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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  
 

Klasik Romans ve Masal Anlatılarının Dışında Kalan Bir Kadın Kahraman:  

Uçan Doktor İnci 

 

Julia Donaldson’ın yazdığı, Axel Scheffler’ın resimlediği serinin ilk kitabı Zogi, 

anaokuluna yeni başlayan, yaşıtlarına göre daha iri ve zeki bir yavru ejderhanın, altın 

yıldız kazanma mücadelesini  konu edinir. Öğrencilerden beklenen uçmayı, kükremeyi, 

alev püskürtmeyi, prenses kaçırmayı ve savaşmayı öğrenmeleridir. Bu öğrenim sürecinde 

anlatının kadın kahramanı Prenses İnci, Zogi’nin yanında olur ve geçirdiği ufak kazalarda 

onu tedavi ederek öğrenimine pes etmeden devam etmesini sağlar. Bu sırada klasik 

romans türünde olduğu gibi beyaz atlı bir şövalye Prenses İnci’yi kurtarmak için 

çıkagelir. Ancak İnci kurtarılmayı bekleyen, toplumun biçtiği cinsiyetçi rolü kabullenmiş 

bir prenses değildir. Aksine hem kurtarıcısını hem de Zogi’yi dönüştüren, doktor 

kimliğiyle de onu kurtarma rolünü sahiplenen bir kadın kahramandır. Anlatının sonunda 

da Zogi’nin ambulans olmayı teklif etmesiyle bu üçlü, “uçan doktorlar” unvanı alarak 

gökyüzünde kaybolur. Böylelikle Zogi, serinin ikinci kitabı olan Zogi ve Uçan 

Doktorlar’ın hikâyesine göz kırparak son bulur.  

Bu yazıda ise her iki anlatının da ana kahramanı olan İnci karakteri, anlatının 

yeniden biçimlendirdiği prenseslik kimliği ve İnci’nin erkek karakterlerle kurduğu klasik 

masal ya da romans kalıplarından ayrışan ilişkisiyle toplumsal cinsiyet söylemi 

bağlamında incelenecektir.  

Gustav Hans’a göre,  

kültürel ürünler toplumdaki basmakalıp düşünceleri pekiştirirken kadın ve erkeğin 
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toplumsal rollerini de yeniden üretir. Çocukların masal karakterleriyle 

özdeşleşmeleri de bu sürecin tekrar edilmesine sebep olur. Cinsiyet ve toplumsal 

cinsiyet birbirinden farklıdır. Cinsiyet kadın ve erkeğin doğuştan getirdikleri 

biyolojik farklara sahip olmalarıdır. Toplumsal cinsiyet ise, toplumsal olarak inşa 

edilmiştir. (Alıntılayan Artun)  

Dolayısıyla, bu inşa edilişin ardında kültürel kodların, ahlaki normların, dinî söylemlerin 

ve dogmatik inanışların izini görmek mümkündür. Her biri bir biçimde toplumda var olan 

statükoyu korur. Bu bağlamda aslında,   

toplumsal cinsiyet statüleri kadın ve erkeğin tanımını (da) belirler. Bu tanımlar 

çerçevesinde kadın ve erkeğin hangi tarzda kıyafetler giymeleri, vücutlarını nasıl 

şekillendirmeleri ve hangi isimlere sahip olmaları gerektiği bellidir. Wharton’a 

göre (2009), kız çocukları giysilerini pembe tonlarından seçerek süslü giyinmeyi 

öğrenirken, erkekler mavi ve pastel renkli kıyafetleri tercih edeler. Aynı zamanda 

kızlar odalarını pembeye boyarken erkeklerin renk seçimi yine maviden yanadır. 

(Aktaran, Artun)  

Zogi serisinde Prenses İnci tüm bu kalıpların dışında tasvir edilen bir karakterdir.  

Klasik romans türünde soylu güzel kurtarılan, soylu yakışıklı da kurtaran 

rolündedir. Düşman herhangi bir doğaüstü yaratık olabileceği gibi kötü bir karakter de 

olabilir. Zogi serisinde ise anlatının birinci katmanı klasik romans türünün izlerini taşır. 

Başka bir deyişle, Julia Donaldson romans türünün kalıplarından faydalanarak modernist 

bir masal anlatısı kurar. Prenses İnci’ye doktor kimliği üzerinden kurtarıcı misyonu 

yükler. İnci Zogi’nin başına gelen ufak tefek kazalarda onu tedavi eder. İnci, alışılmış 

soylu güzellerin aksine ormanda tek başına gezinebilen, ejderhadan korkmayan, salon 
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kıyafeti giymeyen bir prensestir. Zogi de okur da İnci’nin prenses kimliğini İnci’nin 

resimli masal kitabındaki görünür imgesi yerine kendi anlatımıyla öğrenir. Şöyle ki, Zogi 

dördüncü sınıfta saraydan prenses kaçırması gerektiğinden bir şatonun penceresine uçar 

ve ilk gördüğü prensesi kaçırmaya çalışır. Başaramayınca altın yıldızı kazanamayacağı 

için üzülürken İnci ile karşılaşır. İnci doktor çantasından tacını çıkararak adının Prenses 

İnci olduğunu söyler ve kaçırılmayı kendisi teklif eder. Böylelikle, Zogi altın yıldızın 

kazananı olur. İnci de okuldaki herkesin doktoru.  

 

Öte yandan beşinci sınıfı da başlar okulun. Ejderhaların bu kez savaşmayı 

öğrenmesi gerekir. Tam da bu noktada “gerçek bir şövalye” olan “Cesur Prens” çıkagelir. 

Amacı Prenses İnci’yi kurtarmaktır. Zogi ile savaşacakları sırada romans kalıbı ikinci kez 

ters düz edilir ve İnci araya girerek kendisi için yapılacak mücadeleye engel olur: 

DURUN, sizi şapşallar!  
Dünyada zaten yeterince kesik, yanı, yara bere var. 
Kurtarma beni! Geri dönüp bir prenses olmayacağım, 
O süslü püslü, aptal elbiseler içinde sarayda salınıp durmayacağım. 
Doktor olmak istiyorum ben, dere tepe dolaşıp 

 İnsanların dertlerini dinlemek, onları iyileştirmek istiyorum ben. 
 
Mesajı direkt alan şövalye “haykırarak miğferini çıkarır” ve İnci’den onu eğitmesini ister. 

İnci bu noktada özne konumuna yükselir ve kurtarılmak üzere kaçırılan, beyaz atlısını 

bekleyen bir prenses yerine, prensi de dönüştüren, kendi başının çaresine bakabilen bir 

kadın kahramana dönüşür. Üstelik statü olarak prensin de üstünde yer alır. Zira, aynı 

zamanda eğiten rolünü de üstlenmiştir. Dolayısıyla, itaatkâr kadın imgesi ve erkeğin 

sorgulanamaz otoritesi de bu yeniden yazımla yıkılır. Prens, İnci’den akıl alır -ki bu 

durum da alışılagelmiş toplumsal cinsiyet rollerinin dışında bir gelişmedir-. Onlar yara 

açan değil, yara saran kahramanlardır artık. 
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Seda Pekşen, “Toplumsal Cinsiyet Rollerini Benimsetme Aracı Olarak Çocuk Edebiyatı” 

makalesinde 18.yüzyılın ikinci yarısında yazılmaya başlanan masalların “çocukları 

eğlendirip, oyalamak ve onlara  cinsiyet rollerini aşılamak için” yazıldığını söyler. Söz 

konusu kadın kahraman olduğunda, -Cesur ve Güzel örneğini hatırlayalım- (babası dahi 

olsa) “erkek için kendini feda edip mutluluğu bulan kadın” imgesi ön plandadır (153). 19. 

yüzyılda ise bu imge “kendi kaderini kontrol edemeyen ancak yaşadıkları sonrası ödülü 

varlıklı ve yakışıklı prens olan kadın kahramanlara (heroines)” dönüşür (154). Grimm 

kardeşler bu dönüşümde kilit noktasıdır. Masalları “burjuva dinleyiciler için daha rahat 

ve ihtiyatlı bir hâle getirirler” (154). Ancak bu masallar modernist masallardaki gibi 

okurun aşinalığını kıran, onu bile-geldikleri açısından rahatsız eden masallar değillerdir 

henüz. “Kadınlar pasif, ve prensin onları kurtarmasını bekleyen kahramanlarken, erkekler 

de her zaman dünyayı kurtarması gereken karakterler”dir hâlâ (156).1 

 Zogi serisinde ise klasik masal anlatılarındaki kadın imgesiyle birlikte mutlak güç 

kaynağı erkeklik imgesi de dönüşüme uğrar: 

Masallarda sık sık şu ifadelere rastlarız: Dünyadaki en güzel kız, en yüce 

gönüllü kişi, eşi görülmemiş̧ kahraman, en cesur, en güçlü vs. Herkes 

kendi cinsiyetinin değerlilik ölçütünde zirvede olmalıdır. Prensesin güzel 

değil, en güzel olması gerekir. Erkeğin kahramanlığı, mutlaka güçlü ama 

başarısız rakiplerle belirtilir. Ondan önce canavarla boğuşan pek çok erkek 

canından olmuştur. (Buradaki ölüm ise elbette başarısız olan erkekliğin 
																																																								
1		 Oysa ki Grimm Kardeşler değiştirmeden önce masal kahramanları bağlamında -
Cindirella örneğinde görüldüğü gibi- matriarkal bir söylem söz konusu iken, bu söylem 
dönüşmüş ve kadın kahraman imgesi pasif, kurtarılmayı bekleyen bir kahraman hâline gelmiştir 
(Pekşen 156). 
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ölümüdür.) Herhangi birini değil, devleri, ejderhaları, olağanüstü güçleri 

yenik düşürür. Peki ama kimin için? Kahraman zirvede tek kalarak, 

rakipleri eleyerek yarışmanın ödülünü alacaktır: Eşsiz güzeli. (Sezer 26)   

 
İnci ise alışılmışın aksine eşsiz güzelliği vurgulanan, domestik bir kadın kahraman 

değildir. Bilakis, aklı ile ön plandadır. Bu noktada, anlatıda prens ve prenses arasında 

kurulan ilişki biçimi de âşık olma hâli üzerinden şekillenmek yerine arkadaşlık kurma, 

ekip olma yetisi olarak belirir. Bu açıdan, Zogi serisi klasik masalların aksine cinsiyetler 

arasında aşk duygusu olmadan da kurulabilecek bir ilişki örneği sergiler. Kahramanların 

karşılaşma mekânı da şato ya da baba evi yerine kırlar olur. Dolayısıyla, bu ilişkinin 

mutluluk yuvası olacak şato da sonsuz mutluluğun mekânı olmak yerine İnci’nin 

kendisini bir türlü ait hissedemediği, hapsedildiği yere dönüşür. Nitekim, Zogi ve Uçan 

Doktorlar‘da İnci’nin doktor olduğunu öğrenen amcası “prensesten doktor olmaz” 

diyerek onu saraya kilitler. İnci zamanını “nakış işleyip, çiçek düzenlemekle” geçirmek 

zorunda kalır. Ekibinin üyeleri Zogi ve Çelebi ise ne yaparlarsa yapsınlar onu bir türlü 

kurtaramazlar. Bu kurtarılamayış da anlatıda klasik romans yapısını bozan bir etmen 

olarak belirmesi açısından dikkat çekicidir. Zira, İnci kazanılacak bir ödül değildir. 

