“eleştiriler” ile mümkündür. Her ay yayımlanan çocuk edebi-
yatı kitaplarının ve bu kitapların ulaştığı çocuk okurların 
sayısının yüz binlere ulaştığı düşünülürse; çocuk edebiyatı-
nın, çağdaş Türkçe yetişkin edebiyatının duyduğu “eleştiri” 
ihtiyacından çok daha büyük bir yoksunluğa sahip olduğu 
görülür. Çocuk Yazını sitemiz ile bu derin boşluğu doldurma-
ya talibiz!

Her ay en az on farklı kritik metni ve alanında uzman kişiler-
le 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 edebi-
yatı sempozyumu düzenlemek. Uzun vadede ise önceliği-
miz; çağdaş çocuk edebiyatını takip etmek isteyen ve nite-
likli kitap arayan ebeveynler; okul öncesi, sınıf ve Türkçe 
branş öğretmenleri, kütüphane oluşturmak isteyen eğitim
kurumları için zengin bir kaynak listesi olma değeri taşıya-
cak 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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Baharın Kaptanı, Karnavalın Rotası: Kaptan Kâzım’ın Sağ Yanağı 

Esra Nur Akbulak 

Dosya 

Ayşe Güren’in Can Çocuk’tan çıkan kitabı Kaptan Kâzım’ın Sağ Yanağı, sevecen 

motiflerle baharı selamlarken temkinli bir oyunsulukla isyankâr bir tutum sergilemekten de geri 

durmamakta. Renkli ve maceracı hikâyesini saklayan kapağıyla ve ilk sayfasından itibaren bahar 

çiçekleriyle bezenmiş sayfalarıyla karşıtlık oluşturacak şekilde kitap, “Mahkeme” isimli bölümle 

ve ilk etapta donuk bir mahkeme sahnesiyle başlamaktadır. Semboller, duyular ve dünyalar 

arasında alttan alta kurulan bu karşıtlık, keskinleşip radikalize olmamayı ise bahara dair 

motiflerin uçucu, yumuşatıcı ve arabulucu potansiyellerine sığınarak başarmakta.  

Sert mizaçlı ve idealist Hâkim Hakan Mara, “kızıl sakalları, kırmızı patates burnu, 

dağınık kaşları ve kocaman cüssesiyle”(Güren, 11 ) mahkeme salonuna giren Kaptan Kâzım 

Kınalı’yı birine, Vikinglerin şefi Halvar’a benzetir. Bu benzetme, hâkimin içinde, hâlihazırda 

sahip olduğu resmi ve otoriter pozisyona karşıtlık oluşturacak şekilde çocuksu ve muzip 

duygular uyandırır. Her ne kadar hâkim, içinde uyanan muzip çağrışımları mahkeme 

salonundakilerden saklamayı başarsa da, okur buradan bir absürditenin, ironik ve eleştirel 

pozisyonların çıkacağının bilincine çoktan varmıştır. Açılış sahnesinden itibaren duygular ve 

duyular arasında yaratılan karşıtlıklar, resmiyet ve samimiyet arasında bir yarık oluşturmaya, 

mevcut matlığı alacalaştırmaya devam etmektedir. Sert mizaçlı hâkimin bir anıştırmayla 

çocukluğuna dönmesi, çocukluğunda en sevdiği Vikingler karakteri Halvar’ı bir anda davalı 

olarak karşısında bulması, herhangi bir müphemlikten uzak hayatından ve çocukluktan sonra 

hiçbir sapma yaşamadan içinde bulunduğu kronolojik süreklilikten bir anlık kopuşuna neden 

olur. Bu hatırlama ânı ve benzetme aracılığıyla yaşanan zamansal sapma, öykünün yaratımını 

sağlayan dikatomik kurgunun ve bu kurgudan galip çıkacak tarafın habercidir. 

Kaptan Kâzım Kınalı, İstanbul Şehir Hatları İşletmesi’ne ait vapurlarda kaptanlık 

yapmaktadır ve mahkemede vapurlardan birini kaçırmak suçundan yargılanır. Her ne kadar böyle 

bir suçlamaya maruz bırakılsa da, mahkemede destekçileri bulunmaktadır ve zaten kendisini 

suçlu hissetmemektedir. Baharın geldiğinin en çok hissedildiği bir mayıs gününde, güneşin 



kendini hissettirmesiyle sağ yanağından kalma çocukluk yarası yanmaya başlamıştır ve bu 

yanma, her sene tek bir şeye işaret etmektedir: Bahar gelmiştir ve Kaptan Kâzım’ı yaralı 

yanağında hissettirdiği karşı konulmaz yanma hissiyle doğaya çağırmaktadır. Her sene mayıs 

ayında bastıran bu arzu, naturasının da baskısıyla Kaptan’ı ele geçirir ve Kaptan kendisiyle 

birlikte gelmek isteyen yolcularla birlikte Çanakkale’ye doğru yol alır. Orhan Koçak’ın Melih 

Cevdet Anday şiirleri için kullandığı “yaralı doğa imgesi” burada önemli bir işlerlik 

kazanmaktadır (47). Doğanın çağrısının Kaptan’ın çocukluk yarasını harekete geçirmesi, onu 

içinde bulunduğu her şartı zorlayıp sınırları ihlal ederek doğaya yöneltmesi, bu güçlü imgeyle 

önemli bir benzerlik ilişkisine sahiptir. Kaptan, hızın ve akışın günlük hayattaki devinimini 

sağlayan, sekteye uğramasını engelleyen, büyük kalabalıkların, kitlelerin mobilitesini sağlayan 

hayati pozisyonuna kafa tutmakta ve çocukluktan kalma yarasına kulak vermektedir. İlerlemenin, 

modernitenin ve hızın yaraladığı doğa imgesiyle çocukluktan kalma yarasının sözünü dinleyerek 

harekete geçmesi bir kefaret ilişkisi doğurmaktadır. Yaralı çocukluğa dönüş, sürat, hız ve 

aydınlanma fikri tarafından kolu kanadı kırılan doğayı hatırlamak, ona kulak vermek ve kucak 

açmak, bu sayede tahrip edilene yönelik bir telafi imkânının henüz tümüyle yok olmadığı 

anlamına gelmektedir. Yaralı yanağın bahara karşı koyamayıp, tümüyle içgüdüsel bir şekilde 

Kaptan Kâzım’ı ele geçirmesi ve yönetmesi ise, doğanın tüm tahrip edilmişliklere ve maruz 

kalmışlıklara rağmen dirimsel gücünü yitirmediğine yönelik de önemli işaretler barındırmaktadır. 

Doğanın bu gizil gücü ve harekete geçirme potansiyeli sadece egemen güçler tarafından 

çizilmiş sınırları ihlal etmekle kalmıyor, öte yandan bu hiyerarşiyi doğa ve insan icadı kültürün 

de dışına çıkarıyor. Kamusallığın mekânı olan bir vapurda, insanlar zorunlu bir rotada, sadece 

zorunlu temaslarda bulunurken bir anda Kaptan Kâzım’ın naturasının yönetselliğinde 

aralarındaki duvarları yerle bir ediyorlar ve bu sayede özgürleşme deneyiminin bir parçası hâline 

geliyorlar. Erving Goffmann’ın ifadesiyle insanların gündelik hayatlarını ve rollerini bir sahne 

oyununa ve performansına dönüştürdükleri gösteri dünyasından sıyrılıyorlar (59). Birer oyuncu 

olmaktan çıkan bu insanlar, birbirlerinden güç alarak süperegonun katı denetiminden ve bizzat 

süperegonun kendisinden kurtulmaya, bu sayede asıl kendileri olanla ve birbirleriyle tanışma 

imkânına sahip oluyorlar. Nitekim vapurda yaşanan bu özgürleşme deneyimi, Bakhtin’in 

karnavalesk atmosferinin bir örneğini sunmaktadır (84). Çoluk çocuk, genç yaşlı her sınıftan ve 

dünyadan insan bir diğeriyle grotesk bir eğlence ortamında bir araya geliyor, keskin sınırların 

yok edildiği, her şeyin müphemleştiği bu ortamda geriye bir karnavalın, yani bir bahar şenliğinin 



birleştiriciliği kalıyor. İlk defa bir araya gelen insanların yaşayacağı muhtemel gerilimler, 

oyunculuğa dayalı sıkıcı bir performans sergileme gerekliliği “Memnunlar Güvertesi”nin 

şarkılarıyla ve eğlencenin birleştiriciliğiyle ortadan kalkmış oluyor.  

Öte yandan, devlete ait bir taşıtı alıkoymak ve rotasını değiştirmek suçundan yargılanan 

Kaptan Kâzım’ın davasını Hâkim Hakan Mara yönetmektedir. Yıllardır kusursuz bir şekilde 

sürdürdüğü “oyunculuk”undan ve hâkimlik performansından çocukluğunu ve çocukluk 

kahramanını anımsatan Kaptan sayesinde sıyrılan Hâkim, bir benlik bölünmesi ve çatışması 

yaşamaktadır. Hâkimin zihninin iç monolog tekniğiyle sunulması, “Otomatik Hâkim” ve Hakan 

Mara arasındaki bölünmeyi gözler önüne serer. Hakan Mara karşısında çocukluk kahramanı 

Halvar’ı görünce çocuklaşır ve muzip iç monologlarıyla bu roller arasında yaşanacak şedid 

çatışmanın emarelerini sunar: 

“Hâkim, ‘Çok kibar bir Viking şefi. Dilimizi de gerçekten çok iyi konuşuyor,’ diye 

aklından geçirdi. ‘Nasıl istemem sizinle birlikte olmayı, ama olamıyorum işte! Ah Halvar, eski 

dostum, çocukluk arkadaşım!’ Sonra, aklından geçenleri çok komik bulup içinden güldü ama 

neşesi hiç de uzun sürmedi, yüzü düşüverdi.”(Güren, 13). 

En nihayetinde, Kaptan Kâzım’ın suçsuzluğu bilim aracılığıyla kanıtlanır. Bahar 

geldiğinde mutluluk hormonu salgılanma oranının yükselmesi, Kaptan Kâzım’da ise bunun diğer 

insanlara göre eylemlerine söz geçiremeyecek bir şiddette yaşanması, Kaptan’ın aklanmasını 

sağlar. Nasıl bütün sınırlar önü alınamaz bir geçirgenlikle çözülüyorsa, güneş karşısında 

sınırların ve katılıkların her biri yavaş yavaş kamaşıyorsa bu gevşeme, diğer dikatomiler için de 

geçerli olmaya başlar. Nasıl Hâkim Hakan Mara, Kaptan Kâzım’ın arkadaşı olduysa, bilim de 

doğanın karşıtı olmaktan vazgeçmiş, bir esrime yaşamış ve onunla arkadaş olmuştur. “Sağ Yanak 

Buluşmaları” bütün dünyada coşkuyla karşılanmış ve bu coşku tüm dirimselliğiyle kitabın arka 

kapak yazısında ifade edildiği gibi bütün dünyada yankılanmıştır: 

“Yaşama acemisi bir hâkimi, usta bir sinirbilimciyi, Ege’de bir adada yaşayan matematik 

öğretmenini, aynı adadaki huysuz Remzi Nine’yi, İstanbullu gençlerden oluşan Memnunlar 

Güvertesi müzik grubunu, Arjantinli bir muhasebeciyi, Çinli bir öğrenciyi, Girit’e giden iki 

İspanyol yolcu gemisindeki elli ekiz köpeği… kim bir araya getirebilir? Tabii ki Kaptan Kâzım 

Kınalı! Her şey, Kaptan’ın mayıs güneşini görünce yanan sağ yanağıyla başlar. Üsküdar-

Eminönü vapurunun kaptanı Kâzım Kınalı, o sabah Eminönü’nden Üsküdar’a dönmeyecek, 



yolcularla birlikte Ege’ye doğru yol alacaktır. Bu seyahatin, bütün dünyayı saran bir harekete yol 

açacağından ne Kaptan haberdardır, ne de yolcular…”   
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Bir Orman Öyküsü: Duygu’nun Doğum Günü Armağanı 

Hatice Kübra Armağan 

Dosya 

Betül Avunç’un kaleme aldığı ve Orhan Ata’nın resimlediği Duygu’nun Doğum Günü 

Armağanı, artık sıklıkla karşımıza çıkan, başka bir dünyanın imkânının yine başka bir dil ile 

anlatılmaya çalışıldığı orman öykülerinden biri. Odağına ise kısaca yeğeni Duygu’ya doğum 

gününde unutamayacağı bir hediye vermek isteyen bir halanın çabasını ve sonunda hediyenin 

kendisi olacak bir orman gezisini alıyor. Ancak metin hâlihazırda aşina olduğumuz bir 

dünyaya ve onun diline ait olmadığını daha en başından itibaren açığa vurur ve yeni bir dilin 

ihtimalinin altı böylece ısrarla çizilir. Bu dil, odağında sadece insanın olmadığı, fakat insan 

dışı varlıkların da söz sahibi olduğu bir dildir. Artık insan merkezden alınır ve tüm diğerleri 

ile geliştirilen ilişkinin kendisi metnin merkezini oluşturur. Bir anlamda artık ötekinin 

hikâyesidir bu. 

 Duygu’nun Doğum Günü Armağanı ilk olarak Duygu’nun doğumu ile açılır. Halası 

Duygu’yu kucağına alır, odanın sessiz bir köşesine götürür. Önce göz göze bir süre kalırlar. 

Sonra hala Duygu’ya kendisini tanıtır ve Duygu da karşılık verir: “Merhaba Hala! 

Tanıştığımıza çok sevindim” (Avunç 8). Hikâye bir rüyadan uyanmayla devam etmez. Bu, 

hayal ürünü bir diyalog değildir. Bir yeni doğan ile bir yetişkinin arasında iletişim derhâl ve 

kolaylıkla kurulmuştur. Metnin en başından belli edilir ki, Duygu ve halası başka bir 

dünyadadır ve burada sistem hiç de okuyucunun aşina olduğu biçimde işlememektedir. Bu 

hikâyede kuşlar, örümcekler, ağaçlar, periler; kısacası en az insanlar kadar insan olmayan 

varlıklar da yer ve söz sahibidir. Duygu halası ile beraber onuncu yaş gününde “Dönüşümler 

Ormanı”na gittiğinde bu dünyanın daha önce hiç görmediği tarafları ile de karşılaşmış olur. 

Ovidius’un Dönüşümler’inin zeminini oluşturduğu dönüşüm hikâyelerine şahit olacağı ve 

böylece dönüşümün anlamını kavrayacağı yer de bu orman olacaktır. Duygu ve halası 

ormandaki gezileri boyunca sürekli çeşitli varlıkların diğer çeşitleri varlıklara 

dönüştürülmelerine şahit olurlar. Örneğin bir delikanlıdan kaçan ağaç perisi yakalanmamak 

adına gözlerinin önünde bir defne ağacına dönüşür. Ya da son derece yetenekli nakışçı bir 

genç kız el sanatları perisi tarafından kıskanıldığı için bir örümceğe çevrilir ve nakış gibi 

örümcek ağlarını yapmaya da böylece başlar. Yahut güneşe âşık olduğu için hep ona bakan, 

güneş batınca da boyu bükük onu bekleyen perinin doğa ana tarafından ay çiçeğine 

dönüştürülmesini izlerler. Son olaraksa, süse düşkünlüğü sebebiyle hiçbir yere zamanında 

yetişemeyen perinin ormanın kralı tarafından bir kaplumbağaya çevrilmesine ne tepki 

vereceklerini şaşırırlar. Her dönüşüm karşısında baskın duygu şaşkınlık olsa da bunların 



hiçbiri Duygu ve halası için kabul edilemez değildir. Bu, kendi ait oldukları dünyanın doğal 

işleyişidir. Kimse olan bitenler karşısında bir olağanüstülük olduğunu iddia etmez. Şaşkınlık 

yalnızca varlığı zaten bilinenle ilk defa karşılaşıyor olmaktan kaynaklanır. Burada Duygu’nun 

tüm bu dönüşümlerden asıl öğrendiği ise her şeyin özü itibariyle birbirine denk olduğudur. Bir 

canlının diğerinden farkı yoktur, fark yalnızca biçimdedir. Canlılar arasındaki hiyerarşiye 

dayalı anlayış bu orman hikâyesinde bu dönüşümler sayesinde reddedilmektedir. Duygu, 

nakışçı kız örümceğe dönüştürüldüğünde onun işlemeye başladığı örümcek ağına bakarak 

bunun herhangi bir incelikli nakış işinden farklı olmadığını, hâlbuki günlük hayatta insanların 

bunun üzerine hiç durup düşünmediğinden bahseder. Bir örümceğin sanatı ile insanın sanatı 

arasındaki hiyerarşi artık ortadan kaldırılmıştır.  

 Artık karşı karşıya olduğumuz, insanın merkezden alınıp yerine insan ve insan 

olmayanın kurduğu ilişkinin getirildiği bir metindir. Bu noktada, bir bebeğin söyledikleri 

işitilebileceği gibi ormanın, yani doğanın sesi de işitilebilecektir. Bu sesin işitilebilmesi ise 

ancak başka bir dilin varlığı, yani başka bir iletişim biçimi ile mümkün olacaktır. Zira 

hâlihazırda var olan dil, kendi gücünü kurduğu hiyerarşi ile pekiştiren, bu güce mugâyir her 

türlü unsuru ötekileştiren ve nesneleştiren ataerkil bir dildir. Bu dilin sınırları içerisinde 

ötekileşen ise sürekli bir sessizliğe zorlanmakta ve üzerindeki tahakküm de böylece 

kurulmaktadır. Bu anlamda, tıpkı ekoeleştirinin de yaptığı gibi, kadının ve doğanın üzerinde 

kurulan tahakküm birbirine paralel okunabilir. Dolayısıyla denilebilir ki, Duygu’nun Doğum 

Günü Armağanı doğal bir varoluş durumu olarak kendilerine atfedilen suskunluktan sıyrılıp 

konuşmaya başlayan bir kadının, yeğeninin ve doğanın öyküsü olarak da okunabilir. Bu 

sebeple bu öykü başka bir konuşma biçimini içerir. Duygu ormana ilk adımlarını atarken 

halasının uyarısı bu noktada anlamlıdır. Duygu’ya ormanı dinlemesi gerektiğini, ancak bu 

şekilde onu onun sesini işitebileceğini, onu dilini konuşabileceğini ve sırlarına ancak 

böylelikle vakıf olabileceğini söyler. Bu, diğerinin sesini kısan bir güce direncin de kapısını 

aralayacak olan şeydir.  

Duygu halasına oturdukları evin bir orman yok edilerek yapıldığını ve şimdi 

hikâyesine ortak oldukları ormanın da bir gün aynı akıbete uğrayabileceğinden korktuğunu 

söylediğinde, hala ona bunun mümkün olmadığını, zira bu ormanda onun sesini 

işitemeyenlerin taşa dönüşeceğini söyler. Bu aynı zamanda kendi direniş biçimine olan 

inancın bir ifadesidir de. Bu sebeple halanın yeğenine vereceği doğum günü hediyesi ormanda 

geçirdikleri gün olacaktır. O gün yaşadıklarını yazıp, kitaplaştırarak Duygu’ya armağan eder. 

