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Hakkımızda
-
Çocuk Yazını projemiz, kitap tanıtım sayfalarının, yayınevi 
reklam metinlerinin, okur ve anne bloglarının, “çok beğen-
dim, çok güzel kitap” diyen ama kitabın niçin güzel olduğunu 
derinlemesine izah etmeyen klişe metinlerinin aksine; çocuk 
yazınındaki “eleştiri” ihtiyacını hatırlatmak üzere doğdu. 
Amacımız, Türkçe edebiyatın içinde özerk bir alan olarak 
önemli yer tutan ve nitelikli eserlere sahip “çocuk yazını”na 
tıpkı yetişkin metinleri gibi eleştirel, tarafsız ve akademik 
perspektiften yaklaşmak.  

Çocuk yazınının edebi niteliğini tartışmaya açmak “eleştiri” 
ile mümkün. Her ay yayımlanan çocuk yazını kitaplarının ve 
bu kitapların ulaştığı çocuk okurların sayısının yüz binlere 
ulaştığı düşünüldüğünde çocuk yazınında çağdaş Türkçe 
yetişkin edebiyatının duyduğu “eleştiri” ihtiyacından çok 
daha büyük bir yoksunluk ve boşluk göze çarpar. 

İşte Çocuk Yazını projesi ile bu derin boşluğu doldurmaya 
talibiz!

Anlatı düzlemindeki türsel çeşitliliği de kapsayabilmesi için 
biz bu metinlere “çocuk edebiyatı” yerine “çocuk yazını” 
tasnifiyle yaklaşmayı daha uygun görüyoruz. Bu bağlamda 
Çocuk Yazını anlatımda 0-16 yaş okuru hedefleyen, hikâye, 
roman, şiir, tiyatro, söyleşi, biyografi, dizi, çizgi dizi, çizgi 
roman, film, animasyon filmi türlerinde yazılmış/yayımlanmış 
her tür metni yazar, yayınevi ve her tür ideolojiden bağımsız 
olarak incelediğimiz eleştirel metinler kaleme almaktadır. 
Bize göre “çocuklar için” yayımlanmış her tür metin çocuk 
yazını ile bağdaştırılabilir. Bu noktada incelediğimiz metin-
lerde tek kıstasımız anlatımında “çocuğa görelik” ilkesine 
uygunluğudur. 

Tıpkı bir süreli yayın gibi belirli zaman dilimleri içerisinde 
sitemizin “Dosya”, “Kritik”, “SineMAsal” ve “Söyleşi” bölüm-
lerimizde eleştirel makale ve videolarla alana katkı sağladı-
ğımız yayınlar bu yoldaki adımlarımızı sağlamlaştırıyor. 

Biz bu alanda çalışmanın ve daha çok yazmanın öneminin 
farkındayız. Hedefimiz akademide de bu alanın ihtiyacına 
ilişkin farkındalık yaratmak ve  Türkiye’de bu alanda kürsü-
lerinin açılması ve yaygınlaşması ihtiyacına dikkatleri 
çekmek. 
Çocuklar için yazılıp çizilmiş her şeyin önemi konusunda 
sizleri de hassasiyet kazanmaya davet ediyoruz. 

Çocuk Yazını Ekibi 
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Dosya 8 

Çayırlar, bahçeler ve nehirler, 
Yeryüzü, bütün o alışıldık suretler, 

Harikulade, bir düşün ferahlığını andıran, 
İlahi bir ışığa bürünmüş gibi 

Görünürdü gözüme bir vakitler. 
Artık yok bunların hiçbiri; – 
Ne yana dönersem döneyim, 
İster gece olsun ister gündüz, 

Göremiyorum bir zamanlar gördüklerimi. 

William Wordsworth 

“İlk Çocukluk Anılarından Ölümsüzlük Emareleri”1	

Çocuklukları ve gençlikleri şehirde geçmiş büyüklerimizden, hemen hepimiz benzer 

hikâyeleri, anıları dinlemişizdir, “onların zamanındaki mahalleler, sokaklar artık yoktur. 

Rahatça koşup oynadıkları arsaların, yangın yerlerinin, bahçelerin üzerinde kocaman binalar 

yükselmektedir. Hem zaten sokaklar eskisi gibi duruyor olsa da artık sokağa çıkacak çocuk 

kalmamıştır ki, hepsi evlerinde ve bilgisayarlarının başındadır. Her gün birbiriyle yüz yüze 

bakan kapı komşuları dahi birbirini tanımamaktadır, insanın zor zamanında sığınacağı bir kişi 

bulması iyice zorlaşmış, komşuluk ilişkileri artık ölmüştür” vs.. Duyduğumuz ve belki hâlâ 

duymaya devam ettiğimiz, hatta yaş aldıkça kurmaya başladığımızı fark ettiğimiz bu 

cümleler, içinde bulunduğumuz zaman ile mekânın boğuculuğundan kaçışı ve çocukluğumuza 

dair oluşturduğumuz bir nevi “altın çağ” tahayyülünü imler. Geçmişte var olduğuna inanılan 

güzel günlere özlem ile çocukluğun masumiyetine dönüş arzusu, zirvesine ulaştığı Romantik 
																																																													
1 “There was a time when meadow, grove and stream, / The earth and every common sight / To me did seem / 
Apparelled in celestial light, / The glory and the freshness of a dream. / It is not now as it hath been of yore; – / 
Turn wheresoe’er I may, / By night or day, / The things which I have seen I now can see no more.” “Intimations 
of Immortality from Recollections of Early Childhood” The Complete Poetical Works of William Wordsworth, 
(London: Macmillan and Co. Limited, 1909), 357-360.  



dönem sanatçılarının eserlerinden bugüne, edebiyata (ve şu sıralar daha sık rastladığımız 

şekliyle popüler kültür-sanat-edebiyat dergilerine) oldukça verimli bir ilham kaynağı 

olmaktadır. Bu yazıda ele alacağım, Aydoğan Yavaşlı’nın geçtiğimiz yıl yayımlanan ilk-

gençlik romanı Gökyüzünü Kaybeden Şehir de bu eserlerden biri. 

Romanda, çocukluğunu geçirdiği mahalleye yirmi – yirmi beş yıl sonra gezinti 

amacıyla dönen orta yaşlı bir adamın düşüncelerini, hatıralarını birinci ağızdan okuruz. İlk 

başlarda bizzat yazarın kendisi olabileceğini düşündüğümüz, fakat kitabın ilerleyen 

bölümlerinde adının Bülent olduğunu öğrendiğimiz bu anlatıcı, yıllar sonra döndüğü 

mahallesini hatırladığından çok daha farklı bulur. Çünkü her şey değişmiştir, zamanında 

koşup oynadığı sokaklardaki dükkânlar kapanıp yerlerine fast-food restoranlar ve “son 

zamanların moda sporlarından olan pilates”(Yavaşlı 26) stüdyosu gibi “modern” mekânlar 

açılmıştır. Çocukluğunun semtinin mutenalaştırılması karşısında şoka uğrayan anlatıcı ilk 

anda gördüklerine inanmak istemez, öyle ki yanlış sokağa geldiğini bile düşünür. Anlatıcımız, 

çocukluk zamanlarının geçtiği mekâna döner, başka bir deyişle nostaljik bir mini-yolculuğa 

çıkar. Bu nostaljik yolculuk, onun hafıza, hatırlama/unutma, değişim/dönüşüm gibi 

kavramları yeniden düşünmesine ve böylece kendisini de sorgulamasına sebep olur. Ben de 

burada, anlatıcının kendisiyle, hafızası ve anılarıyla hesaplaşmaya girmesine sebep olan 

nostalji ile birlikte, hatırlama ve unutma gibi kavramların romandaki yansımalarını tartışmaya 

çalışacağım. 

Yunanca nostos (eve dönüş) ve algia (özlem) köklerinin birleşmesinden oluşan 

nostalji kavramı, artık var olmayan veya hiç var olmamış eve duyulan özlemi anlatır (Boym 

14). Modernleşen ve hızla değişen dünya karşısında bireyin somut gerçekliklerden kaçışını ve 

belleğinde yaşatıp sığınak bildiği bu eve dönüş arzusunu gösterir. Bu yönüyle de nostaljinin 

bir savunma mekanizması olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan, bu sığınaklara 

duyulan arzu bireylerde bulunabileceği gibi, toplumsal boyutta da gözlemlenebilmektedir. 



İnsan topluluklarının, toplumların kolektif belleğinde oluşturduğu “altın çağ” ve idealize 

edilmiş geçmiş tasavvuru, esasında geleceğe yönelik umutları gösteren ütopya kavramından 

da beslenir. Zira, bu geçmiş tasavvurunun somut gerçeklere ne denli yakın olduğu tam bir 

kesinlikle kanıtlanamaz ve denilebilir ki ne kadar çok geçmiş arzusu var ise, o kadar çok 

“gerçek” vardır.  

Svetlana Boym Nostaljinin Geleceği başlıklı incelemesinde, tedavi edilebilir bir 

hastalıktan tedavi edilemeyen bir hâle dönüşen, olmayan bir yer ve zamana olan arzuyu 

imlediği için de bilimin görmezden geldiği nostalji kavramının iki farklı türü olduğunu 

belirtir: yeniden kurucu nostalji ve düşünsel nostalji. Eve dönüşü vurgulayan yeniden kurucu 

nostalji, yitirilmiş evin yeniden inşasına teşebbüs ederken, düşünsel nostalji özlem duygusuna 

ve bizzat hatırlama kavramının kendisine, bu kavramın kusurlu sürecine yoğunlaşır. Geçmişte 

var olduğu düşünülen ve buna inanılan o güzel günlerin ve “ev”in gerçekten var olup 

olmadığını, bellekteki bu sığınakların doğallığını sorgulayıp inşa edilme sürecine odaklanır. 

İlk bakışta birbirinin tam zıddı gibi görünebilecek bu iki nostalji türü, aynı kaynaktan 

beslenir: özlem. Aralarındaki en büyük fark nesnelerine yaklaşımlarıdır, yeniden kurucu 

nostalji kendini hakikat ve gelenek olarak görürken, düşünsel nostalji nesnesine eleştirel 

yaklaşmaktan çekinmez (20). 

Romanda, yıllar sonra büyüdüğü semte dönen anlatıcının bu iki nostalji türü arasındaki 

salınışını gözlemleriz. Anlatıcı, mahallesine gelmeden önce nelerle karşılaşabileceğini az çok 

kestirse de gördüğü değişimin büyüklüğü karşısında şoka uğrar. Mahallesini görür görmez 

yağmaya başlayan şiddetli yağmur, ona âdeta bir düşünme fırsatı verir ve gördüğü ilk kapalı 

mekân olan kahvehaneye sığınır. Caddeyi rahatça görebilmek için pencere kenarındaki bir 

masaya oturur, camlar çaydanlıklardan çıkan buharla kaplanmıştır. Dışarıyı net görebilmesini 

engelleyen buğu, anlatıcıyı girdiği ufak çaplı şoktan çıkarır, hatta gördüğü değişimin esasında 

o kadar da büyük çaplı olmadığını, gökyüzünün yine aynı gökyüzü olduğunu, çocukluğundaki 



mavisini yitirmediğini, kuşların kaçmayıp bulutların dağılmadığını düşünmesine, bir anlamda 

avunmasına yardımcı olur (Yavaşlı 21). Fakat ne kadar kabullenmek istemese de değişim her 

yerde oluyordur, şehrin tarihi siliniyordur. 

Romanda mekân ve zaman özlemi bir arada yürür. Anlatıcı, yirmi yıl yaşadığını 

belirttiği mahallede hem şehrin tarihini hem de kendi çocukluğunu aramaktadır. Mahallede 

dolaşırken anımsadıkları çoğunlukla ilk gençlik çağlarına adım attığı on iki ile on üç 

yaşlarında deneyimledikleridir. Dolayısıyla şehrin büyümesi, modernleşmesi onun 

çocukluktan çıkmasına tekabül etmektedir diyebiliriz. Bu noktada, romanda sözü edilen 

modernleşmeden kastın büyüme ve şehirleşme olduğunu söylemek gerekir. Şehrin ve şehrin 

bir kesiti olarak bu mahallenin yabancı plakalı arabalar, içlerinden çıkan şişman adamlar ile 

yanlarında getirdikleri teknisyenler, işçiler ve inşaat ustalarıyla istila edilmesi (73), anlatıcının 

da çıkmayı reddettiği çocukluğundan çık(arıl)ması anlamına gelir. Şehir modernleşmiş, 

anlatıcı artık yetişkin olmuştur. Çünkü olması gereken budur, öyle ki, mahalleye sonradan 

taşınan genç mühendis Tuna, mahalleliyi evlerini müteahhitlere kaptırmaması yolunda uyaran 

ve genç Bülent’i mahallenin olduğu gibi kalacağına dair güvende hissettiren Tuna bile bu 

istilanın aktörlerine teslim olur. Bu teslim oluş, zor kullanarak yapılır, şikâyet sonucu göz 

altına alınan Tuna, müteahhitlerle işbirliği yapan polis tarafından korkutulur ve bu işlere 

bulaşmaması “öğütlenir”. Çünkü hiçbir şey olduğu gibi kalamaz, şehir de Bülent de 

büyüyecektir. Dolayısıyla Bülent’in hem kendisinin hem de mahallesinin “çocuk” kalmasını 

istemesi nafiledir. 

Hafızasında yaşayan şehir ile yıllar sonra gördüğü şehir arasındaki uçurum sebebiyle 

hatırladıklarını sorgulamaya başlayan anlatıcı, aynı şekilde mahalleye geliş sebebini bile 

sorgulamaya başlamıştır. Ne diye gelmiştir, ne arıyordur, kendini mi bulacaktır? (113). 

Karşılaştığı somut gerçekler, belleğindekilerin de yara almasına sebep olmuş ve düşünsel 

nostalji kavramında olduğu belirtilen, hatırlamanın kusurlu süreçlerine odaklanmaya 



başlamıştır. Bu noktada şunu söylemek mümkündür, hatırlama dediğimiz şeyin kusursuz ve 

nesnel olmayacağını, romanın başında yapılan alıntıda okura hissettirilmeye çalışılmıştır. 

Charles Dickens’ın İki Şehrin Hikâyesi adlı romanının açılış paragrafından yapılan bu alıntı 

şöyledir: 

“Tüm zamanların en iyisi ve en kötüsüydü. Akıl çağı, budalalık çağı, inanç çağı, kuşku 

çağı, ışık mevsimi, umut baharı ve umutsuzluk kışıydı. Yaşamak için hem çok şeyimiz 

vardı hem hiçbir şeyimiz yoktu. (…) Kısacası, o çağ şimdiki zamana o kadar 

benziyordu ki, gösteriş yapmayı seven bilgiçler iyi ya da kötü şeyler arasında bir 

karşılaştırma yapıldığında, bu çağın her yönden en üstün olduğunda diretiyorlardı.” (5) 

Şehri ve anlatıcının çocukluğunu istila edenlere göre olması gereken şehrin ve onun 

büyümesidir, iyi olan budur. Zamanın ruhu ve hareketi bunu gerektirmektedir. Dolayısıyla 

resmî hafıza zamana baktığında daima ve sadece iyisini görürken, bireysel hafıza kötüsünü ve 

karanlık olanı da görebilmektedir. Anlatıcıda kendini gösteren nostaljik tezahürler de bu 

ilerleme teleolojisinin yan etkileridir (Boym 36). Zaman ilerlediği gibi şehirleşme de 

ilerlemiştir. Dolayısıyla buradaki ilerlemeden kasıt yalnızca zamansal ilerleme değil aynı 

zamanda mekânsal genişlemedir. Anlatıcıdaki nostaljik tezahürler ve özlem duygusu, somut 

gerçeklere gözlerini kapatmasını engellemez, kabul etmek istemese de değişim olmaktadır, en 

sonunda ise vazgeçmiş bir hâlde mahalleden ayrılır: 

“Bunların hepsi geride kaldı. Şimdi yeni insanlar, yeni ilişkiler, yeni hayatlar var. 

Şimdi gökyüzü daha uzak… Kuşlar çoktan göçüp gitti. Kırlar çok ötelerde kaldı. 

Bakkal Haydar’ın veresiye defteri kayıplara karıştı. Çocukların neşeli bağırışlarını, 

sokak aralarında top koşturmalarını boşuna aramayalım artık.”(Yavaşlı 118) 

Anlatıcının düşünsel nostalji ile yeniden kurucu nostalji arasında salındığını 

söylemiştim. Geçmişi yeniden kuramayacağını anlayan (ve aslında bunun en başından beri 



bilincinde olan) anlatıcı, şehrin hafızasını yitirdiğini ve gördüklerinin kendi hafızasında 

sakladıklarından çok uzak olduğunu fark etmiştir. Dolayısıyla romanın başında yapılan bir 

diğer alıntının işaret ettiği üzere, kendi hafızasında sakladıklarına sığınmaya ve çocukluğunu, 

çocukluğunun şehrini kendi içinde yaşatmaya karar verir bir anlamda. Nâzım Hikmet’ten 

yapılan bu alıntı da şöyledir: 

“Biz küçükken çok küçüktük. 

Mesela kollarımızı bir açardık, dünyayı kucaklardık. 

Güzeldik biz küçükken.” (4) 

Boym, düşünsel nostalji kavramının şimdiden bir kaçış olmadığını, aksine şimdiye ve 

hatırlama sürecine bir meydan okuma olduğunu belirtir (20). Romanda ise anlatıcımız, kendi 

bireysel hafızasına, çocukluğunun anılarına ve bu anılarda yaşattığı şehre dönmeyi tercih 

etmiş, meydan okumayı ise genç okurlarına bırakmıştır. Böylece hem çocukluk, gençlik ve 

olgunlaşma süreçleri hem de bir şehrin hafızası, değişimi ve mekânın hafızasının birey 

üzerindeki yansımaları üzerine düşünmelerini istemiştir, diyebiliriz. 
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Büyük şehirlerde doğmanın bir insanın çocukluğuna yaptığı en büyük etki 

elbette ki ya duvarlar arasında ya da sınırlandırılmış açık alanlarda büyümektir. 

Çoğunlukla bir hüzün kaynağı olarak algılansa da Sema Aslan’ın Şehrin Göbeğini 

Bulamıyorum’u bu olguya farklı, çok daha olumlu bir açıdan bakar. Hatta hiç bir 

duvarın bir çocuğun hayal gücüne sınır olamayacağını aksine ancak onun bir parçası 

olabileceğini gösterir. Dilin ve anlatının alanı ise bu olumlu çizimin ana unsuru olarak 

belirir. Mercan’ın evde yalnızken kurduğu hikâyeler ile evin içi dört duvarla 

sınırlandırılmış bir alan olmaktan çıkıp yaratıcılığının mekânına dönüşür. Mercan’ın 

diğer karakterlerle girdiği dilsel ilişki de yine hayal gücünü ve hayal gücüyle kurduğu 

dünyayı, evi, okulu ya da şehri besleyen bir unsur olarak karşımıza çıkar.  

Öncelikle Mercan’ın ve hikâyelerinin bir mekân olarak evle kurduğu ilişkiye 

bakıldığında Mercan’ın bakışından anlatının mekânı olan şehir ve evin sergilendiği 

görülür. Zaman zaman abartılan, gerçekdışı alanlara kayan bu mekân onun hayal 

gücünün süzgecinden geçerek okura sunulur. Mercan modern şehir hayatı içerisinde 

büyüyen birçok çocuğun ortak kaderini paylaşır. Annesi ile birlikte bir apartman 

dairesinde yaşar. Dışarısı yani şehir onun için her şeyden önce tehlikeli ve yasak bir 

alanı temsil eder. Annesinin gerçekleştirdiği telefon konuşmasına misafir olduğu 

sırada duyduğu “apartmanlarının şehrin göbeğinde ve bir köşe apartman” olması sözü 

üzerine bir anda evden fırlayıp şehrin şişkin ve yuvarlak göbeğini aramaya koyulup 

bir şey bulamayarak geri döner ve annesinin ona hatırlattığı “anayasa” ile yüzleşmek 

zorunda kalır. Buzdolabının kapağına yapıştırılan ve  “Küçük çocuklar başlarını alıp 



öylece sokağa fırlayamazlar!” diye başlayan “anayasanın”(sonradan Mercan’ın itirazı 

ile vay-yasaya dönüşecektir) Mercan için çizilen güvenli ve tehlikeli alanı temsil 

ettiğini söylemek mümkündür. Mercan’ın canı her istediğinde bir mahalle çocuğu gibi 

tek başına sokağa fırlayamaması kendisine kurduğu dünyaları evin içine taşımasına 

neden olur. Oldukça büyük olduğu söylenen evin uzun koridorunda evdeki 

dağınıklıkları, oyuncak, eşya, kitapları da dâhil ettiği bir alternatif dünyada saatlerce 

yürüyerek kurduğu hikâyeler, onun için evin hiç de kısıtlayıcı bir alan olmadığını 

gösterir. Tüm bu eşyaların yüksek tepeler, tümsekler, çukurlar olduğunu hayal eder. 

Böylece ona yasaklanan dış dünyayı kendi özgür mekânında yeniden üretir Mercan. 

Dünyanın en uzun koridorunun onların evinde bulunduğuna inanır ve bu koridor onun 

maceralarını yaşarken aştığı uzun yolcuğun sembolü oluverir. Hikâyelerini anlattığı 

uzun yürüyüşler yaparken alt komşularını rahatsız etmemek için annesinin bir sahne 

kurma önerisini reddederken tam da koridorun ve evin içindeki tüm dağınıklıkların 

onun hayal gücünün nasıl ana unsurları olduğu okura yansıtılır: “Ama Mercan 

hikâyelerinin bir sahneye sığabileceğini düşünmüyordu. Yürümek, bütün tümsekleri 

tırmanmak, çukurların üzerinden atlamak, uzun yollardan geçmek istiyordu” (Aslan 

30). Tüm hikâye kahramanları gibi Mercan da kendi alanında kendi uzun 

yolculuklarının kahramanı, engellerinin fatihi olarak evi sınırlandırıcı bir alan 

olmaktan çıkarıp hayal gücünün ve hikâyelerinin önemli bir parçası hâline getirir. 

Mercan’ın ancak annesinin refakatinde tanıştığı şehir de yine bir çocuğun sınırsız 

hayal gücünün süzgecinden geçerek okura ulaştırılır. Kitaptaki şehir temsili 

Mercan’ın sürekli tanışageldiği dilin yeni sözcükleriyle, zaten bildiği ifadelerin 

mecazi ve yan anlamlarıyla birlikte kurulur. Yani durağan değil akan ve an be an 

yeniden üretilen bir şehirdir bu. Steven Pinker insanoğlunun doğduğu andan itibaren 

dili edinme sürecini incelediği Dil İçgüdüsü (The Language Instinct)(1995) başlıklı 



kitabında edinme sürecinin tamamen sosyal ortamdaki etkileşimlere bağlı olduğundan 

söz eder. Çocuğun dil parçalarını edinme sürecinin fragmanlar yoluyla yani soyut ya 

da somut bir kelimenin, bir ibarenin edinildiği performatif iletişim anlarına dayalı 

olduğunu belirtir. Diğer bir deyişle iletişim hâlindeki bireylerin belli bağlamlarda 

fiziksel olarak icra ettiği olguları edinir çocuklar ve bu olguları aynı şekilde sahneler 

yani taklit ederler. İşte Şehrin Göbeğini Bulamıyorum da bir çocuğun kelimelerin ya 

da ibarelerin mecazi ya da yan anlamlarını edinme sürecine tanık olduğumuz çok 

sayıda örnekle doludur. Aşağıdaki alıntı Mercan’ın soyut bir ibare olan “düşünceli” 

olmayı tam da bir fragman yani belli bir sahne üzerinden edinişine oldukça güzel bir 

örnektir. “Üzgün değil, sadece düşünceliyim tatlım,” diye açıklamıştı annesi, yine 

böyle bir anda. Demek düşünceli bir yüz buna benzer diye geçirmişti içinden Mercan. 

O günden beri, Mercan da bir şey düşündüğünde gözlerini boşluğa sabitleyip, 

yanağını avucunun içine yaslıyordu”(Aslan 32). Mercan’ın bilinçli biçimde yaptığı bu 

taklit performans, metnin kendisini de dilin ve anlatının dışarıdan bakılabilecek bir 

nesne olarak algılanabilmesini sağlar. Zira bu anlatı yukarıda da bahsedildiği gibi dil 

edinme sürecinin beraberinde getirdiği yanlış anlamaların da oldukça merkezî bir 

konumda olduğu bir hikâye sunar. Mecazi anlamları edinirken karşılaşılan yanlış 

anlamalar Mercan’ın hayal gücü besleyen oldukça önemli unsurlardandır. Bu nedenle 

Mercan şehrin yağlı ve yuvarlak göbeğini aramaya koyulur ya da apartmanlarının 

köşe şeklinde bir çıkıntısı olup olmadığını bulmaya çalışır. Diğer bir deyişle tüm bir 

mekân anlatısı da yine bu dilsel sürecin ve dili edinmekte olan bu küçük kız 

çocuğunun sınırsız hayal gücünün okura sunduğu bir sonsuz imkânlar ve alternatif 

anlamlar alanında gerçekleşir.  