Aksine “turuncu humma” hastalığını ve tedavisini bilen tek kişi olduğundan, kendisini 

aklının ve yeteneklerinin yardımıyla kurtaran, bilinçli bir öznedir. Ödülü alan da -

mesleğini artık amca çekincesi olmadan yapabilir oluşuyla- bizzat  kendisidir.  

Son olarak, 20.yüzyıl ve sonrasında yazılan masallar için Kimmel, “modern 

edebiyatlarda kadın kahramanların rolünün değiştiğini daha aktif, azimli ve kariyer sahibi 

çizildiklerini” vurgulamakla birlikte “yine de erkek kahramanlara göre ev işleriyle daha 

ilgili olarak” resmedildiklerini belirtir (Aktaran Pekşen 161). - Cindirella kendi işini açar 
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ve adını kariyerini ve üreticiliğini ima edercesine “Cinderwear” koyar gibi (162)-. Bu tip 

versiyonlarda yakışıklı prensin eşi olma rolü -farklı yeniden yazım modelleri olsa da- 

değişmemiştir henüz. Alternatif olarak feminist öykülerin de yazılmaya başladığını 

belirten Pekşen, söz konusu makalesinde bu öykülerin sorununun ise kullanılan dil 

olduğunu söyler. Zira, feminist söylemin şekillendirdiği sözcükler bu kez de çocuklara 

yabancı kalmıştır -“Fairygodperson” gibi- (161). Bu noktada Zogi serisi hem yakaladığı 

dil hem de kadın ve erkek kahraman arasındaki ilişkiyi âşık-maşuk düzleminden çekip 

aldığı için ilginç bir örnektir. İnci’nin alışılmışın dışında resmedilen prenses kimliği ve 

diğer kahramanlarla kurduğu ilişki biçimi de süregelen klasik algıyı dönüştürücü bir etki 

yaratır. 
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Kritik-1 

Canan Kapucu 

Bir Güvenli Bağlanma ve Cinsiyet Farkındalığı Örneği: Annemin Çantası 

 

Annemin Çantası, Sara Şahinkanat tarafından şiirsel üslup ile kaleme alınmış bir eserdir. 

Anlatı, bir anne ile iki çocuğunun bir günlük maceralarını muhteva eder. Bu süreçte çocuklar, ihtiyaç 

duydukları her an, annelerinin çantasında kendi gereksinimlerini karşılayacak eşyaları bulabilmektedir. 

Eser, çocukların şaşkınlık ifade eden duygularıyla başlar. Şaşkınlık duygusu eser boyunca kendisini 

farklı duygulara bırakır. Sonunda anlatıcı olan çocuk kahraman, süper güçlere sahip olanın ‘çanta değil 

annesi’ olduğunu anlar. Bu bağlamda eseri üç ana temada incelemek mümkündür: Bağlanma, anne 

tutumu, anne tutumuyla ilintili cinsiyet farkındalığı. 

 

Bağlanma ve Anne Tutumu 

Bağlanma, bebek ile anne ve baba arasında duygusal olarak olumlu ve karşılıklı yardım edici 

bir ilişkinin kurulmasını belirtir. İlişki uygun bir biçimde kurulduğunda, anne ve baba kendilerini 

bebeklerine uydururlar. (Gander ve Gardiner, 1993) Bebek ile anne arasında başarılı bir bağın 

kurulması, bebeğin yaşama uyum sağlaması açısından oldukça önemlidir. Yaşamın ilk günlerinde 

annenin bebeğin yanında bulunması ve ihtiyaçlarını karşılaması, onda temel güven duygusunun 

oluşmasını sağlar. Sroufe (1978), güvenli bağlanma geliştiren bebeklerle, bu çocukların üç buçuk 

yaşlarındayken sosyal, çekici, meraklı, liderliğe meyilli ve çevresindekilere karşı ilgili gibi 

tanımlamalar arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Güvenli bağlanma gerçekleştiren 

çocuklar, anaokulu dönemlerinde sosyal çevreyle daha uyumlu bir davranış örüntüsü sergilerler. 

Yaptıkları etkinlik ve oyun alanlarından zevk alma duyguları ve doyum noktaları güvensiz bağlanan 

çocuklara göre daha yüksektir. 



Annemin Çantası bu veriler ışığında incelendiğinde; çocukların gün içinde geçirdiği farklı 

yaşantılar onların keyif ve doyum noktasını sağlıklı geçirmesini sağlar. Bu noktanın doygun ve sağlıklı 

bir mutlulukla sonlanması anne ve çocuk arasında yaşanılan bağlanmanın ne denli sağlıklı olduğunu 

bizlere kanıtlar niteliktedir. “Hava çok güzel/ Ne de olsa yaz ortası./ Annem bizi parka götürüyor./ 

Omzunda kocaman çantası.” cümleleriyle anne, park pekiştireci ile günü başlatan kişi konumundadır. 

Eserin çizimleri incelendiğinde çocukların neşeli bir ifadeyle parka gittiği gözlemlenecektir. Yukarıda 

alıntılanan ifade kitabın giriş bölümünden alınmıştır. Bu ifadenin güvenli bağlanma ile ilgisi anneden 

kopma sürecini hazırlamasıyla ilgilidir. Çocuğun çevreyi keşfedebilmesi için bir süre anneden 

kopması gerekir. Eserin devamında çocukların yaşadığı günlük kazalar ve annenin onlara olan tutumu 

yer alır. Bu tutum sürecinde beklenen sağlıklı kopma da gerçekleşmiştir.  

“Kaydırak, salıncak derken/ Pantolonumu yırtmışım ben./ Kardeşimse çamura batmış/ 

Giysilerimizi değiştirmeliyiz hemen./ Annem çantadan çıkarıyor yedek giysileri/ 

Beklemeden değiştiriyoruz üzerimizi./ Hey, bu çanta süpeeer…/ Sanki biliyor 

gerekenleri./ Bir de bakıyorum dizim kanıyor,/ Kaydırağın kenarına çarpmışım./ Eski 

yaram iyileşmeden üzerine yenisini açmışım./ Annem çantayı açıyor,/ Hop! Yara 

merhemi…/ Hop! Yara bandı./ Belki de çantamız/ Bir ilk yardım uzmanı.” 

Güvenli bağlanma sürecinden sonra sağlıklı kopma sürecinin gerçekleşmesi için annenin çocuğa 

sağlıklı, hoşgörülü, özgür bir alan oluşturması gereklidir. Bu alanda anne ile çocuğun arasındaki 

kontrol mesafesi önem arz eder. Anne, çocuğun oyun alanına etkin bir yakınlık mesafesinde 

olmayacak, çocuğun aradığında annesini göremeyip korkacağı bir mesafede de olmayacaktır. Çocuk, 

annenin ihtiyaç duyduğu anda görülebileceğini bilmelidir. Güvenli bağlanma ile sağlıklı kopma 

sürecinin gerçekleşmesi bu noktaların sağlanmasıyla gerçekleşir. Eserde kendisini yaralayan çocuk 

yahut pantolonunu yırtan çocuk korkuya ve telaşa kapılmadan soruna çözüm bulmak için annelerini 

aramışlardır. Ve çantanın içinden çıkan malzemelerle bu ihtiyaçlarını çözüp bir gerginlik psikolojisine 

bürünmeden günlerine devam etmişlerdir. Bunda anne tutumunun payı yadsınamaz. 

 “Şuradaki minik kedi/ Pek aç kalmış besbelli./ Çantamız acaba/ Düşünür mü bu miniği?/ 

Kediciğe süt mü/ Aslan çanta… süper çanta…/ Sen çok yaşa.” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere; 

eserdeki karakter kendi ihtiyaçlarının dışında kendisi gibi aynı ihtiyaca sahip olan diğer canlılara da 



duyarlı bir profil çizer. Bu itibar ile anne ve çocuğun arasında temel güvene dayalı bir bağlanma 

gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Eser boyunca anne, çocuğun ihtiyaç duyup da çocuğun kendi güç 

sınırını aşan durumlarda ihtiyacı karşılayan bir yerdedir. Burada çocuğun kendi yapabileceği alanlar 

ile gücünün yetmeyip yardım alacağı alanlar çizilmiştir. Bu bağlamda çocuk tek başına 

yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının farkındadır. İhtiyaç duyduğunda annesinin yardımına 

başvurması duygusal ve cinsel gelişim açısından çocuğun daha güçlü bir perspektif oluşturmasını 

sağlayacaktır. Eserde hâkim olan baskın duygu çocuğun şaşkınlığıdır. Bu duygu eser boyunca 

mutluluk, yardım etmekten ileri gelen haz, merhamet, heyecan ve benzeri duygulara dönüşür. Bu 

duygu oluşumunun temelinde anne tutumu yatmaktadır. Başarılı anneler, çocuğa karşı esnek ve 

hoşgörülü bir yaklaşım içindedir. Olumlu tutuma sahip bu anne profili, çocuğun ihtiyaçlarını 

sezinleyen, onlarla sağlıklı iletişim kuran, karşı koymadan önce çocuğun isteklerini dinleyen, uygun 

cevaplar veren, çocukta iç denetimin gelişmesi için uygun ortamı hazırlayan, sorumluluk duygusunu 

geliştiren, hak ve özgürlüklerin sınırlarını öğreten, çocuklarını korkutmadan kendi kendilerini disipline 

eden ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen bir kişi olarak yetişmelerine imkân sağlayan kişilerdir. 