Nihayetinde, var olan mekânı ve dili terk edip ormana girmek, başka bir dünyada başka bir 

dili konuşmak, diğer bir deyişle var olan sisteme metinde önerilen direncin kendisi 



Duygu’nun doğum günü hediyesinin de ta kendisi olacaktır. Burada, on yaşına basan Duygu 

ormanı işitmiş ve hem Duygu hem de orman birbirleriyle konuşup bir iletişim kurarak 

hikâyenin merkezine yerleşmişlerdir artık. Üstelik bu hikâye kendini Duygu ile beraber şehre 

de taşımış, yok edilen bir ormanın orta yerinde yükselen bir evin bir odasına yerleşmiştir. 

Artık, sessizleştirilmiş olanın sesi yok edildiği yerde tekrar yükselmeye başlamıştır.  
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Doğanın Sağaltıcı Gücünü Çocuk Kitaplarında Aramak  

Gökçe Özder 

Dosya  

Makineleşmenin, şehirleşmenin artması insan hayatını kolaylaştırsa, çabuk ve pratik 

hâle getirse de doğadan uzaklaşmanın beraberinde pek çok fiziksel, ruhsal ve toplumsal sorun 

ortaya çıkardığı bir gerçek. Obezite1, hareketsizlik2 gibi fiziksel sorunlar, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu3, insan dışı canlılara duyulan saygının azalması ve toplumun 

genelinde yaratıcılığın giderek azalması4 gibi ruhsal ve toplumsal problemler bu gelişmiş 

çağın neredeyse bütün iyi yönlerini silip atıyor. Şimdiye dek doğadan kopmaya çabalasak da 

görülen o ki doğadan kopmak bize pek de iyi gelmedi. Son yıllarda bu sorunlara minimalizm, 

vegan yaşam, salon sporlarına olan talebin artması, organik besin tüketme arzusu, doğaya 

kaçış isteği, çocukları doğal alanlarda örgütlü oyunlara yönlendirmek,5 hatta belki FarmVille 

benzeri bilgisayar oyunları gibi çözümler aransa da bunların da ne kadar “doğal” olduğu 

büyük bir tartışma konusu. 

Törpülenmiş oyun alanları, tornadan geçirilmiş ahşap bloklar, hafta sonları yapılan 

sınırlı saatli doğa aktiviteleri, marketlerden alınan organik ürünler her ne kadar doğa 

yoksunluğu sendromunu azaltmak için üretilen çabalar olsa ve bir noktaya kadar bu çaba 

sonuç verse de nihayetinde tüm bunların doğayla dolaylı yoldan etkileşim sağladığı bir 

gerçek. Peki, bu sorunun çözümünde başta edebiyat olmak üzere çocuk kitapları ne gibi 

faydalar sağlayabilir? Doğaya dönüş ihtiyacının artması son yıllarda çocuk kitaplarının 

temalarını da etkilemeye başladı. Bu bağlamda son üç sene içerisinde yayımlanan ve dikkat 

çeken Isabella ile Çetesi, Gökçe’nin Yolu, Yeşil Günlük ve Noktacık kitapları üzerinden çocuk 

																																																													
1	Çocukluk çağı obezitesinin 1970’lerden bu yana 10 kat arttığı ortaya çıkmıştır. (hsgm.saglik.gov.tr)	
2	Hareketsizlik, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ölüm nedenlerinin %60’ını, hastalıkların ise %47’sini 
oluşturmaktadır. (Louv, 56)	
3	Psychiatric Service dergisinde 2005 yılında yapılan bir araştırma, Amerikalı çocukların reçeteyle antidepresan 
verilme oranının beş yılda neredeyse iki katına çıktığını göstermektedir. Çocuklar doğadan koptukça bu tip 
ilaçlara olan ihtiyaçları artmakta, dahası evlerinin yakınında daha fazla doğa olan çocukların daha az olanlara 
göre davranış bozukluğu, kaygı ve depresyon testlerinden daha az puan aldıkları görülmektedir. (Louv, 59-60)  

4	 Doğada çocukların plastik oyuncaklarından farklı olarak onların her şeyi oyuna ve oyuncağa çevirebilme 
gücünü destekleyen boş araziler, hiçbiri birbirine benzemeyen taşlar, dal parçaları, yapraklar, bitkiler ve hayal 
gücünün bile sınırlarını aşarak her şekle girebilen toprak vardır. İsveç’te yapılan çalışmalar asfalt çocuk 
bahçelerinde oynayan çocukların oyunlarının çok daha kesintili olduğunu, buna kıyasla doğal çocuk alanlarında 
oynayan çocukların bir günden diğerine taşan upuzun oyunlar üretebildiğini göstermektedir. (Louv, 107)	
5	Çocukların serbest oyun esnasındaki fiziksel egzersizleri ve duygusal değişimleri, organize sporlara göre daha 
fazla çeşitlilik gösterir ve zaman kısıtlamaları daha azdır. (Louv, 57)	



kitaplarının doğa yoksunluğu sendromuna yönelik bir alternatif olup olmayacağı 

tartışılacaktır.  

Silvia Vecchini tarafından 2014 yılında yazılan ve Türkçeye ilk çevirisi 2017 yılının 

Ağustos ayında Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılan Isabella ile Çetesi, 7 yaş ve üzeri 

çocuklara hitap eden bir çocuk romanı. Alt başlığı “Dönüşüme Uğrayan Balıkların Sırrı” olan 

ve kapak görseli ile birlikte düşünüldüğünde okuyucuya doğrudan doğada geçen bir hikâyesi 

olduğu izlenimini veren roman, başkahraman 8 yaşındaki Isabella’nın anne ve babasıyla 

annesinin kırdaki evinde yaz tatilini geçirmesi ve bu süreçte yerinde duramayarak bir çete 

kurmasını anlatıyor. Başkahraman Isabella’nın ağzından yazılan roman onun şu sözleriyle 

başlar:  

“Benim adım Isabella, çete kurmayı ben istedim. Buna ilk kez, havanın dayanılmaz 

derecede sıcak olduğu ve annemin beni öğle uykusuna yatmaya zorladığı bir günde 

düşündüm. Hiç anlamıyorum bu yaşa gelmişim hâlâ öğle uykusuna yatılır mı? Sekiz 

yaşındayım! Benim uyumaya ihtiyacım yok!” (Vecchini 7). 

  Bir evde tıkılı kalıp miskinlik yapmak istemeyen Isabella, çözümü bir çete kurma 

fikrinde bulur. Isabella’nın her yaz görüştüğü arkadaşı Tulia, çetesinin ikinci elemanı olur. 

Onlara “yabani bir çocuk olan” Mazi de katılınca ekip tamamlanır (Vecchini 24). Çete 

tamamdır fakat bu çetenin ne yapacağına dair bir fikir yoktur. Mazi’nin “Birtakım tuhaf 

balıklar gördüm. Hendeğin içindeki su çok pis ve zavallıcıklar dönüşüme uğruyor. Biz bir şey 

yapmazsak yakında birer canavara dönüşecekler” (Vecchini 30) demesi üzerine çete 

kendilerine bir amaç edinmiş olur. Çete ertesi gün hendeğe gittiğinde üç başlı balıkları 

görerek durumun ciddiyetini kavrar. Mazi’nin bunun suçlusunun araba tamircisi Marmitta’nin 

hendeğe atıkları dökmesi ve pisletmesi olduğunu söylemesinin ardından çetenin amaçları 

giderek belirginleşir.  

 Çetenin karargahı da elbette ki kendilerine uygun bir yer olur. Isabellaların evinin 

bahçesinde, onların bodrumundan çıkan kullanılmayan eşyalarla tüm yaratıcılıklarını 

kullanarak bir ağaç ev inşa ederler. Isabella burayı şu sözlerle tarif eder: 

“Çalışma tamamlandı, çetemizin karargahında neler yoktu ki; yastıklarla donanmış bir 

zemin, aşağı inmek için ip merdiven, dallara asılı birkaç oyun, bir tane taşınabilir 

içecek kutusu, içi çizgi roman dolu bir gazetelik, yiyecek içecek asansörü için bir 



naylon sepet, annemin siyah bir battaniyeyle hazırladığı, kalın bir daldan aşağı sarkan 

salıncağımız, barınağımız ve inişler için bir şilte”. (Vecchini 47) 

Isabella ve çetesi beyin fırtınası yoluyla, biraz da Isabellaların bahçesindeki atılmayı 

bekleyen eşyaların yardımıyla dönüşüme uğrayan balıkları kurtarmak için bir plan tasarlarlar. 

Planı uygulamaları sonucunda hedeflerine ulaşırlar. Her ne kadar pis hendekten kurtardıkları 

şeyler üç başlı balıklar değil de kurbağaya dönüşmeyi bekleyen iribaşlar olsa ve bunu her 

şeyin sonunda öğrenseler de yaptıkları asla boşa gitmemiştir.  

Kitabın son bölümünde kısaca metamorfoz ve kurbağaların dönüşümü üzerine 

Isabella’nın aldığı notlar yer alır. Fakat kitabın diğer bölümlerinde olduğu gibi bu kısım da 

çocuksu bir dille ve okuyucunun rahatlıkla anlayacağı bir üslupla yazılmıştır. Isabella ile 

Çetesi, yazarın kurduğu eğlenceli atmosfer, yarattığı gerçekçi kahramanlar ve olaylarla okura 

ilham olacak, onu doğayla serbest şekilde vakit geçirmeye teşvik edici cinsten başarılı bir 

edebiyat ürünü. 

Isabella ile Çetesi’ne kahramanın yaz tatilini geçirmek üzere kırsala gitmesi 

bakımından benzerlik gösteren bir diğer kitap da Ahmet Büke’nin Nisan 2018’de çıkan ve 

Günışığı Kitaplığı’nca yayımlanan kitabı Gökçe’nin Yolu. Günışığı Kitaplığı’nın Köprü 

Kitaplar serisinden çıkan bir ilk gençlik romanı olan Gökçe’nin yolu, yazar Ahmet Büke’nin 

bu yaş grubuna yönelik olarak yazdığı ilk kitap. Uzun yıllardır yetişkinlere yönelik roman ve 

öyküler yazan Bülke, bir süredir gençlere yönelik olarak roman ve öyküler kaleme alıyor ve 

bunları On8 Kitap etiketiyle yayımlıyordu. Öte yandan daha küçük yaş grupları için de Zeyno 

Kitapları başlığı altında metinler üreten Büke Gökçe’nin Yolu’nda kendine has üslubuyla 

kahramanın iç dünyasını başarıyla birleştirmiş.  

Gökçe’nin Yolu’nun başkahramanı Gökçe, tahminen 13-14 yaşlarında bir çocuktur. 

Şehirde yaşayan Gökçe’nin en büyük derdi, yeni keşfettiği tablet oyununu anne babasına 

göstermek istememesi ve göstermediği için onlara yakalanma korkusudur. Öte yandan anne 

babası arasındaki soğukluk da Gökçe’nin gözünden kaçmaz. Bu durum evin tüm atmosferini 

etkilemiştir. Bu hâliyle Gökçe, kitabın okuyanların çok rahat özdeşim kurabilecekleri pek çok 

özelliğe sahiptir. Gökçe’nin tabletine indirdiği oyun ve oyunun yönergelerini takip etmekten 

vazgeçip atmosferine kapılması okura romanın devamına yönelik ipucu sunar:   

“Oyunun ilk aşamasını geçince tuhaf bir şey keşfetmiştim. Küçük kız, verilen görevi 

gerçekleştirmek için gitmesi gereken rotadan sapınca, sınırsız bir ormanın içinde 



gezinmeye başlıyordu. Zümrüt gibi göller, yumuşak tepelerin ardından böğürtlen 

kümeleri, papatya tarlaları, dere kenarlarında üzüm bağları (…) sayısız güzellik arka 

arkaya açılıyordu. (…) Ekranın sağ köşesinde yanıp sönen ‘Rotadan saptın, işaretli 

yola geri dön!’ uyarısına aldırmadan ormanda geziyordum”. (Büke 18-19) 

Okulların kapanması ve annesinin köydeki Maya halasına gitmeyi teklif etmesi 

üzerine, Gökçe özellikle şehirdeki sorunlarından uzaklaşmak için bu teklifi kabul eder. Köyün 

masalsı atmosferi ilk andan itibaren Gökçe’yi avuçlarına alır. Şehirdekinden farklı olarak 

burada damda yatar, hayvanları otlatır, hayvanlara saygı duymayı, hatta onların yaralarını 

iyileştirmeyi öğrenir. Nihayetinde yolu günler süren Kara Orman’a Maya halasıyla gidecek, 

onsuz geri dönmesi gerekecek ve bu dönüş yolunda bütün zorluklara tek başına göğüs 

gerecektir.  

“O yaz hiçbir günü atlamadan, boşa saymadan, Maya halanın dizlerinin dibinde 

geçirdim.  

Aklım, tüm kalbim sorularla doluydu.  

Maya hala beni ormanda nasıl bırakabilmişti? 

Orada nasıl hayatta kalabilmiştim?  

Bunu becereceğimi halam biliyor muydu? 

Yavru ceylanla kurt nasıl öyle aniden hayatıma girmiş, girdikleri gibi nasıl 

çıkmışlardı? 

(…) 

Hepsinden özrü şu hayatta ne yapıyordum?”. (Büke 106) 

Tatil dönüşü olgunlaşan, değişen ve ailevi problemlerine göğüs germek noktasında 

çok daha dayanıklı hâle gelen Gökçe’nin romanı, okurlarına ilham olacak, güç ve cesaret 

verecek pek çok noktayı bünyesinde barındırıyor. Yaşıtı pek çok çocuğun rahatlıkla özdeşim 

kurabileceği Gökçe, yaşadığı deneyimlerle okurlarına her ne kadar dolaylı da olsa doğayla 

birlikte olmanın yaşatacağı sağaltımı sunmuş oluyor.  

Bu iki kitaptan farklı olarak bir edebiyat dışı çocuk kitabı olan Yeşil Günlük, Dr. Fatih 

Dikmen ve Zeynep Sevde tarafından yazıldı ve Kasım 2016 tarihinde Taze Kitap’tan ilk 



baskısını yaptı. İnteraktif bir kitap olarak tasarlanan ve yaklaşık olarak 8 yaş üstü çocuklarını 

hedef alan metin daha ilk sayfasından okuru şu soruyla yakalıyor: “Peki hiç merak ettin mi 

ıhlamur neyden yapılıyor? Nereden geliyor? Nerede yetişiyor? Acaba bisküviler gibi 

fabrikada mı üretiliyor bu leziz ve şifalı içecek?”. (Dikmen 4)    

Kitap ilk 15 sayfasında yeşillik, tohum ve meyveyi tanıtıyor, ardından ne şekilde 

tohum yetiştirileceğini ve kitabın nasıl kullanılacağını anlatıyor. Bu giriş kısımlarından sonra 

38 farklı bitki türü (ağaç, çiçek, meyve) birer sayfada yakından incelenerek yan sayfaları 

okurun o bitkiyi bulduğu esnada yapıştırması için boş bırakılmış. Öte yandan kitapla birlikte 

okuru bitki yetiştirmeye teşvik etmek amacıyla maydanoz, fesleğen, biber ve domates 

tohumları ile birlikte küçük bir de kürek eklenmiş.  

Yeşil Günlük, her ne kadar bir kitap olduğu için doğayla okurun dolaylı yoldan ilişki 

kurmasına sebep olsa da okuru bizzat doğada vakit geçirmek, bitkileri tanımak, yeni keşifler 

yapmak noktasında teşvik edici olduğundan okura bir sağaltım yaşatacağı öngörülmektedir.  

2018 yılının Ocak ayında Timaş Çocuk etiketiyle çıkan ve Fatma İşler’in yazıp 

görsellerini hazırladığı Noktacık, kurgusal bir okul öncesi metni. Kitap +4 yaş grubu etiketiyle 

piyasaya çıksa da içeriği ve görsellerinin ilgi çekiciliği sayesinde daha küçük yaşlardaki 

çocuklara da hitap edecek düzeyde. Kitabı ilginç kılan özellik yaprak, tohum, kozalak, dal 

parçaları gibi doğal materyallerin çeşitli şekiller verilerek resimlenmiş olması. Bunun yanı 

sıra kitap aynı zamanda Noktacık isimli tohumun kim olduğunu keşfetme çabası ve bu çaba 

esnasında dört mevsimi, farklı coğrafyalardaki farklı canlıları tanımasını da anlatıyor. Öte 

yandan kitabın sonuna eklenen kısımda çocukların da yaprak gibi doğal malzemeler 

kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmesi ve çeşitli şekiller vermesi yolunda yönergeler yer 

alıyor. Bu da kitabı interaktif kılma yolunda bir çaba olarak okurun karşısına çıkıyor.  

Yukarıda bahsedilen bu dört kitap da doğayı, insan dışı canlılarla vakit geçirmeyi ve 

ilişki kurmayı doğrudan teşvik edici çocuk yazını metinleri. Bu metinleri okuyan çocuk her ne 

kadar doğayla yine dolaylı yoldan bir ilişki kuracak olsa da bu kitapların açtığı yolla doğaya 

olan ilgisi ve saygısı artacaktır. Görüldüğü üzere doğadan uzaklaşmak, makineleşmek, 

şehirleşmek ve betonlaşmak beraberinde pek çok fizikseli ruhsal ve toplumsal sorunu 

getirirken çocuk kitapları yoluyla bu sorunlara çözümler üretilebilir, çocukların doğayla olan 

ilişkilerinin artması sağlanabilir.  
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Bir Büyüme Hikâyesi Olarak: Noktacık 

Hüsna Baka 

Dosya 

Türkçeye “büyüme hikâyesi” olarak çevirebileceğimiz, bugün sinemada belli başlı bir 

janr olarak kendini kabul ettirmiş “coming of age” anlatıları, herkesin aşinası olduğu bir 

türdür. Kahramanları ergenlik çağının biraz daha ileriki dönemlerinde bulunan, tam 

üniversiteye geçme öncesi, aile yanında geçirilen son yılları konu alan anlatılardır bunlar. Bu 

türe dâhil olan yapıtlar, yetişkinler dünyasıyla uzlaşma, bağımsızlığın ilanı, potansiyelini fark 

etme ve kendini bir özne olarak kurma gibi temaları içerir. Okul öncesi öğretmenliği yapan 

Fatma İşler’in dört yaş ve üzeri çocuklar için kaleme aldığı Noktacık isimli metin, ilk bakışta 

şaşırtıcı gelse bile, ergenlik dönemindeki bireyleri anlatan ve genelde yetişkinlere hitap eden 

sinemadaki büyüme anlatıları ile büyük tematik benzerlik göstermektedir. 1  Bu küçük hacimli 

metnin içerdiği hem duygusal hem de fiziksel anlamdaki savruluşun ardından gelen duygusal 

olgunlaşma, potansiyelini farkına varma, nihayet eyleyen bir özne olarak kendini 

gerçekleştirme temaları, Noktacık metninin büyüme anlatılarına katılmasına imkân 

sağlamaktadır. 

