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Hakkımızda
-

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

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

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

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

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

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

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

Dolayısıyla evet, karşılaştırmalı edebiyatla da ilgileniyoruz.

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

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

dair farkındalık yaratmak.

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

ALTERNATİF BİR ENGELLİ ANLATISI:  FARKLI AMA AYNI 

  

 Feridun Oral, hem yazarı hem de çizeri olduğu eserlerinden biri olan Farklı Ama 

Aynı’da, “sürüdeki diğer yavrulardan biraz farklı doğan” bir oğlağın yaşantısını -

doğumundan anneliğine kadar- konu edinir. Anlatı, yeni doğan bir oğlağın “bacaklarındaki 

güçsüzlüğünü” fark eden çobanın, onu kucağına alıp ağıla kadar taşıması ile başlar. Oğlağın 

“ön bacakları tutmuyor”dur ve “bu haliyle yürümesi imkânsızdır”. Böylelikle anlatıcı 

anlatıya farklılığın farkında olunması gerektiğine dikkat çekerek başlar. Bu hususta metnin 

ana kahramanının engelli bir karakter olması çocuklarda empati kurabilme becerisinin 

gelişimi açısından da önemlidir. Zira, bu tip okuma pratikleri ile “yaşamında hiç engelliyle 

karşılaşmamış çocuk, engellilikle bir çocuk edebiyatı eseri aracılığıyla tanışıp dışlayıcı 

değil, dâhil edici bir bakış geliştirebilir” (Gürdal 44).  

 Türk çocuk edebiyatında engellilik genellikle “özürlü” ve “sakat” ibareleriyle ifade 

edilegelmiştir. Konu ile ilgili yapılan son dönem çalışmaları bu ifadeler yerine “engelli” 

ifadesinin kullanılması gerektiğini vurgular. Öte yandan engelli yerine “istisna çocuklar” 

tabirini kullanan yazarlar da vardır. Bu yazarlar “istisna çocukların” “çok boyutlu karakterler 

olarak çizilmesinin” üzerinde durmuşlar ve anlatılarında “engelli çocukları kahraman gibi 

göstermekten” kaçınılması gerektiği gibi okura “acıma ve anlayışa muhtaçmış duygusu 

vermekten de kaçınmak gerektiğini” vurgulamışlardır (Gürdal 51). Bu noktada dilin 

kullanımı empati becerisini geliştirme açısından da ayrı bir öneme haizdir. Zira, “olumlu dil 

kullanımı insanın benlik algısında olumlu etki” gösterir (Gürdal 135). Nitekim Farklı Ama 

Aynı metninde de anlatıcı “farklı” sözcüğü ile  hem aynı hem de farklı çocuk okurların 

üzerinde olumlu bir etki yaratır. Ancak bu etki tek başına yeterli midir?  



 

 

 Ayfer Gürdal Ünal, Türk Çocuk Edebiyatı’nda Engellilik (1969-2009) eserinde iyi 

bir engellilik anlatısında anlatının merkezinin engelli kahraman üzerinde toplanması 

gerektiğini vurgular ve kahramanın iç dünyasını en iyi aktarabilecek şekilde bir anlatım 

şeklinin eserin yazılış amacına hizmet edebileceğini söyler. Bu nedenle bu konuyu işleyen 

bir edebiyat eserinde, engellinin iç dünyasını en iyi şekilde aktarabilecek anlatıcının “engelli 

bir ben anlatıcısı” olması gerektiğini ifade eder (111). Feridun Oral’ın söz konusu eserinde 

ise konuşamayan bir kahraman ana karakter olarak okurun karşısına çıkar. Bu noktada 

metnin engelli kahramanının bir oğlak olması -Piaget’in çocuk gelişiminde animizm evresi 

hakkında olan düşünceleri ile birlikte değerlendirildiğinde- muhatap çocuk okurun 

karakterle empati kurabilmesini kolaylaştıracak bir etmen olarak belirir.1  

 Öte yandan anlatıcının duygu geçişleri de anlatıda yer almalıdır. Bu noktada Farklı 

Ama Aynı eserinin anlatım tekniği iyi bir örnektir. Şöyle ki bu anlatıda diğerlerinden farklı 

doğan oğlağı, çoban “hemen fark edip” kucağına da alsa, oğlak ağıla gelene kadar 

durmaksızın ağlar. O günden sonra çoban onu “heybesinde taşır”. Bir taraftan diğer yavrular 

da “hızla büyüyüp” geliştiklerinden otlakta koşup oynarlar. Çobanın heybesindeki yavru 

oğlak ise “keçi taklidi” yaparak bu oyunlara katılır. Arkadaşları ise ona değil, onun yaptığı 

keçi taklidine gülerler ve “birlikte çok eğlenirler”. Tabii her zaman böyle neşeli bir ortam 

yoktur. Çoban bazen kaval çalar ve küçük oğlak da hüzünlenerek “arkadaşları gibi sıçrayıp 

oynamayı, dağlarda tepelerde koşmayı hayal eder”. Çobansa bu duruma daha fazla kayıtsız 

kalamaz ve bir gün sürüdeki herkes otlarken “küçük oğlağa bakarak yere bir şeyler” çizer, 

düşünür. Önce “yamaçtaki fındık ağacından dallar” keser. Sonra “onları eğip bükerek sepet 

gibi örmeye başlar”. “Ertesi sabah çoban, sürü ağılda uyurken, küçük oğlağı kucağına alıp 

avluya çıkarır”. Yaptığı şey “değişik bir bisiklettir”.2 Çoban oğlağı bisiklete bindirir ve 

arkasından yavaşça ittirir.  

                                                
1 Piaget, animizm ve çocukta bilişsel gelişim evreleri için bkz. Dr. Şenay Yapıcı ve Mehmet Yapıcı, “Çocukta 
Bilişsel Gelişim”, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 1 (Mart 2006). 
2 Bu bisiklet aslında “ortez” dir. Yazıda anlatımdaki ifadeye bağlı kalarak “bisiklet”i kullanmayı tercih ettim. 



 

 

 Oğlak önce şaşırır, bir süre ne yapacağını bilemez. Sonra “gövdesinin ağırlığını” 

verdiği, “arka ayaklarının üzerinde durabildiği bu bisikleti adım adım kullanmaya başlar. 

Artık “sevinçle meliyor”dur. O kadar yüksek sesle “meler” ki sürünün kalanı da uyanır. O 

da hemen annesinin yanına gider. Anlatının bu bölümünün çiziminde sürünün kalanı oğlağı 

güler yüzle sadece izler. Bu noktada sürünün bu gelişmeye verdiği tepkinin yalnızca 

“yüksek sese uyanmak” olması da anlatımın önemli ayrıntılarından biridir. Zira, bu 

anlatımla birlikte sürünün kalanı farklı oğlağın farklı bisikletine olağan bir durummuş gibi 

yaklaşır. Zaten oğlak da “o günden sonra sürüsüyle birlikte dağlara tırmanır”, hatta “sürüye 

yeni katılan küçük kuzuları, oğlakları sırtında gezdirip, dolaştırır”. Böylelikle anlatıda oğlak; 

üzüntüsü, sevinci, kaygısı, heyecanı ve -hatta anlatının sonunda bir keçiyi sevmesi- ile 

birlikte birçok duygudan örülü bir birey olarak resmedilir. Nitekim bir zaman sonra da oğlak 

“genç bir keçi” olur ve “çoban ona daha büyük bir bisiklet yapar”. Bu ayrıntı da önemlidir. 

Zira, anlatıcıyı Ayfer Gürdal’ın tezinde belirttiği sekiz tipten birine denk düşmekten kurtarır.  

 Ellen Rubin ve Emily Watson’ın araştırmalarına göre “edebî eserlerde farklı engelli 

kalıp tiplerin varlığı” söz konusudur ve bu tipler sekiz ayrı başlıkta toplanır (Aktaran Gürdal 

46). Bu tiplerin altıncısı, “kendisinin en büyük düşmanı olarak kendisine acıyan engelli”dir.3 

Bu tipin olduğu anlatılarda, “engelli eğer üzerine giyindiği acı duygulardan sıyrılırsa hemen 

yaşama karışabileceği düşünülen bir tip olarak çizilir. Halbuki toplum tarafından gerçekten 

kabulün önünde engel oluşturan, toplumun yapısından gelen, iletişimsel, mimari tutuma 

yönelik engeller vardır. Engellinin kendi olumsuz duygularından arınırsa hemen yaşama 

karışabileceği söylemi toplumun yapısından gelen engelleri dikkate alınmadan geliştirilmiş 

bir söylemdir.” (46-47). 

 

                                                
3 Bu çalışmamda 2011 yılı basımını kullandığım Türk Çocuk Edebiyatı’nda Engellilik: 1969-2009 metninde bu 
maddeler yedi maddeymiş gibi numaralandırılmıştır. Ancak yazarın anlatımı dikkate alındığında aslında sekiz 
tip olduğu, numaralandırılırken bir paragrafın atlanarak kaydırma yapıldığı görülür. Bu nedenle yazımda 
yazarın anlatımında olan sekiz tipi esas alarak basımda “5” olarak gösterilen tipi yazarın ifadesiyle “altıncı” 
olarak belirttim.  



 

 

İlk bakışta Farklı Ama Aynı’nın ana kahramanına çobanın yaklaşımı da bu söylemle 

benzerdir. Ancak metnin mekânı ve çobanın oğlak büyüyünce yaptığı bisikleti de büyütmesi 

bu benzeşime imkân vermez. Zira, mekân kırlardır ve ana kahraman için şehirdeki gibi onun 

yaşamını zorlaştıracak sosyal engeller -merdivenler, toplu taşıma vb.- bu mekânda söz 

konusu değildir. Çoban ise bu davranışıyla örnek bir tutum sergiler ve böylelikle engelli 

birine yardım söz konusu olduğunda onun fiziksel gelişim özelliklerinin de dikkate alınması 

gerektiğini yansıtmış olur. 

 Anlatının sonuna gelindiğinde ise artık genç olan keçi, “erkek bir keçiyi, 

boynuzlarına dolanan sarmaşıktan kurtarır” ve onun yakın arkadaşı olur. O zamana kadar 

cinsiyetini bilmediğimiz oğlağın kadın bir keçi olduğunu öğreniriz. İki keçi birbirlerinden 

“hiç ayrılmazlar” ve bu birliktelikten “biri siyah diğeri beyaz” ve “annelerinden farklı ama 

aynı” olan iki yavru dünyaya gelir. Yaşam olağan seyrinde devam eder. 
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Ayşenur Gülsüm 

Parmak Uçları’nı Kalıplaşmış Engelli Anlatılarından Ayıran 

 

Seran Demiral’ın 2014 yılında okurla buluşan Parmak Uçları isimli gençlik romanı, 

çocuk edebiyatımızda engelliliğe dair kaleme alınmış sayılı eserden biridir. Demiral, 

“engelsiz” karakter Işık’ı başkahraman; biri doğuştan diğeri sonradan görme yetisini 

kaybetmiş Doğan ve Mert’i ise yan karakter olarak çizmesine rağmen kalıplaşmış engelli 

anlatılarının dışına çıkar.1 Anlatının çizgi dışı tavrının, hatta kalıpları ters yüz etmesinin 

sebebi; Doğan ve Mert’in çokboyutlu karakterizasyonları ile alışılagelmiş engelli 

karakterlerden çok daha sahici kılınmaları ve Işık’ın kendini tanıma, “tamamlama” sürecinin 

belirleyici faktörü olarak çizilmeleridir. 

Parmak Uçları’nı Bildungsroman Olarak Okumak 

 Parmak Uçları, kahramanlarının sadece ortaokuldan liseye geçiş dönemlerini konu 

alması bakımından bir gelişim romanı (entwicklungsroman) gibi görünse de başkahraman 

Işık’ın kim olduğunu ve ne istediğini keşfederek finalde bireysel olgunluğa erişmesiyle 

bildungsroman özelliği gösterir. Kitabın açılış sahnesinde Işık, banyo aynasının karşısındadır. 

Okur onu, dayanılmaz bulduğu “siyah noktalarını” sıkarken görür. Yüzeysel anlamda 

bakıldığında siyahın, karanlık olanın rahatsız ediciliğine kitaptaki ilk işaret burada verilir. 

Nasıl göründüğünü ve güzellik çirkinlik meselesini çok fazla dert edindiği, söylem ve 

tavırlarıyla hissettirilir. Finalde onu bu kez odasında görür okuyucu: “Işık boy aynasının 

karşısında[dır], ancak gözleri kapalı[dır]” (155). Çünkü artık “nasıl göründüğünü değil, 

aslında kim olduğunu önemseyen” (117) bir bilinç içerisindedir. Bu bilinçlenme serüveninde 

başyardımcıları “onu göremeyen, sadece kim olduğuyla ilgilenen” engelli dostlarıdır. Franco 

																																																													
1	Çocuk ve yetişkin edebiyatlarında yer bulmuş engelli karakterlerin anlatı kalıpları için bkz. 

Ayfer Gürdal Ünal, Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009, (İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2011).	



Moretti’nin bildungsroman türünün bir özelliği olarak vurgu yaptığı üzere roman, ayna 

sahnesiyle açılıp yine aynı şekilde final yaparak; inşa edilmesi hedeflenen kimliğin ortaya 

çıkmasıyla kendisini tamamlar (aktaran Mercan 8). 