Sonuç olarak, metinde evin duvarları gibi şehrin tehlikeli sokakları ya da 

yüksek binaları da olumsuz değil tersine Mercan’ın hayal gücünün yani her an 



edinilmekte olan dilin sağladığı tüm çoğul imkân alanlarıyla kurulan oldukça renkli 

bir sahne olarak belirir. Şehirlerde, apartman dairelerinde belki annelerinden uzak 

büyümek zorunda olan çocukların hayatlarının aslında hayal güçlerinin harika 

malzemeleri olabileceğini göstermesi açısından Sema Aslan’ın Şehrin Göbeğini 

Bulamıyorum’un göz ardı edilmeyecek bir hikâyedir.   
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Hayallerinin Peşinde: Bay Ördek İşe Başlıyor  

Fatma Betül Özkan 

Dosya 6 

Aslen İngiliz olan ve resmi internet sitesinde kendisini öncelikle bir çizer (illustrator) 

ve daha sonra bir yazar olarak tanımlayan Sonny Ross’un Bay Ördek İşe Başlıyor adlı 

kitabının büyük bir kısmını, yine yazarın kendisi tarafından çizilen ve esas kahraman olan 

Bay Ördek’in resimleri oluşturur. Ross bu resimlerin altına ikişer üçer cümlelik yazılar 

yazarak hikâyesini kurgulamıştır. Yani kitabı bir resimli kitap kategorisinde ele almak 

mümkündür. İlk defa 2016 yılında Templar Publishing tarafından basılan ve 28 sayfadan 

oluşan kitap, Türkçeye Behlül Dündar tarafından çevrilmiş ve Hep Kitap yayınevi tarafından 

basılmıştır. Yayınevinin sitesinde okuyucu profili kısmına ise “her yaştan okuyucu” 

yazılmıştır. Metnin bir metropolde iş ararken farkındalığın ne kadar önemli bir yol gösterici 

olabileceğine yaptığı vurgu sayesinde okur, şehrin getirdiği olumsuzluklar içinde kendine 

mutlu olunabilecek bir alan yaratmanın mümküniyetini öne çıkarır. 

 “Bu, Bay Ördek. Bay Ördek iş arıyor” diye başlar kitap (Ross 1). Yazının üstündeki 

sayfada sarı saçlı, fularlı sade giyimli, havalı bir ördek resmedilmiştir. Bay Ördek’in bütün 

arkadaşları şehir merkezinde çalışırlar. Sürekli olarak ona işlerinden bahseden arkadaşları onu 

da şehirde çalışması için ikna etmeye çalışırlar. Kitap boyunca Bay Ördek’in yaşadığı yere 

dair bir bilgiye rastlanmaz ancak, arkadaşlarının çalışmak için “şehir merkezi” ne gitmek 

durumunda kalmalarından dolayı, onun aslında merkezden uzak bir yerde, belki bir köy ya da 

kasabada yaşadığı düşündürülür. Arkadaşları şapkalı, iş çantalı ve iskarpinli ördekler olarak 

resmedilmiştir. Arka fonda ise karanlık ve yüksek binalarla çevrili bir şehir merkezi görüntüsü 

vardır. Bay Ördek kaşlarını endişe ile çatıp onları izlemektedir.  
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Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür kitabının “Metropol ve Zihinsel Hayat” 

bölümünde metropollü bireyin zihni yapısını enine boyuna inceler. “Modern hayatın en derin 

sorunları, bireyin, bunaltıcı toplumsal güçler, tarihsel miras, dışsal kültür ve hayat tekniği 

karşısında kendi varoluşunun özerklik ve bireyselliğini koruma talebinden doğar.” (Simmel 

317) Metropolde yaşayan kişi, tepkilerini duygusal olarak değil, düşünsel olarak verir. Bay 

Ördek’in şehri ve genele uygun olan ilk işini tecrübe ederken yaşadıkları, pek çok açıdan 

Simmel’in kitabında bahsetmiş olduğu şehirli bireyin zihni yapısındaki ikilemlerle benzeşir. 

Bay Ördek arkadaşlarının teşvik etmesiyle düşünsel bir karar vererek, belki bir mecburiyet 

hissederek ilk işine başlayacaktır.  

Böylece arkadaşlarının ısrarı üzerine Bay Ördek gazeteden iş ilanlarına bakmaya 

başlar. Esasında hiçbir ilan ilgisini çekmez fakat yine de birisini seçip kendisine bir iş 

görüşmesi ayarlar. Resimlerde iş görüşmesine giderken ne tarz bir imaj ve tavır takınması 

gerektiği hususunda kafası karışık bir Bay Ördek görülür. Ross, bu sefer Bay Ördek’i üç ayrı 

profilde resmeder: “havalı”, “profesyonel”, “doğal” (4). 

 

(Bay Ördek İşe Başlıyor, 4. Sayfa) 

Bay Ördek neticede profesyonel bir imaj sergilemeye karar verir. Hemen ardından 

kendisi gibi olmayan, olamayan ve bu sebeple tedirgin bir Bay Ördek resmi okurun karşısına 

çıkar ve onunla birlikte okur da metropolü tecrübe eder. Koyu renklerle karamsar bir hava 



3	
	

	
	

	

3	

verilerek çizilmiş olan metropol resimleri arka fonda Bay Ördek’e eşlik ederken, onun toplu 

taşımada zorlandığı, otobüse yetişemediği, kanadının trenin kapısına sıkıştığı ve doğru 

vasıtayı bir türlü bulamadığı görülür. En sonunda yolun büyük bir kısmını yürüyüp birbirine 

benzeyen, uzun, karanlık binaların içinde kaybolur. Görüşmesine geç kalma endişesi ile yolun 

bir kısmını da taksiyle giden Bay Ördek’in gözlerinde ise hep acıklı, çaresiz bir ifade vardır.  

Diğer yandan kendisine “Sakin ol, karizmatik ol, kendin ol, rahatla” gibi telkinlerde 

bulunarak iş görüşmesine gider ve neticede ancak “gergin” olarak gerçekleşen iş 

görüşmesinin sonunda işe alınır (8). 

 Simmel’e göre şehir her zaman para ekonomisinin merkezi olmuştur, bu sebeple de 

taşra hayatı şehir hayatının yanında yetersiz kalır. Para ekonomisi ile düşünselliğin hakimiyeti 

arasında bir bağ vardır. Bu bağ peşinden, taşra hayatının aksine rasyonel ilişkilere dayalı bir 

ilişkiler zinciri getirir. Artık sadece nesnel olarak ölçülebilen kazanımlar ilgiye değer birer 

unsur olmuştur. Üretici ve tüketici arasında da serinkanlı, katı ve “entelektüel hesaplarla 

çevrili bencil bir bağ oluşur (Simmel 318, 319). Simmel’e göre metropol insanının işleri ve 

ilişkileri hem çok çeşitlidir hem de çok karmaşıktır. İşlerin aksamaması adına dakik olmak bir 

mecburiyet hâline gelmiştir (320). Simmel, “akıl dışı dürtülerle hareket eden mütehakkim 

kişilik tipi” olarak tanımladığı Ruskin ve Nietzche’yi söz konusu tipik şehir yaşam biçimine 

karşı çıkan kişilere örnek olarak verir. Onlar hayatın değerinin herkes için aynı kesinlikle 

tanımlanmasının mümkün olmadığını düşünmüşlerdir (320).  Tıpkı Ruskin ve Nietzche gibi 

Bay Ördek de “grafiklerle ve rakamlarla dolu tabloların kendisine hiç de ilginç gelmediğini 

fark ediyor.” (Ross 11) Uzun süreli, samimi ilişkilere dayalı bir taşra hayatından geldiğini 

düşündüğümüz Bay Ördek, şehir hayatının bu ince hesaplarla çevrili, mesafeli ve soğuk 

dünyasında kendisi olmaktan uzaklaştığı için gerilir. Bu yüzden de kendisine yeni bir çıkış 

yolu arayışına geçer. 
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İlk etapta işe alındığı için çok mutlu olan Bay Ördek, kısa bir süre sonra yaptığı işin 

hiç ilgisini çekmediğinden iyice emin olur, işten ayrılmaya karar verir. Karanlık, kasvetli “iş 

merkezi”ni arkasına bakmadan terk eder. Bu kısımdan sonra Bay Ördek İşe Başlıyor 

kitabındaki karanlık ve iç karartıcı resimler yerini neredeyse tamamen aydınlık ve canlı renkli 

resimlere bırakmıştır. 

Her zaman bir ressam olmak isteyen Bay Ördek, yeniden gazetedeki iş ilanlarına 

bakarken bulur kendisini. Ancak bu sefer yüzündeki o gergin, endişeli ifade yerini tatlı bir 

heyecana bırakmıştır. Seramik, illüstrasyon, resim, moda, tasarım, çizgi roman, fotoğrafçılık 

ve yazı işleriyle alakalı ilanlara bakar ve kendi ilgi alanına uygun bir iş bulur. Kendisine ait 

resim çalışmalarından bir dosya hazırlar. Önceki iş görüşmesinin aksine bu sefer sakin ve 

kendisi gibi gitmeye karar verir. Yüksek binalarla çevrili karanlık şehre doğru yol güzergâhını 

iyice öğrendikten sonra, iş görüşmesine gider. Çalışmalarını gösterirken “hiç de gergin 

olmayan” ve “kendisi gibi davranan” Bay Ördek, Creative dergisindeki çizerlik işine kabul 

aldığı için çok mutludur (19). Eski işinde öğle uykularını uyuyarak geçirirken zevk alarak 

yaptığı yeni işinde durup dinlenmeye bile ihtiyaç duymaz; rengârenk ve iç açıcı ofisinde 

çizimlerini yapar. Kitabın son iki sayfasındaki resimde sevinçle kaykay süren Bay Ördek’in 

ardından mutsuz bir şapkalı, çantalı, iskarpinli ördek ordusu gelmektedir ve altında şöyle 

yazar: 

“Bay Ördek’in hayatının kontrolünü eline alma isteği karşılığını bulmuştu. Bazen 

sadece gerçekten de cesur olmalı ve hayallerinizin peşinden gitmelisiniz.” (23-4) 

Burada “hayatının kontrolü” deyişi özgürlüğü çağrıştıracak biçimde yer almıştır. 

Simmel kitabında metropol insanının “özgürlüğünden” bahseder. Bu özgürlük, taşra hayatının 

aksine manevi ve rafine anlamda bir özgürlüktür. “İnsanın kendisini hiçbir yerde metropol 

kalabalığında olduğu kadar yalnız ve kaybolmuş hissetmemesi de bu özgürlüğün öbür 
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yüzüdür kuşkusuz.” (325) Bay Ördek’in toplu taşımalarda ve şehrin karanlık sokaklarında 

gezerken yüzünde beliren kaygılı ifadelerin sebebi: “(…) İnsanın özgürlüğünün duygusal 

hayatına illaki rahatlık şeklinde yansımadığının” bir göstergesidir (Simmel 325).  

Öte yandan metropole özgü bu hürriyetin avantajları da vardır. Kendi doğamızın 

yasalarını takip ederiz ve bizi özgürlüğümüze de bu götürür. Böylece hayat tarzımızın 

başkaları tarafından dayatılmıyor oluşu bizi onlardan farklı kılar (Simmel 326). Bay Ördek 

kendisine dayatılanı değil, hür iradesiyle kendi istediğini seçerken aslında kendi farkını da 

ortaya koymuş olur ve böylece şehrin imkânlarının da tadına varır. 

 “Bütün bunlar zihinsel ve ruhsal özelliklerin bireyselleşmesi”ne giden yolu açar ve bu 

sürece kişiyi iten nedenler vardır. Bunlardan biri, bireyin kendi kişiliğini metropol hayatının 

bütün büyüklüğüne rağmen ispatlaması gerektiği mecburiyetidir (Simmel 326), ki Bay 

Ördek’in Creative dergisine iş görüşmesine giderken resim çalışmalarından bir dosya 

oluşturması kendisini ispat etme gayretine bir örnektir. Simmel ayrıca taşradaki toplumsal 

ilişkilerle, metropoldeki ilişkileri mukayese eder. Metropollerde bireyler birbirleriyle kısa 

süreli ilişkiler kurarlar ve ilişkilerinde yoğun ve çarpıcı bir izlenim bırakma telaşıyla “hemen 

sadede gelme”ye gayret ederler (327). Bay Ördek’in ilk iş başvurusuna giderken kendisine 

“sakin ol, karizmatik ol, kendin ol, rahatla” (Ross 8) gibi telkinlerde bulunması Simmel’in söz 

ettiği, kısa süreli ilişkilerde “yoğun ve çarpıcı bir izlenim” bırakma telaşına benzer. Neticede 

işe alınan Bay Ördek’in yüksek ihtimalle mülakatı gerçekleştirdiği kişiyle bir daha muhatap 

olma olasılığı düşüktür.  

Simmel, metropolde yaşayan bireyin değerlerinin ve maneviyatının kaybolduğunu, en 

sonunda ise bireyin sadece nesnel bir hayat formuna dönüştürülen “şeyler organizasyonu” nun 

içindeki bir dişliden ibaret hâle geldiğini söyler (327). Ayrıca metropoldeki kurumların 

teknolojisinin yarattığı bu konforda, “gayrişahsileştirilmiş bir tin” olduğundan bahseder (327). 
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Kendi şahsi ilgi alanına göre şekillendirdiği hayallerinin peşinden giden ve bu hayallerini yine 

metropolün göbeğinde gerçekleştiren Bay Ördek’in hikâyesini, Simmel’in bahsettiği dişlinin 

bir parçası olmamak adına tutunacak alternatif bir dal ve bir imkân olarak okumak 

mümkündür. İşte Bay Ördek’in “ressam” lığı kendine bir meslek olarak “seçebilmesi” de 

metropolün avantajlarından biridir. Yani, şehir aslında kişiyi istediklerine de götürebilir, 

istediklerine ulaşması için imkânlar sunar diye bir mesaj çıkartmak da mümkündür. Büyük 

şehirde gönülsüzce başladığı bankadaki birinci işine dair bütün süreçler karanlık ve ürkütücü 

bir havada resmedilirken, Bay Ördek’in şahsi ilgi alanına giren ikinci mesleği ressamlığa dair 

her bir sayfanın aydınlık bir havada resmedildiğini görülür. Şüphesiz, bu bilinçli bir tercihtir. 

Ancak resmedilişteki bu farklılık sadece şehre özgü bir farklılık değildir, zira “ressamlık” 

işinin de şehir merkezindeki bir ofiste olduğunu görülür. Demek ki bu karanlık Bay Ördek’in 

sevmediği işi yaparken iç dünyasında beliren karanlığın bir yansımasıdır.  

Ross Bay Ördek’in iki iş tecrübesiyle örülü bu kitabında, “Cesur olmalı ve 

hayallerinizin peşinden gitmelisiniz” (Ross 24) diyerek metropol hayatının bütün hızına, 

duygusuzluğuna, insanları karanlık açmazlara sürükleyen maddi çıkarlarla dolu ilişki 

karmaşasına, bencilliğine ve tekdüzeliğine rağmen, yine metropol hayatında ona -elbette 

gerçekleştirme ihtimalinin muallak ve tartışmaya açık olduğu- alternatif bir yaşam önerisi 

sunmuştur ve bu alternatiflerin peşinden gitmeyi teşvik etmiştir.  
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Bir Şehirlinin Özgürlük Arayışı: Bay Kaplan Yabana Çıkıyor 

Sena Şen 

Dosya 4 

Modern insanın yaşadığı hayatın doğasına aykırılığını keşfedişi son yıllarda, büyük 

ölçüde çocukları da etkileyen bir “doğala dönüş” akımını başlatmış durumda. Şehirli insanın 

gri binaların farkına varışı ve yeşile kaçış arzusu, pek çok alternatif çözüm yoluyla birlikte 

tamamen geri dönüşün mümkün olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde 

getirmektedir. Özellikle metropol tipi yaşam biçiminin bireyde bir çeşit zihinsel dönüşüme 

sebep olduğunu savunan Georg Simmel’e göre dönüşen zihnin daha az uyaranın olduğu 

“taşra” yaşamına geri dönmesi bazı uyumsuzlukları da beraberinde getirecektir. Simmel 

meseleyi bireysel özgürlük bağlamında ele alır ve şehrin sakinlerine taşraya göre daha geniş 

bir bireysel özgürlük alanı açtığını savunur (317-29). Peter Brown’un Bay Kaplan Yabana 

Çıkıyor isimli 3-5 yaş arası çocuklara yönelik kitabı da şehrin sağladığı özgürlük alanını 

sorgulayarak şehirde yaşayanların şehrin kurallarının bunaltıcılığı ve doğa özleminin 

hissedilmesiyle yaşadıkları ikilemi ortaya koymakta ve bir çeşit uzlaşı önerisi sunmaktadır. 

Hikâyenin bir kaplan merkeze alınarak kurgulanması ise insanın doğaya karşı kendini 

konumlandırışını sorgulatmaktadır. Şehir yaşamının dayattığı davranış biçimleri ve kılık-

kıyafet meselelerinin bu bağlamda temel çatışma unsurlarını teşkil ettiği söylenebilir.  

Neredeyse tamamen görsellerden oluşan kitapta kelimelerin yerini çizimler almış 

demek yanlış olmayacaktır. Tıpkı bir metnin ardını görmek için dikkatli bir okuma gerektiği 

gibi bu kitabın mesajının yerine ulaşması için de dikkatli bakmak gerekiyor. Okuyucu kapağın 

hemen arkasında gri bir duvar karşılıyor. İlk bakışta estetik bir tercih olduğu düşünülebilse de 

arka kapaktan hemen önceki sayfalardaki kır çizimiyle öykünün meselesine dair bir anlam 



bütünlüğü oluşturduğu görülmektedir. İlk ve son sayfada görülen griden yeşile geçiş kitabın 

da genel izleğini oluşturmaktadır.  

Kitabı Bay Kaplan’ın ve şehir sakinlerinin dönüşümleri bağlamında üç bölümde 

incelemek mümkündür. “Herkes, işlerin her zamanki gidişatından memnundu” ifadesiyle 

başlayan birinci kısımda “usulüne uygun” yaşayan şehir sakinlerinin gri yaşamları görülür. 

Geyik, kurt, maymun, ayı, sincap, gergedan gibi hayvanlardan oluşan şehirlilerin tamamı 

griye dönük renklerde resmedilirken Bay Kaplan tüm turunculuğuyla oradadır. 19. yüzyıl 

modasına uygun kılıklar ve hâllerinden memnun yüz ifadeleri arasında papyonlu bir 

somurtkandır o. Tekdüze kılıklar ve birbirinin aynı binalar arasında gevşemek ve eğlenmek 

istemektedir.  

Bir gün aklına “yabaninin yabanisi” bir fikir gelir. Bu fikir okura iki tam sayfayı 

kapsayan tek bir görselle aktarılır: Dört ayak üstünde duran Bay Kaplan. Kendini bu şekilde 

çok daha iyi hisseder, fakat şehir halkı böyle düşünmez. Tuhaf bakışlara aldırmayan Bay 

Kaplan günden güne daha da “yabani” olmaya başlar. Çoğunluk onun bu hâlini kabul 

edilemez bulsa da ilginç bulanların tepkileri de dikkat çeker. Çatılarda gezerken pencereden 

bakanlar arasında tavşan ve gergedanın “Vay” (Wow), “Yaa” (Hmm) tepkileri alternatif 

seslere işaret eder. Bay Kaplan’ın bir sonraki adımı ise çizgiyi aşmasına sebep olur. Melon 

şapkasından ve ceketinden sıyrılır ve “çıplak” gezmeye başlar. Arkadaşları tarafından uyarılır 

ve eğer böyle davranacaksa bunu yabanda yapmasını söylerler. Beklenenin aksine, bu fikir 

Bay Kaplan’ın hoşuna gider ve şehrin dışına çıkmaya karar verir.  

Buraya kadar grinin hâkim olduğu görsellerin yerini yeşil çimler, ormanlar ve şelaleler 

alır. Bay Kaplan artık istediği gibi yabani davranabilecek, istediği kılıkta dolaşabilecektir. Bu 

durumun keyfini bir müddet yaşar fakat zamanla sıkılmaya başlar. Yemyeşil bir çayırın 

ortasında yalnız ve mutsuzdur. Eski yaşamını özleyip uzaktan şehri izler. Sonunda dayanamaz 

ve dönmeye karar verir.  



Döndüğünde onu arkadaşları ellerinde yeni kıyafetlerle karşılarlar. Çiçek desenli bir 

gömlek ve rahat bir pantolon giyer. Kitabın çözüm bölümü denilebilecek bu son kısımda yeşil 

ve grinin uzlaşısı resmedilir. Bay Kaplan’ın “gri” dostları onu yeşil çimlerde karşılar. Şehre 

döndüğündeyse oradakileri bıraktığı gibi bulmaz. Artık birçoğu kendisi gibi rahat giysiler 

içinde dört ayak üstünde dolaşmaktadır. Böylece şehrin kodlarının gevşemeye başladığı 

görülür. Şehir ve “yaban” arasındaki sınır kısmen kalkmıştır. Şehir sakinleri istedikleri zaman 

yeşil ormanlara gidip istedikleri kadar “yabani” davranabilmektedir.  

Yeşil ve grinin uzlaşısı yine de bazı kurallara bağlıdır. Bay Kaplan şehre döndüğünde 

kuralların gevşediğini görse de orada hâlâ kıyafetler olmadan dolaşılmaz. Tüm hayvanlar 

ancak şehirden çıkıldığında doğal hâllerinde, kıyafetsiz dolaşırlar. Tabii şapkaları başlarında 

olmak şartıyla. Bu durum modernitenin icat ettiği boş zaman (leisure time) odaklı tartışmaları 

da hatırlatır. Şapkalarıyla ormanda koşan hayvanlar modern donanımlarıyla kampa veya doğa 

yürüyüşüne çıkan şehirlileri anımsatır.  

Görsellerle kurulu detaylar anlam derinliği katarak hikâyede gri ve yeşilin karşı 

karşıya gelişini bir uzlaşı olarak sonlandırır. Simmel’in özgürlük alanı olarak gördüğü şehir 

yaşamına tam aksi bir bakışla yaklaşan Bay Kaplan Yabana Çıkıyor, şehri katı kuralların ve 

denetlenmenin mekânı olarak resmeder. Bireylerin arada kalmışlığına bir çözüm olarak gri ve 

yeşilin, adabın ve doğallığın bir aradalığı önerilir. 
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Sessiz Bir Anlatı İçerisinde Kâğıttan Şehir  

Esra Özcan 

Dosya 5 

 İranlı çizer Nazlı Tahvili’nin metinsiz olarak sadece resimlerle anlattığı Kâğıttan Şehir 

adlı sessiz kitabı bir odanın içerisinde bulunan küçük bir çocuğun hikâyesini anlatmaktadır. 

2015 yılında yayımlanan bu eser sadece çocukların değil yetişkinlerin de hayal dünyasına 

hitap etmektedir. Kâğıttan Şehir kurgulanmış küçük başkahramanı üzerinden bireylerin kendi 

dünyalarını, şehirlerini kurarken nasıl bir eylem içinde olduklarını çizgilerle ortaya koyar ve 

bu dünyaların sınırları içinde kalmanın engellediği yeni dünyalara açılan pencerelerle 

farkındalık edinmenin önemini öne çıkarır. 

 Sessiz kitabın başında, küçük bir çocuğu, küçük bir camı olmasına rağmen dışarıyı 

görmeyen bir odanın içerisinde kâğıttan yaptığı birkaç oyuncağıyla (araba, at ve ev) 

oynamakta olduğunu fakat aynı zamanda dikkat çekici bir şekilde camdan gelen ışık 

hüzmesine bakarken görülür. Anlatının sonraki sayfalarında camdan gelen ışığa karşı ilgisini 

yitiren küçük çocuk kâğıttan evler, gemiler, atlar, insanlar yapmaya başlar.  

 Resimlenen bu anlatıda dikkat çeken ilk nokta kahramanın oyun kurma sırasıdır. 