 Bu küçük hikâye, ne olduğunu bilmeyen, minik kara bir noktanın benzerlerini 

arayışını, ne olduğunu öğrenmeye çalışmasını anlatır. Ona bu çabasında yardımcı olan rüzgâr, 

onu alıp uçurur, önce denize, sonra tekrar karaya bırakır. Rüzgârın verdiği isimle Noktacık, bu 

arayış serüveninde dört mevsimin birbiri ardınca geçişini görür, balık, kaplumbağa ve kuş gibi 

hayvanlarla tanışır. Nihayet, yazın, sonbaharın ve kışın ardından, ilkbaharın gelişiyle birlikte 

bir tohum olduğunu anlar, arayışını sonlandırır, toprağa köklerini salarak patlayıp güzel bir 

																																																													
1Sinemadaki “coming of age” anlatıları ile edebiyattaki “bildungsroman”ın da tematik olarak büyük benzerlik 
taşıdığını söylemekte fayda var.  Hatta bu bağlamda Noktacık’ın bir bildungsroman olup olmadığı bile 
tartışılabilir. Ama ben bu yazıda Noktacık ile sinema yapıtları arasında bir benzerlik ilişkisi kurduğum için 
büyüme hikâyesi olarak atıf yaptığım tür, “coming of age” anlatıları olacak. 



çiçek verir. Bu hikâyenin büyüme anlatılarıyla ortaklığını vurgulamak için, metin boyunca 

son bir yıl içinde Türkiye’de gösterime girmiş bu türe dâhil olan iki filmden, Lady Bird ve 

Call Me by Your Name’den örnekler vereceğim. Filmlerin ilkinde, on yedi yaşındaki lise 

öğrencisi Lady Bird’ün lisedeki son yılı, ailesinin dâhil olduğu sosyo-ekonomik sınıfı 

kabullenme ve yetişkinler dünyasına nasıl biri olarak adım atacağına karar verme süreci 

anlatılır. Aynı isimli romandan uyarlanan ikinci filmde ise akademisyen anne ve babasının 

İtalya kırsalındaki yazlık evine araştırma asistanı olarak gelen Oliver sayesinde cinsel 

yönelimini ve cinsel kimliğini keşfeden Elio’nun hikâyesi anlatılır. 

 Noktacık’ın hikâyesinin büyüme hikâyeleriyle ilk göze çarpan ortaklığı, hem duygusal, 

hem de fiziksel savruluşlar içermesidir. Noktacık, rüzgâr nedeniyle kelimenin gerçek 

anlamıyla oradan oraya, yerden havaya, karadan denize, denizden tekrar karaya savrulur. Bu 

savruluşa duygu durumundaki dalgalanmalar da eşlik eder. Merak, heyecan, hayal kırıklığı, 

sevinç, kaygı gibi duyguları peş peşe yaşar. Duygusal ve fiziksel savruluşları, Lady Bird’ün 

bir arkadaş çevresinden diğerine savrulmasına, hırs, utanç, pişmanlık, keder gibi duygular 

arasında yaşadığı geçişlere benzer. Keza Elio’nun da bir partnerden diğerine geçişi, kıskançlık 

ve görmezden gelme arasındaki duygusal savruluşları bu fiziksel ve duygusal hareketin 

büyüme anlatıları için tanımlayıcı olduğunu ve Noktacık’ın da bu şartı yerine getirdiğini 

gözler önüne serer.  

Bu türün bir diğer başat özelliği de bu dalgalanmaların ardından gelen duygusal 

olgunlaşmadır. Noktacık, yaşadığı duygusal savruluşların ardından ne olduğunu bulunca, 

duygusal bir durulma, kendini kabullenme, olduğu halden hoşnutluk, kendiyle barışıklık 

durumuna geçer. Kendini kabullenme ve sevme ile gelen bu olgunluk evresi, aslında genel 

olarak büyüme anlatılarının finalini oluşturan duygusal durumdur. Lady Bird, ailesinin sosyo-

ekonomik sınıfını ve dolayısıyla kendi ait olduğu sınıfı kabullenir. Ailesinin bu sınıfın 

dayattığı koşullar doğrultusunda kendi adına aldığı kararları affeder, içinde yaşamak zorunda 



olduğu aileyi, mahalleyi, şehri sevmeyi öğrenir. Call Me by Your Name’deki Elio ise cinsel 

kimliğini kabullenmenin ötesinde, bu kimlik nedeniyle yaşayacağı acıları, düş kırıklıklarını ve 

zorunlu vazgeçişleri de kabullenir, kendini, acılarıyla beraber sevmeyi öğrenir.  

Noktacık’ın hikâyesinde, kendini olduğu gibi kabullenme ve sevmeye, sahip olduğu 

potansiyeli farkına varma durumu da eklenir. Noktacık, ancak bir tohum olduğunu anlayıp 

kabul ettikten sonra potansiyelini gerçekleştirebilir, filizlenip bir çiçek verebilir. Ayrıca 

filizlenip çiçek verme, eyleyen bir özneye dönüşme anını işaretlemesi bakımından da 

önemlidir. Potansiyelini farkına varma mevzuu, Noktacık’taki kadar belirgin olmasa bile 

örnek verdiğim iki filmde de vardır. Bu iki filmin karakterleri, kendilerindeki sevme, acı 

çekme, affetme gibi duygusal potansiyeli ve karar verip, verdikleri kararın sonucunu üstlenme 

potansiyelini keşfederler. Bu keşif ve kabulleniş anları, filmdeki karakterlerin de özne olarak 

kuruluşlarında önemli anlardır. 

Noktacık’ın kendi potansiyelini farkına varması, sadece filiz vermesine değil, kök 

salmasına da denk düşmesi bakımından dikkat çekicidir. Rüzgâr ile savrulmayı ve arayışı 

bırakıp yerleşik hale geçmesi, büyüme anlatılarındaki özne olma sürecinin önemli 

parçalarından biri olan düzen ile uzlaşı mevzuuyla paralel okunabilir. Noktacık’ın ilkbahar 

geldiğinde filiz vermesi, mevsimsel döngüye uyum sağlamasının, iklimsel düzenle 

uzlaşmasının bir göstergesidir. Benzer türden uzlaşıları, Lady Bird, ailesinin sosyo-ekonomik 

vaziyetini kabullenip, bu vaziyetin dayattığı koşullara göre kararlar verdiğinde ve Elio, 

sevgilisinin nişanlanma haberini alıp, toplumsal cinsiyet kurallarına üzülerek boyun eğdiğinde 

de görürüz. 

Noktacık’ın görselleri, büyüme, bir durumdan başka duruma evrilme hikâyesini 

anlatan içerik ile tematik olarak uyum içindedir. Metinde kullanılan görseller, yapraklardan, 

kozalaklardan, ağaç tohumlarından yapılmış şekillerden oluşmaktadır. Tıpkı Noktacık gibi bir 

halden başka bir hale bürünen, kuru yaprak ve tohum iken, kuş, kaplumbağa gibi şekillere 



dönüşen bu doğal materyaller, biçim ve içerik arasındaki tematik benzerliği sağlar. Form ve 

içerik benzerliği, doğada geçen bir hikâyeyi anlatırken doğal malzemelerin kullanılması 

bakımından da sağlanır. Son olarak rüzgârla savrulan Noktacık’ın hikâyesinin, rüzgârın 

gerçekten savurduğu doğadan toplanmış çeşitli renklerdeki kuru yapraklarla resimlenmesi, 

biçim içerik uyumunu iyice katmerler. 

Noktacık, belki de bebeklik, yetişkinlik gibi evrelerden geçen insan veya hayvan 

kahraman yerine, bu evreleri yaşamayan bir tohumun büyüme hikâyesini anlattığı için, küçük 

yaştaki çocuklara hitaben yazılmış olmasına rağmen, genelde yetişkinlere hitap eden büyüme 

anlatılarına tematik olarak katılabilmektedir. Metin, bir durumu anlatıp ardından o durumdan 

çıkarılacak dersi söyleyen anlatıların aksine, bir süreci hikâye edip, bu sürecin bitiminde 

kazanılan duyguyu vermeye çalışmaktadır. Kitabın, herkesin içinde bir potansiyel taşıdığını 

ima eden son derece teşvik edici, yapıcı bu hikâyeyi ders vermeden anlatabilmesinin sırrı, 

belki de sürece odaklanmasında, büyüme anlatılarındaki duygusal olgunlaşma, kendini 

kabullenme gibi temaları barındırmasındadır. 
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Adil İzci’nin 2015 yılında yayımlanan Bahar İkindisi adlı şiir kitabı birbiriyle konu 

olarak bütünlük gösteren otuz beş şiirden oluşmaktadır. Kitapta yer alan şiirler çocukların 

bakış açılarından aileleriyle, doğayla ve modern kentle kurduğu ilişkileri göstermektedir. 

Çocuğun mutfak balkonunda beslediği kumrular, kedi sarmal ve çeşitli aile bireyleri farklı 

farklı şiirlerde yinelenirler. Şiirlere toplu bir şekilde bakıldığında çocukların İstanbul’da bir 

sitede anne, baba, dede ve babaanne ile birlikte oturduğu görülmektedir. Geleneği temsil eden 

“Dede” ve “Babaanne” figürleri ayrıca doğa ile ilişki kurmada aracı konumda yer alırlar. Bu 

yazıda İzci’nin şiirlerinde yansıttığı gelenek, doğa- modern kent çatışması incelenecektir. 

Şiirlerde, geçmişe ve geleneğe olan özlem ve olumlu ifadelerin günümüz kentinde alternatif 

bir yaşam biçimi olarak nasıl kurulmaya çalışıldığı gösterilecektir.  

Çocuğun bakışıyla modern kent; kalabalık, kirli, beton ve renksiz olarak çizilir. 

Olumsuz değerler yüklenmiş kent yaşamı, doğa karşısında bir engel olarak şiirde varlığını 

gösterir. “Ömür Diyorlar Buna” adlı şiirde bu durumu açık bir biçimde görürüz. 

Oradan doğru “metro”ya 

Yol boyunca nerde doğa 

Nerde cıvıl cıvıl bir keyif  

Nerde sokak kedilerim 

Nerde masmavi gökyüzü (İzci 19). 

Bu şiirde metroya giderken kullanılan yol, modern yaşamın doğaya karşı engelleyici 

konumunu simgeselleştirir. Metro yolu, insanın bitkilerle ve hayvanlarla olan iletişimini 

keser. “Okulum da Beni Seviyor mu?” şiirinde de yeşilliği olmayan beton okul çocuğun 

yaratıcılığını engelleyen bir faktör olarak görülür: 

Ama avlumuz beton, o soğuk beton 

Ne tiril tiril dallar var üstümüzde 

Ne de hepimizi susturan cıvıltılar 

Nasıl rüya göresin, neye öykünesin? (49). 



Olumsuz değerler yüklenmiş kent yaşamına karşı aile bireylerinden özellikle “Dede” ve 

“Babaanne” figürleri olumlanan geleneği temsil eder.  “Dedemin İlk Evi” adlı şiirde 

geleneksel yaşam ve modern yaşam arasındaki zıtlık “ev” üzerinden ele alınır: 

 Bir de “cihannüma” var eskilerden 

 Dedem ne zaman ilk evini özlese 

 Bir yolunu bulur, sözü ona getirir 

 -Apartman mı? Bit kadar sevmez!-   

…. 

“Dede” dedim, “artık neden yok 

Hani bunca evin birinde olsun?” 

Adamcağız ah vah etti, dalıverdi 

Anladım ki derdi yıllardan uzun! (45). 

Modern kent yaşamının sunduğu apartman evlere karşı “Dede” geleneksel kapalı balkona 

sahip evleri özlemektedir. Bununla birlikte şiir, geleneğe karşı sadece nostalji duygusu 

oluşturmakla kalmaz, ayrıca çocuğun soruları üzerinden modern yaşamda da geleneğinin 

korunabileceği meselesini tartışmaya sunar. “Sandık Odası” adlı şiirde bu duruma bir örnek 

verilir: 

 Bir koku daha var bu odada 

 -Masalları anımsatan bir koku- 

 Sandık, konsol, aynadan… gelen (59). 

Geleneğe ait bir öğenin modern zamanda doğmuş çocuk tarafından olumlu biçimde 

alımlanması, Babannenin sandık odasının geçmişle günümüz arasında bir köprü işlevi 

gördüğünü gösterir.  

 Dede ile Babannenin temsil ettikleri geleneksel yaşam ve doğa sevgisi, çocuk 

üzerinde oldukça etkilidir. Çocuk, modern yaşamın içinde kendine alternatif bir yaşam 

kurmaya çalışır. Mutfak balkonunda beslediği kumrular şiirler içinde önemli bir motif olarak 

karşımıza çıkar. Çocuk kendi yaşamı ile birlikte eşzamanlı olarak kumruları da 

düşünmektedir. “Kahvaltı” adlı şiirde kendi kahvaltısından önce kumruları düşünür: 

 Hepimizden önce 

 Kumruların kahvaltısı hazır: 

 Kırıntılar ya da buğday (7). 

“Daha Uygun Olmaz Mıydı?” adlı şiirde de kumruların balkona pislemesini ele alırken 

çocuk, balkonun pislenmesini değil, kumru gübresinin doğaya karışmamasına üzülür: 

 Azıcık ötemizdeki toprağa 



 Yapıverselerdi bir zahmet 

 -Doğaya da ufacık bir katkı!- 

 Daha uygun olmaz mıydı? (15). 

Kumrular bunun dışında “Dedem”, “Kumru Dili” gibi şiirlerde de yer alırlar. 

Balkondaki kumruların çocuğun yaşamında ayrılmaz bir parça olarak yer alması, onun doğa 

ile kurduğu ilişkinin bir aracı olarak görülebilir. Site evleri, apartmanlar, kirli minibüsler gibi 

kavramlarla temsil edilen kent yaşamına karşı kumruların yemek yediği balkonlar alternatif 

bir kaçış yeri olarak kurulmaktadır. “Üzüm Amca” şiirinde de bir sitenin zemin katında 

yaşayan Osman Amcanın kaçışı pencere önünde kurduğu bir alemden oluşur: 

 Hepsi avcum kadar toprak! 

 Üzüm Amca oracıkta soluk alır, 

 Oracıkta yorgunluk atar atarsa. (25). 

Her ne kadar pencere önündeki hayvanlar plastik olsa da Üzüm Amcanın soluk aldığı tek 

kaçış yeri olarak bir tek penceresi vardır. “Fesleğen” şiirinde ise çocuk, o gün neden mutlu 

olduğunu düşünür ve bu durumu eve gelen fesleğenin kokusunun verdiği ferahlığa bağlar. 

Böylece eve gelmiş küçük bir fesleğen saksısı bile şehir hayatının olumsuz yönlerinden 

çocuğa bir kaçış imkanı sağlar. 

 Şiirlerde ayrıca yer olan önemli bir motifte modern kent yaşamının baskısına karşın 

doğanın ve geleneğin verdiği tepkidir. “Bir Kavak Ağacına Övgü” ve “Doğa Dur Durak 

Bilmiyor!” şiirleri doğanın kent yaşamına karşı isyanını ele alır. İki şiirde de kavak ağacının 

kent içinde varolma mücadelesini görürüz.  Kavak ağacı şehrin pisliğine karşı yine de 

varlığını korur: 

 Aferin sana kavak ağacı 

 Bunca kalabalık her yanın 

 Bunca gürültü patırtı 

 Bunca pislik, atık, toz… (13). 

Bina yapmak için kocaman bir temel kazılır fakat bir problemden ötürü bina dikilmez. Bir 

öbek kavak ağacı temel atılan yerde yetişir. Çocuk bunu şu sözlerle anlatır: 

 Doğa dur durak bilmiyor 

 O canım iki gözüm doğa! (27). 

Doğanın kendini yenilemesi, modern kent yaşamına karşın en ufak bir aksaklıkta verdiği 

tepki çocuğu böylece umutlandırır.  

 Adil İzci şiirlerinde modern yaşamın içinde ondan kaçmanın veya onu daha 

yaşanabilir biçimde dönüştürmenin yollarını arar ve yukarıdaki örneklerde gördüğümüz üzere 



bunu birçok şiirinde başarır. Bununla birlikte, diğer şiirlere rağmen bu motiften ayrılan 

“Boozaaci” şiiri tamamen geleneği ve eskiyi temsil eder: 

 Bozacı yine bizim buralarda  

Benim hayallerim onun evinde 

Bir sobanın ılıttığı sofrasında  

Radyoda türkü üstüne türkü  

Bozacının keyfi gıcırında (34). 

İzci’nin diğer şiirleri çocuk anlatıcının bakışına göre yazılmıştır. Ellili yılların 

İstanbul’u, eski evler gibi konular şiirlerde Dede ve Öğretmen üzerinden verilir. Böylece 

çocuğun bakış açısı ile yetişkinlerin bakış açıları arasında farklılıklar  görülür. “Boozaaci” 

şiirinde ise çocuk anlatıcının bakış açısını aşan ifadeler kullanılır. Sobalı ev, radyoda çalan 

türküler ve bozacı sıradan bir çocuğun hayalleri arasında yer alabilecek şeyler değildir. İzci, 

burada diğer şiirlerinde kurduğu bütünlüklü yapıdan uzaklaşır. Bu şiirde İzci, diğer şiirlerinde 

olduğu gibi kent karşısında doğaya kaçış motifi yerine didaktik bir biçimde gelenek övgüsü 

yapar. Geleneğin ve eskinin tamamen olumlanması sonucu romantikleştirilen bir “bozacı” 

yaşamı ortaya konur. Diğer şiirlerde de geçmişe özlem ve geleneğin olumlanması durumu 

mevcuttur fakat bu durum eski ile yeni karşılaştırması ile ortaya konmuştur. Eski evler ve 

ellili yılların İstanbul’u geçmişte kalmıştır. “Boozaaci” şiirinde ise olay günümüzde 

geçmektedir. Bununla birlikte resmedilen tablo günümüze uzaktır.  