Işık, dönüşüm süreci içerisinde üvey annesi Yelda ile aralarındaki gerilimi çözer. 

Fakat tüm anlatı boyunca “evdeki çatışma” olgusunu oluşturan ve Işık’ın bir türlü çözemediği 

problem; babası ile arasındaki iletişim kopukluğudur. Bu noktada, babasının Işık’ın tiyatro 

okumasını ve erkek arkadaşı ile arasındaki ilişkiyi onaylamadığını da hatırlayalım. Öyleyse 

Işık’ın finalde, erkeklerin dünyasına karşı da bir duruş sergilediğini söylemek mümkündür. 

Bu detay Parmak Uçları’nı türsel açıdan kadın bildungsromanına da yakınlaştırır. Roman, 

aynı zamanda bu türün bir özelliği olan “sonu kesilmiş” (truncated) finale de (aktaran Mercan 

10) sahiptir: Işık’ın babası ile diyaloguna şahit olmaz okur, kati bir final yoktur, yoruma 

açıktır. Çünkü konuşmalarından çıkacak nihai kararın hiçbir önemi yoktur; Işık’ın konuşmak 

için bir kez cesaret göstermesi, o cesur kıza dönüşmesi esastır. 

 Derrida’nın ifadesiyle bir eserin tek bir türün örneği olmasına imkân yoktur; türe 

aidiyet değil katılım söz konusudur çünkü. Tür kanunu tam anlamıyla bir bulaşma ilkesi, saf 

olmama yasasıdır (206). Parmak Uçları’nın farklı türlerle kesişim noktalarını belirleme 

çabası; eserin derdini ve okura işaret ettiklerini keşfedebilmek açısından önemlidir sadece. 

Metni çocuk edebiyatı ürünü kılan, gelişim romanı özelliğine eklenen çocuğa görelik ilkesidir 

örneğin. Bildungsromanların kendini keşfetmiş, bireysel olgunluğa erişmiş 

başkahramanlarının tesiri de metnin çocuk okur üzerindeki dönüştürücü gücünü büyük oranda 

artırmaktadır. Genç bir kadın olarak duruş sergileme meseleleriyle zenginleştirilmiş Parmak 

Uçları’nı, engelli anlatıları içinde özel bir yere koyan ise “sağlıklı” başkahraman Işık’ın 

değişimini, engelli yan karakterler aracılığıyla gerçekleştirmesidir. Engellinin daha çok 

“gören” ve öğreten, engelsizin ise ilk defa dikkat kesilen ve öğrenen taraf olarak çizilmesi; 



engelliye hak ettiği olgunluk ve söz hakkının sağlanması açısından Parmak Uçları’nı kalıp 

engelli anlatılarından uzak ve daha derin bir yerde konumlandırır. 

Parmak Uçları’nın Olumsuz Anlatı Tonu ve Kurgusal Uyumsuzlukları 

 Parmak Uçları’nın bu özel konumunu sıradanlaştıran, derinleşme çabasını yüzeye 

çeken diline dikkat çekmek, metni bütünlüklü okuyabilmek adına önemli olacaktır. 

Demiral’ın anlatıcısı, kahramanlarının duygu tanımlarını ve yeni duyguları keşiflerini -bilinçli 

yahut değil- daima olumsuz duygular üzerinden kurar. Bu durum tüm olumlu mesajlarına, 

dönüşüm vurgusuna rağmen metnin okurda bıraktığı hissi, anlatı tonunu olumsuza doğru 

sürükler. Okurun, kitabın en olgun ve (gözlerinin keskinliği ile tanınan kuşlarla aynı ismi 

taşıyan) âmâ karakteri Doğan ile ilk karşılaşması bu açıdan anlamlıdır: “Onların varlığını da 

tıpkı kendi varlığı gibi, görmüyor da biliyordu. Seslerini duyuyor, dokunuyordu onlara. 

Ağabeyine sesini yükseltiyordu bazen; sinirlendiğinde kız kardeşinin saçını çektiği oluyordu. 

Duru’nun çekilecek uzunluktaki saçı ile kendi kısa saçını kıyaslayabiliyordu böylece” (11). 

Doğan’ın, kardeşinin saçını okşayarak severek tanıması mümkünken ve güzelken, onun 

yerine “çekmesi”; ağabeyi ile sohbet ederek onu tanıyabilecekken sesini yükseltmesi okurda 

olumsuz, rahatsız edici bir etki bırakır. Metnin geri kalan kısmında Doğan’ın başka hiçbir 

hırçınlığının görülmeyeceği de düşünülürse; bu sadece bir anlatı tonu problemi değil kurgusal 

uyumsuzluktur da.  

 Romanda, yeni bir duygu keşfinin yine olumsuz bir tecrübeyle kazandırıldığı detaylara 

bir başka örnek; görme yetisini sonradan kaybeden Mert’in denize girme korkusunu yendiği 

sahnedir: 

Hep denizden tehlike bekleyip de denize yanaşmadığı günler içinde, tehlike ummadığı 

yerden gelmişti: kumdan. Kumun içindeki farklı büyüklükteki tanelere dokunuyor, 

kum taneleri arasındaki doku farklarını hissediyordu parmaklarıyla. (…) İşte böyle bir 

anda kendini kumsalın hâkimi zanneden bir başkasıydı tehlikenin kaynağı: akrep.  



Apar topar hastaneye gidip iğne yaptırdıkları akşamüzeri, sondan ikinci akşamıydı 

Mert’in. Ummadığı yerden gelen tehlike, cesaretini geri kazanmasını sağlamış, gözü 

kapalı yüzmek konusunda isteğini kamçılamıştı (141-142). 

Kaş’ta yaşayan teyzesi Feyza’nın yanına tatile giden Mert, eskiden denize girmeyi çok sevdiği 

halde gözleri kapandıktan sonra yüzmeye cesaret edemez. Çoğu vaktini kumda geçirmeye 

başlar ki bir akrebin sokmasıyla kumsalda kurduğu “güvenli ortamı” da bozulur. Denize 

girmeye cesaret edemeyen bir çocuğu akrep soktuğunda (ki bunun travmatik etkileri dahi 

olabilir) kumsalın da tekinsiz olduğunu düşünüp iyice eve çekilmesi, daha tedirgin yaşaması 

beklenir. “Güvenli” olduğunu düşündüğü ortamda tehlikeyle karşılaşmanın bir çocuğa “her 

yerde tehlike var, öyleyse hepsinin üstüne gitmeliyim, daha cesur olmalıyım” duygusunu 

vermeyeceği, en azından bu duygu geçişinin doğal ve kolaylık içerisinde yaşanmayacağı 

açıktır. Düşünülmüş ve incelikli şekilde kurgulanmış bir çocuk edebiyatı ürününde, çocuk 

kahramanın cesaret duygusuna “sokulma” tecrübesiyle erişmemesi gerekir. Bunun yerine 

duygu geçişinin çok daha yapıcı kurulması ve okurun kendi dünyasında da keşfedebileceği bir 

yolun, çözümün işaret edilmesi daha anlamlıdır. 

 Işık’ın Mert’i ilk gördüğünde duyduğu heyecan mutlulukla değil, “sınav stresi ve bir 

suçun ortaya çıkmasıyla duyulan utanç” hissiyle özdeşleştirilir. Doğan’ın kardeşi Duru’nun 

çok sevdiği kuzeniyle birlikte yaşamak arzusuna anlatıcının şu yorumu eklenir: “Ne yazık ki 

insanın istediği şeylerin çoğu gerçekleşmezdi. Veya istenilen şey öyle bir zamanda, öyle farklı 

koşullar altında iken gerçekleşiverirdi ki; insan o şeyi istediğine pişman olabilir, hatta 

istediğinin o olduğunu çoktan unutmuş dahi olabilirdi!” (118). Hâlbuki bu çocukça, basit bir 

arzudur; anlatıcının meseleye bunca karamsar yaklaşması, metinden okura geçen duyguyu, 

hiç ihtiyaç yokken olumsuz kılmaktadır. Aynı şekilde, Mert’in tatilde iken Işık’a duyduğu 

özlemin hafiflediğinin belirtilmesi yazınsal ya da kurgusal anlamda bir ihtiyaç değildir, yersiz 

ve olumsuz bir detaydır sadece. Parmak Uçları’nın anlatı tonunu olumsuzlaştıran; cesaret, 



ümit, farkındalık, aşk gibi kıymetli durumları da olumsuz tecrübeler üzerinden kazandıran 

örnekler çoğaltılabilir; fakat bu kadarı yeterlidir.  

Sonuç 

  Işık’ın sinestezi rahatsızlığı kitabın son çeyreğinde ortaya çıkmış, hiçbir yere 

bağlanmadan unutulmuştur. Bu detayı, anlatıcının yeni bir farkındalık oluşturma kaygısının 

kurguda tam anlamıyla karşılık bulamaması olarak yorumlamak mümkündür. Bunun 

haricinde metinde yer bulan diğer kurgusal uyumsuzluklar ve anlatı tonunun olumsuz 

kurulması Parmak Uçları’nın bir engelli romanı hassasiyetini ve derinliğini zedelemektedir. 

Yine de başkahraman Işık’ın, başlangıçta sadece siyah noktaları ve okul dedikoduları ile 

ilgilenen alelade bir genç kız iken kendisini tanıyarak, yeteneklerini keşfederek, özsaygı 

geliştirip verdiği kararları babasına açıklama cesareti göstererek özel bir çocuğa dönüşmesi, 

çocuk okurlar üzerindeki olumlu etkisi de düşünüldüğünde çok kıymetlidir. Parmak Uçları’nı 

diğer pek çok bildungsromandan ayıran ve bazı dilsel sürüncemelerine rağmen daha da 

kıymetlendiren ise bu keşif serüveninin görme engelli karakterlerin katkılarıyla 

gerçekleştirilmiş olmasıdır. 
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Anlatının Merkezinde Ne Olmalı: 

Engel mi, Çocukluk mu? 

Aksak Ali ile Şuşu, Can ve Dörtteker Karşılaştırması 

 

Aynı konudan bahsetmenin sayısız farklı yolu var; edebiyatın büyüsü de buradadır. 

Ancak söz konusu engellilik olduğunda farklı ve edebî olanı yakalamak zorlaşıyor. Aksak Ali 

ile Şuşu, Can ve Dörtteker, aynı konu üzerine yazılmış, ama okuruna bambaşka sözler 

söyleyen iki ayrı eser. Her ikisi de bedensel engeli konu eden kitaplardan ilki, Aksak Ali, 1993 

yılında yayımlanır. Engelli çocukların sosyal yaşamdaki sıkıntılarını dile getiren Serpil Ural 

kitabıdır. Ali engelli bir çocuktur, bir ayağı diğerine göre daha az gelişim gösterdiği için 

yürümekte zorluk çekmektedir. Bir gün okula gitmekte geç kalınca, sınıf arkadaşları onunla 

alay ederler. Bu olaya şahit olan öğretmen çocuklara bir ders vermek ister. Ellerini 

kullanamayan birinin çok güzel şarkı söyleyebileceğinin, kulaklarını pamukla tıkadığı 

öğrencisinin jimnastikte yine çok iyi olabileceğinin altını çizer. Uygulamalı olarak gösterdiği 

bu örneklerden şu sonuca varılmasını ister: Herhangi bir bedensel engel, insanın kalan 

vasıflarını geliştirmesine engel değildir. Ali’nin güzel öyküler yazdığını vurgular ve o günden 

sonra arkadaşları Ali’ye artık “aksak Ali” değil, “öykücü Ali” diye seslenirler. 

2014 yılında okurla buluşan Şuşu, Can ve Dörtteker ise Yıldıray Karakiya’nın yazdığı, 

Başak Günaçan’ın resimlediği ilk kitap Şuşu ve Üçtekeri’nin devam kitabıdır. İlk maceradan 

tanış olduğumuz yaramaz Şuşu ve onun meşhur üçtekerine, bu kez Şuşu’nun parkta tanıştığı 

Can da eklenir. Can’ın “dörtteker” dediği tekerlekli sandalyesi, Şuşu’nun hemen dikkatini 

çeker, arkadaş olurlar. “Eşit derecede” yaramaz bu iki çocuk kısa süre içinde tüm parkı 

birbirine katarlar. Parkta bankları boyayan görevliden, Şuşu’nun amcasından ve Can’ın 

teyzesinden “birlikte” azar işittikten sonra, parkta dağıttıklarını “beraber” toplamaya 

koyulurlar.  



 Her iki kitabın engelli meselesine yaklaşımlarında ilk dikkati çeken; Aksak Ali bir 

engelin ve engellinin hikâyesiyken, Şuşu, Can ve Dörtteker’in “bir çocuğun hikâyesi” olarak 

kurgulanmasıdır. Aksak Ali’de didaktik bir üslupla, engelli insanların “da” topluma faydalı 

vatandaşlar olabileceğinin mesajı verilir okura. Öğretmen karakteri, sınıfa verdiği pratik 

örneklerle; bir uzvunda engeli olan kişinin başka işlerde iyi olacağının vurgusunu iyi niyetle 

ve nahif bir şekilde yapar. Fakat burada karakteri kurgulayan yazarın atladığı bir nokta vardır: 

Bu vurgu aynı zamanda engelli bir çocuk olan Ali’nin çocuk kimliğini arka plana atmak, 

toplum içinde entelektüel ya da fiziksel bir üretimde bulunarak kendisini “kanıtlama” 

gerekliliği duyurmak demek. Burada Ali’nin durumu bir “farklılık” değil, aşılması gereken bir 

engel olarak vurgulanır.  