Bu bağlamda eser başarılı anne tutumu sayesinde çocuğun dünyayı daha olumlu bir yer olarak 

algılamasını sağlar. Çocuğun kimlik sorgulamasında güven duyduğu anne faktörü kendi kişilik 

alanlarını daha net bir şekilde algılamasına yardım eder. Özetle eser, annenin tutumu ve güvenli 

bağlanma olgusunun somut bir tezahürüdür. 

 

Anne Tutumuyla İlintili Cinsiyet Farkındalığı 

Cinsiyet algısının oluşumu ailede başlar ve toplumun sosyokültürel yapısıyla şekillenir. Üç ila 

altı yaş aralığı cinsel kimliğin ve dış dünyanın farkına varılma evresidir. Ebeveynlerin tutumu 

çocukların kendilerine ve dünyaya dair kimlik oluşumunu şekillendirir. Bir ailede yer alan çocuk 

sayısı cinsel kimlik farkındalığının oluşumunda da etkili bir faktördür. Araştırmalara göre kardeşi olan 

çocukların kendi kimliklerini ve dış dünyanın kimliklerini algılaması, kardeşi olmayan çocuklardan 

çok daha erken başlamaktadır. Eser iki kardeşin varlığıyla oluşmuş bir yapı sergiler. Eserde yer alan 

görsellerde dikkat çeken husus çocukların kıyafetleridir; bu kıyafetler keskin bir cinsiyet ayrımı 



sunmaz. Erkek kardeş ile kız kardeşin kıyafetlerinin çizimi birbirine benzer niteliktedir. Kimlikler, 

sadece ufak farklılıklarla esere yansımıştır. Pantolonu yırtılan kız çocuğunun üzerinin değişmesiyle 

beraber erkek kardeşten farklı renk ve yapıda bir kıyafete rastlarız. Annenin eserdeki tutumu bu 

bağlamda cinsiyet kimliğinin oluşumunda tutarlı bir yapı sergiler. Ebeveynlerin çocuklara karşı 

takındıkları tavır, onların cinsiyetlerini oluşturmalarında belirgin bir role sahiptir. Araştırmalara göre 

erkek çocuğa karşı gösterilen anne baba tutumu, ebeveynlerin yetişkin benliklerini konuşturdukları 

tutumdur. Kız çocuklarına gösterilen tutum ise ebeveynlerin çocuk benliklerini devreye koyduğunu 

gösteriyor. Bu da kişilik oluşumunda cinsiyet kavramına keskin bir çizgi çekmelerine neden olacak 

hükümdedir. Bu sebeple çocukların kimlik oluşumunda ebeveynlerin tavrı onların kendilerini algılayış 

biçimini belirleyecektir. Eserde ise annenin çocuklarıyla kurduğu iletişim açık bir perspektifle 

şekillenir. Çocuklar daha çok keşif sürecini deneyimledikleri bir yaş grubunda bulundukları için anne 

bunu keskin sınırlamalarla engellememiştir. Androjen bir kimlik yapısı sergileyen annelerini rol model 

alan çocuklar, kendi kişilik alanlarını inşa ederken evrende var olan düzeni etiketleme yoluna 

gitmeyeceklerdir. Annenin işleve takılmayıp yaratıcı yönünü kullanıp çantadan bir yelken oluşturması 

çocukları eserde hayrete düşürmekle beraber annelerine hayranlık duymalarını da sağlamıştır. 

Çocukların cinsel kimliklerini oluşturmalarında işleve takılmadan yaratıcı yönlerini beslemeleri 

amacıyla eser bir örnek teşkil etmektedir. 

 

Sonuç 

Güvenli bağlanma ve sağlıklı bir kopma yaşamış her bireyin, cinsiyet kimliğini oluşturması 

daha sağlıklı bir yapıyla toplumda şekillenecektir. Eserdeki cinsiyet yansımaları ve bağlanma hususları 

bu açıdan güzel bir örnektir. Eser çocukların problem çözebilme, eğlenebilme, mucizelerin 

olabilmesine tanık olması açısından yol gösterici konumdadır. Annenin sorunlara çocuk istemeden 

müdahale etmemesi, çocuğun sorunlarını çözebileceği ve çözemeyeceği alanları fark etmesi, farklı 

duygu durumlarını bir merak unsuruyla yaşaması ve annenin çantasıyla çocuğa bir dünya sunması 

eserin kazanımları arasında gösterilir. 
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Dosya - 2 

Hatice Kübra Armağan 

Bir Antiprenses Serisi’nin Başlangıcına Dair 

 

Antiprenses Serisi, cinsiyet rollerinin pekiştirildiği ve sınırların altının tekrar tekrar 

çizildiği anlatılara dair bir karşı duruşu çocuklara kazandırma niyetiyle, yazar Nadia Fink ve 

çizer Pitu Saa kaleminden çıkan bir biyografiler serisi. Serinin Türkçeye çevirisini Nota Bene 

Yayınları üstlenmiş. Serinin ilk odağı ise cinsiyet rollerinin sınırlarını zorlayan sıra dışı 

görünümü ve çekiciliği, gücü, direnci; kısacası hayatı ve sanatıyla gerçekten de bir antiprenses 

olarak karşımıza çıkıveren ve son zamanların popüler bir imajı olan Frida Kahlo.  

Kitap, kadınların ve erkeklerin belirlenmiş rollerle yaşamını sürdürdüğü, erkek 

kahramanların hareket alanlarına egemen olup kadınları kurtardığı dünyadan, çocukların 

başlarını çıkarıp bakmalarını sağlayan, onları daha farklı hayat hikâyeleriyle karşılaştırmaya ve 

böylece zihinlerinde oluşturulmuş cinsiyetçi kodları kırmaya çalışan bir niteliğe sahip. Frida 

Kahlo, bu anlamda hem kendi devrinin hem de kişisel serüveninin zor koşullarına rağmen 

güçlü duruşuyla serinin başlangıç odağı olarak oldukça yerinde bir tercih. Kahlo’nun henüz altı 

yaşında geçirdiği bir hastalık sebebiyle bir bacağının daha kısa kalması, kız öğrencilerin 

oldukça azınlıkta olduğu eğitim hayatı ve burada artık sakat bir kız çocuğu olarak değil; fakat 

“eğlenceli, becerikli, zeki ve asi” biri olarak tanınmaya başlanması, onu çok uzun zaman yatağa 

ve ciddi ağrıların kucağına itecek olan otobüs kazası ve bunun sonrasında yatakta geçirmek 

zorunda kaldığı vakitlerde ressamlığa attığı ilk adımları, otoportrelerinde de sürekli gururla 

vurguladığı bıyıkları ve kaşları, eşi Diego Rivera ile ilişkisi ve komünist kimliği sorduğu 

sorularla hikâyeyi yönlendiren meraklı bir köpeğin eşliğiyle aktarılıyor. Tüm bu antiprenses 

özelliklerin bir arada oluşuyla şekillenmiş hayat hikâyesi de böylece başka türden bir 

kahramanın serüvenini çocuklara ulaştırmış oluyor.  



Ancak metin içinde yönlendirme yalnızca meraklı köpeğin sorularıyla değil, anlatı 

içinde geçen bazı kavramların öğretici kutucuklar içine alınarak tanımlanmasıyla da sağlanıyor. 

Bu kavramlardan biri de devrim. Kitap içinde yapılan devrim tanımıyla metnin, Frida’nın 

hayatını onun komünist kimliğinden hareketle tamamen bir ideolojik zemine oturtmaya oldukça 

teşne olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada, Frida’nın bu sınırlamayı aşan, onu güçlü bir 

birey yapan başkaca tarafları gölgede kalmakta ve hatta öyle ki onun Diego Rivera ile olan 

sancılı ilişkisi de metinde tamamen bir devrim zeminine yerleştirilerek okunmaktadır.  

Metinde, cinsiyet rollerinin en belirgin dağıtım alanlarından biri olan aşkın bir ucunda 

Frida olunca, diğer ucuna da bir antiprens olarak Diego yerleştirilir. Bu sebeple, Frida’nın yine 

bir ressam olan Diego ile ilişkisine yaklaşımı da kitapta bu anlamda farklılık gösterir ve hem 

Frida’nın hem de Diego’nun evlilikleri sırasında başkaca insanlarla kurdukları ilişkiler ve aşk 

hikâyeleri alışık olduğumuz masum, sorunsuz ve sonsuza kadar mutlulukla devam eden evlilik 

hikâyelerinin altını oyar biçimde anlatılır. Nihayetinde, Frida ve Diego’nun sadakatsizlik 

sebebiyle ayrılıkları ve sonradan tekrar evlenmeleri “o dönemki alışılmışlığın ötesinde” bir 

paylaşım olarak yorumlanır. Zira onlar devrim tecrübesine sahip ve bu sebeple her şeyin 

değişip bambaşka olduğu bir ülkede yaşam sürmüş iki bireydir. Kitapta, tam bu noktada kalın 

harflerle yazılan devrim de kutucuk içerisine alınır ve gayet didaktik bir tanım yapılır. Buna 

göre devrim, “Kötü olan şeylerin iyi yönde değişmesidir (tabi bir sürü insanın bir araya 

gelmesiyle)” (Fink 12).  