 Sonuç olarak, İzci’nin Bahar İkindisi adlı şiir kitabı genel olarak çocuğun hayvanlar, 

bitkiler ve doğayla modern kent yaşamı içinde kurduğu ilişkiyi ele alır. Buna göre çocuk 

boğucu kent yaşamı içinde kumru besleyerek, kavak ağaçlarını seyrederek, zeytinyağı 

üreterek doğayla bütünleşmeyi ve kentin olumsuz havasından kaçışı sağlar. 
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Boş Bir Parfüm Şisesi: İlkbahar Prensi'ni Klasik Anlatılarla Okumak  

Selva İnce 

Dosya 

“İnsan içi su ile dolu, dışı kuru bir küp gibidir” 

Mesnevi-i Şerif, Mevlana 

Mesnevî’de tavşan ve aslanın hikâyesinde aslana gitmeyi geciktiren tavşan, 

aslanın gazabından kurtulmak için kendine bir çıkış yolu bulur. Bu çıkış yolu aslana 

sır vermektir. Tavşan önce bu sırrın beşiğini yapar, “Gönül, kendisine sır vereni ve 

ok, kendisini uzağa atanı görmezse, atını kaybolmuş sanır ve bindiği atı yolda, inatla 

hırçınlıkla koşturur. (Halbuki) atını kaybettim sanan o kahramanı yine kendi atı 

rüzgâr gibi uçurmaktadır” (Mevlana 152). Sonra sırrı bu beşiğe yatırır, “İnsan içi su 

dolu, dışı kuru bir küp gibidir” (153). Yani zahirde boş görünen küp aslında bakmayı 

bilene doludur, sırra vâkıf olan onu doldurur. At yerindedir, küp ise dolma 

potansiyelini içinde barındırır. Küp ister akıl olsun, ister gönül, isterse de beden; bu 

hikâyede verenden ziyade, alanın eylemi, bakışın bakılanı nitelendirmesi ön 

plandadır. Önemli olan kabın doluluğunu görebilmek, sırlanabilmektir.  

Melike Günyüz’ün kaleme aldığı İlkbahar Prensi ise bir yanıyla klasik 

metinleri andıran temi, diğer yanıyla modernist özellikler taşıyan anlatım 

özellikleriyle baharı konu edinen yaratıcı bir metindir. Kitabın girişinde karakterlerin 

tanıtımı yer alır. Küçük Tüy masalın ana kahramanıdır ve hayali masallardaki prensler 

gibi olmaktır. Yazar, Küçük Tüy’ün peşine takılan ve olayları seyirci konumunda 

takip ederek okura sunan, kahramanlarla konuşan, fikir veren bir anlatıcıdır. Anlatının 

modernist özellikler sergilediği en belirgin yerdir burası ve bu noktada üst kurmaca 

belirmeye başlar. Baykuş Amca, Kargalar Diyarı’nın bilge kuşudur. Hayal satıcıları 



ise âdeta sırlar aleminden gelen ve “parlak renkli eşyalar getirip dağıtan renkli 

kuşlar”dır (Günyüz 1).  

Anlatı hayal satıcılarının Kargalar Diyarı’na geldiği haberi ve satıcıların 

gizemi ile başlar. Yazar da kendisinin de bu kuşlarla daha önce hiç karşılaşmadığını 

vurgulayarak gözleyen pozisyonuna çekilir. Benzer şekilde baykuşa bu kuşların 

gizemini sormasıyla da her şeyi bilen müdahil anlatıcılıktan sıyrılır. Zamansal olarak 

olayın oluş anında ilerler. Kargaların karalığının aksine rengarenk kuşlardır hayal 

satıcıları ve her biri başka bir ağaca konar, başka bir nesneyi tanıtır. “Çin 

İmparatoru’nun inci kolyesi”, “Hint Mihracesi’nin yakut yüzüğü” (12), “Rus 

prenslerinin renkli kristal topları” (15), “Afgan Kralının zümrüt ve safir iğneleri” (16), 

“İran şahının parfüm şişesi” (19) bu nesneler arasındadır. Satıcılar bu ürünlerin 

hünerlerini sergilerler. Metin bu noktada hem renkler hem de satılan nesnelerin ait 

oldukları ülkeler üzerinden evrensel bir anlatım yakalar. Zira, her bireyin kendine has 

özellikleri ve bu özelliklerin şekillendirdiği bir talebi vardır. Küçük Tüy de, 

meşrebine ve amacına uygun yol seçen mürşitler gibi sihirli olduğu söylenen İran 

şahının şişesini almak ister çünkü şişenin sihri dolayımında hayallerine kavuşacağına 

inanmaktadır. Bu noktada satıcı da yazar da Küçük Tüy’ün seçimini onaylarlar. 

Ancak kahramanımız tek başına kaldığında şişenin boş olduğunu fark eder ve tıpkı atı 

kaybolmuş sanan kişi gibi hayal kırıklığı yaşar. Üstelik bu şişe satıcının elinde zahirde 

parıldarken, şimdi hem boş hem de renksizdir (23). Bu yanıyla içi boş parfüm şişesi 

metaforu dışı kuru küp anlatısını hatırlatır. Küp burada bedeni değil zihni temsil eder, 

parfüm şişesi ise sonsuz hayallere açılan bir kapıdır. Küçük Tüy bu farklılaşmanın 

sebebini önce Baykuş’a sorar. Baykuşsa, Küçük Tüy’ü teselli eder, o şişeyi “senin 

hayallerin dolduracak, tıpkı kitaplar gibi. Çocuklar yazar dostları sayesinde hayal 

yolculuğuna çıkarlar. Birçok macera yaşarlar. Şimdi de sen de hangi güzel kokuyu 



hayal edersen şişen öyle kokacak” der (25).  Böylelikle yazara yeni bir özellik daha 

yüklenir. Bu özellik Hüsn ü Aşk’ta Aşk’ın elini tutmak yerine yola onunla birlikte 

devam eden Sühan’ın rehberlik etme özelliğidir. Deyim yerindeyse yazar anlatıda 

kontrollü ebeveyn gibi hareket eder. Kahramanının baykuştan akıl alışına ise 

baykuşun bilgeliğini kendisi de onayladığından seyirci kalır. Küçük kuşsa bu teselli 

ile harekete geçer. Şişesini önce ırmağa daldırır, “sonra çamlara, çimenlere, çiçeklere” 

serper (28).  Yazar kahramanımızın eylemine, Küçük Tüy ise onun kokuyu 

almayışına şaşırır. O artık İlkbahar prensi olmuştur. Şişesi ilkbaharın kokusuyla 

doludur ve bu sırrı sadece kendinde bırakmaz, taliplerine de açar. Bu talipler anlatıda 

İlkbahar Prensi’ni okuyacak okurlar olarak belirir.  

Sonuç olarak, İlkbaharın Prensi anlatı düzleminde klasik anlatılarla akrabalık 

kurarken üstkurmaca özellikleri de sergileyen, hakikatle ilişiğini kesmeyen modernist 

bir metindir. Anlatının kahramanı Küçük Tüy, satın alırken olağanüstü, satın aldıktan 

sonra ise basit bir parfüm şişesi gibi görünen bir şişeyi, hayal deryasından bir hayal 

sayılabilecek ilkbaharın kokusu ile doldurur. Böylelikle insanın içinin aslında su ile 

dolu olması sırrına ermesi gibi ilkbaharın kokusunu duyumsar, şişesini ise bu kokuyla 

sırra açar. Başka bir deyişle, Mantıku’t Tayr’ın Hayret vadisini aşan kuşları gibi bir 

tür uyanma hâli yaşar. Ancak Küçük Tüy bu sırrı kargalar topluluğu ile değil, baykuş 

ve yazarın rehberliğinde bireysel olarak deneyimler.  
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İlkbaharlarla Dönüşmenin Dayanılmaz Hafifliği 

Halenur Emek 

Dosya 

 

 Yasemin ve Ayçiçeği Muhenned Al-Akus’un kaleme aldığı, bizim ise İsmail 

Avcı’nın çevirisinden okuduğumuz baharın uyanışıyla engellerin kalktığı bir hikâye. 

Bu öyküde görme engelli Yasemin’in içindeki baharı veya güneşi keşfedişine şahit 

oluruz. Güneşi göremediği için baharı hem fiziksel anlamda hem de içsel dünyasında 

bulamayan Yasemin aslında bunun yalnızca görerek değil, onu içinde hissetmesiyle 

dünyayı sevebileceğini keşfeder. Bu bağlamda bu yazıda, Yasemin’in hikâyesiyle 

birlikte doğanın ve baharla gelen güneşin anneyle iç içe geçerek, engelleri aşmaya 

yarayan bir pozisyona evrilişi incelenecektir.  

 Sabah uyanan Yasemin annesine güneşin doğup doğmadığını sorar. Annesi 

için bu soru oldukça zor olsa da anne doğaya sığınarak cevaplar, “Sonbahar bulutları, 

güneşi yutmuş yavrucuğum! Günâşığı (Ayçiçeği) çiçekleri solmuş ve göçmen kuşlar 

sıcak iklimlere göç etmişler” der ve güneşin çok yakında doğacağını müjdeler (1). 

Ancak Yasemin bu yanıtla pek de ikna olmayarak pencereyi açar ve güneşi ne kadar 

özlediğini düşünür. Burada anne tekrar araya girerek güneşi anlatır Yasemin’e. Kış ise 

gelip geçmiştir. Herkes baharın, toprağın, hafif esen rüzgarın tadını çıkarmayı planlar 

ve tabii ki ilkbahar güneşinin neşesini konuşurlar. Ertesi gün kutlamalara Yasemin de 

gider ama diğer çocuklar gibi güneşi göremediğini burada anlarız. Görme engelli 

Yasemin olan biteni anlayamaz, annesi de kızının ne kadar üzüleceğini bildiği için 

dualar eder. Yasemin bu koşuşturma ve ne olduğunu fark edememe halindeyken bir 

ayçiçeğiyle çarpışır. Bu ana kadar Yasemin’in doğayla fiziksel anlamda karşılaşması 

imkânsız gibi düşünülse de baharın gelişini göremese de birebir dokunma ve tanışma 



fırsatına sahip olur. Ayçiçeği de güneşi görememektedir ama uzun zamanlar boyunca 

aradıktan sonra içinde güneşi çeken bir gücü keşfettiğini anlatır. Böylelikle 

gövdesine, yapraklarına, köklerine çektiği güneş ışıklarıyla insanlar için faydalı 

gıdalar üretebilmektedir. Öyle ki ismini bu yüzden “günâşığı” koymuşlardır. Güneş 

ne yöne dönse ayçiçeği de o tarafa yönelir ve ona çok benzemektedir. Anne bu anda 

iki arkadaş arasındaki konuşmaya şahit olur. Doğa ve Yasemin arasındaki ilişkiyi 

Yasemin’in zihnine oturtan ve anlamasını sağlayan pozisyonda da anne beliriverir. 

Yasemin ve ayçiçeğinin konuşmasından sonra da o gece kızına Işık Ustası’nın 

hikâyesini anlatır.  

 Sabah ise Yasemin’in zihninde anne ve güneş iç içe geçer ve güneşi şöyle 

tanımlar: “Güneş, tıpkı bir altın gibi sarıdır. Saçları kumral, yüzü yuvarlaktır. Onun 

iki de büyük gözü vardır ve o, sıcacıktır; tıpkı annem gibi” (17). Bunu duyan anne ise 

güneşin böyle olduğunu nasıl öğrendiğini merak eder. Yasemin ise iki güneşin 

olduğunu, küçük olanın gökyüzünde ve büyük olanın kalbinde saklı olduğunu söyler. 

Yasemindeki dönüşümü fark eden ve merak eden annesine Yasemin, kendisinin 

günâşığı olduğunu, annesinin ise onun güneşi olduğunu anlatır. Bu kuvvetli fark 

edişten ve değişimden sonra ise Yasemin diğer bütün insanlar gibi güneşi görmek için 

ilkbaharı beklemek yerine onu her gün kendisine gülümsediğini bilmektedir. 

 Sonuç olarak, kışın bahara erişi, güneşin sonbahar bulutlarını aşıp insanları 

muştulaması engellerde olsa herkese ulaşır. Yasemin göremese de, tecrübesinden 

önce bunu eksiklik olarak nitelese de doğa, hep, hep oradadır. Ayçiçeği ona orada 

olanı, güneşin içinde olduğunu hatırlatır yalnızca. Bitkiler, güneşler Yasemin’e 

yeniden hayat bahşeder bir yandan da. Aynı annesinin Yasemin’e hikâyelerle yeni 

kapılar açması gibi. Bu pozisyonda da anne ve bahar yani genelde doğa iç içe geçer ki 

Yasemin’in duygu dünyasında anne ve büyük güneş birleşirler. 
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Ayşegül’le Doğayı Tecrübe Etmek 

Azra Çelik 

Dosya 

 

Martine, Debbie, Christina, Steffi, Mary, Anita ve daha birçoğunun “adaşı” 

Türkçede 60’lı yıllardan bu yana “Ayşegül” olarak tanınır. İlk olarak 1954’te Gilbert 

Delahaye’nin öykülerini kaleme aldığı ve Marcel Marlier’in resimlediği altmış 

kitaplık Martine serisi 1964’ten itibaren Türkçede başlarda Ayşegül’ün bir dönem ise 

Küçük Ayşegül’ün maceralarını konu alan çocuk kitapları sırasıyla Sümer, Yeni 

Sümer, Alpagut, Aksoy, Marsık ve son olarak Yapı Kredi Yayınları tarafından basılır 

(İleri s.s.y.).Dünya genelinde yayımlandığı ülkelerin en yaygın kız çocuk isimleriyle 

uyarlanarak çevrilen Martine serisinin 120 milyona yakın baskı yaparak her daim çok 

satanlar arasına girmesi çoğu zaman tesadüfi bulunmamıştır. Türk okurunun Ayşegül 

olarak bildiği kız çocuğunu ve arkadaşlarını serinin her bir kitabında farklı bir 

merakın, keşfin ve eğlencenin peşinde renkli kuşe kağıtlardaki gerçeğe uygun ve ilgi 

çekici resimlemelerinde görmek elli yedi yıl boyunca farklı kuşakların ilgisini 

çekebilecek bir başarıya ulaştığını gösterir. 2011 yılından itibaren Füsun Önen 

tarafından yeniden çevrilerek dolaşıma girmiş olan serinin tüm kitapları Ayşegül 

olarak isimlendirilmesi dışında yerli sayılabilecek herhangi bir unsur katılmaksızın 

aslına uygun olarak okurla buluşur. Serinin altmış kitabına bakıldığında Ayşegül’ün 

şehir hayatı dahilinde geçen maceralarıyla doğadaki deneyimleri arasında mekânsal 

olarak ikiye ayrılmış bir yaşamı olduğu göze çarpar. Bu yazıda Ayşegül’ün doğadaki 

deneyimlerini gözlemlemenin mümkün olduğu Ayşegül Arkadaşlarıyla Parkta, 

Ayşegül Bahçesini Süslüyor, Ayşegül Kamp Yapıyor ve Ayşegül Ormanda isimli dört 

kitapta doğanın Ayşegül tarafından nasıl alımlandığı ve okura sunulduğuna 

odaklanacağım. 

 Türkçede her ne kadar Ayşegül olarak tanınmış olsa da metnin aslına sadık 

kalınmış olduğu göz önüne alınırsa resimler ve öykülerin olay akışı,  pek de yerli 

olmayan bir serinin içinde olunduğunu okura hemen hissettirir. Martine ismiyle 

Delahaye tarafından kaleme alınan öykü serisinde başkahraman olan küçük kız, 

Belçika’da ekonomik anlamda orta-üst düzey bir ailenin üç çocuğundan biri olarak 

yaşamını süren, ilgi çekici birçok ortama yaşam standardı sayesinde girebilen ve 

neredeyse her öyküde tek başına, kardeşleriyle yahut kendiyle aynı düzeyde hayatlar 

yaşayan arkadaşlarıyla birtakım maceralara atılan özgür bir imajda yaratılmıştır. 



Tuncer’in deyimiyle “hiçbir kötü davranışı, hatta yaramazlığı olmayan, büyük 

sözünden çıkmayan, her yerde nasıl hareket edileceğini bilen, bilgili, becerikli, 

terbiyeli bu çocuklar aslında yadırganacak tiplerdir” (124). Ayşegül kitaplarının tüm 

kahramanları fakat bizzat başkahraman Ayşegül, ideal bir çocuk olarak çizilirken geri 

planda kendisini yaratan yazarın varlığını ciddi anlamda imler. Ayşegül’ün anlatıcısı, 

akıllı uslu bu kız çocuğunun başrolünde çocuklara mesajlar verirken belli bir bakış 

açısıyla kaleme aldığını da hissettirmiş olur. Bu ideal kahramanın tahayyül edilen 

çocuk okura bir rol model misali sunulması, çevrildiği her ülkede yerel bir isimle 

tanınmasıyla da düşünülecek olduğunda daha güçlü bir anlam kazanır. Ayşegül, 

içinde bulunduğu her durumda problemleri çözebilen, bebek bakabilen, alışveriş 

yapabilen, kimi zaman bir prenses olarak resmedilmiş kimi zamansa kısa kesilmiş 

saçlarıyla bir erkek çocuğunu andıran, aşırı bilinçli ve hatta büyümüş de küçülmüş bir 

“süper çocuk”tur. Serinin özellikle keşfe odaklı öykülerinde Ayşegül’ün daha küçük,  

ciddi beceri gerektiren öykülerinde ise daha büyük biçimde resmedilmesi tutarlı 

görünse de her iki şekilde de Ayşegül’ün süper çocukluğundan bir şey eksilmediği 

görülür. Şehir yaşantısı içinde gündelik yaşama dair birçok şeyi başarıyla tecrübe 

eden bu küçük kızın doğa ile tecrübelerinde de aynı karakterde çizilmeye devam ettiği 

dikkatlerden kaçmaz. Resimleriyle çok renkli ve gerçekçi bir dünya çizen öykülerin 

doğa tasvirleri çocuk okuru dakikalarca meşgul edebilecek düzeyde etkileyicidir. Ele 

alacağım dört kitap arasında Ayşegül Kamp Yapıyor’da Ayşegül köpeği Fındık, 

kardeşi Orhan, ve ebeveynleri şehir dışına çıkarak kamp yapmaya gittikleri bir 

resimle okuru karşılar (Delahaye 3). Ayşegül’ün doğa ile ilgili diğer kitaplarında da, 

şehirde/ önceleri de kasabada yaşayan Ayşegül’ün doğayı işaret eden kırsala geçişinin 

bir başka yerden gerçekleştiği belirtilir. Doğanın Ayşegül için bir süre sonra bir kaçışı 

simgeleyeceği inceleyeceğim diğer kitaplarda daha belirgindir fakat bu öyküde de 

Ayşegül diğer doğaya dair öykülerinden çok da farklı bir çizgide yer almayacaktır. 