 Ali’nin sabah okula geç kalması, tamamıyla engeli üzerinden açıklanmıştır. Halbuki 

Ali o gün sadece biraz daha fazla uyumak istemiş olabilir ya da sabah seyrettiği çizgi filme 

kendisini fazla kaptırmıştır. Belki de okul yolunda rastladığı bir kedinin peşine takılmış, 

vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştır. Tüm bunlar çocukluğu merkeze alan olası senaryolardır. 

Anlatıda, Ali’nin geç kalmasının engelini merkeze koyan bir sebebinin olması, yazarın 

didaktik üslubunu kurmak için kullandığı bir direkt anlatım, gösterim yoludur. 

Şuşu, Can ve Dörtteker’de ise merkeze “çocukluk” koyularak Şuşu ve Can’ın 

farklılığına değil, benzerliğine vurgu yapılır. Şuşu, parkta tanıştığı Can ile kolayca arkadaş 

oluverir, birlikte tüm parkı alt üst ederken eşit ve benzerlerdir. Yaptıkları yaramazlıktan 

dolayı azar işittiklerinde kimse Can’ı hoş görüp yalnızca Şuşu’ya kızmak gibi “farklı 

muameleye” kalkışmaz ya da hatalarını anlayıp telafi etmeye çalıştıklarında, Can da Şuşu ile 

birlikte işlere yardım etmek zorundadır. Üçtekerli Şuşu ve dörttekerli Can’ın sadece 

arkadaşlığı ve çocuklukları ön plandadır anlatıda. Can’ın Aksak Ali’deki gibi engeli sebebiyle 

kendisini kanıtlamaya, sosyal kabul için diğer çocuklardan fazla çabalamasına gerek yoktur.  



Engellilik de bugün ayrımcılığın altında tartıştığımız başlıklardan biri. Diğer 

ayrımcılık türlerinde olduğu gibi, engellilik konusunda da iyi niyetle üretilmiş fakat yapıcı 

olamamış örneklerle karşılaşıyoruz; Aksak Ali de bunlardan biri. Üslubunda dikkati ilk çeken 

didaktik olması ve direkt gösterme yoluna başvurması. Ali karakteri ile yapıcı bir eser olan 

Şuşu, Can ve Dörtteker’deki Can’ın karakterizasyonunda temel bir ayrım söz konusudur: Ali, 

önce fiziksel engeliyle ön planda bir “aksak” olarak çizilmiş, daha sonra faydalı bir yurttaş 

şiarıyla “öykücü”ye dönüştürülmüştür. Can ise öncelike ve sadece bir çocuktur, diğer 

çocuklara “benzer”, herkes kadar yaramaz, alelade bir çocuk... Şuşu, Can ve Dörtteker’in 

yazınsal tavrı, hassas bir konu olan engellilik noktasında ihtiyacımız olan bakışın özeti gibidir 

bu açıdan.  

 



Sevda Bahar Savur 

Çocuk Edebiyatında Ödüllü Bir Tez: Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 

 

Çocuk edebiyatı tanımı arkasından birçok açıklama getirmemiz gereken, sınırları 

keskin bir şekilde belirlenmemiş, içinde bir sürü tartışma konusu barındıran ve ne yazık ki bu 

tartışmaları sadece alanla ilgili olanların tartıştığı, bazılarının okuduğu bölüm sonucu 

tesadüfen denk geldiği ya da ebeveyn olunca merak saldığı bir alandır. Çocuk kitabı deyince 

sadece belli bir yaş grubunun akla gelmesi, “çocuk kitabını sadece çocuklar okur” algısının 

oluşması ve çocukların da okula başladıktan sonra çocuk kitabıyla tanışması, çocuk 

edebiyatını kısırlaştıran bir durumdur. Oysa ki çocuk edebiyatının eğitim ve toplum bilinci 

için önem büyüktür ve söz konusu tanışmalar bilinçli bir bakışla yeniden şekillendiğinde 

çocuk kitaplarına dair eleştirel bir kültür oluşmasına katkıda bulunabilir.  

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde çocuk edebiyatına dair derslerin 

olmaması, çocuk edebiyatının sadece Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi bölümlerinde 

okuyanların bilmesi gerektiği, çocuk edebiyatına dair yapılan akademik çalışmaların sadece 

ders kitaplarının incelenmesi ve pedagojik boyuttan öteye gitmemesi, çocuk edebiyatı alanının 

aslında ne kadar eksik kaldığının da bir göstergesidir. Çocuk kitaplarını, instagramdaki anne 

sayfalarından ya da bookstagram sayfalarından ibaret saymak da çocuk edebiyatını ne kadar 

hafife aldığımızın bir göstergesidir. Bu sebeple sosyal medya sayesinde çocuk edebiyatına 

dair popüler bir ilgi oluştuğu muhakkak. Ancak bu ilgi, iyi bir çocuk kitabı nasıl olmalıdır, 

çocuk kitaplarının sansürsüz olmasının gerekliliği, çocuklara sadece toz pembe hayatlar sunan 

çocuk kitaplarının dışında başka kitapların da var olduğu gibi çeşitli sorular üzerine eleştirel 

düşünen ve kafa yoran bir ilgiden ziyade yayınevlerinin, kitapların ve yazarların reklam ya da 

sponsor içerikli yazılarından öteye gidememiştir. 



Bu noktada Ayfer Gürdal Ünal’ın yüksek lisans tezi olarak yazdığı ve sonrasında 

kitaplaştırdığı Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik: 1969-2009, çocuk edebiyatı alanında 

yapılan akademik çalışmalarda ayrı bir öneme sahip. Zira, engellilik gibi hayli az çalışılan bir 

konuyu söz konusu yıllarda yazılmış –erişebildiği- kırk anlatı ile birlikte eleştirerek 

sosyokültürel kuramlarla ve modellerle inceliyor. 

2011 Oğuz Tansel Çocuk Yazını ödülü alan bu çalışma; Türkiye’de ve dünyada 

engellilik tanımı, engellilik modelleri, sosyokültürel kuramlar, Türkiye’de özürlü birey olma, 

çocuk edebiyatının tanımı ve engelli çocuk, Türk çocuk edebiyatında engellilerin temsili gibi 

alt başlıklara ayrılmış. Ayfer Gürdal, engellilikle ilgili ulaşabildiği en eski eserlerden olan 

Kemalettin Tuğcu’nun Garip (1969) kitabıyla başlar incelemelerine. Sonrasında, 2009 yılına 

kadar yazılmış on dokuz roman, on dört öykü, beş masal ve iki resimli kitapla birlikte kırk 

ayrı anlatıya odaklanır. Bu anlatılar, “kırk yılı kapsayan bir perspektif içinde engelliler aile, 

okul, arkadaş ve dış çevre ilişkileri içinde incelendiğinde yavaş da olsa bir değişimin söz 

konusu olduğu iddia edilebilir” (Gürdal, 147). Zira bu kırk yıllık zaman diliminde, “Aile 

çevresi açısndan engelliyi “kir”, “leke”, “utanılacak” kişi olarak gören anlayış değişmekte, 

engelli çocuğuyla iletişim kurabilmek için eğitim alan (Patenli Kız) ya da sportmen engelli 

çocuğuyla gurur duyan (“Rekortmen Tekerlekli Sandalye”) ailelere son yıllarda 

rastlanmaktadır.” (147). Öte yandan “bu durumun henüz yaygın olmadığı ve engelli 

çocuklarını hâlen saklayan aileler olduğu” gerçeğinin de çocuk edebiyatı eserleri (Patenli Kız, 

Horoz Adam ve Korsan) aracığıyla göz önünde bulundurulması çarpıcı bir örnektir. 

Ayfer Gürdal bu çalışmasında engelli tipinin eserlerde nasıl işlendiğini, engellinin aile 

ve toplum, dil ve ideoloji gibi alanlarda nasıl karşılık bulduğuna da değinmiştir. Yazarın kendi 

ifadesiyle, 

Bu tez 1969-2009 yılları arasında kırk çocuk edebiyatı anlatısında 
engellilerin nasıl temsil edildiğini incelemiş ve engelliliğe bakıştaki 



değişimleri saptamıştır. Bulgular henüz arzulanan seviyede olmasa da 
engelli imgesinde edilgenden etkine doğru bir değişime işaret 
etmektedir. Pencere arkasında kalmış, sokakta oynayan arkadaşlarını 
izleyen soyutlanmış “zavallı sakat” yaklaşımından, toplum içine girmiş, 
aktif bir engelli imgesine doğru bir değişim saptanmıştır. Engelli ilk 
anlatılarda “eksik”, “kusurlu” birey olarak algılanırken son zamanlarda 
“farklı” birey olarak algılanmaktadır. (11) 

 

Bu noktada Gürdal, Michel Foucault’nun; “Biyo-İktidar ve İtaatkâr Bedenler” yaklaşımından 

da yararlanarak çalışmasına disiplinlerarası bir boyut katmıştır. 

Sonuç olarak, eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalarla kitapları sadece değerler 

eğitimi, pedagojk müdahale ve benzeri açılardan inceleyerek dar bir kalıba sığdırılan çocuk 

edebiyatı, bu çalışmayla sınırların nasıl kırılabileceğini göstermiştir. Ayfer Gürdal bu eser ile 

eleştirel okumayı ve disiplinlerarası çalışmanın zenginliğini ortaya koyarak çocuk 

edebiyatında iz bırakacak bir çalışmanın iyi bir örneğini bu alanla ilgilenen araştırmacılara 

sunmuştur. 
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MİNİK BALIK: OKYANUS MACERASI 
BİR ÇOCUK ANLATISINDA POSTMODERN ÖZELLİKLER 

 
Julia Donaldson, Türkçeye Minik Balık: Okyanus Macerası olarak çevrilen 

kitabında hikâye anlatmayı çok seven, hayal gücü geniş bir balığın maceralarını 

anlatır. Bu yönüyle çocuk kitapları alanındaki bir çok kitapla benzeşir muhakkak. 

Ancak bu kitabı diğer macera kitaplarından ayıran bir  özelliği var: Anlatıcının bir 

çocuk kitabını postmodern anlatıların özelliklerinden yararlanarak kurması. Kitabın 

son sayfasına gelindiğinde beliren bu özellik, anlatıya oyunsu bir hava katıyor. Okur, 

okuduğu ya da kendisine okunan anlatının, elinde tuttuğu kitap ya da okuyanın 

elindeki kitap olduğunu anlıyor. Bu sayede çocuk okur postmodern gerçeklikle 

karşılaşıyor. Hatta belki de kendi gerçekliğine uygun yazılmış bir kitapla ilk defa 

karşılaşıyor ki okunan kitabın okuyanın elince tuttuğu kitap olduğunu anlıyor 

dememin bir sebebi de bu, kitabın çocuğun gözünde somut bir nesne haline gelmesi.  

 Ihab Hassan, modern ve postmodern anlatıların özelliklerini farklılıklarıyla 

birlikte şematize ettiği bir makalesinde postmodern anlatının özelliklerinden biri 

olarak “oyun” kavramından bahseder.1 Bu oyun kavramı bir biçimde retorikle de 

bağlantılıdır. Başka bir deyişle, oyun aslında anlatının söyleniş biçimiyle yakından 

ilintilidir. Bu bağlamda, postmodern anlatılarda anlatının türünden ziyade nasıl 

söylendiği ön plana çıkar. Oyun, bir kelime oyunu olabileceği gibi Minik Balık: 

Okyanus Macerası kitabında da görüldüğü gibi okurun elinde tuttuğu kitapla, kitabın 

içindeki anlatı arasında somut bir bağıntı kurularak da karşımıza çıkabilir. Bu 

durumda çocuk okuru bu kitabı dinlemeye çeken de anlatıdaki bu oyunsu eda olur.  

Minik Balık arkadaşları ile birlikte okyanusta yaşayan, okula giden bir balıktır. Ancak 

okula hiçbir zaman vaktinde gidemez ve öğretmenine neden geç kaldığını her 
																																																								
1 Ihab Hassan, “Toward a Concept of Postmodernism”. The Postmodern Turn. 1987. :6. 
		



seferinde yeni bir hikâye ile anlatır. Nitekim kitabın orijinal adı Tiddler: The 

Storytelling Fish’tir. Yazar bu adlandırmada minik balığı onun en önemli özelliği ile 

tanımlayan bir ifade seçmiştir. Öte yandan “Tiddler”ın İngilizce bir diğer kelime olan 

“Toddler”ı da andırması ilginç bir ayrıntıdır. Yazar, “yürümeye başlayan çocuk” 

anlamına gelen bu kelimeyle de benzeşen “tiddler”ı kitabın ana kahramanının adı 

yaparak bir nevi hedeflenen okur kitlesini de ima etmiş olur. Bu açıdan 

düşünüldüğünde, bir harfle gerçekleştirilen bu kelime oyunu da post modern anlatının 

özelliklerinden biri olarak yorumlanabilir.  

Minik Balık anlattığı hikâyelerinde ise “bir deniz atına biniyor”, “bir vatozla 

geziyor”, “bir yunusla birlikte dalıyor”dur. Hatta bir keresinde bir gemi enkazında 

oyun oynarken bir hazine sandığında kilitli kalır ve bir deniz kızının onu kurtarır. 