Fakat bu noktada metne hâkim olmaya başlayan ideoloji güçlü bir kadının biyografisini 

arka planda bırakarak öne çıkar. Frida’nın hayatı ve aşkları bir devrim bağlamına oturtulmaya 

çalışılırken alternatif tanım ve okumaların olabileceği de göz ardı edilir. Bu noktada, Fuentes’in 

yirminci yüzyıl Meksika’sına dair romanında, Meksika için yaptığı “talihsiz ülke” 

tanımlamasını hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Buna göre Meksika, “her kuşağın 

kendinden önceki efendileri yıkıp yerine onlar kadar haris, onlar kadar açgözlü yeni efendiler 



geçirdiği” (Fuentes 55) talihsiz bir ülkedir. Belki de Frida’yı da özel kılan, devrimlerin 

“iyi”sinin kucağında yaşanmış bir hayat değildir. Kahlo, zemini gri, karmaşık ve kaygan bir 

tarih diliminde, kadınların yok sayıldığı alanlarda oldukça dezavantajlı bedenini saklamaya 

gerek duymadan ve cinsiyet kodlarını siliveren bir kararlılık ve dirençle var olduğunu 

gösterebilmiştir. Tıpkı Latin Amerika’nın onu bambaşka yapan “talihsizlikleri” gibi, Frida’nın 

da onu bambaşka yapan talihsizlikleri ve acılarıyla, ve tüm bu acılardan muaf olmayan 

aşklarıyla, politik duruşuyla ve elbette sanatıyla gösterebilmiş olması en öne çıkan nokta 

olmalıdır. Bu noktada, her ne kadar kitapta toplumsal cinsiyet rollerinin tersinde kalan 

Frida’nın bu güçlü duruşunun altı çizilse de, onun hayatının parçalarını iyi ya da kötü sınırları 

içinde okumak ve onu ideolojik bir zemin üzerine oturtmaya çalışmak, bir yandan kurgulanmış 

bir prensler ve prensesler dünyasının dayattığı bir “iyi”ye karşı çıkarken, diğer yandan hedef 

kitlesi olan yaş grubuna başka bir “iyi”yi dayatıyor olması metnin en zayıf yanı olarak 

görünmektedir. 

Antiprenses Serisi yola çıkış gayesi göz önünde bulundurulduğunda, hem bizler hem de 

hitap ettiği yaş grubundaki çocuklar için oldukça heyecan verici bir fikir olarak raflardaki 

yerini almış durumda. Serinin ilk odağı olarak Frida Kahlo, kadınların izlerinin silindiği 

alanlardaki varoluş biçimiyle tam bir antiprenses olarak karşımıza çıkmakta ve ufuk 

açmaktadır. Fakat metin içindeki didaktik unsurlar, Frida’nın güçlü bir kadın olarak duruşunu 

ideolojik sınırlarla çerçevelemeye yaklaşır ve bu noktada Frida’nın hayatının bu ideolojik 

zemini aşan okumalarına gölge düşürür. Yine de, tıpkı kitabın sonunda çocuklara önerilen 

aktivitelerde olduğu gibi, belirli kodları aşmaya, düşünmeye ve üretmeye teşvik eden, dikkate 

değer bir seriyle tanıştığımız da rahatlıkla söylenebilir. 
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Bıyığın Gücü Adına: Annem Bıyık Bıraktı 

 

Toplumsal cinsiyet, biyolojik ayrımlarından farklı olarak bireylere toplum 

tarafından yüklenen farklı ayrımları da kapsar. Toplumsal cinsiyet rolleri ise kadın ve 

erkeğe yüklenen rolleri içerir (Zeybekoğlu 4). Fatih Erdoğan Annem Bıyık Bıraktı 

metninde toplumsal cinsiyet kavramını, toplumsal cinsiyet rollerini ve bu rollere bağlı 

olarak toplumda oluşan kadın erkek eşitsizliklerini; anne, baba, bir erkek ve bir kız 

çocuktan oluşan klasik çekirdek aile yapısından uzaklaşmadan kısa anlatımlarla 

hikâye içine sığdırmıştır. Anlatıcı metinde, çalışan bir kadının iş hayatında erkekler 

karşısında ikinci plana itilmesine, günlük hayatta toplu taşıma araçlarında 

karşılaşabileceği zorluklara ve toplumun her ferdinin kadın-erkek fark etmeksizin bu 

durumlara verdiği klasikleşmiş tepkilere, kadının ev içindeki geleneksel rollerine ve 

sahip olunan bir bıyığın bu rolleri ve eşitsizlikleri nasıl ortadan kaldırdığına ilişkin 

detayları işlemiştir. 

Detayların anlatımı Merve, Burak ve kızları Buket ile oğulları Volkan 

üzerinden gerçekleştirilir. Merve, sabah kalktığında banyoya gittiğinde dudağının 

üstündeki bıyıkları fark eder ve eşi Burak’a bıyıklarını gösterir. Burak herkesin 

cildinde birazcık tüy olduğunu ve bunun normal olduğunu söyler. Ancak Merve bu 

bıyık meselesine takılır ve evde her sabah aynı diyaloglar kurulmaya başlar. Merve bu 

duruma halk arasında da rastlayabileceğimiz bir tepkiyle; “Adımı da Murtaza filan 

yapayım bari,” diyerek karşılık verir. Ancak Merve bıyık meselesine iyice kafayı 

takmış durumdadır. Yine bir gün servise bindiğinde, güldüğünü fark eden servis 

arkadaşına; “Bıyıklarım çıkmış temizlik yapmam gerekecek,” diye tepki verir, 

arkadaşı durumu onaylayarak bıyığının daha fazla olduğu yerleri gösterir. Merve iyice 



sinirlenir. Merve’nin arkadaşının tepkisi ve davranışıyla anlatılmak istenen, toplum 

tarafından kadınlar için öngörülen güzellik algısına kadınların da uyum sağlamış 

olduğu ve bu dayatmanın garipsenmeyerek kadınlar arasında da diğer kadınları 

eleştirmek için kullanıldığıdır.  Bir kadının bıyık bırakması toplumdaki diğer kadınlar 

tarafından da güzellik algısına uygun görülmemekte ve bıyığın temizlenmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

Metinde bıyıkların sadece erkeklerde olması gerektiği yönündeki algı, aynı 

zamanda bıyıklı kişilere her alanda üstünlük sağlamakta ve bıyığı olmayanlara iş 

hayatında ve toplumsal yaşamda zorluklar yaşatmaktadır. Metinde yer alan yardımcı 

karakterlerden Mustafa Bey, Merve’ye göre sadece bıyığı olduğu için terfi alır. Merve 

yıllarca yükselebilmek ve o göreve gelebilmek için çalışmıştır ancak onun yerine 

Mustafa Bey terfi etmiştir. Eşi Burak ise bu durumun Mustafa Bey’in iş 

tecrübesinden, eğitim durumundan veya geniş çevresinden kaynaklanabileceğini 

söyler.  Merve ona sunulan tüm farklı bakış açılarına rağmen patronunun haklı 

olduğunu, erkeklerin yüksek mevkilerde kadınlara göre daha başarılı olduğunu ifade 

etmeyi sürdürür.  Kendi yerine sırf erkek diye başkasının terfi almasına karşı zaten 

tepkili olan Merve, ertesi gün iş yerinde patronundan gelen ‘Mustafa Bey için 

dosyaları düzenlemesi gerektiği’ şeklindeki istek üzerine farkında olmayarak içinden 

bütün geçenleri, Mustafa Bey’in sadece bıyığı olduğu için yükseldiğini ve onun için 

bu işi yapmayacağını, yüksek sesle herkesin içinde söylemesi sonucu işten kovulur. 

Eve dönüş yolunda ise bindiği minibüste yanına oturan adam Merve’yi koltukta 

sıkıştırır. Bunun üzerine adama tepki veren Merve, “Minibüs çok kalabalık,” 

itirazlarıyla karşılaşır. Minibüste olan herkes kalabalıktan dolayı bunun normal 

olduğunu söylemekte, rahatsız oluyorsa taksiye binmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Bu görüşe katılanlar arasında minibüsün arka sıralarında oturan bir kadın da vardır.   



Toplum hem erkek hem de kadın bireyleriyle iş hayatında ve toplumsal 

hayatta erkeklerin üstünlüğünü kabullenmiştir ve yavaş yavaş yükselen tepkilere 

rağmen bireyler kadın erkek eşitsizliğini normal olarak görmektedirler. Bir erkeğin iş 

hayatında sadece erkek olduğu için yükselmesi ve yönetici konumunda daha başarılı 

olacaklarının düşünülmesi toplumda da kendine yer edinen düşüncelerden bir 

tanesidir. Toplu taşımada Merve’nin karşılaştığı, metinde basit hâliyle anlatılan taciz 

sayılabilecek davranışa karşı minibüste bulunanların verdikleri tepkilerde yine günlük 

yaşamda kadınların sadece kadın olmaları nedeniyle karşılaştığı zorlukların ve 

tepkilerin kısa bir yansımasıdır. Toplumda kadına yüklenen rollere ve onlara 

gösterilen davranışlara karşı halkın sessiz kalması toplumsal cinsiyet rollerinin 

bireyler tarafından öğrenilmesinden ve benimsenmesinden kaynaklanır. Bireyler 

kendilerine öğretilen bu rollerin farkına varamamakta ve bu rolleri normal 

karşılamaktadırlar (Zeybekoğlu 4). Toplum tarafından daha zayıf olarak algılanan 

kadınlar günlük yaşamlarında da “bıyıklılar” tarafından rahatsız edici davranışlara 

maruz kalmaktadırlar. Anlatıcı, toplumdaki bu yansımaları çocuk metnine en basit ve 

anlaşılır hâliyle yansıtarak bu konuda çocuklar üzerinde duyarlılık uyandırmaya 

çalışmıştır.  