Küçük kahraman ilk olarak kâğıttan evler inşa etmeye başlar (Tahvili, 3). Sonrasında gemiler 

inşa eden kahraman yaptığı bu gemilerden bir tanesini kullanarak kâğıttan yaptığı denizi 

aşarak yine kendisinin yapmış olduğu kâğıttan insanlara ve atlara ulaşır (4-13). Hayal dünyası 

belki de günümüz toplumunda şekillenen kahraman dış dünyada olup bitenleri kendi oyununa 

dönüştürmektedir. Sadece kent yaşamını deneyimleyen kahraman kendi küçük odasında hayal 

dünyasını kullanırken yine deneyimlediği dış dünyayı yansıtır. Kâğıttan evler arasında 

kâğıttan insanlarıyla birlikte kendi şehrini inşa etmiştir. Şehirleşme ile hayatlar, binalar ve 

insanlar arasında sıkışıp kalmıştır. Bu sessiz anlatıda, bireylerin kendilerinin kurduğu ve belki 

de sıkışıp kaldıkları dünyalarından/kentlerinden çıkmaya cesaretleri olmayışı alttan alta 



vurgulanır. Ya da bireylerin kendi kentleri içerisinde o kadar yoğun ve meşgul yaşamalarının  

dışarıda neler olup bittiğinin farkına varmamalarına sebep olması öne çıkarılır. Belki de 

kentler dışında başka hayatlar olduğunu fark etmeyi sağlayacak bir öncüye ihtiyaç vardır.  

     

 Kâğıttan Şehir anlatısında öncü, kentler dışındaki dünyaya açılmayı sağlayan o küçük 

odanın küçük camından giren “kuş”tur. Kahraman kâğıttan şehrinin arasında kâğıttan 

insanlarla birlikte oynarken camdan içeri giren bu kuşun farkına varır (9). Kuş odanın 

içerisinde dolaştıktan sonra girdiği küçük camdan tekrar dışarıya çıkar (9-13). İllüstrasyonda 

kahramanın ve kâğıttan yapmış olduğu insanlarla atların şaşırarak kuşun dışarı çıkışını 

seyrettikleri görülür. Kuşun çıkıp gittiği nasıl bir dünya olacaktır ki bu odanın içerisinde 

küçük kahramanla ve onun kâğıttan şehrinde kendisi ile birlikte kalmamıştır? Anlatıcı 

anlatıda küçük çocuğun kuşun peşinden koştuğunu resmetmiştir (10). Kuşun odadan 



ayrılmasının ardından kahramanın bu kez kâğıttan kuşlar yapmaya başladığı görülür (14). 

İllüstrasyonun bu kısmında kahramanın odasına gelen kuşun kendisi ile oynamasını ve 

kahramanın kâğıttan kentinden gitmesini istemediği sonucu çıkarılabilir. Bunun üzerine 

küçük çocuk kuşun kendi dünyasına tercih ettiği o dünyayı merak eder ve böylece camdan 

dışarı çıkmasını sağlayacak bir merdiven inşa eder (23). Bu merdivenle birlikte küçük 

kahraman bambaşka bir dünyaya kapılarını açacaktır. Bu dünya kendi kâğıttan şehrinden çok 

farklıdır. Daha canlı, kâğıttan binalarının ve kâğıttan insanlarının arasında sıkışıp kalmaktan 

onu kurtaracak bir dünya olacaktır. Işık huzmesinin geldiği ve erişemediği o pencere artık 

yeni dünyalara açılışının da ana yolu olacaktır. 

             

  

 Anlatıda dönüm noktası olan kuşun özgürlüğü temsil ettiği söylenebilir. Kent 

yaşamının sıradanlığı içerisinde belli kalıplarda şekillenen insan özgür olduğunu düşünse de 



işin aslı çoğunlukla öyle değildir. Şehir hayatının bireye öğretisi ne ise onu yapmanın ötesine 

geçilememesi çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur. Bu sessiz anlatıda öne çıkarılanın 

“gerçek özgürlük” olduğu ve biçilen sınırların dışına çıkıp kendini keşfedip ona göre 

yaşamanın öneminin vurgulandığı görülür. Küçük odasında kendi kentini oluşturan 

kahramanın oluşturduğu kâğıttan evler, kâğıttan insanlar, kâğıttan gemiler gibi kentin sınırları 

ve sıradanlığı kuşun uçarak ulaştığı o dünya kadar ilgi çekici değildir. Sıradanlık ve sınırlar 

anlatıcının kâğıttan kenti çizerken renksiz olarak resmetmesinden anlaşılabilir ki bu renksizlik 

içerisinde odaya giren kuşun renkli ve canlı olması, istediği yerde dolaşması ve camdan tekrar 

çıkıp gitmesi özgürlüğe sahip olmasıyla ilişkilidir. Kahramanda -aslında her ne kadar kendi 

kurmuş olduğu kentte yaşasa da kentin sınırlayıcılığı ve sıradanlığından rahatsızlık duyuyor 

olacak ki- bu canlı ve renkli kuşu görünce kuşun özgürce davranışlarına karşı bir merak 

duygusu uyanır. Bunun üzerine küçük kahramanın kâğıttan kuşlar yapmaya ve bunlarla 

oynamaya başlaması görülür fakat yaptığı bu kuşlar da renksizdir ve özgürce 

dolaşamamaktadır (14-17). Yine kuşlarla oynadığı sırada bu kuşlardan biri camdan dışarı 

çıkar (19). Bu, canlı kuşun dışında camdan dışarı çıkan ikinci kuştur ilki gibi canlı olmasa da. 

Böylece kahramanın merakı daha da büyür ve kâğıttan merdiven inşa etmeye başlar. Bu 

merdiven sayesinde camdan dışarıyı görmekle kalmayacak kendi dünyasından çıkacaktır da. 

Sonunda camdan dışarıya ulaşan kahramanımızı bambaşka, farklı renklerle dolu bir dünya 

beklemektedir.  

 Kısacası şehirleşme ve onun getirdiği şehir deneyimleri ile hayatlar sınırlansa da 

kendini keşfedip bu sınırları aşmak, dışarıda başka dünyaların olduğunun farkına varmak 

mümkündür ve metin bunu başta küçük okur olmak üzere şehir yaşamında rolü olan herkese 

iletir. Anlatıcı bu sessiz kitabında okuru sessizlikle ve yalnızca çizimlerle bir farkındalığa 

ulaştırmaya çalışır ve bunu çarpıcı biçimde de gerçekleştirmiş görünür.  
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Geleceğin Şehirleri, Geleceğin Toplumu:Zaman Makinesi ve H.G. Wells’in 

Gelecek Tasavvuru 

Ali Emin Karagöz 

Dosya 6 

Zaman Makinesi H.G.Wells tarafından 1895 yılında yayımlanan bilimkurgu 

edebiyatının kanonik eserlerinden birisidir. Birçok edebi metine ve sinema filmine 

konu bakımından ilham olmuş zamanda yolculuk mefhumu üzerine kurulan bir 

romandır ve kısaca bahsedecek olursak bir zaman makinesi tasarlayan bilim insanı-

mucit  “zaman yolcusunun” geleceğe yaptığı yolculuğu onun ağzından anlatır. 

Kurgusal bakımdan lineer bir çizgide ilerleyen romanda, “zaman yolcusu” (romanda 

ana karakterden bu şekilde bahsedilir) geleceğe yapmış olduğu yolcuktan döner ve 

akşam yemeği için geç de olsa arkadaşlarına katılır ve başına gelenleri arkadaşlarına 

anlatır. Metin şehri ve yaşayanlarını odağa alan bir distopya kurarak geleceğin 

karamsarlığıyla günümüze bir mesaj verme amacını taşırken bir yandan da toplumsal 

bir eleştiri geliştirmiş olur. 

 

 Zaman Makinesi konusu itibariyle oldukça ilgi çekici bir roman ancak onu 

ilginç kılan diğer bir yönü ise Wells’in zaman yolcusu aracılığıyla geleceğe dair 

yaptığı tahminler. Bu tahminler onun gelecek algısını, gelecekte dünyayı ve insanları 

bekleyen sona yönelik öngörülerini oluşturmaktadır. Zaman yolcusu, zaman 

makinesine binip yaptığı bu seyahatte milattan sonra 802701 yılına gitmiş ve 

gördükleri karşısında şaşıp kalmıştır. Bugün, dahi birçoğumuzun sahip olduğu 

“geleceğin insanlık için çok daha parlak, çok daha güzel olacağı” varsayımının yerle 

bir olmasıyla zaman yolcusu büyük bir şoka uğramıştır. İlk etapta yaşadığı şok 

kültürel olmaktan çok şehir yapısı ve mimari ile ilgilidir. Gelişmiş Fütüristik bir 



mimari harikasıyla karşılaşmayı beklerken umut ettiğinden çok farklı bir manzarayla 

karşılaşan Zaman yolcusu, bu hayal kırıklığını şöyle ifade eder:  

Yürürken, dünyanın içinde bulunduğu  bu viran olmuş ihtişamı açıklamaya 

yardımcı olabilecek herhangi bir iz bulmak için tetikteydim. Gerçekten her şey 

yıkılmış hâldeydi. Tepenin doruklarına doğru alüminyum kütleleriyle birbirine 

bağlanmış koca bir granit yığını vardı. ...Hangi nedenle inşa edilmiş olduğunu 

belirleyemediğim devasa bir yapının metruk kalıntılarıydı besbelli. ...Bir parça 

dinlendiğim bir terastan ani bir düşünceyle çevreye baktığımda görünürde 

hiçbir küçük evin bulunmadığının farkına vardım. Anlaşılan müstakil ev, hatta 

bir olasılıkla aile kavramları yok olmuştu. Yeşilliğin arasında orada burada 

sarayı andıran binalar vardı, ancak bizim İngiliz tarzı kır manzarasının o 

karakteristik özelliklerini oluşturan ev ve baraka yitip gitmişti. (Wells 48) 

 Zaman yolcusunun bahsettiği bu ‘ihtişam’ yolculuk ettiği zamandaki yapıları 

işaret etmektedir. Zaman yolcusu, ziyaret ettiği bu yerde bizim alışageldiğimiz 

mimari ve şehir dokusunun aksine devasa saray benzeri yapılar, sfenksler görmüştür. 

Apartmanlar, müstakil evler zamanla yerini bu muazzam yapılara bırakmış, insan ırkı 

(günümüz insanın torunları) bu büyük yapılarda toplu hâlde yaşamaya başlamıştır. 

Romanda yaşam alanlarının bu yönde şekillenmesi elbette ki Wells’in geleceğin 

toplumuna yönelik yapacağı bir başka öngörüyle açıklanır. Zaman yolcusu, 

“İnsanoğlunun azaldığı döneme rast gelmiştim anlaşılan” (51) sözleriyle okuyucuya 

insan popülasyonunun azaldığını dolayısıyla geri kalan nüfusunun müstakil evlerde 

yaşamak yerine bir komün hâlinde toplu yaşamaya başladığını bize bildirir.   

 Fakat zaman yolcusu geleceğin insanlarına, toplumuna ve coğrafyasına ilişkin 

bilgisini arttırdıkça içine düştüğü bu dünya ile ilgili fikirlerini gözden geçirmesi 

gerektiğinin farkına varmaya başlamaktadır. Yaptığı keşif gezileri esnasında onu 



derinden yaralayacak acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Geleceğin 

toplumu antropolojik olarak iki kolda evrimini sürdürmüş ve bunun sonuncunda iki 

farklı insan ırkı dünya üzerinde var olmaya devam edebilmiştir. Eloiler ve 

Morlocklar. Eloiler yerin üstünde yaşayan güzel yüzlü, narin, sevimli insanlar 

Morlocklar ise yerin altında yaşayan ışığa duyarlı canavarımsı yaratıklardır. Zaman 

yolcusu bu iki tür için “İnsan tek tür olarak kalmamış, iki ayrı hayvana ayrılmıştı: 

Benim zarif Yukarı-Dünya çocuklarım neslimizin tek torunları değildiler, önümde 

şimşek gibi çakan, gecelerin bu rengi ağarmış, iğrenç hayvanı da tüm çağların 

varisiydi” (69) diyerek bu iki türü günümüz insanın torunları olarak düşünmüştür. 

Wells, ana kahramanı olan zaman yolcusu aracılığıyla bu iki türün evrimine, sosyal 

statülerine ve mevcut durumlarının ortaya çıkış nedenlerine dair teoriler geliştirir. 

Bunu da ilginç bir şekilde Marksist bir anlayış çerçevesinde altyapı-üstyapı ilişkileri 

bağlamında yapar. İnsan türünün Eloi ve Morlock olarak iki tür olarak ortaya 

çıkmasını zengin ile fakir arasındaki uçurumun tahmin edilenden çok daha fazla 

açılmasının bir sonucu olarak görür. Wells Morlocklar’ın ortaya çıkışını şu şekilde 

açıklar:  

Başta kendi devrimizin problemlerinden yola çıktığımda, Kapitalist ile Emekçi 

arasında şu an yalnızca geçici ve toplumsal gibi görünen farkın derece derece 

açılmasının tüm durumun anahtarı olduğu, gün gibi aşikar geldi bana. 

Şüphesiz siz de oldukça garip bulacaksınız- ve de kesinlikle inanılmaz! –ama 

günümüzde bile o sona işaret eden şartlar mevcut. Yeraltındaki boş alanları, 

uygarlığın daha az süslü amaçları için kullanışlı hâle getirme eğilimi var; 

Londra’daki Metropolitan Trenyolu var örneğin, yeni elektrikli tren yolları, 

metrolar, yeraltı atölyeleri ve lokantalar var ve bunlar çoğalıp katlanmakta. 

Herhâlde diye düşündüm, bu eğilim, sanayi, gökyüzünde doğuştan kazandığı 



hakları yavaş yavaş kaybedene kadar artmıştı. Yani gittikçe daha derine inmiş, 

gitgide daha, daha büyük yeraltı fabrikaları kurularak, sanayi her gün artan bir 

zamanı aşağıda geçirmeye başlamıştı ve sonunda! Şimdi bile Doğu asıllı bir 

işçi, dünyanın doğal yüzünden pratik anlamda koparıldığı, böylesi yapay 

koşullarda yaşamıyor mu? (71) 

Zaman yolcusunun gelecekte deneyimlediği şehrin yeraltında ve yer üstünde 

olmak üzere iki yüzü vardır. Yerin üstündeki yerleşim planı, mimari yapılar ve komün 

yaşantısı yerin altında olup bitenlerle doğrudan ilişkilidir. Morlocklar zaman 

makinesini çalmış, zaman yolcusu ise kendi zamanına dönebilmek için zaman 

makinesini aramaya koyulmuştur. Zaman yolcusu bu arayışı esnasında Morlocklar ve 

onların yeraltındaki yaşantılarına dair fikir sahibi olur. Onların kuyu benzeri dar 

yapılar aracılığıyla yer altındaki yerleşimlerine ulaştığını ve aynı zamanda uzun yıllar 

boyunca yer altında yaşadıkları için ışığa karşı duyarlılık geliştirdikleri sadece 

geceleri yeryüzüne çıkabildiklerini gözlemler. Yeraltında yaşayıp, metal endüstrisinde 

derinleşen Morlocklar bu yaşamlarını destekleyecek gelişmiş bir havalandırma 

sistemi kurmuşlardır. Morlocklar’ın etle beslendiğini anlayan zaman yolcusu ilk başta 

etin bir hayvana ait olduğunu düşünse de sonradan o etin Eloilere ait olduğu 

gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu durum, neden Eloiler’in Morlocklardan 

ve karanlıktan çıldırasıya korktuklarını da açıklamaktadır. Morlocklardan korunmak 

için geceleri içeriye çekilen Eloiler toplu hâlde yaşayabilmek ve kendilerini güvende 

hissetmek için büyük yapılar inşa etmişlerdir. İnsan türünün farklı evrimi onun 

yaşantısından yaşam alanına kadar her türlü dinamiği değiştirmiştir.  

Zaman Makinesi’ni Wells’in geleceğe dair kehanetlerde bulunduğu bir eser 

olarak ele alınırsa eğer onun insanlık tarihinin ileriki dönemleri için fazlasıyla 

karamsar bir tablo çizdiğini görülür. Tabloya göre insanlığın sonunu yine insan kendi 



eliyle hazırlayacaktır. Endüstriyel toplumun yol açtığı sosyal tabakalaşma neticesinde 

ortaya çıkan bu büyük uçurum giderek büyüyecek, insanlığın bir kısmı yerin üstünde 

konforlu bir yaşam sürerken, uçurumun diğer ucunda bulunan işçi sınıfının 

oluşturduğu insanlar makineleşme ve endüstrinin yer altına taşınmasıyla birlikte orada 

yaşamaya ve oranın koşullarına adapte olacaklar. Tüm bunların sonucunda ise yerin 

üstündeki insanlar (elitler) sıkıntı çekmeden bir yaşam sürmeye alıştıklarından, onlar 

için üreten, tasarlayanlar başkaları olduğundan çocuksu bir kaygısızlığa doğru 

evrilecektir. Yerin altındakiler ise buradaki yaşam koşullarına uygun olarak (iri 

gözler, ışığa duyarlılık vs...) evrilecektir.  

 Wells’in gelecek tasavvuru, hem şehirleşme hem de toplumsal yapının 

oluşumu bakımından değerlendirildiğinde Marksist ve Darwinci bir yaklaşım 

sergilemektedir. Ancak insanlığın ilerlemesi noktasında Ortodoks Marksistlere özgü 

“insanlığın kapitalist pratikleri yerle bir edip sosyalist bir ütopya kuracağına dair 

iyimserlik” Wells’in gelecek tahayyülünün yanından dahi geçmez. O, insanların 

kapitalizmin kurduğu bu düzenin kırılamayacağını, giderek güçlenip önce şehirleşme 

ve şehrin dokusunu değiştireceğini daha sonra ise bunun bir sonucu olarak yerüstü ve 

yeraltı olmak üzere iki farklı şehirde devam edecek olan insan türünün ortaya 

çıkışında Darwinci doğal seçilim ve adaptasyonun insan türünün evrimi açısından 

belirleyici rol oynayacağı kanaatindedir.   
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Kıvrımları ve Açmazlarıyla “Şehir Yaşamı ve diğer şeyler” 

Halenur Emek 

Dosya 7 

Sonra ben kalktım bu büyük kente geldim 

Çünkü kişi büyük kentlere de gelmeli 

Kendi güzel yalnızlığı için gelmeli         

Kalktım bu büyük kente geldim 

          Turgut Uyar  

Gyan Prakash “Imaging the Modern City, Darkly” yazısında modern şehrin, 

toplumun distopik bir temsili olduğunu vurgular (2). Yoğun kalabalığı tecrübe etmek 

ise bireyde atomizasyon ve yabancılık duygusunu körüklediğinin altını çizer. Peki bu 

yeni şehirde, egzoz dumanlarına boğulduğumuz, her sabah rutin işe gidişlerin, 

kalabalıkla savruluşların yaşandığı modern şehir hakikatte imkânlardan yoksun ve 

bunca distopik midir? Fransız karikatürist Sempe’nin Şehir Yaşamı ve diğer şeyler 

kitabında bu yaşamın gizil veya aşikâr dünyasını göz önüne serer. Kitapta baştan sona 

bir öykünün peşinde olmak yerine her sayfada modern kent yaşamının farklı 

odaklarına uğrarız. Bu ise bütünlüklü bir metinden ziyade karikatürler ile oluşmuştur. 

Yani kitabın her sayfasında şehir yaşamının özellikle insanları ve mimariyi nasıl ve ne 

şekilde dönüştürdüğü farklı odak noktalarıyla çizilmiştir. Korku ve keşmekeşlik 

anlatısı merkezde olmakla beraber bu yazıda, farklı odaklardan hareketle şehrin 

barındırdığı zıtlıklar, erotizm çağrışımı, tekdüze yaşam, bu dünyada kendisini bulan 

“eski”nin tepkisi ve mimari dönüşüme atıflar incelenecektir.  

 Kitabın kapağında sonsuz pencereli apartmanların arasında, gittikçe 

noktalaşan, birbirine benzer insan yığınıyla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız büyük 

kentlerden alışık olduğumuz manzaranın altında ise minik bir cümle: “Korkuyorum, 



Georges!”. Bir korkuyla başlıyoruz ve öyle ki bu korku, biricikliğini vurgulayan 

modern insanı koca şehrin içinde dehşete düşürür vaziyette. Öznesi belli olmayan bu 

sesin sahibiyle kitabın kapısını aralıyoruz ve şehrin keşmekeşine dalıyoruz. Yüz 

çizgileri belli olmayan insanlar ve binlerce pencereli gökdelenler arasında iki adam 

konuşmaktadır ve “Vecizelerimin hâlâ dilden dile dolaştığı pek çok yer biliyorum” 

der biri (7). Bu dilden dile dolaşma hâli sözlü kültüre ait bir durumken bununla 

caddeler ortasında karşılaşırız. Elinde iş çantalarıyla gezinen insanların şehre, hıza, 

kalabalıklar arasında sıkışmışlığa yabancılığıdır bu bir bakıma. Hem şehrin 

keşmekeşliğine dalmıştır ama hâlâ vecizelere ve dilden dile dolaşmalara inanır bu 

kişi. Şehir bu bağlamda zıtlığı barındıran mekândır. Her şey hızlıca akıp giderken 

özdeyişlerin de var olduğuna dair inancın devam ettiği yerdir.   

 Yeni şehir aynı zamanda dakikliğin, bir yerlere yetişmenin telaşının da 

mekânıdır. Öyle ki yoğun ve birbirine benzer şekilde çizilen kalabalığın doluşmaya 

çalıştığı toplu taşımalar tıklım tıkış hâlde ilerleyemez ve tepetaklak oluverir. Bu 

keşmekeşe yenik düşen ama yine de itekleyen modern şehir insanı Sempe’nin 

çizimleriyle katları sayılamayan binalar, iş yerleri, arabalar ve otoparklar arasında 

kıstırılmış ve dahi eylemsiz hâldedir. Tek yapabildikleri işe gitmek, gelmek, 

caddelerde hızlıca yürümektir. Şehrin düzeni dışına çıkanlar da huzuru bozmakla 

suçlanır. Rutinin dışına çıkan, aylakça vakit geçiren iki kişi “Dikkat edelim de şunlar 

huzuru kaçırmasın” ithamına maruz kalır (11). İnsanlar arası ilişkilerde herhangi bir 

sıcaklığa ve samimiyete yer yoktur. Olabildiğince asgari seviyede tutulan ilişkiler, 

çizimlerde biri konuşurken diğerinin kafasını bile kaldırmadan, mimiksiz şekilde onu 

dinlediğinde belirir (24). Kitapta gerekmedikçe insanların konuşmadığını görürüz. 

Ofisine gelen adam her gün karşı ofiste birinin ona selam verdiğini zannetmektedir. 

Oysa ki ofis arkadaşı Lucienne, onun diğer ofisteki ayna olduğunu söyler (24). Buna 



çok içerler karakter çünkü o selam büyük kentin her an değişen koşullarına, 

karmaşasına yenik düşen özneye bir ışık olmuştur ama bunu da yitirir. Ayna metaforu 

bu çizimden hemen sonra tekrar, evli bir çiftin karşı apartmanında belirir.  

Sıkılmış gibiler. Yine de sevimli bir tarafları yok değil; adamın dürüst 

bir tipi var, kadınsa açıkyürekli kadınlara özgü şu tatlı melankoliye 

sahip. Onlara selam verebilirdik. Birlikte bir şeyler içebilirdik. Kesin 

ahbap olurduk. Sinema, yürüyüş; bazen bizde toplanabilirdik, bazen de 

onlarda. (26) 

Toplum pazar sıkıntısında gibi hâliyle evlerde, ofislerde kıstırılmış ve 

eylemsiz hâlde devinirken modern şehir aslında sonsuz olasılıklarla kaplıdır. Bir 

yandan suniliği de barındıran bu durum, sonsuz olasılık fikri belki de insanları 

eylemsizliğe ve kendini azaltmaya götürür. Eylemsizlik hâli hiçlikten farklı olarak 

tekrarlılık ve tekdüzelikten beslenir. “Yürürken kendini ayarlıyor, çizginin üzerinde 

her defasında muntazam adımlar atmak kolay iş değil. Nasıl da titiz benim 

Lucien’im!” (28). Kıstırılmışlık hâlinin insanda beliren ve çizimlerde gördüğümüz 

somurtuk yüzlü ve kamburlaşan öznelerin geniş düzlüklere, parklara kavuştuğunda 

yaşadıkları sevinç de yüzlerinden okunur. Bu iki karşıtlığı yan yana getirir Sempe. İki 

zıtlık mimarinin dönüşümünde de göz önüne serilir. Sempe eski çatılı binaların ve 

ağaçların arasında elinde şapka tutan bir adam heykelini çizer. Bu heykelin etrafını ise 

yapıları yapaylığa çevirecek olan mimarlar çizilmiştir (49). Bir sonraki karikatür ise 

“yeni”nin hâlidir. Bu yeni, doğayla iki ağaçla bağı bulunan alanın betona, suni ve 

insansız meydanlara dönüşmüşlüğüdür. Artık önemli olan insanların ihtiyaçları, 

meydanlarda soluklanmaları değildir, öyle ki bu yeni meydanlarda şapkasını tutan 

insan heykelciğe bile yer verilmez. Bu “yeni” diğerinden tamamen farklı olarak 

milimetrik farklılaşmayan pencerelerden, pasajlardan ve muntazam banklardan 



oluşur. Doğanın değişkenliği, dönüşüme izin veren zihniyeti ve imkânı bir çırpıda yok 

edilmiştir. Artık bisikletlerin arşınladığı yolları, kornaları ve egzoz dumanlarıyla 

arabalar kaplamıştır. Ancak Sempe tüm bu distopik gerçekliğe rağmen tüm kapıları 

kapatmaz ve bence gizlice işaret ettiği nokta da burasıdır. Tüm bu yıkıma rağmen, 

arabaların ortasında var olmaya çalışan bisikletli adam oradadır.  