Anlatıcı ise minik balığın bu tip hikâyelerini saklambaç gibi bir oyun edasıyla anlatır. 

Minik Balık hep eş zamanlı olarak kaybolur, yoklama sırasında anlatıda bir süre 

gözükmez ve sonra “Ce eee” der gibi bir anda sınıfta hikâyesiyle birlikte belirir. 

Kitabın “toddler”lara da okunabileceği düşünülürse bu anlatım tekniği ayrı bir önem 

de kazanır. Zira, o yaş gurubu için herhangi bir nesneyi saklayıp, bulma oyunları 

çocukta nesnenin kaybolmadığına dair güven hissi yaratır. Gelişim psikolojisi ve oyun 

kuramlarında bu yaşlardaki oyunla gerçekleşen kazanımlar hem bilişsel hem de dilsel 

gelişim için önemlidir. 

Minik Balık’ın hikâyelerine ise sadece “Küçük Pıtır Dülgerbalığı” inanır ve o 

da bu hikâyeleri “büyükannesi”ne anlatır ve bu anlatılar okyanusta kaybolan Minik 

Balık’ın rehberi haline gelir. Şöyle ki, bir “Çarşamba sabahı saat dokuza yaklaşırken” 

Minik Balık anlatabileceği en ilginç hikâyeyi düşünür. O kadar hayal dünyasına dalar 

ki balıkçıların yaklaştığını göremez. Balıkçıların ağı onu yakalar, gemiye çekilir. 

Ancak minik olduğu için okyanusa geri bırakılır. Okyanusta Minik Balık’ı gerçek bir 

macera beklemektedir. Tanımadığı, bilmediği bir çok türle karşılaşır. Tam korkup 

“deniz yosunlarının arasına” saklanmışken “tanıdık bir hikâye” duyar: 



Minik Balık dıgıdık dıgıdık diye deniz atına binmiş. Minik Balık bir 
denizkızı görmüş. Minik Balık’ı mürekkepbalığının kollarından bir 
kaplumbağa kurtarmış. Minik Balık kocaman ve pırıl pırıl parıldayan 
bir hazine sandığı bulmuş. Hadi canım sen de, inanmıyorum. Ama 
gerçekten olmuş.  
 

Minik Balık da kendi hikâyesinin izini sürmeye başlar. Önce bir hamsi sürüsü ile 

karşılaşır. Onlara “Affedersiniz acaba bu hikâyeyi nereden duyduğunuzu bana söyler 

misiniz?” diye sorar. Hamsilerden biri karidesten duyduğunu söyler. Minik Balık 

karidese gider, karides onu balinaya, balina ringa balığına, ringa balığı yılan balığına, 

yılan balığı ıstakoza, ıstakoz fok balığına, fok balığı deniz yıldızına, deniz yıldızı pisi 

balığına yönlendirir. Hepsi de hikâyeyi bir diğerinden dinlemiştir. Pisi balığı onu tanır 

ve Küçük Pıtır Dülgerbalığı’nın büyükannesine götürür. Öğrenciler eve dönmeye 

hazırlanırken “saat üç buçukta” Minik Balık okula gelir ve başından geçenleri anlatır. 

Yine ona Küçük Pıtır Dülgerbalığı hariç kimse inanmaz.   

Anlatının sonuna gelindiğindeyse “gri yüzgeçli” “uçsuz bucaksız bir hayal 

gücü” olan Minik Balık’ın hikâyeleri gerçek bir kitaba dönüşür. Zira, onun 

hikâyelerini severek dinleyen ve inanan Küçük Pıtır Dülgerbalığı, son hikâyesiyle 

birlikte Minik Balık’ın bütün hikâyelerini yazar bir arkadaşına anlatır. Yazar da Minik 

Balık: Okyanus Macerası kitabını yazar. Böylelikle postmodern anlatı özelliği taşıyan 

bir esere dönüşür.  
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Ayşenur Gülsüm 

Okura Alternatif Final Yazma İhtiyacı Duyuran  

Mevlâna İdris Metinleri 

 

 Hukuk öğrenimi gördüğü üniversite yıllarından bugüne, daima edebiyatla meşgul olan 

Mevlâna İdris, 1966, Kahramanmaraş doğumlu. Dünyada menekşelerden çok mermilerin 

konuşulduğunu fark edince, menekşelere yeniden dikkat çekmek üzere kendisini çocuk 

edebiyatının içerisinde bulur. Acayip Hayvanlar serisinden üç kitabı dikkate -ve elbette 

eleştiriye- değer: Dünyanın En Uğurböceği1, Romantik Tilki ve Uçan Eşek. İlk kitap, uzunluğu 

itibarıyla diğerlerinden kolaylıkla ayrılıyor. Resimli bir kitap olmasına karşın, her sayfada en az 

yirmi cümleye yer verildiği için okul öncesi çağına uygun bir metin olarak kabul etmek güç. 

Diğer iki kitabı birbirine yaklaştıran ise harikulade görsellerine, sıcak ve faydalı temalarına 

karşılık, çocuğa olumsuz mesaj veren finallere sahip olmaları... Bilinçli bir yetişkin olarak -

çocuğa kitabı seslendiren- okur, her iki kitaptaki olumsuz mesajları yakalayarak onları olumluya 

çevirecek alternatif finaller yazmak zorunda. Aksi takdirde, Romantik Tilki ve Uçan Eşek, çocuk 

okuruna güzellikleri, iyiliği, dostluğu inşa etmeyi değil inşa edileni yıkmayı öğretecek. 

 Her iki kitabı birbiri ile kıyaslamadan evvel, onlardan ayrı yerde duran Dünyanın En 

Uğurböceği’nden müstakil olarak bahsetmekte fayda var. İsminden de anlaşılacağı üzere 

hikâyenin ana kahramanı olan uğurböceği, orman içerisinde bir gezintidedir. Sırasıyla çeşitli 

hayvanlara rastlar, her biri “Dünyanın bütün … istiyorum.” cümlesindeki boşlukları sevdiği 

nesneler ile doldurarak uğurböceğinden ister. Tilki dünyanın bütün tavuklarını, tavşan dünyanın 

bütün havuçlarını, ayı balını, eşek arpasını ister. Anlatının dili aracılığıyla, tüm bu isteklerin 

																																																													
1	Romantik	Tilki	ve	Uçan	Eşek	kitaplarını	Acayip	Hayvanlar	serisinden	seçince,	üçüncü	kitabı	farklı	bir	diziden	yahut	yazarın	
müstakil	kitaplarından	seçmek	istemiştim.	Fakat	burada	atladığım	bir	nokta	olmuş:	Uğurböceğinin	de	hayvan	olması.	Farklı	diye	
seçtiğim	kitap,	bu	sebeple	yine	aynı	serinin	bir	parçası	oldu.	Konusunun	ve	görsellerinin	güzelliği	haricinde;	bu	kitabı	
önemsememin	bir	sebebi	de;	benim	gibi	dikkatsiz	okurlara,	uğurböceklerinin,	karıncaların	minik	boyutlu	“hayvanlar”	olduğunu,	
üzerine	yazmaya,	hayal	etmeye	değer	yaşamları	olduğunu	hatırlatması…	



lüzumsuz ve gerçekleşmesinin imkânsız bulunduğu hissettirilir okura. Uğurböceğinin savaş 

mağduru bir çocuğa rastlayıp onunla sohbet etmeye başlamasıyla hikâyenin rengi, anlatının 

seyri değişir. Tüm hayvanlardan farklı olarak, bu çocuk kendisi için hiçbir dilekte bulunmaz. 

Annesini, sevdiklerini savaş sırasında kaybettiği için mutsuzdur, hüzünlüdür, uğurböceğinin 

neşesine imrenmektedir. Onunla konuştuktan sonra böcek kendisinde bir farklılık duymaya 

başlar, hikâyenin başındaki şu cümlelerin sırrı da anlaşılmış olur: “Canımız sıkıldığında kırlara 

gidersek, renkli şeyler görürüz. (…) Sonra gördüğümüz değişik şeyler bizi biraz değiştirir ve 

değişmiş olarak eski yerimize geri döneriz.”2 Bu alıntıdan da anlaşılacağı üzere, anlatı 

‘farkındalık oluşturmak’ üzerine kuruludur. Dünyanın bütün ballarını, havuçlarını istemek 

doyumsuzluğu kullanılarak bir çocuğun savaş esnasında annesinin öldürülüşüne tanıklık 

etmesinin ağırlığının altı çizilir. Bugün hâlâ buna şahit olan, savaşı tecrübe eden çocukların 

varlığına dikkat çekmek ister yazar. Bu farkındalığı da savaş gerçeğini idrak ettikten sonra ‘artık 

hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı’ duygusundan hareketle oluşturur. Alıntılanan cümlenin 

“şey” ifadesinin sıkça kullanılmasından kaynaklanan belirsizliği ve karmaşıklığı aşikârdır, bir de 

metnin bir resimli kitap için fazla uzun olması ve seçilen konunun ciddiliği söz konusu olunca; 

Dünyanın En Uğurböceği’nin okul öncesi çağa uygun bir kitap olduğunu söylemek güçleşir. 

Kitabı daha az resim kullanarak, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine uygun, kısa bir 

roman olacak şekilde yeniden okumanın, dönüştürmenin çok daha makul göründüğünü, bu 

noktada belirtmek isterim. 

 Romantik Tilki, bir menekşe ile tilkinin sıcacık dostluğunu konu edinmesi bakımından 

oldukça kıymetli. Henüz ilk sayfada, tilkinin menekşeyi masallar ile uyuttuğunu, “Mutlu 

sabahlar efendim!” selamı ile uyandırdığını görür okur. Neşe içinde ormanda gezen çocukların 

menekşeyi koparıp evlerine götürmesi dahi onları birbirinden ayıramaz. Tilki, her gece 

menekşenin bir bardak içerisinde bulunduğu pencerenin önüne gelip masallarını anlatmaya 

devam eder. Gün geçtikçe tilkinin masallarının ünü yayılır, dinleyici kitlesi arttıkça artar. Bu 
																																																													
2	Mevlana	İdris	Zengin,	Dünyanın	En	Uğurböceği,	(İstanbul:	Kipat	Yayınları,	2009),	s.	4.	



noktada, görsellerin güzelliğinden ve metni nasıl tamamladığından kesinlikle bahsetmek gerek. 

Kitabın çizimleri İranlı ressam Saeed Ensafi’ye ait. Çocuklar için oldukça soyut kalsa da, 

çizimler orijinalliğini ve estetik değerini bu sıra dışı çizgisinden alıyor zaten. Çocukların 

menekşeyi kopardıkları sahne, görsellik ve verdiği mesaj açısından oldukça değerli: 

 

Burada yalnızca çocukları ve hikâyenin ana kahramanlarından menekşeyi görmez okur, geniş ve 

çiçek dolu bir tarla söz konusudur. Bu kalabalığın içerisinde menekşenin biricikliğini görürüz, 

aslında her bir çiçeğin özel ve kıymetli olduğunu hatırlatır metin. Bu doluluğun okura ve elbette 

çocuğa verdiği mesaj ise şudur; aynısından yahut benzerinden çokça bulunması bir nesneye 

zarar verebileceğin, onu kendin için alıkoyabileceğin anlamına gelmez. Tüm bu aynılık 

içerisinde, o aslında biriciktir çünkü. Ayrıca bu görselin içerisinde tilkinin de yer alması, çiçeği 

koparan çocukların gözden kaçırabileceği hayatların, duyguların (tilkinin ağlaması) yaşanıyor 

oluşuna da bir işarettir. Kitabı okuyan çocuklara, doğaya dikkat etmeleri için bir minik bir 

uyarıdır aynı zamanda.  

Metni tamamladığını, derinleştirdiğini düşündüğüm bir diğer görsel ise tilkinin 

dinleyicilerinin resmedildiği sahnede görünür: 



  

Bu sahnede tilkinin dinleyicileri olarak, insanların ve hayvanların bir arada resmedilmesi 

oldukça önemlidir. Görseli gören ve hikâyeyi takip eden çocuk okurlar, masal dinleyen insan ve 

hayvanları yan yana gördüklerinde; artık ayrıştıran, alt üst ilişkileri kuran bireyler olarak değil, 

bir arada ve mutlu yaşamanın güzelliğini idrak etmiş kişiler olarak yetişeceklerdir. 