Bıyık nedeniyle çeşitli haksızlıklarla karşı karşıya kalan Merve akşam 

çocuklarının oyun hamurundan bıyık yaparak evde dolaşır ancak daha sonra bu oyun 

hamuru kendisinde kalıcı bir bıyık bırakır. Sabah kalıcı gür bir bıyıkla uyanan Merve, 

eşi Burak’a bıyıklarını gösterir. Burak önce Merve’nin dalga geçtiğini sanır ama 

kalıcı olduğunu görünce bıyıkları tıraş edip doktora giderler. Doktor çiftin deli 

olduğunu düşünmeye başlar. Merve doktordan eve geldiğinde kesilen bıyığı ile ev 

işlerini yapar. Yemek hazırlar, evi süpürür, yatakları toplar, çamaşırları yıkar, meyve 

soyar ve çocuklarla ilgilenir. Metnin bu kısmında toplum tarafından kadına dayatılan 



roller açık bir şekilde ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. Bıyığının kesilmesi ve işten 

atılması ile Merve bu rolleri üstlenen bir ev kadınına dönüşmüştür. Bıyıklar ertesi 

sabah tekrar çıkar ve Merve bu sefer onları kesmez. Bütün arkadaşlarını eve davet 

eder ve onlara da oyun hamurundan bıyıklar yapıştırır. Hamur diğer kadınlar da bıyık 

çıkmasına neden olmuştur. Arkadaşlarının eşleri evi arayarak Merve’den şikâyetçi 

olurlar. Kadınların bıyık bırakması sokakta toplanarak erkekler karşısında eşitlik iddia 

etmeleri sonucunu doğurur. Polis müdahalesi sonucu herkes evine döner ancak 

kadınlar artık erkeklerden farklı bir yanlarının kalmadığını, onların da bıyıkları 

olduğunu söyleyerek bir eşitlik iddiasında bulunmuşlardır. Merve ile birlikte diğer 

kadınların da bıyık bırakması erkeklerin ev işlerinde onlara yardımcı olmalarıyla 

etkisini göstermeye başlar. Burak evde yemek yapmaya, Merve Burak gibi dizi 

izlemeye, Volkan ve Buket de evde annelerine yardım etmeye başlamışlardır. Kalıcı 

olan bıyık da böylece kendiliğinden kaybolmuştur.  

Metinde erkeklerin kadınlardan farkının sadece bir bıyık olduğu vurgulanarak 

bıyık, toplumsal cinsiyet rollerinin ortadan kaldırılması konusunda bilinç oluşturma 

yolunda bir araç olarak kabul edilmiştir. Kadınların da bıyık bırakmasıyla erkekler ile 

aralarındaki eşitsizlik bozulmuş, toplumsal roller erkekler ve kadınlar arasında eşit 

olarak dağıtılmıştır.  
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Dosya 

Esra Özcan 

Bir Gerçekçi Masal: Vejetaryen Külkedisi 

 

Toplumsal cinsiyet (gender) terimsel olarak psikolojik, davranışsal, sosyal ve kültürel 

etkenlerle oluşan erkek ve kadın kimliğidir. Kabataslak olarak tanımlanmış olan toplumsal 

cinsiyet kavramının pek çok parametresi mevcuttur. Bu parametreler cinsel kimlik, cinsiyet 

önyargıları, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet rolleridir (Vatandaş, 31). Bu bağlamda Nunila 

Lopez’in yazdığı, Myriam Cameros’un resimlediği Vejetaryen Külkedisi, çocuklara sıkça 

anlatılan ve toplumun çizmiş olduğu cinsiyet rollerini okura işleyen masalları toplumsal 

cinsiyet bağlamında ironik bir şekilde eleştirir. Anlatıcılar kendi ifadeleri ile anlatının 

“büyüklere gerçekçi bir masal” olduğunu söyler. Ayrıca anlatı ergenlik dönemindeki 

çocukların da kendilerine biçilen rollere eleştirel bir şekilde bakmalarını sağlayacak niteliğe 

sahiptir. 

Anlatı, bilinen Külkedisi masalı gibi başlar fakat sonrası tahmin edildiği gibi devam 

etmez. Vejetaryen olmasına rağmen prense her gün keklik pişirmesi gereken, bütün gün 

ayaklarını sıkan camdan ayakkabılarını giymek zorunda olan bir Külkedisi karşımızdadır. 

Külkedisi bu durumdan rahatsızdır fakat çevresindekiler prensten daha iyisini 

bulamayacağını, ayakkabılarından şikâyet etmemesi gerektiğini söyler. Sadece içlerinden biri 

Külkedisinin aslında kim olduğunu hatırlatır: “Ama sen vejetaryen değil miydin? Hem 

yalınayak yürümek hoşuna gitmez miydi senin?”. Bu sözler Külkedisini kendine getirir. 

Kendisini kurtarabilecek tek kişi yine kendisidir. Külkedisi “Yeter,” diye bağırır ve Yeter 

Perisi -tombul, kıllı ve esmerdir- belirir. Yeter perisinin gelişi Külkedisinin şu ana kadar 

başına gelen her şey için ağlamasına neden olur ve sonunda Külkedisi kendisini hiç olmadığı 

kadar iyi hisseder. İlk olarak prensi terk eder, sonra ayakkabıları ve sonra da keklikleri. Yalnız 

kalınca fiziksel özelliklerinin aslında hiç önemi olmadığını anlar. Kendisine güvenmeyi ve 



vakit ayırmayı öğrenir. Bu süreç içerisinde kendisi gibi olan başkalarıyla da karşılaşır. Bunlar 

da kendilerine biçilen rollerden kurtulan diğer masal kahramanlarıdır.  

Anlatı ve toplumsal cinsiyet kavramı bir arada değerlendirilecek olursa toplumsal 

cinsiyet parametrelerinden olan cinsiyet önyargıları ve cinsiyet rolleri anlatıda çokça 

karşımıza çıkmaktadır. Celalettin Vatandaş’ın yapmış olduğu bir çalışmada cinsiyet 

önyargıları “iki cinsin birbirinden hangi bakımdan ayrıldıklarına; hangi davranış, görünüş ve 

kişiliğin kadınlara ve erkeklere özgü olduğuna, insanların cinsleri arasında hangi farklılıkların 

bulunması gerektiğine ve erkek ve kadınların nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin inançlarını 

ifade eder,” (33) şeklinde tanımlamıştır. Anlatıda Külkedisinin kendisini kurtarabilecek tek 

kişinin prens olduğunu düşünerek onunla evlenmesi bu tanımlamayı destekler niteliktedir. Bir 

kadını kurtarabilecek olan erkektir, kadın erkeğe muhtaçtır ve bu yüzden bir erkekle 

olmalıdır/evlenmelidir. Külkedisi içerisinde bulunduğu durumdan şikâyet edince 

çevresindekilerin şikâyet etmemesini telkin etmesi ise cinsiyetin nasıl davranması gerektiğine 

yapılan bir atıf olarak değerlendirilebilir. Bir diğer parametre olan cinsiyet rolünün terim 

anlamı; bireyin, belirli bir kültürde kadınlığı ve erkekliği tanımlayan davranış örüntüleri, 

kişilik özellikleri ve tutumlar uyarınca davranmasıdır. Genel rol teorisine göre bu roller 

öğrenilir, toplumsallaşır ve içselleştirilir (34). Bu bağlamda anlatı göz önünde bulundurulursa 

Külkedisinin, prensi kendisinin kurtarıcısı olarak görmesi, vejetaryen olmasına rağmen sırf 

prens seviyor diye prense her gün keklik pişiriyor olması, camdan ayakkabılarını bütün gün 

giymesi kadınlara biçilen rolü öğrenip içselleştirdiği içindir. Prensin Külkedisinden kendisine 

keklik pişirmesini beklemesi, yaptığı yemeği beğenmeyince Külkedisine eleştiriler savurması 

da erkeklere biçilen rollerin prens nezdinde öğrenilip içselleştirildiğinin göstergeleridir. 

Toplumsal cinsiyet gibi bir kavramın ortaya çıkması hiç şüphesiz ki kaçınılmazdı. 

Kadın ve erkek arasındaki iş bölümünün belirlenmesine duyulan ihtiyaç üzerine erkeğe ve 

kadına biçilen roller önce öğrenildi, daha sonra artık toplumsallaşmaya başladı ve herkes 



tarafından içselleştirildi (34). İlk aşamada kadına ve erkeğe biçilen bu roller onlar için toplum 

içerisinde kabul görmelerini sağlasa da değişen ve gelişen toplumlar nezdinde artık 

kendilerinin kim olduklarını tanımalarına engel olmaya başlamıştır. Kişilerin kendilerine dair 

iç görüleri, özsaygıları, özgüvenleri gibi etmenler kendilerine biçilen roller içerisinde 

kaybolup yok olmaya doğru evrildi. Bu konuda oluşturulan tanımlar ve anlatılar farkındalığı 

artırma ve kişinin kendi kişiliğinin farkına varması açısından oldukça önemli olmaya başladı. 

Vejetaryen Külkedisi bu farkındalığı artırmaya yönelik ironik eleştiriler sunmaktadır. Yeter 

perisinin sanılanın aksine kıllı, tombul ve esmer olması cinsiyet önyargılarını kırmaya güzel 

bir örnektir. Bunun devamında Külkedisinin kendisinin farkına varması ise toplumun 

kadınlara biçtiği rolle birlikte o role girmeye çabalaması sonucu kaybetmiş olduğu özsaygısını 

ve özgüvenini yeniden kazanması açısından anlamlı bir adımdır.  

Anlatı alışılagelmiş masallardan yola çıkarak toplumsal cinsiyet kavramına eleştirel 

bakış açısı getirmiş, sadece “büyük” okuyucu için değil, aynı zamanda ergenlik dönemi 

okuyucusu için de gerçekçi bir masal konumuna gelmiştir. Küçük yaştan itibaren kendisine 

biçilen bu rolü masallarla öğrenen genç okuyucu bu anlatıyla konu hakkındaki 

özfarkındalığını ve özsaygınlığını artırmış olacaktır. Anlatının sonunda anlatıcıların anlatının 

nasıl oluştuğunu okuyucu ile paylaşması ve anlatıcılarında bu yollardan geçerek kendilerini 

bulmaları masalın gerçekliğini artırmaktadır.  
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Kritik 

Sezanur Sezgin 

Ağaç Diken Adam’ın Yeşerttikleri 

 

 Jean Giono, özellikle ilk dönem verdiği eserlerinde tabiatı çokça dert edinmiş ve bunun 

üzerine nice eserler kaleme almış bir yazardır. Giono, âdeta bu derdinin bir şerhi niteliğinde pek 

çok dile çevrilmiş olan Ağaç Diken Adam’dan hiçbir telif talep etmediğini ve bu kitabı yazma 

amacının sadece “ağaç sevgisi aşılamak” olduğunu da okur ile yazarın buluştuğu “Sonsöz” 

kısmında belirtmektedir.  