 Şehrin suniliğinin insan ilişkilerine de yansıdığı modern şehir bireylerde 

erotizm çağrışımı da uyandırır. Ama erotik çağrışım yapay şehrin ortasında erkek 

özne tarafından tahakkümvari, şehrin keşmekeşiyle birlikte acele ile tecrübe edilir. 

“...siyah eldivenlerden birini çıkar, ama sonra tekrar giy. Altında ne var? Tüh, gelecek 

sefer siyahları giyersin. Tamam. Bluz. Onun düğmelerini de yavaşça çöz ve...” (56).  

 Şehrin kuşatılmışlığının içinde ondan kaçmaya çalışan eskinin temsiliyle evine 

kapanmış hâlde karşılaşmaktayız. Nesneler silsilesine kendini kaptırmış, camın 

önündeki koltuğunda git gide yaşlanan bu kadın, şehrin gizil keşmekeşine kendisini 

ne kadar kapatırsa kapatsın karşı dairesinden yine de buna dâhil olur (14-20). 

Bachelard Mekânın Poetikası kitabında evin, koru(n)maya dair anıları yeniden 

yaşayarak kendimizi avuttuğumuz ve anıları muhafaza ettiğimiz niteliklerinden 

bahseder (36). Ama sadece biz evlerin içinde kalarak anıları korumaya almayız, ev de 

bizim içimizdedir ve evle ilgili hayaller böylelikle iki yönde birden ilerler (30). Yaşlı 

kadın kentin gürültülü denizine evinin kapılarını sıkı sıkıya örtse de toprağa değil, 

betona dikilmiş apartmanı aslında onun en içindedir de. Kentin zıtlığı yine, kaçsa da 

orada var olur. Caddelerde karşılaşmasa da, karşı apartman dairesini gözetlemesi buna 

imkân verir. Modern kentlinin yaşamına penceresinden dâhil olur.  

Nurdan Gürbilek Ev Ödevi’nde Bachelard’dan bir alıntı yapar. “‘Geceye 

açılmış bir gözdür ev,’ diyordu Bachelard, ‘görür, geceler, gözetler.’ Ama evde 

olanın, hayatının şu ya da bu anında mutlaka soracağı bir soru var: Ya ışık dışarıda, 



karanlık olan evse? Ya gözetleyen, geceleyen, gören dışarıda; gözetlenen evdeyse?” 

(62). Sempe’nin çizilerinden hareketle şunu söylemek mümkün; ev her ne kadar 

mutluluk mekânı olarak tahayyül edilse de şehir, betona dönüşmüş, köklerinden 

koparılmış şehir dahi aydınlığı barındırabilir. Yani içerisi için bir nevi yapay cennet 

diyebiliriz. Şehir bireyi kuşatsa, sarsa ve kendi olmaya imkân vermemeye çalışsa bile 

bu bir kapanım olmaktan öte açılıma imkân veren bir tarafa da sahip. Sempe’nin de 

bu bağlamda ilerlediğini görüyoruz ki son sahnede sonu gelmeyen caddeler arasına 

çıkmaz sokak olanağını ekleyerek şemsiyesini takip eden adama seslenen, çiçeklerini 

sulayan eski zaman sakiniyle karşılarız. Çizimler distopik bir çizgide ilerlese de  

Sempe’nin bunu katı bir eleştiriden veya etrafını çepeçevre saran yeni şehre çatık 

kaşıyla kızar gibi yapmaktan ziyade bunun açmazlarını, çatlaklarını ve yitirttiklerini 

karikatürlerle hissettirmeye çalışır. Zaten modern şehir ve bununla beraber yaşantı her 

katılığın eridiği bir yerdir artık. Bu ise bir imkânsızlık hâlini yansıtmaz, tam tersi 

olarak modern şehrin çatlakları arasında yeni tecrübeler mümkün olur.  
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Ötelerin Kâşifi: Miniko 

Sezanur Sezgin 

Dosya 8 

“İnsan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar” 

 Yahya Kemal Beyatlı, “Deniz Türküsü”  

 

 Gökkuşağının Peşinde Miniko ve Saklı Şehrin İzinde Miniko, çocuklara ve 

çocukluğu arayanlara ithaf olunmuş iki kitaplık bir seridir. Bilhassa sekiz ve dokuz 

yaş aralığındaki okura hitap ediyor olsa da aslında her yaştan okurun hem zevk 

alabileceği hem de kendi dünyalarına dair pek çok mesele üzerine düşünerek istifade 

edebileceği eserlerdir. Bu serideki anlatılarda bulunan ötelerin keşfi ve saklı şehirlerin 

bulunması bir hayal ile başlıyor olsa da aslında hayalin kendisine sıkı sıkı sarılındığı, 

ona inanıldığı ve onun için çalışıldığı takdirde bir süre sonra hayalle gerçeğin 

arasındaki farkın ortadan kalkabileceği fikri merkezdedir. Yaşanan şehri sevmek ve 

ona bağlı olmakla birlikte yeni şehirleri keşfederek kendiliğine yeni bir boyut katma 

temi ise iki metinde de öne çıkan ortak ve kilit noktalar olarak göze çarpar.  

 Miniko, her daim hayal ederek yaşadığı için içi kıpır kıpır olan ve kendisini 

hayallerle mutlu eden bir çocuktur. Ailesiyle birlikte mutlu insanların, güzel 

komşulukların, dostlukların olduğu küçük bir şehirde yaşamaktadır. Geçim kaynağı 

olarak ise çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşılan bu şehirde, bazen büyük fırtınalar çıktığı 

için aileler ara sıra geçimlerini başka ülke veya şehirlere giderek sağlamakta ve 

ardından yaşadıkları bu küçük şehre geri dönmektedir. Miniko’nun babası da böyle 

bir sebepten dolayı serinin ilk kitabı olan Gökkuşağının Peşinde Miniko’da başka bir 



ülkede yaşamaktadır. Dolayısıyla Miniko’nun öteleri merak etme duygusu, babasının 

zaman zaman başka şehirlerde yaşamasının oluşturduğu bu bilgiyle kendi yaşadıkları 

bu küçük şehirden başka yerler olduğunu bilerek; ya bir ihtiyaçtan mülhem olacak 

şekilde yahut sadece yeni yerler keşfetme arzusunu yeşertecek şekilde 

yetiştirilmesinden kaynaklanmış görünür. Zira Miniko, gökkuşağının kaynağını ve 

onun ardında neler olduğunu hayli merak etmektedir. Bir gün yağmur sonrası bu 

merakını gidermek için epeyce koşup çaba sarf ederek gökkuşağına ulaşmıştır. 

Gökkuşağına ulaştığı vakit bir kuş ile karşılaşır. Bu kuşun adı Bilge Kuş’tur ve 

gökkuşağının ardındaki şehre ulaşabilmesi için Miniko’ya çeşitli görevler verir. 

Miniko bu görevleri tamamladıktan sonra ancak gökkuşağının ardındaki şehrin 

kapısını açabilecektir. Bu küçük kahraman, Bilge Kuş’un verdiği bir görevi 

tamamlayınca yağmurun yağmasını beklemeye başlar ki tekrar gökkuşağı çıksın ve 

bir merdivenle göklere çıkarak Bilge Kuş’u bulup yaptıklarını anlatarak hedefine bir 

adım daha yaklaşmış olsun. Ayrıca Bilge Kuş’un verdiği görevleri tamamladıkça da 

Miniko’nun gökyüzüne çıktığı merdivenin rengi değişmektedir. Böylece Miniko bir 

mertebe daha yükselmiş olarak Bilge Kuş’a ulaşmaktadır. Fakat bazen kendisini 

hedefinden alıkoyacak çeldirici tekliflerle de baş etmek zorunda kalmaktadır. Mesela 

gökkuşağına vardığında karşısına çıkan siyah merdivenlerin de ardını merak etmesine 

rağmen ona karşı merakını dizginler, doğruyla yanlışı bir şekilde ayırt eder ve 

iradesini kullanarak Bilge Kuş’un öncülük ettiği yoluna devam eder. Bütün görevleri 

yerine getirip çeldirici yola sapmadan sonunda gökkuşağının ardındaki gofret 

sahilleri, vişne denizi, şekerleme yağmuru ve sevdiği daha pek çok güzel şeyin var 

olduğu saklı şehri Bilge Kuş’un kanatlarında dolaşır ve ardından evine tekrar geri 

döner.  



 Saklı Şehrin İzinde Miniko’da ise Gökkuşağının Peşinde Miniko’daki tekil 

seyahatin aksine bir grup arkadaşın beraberce gittikleri bir şehir keşfi söz konusudur. 

Serinin ikinci kitabı, karlı bir kış mevsiminde geçmektedir. Miniko, ailesi ve 

arkadaşlarıyla kar topu oynamakta, oyundan yoruldukça da arkadaşları ve onların 

aileleriyle sohbetler ederek bu küçük şehrin sakinleriyle ormanda yürüyüşler 

yapmaktadır. Bu sırada Miniko ve arkadaşları evlerinin yakınında kardan bir ev 

yaparak onun içinde yeni bir oyun alanı da oluşturmuşlardır. Miniko bir gün bu 

kardan evin içine girdiğinde küçük bir delik görür ve bu deliğin içinden ışıklar 

çıktığını ve bu ışıkların bir tünel oluşturduğunu fark ederek ışıklı delikten içeri girer. 

Tünelin ve ışıkların ardında yine Bilge Kuş’la karşılaşır ve geldiği yerin evvelden 

ulaştığı gökkuşağının arka kapısı olduğunu öğrenir. Tabii bu kapının ardındaki saklı 

şehri görebilmek adına gökkuşağının ardındaki şehre ulaşmak için geçtiği 

merhalelerin ve yerine getirdiği görevlerin başka türlerini başarmak zorundadır. 

Miniko, bir zaman sonra inşa ettikleri kar evinden görünen ışıklı tünele arkadaşlarını 

da davet eder ve birlikte Bilge Kuş’un verdiği diğer görevleri yerine getirerek ve hatta 

ilk kitapta olduğu gibi çeldiricileri de aşarak saklı şehrin ötesine ulaşırlar. Bu sefer 

Miniko ve arkadaşları grup hâlinde ötelerdeki yeni bir şehri keşfetmiştirler. Hatta 

vardıkları yerde dilleri başka olsa da, kelimeler anlamalarıyla duyulduğu ve bundan 

dolayı hiçbir anlaşmazlık bulunmadığı için ötelerdeki bu saklı şehirde başka 

çocuklarla da buluşurlar. Ardından her biri çeşitli kuşların kanatlarında yolculuk 

ederek pamuk şekerlerden oluşan bulutlarla, devasa güllerin olduğu bir ormanla, o 

ormanın gözcüsü olan bülbüllerle, rengarenk çiçeklerle, sevgiyi temsil eden 

sarmaşıklarla ve gülümseyen gökyüzüyle buluşurlar. Miniko’yu ve arkadaşlarını mest 

eden bu seyahatin ardından hepsi tekrar kardan yaptıkları kar evine geri dönerek 

maceralarını sonlandırmış olurlar.  



 Serinin ilk kitabında Miniko’nun tek başına yaptığı, ikinci kitapta ise 

arkadaşlarıyla beraber çıktığı seyahat, ne bir rüya ne de sadece hayal dünyasında 

yaşanan olaylar silsilesi şeklinde sunulmaktadır. Her iki kitaptaki serüven de gerçeğin 

içinde yaşanan ve günlük hayatın bir parçası şeklinde okura sunulan serüvenlerdir. 

Ayrıca kitapta, bir şeyi hayal edebilmenin yahut o hayalin ardından giderek ona 

kavuşabilmenin şartının kişinin bulunduğu yeri, şehri veya yaşadığı hayatı sevmemesi 

de olmadığı anlatılmaktadır. Zira Miniko, ailesini, yaşadığı şehri, arkadaşlarını çok 

sevmekte ama aynı zamanda merakıyla hayalini birleştirerek öteleri, hayal şehirleri, 

yeni tecrübeleri keşfe çıkmaktadır. Bu da onu hayatını, zihnini, kalbini büyütmekte, 

zenginleştirme ve bereketlendirmektedir. Dolayısıyla bu seri ile bir defa daha her 

güzelin üstünde başka bir güzelliğin var olduğu, insanın içinde şükran duygusu 

olduğu sürece hayata ve çevresine olumlu bakarak bu optimist bakış açısını 

büyütebileceği, yeni şehirler, yeni hayatlar keşfedebileceği ve öteleri bulabileceği 

çocuklardan ve bulunmaz zannedilen hayallerden yola çıkılarak mesele edinilmiştir. 

Ayrıca anlatılarda bulunan “hayal etme” eylemiyle doğru orantılı olarak çizimler de 

anlatımın ardından verildiği için okur öncelikle okuduğu sahnenin çizimini kendi 

zihninde gerçekleştirmekte, ardından çizerin aynı sahneyle ilgili eserini görmektedir. 

Böylelikle okurun hayalinde canlandırdığı veya zihninde gerçekleştirdiği çizime ve 

hayal gücüne ket vurulmamış olunmaktadır.  

 Bütün bunlara ek olarak modern anlatılarda çokça rastlanılabilecek kadim 

öğretilere yapılan atıflar arasında sayılabilecek olan bu serinin her iki metininde de 

çıkılan yolculuk, aranılan şehir, yol gösteren Bilge Kuş’un varlığı ve hatta serinin ilk 

kitabı olan Gökkuşağının Peşinde Miniko’da Miniko’nun şehre girmeden önce her 

tarafın aynalarla kaplı olduğunu görerek varacağı şehirden önce bulması gereken 

şeyin ilkin kendisi olduğu temalarına yapılan vurgularla metinlerarası bir 



çağrıştırmayla Feridüddin Attar’ın Mantıku’t Tayr’ına göndermeler yapıldığı dikkati 

çekmektedir.  
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İçselleştirilen Şehir: Gece Çiçeği İstanbul 

Azra Çelik 

Dosya 9 

 

Nazlı Eray’ın 1960’lardan itibaren Türkçe edebiyatta yazmakta olduğu 

yetişkin öykü ve romanlarına 2009’dan itibaren çocuk kitapları da eklenir. Eray, 

Doğan Egmont Yayıncılığın “Usta Kalemlerden Masallar” serisine yazmış olduğu ilk 

kitabı Gece Çiçeği İstanbul ile büyülü gerçekçilikteki yetişkin çizgisini çocuk 

yazınında da sürdürür. Çocuk kitapları yazmaya başladığı bu romanın da devamı 

gelecek ve Başkahraman Nazlı’nın maceraları bir seri hâlinde sürecektir. Nazlı’nın 

başkahraman oluşu kadar dikkati çeken bir başka husus, mekân olarak tercih edilen 

İstanbul odağında asıl olarak şehrin dinamik bir unsur olarak maceralarda önemli bir 

işleve sahip olmasıdır. Sürekli zaman kaymalarıyla mekân değişikliği de yaşanan 

metinde dikkatleri çeken bir şey vardır: Çocukların yaşadığı semt olan Beyoğlu, 

sonunda ne olursa olsun onları kendisine döndürecek kadar merkezi bir öneme 

sahiptir ve şehrin gerçek yaşamla hayal dünyasının kesişiminde çocuklar için 

muazzam zenginlikte bir anahtar rolü olduğunu imler. 

Gece Çiçeği İstanbul metninin iç kapağında “Nazlı ile Osman’ın Maceraları” 

diyerek bir alt başlık daha düşülmüştür. Bu romanla sınırlı kalmayacak olan bir 

serinin ilk kitabı olarak metin, daha ilk sayfalarından itibaren İstanbul’a dair 

detaylarla başlar. Nazlı’nın anlatıcı olduğu metin küçük kahramanın “eski mahalle” 

diyerek tanımladığı çevrede dolaşıp masal dünyasına nasıl gidileceğini öğrenmeye 

çalışmasıyla başlar. Bu metinde masal dünyası olarak tanımlanacak yerin gerçek 

yaşamlarının geçtiği çevre dışında bir yer olmayışı şehrin bir masal diyarıyla koşut 

olabileceği fikrini okura ulaştırmayı amaçlar gibi görünür. Nazlı ve Osman’ın bir bilet 



yardımıyla “masal dünyası”na açılacakları bir pembe kadife perdeyi ilk araç olarak 

kullanmaları metnin devamında bir daha hiç gitmeye ihtiyaçları duymayacakları bir 

masalsı dünyayı kendi semtlerinde deneyimlemeleri ve aynı zamanda da gerçek 

yaşamlarına bu büyüyü bir biçimde taşımalarını sağlayacaktır. Pembe kadife perde 

burada bir kapı metaforu olarak yer alır ve burada Mekânın Poetikası isimli metninde 

Bachelard’ın değindiği gibi bir işleve sahiptir: 

Kapı koskoca bir ‘yarı açık’ kozmosudur. En azından temel bir 

imgedir. İstekleri, iç dürtüleri, varlığı en gizli yerine varıncaya kadar 

açma dürtüsünü, içine kapalı tüm varlıkları açma isteğini bir araya 

toplayan bir düşün kökenidir. Kapı güçlü iki olasılığı şemalaştırır ve bu 

iki olasılık düş kurma türünü netlikle sınıflandırır. Kimi zaman düş, 

sıkı sıkı kapalı, kilitlenmiş, üstüne asma kilit vurulmuş özelliktedir. 

Kimi zaman da açıktır, yani ardına kadar açıktır. (236) 

Burada Bachelard’ın kapıyı düşe ulaşmanın bir bağlantısı olarak görmesi Gece Çiçeği 

İstanbul’daki perdenin işleviyle oldukça benzerdir. Düş kapısı ardına kadar açıktır. 

Perdenin ardına geçen çocuklar masal dünyasına dalabilmektedir fakat yalnızca kendi 

dinledikleri, başka bir deyişle daha önce düşlemiş oldukları bir dünyaya. Nitekim 

biletleri de yalnızca kendilerine anlatılmış olan masallarda önceden randevu alacakları 

bir masalı ziyaret edip gezinmelerini kapsar fakat Nazlı’nın belirlediği bir masal 

olmayışı romanın aksını belirler. “Düşlerde kurulu bir masal dünyası başka bir yer 

olmak zorunda değildir, kendi yaşam alanları da bir masal diyarı olarak 

deneyimlenebilir” mesajı okura, kahramanların biletle ilk kez geçtikleri masal 

dünyasının mekânının yine yaşamlarını sürdükleri Beyoğlu ve çevresi oluşuyla 

yansıtılır. Kuledibi, Galata, Tünel, Şişhane Yokuşu, Galatasaray güzergâhının 

izlendiği bir İstiklal Caddesi’nin sonunda Taksim Meydanı ve Kasımpaşa sırtlarından 



Balat ve Eyüp’e kadar uzanan bir mekânda İstanbul’u maceralarıyla deneyimleyen 

çocuklar için şehir yaşayan fantastik, sırları olan bir bilge kahraman gibidir.  

Masal dünyasına nasıl gidileceğini Osman’dan öğrenen Nazlı’nın geri kalan 

maceralarında yanındaki dostu Osman ve daha birçok ilginç özellikleri olan kişinin 

katılarak kalabalıklaşan bir kahramanlar kadrosuyla şehrin sırlarına ve gerçeklerine 

dair de birçok şeyin ortaya çıkışı koşut zamanlı gerçekleşir. Gerçeküstü anlatının 

masal dünyasına girişle başladığı metinde, ilk macerada Nazlı Kuledibi yakınlarında 

kendini bulur. Burada binalar arasına sıkışmış bir “Dev” ile karşılaşmasıyla büyülü ve 

gerçeküstü olaylardaki esrarı çözmenin peşine düşer. Bu Dev’in kolları bacakları 

gövdesi Kuledibi’nin sokaklarına yayılmış biçimde semti kaplamasına sebep olmuştur 

ve sıkışan Dev bu durumdan memnun olmayarak oradan kurtulmanın çaresini 

aramaktadır. Dev’in binalar arasındaki sıkışıklığı metaforik olarak gerçekten de 

sokakları dar olan bu semtte yaşanabilecek sıkışma hissini imlerken gerçeklikle 

bağlantının kopmayışı “bronşiti azdığı” için öksürüğü tutan deve su getirmeye koşan 

Nazlı ile sürer. Su getirmek adına Dev’in başının hemen yanındaki binanın en üst 

katına koşan Nazlı’yı burada maceraları boyunca oldukça önemli bir işleve sahip 

olacak Madam Berta’nın evi kabul edecektir. Çok yaşlı bir kadın olan Madam 

Berta’nın içeri aldığı Nazlı, Dev’e bir bardak su götürecekken salon sehpasındaki 

Pembe çiçekli begonyanın ondan suyu istemesiyle cansız eşyaların yahut bitki ve 

hayvanların roman boyunca konuşacak olmalarına okur şahit tutulmaya başlanır. Bu 

evde karşılaşacağı Mavi Gül Sabun’un ısrarlarıyla onu dışarı çıkarmak için cebine 

atan Nazlı artık tanıştığı her bir kahramanla bir macerası sonuca kavuşmadan ötekine 

dâhil olmuş olarak bir sarmalın içinde hareket ederek İstanbul’da dolaşacaktır. Burada 

Bachelard’ın iç mekân ve dış mekân kavramlarından faydalanılabilir. İç mekân bir 

nevi kişinin kendi iç dünyasında biriktirdiği ve onlarla kendine ait bir dünya 



oluşturduğu mekânları temsil ederken reel gerçekliğin bulunduğu dünya ise dış 

mekândır. Bu iki mekân birbirleriyle diyalektik bir ilişki içindedir ve birbirleriyle 

kesişme ya da birbirleriyle iç içe geçme niteliklerine sahiptirler (200). Bahsettiğim 

sarmal yapı romanda tam da bu dış ve iç mekânların birbirleriyle sarmal hâlinde bağlı 

olmasıyla gerçekleşir. Romanın sarmal hareketinin izlenebileceği noktalarda önlerine 

yeni çıkan kahramanların her birinin imdadına her koştuğunda Nazlı’nın ve Osman’ın 

bir başka maceraya atılmalarının da önü açılır. Dış mekânda karşılaştıkları her yeni 

şey bir şekilde iç mekânlarına aktarılmış olur ve yeniden yeniden karşılarına çıkar. 

Bachelard’a göre “gözümüzün gördüğü dünyaya ilişkin bazı ifadelere gerçek anlamını 

veren” iç sonsuz büyüklüktür (a.y.). Bu yüzdendir ki anlatıcı olan Nazlı’nın gözünden 

okura yansıtılan birçok şey bu iç sonsuz büyüklüğün süzgecinden geçmiştir.  