Bilgiç Ayşegül, yolu kaybeden anne ve babasına hemen yolu tarif eder ve bir 

kasabaya varıp oradan Çiçekli Nehir’e nasıl ulaşacaklarını öğrenmiş olurlar. Bu 

sayfada yer alan resim ilgi çekicidir (5). Uğradıkları kasabanın yüksek çatılı Flemenk 

tipi evleri ve meydanında yer alan kilisesiyle Ayşegül isimli bir kahramanın yaşadığı 

coğrafyayla uyumlu olmadığı dikkat çeker. Ayşegül ve ailesi kırsala, doğaya doğru 

hareket ettiklerinde ise bir kültüre dair belirleyici sayılabilen bu göstergeler gittikçe 

silinip kaybolur: doğa birçok kültüre rağmen ortak bir görünüm sergiler ve daha 

birleştirici bir tarafı söz konusudur. Bauman’a göre, “Kültür ‘doğa düzeni’ yerine 



yapay, tasarlanmış bir düzen koyma ya da ekleme işidir. (163). Doğanınsa kendine ait 

bir düzeni söz konusudur ve Ayşegül serisi doğanın bu kendine ait düzenini kentsel 

olandan kırsala her geçişte vurgular. Ayşegül o doğanın düzeni içerisinde ona dahil 

olan bir parçaya dönüşür ve onunla bir uyum içerisinde yaşar ve okura doğada 

eğlenmenin ne kadar güzel olabileceğini ima eder: Gittikleri Küçük Koru “harika bir 

yerdi. İnsan buradan rahat rahat jimnastik yapabiliyordu. Birdirbir oynayabiliyor, 

emekleyerek yürüyebiliyor, taklalar atabiliyordu...Siz de takla atabiliyor musunuz? 

Bakın şöyle yapılıyor. Çimenlerde yuvarlanmak ne kadar zevkliydi!” (Delahaye 9). 

Sonraki resimlerde ve onu takip eden öyküde Ayşegül çevresini keşfeder. Buğday 

tarlalarında kelebeklerin peşinde koşar, kardeşi Orhan çeşmeden su içer. Aile piknik 

yapar, kuşlar dallarda onları izler. Yemekten sonra balığa çıkılır. Doğa eğlencenin ve 

huzurla güzel vakit geçirmenin bir sembolü gibidir. Anlatıcı da okuru sürekli buna 

ikna etmeye çalışır sanki: “Nilüferlerin arasında sandalla gezmek insana nasıl da 

huzur verir, bir bilseniz... Ayşegül, suyun üstünde koşarak eğlenen bir böcek gördü” 

(13). Doğa öyle eğlenceyle dolu bir yerdir ki horozun ötüşüyle hemen uyanmak 

çocuklara uyumaktan daha cazip gelir çünkü “kırlarda bunca hareket varken uyumak 

olanaksızdı[r]” ve Ayşegül’le Orhan’ın keşif gezileri devam etmelidir. Öykünün artık 

sonlarına doğru korudaki çiftliğin yakınlarındayken Ayşegül küçük bir danacığın 

kahvaltı için kullanacakları sütün tamamını içmiş olduğunu fark eder ve Orhan’la 

birlikte bu danacığı yakalamanın peşine düşerler. Sonunda dana yakalanır ve 

çayırların ilerisine bağlanır. Çocukların burada danaya söyledikleri ilginçtir: “Bir 

daha yaramazlık yapmak yok! Yaparsan çiftçi amca gelip seni alır, ahıra kapatır, ona 

göre!” (19). Çocukların ağzından yazılmış bu kısmın sonuna anlatıcı, bu öykünün de 

böyle biterken danacığın bir daha yaramazlık yapmadığını ve herkesin sabahtan 

akşama eğlenmeye devam ettiğini ekleyerek son verir. Bu noktada öykünün diğer 

kısımlarından ayrılan bir başka tavır alt metinde hissedilir. Ayşegül doğanın bir 

parçası olarak hareket etmesine rağmen öykü dananın “yaramazlığı” ve eski düzenin 

çocuklarca tesis edilmesiyle sonlanır. Aslında dananın kendi doğasında var olan bir 

hareketinden ötürü ahıra kapatılmakla tehdit edilmesi ve yaptığının yaramazlık olarak 

atfedilmesi ilginçtir. İnsanın doğa üzerindeki tahakkümüne dair bir noktaya işaret 

eden bu tavrın benzer örneklerine dair metin boyunca küçük göndermeler söz 

konusudur. Örneğin başta kasabada korunun yolunu bulmak için fikir danıştıkları kişi 

bir belediye başkanıdır ve elinde pazarda satmak üzere taşıdığı ördeklerle dolu bir 

sepet vardır (3). Bir başka benzer nokta ise kuşların piknik yapan ailenin 



yemeklerinden kalan kırıntıları yemek istemelerine rağmen onların “paylaşmak 

istemeyecekleri”ne inanmalarına dair çizilen sahnedeki kısımdır (12). Son olaraksa 

benzer bir durum radyoyu çıkarıp yüksek sesle çocukların müzik dinlediği bir sahnede 

söz konusudur. Anlatıcının korudaki hayvanların kendi aralarındaki konuşmalarına 

yer verdiği bu kısımda geçen şu cümle çarpıcıdır: “Küçük Koru’daki bütün kuşlar 

sustu” (8). Çocukların ve ailelerinin aslında tüm bu kısımlar boyunca kendi kültürel 

davranış ve araçlarıyla doğada bulunmalarına doğanın kendisinin tepkisi “susmak” ya 

da “geri çekilmek” ya da “yaramazlık yapmamak”la yerleştirilmiştir. Bauman’ın söz 

ettiği kültürün kendi yapay düzenini yaratması ve doğa üzerinde egemenlik kurması 

mefhumu Ayşegül Kamp Yapıyor bağlamında doğrulanmış olur. İnsanın taşıyıcısı 

olduğu kültür doğaya egemen bir konumdadır. 

 Doğa kültür arasındaki bu gerilimli ilişkilenmeyi örnekleyecek biçimde 

Ayşegül Ormanda öyküsünde de gösterenler yakalamak mümkündür. Hatta bu öykü 

direkt olarak kültürün doğa üzerindeki baskısının hoş olmayan sonuçlar 

doğurabileceğine odaklanır. Bu hikâye Ayşegül’ün hasada yardım ederken bir küçük 

tavşan bulmasıyla başlar. Bu tavşanı içine sıkıştığı saman balyasından kurtaran 

Ayşegül doğada yaşamaya alışmış bu hayvanı “makinenin bıçaklarından kurtulmayı 

başar”ması yüzünden çok şanslı bulur ve ona bakmaya karar verir. Bebeğinin 

oyuncak biberonu vasıtasıyla Çıtçıt ismini verdiği tavşancığı besler ve nereye gitse 

yanında ona arkadaşlık edecek bir refakatçi gibi onunla geçirdiği vakitten çok keyif 

alır. Fakat bir gün arkadaşlarıyla oyun oynarlarken Çıtçıt’ın “mutsuz” olduğuna 

hüküm vermelerinden sonra dostunu doğal yaşam ortamı olan ve zihninde çok güzel 

bir yer olarak tezahür ettiği ormana salmaya karar verir (4). Tek başına Çıtçıt’la 

ormana giden Ayşegül’ü çevredeki kuşlar avcının tavşan avında olduğunu belirterek 

uyarırlar. Bu kısımdan sonra etkileyici orman tasvirleri içinde Ayşegül, tavşanı 

bırakacak güvenli bir yer ararken birkaç macera yaşar. Bu maceralarda resmedilen 

hayvanların domuz, geyik, gibi av hayvanları olarak resmedilmeleri dikkat çekicidir. 

Ayşegül Çıtçıt’la domuzlardan kaçarken avcının kovaladığı geyikleri ise uyarmayı 

tercih edecektir. Tehlikeli köprülerden dolambaçlı yollardan geçen Ayşegül’ün 

sonunda kendine göre güvenli bulduğu bir yere Çıtçıt’ı bırakmaya karar vermesiyle 

ayrıldıkları görülür. Ona verdiği tavsiyelerde ormana dair bakışını da görmek 

mümkündür: “Aman çok dikkatli ol! Ormanda tehlikeye atılma. Puhu kuşuyla 

şahinden uzak dur. Atmacaya, sansara, kokarcaya, tilkiye çok dikkat et! Ziyaretine 

geleceğim, söz” (17). Sonra oduncu olan Cemal Amca’sının ona “tavsiye ettiği ve 



tavşanların doğal yaşam alanı olan bir yere Çıtçıt’ı bırakır. Bu yerlerle ilgili fikirleri 

ise epey beğendiğini gösterir: “Bu rüya gibi yere hayran olan Ayşegül” Cemal 

Amca’sına hava kararmadan koşa koşa eve döneceğine söz vermesi”yle eve döner. 

Fakat Ayşegül bu “vahşi” doğaya rağmen bir kez daha ormana girecek ve Çıtçıt’ı 

özlediği için nasıl olduğuna bakmaya karar verecektir. Her ne kadar tehlikelerle ve 

maceralarla dolu da olsa orman Ayşegül’ün hayran kaldığı bir sürü hayvanın yaşadığı,  

bu hayvanları okura tanıttığı ve yaşam alanlarını tasvir ettiği kısımlarla ilgi çekici bir 

yer olarak görülür. Korkusuz bir “süper çocuk” olarak yine tüm tehlikesine rağmen 

ormana girip yine hiçbir zarar almadan oradan çıkacak olan Ayşegül’ün Çıtçıt’ı 

bıraktığı yere gittiğinde bir tavşan sürüsünün onun sesini duyar duymaz kaçmalarına 

karşı verdiği tepki ise şöyledir: “Biraz hayal kırıklığına uğramıştı. ‘En azından bana 

merhaba deseydi...’ diye düşündü” Fakat yine de Ayşegül’e “eh ne yapalım” diyerek 

evin yolunu tutmuş bir kahramanla öyküsünü sonlandırır anlatıcı. Ayşegül Cemal 

Amca’nın aslında ona verdiği tavsiyelerle tavşanı bırakmaya karar vermiştir ve bu da 

hayvanın doğal yaşam ortamında doğal rutininde serbest bırakılmasını öğütlemiştir. 

Bu tip bir öğüdü akıllı uslu bir çocuk olarak makul bulan Ayşegül’ün doğanın kendi 

koşullarına bırakılmış Çıtçıt’ın evde bir bebek gibi büyütmeye çalıştığı hâlinden çok 

daha mutlu olmasından kaynaklı kendisinin “vahşi” olarak algıladığı yaşantısında 

kalmasına müsaade edebilecek kadar olgunluk gösterir. Avcı ve oduncuların yer 

almasıyla daha tehlikeli bir yer olsa da orman yine de hâlen bir doğal yaşam alanıdır. 

Burada da kültürün eyleyeni olan insanlar ağaçların oduncularca kesildiği ya da 

avcıların avlanmak için gezindiği resimleri barındırarak doğaya müdahalede bulunan 

bir fail olarak bu kez insanı gösterir. Fakat Ayşegül de doğaya tavşana kendisi 

bakmakla müdahale etmiş de olsa asıl örnek davranış bu noktada doğayı ve 

içindekileri kendi hâlinde bırakmak olarak bir alt metin olarak yerleştirilmiştir. 

 Serinin Ayşegül Bahçesini Süslüyor isimli öyküsünde ise Ayşegül’ün 

babasının köyde aldığı bir yeni evin bahçesinde kardeşi Orhan’la bahçe süslemesi 

yaptıkları görülür. El arabasıyla gerekli malzemeleri taşıyan, çapa yapan, çiçek eken, 

ağaç budayan, eldiven takıp ısırganları söken, çalılara şekil veren iki kardeşin bu 

öyküde yetişkinlerin yapacağı ağırlıkta işleri yapmakla meşgul oldukları görülür. 

Çocukların bu işleri yaparken doğayla uğraşmaktan, ona şekil vermekten çok keyif 

aldıkları resimlerle yansıtılırken bir taraftan da bu işlerin nasıl doğru yapılacağı 

öyküde eşlik eder. kendi boylarındaki makinalarla çimleri düzeltmekten dahi 

çekinmeyen ve güçleri yeten bu “süper çocuk”ların bu işleri ebeveynlerini 



“şaşırtmak” ve “mutlu etmek” ama en çok da tüm yaptıkları işlerde onlara coşku 

veren doğaya duydukları sevgi ve ilgi için yaptıkları görülür (7). İlkbahara hazırlık 

için sonbahardan bahçeyi hazırlayan çocuklar öykünün sonunda ilkbaharın geldiği ve 

tüm canlıların sevinçle dolu olduğu aktarılır: Bakın, işte ilk kelebek! Zaten ne 

zamandır Ayşegül’ün bahçesinde uçmayı hayal ediyordu! Herkesin yüreği neşeyle 

doluydu. Ama bahçedeki işler yok muydu...” Doğanın yeniden canlanışıyla tüm 

hayvanlar, çiçekler, böcekler sevinç içindeyken bahçedeki işleri yapması gereken kişi 

olarak Ayşegül bir sorumluluk duyuyordur. Nitekim ilerleyen sayfalarda “Çiçekler 

susamıştı. Ayşegül, ‘Hemen su vermek gerek’ dedi”(17) diyerek bu sorumluluğa 

sahip bir çocuk olarak resmedilir. Doğaya gereken özen ve ilgiyi göstermesinin 

karşılığında ise teşekkür alacaktır ve zevk duyacaktır:  “Çiçekleri sulamak ne 

zevklidir! Sanki bizimle konuşurlar. Unutmabeniler ‘Beni unutma’ der, sarmaşık 

gülleri ‘teşekkür ederiz!’” (a.y.). Bu kadar çalışmalarının ve tüm bahçeye bakıp onu 

süsledikleri için de babaları tarafından takdir edilirler: “Aferin size, çok güzel 

çalışmışsınız. Alın bakalım ödülünüzü” (19) diyerek onlara bir kaplumbağa hediye 

eder. Ayşegül bu öyküde de hayvanı doğal yaşamından ayırmadan bahçede 

büyütmeye karar verir. Yine hayvanlara ve doğaya karşı duyarlı bir çocuk olarak 

resmedilen Ayşegül’ün yine doğa ile insan ilişkisini bu kez bir gereklilik üzerinden 

ortaya koyduğu görülür. Doğanın düzenini tesis ederken insanın önemli bir işlevi söz 

konusudur. 

 Ele alacağım son kitap olan Ayşegül Arkadaşlarıyla Parkta’da ise daha farklı 

bir vurgu söz konusudur. Ayşegül ve arkadaşlarının parka gelme amacı anlatıcı 

tarafından doğaya kaçma/sığınma üzerinden ortaya konur. “Burada otomobil, otobüs, 

metro yoktu. Harika bir yerdi. İnsan kendini şehir dışında sanıyordu” (4). Şehrin 

ortasında olduğu anlaşılan bu parkın işlevi kişileri şehrin rahatsız edici görülen ve 

doğayla ilgisi olmayan modern hayat etkilerinden uzaklaştırması olarak ortaya 

konurken resimlerde tüm yeşil alanlar ve park alabildiğine geniş, rengarenk ve 

cezbedici resimlenmiştir. Herkesin birbiriyle büyük bir uyum içerisinde oynadığı, 

neşenin hâkim olduğu bu ortamda, çocukların bir türlü tüketemeyeceği etkinlikler 

türetebiliyor olmaları doğaya bir türlü doymamaları vurgusunu artırır. Çocuklar yine 

her etkinliği kendi başlarına idame ettirip kayıkla gölde gezmek midillilerin sürdüğü 

arabalara binmek gibi zorlu işleri dahi kendi başarına halledebilirler. Güzelce 

eğlendikleri günün sonunda evlerine dağılırlar ve “harika” bir gün daha sona erer. Bu 

öyküde çocuklar parka girerken varlığı görülen ve “Sakın çiçeklere zarar vermeyin!” 



diyerek onları uyara bekçi amca parkın doğasının bakımını yapan kişi olarak öyküye 

yerleştirilmiştir. Bu bakım doğadaki her şeyin rahat ve birbiriyle uyum içerisinde 

yaşamasını sağlama amacı güder gibidir. Nitekim göldeki kuğuya bakan çocukların 

tasvir edildiği bölümde “İşte karşınızda kraliçe kuğu! Fındık içinden ‘ada kuşu’ diye 

geçirdi. Kuğu kendi kendine ‘yine tasmasız bir köpek!’ dedi. Park bekçisi kızacaktı. 

Sonra da başını sallayarak uzaklaştı” diye yine bekçiye ve onun düzen tesis 

ediciliğine dikkat çekilir. İnsan bir kez daha doğaya karşı bir sorumluluğa sahiptir. 

Ona bakıp dengesini bozmayarak devamlılığını sağlamak insanın elindedir.  

 Doğayla alakalı mesajlar içeren bu üç kitapta da özellikle resimlerin doğayı 

çok etkileyici ve cazip bir yer hâline getirmesi çocuk okurlar üzerinde ciddi bir 

merak, keşfetme isteği ve doğayla daha iç içe bir yaşam kurma arzusunu pekiştirmeyi 

rahatlıkla sağlayabilecek kadar öndedir. Dört öyküde de Ayşegül ve çevresindekiler 

severek isteyerek ve çekinmeden doğaya yönelirler. Kimi durumlarda onun düzenine 

kontrolü insanın elinde tutması gerekliliğini vurgularcasına müdahale ederken kimi 

zaman da doğanın iyiliği için maceralara müdahil olurlar. Fakat dikkatlerden 

kaçmaması gereken en önemli nokta, diğer Ayşegül hikâyelerinde de olduğu gibi 

ütopik bir ortamda bir süper çocuk olarak çizilen Ayşegül’ün idealize edilmesidir.  
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Anlatı Ormanlarında Bir Yolculuk: Gökçe’nin Yolu 

Efruze Esra Alptekin 

               Dosya 

 

Ahmet Büke’nin editörlüğünü Semih Gümüş’ün yaptığı, Köprü Kitaplar serisinden 

çıkan yeni romanı Gökçe’nin Yolu ilk bakışta; Gökçe adında biyolojik yaşı on-on üç arası ama 

entelektüel birikimi ve sezgisel yaşı daha güçlü bir kız çocuğunun anne babasının ayrılık 

evresindeyken içine düştüğü gelecek kaygısı ve şehir yaşantısından duyduğu bunalımın ve bu 

bunalımdan kaçmak için hiç bilmediği bir köyde bilmediği insanlarla geçirdiği bir yaz 

tatilinin hikâyesidir. Bu tatil sürecinde ormanda yürüdüğü yolun aynı zamanda içsel bir 

yolculuk olduğu da anlatıya eklemlenir. Gökçe’nin yolu aracılığıyla hikâyeye bir çok karakter 

katılır. Bu noktada Ahmet Büke, her karakteri saçından gözüne ince ince dokur, okura 

bireysellik kazanmış karakterler sunar; Gökçe, Sevil Teyze, Ayhan, Maya Hala, Ilduz Ana, 

Kör Amca, bütün hayvanlar, bitkiler, ağaçlar ve Avcı Temur. Bu karakterlerin ayrı ayrı 

yollarının Gökçe’ninki ile birleşmesi için okurun yapması gereken tek şey okumak, 

Gökçe’nin yapması gereken tek şey ise yürümektir. Metin okura “Korkma ya da korksan da 

yürü” der. Belki de bu sebeple Aşık Veysel’in: “Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı 

zamanda” sözleri ile başlar. Dünyaya doğmak bir yürüme hikâyesini başlatır. Her doğum yeni 

bir yürüme hikâyesine çıkar. Peki insan kaç kere doğar?  