Kitap, yaşlı bir çobanın meşe palamutları ile çorak bir araziyi nasıl yeniden canlandırıp 

yıllar sonra devlet koruması altına alınacak kocaman bir orman hâline getirdiğinin hikâyesidir. 

Öykü, Alp Dağları’nın eteklerindeki gezisi sırasında su bulmak için çıktığı yürüyüşü anlatması 

ile başlamaktadır. Anlatıcının su aradığı topraklar öylesine çoraktır ki rastladığı pınar 

kurumuştur. Bir süre sonra onlarca koyunu olan yaşlıca bir çobana rastlar ve sessizliği ile dikkat 

çeken bu çoban halden anlayarak matarasındaki suyu, susuz kalan bu adam ile paylaşır. Geceyi 

çobanın kulübesinde geçiren anlatıcı, o çevrede yaşayan insanları tasvir ederken bütün kötü 

huyları içlerinde barındırdıklarından bahsetmektedir. Bir süre sonra çobanı, koyunları ve meşe 

palamutları ile bırakarak oradan ayrılır. Birinci Dünya Savaşı’na katılan ve terhis olduktan sonra 

yapmak istediği ilk şeyin o topraklara tekrar gitmek olduğunu söyleyen anlatıcının, o çorak 

topraklar ile karşılaştığı andaki şaşkınlığı ise pek büyüktür. Çobanın ektiği meşe palamutları 

artık kocaman birer ağaç olmuştur ve her yer yemyeşildir. Çoban; savaşı, dünyayı, o eski çorak 

topraklardaki yerlilerin insaniyetsiz tavırlarını umursamadan ve hiçbir karşılık beklemeden ağaç 

dikmeye devam etmiştir. Anlatıcı, yıllar sonraki ziyaretinde canlanan şeyin sadece toprak ve 

yeşeren şeyin sadece tabiat olmadığını da vurgulamaktadır. Aynı zamanda o çevrede yaşayan 

insanların da artık huzurlu ve güler yüzlü olduğunu söyleyerek nice bitkilerin, sebzelerin, 

ıhlamur ağaçlarının da meşelere eşlik ettiğinden bahsetmektedir. Hatta anlatıcı, arazi çorak iken 



esen o sert rüzgârın yerini kokularla bezeli yumuşak bir esintinin aldığından bahsetmekte ve 

eskiden duyulan sesin sadece ürküten sert rüzgârlar iken şimdi çeşmeden akan su sesi olduğunu 

anlatmaktadır. Çoban, tabiata olan karşılıksız sevgisi ve sabrı ile sadece toprağı, yeşili, ağacı 

canlandırmamıştır. Aynı zamanda insanları, insanlığı ve umudu da yeşertmiştir sanki. Bu durum 

şairin ifadeleri ile şu şekilde açıklanabilir: “İnsan yaşadığı yere benzer/ O yerin suyuna, o yerin 

toprağına benzer/ Suyunda yüzen balığa/ Toprağını iten çiçeğe/ Dağlarının, tepelerinin dumanlı 

eğimine...” (Cansever, Gelmiş Bulundum 49).  

Çoraklaşan topraklardaki insanların, insanlıklarını unutması tabiat ile insanın iç 

dünyasının ayrılmaz bir bütün olduğunun en güzel kanıtlarından biridir belki de. Çünkü hikâyede 

de görüldüğü gibi insanın içi çorak olduğu vakit belki de dış dünyası ve çevresi de 

çoraklaşmaktadır. Fakat çobanın içindeki merhameti, sevgiyi, ilgiyi ve umudu meşe palamutları 

vasıtası ile toprağa ve tabiata aşılaması, yüzlerce hektarlık bir araziyi ve o topraklarda yaşayan 

herkesin iç dünyasını da yeşertmeye muktedir olmuştur. Ezcümle öyküde, artık tamamen 

kuruyan bir arazide, bir çobanın küçük palamutlarla büyükçe bir orman inşa ederek tekrar 

yemyeşil ve mutlu bir hayatın kapılarını açması, imkânsızlığın bütün sınırlarını yıkarak umut 

kuşunun tekrar ötüşünün duyulmasını sağlamıştır.   

Hikâyenin başlarında anlatıcı çobanın sessizliğini vurgulamakta hatta misafir olduğu 

hâlde kendisi ile dahi pek konuşmadığını ifade etmektedir. İnsanların kötülüğü çobanı 

yalnızlaştırmış ve sessizliğe gark etmiştir. Fakat çobanın bu sessizlik ile bütün bir araziyi 

yeşertmesi aslında ruhundaki şenliğin, umudun ve sevginin bir göstergesidir. Çünkü insanın 

tabiat ile iletişime geçmesi için kelimelere değil sevgiye ihtiyacı vardır ve kişi o sessizliği ile 

içindeki güzellikleri tabiatla paylaşarak tabiattaki güzellikleri tekrar yeşertme ve canlandırma 

gücüne sahiptir.  

Okur kitlesi açısından üst yaş sınırı olmayan Ağaç Diken Adam, sadece çocukların değil 

aynı zamanda yetişkinlerin de çokça istifade etmesi ve kendisini sorgulayarak tabiat ile ilişkisini 

tekrar gözden geçirmesi için bir hayli öneme sahiptir. Tabiata verilen zararın önlenmesi, sadece 



pragmatik açıdan dahi olsa ağaca ve tabiata verilmesi gereken önemin anlaşılması açısından 

büyük önem arz etmektedir. Kitabın son sayfasında bahsi geçen çoban için “Elzeard Bouffier, 

1947 yılında, Banon Huzurevi’nde, huzur içinde aramızdan ayrıldı,” (Giono, Ağaç Diken Adam 

55) denilmekte ise de yazar, “Sonsöz”de okurdan özür dileyerek böyle birinin aslında hiç 

yaşamadığını söylemektedir. Aslına bakılırsa bunun bir öneminin olmadığı da aşikârdır. 

Öyküdeki öğelerin bütünüyle kurmaca olması veya gerçek bir hayat hikâyesinden yola çıkılarak 

yazılmış olmasından ziyade bir hayat düsturu içeriyor olması daha çok dikkate şayandır.  
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Kritik 

Sinem Torun 

Başka Bir Anne’de Normların Dışında Bir Kadın Örneği 

 

Başka Bir Anne, pek çok kişinin belirli yaş dönemlerinde yaşadığı bir sorunu çocuklar 

için tartışmaya açıyor: Aileyi beğenmeme, onlardan utanma. Aile ve toplumsal meselelere 

değinmesi bakımından bu kitap sorun odaklı çocuk kitaplarına bir örnek sayılabilir. Sorun 

odaklı çocuk kitaplarının özelliklerinden bahsederken Selahattin Dilidüzgün, bu kitapların 

okurun yaşında önem taşıyan değerleri ve sorunları konu edinmesi gerektiğini, kendi 

sorunlarına benzer bir dünyayı yazınsal ürünlerde gören gencin bilinçleneceğini söyler ve 

ekler:  Kitap, bu sorunların çözümünde hazır bir reçete değil, yalnızca yol gösterici olmalıdır. 

Bunu sağlamak içinse çocuğa çok yönlü çözümler sunmalıdır (77-78). Başka Bir Anne 

kitabında ebeveynini beğenmeme durumunu yaşayan küçük kahraman için de sonunda 

doğruyu bulma ve bir çıkarımla sonuca varma meselesi gerçekleşir. Elbette ufak sorunlarıyla.  

Hikâyede diğer annelerden ‘farklı’ bir anneye sahip olan ve bunu sorun eden kız 

çocuğu, annesinden utanır ve okula gelip onu almasını istemez. Annesinin de herkes gibi 

olmasını ister ve hayalindeki annenin resimlerini çizip durur. Giyimiyle, hareketleriyle 

herkesten farklı olan kendi annesi, düşünce sisteminin farklılığıyla da dikkat çekmektedir. 

Garip pantolonlar ve ayakkabılar giyip saçlarını komik denecek kadar garip yapar. Yağmurlu 

havalarda akvaryumdaki balıkları şemsiyenin içine doldurup gezdiren, doğum günü partilerini 

sirk gibi hazırlayan, ayakkabının altına yay takıp zıplamak gibi değişik fikirler üreten bir 

annedir bu. Kitapta verilen bu farklılıkları takip edip irdelediğimizde karşımıza toplumsal 

cinsiyet rollerinin, normların, kalıplaşmış ritüel ve geleneklerin tartışıldığı bir ortam 

çıkmaktadır. Küçük karakterimiz ilk başta bunları utanılacak durumlar olarak görürken 

sonrasında bu farklılıkların kötü değil iyiye işaret ettiğine kanaat getirir ve karakterimizin 



annesinin kıymetini anlamasıyla kitap sona erer. Bu anlamda hikâye, minyatür bir 

bildungsroman olma özelliği taşımaktadır.  

Toplumsal cinsiyet rolleriyle çocukta yer etmiş bilgilerden ilki kıyafetlerle ilgilidir. 

Kitapta, anne özelinde kadınların elbise ve etek giyeceği, pantolonun erkek kıyafeti olduğu, 

topuklu ayakkabı giyince gerçek bir anne olunabileceği gibi meseleler vurgulanır. Kitabın 

içindeki resimlerde küçük kız ve annesi önde renkli bir şekilde bulunurken, arkada silik ve 

renksiz şekilde küçük kızın hayalindeki diğer anne figürlerine de yer verilmiştir. Bu annelerin 

hemen hepsi etek, elbise ve topuklu ayakkabı giyer. Küçük kızın annesinin ise pantolon 

koleksiyonu vardır. Üstelik her biri birbirinden ilginç ve rüküş pantolonlardır bunlar. Kitabın 

bir büyük sayfası bu koleksiyonun gösterilmesine ayrılmış, böylece annenin farklılığı iyice 

vurgulanmıştır ve annesinin pantolon giymesi küçük kız için utanç verici bir şey olarak 

aktarılmıştır.  