Öyle ki Nazlı konuşan bir sabunu gördüğünde durumda bir acayiplik olsa dahi 

bunu kanıksamakta gecikmez. Dış mekânda gördüğü her şeyi bir biçimde iç sonsuz 

büyüklüğüyle kabul eder. Buna Madam Berta’nın evindeki Mavi Gül Sabun ve onun 

peşi sıra başlarına açacağı onca macera dâhildir. Mavi Gül Sabunu’nu durmaktan 

sıkıldığı banyodan alarak sokağa fırlayan Nazlı yürüdüğü İstiklal Caddesi boyunca 

hem şehrin kendi büyüsüne kapılacak hem de gittikçe ilginç deneyimlere adım 

atacaktır. Gezdiği her noktada Beyoğlu’ndaki yerel dükkânlarla irtibatta kalacak olan 

Nazlı vasıtasıyla okura şehrin tipografisi ve sosyal yapılanmasına dair birçok bilgi 

verilir. Terzi Figaro’nun dükkânı tipik Beyoğlu terzilerini okura sunarken burada 

Mavi Gül Sabun’un bir prensese dönüşerek oradan çıktığı görülür. Cadde boyunca 

devam ettikçe Elhamra Pasajı’na giren ikili bu kez orada Pamuk Prenses’le evlenmek 

için bekleyen Osman’la karşılaşır ve Beyoğlu İlkyardım Hastanesi’nde hasta yatan 

Pamuk Prenses’i bulmak için yola koyulurlar. Giderken Japon Pazarı’nın vitrinindeki 

porselen bebeklere takılan üçlünün yanına bir dördüncü olarak Çikolata Sevgilim 



isimli siyahi bir bebek canlanarak katılır. Taksim’de Pamuk Prenses’i Osman’ın 

öpmesiyle uyandıran grup, bu kez onu da aralarına katarak gezinmeyi sürdürür. Fakat 

bu kez Pamuk Prenses’in üvey annesi tarafından kovalanıyorlardır ve bu kaçış bir 

şekilde romanın en gizemli kahramanı Sabuncu Vedat ile tanışmalarına sebep olur ve 

masal dünyasındaki yolculukları da biletlerinin süresi dolduğu için bu şekilde bitmiş 

olur. Nazlı’nın çıktığında Biletçi Kadın’la geçen diyaloğu ise ilginçtir: “Çaresizdim 

Perişandım. Her şey yarım kalmıştı. Ne yapacağımı bilemiyordum”(Eray 8-5) diyen 

Nazlı’ya “Hayat bu çocuğum” diyerek teselli vermeye çalışan Biletçi Kadın’ın  

vurgusu roman boyunca yarım kalacak olan her şeyin gerçeklikle bağlantısını haber 

veren önemli mesajlardan biri olarak söylenir.  

Çocuklar yeni bir bilet alıp yarım kaldığı yerden maceralarına devam etmenin 

çarelerini ararlarken Dev’le yeniden karşılaşmalarıyla zamansal kırılmalar da görünür 

olmaya başlar. Bu zaman kırılmaları hayatta her şeyin yarım kalacağına dair vurguyu 

hep güçlendirir ve kahramanları ve onların beraberinde okuru bu düzene hazırlamayı 

amaçlar. Masal dünyasında karşılaştıkları her türlü olağanüstü unsur artık mekânın 

masal dünyası ve gerçek yaşamlarının kesişmesinden dolayı olsa gerek, gerçek 

dünyalarına taşınmıştır ve macera bu şekilde sürüp gidecektir. Bachelard’a göre 

“Gerçekte düş kurma ilk andan başlayarak bütünüyle oluşmuş bir durumdur. 

Başlangıcını hiçbir zaman algılayamayız bununla birlikte hep aynı biçimde başlar” 

(199). Mekânın ve zamanın birbiriyle sarmalandığı metinde Nazlı aslında eski 

mahalle diye adlandırdığı Beyoğlu’nda başlangıcı bilinmeyen bir zamandan itibaren 

düş kurmuştur ve şimdi de bu düşlerinin dünyasındadır yani kendi iç mekânında. Ne 

yaşarsa yaşasın hep aynı biçimde düşlerinin mekânına tekrar tekrar dönecektir. Mavi 

Gül Sabun’un Sabuncu Vedat tarafından bir kez daha sabuna dönüştürülmesinden 

sonra olayları çözmek adına işin peşine düşen Nazlı ve Osman maceranın başındaki 



her şeyi yinelerler. Dev onlara yeni iki bilet vermeyi teklif eder, bunun üzerine yine 

ona su vermeye Madam Berta’nın evine çıkılır yine Begonya ile konuşulur yine Mavi 

Gül Sabun cebe atılır ve sokağa inilir. Fakat bu kez Dev’in uyuyup uzanmasından 

dolayı Kasımpaşa sırtlarından Eyüp’e ve Balat’a uzanan ayaklarından birinde duran 

biletlere ulaşmak için yolları buraya düşecektir. Oradan geceledikleri Piyer Loti 

Kahvehanesi’nde ise Osman’ın gördüğü rüyada cebine bırakılan kroki yine onları 

Sabuncu Vedat’ın peşine düşürecektir.  

Bu noktada krokinin mekânı önemlidir. İçine daldıkları ve başka bir dünyaya 

açılacaklarını sandıkları anda yine kendi çevrelerine ve Madam Berta’nın oturduğu 12 

numaralı apartmanın önüne gelirler. Burada devam edecek olan maceralarında şehrin 

işlevinin onları getirdiği başka bir nokta önem kazanır. Krokiye girerek farklı bir 

zaman akışına dâhil olan çocuklar bu kez gençlik iksirini içip bebeğe dönüşecek ve 

bebek olarak götürüldükleri evde bir kanaryayla tanışacaklardır. Kanaryanın 

söyledikleri ise büyülü gerçekçiliğin zirve noktalarındandır: Bu kanarya 1600’lü 

yıllarda uçan ilk insan olan Galata Kulesi’nden kalkıp Üsküdar’a kendi yaptığı 

kanatlarla inen Hezarfen Ahmet Çelebi’dir ve kendisi 4.Murat’ın bu uçuştan ürkmesi 

sonucu onu bir büyücünün yardımıyla kanaryaya çevirmesiyle asırlardır kafeste 

yaşamaktadır. Beyoğlu’na dair simge yerlerden olan Galata Kulesi’yle ilintili bu 

şahsiyetin romana dâhil oluşuyla mekân, zaman ve kahramanlar arasında sarmalın hep 

giderek Beyoğlu’nun kendini ele veren bir yapıya hâkim olduğu söylenebilir. 

Nitekim Haliç’i ve Pera’yı gören eşsiz manzarasıyla Turşucu dükkânına 

vardıklarında yine hem Beyoğlu’nun tipik ve yerel bir başka kültürel göstereniyle 

karşı karşıya kalacak hem de maceranın sonlanmadan hemen başka bir maceraya 

bağlanan sarmalında bir tur daha dönmüş olacaklardır. Kanaryanın büyüsünü 

bozmaya çalışırken Nazlı ve Osman’ı kanaryaya çeviren bir sihirbaz yüzünden bu kez 



turşucunun çırağı Ragıp ile onun peşine düşerlerken karşılarına çıkan Karaköy Yeraltı 

Camii’ne yakın bir yerde konumlanmış Sabuncu Vedat’ın dükkânı olur ve kapıdaki 

Kahin onlara başka bir dünyanın kapılarını aralar: Düşünce Bahçesi. 

Düşünce Bahçesi kör olan kahinin düşünmek için çekildiği ve oraya giden 

herkesin kendisini ve çevresini düşüncelerindeki gibi gördüğü gizemli ve özgür bir 

dünyadır. Her şey nasıl düşünülürse öyledir ve oraya girildiğinde herkes gerçekte 

olduğu gibidir. Bulunduğu yerin ne kadar rahat ve huzurlu olduğunu söyleyen 

Nazlı’ya Kahin’in cevabı bu mekânın önemiyle ilgili okura da mesaj verir: “İnsan 

olumlu düşündüğü sürece bu bahçe cennet gibidir. Çözülemeyen sorunlar çözülür 

burada. Ama düşünceler karışıksa burası da karışabilir...” (6-9).  Düşüncelerin en 

özgür olunan yer ve kişiye bağlı oluşu okura her türlü olumsuzlukta dahi bir kaçış 

dünyasının kişinin kendi elinde oluşunu fısıldar.  

Çocukların her bir mekân ve kişiyle birlikte yeni bir esrarı çözerek edindikleri 

bilgilerle öğrenmenin hiç sona ulaşmadığı bu renkli maceralarda Gece Çiçeği İstanbul 

‘un sonuna yaklaşırken Nazlı’nın vurguladığı şu cümleler metnin amaçladıklarına dair 

bir çıkarım yapmayı elverişli kılar: “Çevremde eski mahalle, dar sokaklar, birbirine 

yakın balkonlar, güneş ışıklarına basa basa dolaşan kediler, guruldayan güvercinler 

yavaş yavaş beynimde yerine oturuyordu sanki. Bu görüntüleri büyüyünce de 

unutmayacaktım. Biliyordum.”(29-12).  “Gerçekte düş kurma ilk andan başlayarak 

bütünüyle oluşmuş bir durumdur. Başlangıcını hiçbir zaman algılayamayız bununla 

birlikte hep aynı biçimde başlar. Yakındaki nesneden kaçar kaçtığı anda da artık 

uzaktadır ötededir bir öte mekândadır.” (199) 

Kanarya büyüsü bozulup normale döndükten sonra bu cümleler sarf eden 

Nazlı’nın kitap boyunca geçirdiği maceralarıyla elde ettiği iki şey son bölümlerde 

vurgulanır: Yaşadığı çevreyi öğrenmiş ve anılarına kazımıştır ve tüm karşılaştıklarına 



ve bu şehre sevgiyle bağlanmıştır. Kahin’in kitabın okurlarına yazdığı son bir 

mektupla kapanan sahnede kurulan üstkurmacada çocukların kendi renkli dünyalarını 

aslında kitap boyunca yaşadıkları ve onların hayalgücü vasıtasıyla okurun tüm bu 

maceralar ortak olabildiğine dair örtük mesajlar verilerek bir sonraki maceraları için 

bir kapanış gerçekleştirilir. 

Gece Çiçeği İstanbul,  İstanbul’un Beyoğlu’sunu odağa alarak mekân, zaman, 

kahramanlar ve en çok da düş gücü arasında sarmal ve büyülü gerçekçi bir yapı kurup 

okura eğlenceli maceralar eşliğinde mesajlar verir. Dış mekân ve iç mekânın 

birbirleriyle girdiği diyalektik ilişki sonucunda aslında hep iç dünyada geçen birtakım 

olaylar gerçeküstü bir yapıyla okura ulaşır. Metin çocukların masalları hem kendi 

düşünce dünyalarında hem de reel dünyalarında da yaşayabilecekleri bir zeminde, 

kendi yaşadıkları çevrelerin onlara sayısız macera yaşama olanağı sağlayabileceğini 

ve bu çevreleri keşfederek ona ait olmanın getirileriyle mutlu ve huzurlu 

olabilecekleri bilincini kazandırmaya çalışır. Yaşadıkları şehrin ve semtin tarihi ve 

kültürel gerçekliklerinin ardında yatabilecek sırların, beraberinde onlar için büyülü ve 

gönül bağıyla kurulmuş arkadaşlıkları sunabileceği ve hayal güçlerini 

genişletebileceği hissettirilir. Metinde her ne kadar gri, sıkışık, kalabalık bir atmosfere 

de sahip olsa bir semtin çocuğu olmanın o semti kendi iç dünyasına göre 

deneyimlemenin sayısız renklerle bezeli bir dünyayı görebilmeye olanak tanıyacağı 

ve şehrini sevmenin hiç bitmeyecek ve tamamlanmayacak binbir yoldan geçerek 

dönüp ona merak ve sevgiyle bağlanmakla sonuçlanabileceğine dair vurgular öne 

çıkar. Bir şehri deneyimlemek, bir çocuk için şehir nasıl olursa olsun olumlu taraflara 

odaklanıldığında zengin bir dünyanın kapılarını aralamakla eşdeğerdir. İstanbul ise 

buna imkân sağlayacak sayısız macerayla Eray’ın metinlerine konu olmayı 

sürdürecektir.  
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Temsilin Sınırlarını Aşmak: Şehrin İstilası, Taşranın Kaybı 

Selva İnce 

Dosya 10 

Shaun Tan’ın Taşradan Öyküler’i on beş kısa anlatıdan oluşan -özellikle 

“Anafor” öyküsüyle- Cortazar’la ve Cortazar demişken büyülü gerçekçilik akımıyla 

birlikte düşünülebilecek bir metin. Büyülü gerçekçiliği, en basit şekliyle anlatı 

düzleminde gerçekçi bir unsurun ya da bir kaç unsurun bir anda gerçekliğini kırarak 

farklı seyretmesi olarak tanımlayabilirim. Üst kurmacanın yoğun olduğu, anlatıda 

anlatının kendisini belirttiği ancak hâlâ bir mitos arayışında olan metinler. Başka bir 

deyişle gerçekliğin temsilinin o kırılan düzlemin içinde belirmesi büyülü gerçekçilik. 

Dolayısıyla temsil edilemezliğin acısı da var işin içinde. Bu noktada bana göre 

Taşradan Öyküler bir tür temsil edilemezliği sergileyen bir metin olarak okura 

taşranın temsilini değil, taşranın fantastikliğini, modern şehir unsurlarının istilası 

aracılığıyla sunmakta. O hâlde şöyle sorayım taşra gerçekten var mı? 

 Peter Brooks, Realist Vision kitabının “Realizm ve Temsil” bölümünde klasik 

gerçekçilikle temsilin ilişkisini sorgularken temsilden önce taklit etme ihtiyacını 

çocukken oynadığımız evcilik oyunundan örnekler vererek açıklar (1). Çocukken 

yapılan bu tip modelleme özneye dış dünyayla ilişkilenebileceği bir alan yaratır. 

Freud bu oyun kurma hâlini oyun dolayımıyla gerçekliğe hâkim olma şeklinde ifade 

eder (a.y.). Bu noktada Brooks’a göre “oyun ya da oyun kurmadaki taklit dış 

dünyanın bir tekrarıdır ancak taklit içinde kontrol edilebilirliği barındırır” (2). 

Dolayısıyla kurmaca da Wallace Stevens’ın belirttiği gibi özneye ilişkin olarak 

“yabancısı hissettiği dış dünyada kendine bir tür alan açma ya da bir sığınak 

yaratmadır”(a.y.). Başka bir deyişle, yabancılık hissi veren o dünyayı 

“insânîleştirdiğimiz” yerdir kurmaca. Dil ise literal anlamda bu modellemenin aracıdır 



(5). Modelleme bir tür taklit olduğundan, temsil de tam da bu noktada belirir. Temsil 

aslında en gerçekçi kurmacada bile aslında gerçeğin temsil edilemezliğini sergiler (6). 

Bu açıdan McQuire’ın işaret ettiği üzere temsiliyet,     

En basit hâliyle sosyal bilimlerin farklı toplumsallıkları anlamak için 

kullandığı analitik bir araç. Sosyal bilimin kendisi de bir temsil biçimi. 

Bir fikrin, bir ideolojinin, gerçekliğin, hayalin, bilinçaltının estetik 

temsili dediğimiz zaman siyasetten, analitik temsili dediğimiz zaman 

bilimden bahsetmiş oluruz. Bunların hepsi kendi kodları, yani 

anlaşılabilirlik kuralları olan birer temsil sistemidir. Bütün bu 

sistemleri oluşturan kural, işaret ettiği fikir, ideoloji, gerçeklik, hayal, 

bilinçaltı, ne olursa olsun temsilin temsil edilenden ayrı bir işaretler ve 

kodlar bütünü olmasıdır. O hâlde temsil varsa temsil edilen yoktur. 

(Aktaran Akınerdem ve Sirman 216) 

Tam da bu noktada beliren temsil edilemezliğe ben bu yazıda “fantezi” demek 

istiyorum. En basit anlamıyla fantezi, görülemeyeni görülür yapmak, onu şimdiye 

içkin hâle getirmek, şimdiden anlamlandırmaktır (Cowie 357). Bu nedenle sadece 

arzulanacak objeyi yaratmaz, aynı zamanda onun arzulanabilirliğini de kurgular 

(361). Dolayısıyla, fantezi, “arzunun mise-en-scéne” dir (a.y.). 

Temsilden fanteziye taşranın kaybı  

 
Silvia bizim arkadaşımız.  

Silvia bizim arkadaşımız değil mi anne? 
Cortazar “Silvia”  

 
 “Su Bufalosu” öyküsü anlatıcının çocukken yaşadığı “sokağın sonundaki boş 

arsada, kimsenin biçmediği çimlerde yaşayan bir su bufalosu”ndan bahsedişi ile 

başlar (Tan 6). Vaktinin çoğunu uyuyarak ve gelip geçenleri görmezden gelerek 

geçiren bu bufalo çocuklar için bir tür danışman gibidir. Ona bir şey sorduklarında hiç 



cevap vermeden sadece bir yeri işaret eden bufalonun işaret ettiği yere gittiklerinde 

şaşkın, rahatlamış ve memnun olarak oradan ayrıldıklarını ise anlatıcının bufalonun 

yokluğunda hafızasında canlanan hayallerinden deneyimler okur. Hafızasında 

bufaloya canlılık veren onun şimdiki zamandaki yokluğu, başka bir deyişle aslında 

bufaloyu ona gördürten çocukluğunun yokluğudur. Tıpkı Cortazar’ın “Silvia” 

öyküsündeki gibi bufalonun da sadece çocuklara göründüğünü anlatıcının 

çocukluğunu anımsayışından çıkarsayabilir okur. Cortazar’da Kızılderililerin 

yokluğu, Tan’da ise vahşi doğaya içkin bufalonun yokluğu artık olmayışın hüznüyle 

anlatıda belirir.  

 “Eric” öyküsünde ise yokluk hissi anlatıda bu kez hatırlatan özne dolayımıyla 

belirir. Eric, değişim programıyla anlatıcının evine gelen bir öğrencidir. Aile Eric’i 

rahat ettirmek için elinden geleni yapar. Ona mobilyalar ve yeni örtüler alırlar. Ancak 

o uyumak ve çalışmak için mutfak kilerini seçer (9). Anlatıcının annesi Eric’in 

yabancılığını kültürel bir şey olarak yorumlar (a.y.). Çevresinde gördüğü, sokaklarda 

öylesine yere atılmış her nesneyi bir çocuk merakıyla sorması, yabancıladığı dış 

dünyayı anlamlandırma çabasına işaret ederken birden bire ortadan kayboluşu öyküde 

gerçekçi akışı bozan unsur olarak belirir. Bir veda, nazik bir teşekkür bile etmeden 

ortadan kaybolan Eric, aslında yabancı hissettiği bu dış dünyada Freud’un deyimiyle 

kendisine bir alan yaratmıştır. Bu alanda topladığı her bir nesneden rengarenk filizler 

fışkırmakta ve Eric’in teşekkür notu yer almaktadır (19). Böylelikle gazoz şişesi 

kapağı, kırık yumurta kabuğu, kalemtıraş, zar, kâğıt çöpü, sigara kutusu gibi gündelik 

hayatta görmezden gelinen bir çok nesne, Eric’in dokunuşuyla görünür olur:  

 



 (19) 

Öte yandan “Kırık Oyuncaklar” öyküsü çocuksu modellemenin kırıldığı 

akışkan bir yapıda seyreder. Kayıp ve bulunma hâlinin iç içe geçtiği bir metindir bu. 

Anlatıcı iki arkadaş, bir gün mahallelerinde dalgıç kıyafetiyle gezinen birini görürler. 

Japonca bir şeyler mırıldandığını fark edince onu mahallenin tek Japon’u -yabancısı- 

Yaşlı Bayan Katayama’ya götürmeye karar verirler. Bu kadının çocuklar nezdinde 

lakabı “Bayan Kara Haber”dir. Zira, çocukların arka bahçesine düşen oyuncaklarını 

kırılmış bir şekilde ön bahçesine bırakıyordur (24). Çocuklar aldıkları kararın 

muhtemel neticesinden çekinseler de yeni gelen yabancıyı Bayan Kara Haber’in evine 

götürürler. İki yabancının karşılaşma anı bir duygu boşalması yaratır. 

Yabancılaştırılan kadın ağladıkça çocuklar kötü hisseder (26). Oysa ki bu boşalım 

onların oyuncaklarının artık kırılmayacağının habercisidir: 

Artık akşamları çitlerin ardından klasik caz müziği duymaya 

başlamıştık. Buna eğlenceli yemek kokularıyla neşeli sohbetler de eşlik 

ediyordu. Ve sonrasında Bayan Katayama’dan nefret etmeyi bıraktık; 

çünkü o günden sonra firar eden oyuncaklarımızı bize geri vermek için 

ön kapımıza kadar geldi. (26)  



Oyuncaklar tek parçadır, kadın da gülümsüyordur. Kırık oyuncaklar ise kadının 

tuttuğu yasın temsili, kayıp duygusunun şiddeti olarak kalır öyküde. 

 “Anafor” öyküsü ise Cortazaresk benzerliğin daha net biçimde kurulabileceği 

bir öyküdür. Cortazar’ın “Axolotl” öyküsündeki anlatıcı ve axolotllar arasındaki 

dönüşüm oyununun bir benzeri bu öyküde Dugong ve küçük çocuğun arasında 

kurulur. Komşularının evinden “sık sık yükselen bağrışma, kapı çarpma, eşya 

fırlatma” seslerine aşina olan mahalleli bir yaz akşamı evin önünde boylu boyunca 

yatan bir deniz hayvanı ile karşılaşırlar. Hayvanı küçük bir çocuk isimlendirir: 

“Dugong” (37). Kimse oraya nasıl geldiğini çözemez. Kurtarma ekibi çağrılır, dugong 

alınır. Ancak çimlerde izi kalır. Evden yükselen bağrışmalar bu kez “Çimdeki izi nasıl 

düzeltiriz?” tartışması üzerinden geri gelir. Küçük oğlansa zooloji ansiklopedisini 

alarak “kolları yanda, bulutlara ve yıldızlara bakarken odasında olmadığı fark 

edildiğinde ebeveynlerinin bağıra çağıra gelmelerinin epey vakit almasını umarak” 

(38) dugongdan kalan ize uzanır. Anlatıcı “ikisinin de sessiz ve sakince belirmesi ne 

kadar gariptir. İlginçtir ki, oğlanın tek hissettiği nazik ellerin onu kaldırıp yatağa geri 

taşımasıydı” (a.y.) diyerek ikili arasında bağıntı kurar. Yine bir kayıpla iç içe geçen 

yok sayılışın hikâyesidir bu metin. 

 “Büyük Babanın Hikâyesi” ise aşama aşama hissedilen tüm bu duygusal 

kayıpların büyülü gerçekçilik düzlemindeki temsilinin artık taşranın yokluğuna 

evrildiği, şehrin istilasını yansıtan bir metindir. Anlatı küçük bir tepenin nostaljisi ile 

başlar. Büyükbaba orada evlenişini, eski evlilik ritüellerini anlatır. Fotoğraf 

seramonisi anlatının çıkış noktasıdır. Fotoğraftan sonra konuklar büyükanne ve 

babaya “mühürlenmiş bir zarf, pusula ve geleneksel nikâh botları” verirler, “her 

konuk şifreli kare bulmacaların ipuçları gibi” evlenecek olan gençlere bir şeyler 

anlatır (41). Konukların söylediği üzere her biri zamanla anlaşılacak bilgilerdir. İkili 



anlamlandırma yolculuğuna çıkarlar. “Fabrikaları ve çöplükleri geç” der büyükbaba 

önce Çöpçü Avı başlamıştır çünkü (a.y.). Tehlikeli zamanlardır. Bu noktadan sonra 

anlatı resimli öyküye dönüşür. Büyük anne ve büyük baba arabalarıyla çöpçü avına 

çıkarlar. Ritüele göre evlilik yeminlerinden önce kendilerine verilen listedeki 

nesneleri bulmalıdırlar. Bu amaçla kocaman dağları, canavarlaşmış kuru ağaçları aşar, 

onları kovalayan dişli televizyonlardan kaçıp kendilerine yer olmayan koca bir şehre 

gelirler. Şehir, tüm keşmekeşi ve taşradan uzaklığı ile oradadır -ki burada taşra derken 

diğer öykülerde hissettiğimiz doğal ortamla iç içe geçmiş yaşantıyı kast ediyorum-. 

Bu noktada apartmanların üzerindeki “Yer yok” yazısı da bu şehre ait olmadıkları 

gerçeğini kahramanlarımızın yüzüne çarpar: 

 

 

(47) 

Kendilerine lazım olan nesneleri alıp bu şehirden kaçarlar. Her bir nesneyi ipe 

dizip arabanın arkasına bağlarlar. Geriye sadece son iki nesne kalmıştır listeden. Tam 



da o sırada zorluk şiddeti en üst seviyeye ulaşır, arabalarının tekeri patlar, kalan son 

iki nesneyi bulamamışlardır ve yemin törenlerine çok kısa bir zaman kalmıştır (50). 

İlk kez kavga ederler. Çok geçmeden büyükbaba “yeniden medeniyete dönmek için” 

harekete geçer (53). Burada medeniyet kelimesinin karşılığının taşra olması 

bahsettiğim kayba işaret eder. Zira, şehir bu hâliyle medeniyet yoksunudur. 

Büyükbaba bu motivasyonla yedek lastiği çıkarır, değiştirir. İkili sakinleşir ve 

aradıkları nesne çamurlu tavanın içinde parıldar “yüzükler!” (53). Gerisin geri dönüp 

evlenirler. Büyükbabanın bu hikâyesi düğün öncesi çiftler arasında çatışmaya 

dönüşebilen evlilik hazırlıklarının temsilidir muhakkak ancak hikâyesini bitirdikten 

sonra meyve ağaçlarına göz attığının vurgulanması medeniyetin büyükbabadaki 

temsiline işaret eder. Hemen arkasından “Hiçbir Ülke” ile bu kez taşrada bir ev içi 

hikâyesine sıra gelir.  