Campbell’in Kahraman’ın Sonsuz Yolculuğu’nda anlattığı teoriye göre, kahraman 

gündelik hayatını yaşarken akışı değiştiren bir şey olur, bir çağrı gelir, kahraman çağrıya uyup 

akışın dışına –ki evin dışıdır- çıkar ve yolculuk başlar. Bu yolda karşısına sürekli olarak 

engeller ve engelleri aşmak için rehberler çıkar. Kahraman bu şekilde yolculuğunu 

tamamlayarak bir daire çizer ve nihayetinde başladığı yere geri gelir. Ama o artık ilk 



yolculuğa başlayan kişiden başka birisine dönüşmüştür. Masalların bir çoğunun kurgusunu 

oluşturan bu şematik döngüye Büke’nin eserinde de rastlanır. Gökçe’nin okuma saatine 

varana kadar düzenli bir hayatı varken, anne-babasının aralarının bozulması bütün düzenini 

bozar ve Gökçe’yi yeni bir yolculuk bekler. Yolculuğun sonucunda Gökçe yine başladığı yere 

gelir, ama artık yolu deneyimlemiş birisi olarak.   

Gökçe’nin Sonsuz Yolculuğundaki Arkadaşları 

Büke’nin karakterlerine ve Gökçe’nin yol arkadaşlarına gelince; Gökçe, yolculuğa 

penceresinden eşlik ettiğimiz bir karakterdir.  Gökçe’nin hayat yolundaki dönüşümüne, 

yürümeyi öğrenmesine okur olarak eşlik ederiz. Gökçe, olaylara tepkisel yaklaşmayan, 

iletişime açık ve sezgi gücü yüksek birisidir. Kendine ve hayatına dair bir arayışın 

içerisindedir. Aradığı cevaplar şehir hayatından orman yaşantısına değin farklılık gösterir. 

Geleceğin bilinmemesinden duyduğu kaygının yerini kendi özüne yönelik sorgulamalar alır. 

Gökçe’nin anne babası ise karakterden daha çok tipe yakındır. Anlatıda isimlerine yer 

verilmez. Üstelik boşanma evresinde, çocuğu bu gerçekliğin dışında bırakan pek de pedagojik 

olmayan bir tavır sergilerler. Bu süreçte Gökçe’nin imdadına ise mahallenin bakkalı Sevil 

Teyze yetişir. Her ne kadar anlatıda şehir hayatının doğaya gölge vurduğu vurgulansa da Sevil 

Teyze eski mahalle nostaljisini yansıtır. Mahallenin en eski ve bilge kişisidir. Tezgahın 

ardında duran rengarenk şezlongu bir terapi sandalyesi işlevine sahiptir. Gökçe bunaldığında 

bu sandalyeye uzanır ve Sevil Teyze’nin “anlat” demesi ile dökülür. Sevil Teyze ise Momo 

gibi iyi bir dinleyici rolüne girer ve sadece Gökçe’nin konuşmasını, konuşurken aradığını 

bulmasını sağlayacak hamleler yapar. İçinde bulunduğu durumun ağırlığını taşıyamayan 

Gökçe’ye: “Hayatta işler her zaman istediğin gibi gitmez. Dönme dolap gibi aynı, iner çıkar. 

Mesela şu ki, zor günlere dayanmak gerek. Ama her zorluğun bir kolaylığı da vardır” (15) 

diyerek büyükannesinin “Kara gün kararıp durmaz”(15) deyişini açıklar. 



Gökçe anne babasının arasında yaşadığı sorundan kaçmak için hiç gitmediği köyden 

ve tanımadığı Maya Hala’dan gelen çağrıya uyar ve yola düşer. Bir takım yolcularla ve 

anlamlı yol-dönüş-varış sorgulamaları ile geçirdiği yolun sonunda indiği yerde adını 

bilmediğimiz ama bir karakter sahibi kör bir amcaya rastlar. Gözleri görmez ama kulakları 

çok iyi duyan bu amca, romanın bir başında bir de en sonunda gözükür. Köylerin giriş ya da 

çıkışında rast geliriz ona. İkisinde de Gökçe gideceği yeri bilemez, Maya Hala’yı sorar ve kör 

amca ona rehberlik yapar. Her insanın ve her köyün sesinin ayırdında olan amca Gökçe’nin 

çok merak ettiği Maya Hala’ya dair ilk bilgiyi verir. Bu ilk bilgi kitap sonuna kadar bizden 

ayrılmaz. Maya Hala’ya “Leylek kadın” dendiğini söyler. Sebebini soran Gökçe aldığı sessiz 

cevabı şöyle tarif eder: “Bastonunu boynuna astı, iki kolunu yanlara açtı. Uçar gibi çarptı 

onları” (38). Ayrıca Maya Hala’nın bu yaşlı kör amcanın yaşlı annesine baktığını da 

öğrenince Maya Hala’nın kaç yaşında olduğunu okura düşündürtür.  

Salur köyüne doğru yürümeye devam eden Gökçe’yi hemen hemen aynı yaşlarda olan 

Ayhan, koyunları ve köpeği karşılar. Ayhan ailesi ile şehirde yaşar ama her yaz ninesinin 

yanına gelip ona yardım eder. Hem okulu hem köyün ilmini bilir. Bu noktada anlatıya bir 

diğer karakter olan Ayhan’ın ninesi katılır: Ilduz Ana. Adı yıldız manasına gelen 

Behrengi’nin kargalarını hatırlatan ninenin gözleri görmez ama vâkıf olduğu halı ilmine 

devam etmekten vazgeçmez. Ayhan ve ninesi anlatının güçlü yan karakterlerdir. Ayhan köyle 

hayvanlarla bütünleşmiş bir çocuktur. “Oğlum, kızım “ şeklinde hitap ettiği hayvan 

arkadaşlarıyla iyi bir diyalog kurar, onların hâllerinden anlar. Gökçe’yi: “Merak etme, oğlum 

insanları ısırmaz. Kurt dalar o yalnız. Seni yabancıladı. Sürüyü korumak istemiştir”(42)  

diyerek karşılar. O da Maya Hala hakkında Leylek’lik bilmecesini devam ettirir. “Maya Hala 

nerede?” sorusuna: “Bilmem evinde ya da” etrafa bakıp “her yerde olabilir Maya hala o!” (42) 

cevabını verir. Bu karakter de “Maya hala neden leylek?” sorusunun cevabını vermeden Maya 

ile ilişkili olarak eklenir hikâyeye. Gökçe’nin oğlumla ilerlediği yolun sonunda, Maya Hala 



karakteri “kızıla dönük uzun saçlarının dipleri bembeyazdı. Boynunda yeşil bir eşarp” (48) ile 

çıkar karşımıza.  

Maya Hala bir Anadolu karakteri midir, yoksa İskandinav ülkelerinin masallarından 

mı esinlenilmiş midir tam kestiremeyiz. Doğa ile iç içe ne çok yumuşak ne çok sert, hem adil 

hem merhametli bir karakterdir.  Okur bu noktada Maya Hala insan mı leylek mi, bu 

yaşananlar rüya mı gerçek mi sorgulamaları arasında kalır. Anadolu mistisizminin, irfanının, 

şifacılığının, masalcılığının hepsinden beslenmiş bir karakterin gerçeküstü mü yoksa nostaljik 

bir güzellik mi olduğu sorusunu sormadan edemeyiz. Nostaljik bir güzellik çağrışımı Yalçın 

Koç’un Anadolu Mayası’nı hatırlatır.   Yalçın Koç bu metninde Anadolu mayasını insanın 

özü olarak gösterir ve bunu anlatmaya çalışır.  ““Anadolu Mayası”nın esası, “cümle varlığın 

birliği ve kardeşliği””dir ifadesi tam da Maya Hala’nın karşılığıdır (s.y.). Maya Hala canlılarla 

cansızlar, hayvanlarla insanlar, hayvanlarla diğer hayvanlar ve bitkilerle hayvanlar arasında 

hep birleştirici olur. Cümle varlığın birliğini gösterir ve maya birleştiği şeyi dönüştürür. Bu 

noktada Gökçe’nin yolunda dönüştüren esas rehber Maya Hala’dır. Mayanın dönüştürmesi 

şöyle ifade edilir:  "Süte yoğurt mayası çaldığımızda ve tuttuğunda yoğurt olarak dönüşmüştür 

artık geriye süt kalmaz. Sütün kimliği değişmiştir. Başka bir şey olmuştur. Maya bu itibarla 

çalındığı şeyi dönüştürür. Ama nasıl dönüştürür? Farklı farklı şeyler olarak değil, birlik 

vererek. Mesela inek sütünü, keçi sütünü karıştırıp mayalarsak ortaya çıkan yoğurt keçi, inek, 

koyun yoğurdu değildir. Bir tek yoğurttur. Birliği de bu şekilde düşünebiliriz.”(s.y.). Bu 

yolculuktan sonra ortaya çıkan şey yine Gökçe’dir ama eski Gökçe değildir. Gökçe Maya 

Hala’nın masallarından şifacılığından en çok da hâlinden çok şey katarak kendine, yeni bir 

Gökçe’ye dönüşür: Özünü arayan Gökçe’ye.  

Maya Hala’nın leyleklerle kurduğu irtibatsa metnin bir diğer bilmecesidir.  Dile asla 

gelmeyen ama okurun sayfa sayfa ikna olduğu bilgi Maya Hala’nın aslında bir leylek 

oluşudur. Maya Hala’nın olduğu yerde bir leylek görülmez, Maya Hala görülmediği zaman 



leylek gözükür. “Aniden yukarı kanat çırpma sesi duydum. İyice bakındım ama yine 

görememiştim bir şey” (44) ifadesinden bu durumun sık tekrarlandığını ve Leylek’le Hala’nın 

yer değiştirdiği anlayabiliriz. Başlarda Gökçe ile birlikte okur da leylek bilmecesini çözmeye 

çalışır ama bir yerden sonra Gökçe çözmeyi ve sormayı bırakır. İçsel olarak bilinen şeylerin 

dışsal olarak ifade edilememesindendir belki de okur da sormayı bırakır. Bu noktada 

Maya’nın Kara Orman’da “Buranın hikâyesi” diye anlattığı hikâye, okura cevap aramayı 

bıraktıran kelamdır: 

Zamandan, yani bildiğimiz her şeyden önce Dünya varmış. Hiçbirimiz 

yokken, yalnız, mutsuz bir dünyaymış. Hem de su içinde. Aslında Dünya 

dediğin, sadece suymuş o zamanlar. Dünya bu yalnızlığın içinde çırpınırken, 

suların dalgalarından bir köpük kopmuş. Bembeyaz bir leyleğe dönüşmüş. 

İşte o an, zaman akmaya başlamış. Leylek, Dünya’nın kalbine, suların içine 

dalarak en dipten gaga dolusu toprak çıkarmış. Gökyüzüne tükürmüş. Düşen 

çamurdan, çomak dağı ile kara orman bitmiş. Tıpkı filizlenen bir buğday 

tanesi gibi. Dünyanın iç sıkıntısı yine geçmeyince, leylek yine dalmış, yine 

çamur çıkarmış tükürmüş. Bu defa kara ormanın halkı doğmuş, yani biz.... 

O leylek, insanlarını çok sevmiş, onlardan biri olmak istemiş, ama uçmaktan 

da vazgeçmek istemiyormuş. Öyle üzülmüş ki bu çıkmaza, dünya sonunda 

izin vermiş istediği zaman insan istediğinde leylek olmasına. Leylek ne 

zaman canı çekse don değiştirip insan oluyor. Ne zaman uçmayı özlese, 

insan donundan leylek donuna geçiyormuş. (85) 

Yalçın Koç da Anadolu Mayası’nın kelam olduğunu ama bu kelamın bizim anladığımız dilsel 

bir unsur olmadığını, gönle mahsus cevher olduğunu söyler. Tam da burası olabilir mi? 

Metnin başından beri beklediğimiz, dile getiremediğimiz hakikatin ancak gönülden gelen bir 

masalla anlatılabilmesi. Maya Hala’nın olmadığı zamanda leyleğin kanat çırpıp uçtuğu o anda 



halanın yazmasının ağaca asılı olmasından da bu dönüşüm leyleğin don değiştirmesidir 

diyebiliriz ama demeye gerek de duyar mıyız?  

Ormandaki Son Çocuk: Üç Orman Anlatısı 

“Doğadaki çocuk, soyu tehlike altında olan bir türdür ve 

çocukların sağlığı ile Yeryüzü’nün sağlığı birbirine sıkı sıkıya 

bağlıdır.”  

(Richard Louv)  

Maya Hala’nın Gökçe ile arasında bağ kurduğu, aracı olduğu esas varlık doğadır. 

Doğa’nın içinde orman, bitkiler, hayvanlar hepsi özel karakterler olarak yer alırlar. Ormanın 

canlılığından bahsetmek değil, ormanın vücut bulmuş bir kişi, ruh olarak karşımızda durması 

söz konusudur anlatıda. “Maya Hala, ben, orman, üçümüz...”(90) diye bahseder Gökçe. Oysa 

ki üç ayrı orman vardır; Mavi Orman, Orman ve Kara Orman. İlki bir oyun olan Mavi Orman, 

Gökçe’nin şehir yaşamında sığındığı bir ormandır. Ailesi kendi sorunlarından Gökçe’yi ihmal 

ettiği günlerde Gökçe de tepki olarak evin bir kuralını çiğner ve ailesinden onay almadan 

tabletine Mavi Orman Oyunu’nu indirir. “Merhaba güzel ay... Merhaba delidolu gece.. 

Uğuldayan kayınlar... Işıldayan derin nehirler...”(18) diye küçük bir kızın şarkısı ile başlar 

oyun. Oyunun mavi hazine çantasını bulmak, sihirli elmaları ninesine götürmek, kızıl yeleli 

aslanı bulup mızraklamak gibi aşamaları vardır. Her görevi yerine getirdikçe oyundaki kız 

biraz daha büyür. “Bütün aşamalar bittiğinde kahraman, yetişkin, güzel, alımlı bir genç kız 

olarak ormandan çıkabilecekti. Yoksa ömür boyu burada kalıyordu.” (18) ifadesinden de 

anlaşıldığı gibi oyunun hedefinde büyümek vardır. Ama Gökçe şunu keşfeder; küçük kız 

verilen görevi gerçekleştirmek için gitmesi gereken rotadan sapınca, sınırsız bir ormanın 

içinde gezinmeye başlar. Bu Gökçe’ye bir ceza gibi gelmez çünkü bu orman masal gibi 

zümrüt renkli gölleri, böğürtlen kümeleri, papatya tarlaları meşe ağaçları, tavşan sürüleri olan 



bir ormandır. Üstüne üstlük engeller, korkutucu hayaletler bulunmaz. Sadece “Rotadan saptın, 

işaretli yola geri dön.” uyarısı tepede yanıp söner. Gökçe oyunda ilerleme kaydetmektense  

ormanın içinde kaybolmayı tercih eder. Bu oyunu son oynadığı sahne anlatıda şu şekildedir: 

“Ormanın içinde gezdiğim anların birinde, yüksek çalıların arasında bir şey gördüm. Küçük 

kızı yaklaştırdım oraya. Adım adım. Yavaşça açıldı dallar. Bir şey kıpırdıyordu sanki. İniltiye 

benzer sesler duydum.” (19). Tam bu sırada babasının gelmesi ile sahne kesilir, kımıldayan 

şeyin ne olduğunu biz göremeyiz. Ama kitabın sonuna doğru belki de bir Leylek’tir ve o şey 

üzerinden görülen düşlerdir diye düşünmekten kendimizi alamayız.  Maya Hala’dan gelen 

köy daveti üzerine: “Ormandaki o küçük kız gibi büyümek istemiyorum, ama bu yola çıkmak 

istiyorum” (27) diyerek hayatına gerçek bir ormanın girmesine izin verir.  Bu noktada anlatıda 

köy hayatı ile başlayan orman anlatısı alternatif eğitim metotlarından biri olarak 

adlandırabileceğimiz orman pedagojisinden çokça beslenir.  

Orman pedagojisi; alternatif eğitimin bize sunduğu yöntemlerden birisidir.  Orman 

eğitimi ve orman pedagojisi çevreye duyarlı bireylerden öte çevre ile ormanla birlikte 

büyüyen, tabiatla yoğrulan çocuklar hedefler.  Doğa ile uyumun toplum ile uyumla paralel 

olduğunu düşünülür. Duyarlı, dinleyebilen bireyler olmanın bir yöntemi olarak ormanla 

büyümeyi önemserler. Sanayileşmenin ve şehirleşmenin getirdiği insan tipinin üretemeyen 

çözüm bulamayan, güvensiz ve temastan uzak oluşuna karşı bir eğitim arayışlarından birisidir.  

Yaşayan ve cansız tabiat arasında bağ kurabilen, bitkiler ve hayvanlar insanlar arasındaki 

bağımlılığı fark edebilen yaşamsal ve psikolojik sorunların üstesinden -daha çözüm odaklı 

olarak- gelebilen bireyler olmasını hedefler. Büke de ormana tam da bu manada yer verir. 

Karakter gelişiminde bir bireyin kendini ve diğerlerini anlama özünü bulma sürecinde ormanı 

mahfil olarak, Maya Hala’yı da yol gösteren rehber olarak yerleştirmiş gibidir. Ama bu 

rehberlik modern zamanın bağımlılık yapan yaşam koçları gibi değil, bir müddet sonra onsuz 

da yapılabilecek gibi bilgiyi, irfanı aktaran rehberliktir.  



Gökçe ormanda yeni bir Gökçe doğduğunu okura söyler, “Sadece kulaklarımda tatlı 

bir uğultu var. Su altındayım ya da yeniden annemin karnında”(50). Orman ana rahmine 

benzetilir. Ormanda öğrendikleri, bu güvenli bölgede beslenmesi büyümesi, Avcı Temur’la 

karşı karşıya geldiği anlar doğum sancısı olarak; ormandan çıkışı ise bir doğum olarak 

okunabilir. Nitekim Orman’da güven duygusu esas olsa da Gökçe ilk başlarda ormanda -tıpkı 

bir bebeğin ana rahmine ilk düştüğü zamanlar gibi- korkulu ve kaygılıdır. İlk korkularından 

sonra vahşiliğe karşı iken çabucak hayvanların neye kızıp neye kızmayacağını öğrenir ve 

Maya Hala’nın da varlığıyla korkusunu yener. Duyduğu kaygı ise nesnesini göremediği bir 

şeye yöneliktir, kimlik ve gelecek kaygısı. Bu kaygıyla içinde mücadele etmesi gerektiğini ve 

bu kaygının sürekli devam edecek bir durum olduğunu öğrenir. Büke bu noktada 

karakterinden kaygıyı alır gibi doğayı estetize eder ve yaşam döngüsüyle uyumlu hâle getirir: 

“Önce birisi hafif hafif başlıyor, giderek yükseliyor, derken aniden susuveriyordu. Sonra 

ötekisi alıyordu sazı eline. Kuşlar birbirlerinin sözünü kesmemek için anlaşmış gibiydiler.” 