 Bunlar dışında küçük kızın odasına kapanıp hayalindeki anne figürünü çizdiği 

bölümde, tüm anneler benzer şekilde etek, elbise ve topuklu ayakkabı giymektedir. Bu konu 

ile ilgili önemli olan kısımsa kitabın sonunda küçük kızın vardığı sonuçlardır. “[Keşke benim 

annem de] Beril’in annesi gibi sade etekler giyse,” (27) dedikten sonra, bu etekle annesinin 

bisiklet süremeyeceğini, aynı şekilde topuklu ayakkabı giydiği hayalini kurduğundaysa bu 

ayakkabılarla annesinin ağaca çıkamayacağını fark eder. Her iki sonucun da gösterildiği 

sayfada küçük kız yalnız ve mutsuzdur. İlk durumda önden bisikletle gider fakat annesinin 

eteği yırtıldığı için annesi geride kalır ve birlikte bisiklet süremezler. İkincisinde de ağacın 

üzerindeki kız şaşkınlıkla ağaca tırmanamayan annesine bakar ve anne yine arkada kalmıştır. 

Bu gibi sahnelerle çocuğa, önemli olanın dış görünüş değil, birlikte vakit geçirmek ve 

sevilmek olduğu çıkarımı için yol gösterilir. 

Kitapta vurgulanan bir diğer toplumsal rol ise annelerin ayakları yere basan ağırbaşlı 

kişiler olduğu ve bebek baktığı imajıdır. Bu anneninse ayakları yere hiç basmaz; ya 



ayakkabısının altına yay bağlamış zıplıyordur ya balonlara tutunmuş uçuyordur ya da tek 

tekerlekli bisiklet üzerinde dolaşıyordur. Benzer şekilde küçük kız doğum günü partilerinin 

diğer annelerin hazırladığı gibi olmadığını söylemektedir. O sayfada annesi tek teker bisiklet 

üzerinde ellerinde hediyelerle yüzü güler vaziyettedir, arkasında ise etekli diğer anneler 

durmuş şaşkınlıkla onu seyretmektedir. Bu sayfada annelerin etek kumaşları dahi aynı 

seçilmiş, adeta “herkes gibi olmak” meselesinin altını çizmek için tektipleştirilmişlerdir. 

Ayrıca, kadınlara özgü olarak düşünülen bir durumun daha altı çizilmektedir: Kadınlar 

çocuk bakar. Küçük kız, diğer annelere benzesin diye annesinin de bebek bakması gerektiğini 

düşünür. Çünkü zihninde “anneler bebek bakar” diye yer etmiş bir bilgi vardır. Oysa sonunda, 

bebek olursa annesinin kendisiyle daha az ilgileneceğini fark edip bunu istemekten de 

vazgeçer.  

Yazının başında bahsedilen bazı sorunlara gelince, göze batan en önemli sorun kızın 

doğruyu çok çabuk ve kolay buluyor oluşudur. Çocuklar hangi yaş grubunda olursa olsunlar 

okudukları karakterle özdeşleşirler. Dolayısıyla karakterlerin gerçek hayata uygun karakterler 

olması önemlidir. Ayrıca olayların da buna uygun akışta olması gerekmektedir. Bu hikâyedeki 

küçük kız bunca takıntılı olduğu mesele karşısında birkaç örnek düşünüp hızlı bir geçişle 

utandığı annesi için bir anda “benim annem harika” diyebilmektedir. Sorun odaklı yaklaşımla 

yazılmış çocuk kitaplarının bu kadar ani ve tek yönlü çözüme ulaştırılmaması gerektiği 

düşüncesindeyim. Küçük kızın kendi annesinin değerini anlayabileceği kritik bir olay 

yaşaması, sonucu okur için daha ikna edici kılabilirdi.  

 

Kaynakça 

Albukrek, Sandra-Navaro, Sebban Leyla. Başka Bir Anne. İstanbul: Can Yayınları, 2011. 

Dilidüzgün, Selahattin. Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2004. 



2017

Çocuk Yazını
Eylül Sayısı

Sine-masal



Büşra Parça 

Cesur Küçük Adımlar 

Spot: 2012 yılında gösterime giren ABD yapımı animasyon Cesur (Brave), Kuzey Avrupa 

kültüründe iz bırakmış halk hikâyelerine dayanırken bir yanıyla bugünün toplumsal meseleleriyle 

de yakın bir ilişki kuruyor. Alışık olduğumuz Disney filmlerinden farklı olarak Cesur, feodal 

dönemden beri süregelen toplumsal cinsiyet meselesini modern dönemin bakışı ile yeniden 

düşünmemizi sağlıyor.  

Cesur, kraliyet ailesine mensup Merinda’nın, sosyal konum ve cinsiyetiyle ilişkili olarak 

uyması beklenen toplumsal rollere karşı çıkışını konu edinir.	Toplum ve kültürlerin belirlediği 

cinsiyete dair roller belli algı ve tanımlamaların sonucunda şekillenir. Bu anlamda kadın olmak 

uysal, kırılgan ve pasif olmayı aynı zamanda bakımlı ve nazik görünmeyi gerektirir. Merinda, 

çocukluğundan itibaren okçuluğa ve yabani hayata merakı, rahat görünüşe sahip, cesur ve güçlü 

bir karakter oluşu nedeniyle annesi kraliçe Elinor’la çatışır. Esasen “Cesur” olmak hâli 

Merinda’nın savaşçılık eğilimi göstermesinden ziyade, hayatına dair kendi kararlarını verebilme 

cesaretinden kaynaklanmaktadır. Ancak kraliçe, kızını “olması gereken” ideal bir prensese, başka 

bir deyişle, toplumsal cinsiyetinin ve statüsünün öngördüğü profile dönüştürmeyi ister. Bu 

bakımdan Merinda’nın dağınık kızıl saçları ve bakımsız görüntüsünden başlayarak kızını hizaya 

getirmeye, toplumsal kabul ve beklentilere göre Merinda’nın her hareketini yönlendirmeye 

çalışır. Elinor’a göre Merinda’nın kaderi, kendisi gibi kraliçe olmak ve feodal bağların 

güçlenmesi için diğer krallıkların varislerinden biriyle evlenmektir.  

Filmde Elinor krallığın korunması ve devamlılığı için kızının evlenmesini bir bakıma 

mensup olduğu sosyal grubun faydası, başka bir deyişle, toplumun çıkarı için isterken Merinda 



kendi benliğini ve kimliğini korumaya çalışır. Merinda’nın kendi kaderini çizme isteği haklı 

görülse bile ailenin kutsiyeti ve birlikteliği film boyunca vurgulanan temel unsurlardan birisidir. 

Bu birliktelik annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından bozulur ve Merinda evden ayrılır.  Yolda 

karşılaştığı büyücü kadından annesini daha doğrusu annesinin evlilik fikrini değiştirmesini ister. 

Dileği gerçekleştiğinde annesini, babası kral Fergus’un intikam ateşiyle yanıp tutuştuğu bir ayıya 

dönüşmüş olarak bulur. Zahiren ayıya dönüşen kraliçe yabani hayatın içerisinde zamanla 

saldırganlaşma eğilimi gösterse de kibarlık ve aşırı zarafetinden ödün vermez. Alışık olmadığı 

yaban hayata uyum sağlamak zor olsa da Merinda’nın cesareti ve şikâyet ettiği okçuluğu 

yardımına koşar.  

Öte yandan evlilik meselesinden ötürü çatışma içerisine giren krallıklar, Merinda’nın tıpkı 

annesi gibi otoriter ve birleştirici konuşmasıyla sakinleşir. Anne-kız arasındaki çatışma bir tür 

empati ve sağduyunun kurulmasıyla çözülür. Ancak kraliçenin Elinor’u eski hâline çevirmek için 

kaleye geri dönmesi ve özellikle Mordu ismindeki ayının saldırısına uğramış, bir bacağını da 

kaybetmiş olan babasına görünmemesi gerekmektedir.  Kral Fergus, burnunun dibinde dönen 

olaylardan habersiz ayıya dönüşmüş karısını görür ve peşine düşer. Merinda annesini kurtarmak 

için artık babasıyla mücadele etmektedir. Uzun soluklu bir kovalamacanın ardından babası ve 

annesi arasında kalan Merinda’yı daha büyük bir tehlike bekler. Vaktiyle tüm krallıklara sahip 

olmak için büyücüden güç isteyerek Mordu ismindeki ayıya dönüşen eski kral iyice 

saldırganlaşmıştır. Merinda’nın cesareti ve okçuluğu Mordu’nun karşısında işe yaramaz hâle gelir 

ancak onu annesinin fedakârlığı ve zekâsı kurtarır. Merinda annesini eski hâline getirmek için son 

bir hamle daha yapar ve büyü tersine döner. Öte yandan sadece Elinor değil Merinda da büyük 

bir değişim yaşamıştır. 



Film boyunca ailenin önemine yapılan vurgunun yanı sıra, Merinda’nın ferdiyet ve 

özgürlüğünü korumasından yana bir tavır alınmış gibidir. Ancak Merinda’nın annesiyle yaşadığı 

kimlik mücadelesi toplumsal bir zemine dayanmak yerine âdeta ergenlik döneminin 

bunalımlarından biri olarak yansır. Bir bakıma Cesur, toplumsal cinsiyet anlayışının yarattığı rol 

ve normlara karşı radikal bir eleştiri getirmekten uzak görünmekle beraber Disney yapımı 

animasyon filmlerinin klasik hatta normatif çizgisi dışında seyirciye alternatif bir bakış açısı 

sunmaktadır. Cesur, zamanına göre ürkek ve geç atılmış bir adım gibi görünüyorsa da önemini ve 

toplumsal cinsiyet meselesine dair güncelliğini korumaya devam etmektedir. 