 “Hiçbir Ülke” öyküsü modern şehrin imkânlarından yoksunluk anlatısıyla 

başlar:  

Başta çim biçmekten tasarruf etmenin tuhaf bir yolu gibi görünen, evin 

önündeki yeşile boyalı beton artık sadece iç karartıcıydı. Mutfağa 

isteksizce ulaşan sıcak su sanki kilometrelerce öteden geliyor gibiydi 

ve geldiğinde bile kesik kesik, bazen soluk kahverengimsi bir renkte 

akıyordu. Pencerelerin çoğu düzgün açılmadığından sinekler dışarı 

çıkamıyordu, diğer pencereler de doğru düzgün kapanmadığından 

sinekler içeri giriyordu. Yakın zamanda dikilmiş meyve ağaçları, 

oldukça aydınlık olan arka bahçenin kumlu zemininde ölmüş ve 

gevşek çamaşır iplerinin altında mezar taşları gibi bırakılmıştı; hayal 

kırıklığından küçük bir mezarlık gibiydi. Sağlıklı yiyecekler bulmak ya 



da basit şeyler söylemek bile hemen  hemen imkânsızdı. Çocukların 

şikayet etmediği neredeyse bir an bile yoktu. (56-7) 

Bu hâliyle taşra temsili olarak düşünülebilecek anlatı sürpriz bir şekilde taşra 

fantezisine evrilerek önce ülke sonra ev güzellemesi anlatılarının içini oymaya başlar. 

Öznenin mikro anlamda ev, makro anlamda ülke ile kendisine alan açtığı, dünya ile 

ilişkilendiği kavramlar bu anlatıda “yüzergezer” hâldedir -burada Derrida’nın 

“floating signifiers” kavramını ödünç alıyorum-1. “Hiçbir ülke bundan daha beter 

olamaz” der anneleri sık sık (57).  Ev kredisi, ev dekorasyonu hatta Noel ağacı 

süslemesi bile başka bir anlatıda şirin bir orta hâlli ev temsiline dönüşebilecekken bu 

anlatıda ev ekonomisini eriten unsurlara dönüşür. Tam da bu noktada Noel ağacının 

devrilip evin duvarını çatlatmasıyla bu taşra evi temsili yırtılır. Duvarda bir gedik 

açılmıştır ve “delik başka bir odaya, diğerlerinin yanına arasında onların bilmediği, 

mümkün olmayan bir odaya açılır” (57). Büyülü gerçekçiliğin taşra evi temsilinin 

fantastikliğini ortaya çıkarmada aracı olarak kullanıldığı yerdir burası metinde.  

Aslında taşra yoktur, taşra duvardaki çatlağın ardındaki iç avludadır. Ev asıl taşrayı 

kuşatmıştır ki o taşranın da modern şehrin imkânlarından yoksun olması onu yine 

taşra yapmaz. 

																																																								
1	Yapısalcılar göstergeyi merkeze alıp gösterilenle arasındaki ilişkiyi sabit bir bütünün 
parçası olarak gördüklerinde merkez dışında bir yapının da mümkün olabileceği 
fikrini düşünülemez kılarlar. Oysa ki Derrida ve Barthes gibi sonradan post-yapısalcı 
olarak adlandırılacak teorisyenler sabit bir merkezin olamayacağını vurgulayarak, 
merkezin yüzergezerliğine (floating one) dikkat çekerler. Bu yüzergezerlik merkezin 
belirlenemez, tüketilemez oluşuna işaret ederken aynı zamanda merkezin yerini alıp 
kendisi de merkezleşebilecek başka anlam dünyalarının varlığına da işaret eder. Bu 
ikâme olma hâli sabit değil, yüzer gibi devingendir, vekâleten iş görür ve bu yanıyla 
bir oyuna benzer. Zira, oyun kavramı belli bir kurallar dahilinde olsa da sonucun 
oyunculara ve onların performanslarına göre şekillendiği her seferinde farklı bir 
sonuçla sonuçlanabilecek kendi içinde devingen bir yapıya işâret eder. (Bknz. 
Derrida, Jacques. “İnsan Bilimlerinin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun”. Çev. 
Özkan Gözel.) 
	



Bu avlu hem daha önce hiç görmedikleri hem de o âna değin “gördükleri her 

şeyden daha eski”dir (60). İçerisi tarihselliğe açılan bir kapı gibidir âdeta ki öyküyü 

tarihsel olarak zamansılaştırır  -burada Ricoeur’un anlatıda zaman algısını kast 

ediyorum-  geçmişi şimdiye getirir2. Zamanlar üstü ancak zaman içinde bir anlatım 

yakalar. Mevsimlerin iç ve dış mekândaki zıtlığı tam da bu noktada belirir: “İç 

avludaki mevsim dışardakinin tam tersiydi: Dışarısı yaz iken burası kıştı” (60) ve tam 

da bu zıtlıktan, dışarının -ki aslında dışarısı evin kendisidir- yarattığı keşmekeşten 

kaçmak için faydalanırlar, “burası onların özel tapınağı hâline” gelir (60). Mekânın 

mantığını sorgulamak yerine, sadece varlığını minnetle kabul ederler (60). İç avlu 

artık arzulanan olmuştur. Ancak bir gün anne iç avluda çamaşır asarken Yunan 

komşusunun kendi iç avlularından barbekü yaptıklarını sesli bir şekilde ve 

kahkahalarla anlattığını fark edince şaşırır. Kadın gülümser  ve “Evet, evet eğer 

bulabilirseniz her evin bir iç avlusu vardır. Çok tuhaf değil mi, çünkü başka hiçbir 

yerde böyle bir şey yok. Hiçbir ülkede” sözleriyle anlatının açılışında annenin “hiçbir 

ülke bundan beter olamaz” sözlerini ters yüz eder (61).   

																																																								
2	“Zamansallık, kökensel kendi içinde ve kendi için ‘kendi-dışındalık’tır. Zamansallaşma bir 
dağıtarak bir araya getirme süreci olması bakımından bu farklılaştırmayı sonuç olarak içerir. 
Gelecekten geçmişe ve şimdiki zamana doğru geçiş hem bir birleştirme hem de 
çeşitlendirmedir” (Ricoeur 121)	



(62-3) 

 Žižek, “The Seven Veils of Fantasy” makalesinde fantezi kavramını hakikati 

örten, büken bir kurmaca gibi düşünerek, hakikatin dışarda bir yerde olduğunu, 

fantezi ile kuşatılıp yedi kat peçeyle sarıp sarmalandığını, örtüldüğünü söyler. Fantezi 

arzuyu gerçekleştiren senaryodur. Bu senaryonun yedi katmanı vardır. Her şeyden 

önce fantezi, Kantçı bir perspektifle aşkın bir şematizmdir ve bizim neyi nasıl 

arzulayacağımızı şekillendirir, biçimlendirir ve bize arzulamayı öğretir. Bunu da 

formel sembolik bir yapı ile nesnelerin pozitivitesi arasına konuşlanarak yapar. Bu 

yüzden şematiktir (7).  İkinci olarak Lacancı anlamda öznelerarasıdır (8). Burada 

ötekinin arzusu ve arzulanan nesne arasında oluşturulan, ötekinin arzusu dolayımıyla 

şekillenen bir öznel arzu vardır yani bu arzu “ben ne istiyorum”dan ziyade, “başkaları 

benim nasıl arzulamamı istiyor” sorusuna verilebilecek cevaplarla ilişkilendirilebilir 

(9). Bu şekilde kurulan öznellik fantazmiktir (10). “Hiçbir Ülke”nin annesi bu yüzden 

Yunan kadın metnin anlamını ters yüz edene değin neyi arzuladığını bilemez. Onu 

hep örter. Başkalarından gizler. Üçüncü olarak fantezi bir tür anlatının başlangıcıdır 

(11), yani fantezi oluşturulan taklidin açmazlarını örter. Bu örtme de düşüşten 

sonranın -buradaki düşüş Cennet’ten düşüştür- problematikliğini ortaya çıkarır. Şöyle 

ki kastrasyonun arzulama ediminin önünü kesemeceğini gösterir. Burada arzulanana 



ulaşmada yaşanan kayıp, arzulama hayaletinin yükselişine imkân verir (19). Taşradan 

Öyküler’in öykülerine sinen kayıp, böyle bir kayıptır. Mekân taşra olsa da taşra 

gerçekten var mıdır? Yoksa tüm öyküler taşranın yokluğunu, kaybedilme duygusuyla 

perçinleyerek mi okura sezdirir? “Hiçbir Ülke”de en belirgin yan bu sezdirmedir. 

Duvarın çatlayıp avlunun belirdiği, taşra taklidinin yırtıldığı an, kahramanların 

bulundukları ülke gerçekten de hiçbir ülkeye dönüşür. Yaşadıkları mekân 

ülkelerinden bir kesitse, avlu o kesitin taklidini ortaya koyan fantastik açmazdır.  

Beşinci özellikse imkânsız bakıştır. Bu bakış fantazmik anlatının içindedir, 

yani özne hâlihazırda kendi algılayış ediminde vardır, kurulur (21). Başka bir deyişle, 

burada bahsedilen özneye bakışın da fantastikliğidir. İmkânsızlık bu yüzdendir.  Bir 

diğer özellik ise fantastiğin içkin aşkınlığıdır. Buradaki aşkın ve içkinlikse anlatının 

sembolik düzlemi ile fantastik arka planı arasındaki oluşturulmuşluğundadır (24), 

yani fantezinin kendisi zaten yalanın başlangıcıdır ancak fantezi bunu her sanat yapıtı 

ya da anlatı gibi gerçekliğinin imkânsızlığını da maskeleyerek yapar (26). Taşradan 

Öyküler’in büyülü gerçekçilikle ilişkilendirilen yanları bu noktada taşranın 

fantastikliği üzerinden anlam kazanır.  

Sonuncu özellikse kamusal metinle bu metni destekleyen fantastik yapı 

arasındaki ilişkinin nasıllığında ortaya çıkar. Žižek bu ilişkiye “empty gesture” der 

(38). Fantastik öznenin seçimlerinin öznel bir seçim olmadığının göstergesidir bu, bu 

yüzden belirsizliği de ideolojik alanın içindedir, iki türlü çalışır hem seçimlerin 

gerçek kapsamını kapatır hem de bu seçimin sahteliğini, yani seçilmişliğini sergiler 

(39). “Unutma Makinesi” öyküsünde olduğu gibi taşra aslında şehir aygıtının ve 

şehrin örgütlülüğünün getirdiği herşeyin istilasında vaatlerle çevrelenmiş bir kayıptır.  

 “Unutma Makinesi” öyküsünün anlatı zamanı seçim sonrasıdır. Taşra sakinleri 

rutinleri yapmamakta, bedava dondurmanın bile keyfini çıkarmamaktadır (Tan 74). 



Sokakta metal bir obje vardır. Anlatıcının bakışı objeye yaklaştıkça önünde duran biri 

ona “İnsan mühendisliğinin güzelliğini takdir etmemek mümkün değil gerçekten de” 

diyerek takdir etme duygusunu öznel bir seçimmiş gibi sunar (a.y.). Oysa ki içten içe 

makinenin “vergi ödeyen sıradan insanların kavrayışının çok ötesinde olduğunu” 

düşünmektedir (a.y.). “Canavarımsı” makine alışveriş merkezinin “ağaçsız” alanına 

taşınır (a.y.). Bu imgenin anlatıcının rüyasından bir sahne olduğunu anlatıcının seçim 

sonrasında yaptıklarını gazete okuyuşuyla ilişkilendirmesi aracılığıyla anlarız: 

Gazetedeki bir köşe yazısını okurken, seçim sonuçlarıyla ilgili sadece 

bunu anımsıyorum: hükümetin şaşırtmayan zaferi, medya 

patronluğuyla ilgili birtakım başka hikâyeler, kayıp hükümet gelirleri, 

yolsuzluk ve diğer şeyler… Hepsi gayet sıkıcı. Neredeyse her sayfada 

açık pembe yeni bir dondurma reklamı var. (74) 

Bu noktada öykü öznenin bilinçdışında rüyasındaki gerçekliği yineler. 

Gerçeğin üzerini örten fantastik yan öykünün yapısına nüfuz eder. Sayfanın gazete 

şeklinde resmedilmesi ve öyküyü çepeçevre saran haberler taşranın fantastikliğini beş, 

altı ve yedinci katmanlarıyla birlikte gözler önüne serer. Düş, gazete haberi, öykü tüm 

kurmaca katmanları iç içedir. Dolayısıyla, “bizden çalınmışlıkların, 

yoksunluklarımızın sergilendiği bir sahne” dir (Žižek 43) artık metin: 

 (75) 



Sonuç 

 Shaun Tan Taşradan Öyküler’inde taşranın temsilinden ziyade taşranın 

yokluğunun hüznünü okura deneyimletir. Bu deneyimlemede temsilin sınırlarını aşar, 

fantastiğin imkânlarını zorlar. Metinler bütünü taşranın yokluğunu sergileyen bir 

senaryoya dönüşür. Bu yokluk şehrin istilasında belirir. Söz konusu istila şehir 

aygıtının unsurları aracılığıyla gerçekleşmiştir. Hükümet politikaları ve teknoloji 

şehirleşme deneyiminde taşrayı yok eden bir yapı olarak belirir. Taşra temsil 

edilemeyen kayıptır. Anlatıcı büyülü gerçekçilik aracılığıyla temsil edilemezi kayıp 

duygusu üzerinden okura hissettirir. Metnin anlamı bu etkiyle sezdirilir.   
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Gün Bey’in Penceresi: Ötekiler Toplanınca Biz Yapar 

Rukiye Şahin 

Dosya 11 

 

 Can Çocuk Yayınları’nın Mart 2018’de yayınladığı Gün Bey’in Penceresi, 

şehir hayatında yabancı kalma, “biz”i ve “öteki”yi bulunca gösterdiğimiz refleksleri 

naif bir hikâyeyle anlatan, çizimleriyle birlikte iç ısıtan bir çocuk kitabı. Hikâye, 

yürüyemeyen ve hayatını bir tekerlekli sandalye yardımıyla idame etmek zorunda 

kalan Gün Bey’i anlatıyor. Esas kırılma, henüz yaşadığı evde kış görmemiş Gün 

Bey’in bir karlı sabahta, bodrum katındaki evinin penceresinden alışık olmadığı karlı 

manzarayla, ötekilerle ve sonra da aslında kendisine pek de uzak olmayan biriyle 

karşılaşmasıyla yaşanıyor.  

Öncelikle adım adım gitmek gerekirse hikâye Gün Bey’in rutiniyle başlıyor. 

Bugünkü tabirle Kot 1’de, ya da bodrum kat da diyebiliriz, kalan Gün Bey, gün 

boyunca ancak insanların ayaklarını görebileceği yükseklikteki bir pencerenin 

önünden geçen ayakları izliyor ve bu ayakların nereye gittiklerini tahmin etmeye 

çalışıyor. Bulutların neye benzediğini bulmaya çalışmak gibi insanların gidecekleri 

yerleri ve beraberinde, karakterlerin back storylerini de tahmin etmek Gün Bey’in 

günlük rutini, en belirgin aktivitesi. Hem ayakların hikâyelerini tahmin ediyor hem de 

sadece parçayı görmesine rağmen bütüne yabancılaşmıyor:  “Her birinin sahip olduğu 

sapasağlam bir çift ayak ve o ayakların da ait olduğu biri var,” (Özkök 9)  diyerek 

Gün Bey’in hâlihazırdaki bilincini böyle yansıtıyor bize yazar.  

Gün Bey, penceresinin önünden geçen ayakların hikâyelerine değinirken şehir 

yaşamının da fotoğrafını çekiyor okur için. Kimi rugan ayakkabısıyla işe giderken bir 



diğeri mavi spor ayakkabısıyla koşuya çıkıyor. İki saatlik koşusunu tamamlayan bu 

mavi ayakkabılının yanında süet botları, renkli bağcıklarıyla özel hayatına dair daha 

karakteristik bir şeyler söyleyebildiklerimiz de geçiyor pencerenin önünden. Bir 

şekilde insanlar öyle ya da böyle geçip gidiyorlar. Her şey dışarıda olup bitiyor. Ama 

Gün Bey içeride...  

Erving Goffman, Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar 

kitabında üç tür damgadan bahseder; fiziksel damgalar, kişisel zayıflıklar ve 

yetersizliklere dayanan damgalar ve toplumsal damgalar. Burada okur, Goffman’ın 

bahsettiği fiziksel damgalı birey gibi, refleksini ortalıkta görünmemek yönünde 

göstermiş bir karakter bulur karşısında. Metinde bu açıkça gösterilmez fakat bir 

İstanbul sakininin, şehrin absürt mimarisini göz önünde bulundurarak Gün Bey’in 

“engelli” birey olması hasebiyle de içeride olduğunu çıkarır. Neredeyse tüm detaylar 

yürüyebilen insanlara göre ayarlandığı için, yürüyemeyen insanlar günlük hayata 

katılma noktasında sıkıntı yaşarlar. Gün Bey de şehir hayatında bir apartman dairesine 

kapanarak ayakkabı manzaraları izlemek durumunda kalır bu yüzden. Çünkü dışarısı, 

Gün Bey ve onun gibileri ötekileştiren, bunu gerçek bir düzlemde pratik 

eksikliklerden dolayı da somut bir şekilde hissettiren insanlarla doludur. Ceyhun 

Şen’in çizimleri, kullandığı sıcak renkler Gün Bey’in eve kapanmasında hiçbir beis 

yokmuş hissi uyandırsa da o şirinlik, Tim Burton filmlerinde işler sarpa sarmadan 

hemen önceki şirinlik gibi insanı biraz endişelendiriyor. Ancak hayatın o rengini 

tanımış, çok gülünce çok da ağlayacağına inanan yetişkinlerin görebileceği bir 

absürtlük hissediliyor sadece. Neyse ki bu bir çocuk kitabı. Bir şeylerin güzel 

gideceğine inanıyoruz. Sonuçta, önce ebeveynleri, sonra çocukları üzmek 

istemeyeceğiz hiçbir zaman.  



Hikâyenin açılmaya başladığı yerde, Gün Bey, dışarıdan sesler duymaya 

başlıyor; “Küçük tiz kahkahalar. Ardından sevinçle çırpılan eller...” (Özkök 23) 

Aslında bu sesler Georg Simmel’in yabancısının sesleri. Simmel yabancıyı kent 

yaşamında öteki ve biz kavramları arasında var olan bir sosyal tip olarak ele alır. 

Simmel’e göre modern öncesi dönemde yabacıyla aramızdaki mesafe sosyal ve 

fiziksel olarak hayli fazlayken modern dönemde bu sosyal anlamda uzaklık fakat 

fiziksel anlamda yakınlıkla zuhur eder.  Bauman’ın tanımladığı karanlık ve tekinsiz 

bir birey tanımının aksine Simmel’in bahsettiği toplumsal bir tip olan yabancı, burada 

Gün Bey’e gruba dâhil olamayacağı kadar uzak fakat gruba dair gözlem yapabilecek 

kadar yakınlık sunan seslerdir; çocukların şen şakrak sesleri, bizzat çocuklardır. 

“Gülüşen, birbirini kovalayan, kartoplarını ve kahkahaları aynı anda atan çocuklar!” 

(Özkök 26) 

Gün Bey, dışarıdan izleyen olarak grubun dışında kalmış bir ötekidir. Fakat 

bahçeye biraz daha göz gezdirdiğinde kendisi gibi, tekerlekli sandalyede oturan bir 

kız çocuğu görür. O da grubun ötekisi, Bauman’ın bahsettiği yabancıdır. Simmel’den 

farklı olarak Zygmunt Bauman yabancıyı mahremiyet ve anonimlik üzerinden 

tanımlar. Bauman’a göre yabancı, bizim mahremiyet alanımızdan uzaktır ve bir 

miktar anonimdir. Anonimliği bir miktardır çünkü yabancı hakkında az da olsa bilgi 

sahibi olmak gerekir. Aksi halde hakkında hiçbir şey bilmediğimiz kişi hiç kimsedir. 

Gün Bey, penceresinin hemen karşısında kalan bu kızın ötekiliğini ve kendi 

ötekiliğini de toplayarak bir “biz” çıkarma telaşına düşer. “Ayağındaki içi muflonlu 

terliklere baktı. Sonra da üst raftaki kahverengi boyası pırıl pırıl botlara” (Özkök 33) 

Botlarını alarak dışarı çıkar Gün Bey, ötekiliği bırakıp biz olmaya gider. Bunu 

yaparken motivasyonu, bir gün bu kız çocuğunun da kendisi gibi dışarı çıkmaktan 

vazgeçmesini engellemektir. Kendini eve kapatan Gün Bey, içinde bulunduğu 



durumun özeleştirisini de yapar. Hatta belki de kendisinin özeleştiri yapmaya 

başladığı o farkındalık anı, ayakkabılarını ayakkabılıktan almaya çalışırken en son kaç 

ay önce ayakkabı giydiğini hatırlamaya çalıştığı andır. Belki de gruptan ayrılarak 

kendisini ötekileştiren yine kendisidir. Belki de ötekileşmek, bir yabancı hâline 

gelmek bir miktar da ötekinin eylemlerinin ya da eylemsizliğinin sonucudur. Sonuçta 

Simmel’in yabancısında da Bauman’ın yabancısında da irade apaçık karşımızda 

durur. Öyle ya da böyle engellense de ötekilik bazen aşılabilir.  

Hikâye, her ne kadar geleceğe dair bir umutla dışarı çıkan Gün Bey’le başlasa 

da anın belirsizliğiyle sona erer. Ötekiliklerini unutmuşlar ve artık daha az 

yabancılardır. İki tekerlekli sandalye, iki mutlu insan; biri yetişkin diğeri çocuk,  

geleceğe değil de anı yaşamaya giderler.  
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Kemalettin Tuğcu’nun Köyde Unutulanlar’ındaki Şehir Temsiliyeti 

Emine Saçmalı 

Dosya 12 

1902’de doğup 1996’da ölen Kemalettin Tuğcu, özellikle 1980 ve 90’ların 

çocuklarının çoğunun okuduğu ya da duyduğu meşhur hikâye yazarlarındandır. Kimisi için 

kitap sevgisi oluşmasına vesile olsa da ağır bir biçimde “acı ve kayıp” anlatısının olması        

kimi çocuklarda da travmatik etki oluşturmuştur. Anlatısında mekânı güçlü bir biçimde tasvir 

eden Tuğcu, mekânın belirleyici, etken konumu olduğunu metinlerinde vurgulayan 

yazarlardandır. Burada ise Kemalettin Tuğcu serisinin on dokuzuncu kitabı olan Köyde 

Unutulanlar’daki şehirin temsiliyet ve algısının nasıl sunulduğunu tartışmaya çalışacağım. 

Burada hikâyelerinde daha çok köy anlatısını tercih eden Tuğcu’da şehrin temsiliyetinin hangi 

bağlamlarda nasıl konumlandırıldığı görülecektir. Köyde Unutulanlar köyde başlık parasıyla 

evlendirilen ve ailesini bırakıp/“unutup” İstanbul’a giden kocası tarafından terk edilen 

Munise’nin oğlu Caner’le beraberle yaşadığı güçlükleri, İstanbul’a göçlerini anlatır. Şehir 

temsiliyeti İstanbul şehri üzerinden iş ve paranın daha çok elde edildiği mekân olarak 

sunulmasıyla verilmiştir.  

Hikâye köyün tasviriyle başlar daha sonra da şehirden köye gelenlerin anlatımlarıyla 

çeşitlenir. Bahsi geçen şehir metin boyunca İstanbul’dur. İstanbul’dan babasının hastalığı için 

gelen Zülfiye karakteri köyden şehire gidip zenginleşen biri olarak sunulmuştur. Ancak 

zenginleşmesinin arkasında dolandırıcılık, hırsızlık gibi gayri ahlaki yolların olduğu metnin 

ortalarında ortaya çıkar. Zülfiye ve eşinin karakterlerinin metindeki işlevi köylülerin şehire 

işçi olarak gitmelerini sağlayan aracılıklarıdır. Eleman toplamalarını maddi bir karşılık için 

yaptıkları metnin devamında açıklanır. Şehrin daha kârlı bir hayat sunduğu hikâyenin başında 



“iş”in şehirde çok olduğuna dair ifadelerle verilmiştir. Bahsi geçen işler, kapıcılık-hizmetçilik 

gibi işlerdir.  