(36) . Bu açıdan düşünüldüğünde ormandaki uyumu yakalamak, iç uyumu yakalamak, bir tür 

meditasyon yöntemi olarak da karşımıza çıkar. Gökçe de zamanla bu uyumun onda yaptığı 

değişimi fark eder. Batan dikenin canını yakmadığı keşfeder: “Ormanda hiç üzülmüyorum, 

ağlamıyorum; ne soğuğu ne yağan yağmuru hissediyorum”(50). 

Öte yandan anlatı ormanlar arasında bilgisayar oyununda bir üst bölüme çıkmak gibi 

geçişli bir yapı da kurar, Gökçe mavi ormandan ormana, ormandan da kara ormana geçer. 

Ormanın dilini çözen ancak içindeki kavgaya mani olamayan Gökçe, ehlileştiremediği kurda 

uyup masum bir sığırcığın ölümüne sebep olur ve bunun üzerine Maya Hala kara ormana 

doğru yolculuğa çıkma vakti geldiğini söyler. Bu gidişin tehlikeli olduğunu hatırlatan 

Ayhan’a ise: “Orası benim yurdum” (75)  şeklinde cevap verir. Diğerlerinden daha zor ama 

daha anlamlı daha derine yakın bu kara ormana gelince, “İşte bizim ön yurdumuz” (80) 

diyerek anlatmaya başlar Maya: “Hepimiz oradan geldik. Biz orman halkıyız. Dağın, 



ağaçların koynunda olmuşuz, sonra göçebe, en son da düze inip yerleşmişiz. Ama kalbimiz 

nerede dersen, işte tam Çomak Dağı’nın içindedir” (81). Bu ormanı daha tehlikeli yapansa 

demir manasına gelen adıyla Avcı Temur’dur. Avcı ile karşılaştıklarında o da Maya Hala’ya 

“Maya kadın, koca dağı leyleği”(81) diyerek leylek bilmecesini devam ettirir. Avcı Temur 

aslında daha alışık olduğumuz bir karakterdir. Hayvanları canlı olarak değil para kazanılacak 

nesne olarak görür. Tuzak kurmaktan öldürmekten çekinmez. Hatta Maya hala ve Gökçe’ye  

yaptığı saldırıdan öldürmekten çekinmeyenin insan ya da hayvan diye ayrım yapmadığını da 

gösterir Büke. 

Gökçe ile Maya Hala’nın diyaloğunda ise orman anlatısı cisimleşir: 

Burası bizim için kutsaldır. Ana ocağıdır. İlk adımımızı, ilk sesimizi 

duyduğumuz, ilk şarkımızı söylediğimiz yerdir. O yüzden tek canını kırmayız. 

Avcı Temur’un da sağı bizdendir ama ağacı kesen balta hesabıdır o. Kendi 

dağına ihanet eder. Ağaç keser, avlanır. Ben de gücüm vaktim oldukça buraya 

gelir, önüne geçerim. (83) 

Gökçe’nin “ormana girdiğimizden beri tuhaf şekilde kendimi iyi hissediyordum” (83)  

saptaması ise ormanın iyileştirici özelliğini bir kez daha vurgular ve bu vurgu akla sedef gibi 

hastalığı olan insanların ormanda yaşadıklarında yaralarının dökülmesini getirir. Sonuç olarak 

ormanla bütünleşme yolunda hızla ilerleyen Gökçe, orman ilmine dair her gün yeni şey 

öğrenir. Bitkileri özelliklerini tanır: “Ormana zararı dokunmadan ateş yakmayı 

öğrendim”(84).    

 

 

 



Dinleme Sanatı: Seslerin ve Sessizliğin Tuhaf Öyküleri 

“Kulak yüreğe giden yoldur.” 

(Voltaire) 

Anlatı bir çok duyuya hitap etmeye çalışırken en çok da sesleri kullanır. Ses ve 

sessizlik ve  bu seslerin tuhaf öyküleri… Çünkü dinlemek esastır. Şifacılar da masalcılar da 

dinler. Dinleyenler anlatabilir. Orman dinlemeyi öğretir. Kişinin kendini bilmesi de 

dinlemektir. Dinlemek tasavvuf öğretilerinde de, meditasyonda da esas olan ve üzerine çokça 

emek verilendir. Gökçe dinlemeyi tabiatta öğrenir:   

Acaba daha önce kimler o an benim yaptığım gibi bu keçelerin üstüne 

oturmuş, içerinin serinliğine karışan sessizliği dinlemişti? Kimler ağaçların 

durup durup aniden başlayan konuşmasını buradan anlamaya çalışmıştı. 

Ormana girdiğimiz andan itibaren fark etmiştim; birden yerle gök arasında 

kalan her şey sessizleşiyordu. Sanki çomak dağı, gövdesinde yürüyen iki 

karıncaymışız gibi bizi izliyordu. Sonra yine aniden her yerden bir hareket, 

ses, koşuşturma, çırpınma kopuyordu. Bir puhukuşu yakaladığı sincap 

yavrusunu penceresinde bekletiyor, koyu kahverengi tavşanlar önümüzden 

sıçrayıp kayboluyor, kayaların yüzünden damlayan sular taşlara çarpıyor, 

arılar yıkılmış ağaç kütüklerine girip çıkıyordu. Yine bütün bu sesleri, 

yüksek çamların, gürgenlerin rüzgara kapılmış dallarından gelen uğultular 

bastırıyordu.  

Şimdi bu sesleri ardından sızan sessizliği sonra yine başlayan çınlamaları 

mağarada dinliyordum. 

Sessizlik dinlenir mi? 

Onu da ormandan öğrenmiştim.  

Sessizlik uyuyan, sıcak bir annenin atan kalbi gibiydi. Derinin altında, 



 derinde, göğüs kafesinin arasına saklanmış, durmadan kımıldayan ama  

yalnızca kulağını dayadığımda hissedeceğim bir ritimdi.  

Taşa, ağaca çiçeğe, hatta düşmüş, tüyleri karmakarışık ölü bir kuşa  

dokununca bile, yanı yaşamda da, ölümde de o ayış vardı. Ona karmaşanın  

ona katılanın ona dönüşenin, ormanın donuna girenin duyacağı bileceği  

sessizlik işte buydu. (88-89) 

Ormanın kuşatıcı rahim gibi yuva olması dışında bu rahmin içindeki hayvanlar, 

bitkiler ve bu rahmin insanları besler Gökçe’yi. Burada insanlar özel olarak adları olmamakla 

birlikte hayvanlarına oğlum kızım diye seslenir, “Salur köyünde herkes birbirine oğlum, 

kızım, anam, babam diyordu belki”(48); aynı evi paylaşır, birlikte yaşarlar. Köyün 

insanlarının hayvanlarla kurduğu ilişki bir aile ilişkisidir. Kendi yolunu arayan Gökçe’yi Kara 

Orman yolculuğuna çıkartan vaka da bu ilişkilerden birinde patlar. Ayhan’la oyun oynadıkları 

bir sırada avlanmak üzerine konuşurken Ayhan: “Biz kuşa taş atmayız“ (68) şeklinde cevap 

verince, Gökçe çok sinirlenir. Sinirlendiği tam olarak nedir, “biz” diye ayrılanların dışında 

kalması mı? Yoksa Ayhan’ın onların masumluklarına katilliği yakıştıracak kadar kötü 

düşünceli olduğu için kendisine kızıp ona yansıtması mı? Gökçe’nin çok ileri gitmesi üzerine 

attığı taş bir sığırcığı vurur. İçindeki derinlikleri fark etmesinde en sancılı kısımlardan birisidir 

belki de bu kısım. O gece susulan yemek sofrası ve çatıda yalnız geçirdiği vakit. Maya 

Hala’nın teselli etmek yerine suçu ile yüzleşmeye bırakması ise irfan geleneğinin 

yansımasıdır.   

Birlikte Yaşamak: Armağan mı Kavga mı? 

  Anlatıda hayvanla bitkiler arasındaki uyumun bir tarafı yoktur. Yani insanla hayvan 

arasındaki ilişkide Ayhan gibi olmayı da tercih edebiliriz daha önce değindiğim Avcı Temur 

gibi de. Ama hayvanla bitki arasında karşılıklı olarak bir anlaşma vardır. Bunu en iyi şekilde, 

yine uyuz olan hayvanlara katran süren Maya Hala anlatır:  



Katran uyuza birebir gelir, ağaçlarla koyunların birbirine armağanı bu. Ardınç 

büyüyor,  bebe veriyor. Bebeden yağ çıkarıyoruz. Koyunlar iyileşiyor. Sonra 

bu köyün bütün sürüsü koruda otluyor. Ağaçların dibindeki otları tüketiyorlar. 

Hiç kurumuş ot bırakmadıkları için yangın tehlikesi kalmıyor; çünkü ardıç 

çıralıdır, ateşe dayanamaz hiç. Ayrıca gün boyu ağaçların toprağını 

gübreliyorlar. Ardıç varsa koyun var, koyun varsa ardıç yaşar. (61) 

Maya Hala’nın anlatımından sonra Gökçe’de hayvanlara katran sürmeye başlar. Başta 

kokudan midesi bulansa da çabuk alışır. Kuzuların iyileşince kendilerini Gökçe’nin koynuna  

bırakmalarına mest olur. “Galiba bir başkasının acısını alınca, insanın kendi ağrısı da 

geçiyordu (61) diyerek şifa olmanın verdiği şifayı keşfeder: “Kollarım tutmuyor, dizlerim 

titriyordu ama içim kuş gibi hafifti” (62). 

Hayvanla hayvan ilişkisi ise, ardıçla koyununkinden çok insanla-hayvan arasındaki 

gibidir. Dostluk da vardır, av da. Eserde geçen ceylan ile kurdun ilişkisi bu noktada çok 

belirleyici örnek teşkil eder. Avcı Temur’un kurduğu tuzaklara önce yavru ceylan yakalanır, 

ardından da yavru ceylanı yakalamak isteyen genç kurt. Maya ve Gökçe ikisini de kurtarıp 

yaşadıkları mağaraya getirir. Mağaranın iki ucunda ayrı ayrı tedavi ederler. “Av ile avcı bizim 

çatımızda koyun koyunaydı şimdi”( 94) diye ifade eder. Gece kalktığında ise Maya Hala’nın 

“Bir dizinde kurt bir dizinde ceylan uyur vaziyette görür” (a.y.).  Tüm bu olaylar sırasında 

ormanın rahminde doğuma hazırlanan Gökçe’nin de vakti az kalır. Maya Hala onu ormanda 

yalnız bırakıp gidince, kara ormanda tek başına hayatta kalır.  Kendi doğalarına aykırı 

davranmadan  hem ceylan hem kurt onu korur. Doğada birbirinden farklı canlılar birlikte 

yaşar. Bu birlikte yaşama düzeninde ardıç ile koyun arasında olduğu gibi armağan ilişkisi de 

bulunur, ceylanla kurt arasındaki gibi vefaya dönebilecek kavga da bulunur, Avcı Temur’unki 

gibi tercih edilen kötülük de bulunur.   

 



Gökçe’nin Sossuz Yolculuğu: Kör Amca’nın son rehberliği 

 Eserin başında köyün girişinde görülen kör amca bir de sona doğru görülür. Ormandan 

yeniden doğarak çıkan Gökçe kız: “Ben yolumu arıyorum. Ormanda kayboldum.” dediğinde 

ona “Kaybolmuş olsaydın beni bulamazdın. Yolunu arıyorsan o tamam” (104) diyerek 

kaybolmak ve yol aramanın farkını düşündürtür. Kayıp olan bulunamaz ya da dile gelemez, 

kayıplık yokluğa yakındır ama arayan aradığını bulur. Gökçe başından beri yürür, yani arar. 

Özünü arar, amacını sorgular. Okur olarak Gökçe’nin insan olma serüvenini deneyimleriz biz 

de. Yasin Koç’un tabiri ile: "İnsan, insanlığını maya ile bilir. Maya olmadan insandan 

bahsedemeyiz. İnsanın kendini bilmesinden de bahsedemeyiz. Maya, esastır, özdür. Mayasını, 

aslını esasını bilen, gönlüne gelen, gönlüne çalınan kelamı bilen kendini bilir. Kendini 

bilmenin insan olmanın esası mayadır. Anadolu maya demek öz demek”tir (s.y.).1 Bu noktada 

“Ana hatlarıyla söylersek iki doğuş düşünebiliriz. Birisi biyolojik doğuştur ana babadan 

doğuş. Öbürü de maya itibariyle söylersek asli doğuştur, kelamdan doğmaktır yani insan 

olmaktır. Kelamdan doğmayan Anadolu anlamında insan olamaz. Yani eli vardır, ayağı vardır 

kaşı gözü vardır ama bu öz itibariyle insan olmak demek değildir. Öz itibariyle insan olmak 

demek özünü kelama bağlamak demektir. Kelamdan doğmak demektir.”(s.y.). Gökçe de 

Maya Hala’nın ebeliğinde anlattığı hikâyelerle mayalanarak ormanda tekrar doğar. Maya Hala 

ardıçla koyun, ceylanla kurt, Gökçe ile doğa arasında birleştirici olandır. Ama tam bu süreçte 

aslında mayalanan Gökçe’nin kendisidir. 

Campbell yapıtında tek bir arketip kahraman ortaya koyar ve hangi coğrafyada olursa 

olsun aynı kahraman benzer yolculuğu yaşar durur der. Bu sebeple masal okumanın insanı 

yaşayacağı yolculuğa hazırladığı da söylenir. Gökçe’nin yolculuğu hepimizi kendi 
																																																													
1	Koç’un "Anadolu’da mayalanan konuşursa çok az konuşur, söylerse çok az söyler. Çoğu defa hiç 
söylemez. Ama özü vardır. Aradaki fark bu şekilde anlatılabilir." (s.y.) ifadesinin bir örneğini de 
Gökçe’nin şu sözlerinde görebiliriz: “Az yemekle bir kaç damla suyla yol almayı; çok çalışıp 
yorulmayı; üstüne derin, kesintisiz uykulara teslim olmayı biliyorum artık. “(107)  

	



yolculuklarımıza hazırlasa da burada üzerine durmamız gereken başka bir konu; tüm bu 

karakterlerin Gökçe’nin iç karakterleri olabileceğidir. Kendi özünü arayan Gökçe’nin içsel 

yolculuğunda karşılaştığı engeller ve rehberlerin hepsinin Kör Amca’nın da, Maya Hala’nın 

da yavru ceylanın da ehlileşmez kurdun da kendi içinde karşılaştığı kendine ait varlıklar 

olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu söylemlerde eserin varoluşçuluk kavramı ile okunabileceğini 

gösterir. Öznenin var olabilmesini nesnellikten çekip kendi içinde aramak Kierkegaard’ın 

nesnel hakikate yönelik eleştirisine götürür bizi. "Kierkegaard, insanın bizatihi kendi bireysel 

varlığına ait öznel tecrübelerinden ayrılarak hakikati bulamayacağını iddia eder. O, varoluşun 

bir vaka olduğunu, sürekli geliştiğini, bitmeyen bir süreç olduğunu bu yüzden de zihinsel bir 

çerçeve içerisine hapsedilemeyeceğini söyler” (Aktaran Çetin, 317).  Gökçe öznel 

tecrübelerinin içine  dönerek bir arama eylemi gerçekleştirir ve bu yolculuktan çıkışın yeni 

yolculuklara gebe olduğunu Gökçe ile beraber tüm okur anlar.  

 Benzer şekilde, Gökçe’nin köye doğru olan otobüs yolculuğunda okuduğu bir 

masalda: “Dünyanın en mutlu köyü, dönme ihtiyacı duyduğun köyündür” (31) deyişi Gökçe 

ile beraber okura: “Benim dönüp dolaşıp geleceğim bir köyüm, evim var mıydı acaba? Daha 

doğrusu dünyanın en güzel köyü neresiydi benim için” (32) sorusunu sordurtarak bu 

yolculuğa başlayıp, “Bazen ben kimim neyim  ne yapıyorum bilmiyorum, anlamıyorum”(73), 

“Hepsinin özü şu hayatta ne yapıyordum.”(106) soruları ile devam ettirse de en nihayetinde 

“Yüz tane cevabın olacağına bir tane sorun olsun.” (107), “Zaten hayat böyle bir şeydi. Önce 

anlamazsınız, sonra zaman size gösterir neyin ne olduğunu. Yeter ki acele edip sıkılmayın. 

Doğada güneş bile sabrettiği için doğuyor galiba.” (57) deme mertebesine getirir.  Maya Hala 

da tüm bu yolculuğun ve hakikati özetini sunar: “Şu dünyaya gelen herkesin bir yolu olur. 

Kimi korkar çıkmaya, kimi kaybolur, kimi düşse de kaybolur, kim düşse de kalkar, devam 

eder. Bu karar senin. Eğer ben varım dersen, o zor zamanlarında elini kalbine koy. Orada sana 

yol gösteren bir ceylan yavrusu ile, ehlileşmez bir kurt var” (108). 



 

Sonuç olarak, Gökçe’nin: “Bir tuhaf yaz beni avuçlarına almıştı, hem de hiç şikâyetim 

olmadan.”(64) demesi gibi Gökçe’nin Yolu ‘nda da bizi bir tuhaf eser sayfaları arasına alır ve 

her sayfada farklı bir anlam dünyasına götürür. Semih Gümüş’ün seçtiği gibi tam bir köprü 

kitaptır, Gökçe ile orman arasında, okur ile Gökçe arasında, insanla özü arasında bir köprü. 

Nihayetinde ne kadar derin olursa olsun acele etmezsek, bu anlam dünyalarında yürümeye 

devam eder, Gökçe’nin yolunu deneyimler ya da anlatının deyimiyle köprüler kurarak “Bir 

yolunu buluruz.” (111).  
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İsviçre’nin “Sesi Kısılmış” Çocuğu: “Heidi” 

Emine Saçmalı 

 Dosya 

Heidi sevimli, bir o kadar da içten tavırlarıyla birçok kültürden insanı etkilemiş bir 

Johanna Spyri karakteri. Yazarının önüne geçebilmiş ve dünyaya yayılmış olması hasebiyle 

önemli. Kimi kitabıyla kimi filmleriyle tanır onu, kiminin zihninde de son dönemlerde 

hakkında çıkan haberlerle yer etmiş olabilir. Heidi’nin romanı “mevsim-insan” ilişkisinin 

merkezîliğini vurgulayan “mevsim merkezli” bir konumda kurgulanmış, dünyanın birçok 

yerinde alımlanan önemli bir çocuk klasiği. Anlatısında ana karakter Heidi’nin “doğa”yla 

kurduğu samimi bağ, göze çarpan en temel vurgularından biri. Farklı okumalara imkân veren 

Heidi’yi bu yazıda uyarlamaları bağlamında ele alacağım. Burada metnin yakın okumasından 

çok alımlanma şekillerine bakıyorum. Gayem Türkiye’deki ve Dünya’daki konumunun 

durum değerlendirmesi olacak ayrıca burada İsviçre’de yaşanan son gelişmeleri de aktarmaya 

çalışacağım. Onun hangi kültürlerde bilindiği yani hangi dillere çevrilip uyarlamalarıyla kitap 

ve film şeklinde yer aldığı gibi sorulara da cevaplar arayacağım. Böylece Heidi'nin 

ürettirdiklerini bir araya getirmeye çalışacağım.   