Sine-masal 

Havva Yılmaz 

Gişe Rekorları Kıran Bir Peri Masalı: Güzel ve Çirkin 

  

Walt Disney, ilk defa 1991’de çizgi film olarak edebiyattan sinemaya uyarladığı Güzel ve 

Çirkin’i (Beauty and the Beast), yirmi altı yıl sonra, bu defa canlı karakterlerle beyaz perdeye 

taşıdı. Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve tarafından 1740’ta ilk kez kaleme alınan ve La 

Jeune Américaine, et les Contes marins’te yayımlanan hikâye, sonradan pedagoji derslerine konu 

olacak denli şöhret kazandı ve klasikleşti. Çeşitli versiyonlara sahip olmakla birlikte hikâyenin 

genel anlatısı güzellik, çirkinlik, iyilik, kötülük, gurur, alçakgönüllülük, fedakârlık, bencillik gibi 

kavramları ve karşıtlıkları sorgulayan bir olay örgüsüne dayanıyor. Buna göre, üç kızıyla birlikte 

yaşayan zengin bir baba, günün birinde tüm mal varlığını kaybetmişken, gemilerinden birinin 

kurtulduğunu haber alıp sevinçle limana iner. Ancak karşılaştığı manzara son umudunu da 

yitirmesine neden olur; çünkü gemi kullanılamaz hâldedir ve içindeki malzemeler de 

yağmalanmıştır. Eve dönerken sahipsiz sandığı bir şatoda dinlenen baba, diğer kızlarının elbise 

ve mücevher taleplerini karşılayamamış olsa da bahçedeki güllerden birini eve götürerek en 

azından bir kızını mutlu etmeyi ümit eder. Tahmin edileceği üzere babasından tek bir kırmızı gül 

isteyen kız hikâyenin kahramanı olan Belle yani Güzel’dir. 

 Baba, kızının isteğini yerine getirirken ev sahibi olan canavara yakalanır ve ancak geri 

dönüp kızlarından birini şatoda rehin bırakmak şartıyla ölüm cezasından kurtulabileceğini 

öğrenir. Üç kızın içerisinde ismi gibi en güzel olan Belle, en büyük fedakârlığı yapar ve 

babasıyla birlikte şatoya giderek canavarla zorunlu bir şekilde birlikte yaşamaya başlar. 

Babasının canını ve özgürlüğünü kurtarmak için yaptığı bu fedakârlık başlangıçta kendisini 



istemediği bir hayata mahkum etmiş görünür. Ancak zamanla şatodaki hayata alışan Belle, 

aslında hiç de göründüğü gibi kaba-saba, korkunç ve zalim olmayan ev sahibini sevmeye başlar. 

Nitekim, bir gün onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalınca aşkını itiraf eder ve böylelikle 

aslında centilmen bir prens olan canavarın üzerindeki büyünün kalkmasını, Çirkin’in özüne 

dönmesini sağlar. Kendisi de böylece aradığı mutluluğa kavuşmuş, hayalleri gerçek olmuştur.  

 Walt Disney’in gerek 1991’de, gerekse 2017’de seyirciyle buluşturduğu hikâyenin olay 

örgüsü ise biraz daha karışıktır. Tek kızıyla, küçük bir kasabada mutlu bir şekilde yaşayan mucit 

bir baba ve köylüler tarafından “tuhaf” bulunmasına neden olacak şekilde hemcinslerinden 

farklılaşan bir genç kız vardır seyircinin karşısında. Hikâyenin esas kızı yine Belle (Emma 

Watson) adında güzelliğiyle tanınan ama bir yandan da “tuhaf” bulunan bu genç kızdır. Belle’in 

farkı, kitaplara ve öğrenmeye düşkünlüğü, zekâya verdiği önem ve kasabanın dışındaki hayata 

karşı duyduğu meraktır. Diğer yandan orijinal hikâyedeki gibi şehre inen babasından kendisi için 

tek bir kırmızı gül getirmesini isteyecek kadar romantik, babasının yerine şatoda esir kalmayı 

tercih edecek kadar fedakârdır da. Üstelik hayalleri de okuduğu kitaplardaki gibi romantik bir 

aşk yaşamak üzerinedir. Yine de olay örgüsü seyirciyi sürükleyecek biçimde zenginleştirilmiş; 

klasik bir çocuk masalından sinematografik bir anlatı çıkartmak için gerekli unsurlar yerli 

yerinde kullanılmıştır.  

 1991’de hâlâ çocuk seyirciyi hedef alabilen film, 2017’de “büyüklere masal” anlatısına 

dönüşmüş olmasına rağmen iki versiyon arasında kurgu açısından büyük bir fark olmadığı 

söylenebilir. Aşk, güzellik, fedakârlık ve cesaret her iki versiyonda da altı çizilen unsurlar olarak 

ön plana çıkıyor. Bu kavramlar olumlanarak, ağırlıkla Belle karakteri üzerinden kavramların 

sahici bir şekilde nasıl tanımlanabilecekleri ve hayat kazanabilecekleri tartışılıyor, hatta tarif 

ediliyor. Bu çerçevede, toplumsal cinsiyetin kapısı çalınıyor ve yer yer anakronizme kaçan 



ilerlemeci-feminist bir yaklaşım benimseniyor. Filmin başından sonuna kadar masalsı bir dille 

hikâye edilen serüven, Belle’in, küçük kasabasından bir prensin şatosuna varan yükselişini 

romantize ederken, güzel ve cesur bir genç kızın gerçek aşkı bulmak uğruna gösterdiği iradeyi 

toplumsal normlara rağmen gerçekleşen bir başarı olarak ele alıyor. 

  Filmin yönetmeni (Bill Condon), “Belle, prenses olmak istemeyen, prens arayışında 

olmayan ilk modern Disney kahramanı, Disney prensesiydi. Belle, birini bulup evlenmektense, 

kitap okumayı, dünyayı gezmeyi ve kendi kişiliğini bulmayı tercih eden bir prenses” diyor1. 

Oysa ki, filmde doğrudan Belle’in evlilik hayali kurmadığını ya da kitap okumayı evlenmeye 

tercih ettiğini işaret eden bir husus yok. Belle’in Gaston’la (Luke Evans) evlenmek istememesi, 

onun, hayatında sadece güç ve kuvvete önem veren, kibirli ve nobran bir karakter olmasından 

kaynaklanıyor. Çirkin’e (Dan Stevens) karşı zamanla gelişen sevgisinin altındaysa, aynı 

zorbalığın onun ruhunda bulunmadığını fark etmesi yatıyor. Çirkin, Gaston’a göre sadece daha 

nazik ve görgülü değil, aynı zamanda değişime ve gelişime açık görünüyor ki Belle’in 

hayallerinde canavarın yer bulmasını sağlayan da bu husus oluyor.  

 Bunun yanı sıra, Belle’in romanlarda okuyup hayran kaldığı romantik ilişkiler Çirkin’in 

anlam dünyasında da karşılık bulan ama kıymet görmeyen ya da o güne kadar inandırıcılığı 

bulunmayan hikâyelerdir ve Belle ile karşılaştıktan sonra fikri değişmeye başlamıştır. 

Shakespeare gibi bir entelektüelden haberdar olduğu ve görkemli bir kütüphaneye sahip olduğu 

takdirde, bir canavarın bile Belle’in kalbine girebilecek olması, filmin büyük feminist ütopyalara 

sahip olmadığını gösteriyor. Aksine, incelikli bir zekânın ve kültürün, güçlü bir karakterde 

(elbette zenginlikle birlikte) birleşmiş olması, fiziksel görüntünün sevimsizliğini geri planda 

bırakıyor ve Çirkin’i tüm zamanların en çok aranılan beyaz atlı prensine çeviriyor. Özellikle de 

																																																								
1 Poulou, Penelope “‘Güzel ve Çirkin’ Gişe Rekorları Kırıyor.” (31 Mart 2017). 
https://www.amerikaninsesi.com/a/3790716.html  



prensin kalbi Belle’in kendisini sevmemesi hâlinde hayatından vazgeçecek denli sevgilisinin 

aşkıyla dolup taşmakta iken… 

 Öte yandan, Belle’in önce babasını, sonra Çirkin’i kurtarmak hususunda gösterdiği 

cesaret, annesinin ölümüyle ilgili hakikati öğrenmek hususundaki gayreti, kasabadaki küçük 

kızlara okumayı öğretme çabası, babasının işinden anlıyor olması gibi hususlar kadın-erkek 

ilişkileri konusunda toplumun beklentilerini karşılamaya çalışmak yerine kendi doğrularıyla 

hareket etmek ve yönetmenin ifade ettiği gibi “kendi kişiliğini bulmak” yönünde bilinçli 

tercihlerde bulunduğunu gösteriyor. Filmde, Belle dışında yardımcı rolde ön plana çıkan iki 

kadın karakterin, Mrs. Potts (Emma Thompson) ve Madame Garderobe’un (Audra McDonald) 

da az-çok mücadeleci bir karaktere sahip olduğu söylenebilir. Filmin eşcinsellikle ilgili yaptığı 

ve tartışmalara, hatta bazı sinemalarda yasaklamalara neden olan göndermeleri ise son 

zamanlarda sık rastladığımız gişe kaygısını yansıtan jestlerden biri gibi duruyor.  

 Müzikal sahnelerin uzunluğu ve bazı sahnelerde hızlı geçişlerin neden olduğu kopukluk 

bir kenara koyulursa, Güzel ve Çirkin’in başarılı bir gişe filmi olduğu söylenebilir. Küçüklere 

hitap etme özelliğini tamamen yitirmese dahi büyüklerin dinlemeyi sevdiği, fakat inanmakta 

zorlandığı türden; sürükleyici bir peri masalının görsel ve müzikli versiyonu olarak da 

değerlendirilebilir film. Prens kıyafetleri içinde dans eden, çatal-bıçak kullanmaya çalışan bir 

canavarın katastrofik görüntüsünün altına iliştirilen mesaj, çirkinliğin ve kabalığın insanın 

(erkeğin?) özünde değil, kabuğunda yer aldığı ve önemli olanın kişinin içinde gerçekte yatan 

karakteri keşfetmek, güzel mi çirkin mi düşüncesinden önce buna karar vermek gerektiği fikridir. 

Filmde kitap okumayı, dans etmeyi, gezmeyi; iyilik ve güzellikle eşitleyen bir perspektiften 

hareket edildiğini de tespit etmek zor değil. Shakespeare okuyan bir canavarın, Shakespeare 

okumayan bir insana nazaran daha kibar, daha alçakgönüllü ve fedakâr olmasını sağlayan şeyin 



ne olduğu sorusu, masalın büyülü ihtişamına gölge düşürdüğü gibi, içinde doğduğu kültür ve 

yaşam standartlarının Shakespeare okumasına izin vermediği insanların, hikâyenin neresinde 

durduğu, değil çocukların, büyüklerin dahi yanıtlamakta zorlanacakları türden bir soru olarak 

zihin kurcalıyor.  
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