Öncelikle babası tarafından terk edilip annesiyle beraber köyde babaannesi ve 

dedesinin yanında kalan Caner’in gözüyle anlatılan hikâyede, Caner’in babasının köyü, eşi ve 

çocuğunu terk edip şehre gitme sebebi olarak kendi babasıyla geçinememesi ve “iş” aramak 

arzusu verilmiştir. On bir yıl ailesini habersiz bırakıp İstanbul’a giden Caner’in babası Ali, 

İstanbul’da tekrar evlenir ve çocuğu olur. Yani Ali karakteri için köy bıraktıklarının/ 

“unuttuklarının”; şehir ise tercih ettiklerinin mekânı olmuştur. Ancak metnin sonunda mesaj 

verme kaygısının öne çıkışı Ali’nin hayatının sefil bir biçimde sonlandığının gösterilmesiyle 

verilir. Ali evlendiği kadının ahlaksız olduğu, kendisine de getir-götür işlerinden başka iş 

verilmediği, görüntüsünün de hâlinin de dökük/düşmüş bir biçimde aktarıldığı bir karakterdir. 

Bu değişim güçlü nedenselleştirmelerle beslenmemiştir, tesadüfi bir motifle Ali ve oğlu 

Caner’in karşılaşması vardır. Fakat bu karşılaşmayı Ali farketmez, duygular özellikle nefret 

anlatısından çok köyünü terk eden Ali’nin çöküşünün verilmesi idealinin bu bölümü 

kapladığını düşündürmektedir. Köye dönmek fikri öze dönüştür ama tercih edilmemiştir ve bu 

eleştirilmiştir. Hikâyede “şehir” istifade ettikten sonra tekrar aslına dönmen gereken yer 

olarak temsil edilmektedir. 

İdeal olarak çizilen de şehirde eğitim alıp köyde yani memleketinde/özünde orayı 

geliştirip  rahat bir hayat sürmektir. Bu ideal Caner ve kunduracı çırağı olan sınıf arkadaşı 

Ferit üzerinden aktarılmıştır. İkisi de fakir ve çalışkan aile çocuklarıdır, ikisinin şehri 

kanıksaması sağlanan sahnelerde şehrin temaşasının üzerinde durulmuştur. Örneğin pazar 

günleri önce ders çalışan iki arkadaş daha sonra İstanbul’un çeşitli mekânlarını incelemek için 

şehri yürüyerek gezerler. Bu da bir yerde geride bırakılan köylüler düşünülerek 

nedenselleştirilmiştir, sebep köydekilere şehri anlatmaktır (Tuğcu 51). Buradaki tutum 

bireysel bir tecrübeden ziyade toplumsal bir faydayı esas almıştır ve bir ideal çizmiştir. Öze, 



asıla “dönüp” orayı iyileştirme ama şehrin imkânlarından da faydalanarak bu ideali 

gerçekleştirmek arzusu vurgulanmıştır. Bir dönüş hikâyesi olarak kurulan metinde şehir ve 

köy birbiri için “öteki” olarak çizilmiştir. Ayrıca köyden şehire göç eleştirisi de metinde 

sezilmektedir, eleştirinin temelinde köye/toprağa sahip çıkma algısı söz konusudur (45). Yani 

ideal olanın dönüş hikâyesi olduğu göç eleştirisi üzerinden de sunulmuştur. Bu metindeki köy 

ve şehir temsillerine bakılarak Yakup Kadri metinlerindeki köye medeniyet 

getirme/medenileştirme politikasının benzeri bir tutumdan bahsetmek mümkün gibi 

görünmektedir. Tıpatıp aynı olmasa da köyün iyileştirilmesi, medenileştirilmesi inancı iki 

bakışta da ortaktır.  

Mekânsal farklılığa bakıldığında mevsimlerin görülüş şekli şehir ve köyde farklıdır. 

Köyde kışın her yerin kar olmasından dolayı toprağın görülmediği söylenirken şehirde yerin 

tamamen örtük olmadığı vurgusu yapılır (51). Köy ve şehirdeki yaşayış, ekonomik farklılıkla 

alakalı olarak zengin bir şehirlinin şehirde yüzüne bakılmayan parasının köy yerinde kıymetli 

olması farkının altı çizilmiştir (43). Köy ve şehir hayatındaki farklar merkezli bakıldığında 

nikâh meselesi önemlidir. Hikâyedeki vurguya göre şehirdeki nikâh belediye tarafından 

kıyılan resmi nikâhtır; köydeki ise dini ve muhtarın defterinde kayıtlı olan bir nikâhtır, güncel 

evlenme ve boşanmalar buraya kaydedilir. Köydeki evlenmelerde istediğine varamama, başlık 

parası çok verene kızı verme gibi maddi temelli bir bakışın olduğu gösterilmiştir. Şehirde 

resmi nikâhın olması nikâhın görünürlük, bilinirlik kısmının vurgusuyla okunmaya müsaittir.  

Şehirden köye veya köyden şehre kısa süreli gelmelerdeki sebeplere bakıldığında ise 

“yaşlıların hastalıkları” önemli bir parametredir. Metnin ilerisinde İstanbul’da yaşamaya 

başlayan Munise ve Caner de dayılarının hastalığı sebebiyle köye gider. Ya da İstanbul’a 

giden bir aile örneğinde gelir düzeyi düzeldiğinden köydeki anne-babasına yardımda 

bulunacak ekonomik seviyeye ulaşmıştır. Hikâye boyunca köy ve şehir mukayeseli biçimde 

sunulduğundan temsil ettikleri daha da belirgin ve keskin olarak gösterilmiştir. 



Metin boyunca köy ve şehrin gündelik hayattaki temsiliyet boyutu “ekonomi” 

temellidir. Para ve elektrik köyden şehire giden Caner için iki dikkat çekici husus olmuştur. 

Paranın şehirde her türlü alışverişin aracı olması ilginç gelir; çünkü köyde takas aracı olarak 

orada yetişen, kullanılan ürünler kullanılır. Elektrik ise kasabada olabilen fakat köye 

gelemeyen bir imkân olarak zihinlerdedir, şehrin her yerinde elektriğin olması köyle 

mukayesenin belirginleştiği hususlardandır. Bir yandan da apartman dairelerinin anlatımıyla 

şehirde yaşayan ekonomik seviyesi yüksek ve düşük olanların konumları ve durumları 

farklılıklar üzerinden resmedilmiştir. Örneğin bir kömürlük ya da kapıcı dairesinin anlatımıyla 

beraber, hanımefendi olarak seslenilen ekonomik seviyesi yüksek kişilerin apartmandaki 

dairelerinin içleri anlatılır. Bu anlatının kurgu boyutunda ise Caner’in annesi Munise’nin 

yatılı hizmetçi olarak işe başlamasıyla köylü/şehirli algısı aynı ev içerisinde daha da görünür 

kılınmıştır. Örneğin yemek kültürü ya da yemeğin şehirde masada yenmesi, köyde sinide 

yenmesi, dilde şivenin olup olmaması, kıyafetlerin seçimi gibi farklar bu sahnelerde 

gösterilmiştir (33). İstanbul’da tercih edilen semt isimleri ve tarifleri sınırlıdır. Aksaray, 

ekonomik seviyesi iyi olanların apartmanlarının bulunduğu bölge olarak sunulurken; 

Süleymaniye’nin arka tarafları da ekonomik sıkıntısı olanların yaşadıkları alan olarak 

çizilmiştir. Sınıfsal ayrım mesafesi birbirine yakın ama yaşayış açısından farklı temsilleri 

barındıran mekânlar üzerinden verilmiştir. “Acı”yı anlatısının merkezine yerleştiren anlatıcı, 

kötü hâlde olanların anlatısıyla iyi olanların anlatısının arasındaki mesafenin çokluğu 

üzerinden acı anlatısını daha da yoğunlaştırmaktadır. Bu tezatlık ve mesafe vurgusu şehrin 

temsili ve görüntüsü için hikâyede keskinlik kurmaktadır. 

Anlatıcı, köyde yaşayan Munise ve Ali’nin oğlu Caner’dir ve hikâye “çocuğun 

gözü”yle okuyucuya sunulmuştur. Ancak metnin son sayfalarında bir üçüncü bakış yakarışını 

Caner’in anlatıcı olduğu düzlemde kurar. “Yarının büyükleri olan bizler..” (78) diye kurulan 

paragrafta çocuklara mesaj verme kaygısı açık bir biçimde görülmektedir. Ayrıca kocası terk 



eden gelinlerini çalıştırıp yemek vermeyen ve aşağılayıcı tutum sergilediği için kötü çizilmiş 

olan babaanne ve dede modeli söz konusudur. Caner’in dedesinin annesine uyguladığı şiddet, 

çocuklar için(!) olan bu hikâyede sansürsüz bir biçimde anlatılmıştır. Ekonomik ve toplumsal 

açılardan sıkıntı yaşayan anne Munise, Caner’in babası Ali’nin sefil hayatının aksine metnin 

sonunda zengin ve anlayışlı bir adamla evlenip köyüne geri döner, böylece metin Munise’yi 

güzel bir hayata ulaşmış olarak ortaya koyar. Hikâyedeki bu özelliklerin melodram özelliği 

taşıdığını söylemek mümkündür. Çünkü en tipik melodram özelliklerinden olan iyiler 

ödüllendirilir; kötüler cezalandırılır şiarı burada mevcuttur. Ancak metne tastamam bir 

melodramdır demek doğru olmaz.  

Nihâî olarak hikâyenin anlatıcısına müdahil olan yazar Tuğcu, Köyde Unutular’ı şehir 

ve köy hayatındaki yapısal tezatlığı kültürel tezatlıkla beraber okuyan bir anlatı olarak 

kurgulamıştır. Mekânlar ekonomik manada alt ve üst kültürü belirgin çizgilerle ayırarak 

vermekle beraber köylünün şehirliye karşı olan algısıyla, şehirlinin köylüye karşı algısını da 

göstermektedir. Ayrıca incelediğim bu hikâye Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından 1984’teki Tebliğler Dergisi’nde ilk ve orta okul öğrencilerine duyurularak tavsiye 

edilmiştir. Bakanlık tarafından onaylı olan bu hikâye şehir ve köy ayrımını keskin bir biçimde 

çizmiş olmakla beraber acıyı da ağır biçimde sunmuştur. Köyde Unutulanlar’ın bakanlık 

onayı taşıması mevzusunun tartışma değeri taşıdığı kanaatindeyim. Bir dönemin çocuklarının 

okudukları bu ve benzeri metinlerin önerildikleri yaş grupları için pedagojik açıdan ne kadar 

uygun olduğu konusunda bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlendirmeler yapılmasında 

fayda görünüyor. 
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Bir Başka Şehir Anlatısı: Köstebek Şehri 

Huri Küçük 

Dosya 13 

Köstebek Şehri Torben Kuhlmann’ın Türk okurlarına sunulan ikinci kitabı. Alman 

çizer Kuhlmann’ın henüz Türkçe‘ye aktarılmamış Armstrong: Die Abenteuerliche Reise Einer 

Maus Zum Mond (Armstrong: Bir Farenin Aya Yaptığı Macera Dolu Yolculuk) kitabı da 

mevcuttur.  İlk kitabı Lindberg: Uçan Bir Farenin Macera Dolu Hikâyesi’nde hayallerinin 

peşinden gitmek ve onlardan asla vazgeçmemek üzerine bir anlatı kuran Kuhlmann ikinci 

kitabı Köstebek Şehir’nde de modern şehirlerin kurulması, gelişmesi ve şehir yaşantısını esas 

alarak insanlığın son yüzyılını köstebeklerle iş birliği yaparak mercek altına almaktadır. Şehir 

yaşantısını farklı bir kurgusal yapı üzerinden kurgulayarak Kuhlmann bir başkasının şehri 

olarak dışarıdan görerek şehri deneyimlemenin farkındalık kazanma adına çarpıcı bir örneğini 

sunar gibidir. 

Kitabın ilk sayfasında Köstebek şehrinin tarihinden kesitler karşılamaktadır 

okuyucuyu. Kuhlmann Köstebek şehrinin kuruluşundan itibaren geçirdiği süreçleri siyah 

beyaz fotoğraflar hâlinde sunmaktadır okuyucuya. Köstebek şehrinin tarihi bir köstebeğin 

kocaman yemyeşil bir çayırın altına yuva yapması ile başlamaktadır. Ancak köstebek 

buradaki hayatını tek başına sürdürmeyecektir elbette. Yuvasının yanına yavaş yavaş yeni 

köstebek yuvaları da eklenmektedir. Burada köstebeklerin bu çayıra nereden geldikleri, daha 

önce nerede yaşadıkları gibi bir sorunun zihnimizde belirmesi çok muhtemeldir. Bu sorulara 

karşılık aklımıza gelecek ilk kavram da göç olacaktır. Göç kavramını hangi bağlamda ele 

alacağımıza ise coğrafi konum yani ülke bazında karar verebiliriz. Çizerimizin Almanyalı 

olması hasebi ile çizerin ülkesinin yakın politik ve kültürel tarihine bakarak bir analiz yapmak 

ve birtakım çıkarımlarda bulunmak mümkün görünüyor. Bu meseleye özel olarak değinmek 



isteyen herhangi bir araştırmacı için bu kitap ilginç bir araştırma nesnesi olabilir bu bakımdan. 

Örneğin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın ekonomisini toparlamak için 

Türkiye’den işgücü talep etmesi sonucunda Türkiye’den Almanya’ya yaşanan yoğun göç 

sonucunda başta dil olmak üzere adaptasyon noktasında ciddi kültürel ve toplumsal sorunlar 

yaşandığı bilinmektedir. Bu sorunların şehir inşası üzerine doğrudan bir etkisinden söz etmek 

mümkün değildir fakat şehrin değişimi ve  dönüşümüne dolaylı da olsa etkisi ve göç edenlerin 

şehir deneyimi üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yapılabilir. Ancak çizerin modern 

şehirleşme ve bunun sonuçlarına dair evrensel bir görüntü aktardığını da akılda tutmak 

gerekir. Öte yandan kendi ülkemiz açısından konuşacak olursak köyden kente göçün yoğun 

şekilde yaşandığı, gecekondu kültürünün yaygınlaşmaya başladığı dönemleri anımsayabiliriz. 

Bu şekilde yapılan bir okuma biçimi Köstebek Şehri ile Latife Tekin’in  şehrin çöpünün 

bırakıldığı bir tepede sekiz kondu kurulması ile başlayan Berci Kristin Çöp Masalları 

arasında ince bir köprü inşa edebilir. İki eserin anlatısının ve üslubunun birbirinden farklı 

olduğu aşikârdır ancak şehir deneyimi açısından karşılaştırmalı bir okuma yapılabilir. 

 



Başka köstebeklerin de çayıra göç etmesi ile yüksek iskeleler kurularak inşa edilmeye 

başlayan Köstebek şehri yerin altına doğru büyümeye başlamaktadır. Yerin altı resimde 

olduğu gibi kazılmaya devam edilmektedir. Buradan yerin üstüne çıkarır bizi çizer. Köstebek 

evleri çoğalmış ve bacaları tütmektedir ancak çayırın üzerindeki çiçekler ise bir hayli azalmış  

durumdadır. Yani çevresel sorunlar sinyal vermeye başlamıştır. 

 

Şimdi tekrar yerin altına inelim: Karşımıza “Köstebek Şehri Metro Hattı” çıkmaktadır. 

Şehir büyürken ulaşım da hızla gelişmektedir. Metro hattında yatay ilerleyen bir metro olduğu 

gibi, dikey yönde hareket eden de bir metronun olması dikkatimizi çekmektedir. Metro hattı 

köstebeklerin hareket kabiliyetine göre kurulmuştur. Mekân köstebeklerce 

deneyimlenmektedir. Burada İtalo Calvino’nun Görünmez Kentler’de alenen ortaya koyduğu 

gibi diğer hikâyelerinde de karşımıza çıkan bir bakış açısını anımsayabiliriz. Calvino’nun 

hikâyelerinde kentleri, bilhassa mimariyi yalnızca insanların değil hayvanların da kent 

deneyimleri, hareket alanları ve kabiliyetleri açısından betimlediğini görürüz. 

 Diğer yandan bir oda dolusu evrakın içinde masa başında oturmuş bir memur 

görüyoruz. Kâğıtların içinde kaybolmuş bir memur. Köstebek şehrinin gider gelirleri vs. bu 

dosyalar arasında yer almaktadır. Bu resmin Köstebek şehrinde sıradan bir günü tahayyül 



etmemiz için yeterli olacağı kanısındayım. Köstebek memurun mesaisi bitecek, masasından 

kalkacak, metroya binecek, evinin yolunu tutacak, televizyon izleyecek ve uyuyacak.  

Anlatıcı değişimi ve dönüşümü bir yandan şehrin kurulması ve dış mekânlar üzerinden 

resmederken iç mekânlardaki değişiklikleri de aktarmayı ihmal etmemektedir. Çukur 

hâlindeki ilk köstebek yuvasının duvarları, tavanı ve tabanı çeşitli malzemelerle yapılmış; 

elektriği çekilmiş bir yuvaya dönüştüğünü görmekteyiz. İç mekânlarda televizyon karşısında 

oturan veya uyuyan köstebekler, gelişen iletişim araçları, tuvalet, duvar kâğıtları ile kaplanmış 

ya da boyanmış, üzerine resimler asılmış duvarlar dikkatimizi çekmektedir. Dış mekânda ise 

sona yaklaştıkça şehrin içindeki yoğun araç trafiğini ve kalabalığı, yükselen binaları 

görmekteyiz.  Burada dikkat çeken nokta ise televizyon başındaki köstebeklerin daima yalnız 

olmasıdır. Ayrıca şehrin içinde yoğun bir araç ve köstebek kalabalığı göze çarparken bir 

birliktelikten söz edilmesi mümkün görünmemektedir. 

 

Buradan hemen yeryüzüne çıkacak olursak koca çayırdan geriye korunmaya alınmış 

küçücük bir yeşil alan kalmıştır. Kitabın son sayfasında “Köstebek Şehri Gazetesi” yer 

almaktadır. Gazetede yer alan “Yeşil Anlaşma” manşeti göze çarpmaktadır.  



Çizerin koskocaman yemyeşil bir çayır yok edilerek kurulan bir şehrin tarihini 

çayırdan geri kalan avuç içi kadar bir yeşilliğin korumasına ve muhtemelen yeni yeşil alanlar 

oluşturulmasına yönelik “Yeşil Anlaşma” ile bitirmesi bir yandan kısır döngü içerisindeki bir 

ümitsizliğe işaret ederken bir yandan da yok olup gidenin farkına vararak tedbirler alınmasını 

bir ümit ışığı olarak göstermektedir. Bu noktada insan doğa ilişkisi ve bu ilişkinin mevcut 

durumuna dair şu iki soru akla gelmektedir: Birincisi çevre kirliliğine karşı duyarlılığın, 

doğayı korumaya yönelik projelerin, doğaya dönmek şiarı ile gündeme gelen yaşam biçimi ve 

akımların çağımızın, modern zamanların getirdiklerine yönelik bir eleştiri mi yoksa bu 

zamanlara içre bir durum mu olduğu sorusudur. Nitekim bir yandan şehrin imkânlarından, 

gelişen ulaşım ve iletişim araçlarının olanaklarından faydalanırken diğer yandan buna karşıt 

bir konum almak ikircikli bir pozisyon oluşturmaktadır. Yani bir taraf ne kadar şehre ve 

şehirliliğe dahil ise diğer pozisyon da aynı derece de şehirli olmak ile alakalıdır. İkinci soru 

ise insanlık gelişip dönüşürken, yeni yaşam alanları oluşturulurken var olanın korunmasına 

yönelik ne yapılabilir sorusudur. Bu noktada da popüler bir kavram olan “doğaya dönüş” 

fikrinden azade olarak insanın toprak ve su ile müsemma fıtratını baz alarak konuya 

yaklaşmanın sarih bir bakış açısı sunacağı kanaatindeyim. 

Nihai noktada Kuhlmann çok az cümle kurarak meramını oldukça iyi ve vurucu bir 

biçimde anlatmış görünüyor. Sayesinde modern şehri, insanlığın son yüz yılını yer altından 

köstebeklerin deneyimi üzerinden izliyor ve okuyoruz.  
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Evi Geride Bırakıp Dünyayı Yurt Tutmak: Mavi Çöl Develeri’nde Göçmen Şehir 

Deneyimi 

Hatice Haskul 
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Nasıl ki şehirlerin her biri ayrı bir ruh taşıyorsa şehir deneyimi de şehre, daha 

da önemlisi deneyimleyenin kendisine göre farklılaşır. Bu deneyimleme sürecinde 

kişinin sosyal konumu, yaşanan bölgeyi, ilişkileri, şehirde vakit geçirilen alanları ve 

saatleri belirleyen önemli unsurlardan biridir. Söz konusu, bir göçmenin yahut 

mültecinin kendi vatanının dışında, başka bir şehirdeki deneyimi olduğundaysa çok 

daha zor ve karmaşık bir durumla karşı karşıyayızdır. Bu, Simmel’in arada bir yerde 

duran yabancısından farklı olarak1 muhtemelen bir travmanın eşlik ettiği, coğrafi ve 

kültürel değişimle de pekişmiş bir yabancılık hâlidir. Peki, böylesi bir yabancılık 

durumunda göçmenin şehirle; şehrin ve şehirlilerin göçmenle kurduğu ilişkide bir 

farklılaşma olur mu, olursa nasıl gerçekleşir? Travmatik bir taraf da barındırdığı için 

söz konusu deneyimin dile aktarılması, edebiyatta, özel olarak da çocuk edebiyatında 

bir karşılık bulması mümkün müdür? Bu yazıda, bu sorulardan yola çıkarak Mavi Çöl 

Develeri’nde göçmen şehir deneyimini incelemeye çalışacağım. Kitabın kahramanı 

Lenyo için hatırlayıp üzerine düşünmesi güç, ifadesi ise imkânsız görünen zorunlu 

göç ve başka bir şehir deneyiminin edebiyat aracılığıyla temsil edilmesinin imkânını 

tartışacağım. 

Maro Sfakianopoulou tarafından yazılıp Iris Samartzi’nin yetkin 

illüstrasyonlarıyla okura sunulan kitap, Yorgo Demir tarafından Yunanca aslından 

çevrilerek 2017’de Erdem Çocuk’tan yayınlanmıştır. Üst kurmaca tekniğinin 

																																																								
1 Simmel, metropol hayatıyla ve toplu taşıma kullanımıyla birlikte pek çok insanın kayıtsızlık 
ve yabancılık durumunu deneyimlediğini ifade eder. Dışarıdan gelmiş biri olarak değil aksine 
şehrin içinden bir yabancılık durumudur bu. Bkz. Simmel, Georg. Bireysellik ve Kültür. Çev. 
Tuncay Birkan. İstanbul: Metis, 2009.  



kullanıldığı ve büyülü gerçekçi unsurların bolca yer aldığı kitabın postmodern bir 

masal olduğu söylenebilir. Öyle ki, elli yedi devenin mavi çölden uçmak zorunda 

bırakılarak şehre geçişini ve şehirle karşılaşmalarını okuduktan sonra aslında tüm 

olayların, öğretmenin ayrılıkla ilgili masal ödevini hâlâ yazmayan tek öğrenci 

Lenyo’ya neden hâlâ masalını yazmadığını sormasıyla başladığını anlarız. Dolayısıyla 

okuduğumuz metin, Lenyo’nun ödevidir aslında. Lenyo’nun masalı terk edişi, 

ayrılığı, yeni bir şehirle karşılaşmayı ve alışmayı/kabullenişi konu edinir. İçinde 

bulunduğu gerçeklikten kaçan Lenyo’nun hayallere sığınması, hayalinde de sığınacak 

eğlenceli hikâyeler araması ve bizim eğlenmek, keyif almak için okuduğumuz 

kitabın/masalın da Lenyo’nun hayalinden oluşması nedeniyle iç içe geçmiş hikâyeler 

söz konusudur. Bunlar arasında gezer hep aynı gerçekliğe geri döneriz: Lenyo’nun da 

geri döndüğü gerçeklik olan ayrılık ve eksikle yüzleşme, yas tutma ve yokluğu kabul 

ederek o eksikle birlikte hayatına devam etme.  

Kitapta develer özelinde bir bütün olarak işlenen ayrılık ve yeni bir şehirle 

karşılaşma hâli Lenyo’nun konuşmak ya da düşünmek istemediği bir durumdur: 

Öğretmeni, Lenyo’nun sırtına şefkatle dokunarak sordu: 

-Ayrılıklar seni bu kadar çok mu üzüyor? 

Lenyo, ağzından tek ses, tek sözcük çıkmasın diye dişlerini öyle bir sıktı ki... 

(Sfakianopoulou 24) 

Lenyo ne zaman hüzünlense “gözlerini kapatıp ‘oh!’ diyerek içini çeker” ve 

kendini başka diyarlarda bulur. “Mutlu olmak”,  “gülmek istediği” için hayali 

mekanlara kaçar.  Öğretmeni ayrılıkla ilgili masalını neden hâlâ yazmadığını 

sorduğunda yine aynı yola başvurur:  

Size ayrılıkla ilgili bir masal yazma ödevi verdiğimden beri dört gün geçmiş 

olmasına rağmen Lenyo, sen hâlâ ödevini getirmedin. Zor mu geldi sana? 