 Tüm bu tamamlayıcı görselleri ile sıcak bir dostluğu tema olarak sunan anlatı, Romantik 

Tilki, şimdiye dek inşa ettiği her bir güzelliği tek bir hamlede yerle bir eder. Bu hamle, tilkinin 

güzel güzel masal anlatırken bir anda tavuğu kapıp kaçırdığı final sahnesidir elbette… “Masal 

da anlatsa, romantik de olsa, tilki tilkidir, tavuğu yer. Bu doğanın kanunudur.” mesajını niçin 

vermek ister Mevlâna İdris, bu konu tartışmaya açık. Elbette çocuklar doğadaki ilişki dengesini, 

işleyişi tüm gerçekliğiyle öğrenmelidir. Eğer anlatmak için niyetlendiğimiz buysa kitap 

tamamıyla bu bakış açısına göre kurulmalıdır. Fakat Mevlâna İdris, kitabın hiçbir yerinde 

doğanın “kanunlarına” işaret etmezken bir anda -ve finalde- söz açınca, anlatılagelen sıcak 

dostluk hikâyesi ile çelişiyor.  Bu noktada, şöyle alternatif bir final ile çocukta olumlu bir etki 

bırakmanın mümkün olduğunu düşünüyorum: Tilki masallarını anlatırken menekşenin 



gözlerindeki hüznü görür. Evet, mutludur, dostuyla beraberdir, fakat evinden ayrıdır, yaşlı andız 

ağacından uzaktadır menekşe. Mutlu dahi olsa gözlerindeki hüznü saklayamaz. Bu esnada, 

dostunu evine geri götürmek için tilki şöyle bir anlaşma yapabilir dinleyicileriyle: “Gelin 

menekşeyi serbest bırakın, evimize geri dönelim. Ben orada her gece masal anlatmaya devam 

ederim.” Böylelikle mutlu bir sona ulaşmak mümkün… Bu alternatif finalde, tilki menekşeye 

ihanet etmez, tavuklar kurban ya da mağdur değil; yalnızca dinleyici olurlar. Tilki dostunu kendi 

yeteneği sayesinde, edebiyatın gücü ile kurtarmıştır. Okul öncesi çağdaki çocuklar böylelikle 

dostluğa, vefaya, edebiyatın güzelliğine de şahit olacaklardır.  

Görselleri şahane, teması ilgi çekici olmasına karşın, Romantik Tilki’ye çok benzer bir 

şekilde, Uçan Eşek’te de çocuk okurlarına finalde olumsuz mesaj vermektedir Mevlâna İdris. 

Üstelik bu eserin mesajı diğerinden çok daha yıkıcı etkilere sahiptir. Okur, hayatın anlamını 

arayan bir eşeğin, hayâllerine kavuşmasına tanık olur Uçan Eşek’te. Bu noktada, evvela yine 

görselliğin tamamlayıcılığından bahsedeceğim. Hayatın anlamını arayan eşeğin çöller, dağlar, 

tepeler aştığı görülür. Bu esnada eşek daima yere bakarak resmedilir. Aradığı cevabın, uçmak 

olduğunu fark ettiği esnada ise gözü gökyüzündedir. Eşeğin önce yere bakarak, ardından göğe 

bakarak resmedilmesi, okura şu mesajı da verir alt metin olarak: Aradığın cevabı bulamıyorsan 

bakışını değiştir! 

Uçmak için derin bir arzu duyumsayan eşek, yol göstermeleri için kuşlara danışır. Sekiz 

yüz sekiz kuş -bu sayının metin içerisinde anlamca hiçbir karşılığı yok, yalnızca kafiye olması 

ve çocuğun dikkatini cezbetmesi amacıyla seçilmiş muhtemelen, fakat yalnızca kafa 

karışıklığına sebep olmuş- kendi vücudundan birer tüy kopararak eşeğe devasa boyutta bir çift 

kanat yapar. Buraya kadar çocuk okura iletilen mesaj kıymetlidir: rüyalarının peşinden gitmesi 

için teşvik edicidir. Her bir kuşun kendinden tüy vermesi de “birlikte başarmaya” anlamlı bir 

örnektir. Fakat eşek birden değişir, gökyüzündeki kuşlara çifte atmaya, pilotları korkutmaya 

başlar. Elindeki gücü yahut kendisine verilen bir imkânı kötüye kullanmak, sınırları aşmak 



elbette günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir durumdur, çocuk okura anlatılmasında da bir 

mahsur yoktur. Fakat burada, şu detayı atlamamak lâzım; eşeğin gücünü kötüye kullanacağına 

dair hiçbir işaret verilmez hikâyenin başlangıcında. Mesela, zaten hercai, deli dolu bir eşek 

olarak çizilebilirdi kahraman, bunun imaları sunulabilirdi okura. Eşeğin birden bire ve keskin bir 

dönüşüm geçirmesi, maalesef Mevlâna İdris’in karakterini incelikli inşa etmediğinin bir işareti.  

Finale oldukça yakın durduğumuz bu noktada, eşeğin sabırları taşıran son hareketi; ayı 

ısırması olur. Bunun üzerine, kuşlar kendi aralarında bir karar alırlar; eşek bir an evvel 

yeryüzüne indirilmelidir. Burada şu detay çok önemlidir; finalin niçin ‘çelişkili’ olduğunu 

gösterecektir çünkü okura: Kuşlar, eşeği indirmek için ‘biz hata ettik, yeryüzüne ait bir hayvan 

yeryüzünde kalmalıydı.’ gerekçesini sunarlar. Kendileri indiremezler, zira yetişmenin imkânı 

yoktur eşeğe. Bu sebeple, aynı yolla bir de ata kanat takarlar, eşeği yakalaması için göğe 

gönderirler. Birlikte yere indiklerinde eşeğin kanatları hemen sökülür, atın kanatları ödül olarak 

kendisinde bırakılır.  

Uçan Eşek’in yukarıda bahsi geçen finali, iki açıdan oldukça sakıncalıdır: Birincisi, 

çözümü değil cezayı öğütler okuruna. Bu noktada alternatif final kesinlikle, kuşların 

rahatsızlıklarını eşeğe ilettikleri, iletişimi, konuşmayı temele alan, medenî bir çözümdür. Eşeği 

zorla yere indirmek ve kanatlarını “yolmak” sadece cezayı çözüm olarak sunar çocuğa ki bunları 

okuyarak yetişen bir çocuğun dünyaya tesiri yıkıcı olacaktır. Bu finalin ikinci sakıncası ise 

metnin kendi içerisinde çelişmesidir. Kuşlar, ‘yeryüzü hayvanı yeryüzünde kalmalıydı’ 

gerekçesi ile indirmek isterler eşeği; fakat bir yeryüzü hayvanı olmasına rağmen atta kanatların 

kalmasına karar verirler. Ayrıca at, bu kanatları hak edecek hiçbir aksiyonda bulunmamıştır. 

Eşeği yakalayabilmesinin tek sebebi, onun kadar büyük bir hayvan olmasıdır ve bu doğasından 

gelir, kendisi bir fedakârlık, başarı göstermez, çaba harcamaz. Haksız yere ödül vermek ve 

herhangi bir yaramazlığı hiç iletişim kurmadan anında cezalandırmak; pedagojik açıdan tesiri 



büyük ve yıkıcı olacak yanlışlardır, bir çocuk kitabının içerisinde yer alması kabul edilebilir 

değildir. 

Menekşe ile tilkinin sıcak dostluğu, uçmak hayâlleri kuran bir eşeğin hayâllerinin 

peşinden gitmesi ve bunu başarması, çocuk okurda olumlu tesirler bırakacak temalardır, bu 

sebeple Romantik Tilki ve Uçan Eşek oldukça kıymetlidir. Mevlâna İdris, birkaç argo kullanımı 

(kafayı yemek, toz olmak gibi) haricinde son derece şiirsel bir dil ile anlatısını zenginleştirir. 

Fakat her iki kitabın da kabul edilmesi güç, gönül rahatlığıyla okumayı ve bir başkasına tavsiye 

etmeyi engelleyecek bir yanı vardır: metin boyunca inşa edilen güzellikleri bir hamlede yıkan ve 

okurda olumsuz tesir bırakan finalleri. Romantik Tilki’nin menekşeyi bir anda unutup tavuğun 

peşinden koşması yersizdir. Aynı şekilde yaramazlık konusunda ileri giden haşarı bir eşeğin hiç 

iletişim kurulmadan cezalandırılması ve hiç hakkı yokken bir karakterin ödüllendirilmesi 

pedagojik açıdan sakıncalıdır. Okura ceza vermeyi öğretecek, öğütleyecek bir mesajın çocuk 

kitabında yer bulmasının imkânı yoktur. Bu yüzden her iki kitabın da, görsellerinin ve sıcak 

temalarının hatırına, ancak finalleri değiştirilerek çocuklara okunabileceğine inanıyorum. 
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Azra Sancak Çelik 

Elli Kuruş Çikolata’nın Gerçekçiliği 

 

Orhan Kemal’in Elli Kuruş Çikolata ismiyle 2016’da yeniden basılan çocuk 

öykülerinin illüstrasyonlu derlemesi, çocuk kahramanın konu edindiği sekiz 

hikâyeden oluşmaktadır. 1942 yılından ölümüne dek öykü türünde metinler kaleme 

alan Kemal’in, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırası ve sonrası toplumsal koşullarını 

metinlerinde öne çıkardığı ve toplumcu gerçekçi bir kanattan Türkçe edebiyatta 

eserler verdiği görülür. Dönemin toplumsal koşullarının Kemal’in metinlerinde 

sefalet, açlık, yoksulluk, toplum içinde kenarda kalmışlık ve birçok eleştirmen 

tarafından söylenegeldiği şekliyle “küçük adamların” hayatları şekliyle tezahür ettiği 

gözlemlenebilmektedir. Yazarın aslında çocuk okuyucuyu direkt olarak hedef 

almadığı ancak çocuk okuru hesaba katarak kaleme aldığı öykülerinde de aynı 

yönelimin izlerini görmek mümkündür. Elli Kuruş Çikolata’daki öyküler hayatta 

kalma kavgasına çocuk bedenleri ve zihinleriyle dâhil olmuş kahramanların hâlen 

saçmayı sürdürdükleri “ışığı” gözler önüne serer. 

Kemal’in bu derlemede yer alan sekiz öyküsünde iki ayrı kanala rastlamak 

mümkündür: İlki, para kazanma mücadelesine bizzat kendileri girişmiş çocukların 

etrafında geliştirilmiş olanlardır. Bu grupta yer alan “Elli Kuruş”, “Sevinç” ve 

“Çocuk” öykülerinde büyük şehir atmosferinin sokaklar ve vapurlar gibi kamusal 

alanlarında geçim derdine düşmüş çocuk kahramanlar, bir çeşit hakkıyla kazanma 

ahlakı odağında öyküde varlıklarını gösterirler. Bu öykülerde kahramanlar “ister lapa 

lapa kar, ister şarıl şarıl yağmur yağsın, isterse de bütün gecenin ayazından karlar 

dona kesmiş olsun, sabahın beş buçuğunda karanlıkları ürperten ses”leriyle (Orhan 

Kemal 7) kazanç kavgasına dâhil olurlar. Bu çocuk kahramanların geçim sıkıntısı 



çeken ailelerin çocukları olduğu anlatıcı tarafından her öyküde özellikle vurgulanır, 

anlatıcı çocuk kahramanın zihninin gerisinde onu bu kazanma kavgasına iteni okurla 

paylaşıp diyalojik bir ton yaratır. Bu diyalojik tonda Bakhtin’in Dostoyevski üzerine 

incelemelerinde ifade ettiği gibi “her şey bizatihi kahramana yönelmeli, ona 

dönmelidir, her şey kendisini gerçekten mevcut birine dair bir söylem olarak, 

‘üçüncü’ değil ama ‘ikinci’ bir kişinin sözü olarak hissettirmelidir” (118). Bahsi 

geçen bu “ikinci” tonun varlığıyla Orhan Kemal, kahramanlarını anlayabilen, onların 

bakış açısından bir söylem geliştirmeyi başarabilen bir anlatıcı varlığına işaret eder. 

Bu bakış açısı aynı zamanda Lukacs’ın eleştirel ve toplumcu gerçekçilik olarak 

ayırdığı iki farklı gerçekçiliğin (95) Orhan Kemal için kahramanına dışarıdan 

bakmakla kalmayıp onun iç gerçekliğini de yansıtmayı seçen bir toplumcu gerçekçi 

kanalda sürdüğünü kanıtlar. Kahramanları çocuk da olsa onlarla bir uzlaşma içinde 

gibidir anlatıcı; “Çaresiz, okulu beşten bırakıp annesiyle haminnesinin kazançlarına 

bir şeyler katabilmek, hiç olmazsa üç yaş küçüğüyle kendisinin okul masraflarını 

çıkarabilmek yolunu” (Orhan Kemal 8) tutmak okura bir çeşit meşrulaştırma 

içerisinde sunulur. Bu meşrulukta kimi zaman çocukların kendilerini içinde tutmak 

zorunda kaldıkları bir kayıtsızlık ve inançsızlık hali hâkimdir, onlar yaşamın 

gerçeklerini kabul etme zorunluluğunun ardından bu yola çıkmışlardır ve bu yolda 

gerçekleri artık canlarını acıtmamaktadır: “Babam rakıcının biri, annem de... Hadi 

tosla yirmi beşliği!” (57). Başlarına çocuk yaşlarında gelmiş olan zorlukların 

bilincindedir bu kahramanlar ve bu bilinçle hakkıyla kazanmayı da gözeten, aslında 

erdemli zihinlerin sahipleridir. Yalnızca “sevimlilikleri”, “güzellikleri”, “ışıldayan 

aydınlık gözleri” sebebiyle kendilerine hakları olmayan paraların verilmesini kabul 

etmeyecek kadar onurludurlar; “Sahi mi? Elli kuruş mu vereceksin bana? Niçin bana 

kimse bu kadar çok para vermez..” (58), “Karşılığında ne isteyeceksiniz...”(12) 