1827 yılında doğup 1901 yılında ölen bir kadın yazar olan Johanna Spyri’nin Heidi’yi 

53 yaşında yazdığı söylenir.1 Bu durumda 1880’de2 yazılmış olan Heidi, orijinal metindeki 

anlatısında baharın da doğanın da tadını çıkaran diyebileceğimiz Heidi karakterinin hikâyesi 

üzerine kurulmuştur. Metnin girişinde çevredeki yeşilliğin yoğun olması tasviri önemli bir 

konumdadır. Anlatı, 5 yaşındaki Heidi’nin Dete teyzesiyle Alp Dağları’na doğru giden bir 

patika yolda yürümesiyle başlar. Frankfurt’ta iş bulan Dete teyzenin, Heidi’yi dağda yaşayan 

“sert” olduğu söylenen Büyükbabası’na bırakmasıyla devam eder. Heidi’nin aile hikâyesine 

bakıldığında babası marangozdur ve inşaatta çalışırken başına bir ağaç düşüp ölür. Kısa bir 

																																																													
1 Bu bilgiye Evrensel Kültür Dergisi’nde ulaşılmıştır. 
2 1880’de ilk basıldığı yayınevi Friedrich Andreas Perthes’dir.	



süre sonra da eşinin ölümüne dayanamayan anne ölür. Anne ve babasını kaybeden Heidi bu 

sırada 1 yaşındadır. Bakıma muhtaç olduğu için de Dete teyzesi 4 sene Heidi’yle ilgilenir. 

Anlatı, 5 yaşında Büyükbabası’nın yanına getirilmesi üzerine kurulmuştur. Keçileri otlatan 

Peter’le arkadaş olan Heidi’nin dağda Büyükbabası’yla huzurlu bir hayatı vardır. “Sert” 

olarak bilinen Büyükbaba, Heidi’nin gelmesinin ardından onun masum ve samimi 

tavırlarından etkilenerek yumuşamıştır. Bir zaman sonra Dete teyze gelir ve Heidi’yi yanında 

çalıştığı kişilerin yürüyemeyen kızı Clara’ya arkadaşlık etmesi için Frankfurt’a götürür. 

Büyükbabası’ndan ayrılmaktan hoşnut olmayan Heidi, Clara’yı sever ama yine de evini özler. 

Heidi’de uyurgezerlik başlayınca mecburen Clara’nın ailesi onu evine gönderir. Clara’nın 

hayata bakışını etkileyen Heidi, baharda onu ziyarete geleceği için arkadaşını dört gözle 

bekler. Bahar’la beraber Clara da Alp’lere, keçilerin yanına gelir. Clara’yı kıskanan Peter, 

tekerlekli sandalyesini uçurumdan yuvarlar. Bu hadiseden sonra Clara’nın yürümesi için 

gayret eden Heidi amacına ulaşır ve arkadaşı yürümeye başlar yazın sonunda ailesinin 

Clara’yı almaya gelmesiyle anlatı sonlanır.  

İnsanlardan izole sadece doğa merkezli bir hayat içerisinde yaşamayı tercih eden 

Büyükbaba, Kilise’ye Heidi’nin ısrarları sonucu gider. İnsanlardan pek hoşlanmayan 

Büyükbaba’nın Kilise’ye sosyal karşılaşma mekânlarından olması sebebiyle gitmeyi tercih 

etmediği görülmektedir. Ancak Heidi’nin gelmesi onun “sert” tanınmasının ardındaki 

yumuşaklığı ortaya çıkarmıştır. Heidi’ye verilen bu rol metnin içerisindeki “kırılma”ların 

başlama sebebi olarak Heidi’yi görme imkânı vermektedir. Clara’nın hayatındaki yalnızlıktan 

kurtulma ve yürüyebilmesi gibi “dönüşüm”ler, Heidi’nin hayatına girip onu samimiyeti ve 

cesaretiyle desteklemesi sonucu olmuştur. Şarkısında3 da anlatısında da vurgulanan doğayla 

doğada “mutlu” olan Heidi’dir. “Mevsim”in hayatın merkezinde olduğu vurgusuyla 

oluşturulmuş bir anlatı kurgulanmıştır. Büyük şehirlerdeki zorunlulukların aksine mevsimin 

																																																													
3 Ekte oijinal metin ve çevirisiyle mevcuttur.  



getirdikleri üzerine kurulu olma söz konusudur. Edebiyatta mevsimlerin hayatı belirleyici 

olma vurgusu özellikle köy romanlarında çok sık işlenen mevzûlardandır. Burada da baharın 

gelmesi vurgusu doğanın baharla güzelleştiği anlatısıyla sunulmuştur ve bu süreç Heidi’yi 

baharı arzu eden bir çocuk olarak aktarmıştır. Baharın gelmesini bekleme motifi de baharda 

havaların güzelleşmesiyle “mevsim”in etken konumunu gösteren bir bakışın yansıması olarak 

okunabilir. Clara’nın gelişinin ancak baharda olabilmesi de bu durumu gösterir niteliktedir. 

Bahara ve doğaya sempatiyle bakan Heidi’nin doğayla iç içe geçen hikâyesi tabiatta olan 

renklerin ve canlılığın aktarımıyla kurgulanmıştır. Metnin içerisindeki tasvirler de mekânın ve 

metindeki görsel boyutun önemli bir konumda olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Sinematografik yapıya imkân vermiş olduğu hakkında yapılmış birçok sinema filmi, 

animasyon gibi görüntü sanatlarına uyarlanabilmiş olmasıyla kanıtlanmıştır. 

Yazının başlığında İsviçre ve Heidi ilişkisinin “gerilimli” olduğunun altını çizdim. Bu 

gerilimli ilişkinin temel sebebi olarak Heidi’nin çıplak ayaklı “köle çocuğu” olması 

gösterilmektedir (Akyürek, s.y.). İsviçre’de bir dönem köle çocukları, devlete borcu bulunan, 

boşanan, fakir aile çocukları, yetimler, ailesi cezaevinde olan ya da kendisi suç işleyen 

çocuklar, devlet ve kilise aracılığıyla çalıştırılmak maksatlı başka ailelerin yanına yerleştirilip 

onların yanında her türlü sömürüye maruz kalmışlardır (Akyürek, s.y.). İsviçre’deki 

“verdingkinder” denilen bu kölelik sistemi 1981 yılına kadar tam olarak yasaklanmamıştır 

(Gut, s.y.). Köle çocuk olduğu çıplak ayaklarından anlaşılan Heidi gibi çocuklarla ilgili 

yapılan araştırmalarda bu çocuklara ağır psikolojik travmalarının sonunda Travma Sonrası 

Stres Bozukluğu(TSSB) teşhisi konmuştur (Küffer vd. s.y.). Ayrıca ağır şartlarda çalıştırılan 

bu çocukların tecavüz ve şiddete mâruz kalmış oldukları kayıtlarda mevcuttur. Bu çocuklarda 

ağır şartlara dayanamayarak erken ölümler de sıkça görülmüştür. Christoph Schilling 2004 

yılındaki bir yazısında, İsviçre’deki tarihçilerin köle çocuk meselesini ele almayarak sessiz 

kalmış olduklarını ifade etmektedir (s.y.). Bu durum İsviçre’nin geçmişindeki köle 



çocuklarıyla olan “gerilimli” ilişkisinin göstergelerindendir. 28 Kasım 2004 yılında Zürih’te 

yapılan kongreden sonra köle çocukların kalkınma ihiyaçlarının olduğu ifade edilmiştir ve 

aynı sene “Çalınmış Çocukluk” isimli bir dernek kurulmuştur. İsviçre’nin  Bauernzeiturg 

gazetesindeki bilgilere göre, bu dernek daha sonra 5 Kasım 2017’de biten 9 yıllık “Verding 

Çocukları Konuşuyor” isimli bir sergi oluşturmuş, İsviçre’nin 12 farklı yerinde turneye 

çıkmıştır. Bu sergi sonrasında İsviçre’deki tabuların yıkılmaya başlandığı söylenmektedir. 

Serginin ardından son gelişmelere göre ise, maddî gücüyle bilinen İsviçre, Şubat 2018’de 

çıkan Limmattaler gazetesinde zamanında çalıştırılan çocuklara 20000-25000 frank arası özür 

parası vereceğini duyurmuştur. Devlet bu insanlar için 31 Mart 2018’e kadar başvurabilme 

zamanı vererek bu kişilerin nakit para ve yardım talebinde bulunabileceklerini belirtmiştir. 

Ayırdığı bütçe de 300 milyon franktır. Bu zamana kadar gelen talep sayısı Devlet tarafından 

5285 olarak açıklanmıştır. Ancak daha çok mağdurun yaşadığı da tahmin edilmektedir. 

İsviçre’nin tahminine göre sayı 12000-15000 arasında bulunmaktadır. Son dönemde böyle bir 

hareketin gerçekleşmesi umut vadetse de tahmin edilen sayının yarısının bile talepte 

bulunmamış olması korku faktörünün etkili olup olmadığı sorusunu sordurmaktadır. Süreç 

içerisinde neler olacağı zaman içerisinde görülecek. Kanaatimce köle çocuk gerçeği, 

Heidi’nin sevimliliğini, samimiyetini ve masumiyetini daha çok görünür kılmakta ve Johanna 

Spyri’nin 1880’de iyi kalpli çizilmiş bir köle çocuk kurabilmiş olmasının da ne kadar kıymetli 

olduğunu göstermektedir.  

Türkiye’de akademik alanda hakkında nâdir inceleme bulunan Heidi ile ilgili sadece 

bir yüksek lisans tezi vardır. “Johanna Spyri’nin Heidi Adlı Eserinden Yola Çıkarak 

Yayınevlerinin Çeviri Çocuk Edebiyatı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” isimli tez İnanç 

Bakkalbaşı tarafından 2009 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yapılmıştır. Bu çalışma Heidi 

çevirilerinin oluşturulmasında yayınevlerinin yayın politikalarının çeviriye etkisinin olup 

olmadığını mukayeseli bir biçimde incelemeyi hedeflemiştir. Tezde 5 Heidi çevirisi ele 



alınmıştır. Çevirilerinin incelendiği yayınlar şunlardır: Türkiye İş Bankası(2007), Bordo 

Siyah(2006), Timaş(2000), Nehir(2005) ve Engin(1993) (83). Bakkalbaşı tezde, çevirilerin 

farklı çeviri ve kültür anlayışlarının aynı metin üzerindeki müdahalelerinin farklılıklarını 

göstermiştir. Bakkalbaşı, çevirilerdeki farklılığı yayınevlerinin anlayışlarına göre ayrıştırarak 

yakın okumayla incelemiştir. Dr. Hüseyin Emin Öztürk’ün kaleme almış olduğu Batı Çocuk 

Klasiklerinde Temel Değerler kitabında Dünya Çocuk Edebiyatı’nda yaygın olan 5 kitap 

temel değerler bağlamında incelenmiştir. Karşılaştırmalı bir biçimde ele alınan kitaplar 

şunlardır: Robinson Crusoe, Pollyanna, Heidi, Pinokyo, Tom Sawyer. Çalışmanın en önemli 

kısımlarından birinin metnin sonunda yer alan anket olduğu söylenebilir. 1000 öğrenci 

üzerinde yapılan ankette yer alan incelemeler şu şekildedir: En Çok Okunan İlk Beş Eser, En 

Çok Sevilen İlk Beş Eser, Eserlerin Kız ve Erkek Öğrencilere Göre Okunma Oranı. En çok 

sevilen eser 905 kişiyle Heidi’dir, kız öğrenciler arasında en çok okunan 530 civarında Heidi 

iken; erkek öğrenciler arasında Robinson Crusoe 720 civarıyla ilk sıradadır (Öztürk, 201). 

Anket sonuçları da Heidi’nin sevilen bir karakter olduğunu kanıtlar niteliktedir. Dünyada 

yaygın olmasının sebebi anlatısının gücünden mi yoksa sunulma şeklinden ya da 

popülerliğinden mi ele almak gerek ancak kanaatim popülerlik mevzusunun dönemsel olması 

sebebiyle Heidi'yi kapsayamayacağı. 1880’de yazılmış bir metnin hâlâ alımlanıyor olması da 

Heidi’nin etki gücünü gösterir boyutta. Neden hâlâ alımlanıyor sorusunun cevabını “güç ve 

çeviri” ilişkisi bağlamlarında ele almak mümkünken Heidi’nin muhtevasının ve anlatıdaki 

kurgusunun da göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyim.  

Son olarak Heidi’nin uyarlamaları ve çevirilerinin genel durumunu yakından görmeye 

çalışacağım. Birinci odak noktam Türkiye’deki uyarlamaları, ikincisi de Dünya’daki 

karşılığını aramak olacak. Heidi’nin Türkiye’ye ilk gelişi Millî Kütüphane verilerine göre, 

1944’te Öğün Yayınları’nın bastığı “Heidi Dağlarda” ve “Heidi Öğrenimde” isimli iki cilt 

halindeki çevirilerle olmuştur (Bakkalbaşı, 43). Bugün Türkiye’de Heidi'nin asıl versiyonunu 



okumak istediğinizde ise ulaşmanız pek kolay değil. Kitap "çocuklar için" kategorisinde 

değerlendirilmekte bu sebeple de uyarlamalar ve çeviriler daha çok çocuk yayınında. Son 

dönemde özgün hâlini Türkiye İş Bankası çevirmiş fakat o da revizyona gittiği için, şu anda 

satışta metnin “aslı”na ulaşılamıyor. Kitabın yayına hazırlandığı ve kısa zaman sonra 

ulaşılacağı söyleniyor. Yani metnin orijinal metin çevirilerinden çok kısaltılmış uyarlamaları 

kitap piyasasında yer almakta. Elimde bulunan iki çevirisinde de sayfa ve bazı karakterlerin 

isimleri tutarsız. Örneğin 1992 Timaş yayınları çevirisinde Peter tercih edilirken; 1974 Işıl 

yayınları çevirisinde Piyer tercih edilmiştir. Timaş’ın sayfa sayısı 304 iken; Işıl’ın 143’tür. İki 

çeviride punto vb. farklı da olsa aradaki mesafe uyarlamalardaki “esnekliği” gösterir 

boyuttadır. 2016 yılında TRT Çocuk çizgi filmini yayınlamaya başlamış. Şu anki güncel 

yayın akışında yer vermediği Heidi’ye internet sitesi üzerinden ulaşım ise serbest. İnanç 

Bakkalbaşı da tezinde 2009’da piyasada yer alan çevirileri listelemiş (84). Dünyadaki 

alımlanmasına bakıldığında Heidi birçok ülkede bilinmektedir. Yaklaşık 50’den fazla dile 

çevrilmiştir, bu sayı dünyadaki bilinirliğini gösteren en büyük göstergelerdendir. Sinema 

dünyasına uyarlanması ilk 1937’de Allan Dwan’ın yönetmenliğinde olmuştur ancak burada 

Heidi’nin ayağı çıplak olarak sunulmamıştır. Japonya, Amerika, Almanya, İngiltere ve 

Türkiye gibi ülkelerde çizgi film, sinema, anime gibi uyarlamaları gösterilmiştir. Heidi’nin 

1937 sonrasındaki üretimine bakıldığında çok yoğun bir artış olduğu görülmektedir. Nihâî 

noktada, Heidi’nin alımlanması dünyanın birçok yerinde benzerdir. Baharın, doğanın keyfini 

çıkaran Heidi karakteri, mutluluğun ve iyiliğin temsilcisi konumunda olup çevresindekileri 

“dönüştürme” gücüne sahip olarak kurgulanmıştır. Ayrıca bu dönüştürme gücü anlatısındaki 

temel taşlardan olan “mevsim merkezî”likle birlikte sunulmuştur. 4 

																																																													

4 İsviçre’de yaşayan ve okuyan, Almanca kaynaklardaki bilgilere ulaşmamı sağlayan arkadaşım Sevde Çelik’e 
teşekkür ederim. 
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Ek 1 

Heidi Şarkısının Sözleri5          

Heidi 

Holadio, holadio 

Heidi, Heidi 

-Heidi, Heidi 

Deine Welt sind die Berge 

-Senin dünyan dağlardır 

Heidi, Heidi 

-Heidi, Heidi 

Denn hier oben bist Du zu Haus’ 

-Yukarılarda evindesin 

Dunkle Tannen 

-Kara çamlar 

Grüne Wiesen im Sonnenschein 

-Güneş açtığında yeşil çimenler 

Heidi, Heidi 

-Heidi, Heidi 

Brauchst Du zum Glücklichsein 

-Mutlu biri olmalısın 

Heidi, Heidi 

-Heidi Heidi 

Komm nach Haus 

-Eve gel 

Find’ Dein Glück 

-Mutluluğu bul 

Komm doch wieder zurück 

-Ama tekrar geri gel 
																																																													
5	Çeviriyi	şarkıçevirileri	sitesinden	aldım.	2015	yılında	Merve	Demir	tarafından	yapılmıştır.	
https://www.sarkicevirileri.com	
	



Dort in den hohen Bergen, lebt eine kleine Maid. 

-Orada yüksek dağlarda küçük bir kız yaşar. 

Gut Freund mit allen Tieren, ist glücklich alle Zeit. 

-Bütün hayvanlarla iyi arkadaştır ve her zaman mutludur. 

Im Winter wie im Sommer, auch wenn all die Herden ziehn. 

-Kışın da yazın gibi sürüler çekildiği zaman bile. 

Am Morgen und im Abendschein, wenn rot die Alpen glühn! 

-Sabah ve akşam olduğunda kızıllık alplerinde kapladığında! 

Heidi, Heidi 

-Heidi, Heidi 

Deine Welt sind die Berge 

-Senin dünyan dağlardır 

Heidi, Heidi 

-Heidi, Heidi 

Denn hier oben bist Du zu Haus’ 

-Yukarılarda evindesin 

Dunkle Tannen 

-Kara çamlar 

Grüne Wiesen im Sonnenschein 

-Güneş açtığında yeşil çimenler 

Heidi, Heidi 

-Heidi, Heidi 

Brauchst Du zum Glücklichsein 

-Mutlu biri olmalısın 

Heidi, Heidi 

-heidi heidi 

Komm nach Haus 

-Eve gel 

Find’ Dein Glück 

-Mutluluğu bul 



Komm doch wieder zurück 

-Ama tekrar geri gel 
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