“Fazladan bırakılan yüz kuruş fenasına gidiyordu. Hakkı değildi ki. Namussuzluk 

yahut hırsızlık gibi geldi. Keşke vermeseydi”(90) gibi sorgulamaların ucunun kimi 

yerlerde “Önceki beş lirayla sonraki on lirayı kaptı, suratına fırlattı: Alçak!” (92) gibi 

tepkilere dönüştüğü de görülür. Orhan Kemal’in bu öykülerdeki anlatıcısı da tıpkı 

romanlarında olduğu gibi kendini görünür kılmak yerine geri çekilip kahramanları 

konuşturmayı seven bir anlatıcı pozisyonundadır. Berna Moran’a göre Orhan Kemal 

“öyküyü ‘anlatma’ yerine ‘gösterme’ yolunu yeğlemiş demektir” ve Kemal’in kendi 

sözlerinden aktardığı biçimiyle aradan çekilerek okuyucuyu anlattığı şeylerle baş başa 

bırakıyordur (55).  Hem çarpıcılığı sağlaması hem de çocuk okurlara aktarmacı bir 

üsluptan kaçınarak göstermeyi tercih etmesi açısından bu nokta önemlidir. Çocuklar 

kimi zaman çocuksu kimi zaman büyümüş de küçülmüş halleriyle oradadırlar ve okur 

bunu kahramanların kendi sesinden duyarak onlarla arasında bir bağ kurabilme 

şansına erişir. Çocukların muhatap oldukları bir erkek kahraman, üç öyküde de onlara 

aynı sebeplerle, benzer şekillerde yaklaşır ve çocuk kahramanlarla aralarında geçen 

diyaloglar benzer biçimde sonlanır: onurlu biçimde yaşamak, alnının teriyle 

kazanmak ve hakkı ne ise onu istemek. Erkek ve orta yaşlı olduğu betimlenen 

kahramanlar ise bu hikâyelerde çocukların bu tavırlarının görülmesini imkânlı kılacak 

konuşmaları yapma, onlara koşulsuz yardım etme ve kazançlarını bağışladıkları 

parayla iyileştirme gibi işlevler için var edilmişlerdir. Çocuk kahramanların doğru 

olanı ortaya koyuş biçimlerini, okura ders çıkarma ve örnek bir davranışı destekleme 

ihtimalini Kemal’in bu işlevsel kahraman ve diyaloglarla gerçekleştirdiği bu üç 

öyküde açık biçimde görülür. 

İkinci grupta değerlendirilebilecek öyküler, kahramanlarına ailelerin de dâhil 

edildiği ve yaşam mücadelesinin birlikte gerçekleştirildiği toplumun güç sembolü 

otoritelerle çatışan bireylerinin öne çıktığı metinlerdir. “Streptomycine” bir annenin 



çocuk yaşta olmayan evladının çaresiz hastalığına derman olabilecek bir ilacı hem 

maddi hem manevi bir açlık sebebiyle satmasına dayanır. Açlığın ve sefaletin 

insanların önceliklerini ne kadar değiştirdiği ve kutsal sayılabilecek annelik, 

merhamet gibi duyguların dahi geri planda kalabileceği bir çarpıcılık hakimdir bu 

öyküye. Bambaşka bir bakış açısından tüm çıplaklığıyla sefaletin bireyler üzerindeki 

etkisinin değerlendirildiği bu öyküde de Orhan Kemal’in toplumcu gerçekçi tavrı 

toplumun üst kurumlarıyla girişilen kirli bir dalaşla ortaya konmuştur. İlacı kendisi 

alamayan çocuğa annesinin tavrı bile serttir: “Senin gibi aptalları öyle aldatıp 

sepetlerler. Ben sana bağır çağır söv say dayat demedim mi?” (21). Çok temel kişisel 

ihtiyaçlar uğruna hayatla, devletle, kurumlarla girişilen çekişme odağa alınmıştır. 

Benzer bir tutum “Kırmızı Küpeler” ve “Nermin” hikâyelerinde de görülür. Bireyin 

üzerindeki otoritenin aile ve sefalet üzerindeki etkisi yalın bir biçimde değerlendirilir. 

“Kırmızı Küpeler”de bu hal, aile içindeki bir otoritenin, babaannenin acımasız varlığı 

olarak tezahür eder. Sevgisizliğin, merhametsizliğin ve hor görülmenin hıncı bazen 

“Ormana kaçardım. Kurtlar paralarsa, oduncular sabahleyin kanlı elbise parçalarımla 

kemiklerimi bulurlar,”(64) dedirtecek boyuttadır çocuk yüreklere. “Nermin”de ise 

toplumsal normların dayattığı bir diktanın altında kendini hiç toparlayamayan, açlıkla 

boğuşsalar da ailenin dengelerini bozmaya yeten diyalojik tonun hâkim olduğu bir 

nitelik taşır: “Yıllardır kemikleri sürmedenlik olmuş dedesi, haminnesi, babası, sonra 

yakın akrabaları içinden bakıyor, ‘Ayıp, çok ayıp!’ diyorlardı. ‘Karını işe gönderdin 

ha! Bizim şerefimizi olsun düşünmedin mi?’” (77). Bu öyküdeki aile içi dinamiği, 

“Kırmızı Küpeler”deki evden kaçış gibi aleni biçimde yıkılmaz, sarsılır. Fakat “Kitap 

Satmaya Dair” hikâyesinde, çevrenin baskısıyla kitaplarını satamayıp ailesini aç 

bırakmaya devam etmek zorunda kalan babanın tutumu bir çeşit parçalanmanın 

resmini ortaya koyar. Evine girip çalışmaya giden karısının onu aldattığı fikrine 



kapılan baba, küçük kızını kırdığı ayna ile uyandırır, “Beni sevmiyorsunuz, ne sen ne 

annen... Sevmiyorsunuz beni, bana yalan söylüyorsunuz, yalan... İşsiz bir baba, işsiz 

bir koca sevilir mi?” (35). Bu durumla eve döndüğünde karşılaşan kadının çektiğinin 

maddi bir açlık olmadığını vurgular artık anlatıcı “kadın içini çekti ve açlığını bütün 

şiddetiyle duydu” (37). Sefaletin karşısında hırçınlaşan ve manevi açlıklara da düşen 

bireylerin bir yansımasıdır Orhan Kemal’in bu öykülerle temas ettiği. Benzer bir ton 

“Çikolata” öyküsündeki çocuk inatlaşmalarında da görülür. Durumları daha hallice 

olan iki kardeşin yanında kirli saçları, parasız cepleri, zihninde ölmüş annesi, 

durmadan çalışan ve evi dahi temizleyemeyen ablaları ve bir boşvermişlik içinde içip 

durup dayak atan babasıyla yoğurtçunun kızı durur bu öyküde, bir çikolatacı vitrini 

önünde. Kardeşlerin merhametten çok bir korkuyla içlerine yerleşmiş olan 

“imrendirmek günah” algısıyla cebelleştikleri görülür. Bundan kaçınmak adına 

yoğurtçunun kızının yanında dükkana girip çikolata alamayışlarıyla yoğurtçu kızının 

onları almaları için tahrik edişi, çocuksu ancak çarpıcı bir biçimde ortaya konur. 

Çocuklar neleri kıymetli gördülerse onunla birbirleriyle yarışırken yoğurtçunun 

kızının içinde gittikçe büyüyen bir “çikolata”, sevgi ve ilgi açlığı onu hırçınlaştırıp 

saldırganlaştırır ve sonunda istediğini elde eder, onları “imrendirme günahı”nı 

işlemeye mecbur bırakır. Hem bu günahın ağırlığını hem kendi açlığını duyarken 

çocuk kahramanın üzerinde süren, hâlen hayata karşı duyduğu derin hınçtır: 

“Gözlerini yumdu. Gözlerinin içinde kağıtlarından soyulup iştahla çiğnenen çikolata. 

Gözlerini açtı, vitrin. Gözlerini yumdu” (49). Sonunda günahını işletmiş, hıncını 

alamamış, gururu ve açlığı arasında gidip gelmiş bir halde kâğıtları alır ve birinin ona 

“çingene” demesinden korkarak kalakalır kız.  Kuytu, pis kokulu bir köşede çikolata 

kağıtlarını yalarken artık kendine hâkim olamayışıyla sonlanır öykü. Parası olduğu 

için güçlü olanla, sefaleti yüzünden zayıf olan arasındaki uçurumu “Çikolata” ve 



“Kitap Satmaya Dair” hikâyelerinde öne çıkaran Orhan Kemal’in açlık ve kenarda 

kalmış küçük insanın haline maddi ve manevi birçok açıdan değindiği; bunu yaparken 

de bireyin toplum ve toplumun güçlü temsilcileriyle çatıştığı görülür. 

Orhan Kemal’in Elli Kuruş Çikolata derlemesinde yer alan öyküleri ile çocuk 

kahramanlar ve onların hikâyelerinden yola çıkarak küçük insanın toplumun kenarına 

itilişi çocuk zihinlerin karşılaştıklarında zorlanmayacakları bir anlatımla kaleme 

alınmıştır ve bu öykülere de toplumcu gerçekçi niteliği taşımıştır. Hayatın 

gerçekleriyle hayatın içinde cebelleşen kahramanlardan yola çıkarak çocuk okuru 

sefalet, açlık, insanlık gibi birçok gerçeklikle yüzyüze bırakan bu öykülerin çarpıcı ve 

bir o kadar da kirli gerçekçiliğinin ardında bir yerlerde ve ne olursa olsun Berna 

Moran’ın değindiği gibi “umudu ve aydınlığı” aramaya devam eder Orhan Kemal, 

ancak bu kez çocukların gözlerinde gördüğü ışıklarda. 
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Sümeyye Özel 

Çocuk Kitabı Yasemen’de Kadına Şiddet 

 

Hasan Nail Canat tarafından kaleme alınan Yasemen, İstanbul’da fakir bir ailenin dört-

beş yaşlarındaki kız çocuğu Yasemen’in başından geçenleri konu edinir. Yasemen’in babası 

Ömer, alkolik ve işsizdir. Annesi ise –kocasının bu durumunun yarattığı öfkenin bir yansıması 

olarak- kızına fiziksel şiddet uygulamaktadır. Nihayetinde annesi evi terk eder ve Yasemen 

kaybolur. Böylelikle  anlatıda 18 yaşına gelen Yasemen’in biyolojik ailesini bulana dek 

başından geçenler anlatılır. Ancak tamamen acı ve elem dolu olan bu sürükleyici anlatıda, 

anlatıcının söylemiyle birlikte kadına şiddet meşrulaştırılmaktadır.1 

Yasemen’de kadına şiddet Yasemen’in ebeveynleri Fatma ve Ömer’in ilişkisi 

dolayımıyla karşımıza çıkar. Anlatının henüz başında, Fatma, Ömer’e akrabasından borç 

aldığı parayı kumarda yediği ve eve ekmek getirmediği için kızarak Ömer’e karşı sesini 

yükseltir. Bunun üzerine Ömer Fatma’ya “Çarparım ağzına şimdi” şeklinde çıkışır. Fatma da 

“Çarp da görelim”  diyerek ona karşı çıkar. Anlatıcı ise bu durumu “Fatma’nın bu diklenişi 

bardağı taşıran son damla olmuştu. Ömer üst üste dört tokat vurdu Fatma’ya.” şeklinde aktarır 

okurlara (11). Bu örnekte “bardağı taşıran son damla olmuştu” ifadesiyle üzere anlatıcı dolaylı 

Fatma’yı yargılar ve bunu hak ettiğini ima etmiş olur. Zaten bu olaya Fatma’nın “dırdırı” ve 

“diklenişi” neden olmuştur. Benzer biçimde olaya şahit olan komşular da Ömer’i haklı 

bulurlar.  Fatma’nın dayak yemesinin sebebi “çenesi” olur (22). Böylelikle çocuğunun önünde 

dayak yemiş olsa dahi anlatıda dolaylı olarak şiddet meşrulaştırılır. Benzer şekilde, Fatma’nın 

komşularından Safiye Hanım’ın babası Hüseyin Ağa ile aralarında geçen şu diyalogda da 

dayak, sebebi Fatma’nın ağzının bozukluğu gösterilerek haklı görülür: 

																																																													
1 Mart 2016 itibariyle Timaş’tan 26.baskısını yapmış olan Yasemen +11 yaş sınırlamasıyla çocuk 
kitabı kategorisinde yer almaktadır. Böylesine şiddet içeren bir kitabın bu baskı sayısına ulaşmış 
olması üzerine düşünülmesi gereken bir konudur.  



  “-Bu kadının kocası mısın? Allah’tan korkmadan yuva yıkmaya mı geldin? 

  -Aç kalan, işkence gören kızımı kurtarmaya geldim. 

-Bu kadının kocasına yaptığı hakaretlerin onda birini biz yapsak kocalarımız 
keser bizi Alimallah!... Öyle edepsiz laflar ediyor ki Ömer sabır taşıymış 
billahi.” (45) 

Böylelikle şiddetin faturası evlerinin suları kesilmiş, 3 aylık kira borcu birikmiş, Fatma 

Yasemen’i aç bir şekilde uyutmak zorunda kalmış ve aynı gecenin gündüzünde ne yiyecek bir 

lokma ekmek ne de 1 kuruş paraları kalmış olsa da, Ömer’in sarhoşluğuna ya da nafakalarını 

kumarda yemesine değil Fatma’nın sözel olarak tepkisini dışavurumuna kesilmiştir. Üstelik 

anlatıcı da Fatma’nın tüm bu olanlara serzenişini “edepsizlik” olarak nitelendirmiştir. Zira, 

Fatma’ya biçilen rol önceden bellidir. Bu role uygun olarak Fatma’nın ne olursa olsun 

“kader” deyip kocasına boyun eğmesi anlatıda beklenir. Ancak Fatma böyle yapmayıp 

“söylendiği” ve evi terk ettiği için suçlu konuma düşer ve Yasemen’in kayboluşu ile 

cezalandırılır. Ancak anlatıda kendini sorgulayan yine Fatma’dır: “Biliyorum suçlarımı Ömer, 

dedi Fatma.Hıçkırarak devam etti: Hatırladıkça size yaptıklarım için başımı taşlara 

vuruyorum. Allah aşkına beni affet.” (64). Bu sayede Fatma Ömer’e karşı çıktığı ve evi terk 

ettiği için pişman olmuş olur ve Ömer Fatma’yı affeder. Anlatıcı yine Ömer’den yanadır: 

“Fatma sözünü tutmuş ve iyi huylu bir kadın olmuştur.” (79). Yasemin âdeta Fatma kocasına 

diklendiği için kaybolmuştur. Dolayısıyla ev içi şiddete rağmen Yasemin de annesi ancak 

Fatma “uslu” bir kadın olduğunda bir lütuf veya ödül gibi ortaya çıkabilmiştir. Böylelikle, söz 

konusu örneklerde görüldüğü gibi, gerek Ömer’den yana bir pozisyon alan anlatıcının söylemi 

gerek yan kahramanların konuşmaları dolayımıyla Fatma’nın cezalandırılması da anlatıda bu 

ödüllendirme ile meşrulaştırılmış olur.  

Sonuç olarak, Yasemen kitabı anlatıcının Ömer’den yana tavır alması dolayımıyla 11 

yaş ve üstü çocukların zihinlerine kadına karşı fiziksel ve psikolojik şiddetin tohumlarını 

ekmektedir. Zira, bu anlatıyla okura, ideal kadın, her ne olursa olsun eşinden razı olmalı ve 

ona itaat etmelidir, mesajı verilir. Fatma’nın yaşadıkları da okura ibret olarak sunulur. 
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Söyleşi
Ayfer Gürdal Ünal ile Söyleşi

Selva İnce & Ayşenur Gülsüm

Spot: Haziran ayı konuğumuz akademisyen yazar Ayfer Gürdal Ünal’dı. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 
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Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapmak üzere döner. Kendisi 2007 yılından beri aynı üniversitede, 
bugün birlikte söyleşi yaptığımız bu güzel kampüste; Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü altında “Çocuk Edebiyatı” 
dersleri veriyor.

Tamamı çocuk edebiyatı ürünü olmak üzere kaleme alınmış 13 özgün eseri var. Bugün üzerine söyleşi 
gerçekleştireceğimiz kitabı ise bunların dışında. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009 ismini taşıyan 
yüksek lisans tezi, sohbetimizin odağında olacak. 

Merhaba Hocam, bizleri kırmayarak söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 

Ben teşekkür ediyorum. İnsanın eski öğrencisiyle yeniden karşılaşıp böyle bir ortamı paylaşması çok güzel. 

Sadece çocuk edebiyatında değil, yetişkinler için üretilen edebiyatta da üzerinde çok fazla durulmayan bir konu 
engellilik. Siz tezinizde, 1969-2009 yılları arasındaki 40 yılda yayımlanmış, 40 anlatıya odaklanıyorsunuz. Önce-
likle bu konuyu tercih etme sebebinizi öğrenebilir miyiz? 

Söylediğiniz gibi ben geç bir yaşta yüksek lisansa döndüm; başladığımda elli dört yaşındaydım, tezi tamamladığım-
da elli yedi. O yaşta bir şey üretmek istediğinizde, diyorsunuz ki; emek vereceksem faydalı bir iş için olsun. Faydalı 
olacağına inandığım konu benim için engellilikti, çok az çalışılmış bir konuydu çünkü. İçine girdikçe niçin insanla-
rın uzak durduğunu da anladım; bir kere insanın ruhuna ağır gelen bir konu. İkincisi kitaplara ulaşmak çok zor… 
Bizim kütüphanecilik sistemimiz içinde; “Bana içerisinde engelli karakteri olan kitapları sıralayabilir misiniz?” 
diyemiyorsunuz. Sizin tek tek nadir kitap satan dükkânlardan, sitelerden bulmanız gerekiyor. Ulaşabildiğim kırk 
kitap oldu, belki kırk bir taneydi de ben ulaşamadım. Kırk yılda kırk kitap olması da hem çok ilginç bir tesadüf hem 
de konu üzerine ne kadar az yazıldığının bir göstergesi.

Bu kırk yıl içerisinde, Türkçe çocuk edebiyatındaki engelli temsillerinin; pasiften aktife, içten dışa doğru geçirdi-
ği bir dönüşümün altını çiziyorsunuz. Tezinizi okumayanlar için bu dönüşümü nasıl özetlersiniz?

Bu kırk yıl içerisinde engelli algısı çok değişiyor. Kırk yıl önce; “zavallı, hiçbir işe yaramayan, acınası ve alay 
edilen” engelliler varken zaman içinde “hayata karışmış, engelsizlerle eşit şekilde konumlandırılan” engelli karak-
terler görmeye başlıyoruz. İlk örneklerde hep evin içinde, pencere ardından sokakta oynayan çocuklara bakarken 
görülüyor engelliler. Sonra değişiyor bu; Zeynep Cemali’nin Patenli Kız isimli bir kitabı var, işitme engelli karakte-
rini paten üzerinde gösteriyor. Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneğinden iki sene önce en iyi resimli kitap ödülünü 
alan bir eser var sonra: Şuşu, Can ve Dörtteker. Bisikleti ve tekerlekli sandalyesi olan iki ayrı çocuk, parkta eşit bir 
şekilde eğlenirken görülüyor bu kitapta. Engellilerin bu kırk içerisinde evden sokağa çıktığını, yani içten dışa, pasif-
ten aktife doğru bir dönüşüm geçirdiği gösteriyor örnekler. 

Meselenin teori kısmını tartışırken farklı engellilik model ve kuramlarından bahsediyorsunuz. Bundan sonra 
tartışacaklarımızın anlamlı olması için seyircilerimize bu model ve kuramlardan kısaca bahsedebilir misiniz?

İki temel bakış açısı var; biri daha eskide kalmış olan tıbbî model. Bu yaklaşım engelliyi hasta olarak görüyor, 
mesela tekerlekli sandalye ile bir çocuk okula gidemiyorsa, tedavi olsaydı da gitseydi diyor, sorumluluk tamamen 
engellide. Gayet katı bir yaklaşım! Bunun karşısında sosyal model var, o daha insanî yaklaşıyor diyebiliriz, sorum-
luluğu topluma veriyor. Engelliyi bir engelsiz gibi yaşatacak olan toplumdur, diyor. Biz hala tıbbî modelde yaşayan 
ama kendimizi sosyal modele doğru geliştirmeye çalışan bir ülkeyiz. 

Sosyokültürel kuramlara gelince… Damga kuramında farklı olan damgalanıyor; bu kişi engelli olabilir, başka bir 
ırktan olabilir, farklı bir cinsî eğilimi olabilir. Bu damgalanma da beraberinde dışlanma ve alayı getiriyor. Kir kura-
mında ise Afrika yerlileri inceleniyor. Orada bir çocuk engelli doğduysa nehre, dereye bırakıyorlar mesela. Onu, 
alıştıkları düzeni, normali alt üst eden bir leke gibi görüyorlar. Bunun karşılığını edebiyatta da buluyoruz aslında. 
Kemalettin Tuğcu’nun bir romanında, yüzü güzel olmayan bir çocuk o güzel aileyi bozduğu gerekçesiyle köye 
gönderiliyor. 

Bir de Foucault’nun “Biyo-iktidar ve İtaatkâr Bedenler” kavramı var.  Burada muktedir beden, engellinin bedeni 
üzerinde söz hakkı buluyor kendisinde, yaşam alanını sınırlamaya başlıyor. Hitler’in toplumdaki engellileri yok 
etmesinde bu bakışı açıkça görüyoruz. İncelediğim kitaplardan birinde, bir engelli kız ameliyat olup olmamak konu-
sunda kararsız mesela, arkadaşı da diyor ki: “Tabii ki ameliyat olmalısın, böyle kalacağına öl daha iyi!” Böyle bir 
yargıda bulunmayı, muktedir bir beden olarak kendine hak görüyor çünkü.  

Tezinizde, şimdiye dek tüm edebiyat ürünlerinde söylenegelmiş sekiz ayrı engelli kalıbından bahsediyorsunuz. 
Engellilik konusunu işleyen iyi ve doğru bir çocuk kitabı nasıl olmalıdır? Bu kalıplardan, olmaması gerekenden 
hareketle iyi kitabın tanımını yapabiliriz.

Bu sekiz kalıptan biri, engellinin acınacak halde temsil edilmesi. İyi bir kitap katiyen böyle olmamalı. İkincisi; 
engelliyi mağduriyet nesnesi kılanlar; Fareler ve İnsanlar’daki Lenny gibi. Üçüncüsü; kötücül karakter olarak 
çizilenler, bunun örneklerine daha çok masallarda rastlıyoruz. Peter Pan’ın Kaptan Kanca’sı buna örnek verilebilir, 
bir eli yoktur ve son derece kötü bir karakterdir. Sonra engelli karakterlerin atmosfer olarak kullanıldığı anlatılar 
var. Başkahramanın ne kadar iyi bir insan olduğunu vurgulamak için engelli araç olarak kullanılmış. Alay nesnesi 
olarak sunulan engelli temsiller var, kendine acıyan engelli tipleri var. Bizim edebiyatımızda ben kendine acıyan 
engelli temsiline çok az rastladım, kırk kitapta sadece birkaç örnek vardı. Yurtdışında üretilmiş metinlerde bunun 
örneği daha çok. Yük olarak temsil edilen engelli örnekleri ise bizde daha çok. Sekizinci kalıp tip de tecrit edilmiş 
olarak sunulan engelliler. Ya aile utandığı için eve kapatıyor ya da kimse ruhî problemleriyle ilgilenmediği için 
engelli kendi kendisini tecrit ediyor. 

Peki, iyi bir eserde ne arıyoruz biz? Bir defa engelli kahraman ne çok iyi olacak ne çok kötü; kıskançlığıyla, şefka-
tiyle çokboyutlu bir karakter olacak. Anlayışa muhtaçmış gibi yansıtılmayacak, bir başka karakter için araç olarak 
kullanılmayacak. Engelsiz okur bu kitabı okuduğunda, kendi davranışları üzerine düşünecek; ben acaba engellinin 
yaşamını kolaylaştırıyor muyum, zorlaştırıyor muyum diye. Eser engelli okura da bir umut sağlayacak. İlla ki mutlu 
sonla bitmek zorunda değil. Engellinin yataktan kalkıp bir anda yürüdüğü mucizevi bir son değil, gerçekçi bir sonu 
olmalı. En hayati faktör; eser, edebî ölçülerden ödün vermeyecek. Okur, iyi bir edebiyat eseri okumanın hazzını 
duyacak. 

Bu konu üzerine dünya çapında yapılmış araştırmalardan bahsettiğiniz bir bölüm var kitabınızda. İspanyol bir 
araştırmacı, kendi edebiyatlarında bu konunun ihmal edildiğini söylüyor. İranlı bir araştırmacı, çok az engelli 
karakter gördüğünden dert yanıyor. Sizce Türkçe çocuk edebiyatında durum nedir? Alana hâkim ve bu alanda 
üretim yapan, içeriden biri olarak; çağdaşlarınızın bu konuya ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Az, az, az, maalesef çok az… Resimli kitaplarda neredeyse bu konu hiç yoktu. Benim tezi bitirdiğim sene, 0-6 yaş 
arası için üretilmiş hiç eser yoktu. Çok şükür ki sonra üretilmeye başlandı, tercüme eserler gelmeye başladı, mesela 
Erdem Yayınlarının böyle bir dizisi var. Sonra 8-12 yaş arası için üretilen eserlerde de sayı epey arttı; Sevim Ak’ın 
hem Horoz Adam ve Korsan hem de Gökkuşağı Yazı’nda engellilik vardır mesela. İdeal yazına doğru ilerleyişimize 
bir not vermem gerekirse on üzerinden yedi, yedi buçuk arasında kalırım. Tabii yine de eskiye göre çok olumlu bir 
yerdeyiz.

Tezinizde, büyük bir keyifle okuduğumuz bölümlerden biri de “Dil ve İdeoloji”. İyi niyetle üretilmiş metinlerde 
dahi dilin, derinlerdeki “sağlıklı insan, üstün insandır” bakışını ele verdiğine değiniyorsunuz. Verdiğiniz “teker-
lekli sandalyeye mahkûmdu” örneği bu noktada çok çarpıcı. Bu cümlenin, muktedir bir bedenin ürünü olduğunu 
söylüyorsunuz. Çünkü tekerlekli sandalye, sağlıklı bedenler için bir mahkûmiyet. Engelliler içinse engelleri orta-
dan kaldıran bir araç, özgürleşme alanı. Bu dil meselesini, dilin ele verdiklerini biraz açmanızı isteyebilir miyiz?

Benim tezi yazarken en çok dertlendiğim konu buydu; niçin engellinin dilinden, onun iç dünyasına eğilen, ben anla-
tıcı diliyle yazılmış eser yok. Ya bir tane ya iki… Benim vardığım sonuç şu; yazar kendisi engelli olmadığı için ben 
diliyle yazamaya çekiniyor. Ya da şöyle düşünüyor; benim kitabımı engelsizler de okuyacak bir engelli ile özdeşleş-
me problemi yaşarlar mı, kitabım az okunur mu…

Sağlıklı bedenler yazdığında da bazen şöyle tablolarla karşılaşıyoruz; tezimde de verdiğim bir örnek var: Öğretmen, 
yürüme engelli öğrencisi için sınıfın yerini değiştiriyor, alt kata taşınacaklar. Öğrenciler sıraları taşıyor ama bir 
yandan da mutsuzlar, zor geliyor. Onları ikna etmek için diyor ki; “Niçin böyle yapıyorsunuz? Arkadaşınıza yardım 
etmek zorundayız. O yürümesini bile beceremiyor.” Burada hem “bile” hem de “becerememek” çok önemli kelime-
ler. Bu cümle yazarın bir ideolojisi olduğunu, onun iç dünyasındaki bakışı ortaya koyuyor aslında. Asırlardan beri 
söylenmiş sözlerde de rastladığımız bir şey bu. Bir atasözü örneği vereyim: “Gördün sakat, kapıyı kapat.” Ya da 
engelliyi betimlemek için “zavallı, bedbaht” deniyor. Bunu okuyan çocuk şöyle düşünüyor: “Demek ki ben bir 
engelliyi görünce ağlamalıyım.” Metinleri bunlardan, pejoratif sıfatlardan, topal, çolak gibi damgalayıcı ifadelerden 
kurtarmalıyız. Yazar bunun ne kadar incitici olduğunu fark edip kitabında kullanmadığında, çocuklar da sokaklarda 
kullanmayacaktır. 

Hocam, tezinizde alıntıladığınız kötü bir şiir örneği var. Onun niçin kötü ve hatalı olduğunu tartışarak söyleşimi-
zi tamamlamak istiyoruz. Altını çizdiğiniz noktalar sayesinde, engelliliğe dair kitap okuyan sıradan okurun 
bilinçli bir okura dönüşebileceğinize inanıyoruz çünkü. Konuştuğumuz dil ve modeller bağlamında bu örneği 
değerlendirebilir misiniz?

Bu şiir Melike Türkan Bağlı ve Yasemin Esen editörlüğünde insan haklarına duyarlı ders kitapları için Tarih Vakfı 
Yayınlarının araştırmasından alındı:

“Bir eksikliktir sakatlık

Yaşam boyu duyulan

Sakatı hor görme, nerede görsen tut elinden, anla dilinden

Yabana atma, derdine bir dert de sen katma”

Buradaki problem birden fazla: Bir defa sakat kelimesinin yanlışlığı üzerinde uzun uzadıya durmayacağım, sakatlı-
ğı bir “eksiklik” şeklinde tanımlamak başlı başına yanlış. Biz eksiklik değil, farklılık bakış açısıyla yaklaşmalıyız. 
Bunu okuyan çocuğun zihnine yazar “bu eksikliği yaşam boyu duyacak” şeklinde giydiriyor. Sonra “sakatı hor 
görme” diyor; hor göreceğini varsayıyor. Belki de çocuğun zihninde hiçbir önyargısı yok, niçin onun aklına bunu 
bir zehir gibi sokuyorsun? “Nerede görsen tut elinden.” Hayır, engelliler elinden tutulmak istemiyor! Benim Sercan 
isminde bir arkadaşım var, görme engelli. Hepimizden çok daha hızlı yürüyor. Diyor ki; “Bu otobüs Şişli’ye gidiyor 
mu diye soruyorum, biri tutuyor beni kolumdan bir otobüse bindiriveriyor. Bilmiyorum ki nereye gidiyor o otobüs. 
Hâlbuki tek bir şey istiyorum, ‘evet gidiyor, hayır gitmiyor’ diye bana cevap versin.”  Bir engelli tarafından birebir 
duydum ki “tut elinden” onun isteyeceği bir şey değil. Bizim çocuğun zihnine bu olumsuzlukları yüklemeyecek 
örneklere ihtiyacımız var. Böyle örneklerin de ders kitabından ayıklanmaya ihtiyacı var!

Burada söyleşimizin sonuna geldik, Ayfer Hocamıza böyle güzel bir akşamüstünü bize ayırdığı, sohbet etme rica-
mızı geri çevirmediği için çok teşekkür ediyoruz. 



Söyleşi
Oyun Çalışmaları (OÇA) Ekibi ile Söyleşi

Selva İnce

Spot: Oyun Çalışmaları, çocuk kitaplarını oyunlarla birleştirerek “farklı ama birlikte” olmanın güzelliğini 
anlatıyor çocuklara. Gönüllü ekibiyle bir araya gelerek projelerinin detaylarına dair söyleştik. 

Oyun Çalışmaları nedir, niçin kuruldu?

Oyun Çalışmaları, bir dayanışma ağı. Bu ağın temelleri bir toplum eleştirisine ve bu eleştiriden doğan iyileştirme 
arayışına dayanıyor. Bu eleştiri; bireylerin birkaç küme altında tek tipleşmesine ve küme dışında kalanın varlığının 
reddedilmesine yönelik bir eleştiri aslında. Bireylerin biricikliklerini koruyarak kendilerini gerçekleştirebilmeleri-
ne imkân tanımak ve böylece daha geniş bir zeminde farklılıkları ile var olmaları gerektiğine dikkat çekmek istiyo-
ruz. Bu amaçla üç arkadaş bir araya gelerek Oyun Çalışmaları’nı (OÇA) kurduk.

Peki, oyun bunun neresinde?

Var olan oyunlar, mevcut oyun anlayışımız veya bu alanda yazılmış kitaplar insanları belli tanımlara hapsediyor. 
Biz “Hangi oyun bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım eder, diğer oyuncunun da kendini gerçekleştirmesine 
imkân verir, hangi masal bireye kendisinin ve diğerinin varlığını hatırlatır?” gibi sorular üzerine düşünüyoruz. 
Böyle düşünmeye başladıkça oyun felsefemiz de şekillenmeye başladı. Origami ve Go oyunlarını çok önemsiyoruz 
mesela. Etkinliklerimizde bu tip oyunların felsefesini de anlatıyoruz. Ben Gadamer’in Oyun Kuramı üzerine bir tez 
yazıyorum, bir diğer arkadaşımız Klasik Edebiyat alanında yüksek lisans yapıyor; toza dumana karışan eski metin-
lerden diliçi çeviri yapıyor, farklı dillere ve gezmeye olan ilgisi ile OÇA’ya yeni hikâyeler buluyor. 

Sadece oyunla ilgilenmiyorsunuz öyleyse? 

Hayır, biz aslında önce İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde açılan bir kulüp olarak faaliyetlerimize başladık ve 
üniversite bünyesinde etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerdeki en önemli kıstasımız hitap ettiğimiz kitleye yönelik bir 
yaş sınırının olmamasıydı. Etkinlik ne olursa olsun; iki, yirmi iki ya da kırk iki, insanlar kaç yaşında olursa olsun 
ortak payda da buluşabilmeli ve herkes aktif olmalı. Film gösterimleri yaptık mesela. Miyazaki gösterimlerine 
büyük küçük herkes geldi. Aynı şekilde origami, mangala atölyeleri yaptık. Yaşları, boyları, cinsiyetleri ne olursa 
olsun farklı ama aynı her birey tüm etkinliklere katıldı ve böylelikle OÇA’nın gönüllüleri de arttı. Sosyal Hizmet, 
Psikoloji ve daha birçok farklı bölümden arkadaşlarımız katıldı, işin ucundan tuttu. Beraber mülteci çocuklar için 
sanat etkinlikleri organize ettik. Bu yıl üniversitemizin Çekmeköy Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği 
“Ümran Projesi”ne dâhil olduk. Fatma Tuğba Yaylacı ve Aslıhan Akman Nişancı’nın tasarladığı “Benim Göç Hikâ-
yem” travma destek çalışmasını uyguluyoruz. Yine bu proje kapsamında; Kudüs Çalışmaları, Kardeş Kalbi, Ulus-
lararası Öğrenciler kulüpleri ile birlikte “Mülteci Çocuk Şenliği” düzenledik. “Mahalle(m)de Oyun Var” projemiz-
de, yazın memleketine giden her gönüllümüz kendi mahallesindeki çocukları felsefemizdeki oyunlarla tanıştırıyor. 
Bunların dışında, “OÇA Sanat Atölyeleri”, “Ayrımcılığa Karşı Masallar”, “Oyuncak Arkadaşım” etkinliklerimiz de 
devam ediyor. 

Peki, bunca faaliyetin içinde çocuk edebiyatı nerede duruyor?

Oyun Çalışmaları felsefesini oluştururken edebiyat bundan ayrı bir yerde durmadı hiçbir zaman. Çocuk üzerine 
çalışmalar yapan konseptleri eleştirmek bize geniş bir vizyon sundu. Bu alanda gördüğümüz en temel eksiklik; 
çocuk üzerine birçok çalışmanın yapılması ama çocuğun bunun içinde olmamasıydı. Bu hataya düşmek istemedik. 
Bu yüzden hayal ettiğimiz ya da merak ettiğimiz her şeyi önce çocuk dostlarımıza sunduk. Mesela gösterimlerimiz 
için film listesini sekiz yaşındaki Rana ve Ebru hazırladı. Çocuklardan gelen desteğin daha sürdürülebilir olması-
nın yolunun, çocuk edebiyatıyla içli dışlı olmaktan geçtiğini fark ettik. Bu yüzden çocuk edebiyatını merkeze 
koyduk. Şu an üniversitemizde “Çocuk Edebiyatında Mültecilik” başlıklı tezini hazırlayan arkadaşımız, sürekli 
çocuk edebiyatı üzerine kafa yorduğu ve durmadan bu alanda kitaplar okuduğu için OÇA’yı bu anlamda çok geliş-
tirdi. Yine onun desteğiyle sosyal medyada “OÇA Ne Okuyor?” tanıtımlarımız var. Bazen çocuklar kendi beğen-
dikleri kitapları tanıtmak istiyorlar, o zaman “Çocuğun Dilinden” başlığıyla paylaşıyoruz. Yaratıcı okuma uygula-
ması olarak edebiyat ürünlerini oyunlarla birleştirdiğimizde ise “Oyunbaz Okur” başlığıyla tanıtım yapıyoruz.  

 “Ayrımcılığa Karşı Masallar”  etkinliğinizden de bahsedebilir misiniz?

Savaş, ölüm, yas, cinsiyetler arası eşitsizlik, akran zorbalığı, engellilik, mültecilik ve daha birçok konuda yazılmış 
kitapları masal haline getirerek çocuklara anlatıyoruz. Ayrımcılığa karşı masalların, özellikle çocuklar arasındaki 
kutuplaşma, ötekileştirme ve zorbalığa engel olacağına inanıyoruz. Uygulama yaptığımız çocuklardan da olumlu 
dönütler alıyoruz. İlk olarak “Ayrımcılığa Karşı Masallar - Mültecilik” konusunu çalışmaya başladık. Ümran 
projesi bize bu hayalimizi gerçekleştirme imkânı sundu. Mültecilik üzerine yazılmış Kayıktaki Çocuk kitabını 
masala dönüştürdük ve çalışma yaptığımız okullardaki çocuklara interaktif bir şekilde anlattık. Çocuklar arkadaş-
larını “Suriyeli” diye işaret etmeyi bir kenara bırakıp onun da kendileri gibi olduğunu görmeye başladılar bu etkin-
likten sonra. 

Engelsiz Masallar’da ise Farklı Ama Aynı, Şair Kısakulak ve Şuşu, Can ve Dörtteker gibi kitapları masallara 
dönüştürmeye başladık. Şu an on masalımız var. Drama çalışmasıyla birlikte uygulama yaptığımız masalın adı 
“Gizemli Yumurta”. Down sendromunun bir eksiklik değil farklılık olduğunu vurguluyor. Çocukların karşısındaki-
ni tanıma ve anlamada masal ve oyunun ne kadar önemli olduğunun altını “Ayrımcılığa Karşı Masallar - Engelli-
lik” ile çiziyoruz. Bizden farklı olanın hikâyesini masallarla anlatmaya devam edeceğiz. 

Yeni projelerinizi de merak ediyoruz.

Biz oyun ve masalın kurduğu “farklı ama birlikte” dilinin herkese ve her yere ulaşmasını arzu ediyoruz. OÇA bir 
dayanışma ağı ve şimdiye kadar tüm çalışmalar kurucuların ve gönüllü arkadaşların bursları ile yürütüldü. Hayalle-
rimize ortak ve destek olacak kişilere ulaşmayı hedefliyoruz. Oyun ve projelerimizi geleneksel hale getirmek yine 
öncelikli hedeflerimizden. Tüm alt başlıklarını tamamlayarak “Ayrımcılığa Karşı Masalları” tüm okul ve sokaklar-
da anlatmayı hayal ediyoruz. 

Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederiz.
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