Hepimizin başına gelmiştir. Bazen birilerine veda etmek zorunda kalırız... Sen 

de bilirsin, arkanda bıraktığın evine veda etmedin mi mesela? 

Lenyo bir süre durdu, yutkundu ve devam etti:  

- Sebebini bilmiyorum ama sözlerinizden sonra kendimi kötü hissettim. O an 

ortadan kaybolup ayrılık hakkında konuşmayacağım bir yerde olmak istedim. 

(21) 

 Lenyo ayrılıkla ilgili konuşmaktan kaçınsa da döndüğü yer, aslında kaçtığı 

şeyin ta kendisidir. Öyle ki hayalinde/masalında da yine kendi gerçekliği ile 

yüzleşecektir. Bastırılana geri dönmesi ve açığa çıkan şeyin tanıdık olması akla 

Freud’un “tekinsiz” kavramını getirir. Nitekim Freud, başa çıkılamayıp bastırılan 

hislerin, fikirlerin daha sonra farklı biçim ve formlarda kişilerin karşısına tekrar 

çıktığını ve bunun bir tür tekinsizlik hissi yarattığını ifade eder (223). Ancak burada 

söz konusu bir masal olduğu ve gerçekçi konvansiyonlarla yazılmadığı için böyle bir 

yaklaşımla bakmak hata olabilir. Lenyo’nun masalında önemli olan tam olarak 

tekinsizlik durumundan söz edip edemeyeceğimizin ötesinde, belki de bir tekrarlama 

itkisiyle geri dönüşün ve dilin sınırlarının dışında kalan travmatik olayla 

karşılaşmanın gerçekleşmiş olmasıdır.  Bu durumun, dile alternatif olan, onun yerine 

geçebilecek (“double”) olan edebiyat2 aracılığıyla bir anlatı hâline getirilmesi ve 

ancak bu şekilde ifade edilebilmesi de travmadan kaynaklanan dil krizini aşmayı da 

sağlamaktadır. Lenyo ayrılık hakkında konuşamasa ve kendi tecrübesini anlatmasa da 

kurduğu hayal/masal aracılığıyla ona işaret eder. Buradan hareketle develerin şehirle 

karşılaşmasına bakarak göçmen şehir deneyimine dair bir şeyler bulabiliriz sanırım.  

																																																								
2	Edebiyat, gerçekliği dondurup çarpıtması, mevcut anlamı askıya alması ve sürekli bir 
yaratma ve yok etme yetisi sayesinde dilin yerine geçip, ona bir alternatif olarak 
“hakikate”işaret edebilir. Detaylı bir tartışma için, Sarah Kofman’ın “The Double is / and the 
Devil: The Uncanniness of Sandman” başlıklı makalesine bakılabilir.  



Öğretmeni neden hâlâ masal ödevini yazmadığını sorduğunda Lenyo bir oh 

çeker ve kendini mavi bir çölde bulur. Orada gördüğü mutlu elli yedi deveyi 

itirazlarına aldırmadan uçurarak onlarla birlikte gökyüzüne yükselir. Hep birlikte 

şehre doğru uçarlar. “Her devenin yerinde bedeninin şeklinde bir boşluk” kalmıştır, 

çöl artık tanınmaz hâldedir. Lenyo ve develer çölü geçip şehrin “tam kalbine, sıcak 

asfaltın üzerine” (Sfakianopoulou 6) inerler. İndikleri andan itibaren kendilerini bir 

karmaşanın içinde bulacaklardır. Şehirde yaşayan insanlar da en az develer kadar 

şaşkındır:  

Şehirli insanlar şaşkınlıkla onlara bakakaldılar. Hayatlarında ilk kez 

gökyüzünden inip aralarına karışan develerle karşılaşıyorlardı. 

İnsanlardan bazıları korkuyla kaçarak saklandı. Çocuklardan bazıları 

develeri okşamak için yaklaşmaya çalıştı, bazıları da tuzağa düşürerek 

hayvanat bahçesine vermeyi düşündü. Biri, fotoğraflarını çekerken 

develerden en küçüğü flaştan korkup bir arabanın önüne atladı. (8) 

Kitapta bu şekilde ifade edilen karmaşa hâli illüstrasyonlarla de etkili bir 

şekilde gösterilip desteklenmiştir. İnsanların kimi deveden, develer ise insandan 

kaçar. Bilmedikleri bir yerde, ne yapacağını şaşıran develerin kimi evlere girer, kimi 

çatıya çıkar, kimi trafik lambasının tepesinde duruyordur. Kimiyse sokakta gördüğü 

mağazanın vitrininden kendini seyrediyordur. Trafiğe karışan kimi develerse 

zincirleme kazalara yol açar. Tüm bu karmaşa hâli aslında Lenyo’nun kendi hikâyesi 

olmamakla birlikte -yukarıda değinilen sebeplerden yola çıkarak- bir göçmen olarak 

onun şehir deneyimine dair ipuçları verir. Kendi isteği dışında evinden ayrılmak 

durumunda kalmış bir göçmenin henüz gittiği ve alışık olmadığı bir şehirdeki 

tecrübesi de en az çöl develerinin şehirde yaşadığı kadar karmaşıktır. Develerin 

şehirde ne yapacağını bilmez şekilde oraya buraya yönelmesi ve farklı sokaklara 



dağılması, yabancılık ve şaşkınlık hissini pekiştirmektedir. 3 Lenyo’nun kaçtığı 

hayalle birlikte yaşadığı karşılaşma ve gerçekle yüzleşme durumuna, bu 

karşılaşmanın Lenyo için iyileştirici yanına bakmak gerek. Lenyo eğlenmek için 

çölden alıp şehre getirdiği develerle vakit geçirirken sürekli bir ağlama sesi duyar. 

Daha sonra bu ağlayan kişinin öğretmeni olduğunu ve farkında olmadan onun 

eteğinde desen olarak yer alan develeri yerinden ettiğini öğrenen Lenyo öğretmenine 

durumu açıklamaya çalışır. Açıklarken de hep kaçtığı şeyle yüzleşir:  

-Haklısınız öğretmenim, üzülmekten korkmuştum, dedi. O an unutmak 

istediğim bir şeyi hatırladım ve bu beni çok kızdırdı. Evime hiçbir 

zaman veda etmedim, vedalar acıtır.  

Lenyo o kadar çok ağlamıştı ki gözyaşları ile sırılsıklam olan eteği, elli 

yedi tane ayna süslüyor gibiydi adeta.  

O aynalara yaklaşıp yansımasına baktığında kendini olduğundan daha 

büyük gördü ve “ah” diyerek derince bir iç çekti (26). 

Öğretmenine durumu açıklama hâli aslında bir yerde kendini de dinlemeye ve 

anlamaya evrilerek Lenyo’nun o güne kadar kaçındığı vedayı gerçekleştirmesine ve 

yas tutmasına olanak sağlar. Yaşadığı karşılaşma belki o ana kadar vermediği tepkiyi 

vererek yaşadıklarını kabullenmesine imkân tanır.  

																																																								
3Mavi Çöl Develeri’nde develer üzerinden anlatılan göçmen deneyiminin bir benzerini, daha 
doğrudan ifade edilmiş olanını Şahan Şahnur’un Sessiz Ricat isimli romanında görebiliriz. 
Her ne kadar çok farklı zamanlarda ve çok farklı biçimlerde yazılmış olsalar da Sessiz 
Ricat’te tehcir sonrası dönemde İstanbul’dan göç etmek durumunda kalan ve Paris’e gidip 
yerleşen ana karakter Bedros’un yaşadığı şaşkınlık ve yabancılık hissi, Lenyo’nun develer 
aracılığıyla okuduğumuz deneyimine oldukça yakındır. Bedros’un bazen şaşkınlık, bazen 
hayranlık ve çoğu zaman korku ve yabancılık hissinin anlatıldığı şiire yaklaşan iki sayfalık 
bölüm için romanın 35 ve 36. Sayfalarına bakılabilir. bkz. Şahan Şahnur. Sessiz Ricat. Çev. 
Meral Aktokmakyan ve Artun Gebenioğlu. İstanbul: Aras, 2016. 
 



Bu vedadan ve Lenyo’nun ayrılığı kabul edişinden sonra öğretmenin eteği eski 

çöl görünümünden uzaklaşarak “adeta yeryüzüne dönüş[ür]” (28) ve elli yedi devenin 

her biri birbirini iterek boşlukları tekrar doldurur:  

-Bakın  evimizdeyiz, diye bağırıyordu devecikler.  

-Bakın nasıl da alabildiğine büyüdü yerimiz, bütün dünya evimiz oldu 

.(28) 

Develer, yeryüzündeki bütün renkler üzerine dağılarak birbirlerini kaybetme 

kaygısı taşımadan, huzurlu bir şekilde yaşarlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

hususlardan biri evin karşısına yeryüzünün, daha önceki karmaşık şehir deneyiminin 

karşısına da huzurlu bir hayatın yerleştirilmiş olmasına rağmen Lenyo için eksikliğin 

giderilmiş değil kabullenmiş olmasıdır. Öyle ki, Lenyo, deamında ayrılığı kabullenip 

büyüdükten ve bir öğretmen olduktan sonra da “ne zaman mutluluk ve hüzünden 

ağlayacak olsa yanaklarına kumlar birik[tiğini]” öğreniriz (30). Dolayısıyla, daha 

önce develer için özlemin, eve olan hasretin göstergesi olan kumlar Lenyo için hâlâ 

aynı şekilde işliyordur.  
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Tersine Dünya: Kırmızı’nın Mirası Masalında Gılgamış’ın Ayak İzleri 

Didem Arvas B. 

Kritik 1 

Masallar, tıpkı kar küreleri gibi kendi dışına kapalı görünen ama içinde sonsuz bir 

döngünün yaşandığı âlemlere açılırlar. Bu etkiyi yapan, masalların belli bir çerçeve içinde 

yinelenen kalıplar ve motiflerle kurulmuş olmasıdır. Fakat her ne kadar kapalı devrelere 

benzeseler de, masalların birbirinden tuhaf ve karmaşık denebilecek yollarla yaşadığımız 

gerçekliğe bağlandığını görürüz. İşte Kırmızı’nın Mirası, bu yolların sonunda nasıl hayata 

çıktığını gösteren bir masal olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu yazı, Kırmızı’yı yaşanan dış 

gerçekliğe bakan veçhesiyle incelemek dışında bir şey daha yapmaya yeltenecektir. Bu da 

Kırmızı’nın Mirası’nın metinsel bir bağlamda öncü bir mit olarak görülebilecek Gılgamış’a nasıl 

bağlandığını, her iki metni birbirine aşina kılan yapısal özellikler ve metaforik anlatım unsurları 

üzerinden yorumlamaktır. Dolayısıyla bu çabanın haddi, Kırmızı’nın Mirası’nın özgül varlığıyla 

masal evreninde işgal ettiği yeri çözümleme arzusu ile bahsi geçen masalları farklı bağlamlarda 

buluşturacak ve belki başka biçimlerde tanıştıracak olan yeni anlam mecraları bulmaktır. 

Arthur A. Brown “Storytelling, the Meaning of Life and The Epic of Gilgamesh” 

makalesinde masalların bizim onlara yüklediğimiz belirli bir tarihselliği üstlenmek zorunda 

olmadıklarını aksine içinden çıkılamayan ontolojik meseleleri sezdiriş biçimleriyle kavrayan, aklı 

hükümsüz kılan bir tarafları olduğunu söyler. Şöyle devam eder: “Masallar bizi “herhangi bir 

şeyden” haberdar etmek zorunda değildirler, bir şeyin bilgisini verir ya da bunun aslında 

mümkün olamayacağını gösterirler” (Brown, s.2). Mesela, Gılgamış masalında ya da efsanesinde 

insanın ontolojik varoluşu ve faniliğine dair ortaya attığı meselelerde bu çizgiler olduğu 



görülmektedir. Bununla birlikte 4000 sene önce yazılmış, söylenmiş Gılgamış’ın -öyle bir 

zorunluluğu olmasa da- bizi bihaber olduğumuz bazı “şeylerden” haberdar ettiği yadsınamaz. 

Ancak bunlar bizim kolaylıkla anlayabileceğimiz ya da tespit edebileceğimiz türden “şeylerdir”. 

Bu özelliği Gılgamış’ı antropolojik bir bilgi kaynağı olarak kolaylıkla tüketilebilmeye aday bir 

metin yapar. Oysa masalların Brown’ın iddia ettiği gibi, bir de bize, yaşadığımız gerçekliğe dair 

anlamlandıramayacağımız “şeyler” olduğunu hatırlatan metinler olmak gibi bir özellikleri vardır. 

Masallar irfana ve hikmete açılan yolları gösterirken belli bir sırrın -insan olmanın ne ifade ettiği 

ya da hayatın anlamı gibi- başını beklerler ve kimi zaman Gılgamış örneğindeki gibi tam olarak 

anlayamayacağımız şeyleri kovalamamızın temelinde yatan faniliğimizle uzlaşma arzumuzu 

yansıtırlar.  

Kırmızı’nın Mirası ’na bu açıdan yaklaştığımızda masalın ilk sayfasından itibaren felaket 

ve kaybın yarattığı travma ve yalnızlığa eşlik eden duygu durumlarını fark edebilir, Kırmızı’nın 

bayılması gibi semptomların gelenekten kopuşun yol açtığı belleksizliğin bir dışavurumu 

olduğunu görebiliriz. Nitekim Kırmızı’nın ayrılık hikâyesine hâkim olan sıla hasreti ve kavurucu 

özlem tam aksine geçmişe, geleneğe ve hatırlamanın yerine geçer. Bu durumda masalın 

“unutulmuş” sayfa numaralarını da insanın yara almış hafızası olarak düşünebiliriz. Ya da bu 

rakamların sadece masal gerçekliğini kıran etkisinden dolayı okuru bütün dışsallığından arındırıp 

masalın iç ritmine dönmeye çağırmak için metinden eksiltilmiş olabileceği akla gelir.  

Masalları yaşama bağlayan yol bu noktaya kadar bahsettiğim masalın yapısal özellikleri 

(sözlü geleneğe ait yinelenen motifler ve kalıplar) ve metaforik anlatım unsurları dolayımıyla 

kurulur. Bunlara eklemlenerek masalsı söyleyişe damgasını vuran ritim duygusu masallara 

hayatiyet kazandıran bir unsurdur. Hatta şiirimsi söyleyiş, masalların belleğe kazınması için bir 

bakıma gereklidir. Çünkü zihin, şiirdeki iki unsuru haizdir: Bunlardan biri sanki kalp atışı gibi 



masalda yankılanan ritim, ikincisi ise metaforik anlatımdır; zira insan zihni metaforlarla düşünür. 

Kırmızı’nın Mirası’nın bu ritmi ahenkli dizeleriyle bulmuş olması “trubadur” geleneğini sürdüren 

ozanları yankılarken, kimi dizelerde göze çarpan iri puntolar ve yazı karakterlerinin bold tipi ile 

vurgulanması okura farklı tonlarda konuşan bir metinle karşı karşıya olduğunu söyler.  

Gılgamış ve Kırmızı’nın Mirası arasındaki ortaklık, kahramanın büyüme hikâyesine 

damgasını vuran masalsı yapılar ve motifler arasındaki paralelliklerle kurulur. Özetle, Gılgamış 

ve Kırmızı’nın şahsında kahramanın büyüme izleği, kahramanı test eden çeşitli masalsı trükler 

sayesinde insanın tekâmülüne işaret eden temayı kurar. Kırmızı’nın kahramanlığını test eden 

aşamalar, insanların ya da hayvanların değil; tabiatın meydan okumaları üstüne kurulur. Yaşadığı 

serüven boyunca Kırmızı’yı test eden her olay tıpkı Gılgamış’taki gibi üç kez tekrarlanır. Kırmızı 

üç kez sefere çıkar ve üç kez bu yolculukta anlatıcıya göre çok yorulduğundan/ acıktığından/ 

üşüdüğünden (belki de umudunu kaybettiği an) bayılır ve kendini farklı bir yatakta, farklı bir 

diyarda bulur; ama istisnasız her seferinde de karşılaştığı insan toplulukları ve bir arı kolonisi 

tarafından kabul görür. Elbette kahramanı test eden olayların niteliğine baktığımızda arada bazı 

önemli farklılıklar olduğu da ortaya çıkar. Mesela Gılgamış, Beowulf gibi masalların tipik 

özelliği kahramanın yeraltına inerek düşmanıyla göğüs göğüse çarpışmasıdır. Kırmızı’ya 

baktığımızda ise bunun yerini doğanın çetin şartlarının, fırtınaların ve felaketlerin aldığını 

görürüz. 

4000 yıl arayla yazılmış-söylenmiş Gılgamış ve Kırmızı’nın Mirası’nın semavî metinlerde 

geçen Yaradılış efsanesini yankılamaları, yapısal özelliklerinin yanında dikkat çekici bir başka 

ortaklığa işaret eder. Bunun yanı sıra Gılgamış sözlü kültürde yerini aldığı sırada henüz Yaradılış 

efsanesinden söz eden semavi dinlerden hiçbirinin olmaması meseleye bambaşka bir boyut 

getirir. Gılgamış’ın serüveninin çeşitli aşamalarında, Eski Ahit’te Tekvin “Yaradılış” (Genesis) 



bahsinde geçen “Aden Bahçesi”, “Nuh Tufanı” ve “Babil Kulesi” gibi evrendeki yaşamın 

kaderini değiştiren efsanelere yer verilmesi belki de o kadar da şaşırtıcı değildir; zira Gılgamış 

kurduğu tekilliklerle yaşamın felaket ve yıkım, ama aynı zamanda tekerrür ve teceddüt hikâyesini 

anlatır. Benzer bir felaket Kırmızı’nın Mirası’nda Kırmızı’yı yaşadığı yerden, yuvasından 

kopararak yalnızlaştırıldığında görülür. Görüldüğü gibi yaradılış anlatısının hüznü iki masalın da 

en derin katmanlarına kadar işlemiştir. Gılgamış ve Kırmızı’nın yalnızlığı gittikleri yeni yerlerde, 

karşılaştıkları yeni durumları anlamaya ve uyum sağlamaya gayret ederken nedense daha da 

büyür. Semantik anlamda bu duygu durumu her iki metinde de baskınlaşarak eve dönebilmek için 

kahramanların karşılarına çıkan her güçlüğe neden ve nasıl göğüs gerdiğini açıklamak için 

kullanılır. Gılgamış ve Kırmızı işte bu zorluklara karşı meydan okurken durdukları yer gibi 

kendileriyle ilişkileri de değişir. Yuvalarına dönmeye çalışırken ama aslında kendilerini ararken 

gördüğümüz iki kahramanın eve dönme deneyimlerinde insan olmanın manasına dair muğlak 

izler bırakır. Mesela binlerce yıllık kalıpların içinde ve otoriter anlatıcının bakışından anlatılan 

Gılgamış gibi bir kahramanın bile nihaileştirilemeyen, kendi kendine değişim kapasitesine sahip 

bir karakter olarak kendini ortaya koyduğunu görürüz. Bu durum masalların kapalı dünyasına 

koşut olmakla birlikte anlatısallık açısından mühim bir noktaya ışık tutar: Sanatsal mimesis yani 

temsil; yansıtır, ancak sanatın aynası yansıtırken farklılaşma (différance) hareketinde olduğu gibi 

kendi mutlaklaşmasını engelleyebilir. Kırmızı’nın yazarı Sezai Ozan Zeybek masal kahramanını 

güçlü bir kadın figürü olarak belirlemesinin gerekçesini “kadınların evlenmek dışında işler 

yapabildiği, adaletin kırılgan olduğu ve tesisi için mücadele gereken dünyalar” kurmak ihtiyacı 

olarak açıklar (Tekin, s.y.). Ancak metin  yazarın kadını, masalın merkezine taşımak arzusunun 

ötesinde onu sözün ve hafızanın merkezine taşımaya yöneldiğini gösteren imalar taşır. Bu ise eril 

ve adaletsiz dünyayı kadınların ve onlardan farklı canlıların sesleriyle, yan yana ve bambaşka 

varoluşlarıyla doldurabildiği tersine bir dünya tasavvuru sunar. Nitekim Kırmızı’daki anlatıcı 



pozisyonu, evrendeki canlılar arasında insan, hayvan vb. arasında kategorik olarak ayrım yapmaz. 

Bu bağlamda anlatıcının Kırmızı’nın kavmini, birbirine benzemeyen  ama sözün müşterek olduğu 

bir topluluk olarak betimlemesini, kolektif ve farklı bir toplum tasavvurunun yansıması olarak 

okumak gerekir. Bunun ötesinde Kırmızı, farklı mahluklar arasındaki ortaklığı dil mirası 

üzerinden kurar, ama dil yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, bir tanı(ş)ma ve hikmet yolu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gılgamış ve Kırmızı’nın Mirası metinleri arasındaki temel farklılık ise kahramanlık 

anlatısının kuruluşu arasında meydana çıkar. Gılgamış’ta önce kendini sonra kahramanını tanıtan 

anlatıcının aksine Kırmızı’daki anlatıcı, kendini ve kahramanı takdim etmeden önce bakışını 

topluluğa çevirir. Bu masal, topluluğun masalı olarak başlar, öyle de biter: “derler ki eskiden 

bütün dünyanın sözü bir, dili birdi” (Zeybek, 2). Anlatıcı bu girizgâhtan sonra Babil Kulesi 

yıkılınca sözün yere düşmesiyle birlikte insanların ve dillerin birbirinden nasıl ayrıştığını anlatır. 

Başlarına gelen felaket sonrasında kendi aralarında bölünerek yalnızca kendi dillerinde ve 

kendileri gibi olanlarla konuşmaya başlayan insanlar, birbirlerinden de, diğer canlılardan da, 

dünyanın geri kalanından da koparlar. İşte bu kopuş sırasında anlatıcı, bir grup hayvan ve insanın 

Babil Kulesi yıkılmadan önce “kötü gidişi önceden görerek” kendilerine yeni bir vatan 

kurduklarını söyler (5). Masalda anlatılan Babil efsanesi, yine kutsal metinlerde geçen “Nuh 

Tufan”ındaki kaçış hikâyesi ve tıpatıp Nuh’un Gemisi’ni anımsatan bir göç hikâyesiyle (farklı tür 

ve değişik ırklardan gelen insan ve hayvanların oluşturduğu kavimler göçü) tamamlanır. Bu 

örneklerin gösterdiği gibi Kırmızı’nın Mirası, Gılgamış’tan farkını esas olarak kahramanın bu 

âleme sahiplik eden tabiatla olan ilişkisine odaklanarak ortaya koymaktadır.  

Bu noktaya kadar dillerin parçalanması hikâyesini aktaran anlatıcı sözü yaradılış 

anlatısının kayıp kısmına getirir:  Efsanenin unutulan kısmında, aslında “herkesin herkesi” yani 



“saksağanlar, arılar, atlar, keçiler ve kurtlar”ın birbirlerini ve insanları anlayabildiği bir dünya 

tasavvuru vardır (8). Masal anlatısı açısından ise efsanenin bu kayıp parçası, antroposentrik 

(insan merkezli) masal anlatısından çıkışı sembolize etmektedir. Kırmızı’nın arka kapağında 

yazarın “mülk değil, yoldaş” olarak görülen bir hayvan vurgusu yapması ise iktidarı teğet geçen 

bir seçimin kanıtıdır. Halbuki Gılgamış’ta bunun aksine anlatıcının kendini yücelten tavrı ve 

kahramanın kendine bakışı ile belirlenen insan merkezli anlatı mevzuu bahistir. Bu masalda 

insandan farklı olan tek canlı Enkidu’nun (yarı insan yarı canavar) bile ehlileştirilmesiyle 

sonuçlanır. 

Bu felaket ve göç hikâyesinin öznesi olarak masala giren Kırmızı’nın hayvanlara duyduğu 

içten bağlılık, onu sıra dışı bir kahraman kılacak özelliği de bahşedecektir ona. Kırmızı’yı başka 

diyarlarda, durmaksızın evine çağıran özlem motifi, insanlarla olan ilişkisinden ziyade 

hayvanlarla olan dostluğu üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda klasik masal biçimini takip eden 

Kırmızı’nın Mirası’nda en dikkat çeken masalsı trük, topluluktan kopuşunun bir yandan 

Kırmızı’yı bir serüvene hazırlaması, diğer yandan da masaldaki vurgulanan sıla hasreti ile 

“arayış” motifini belirliyor olmasıdır. Böylece yüreğindeki yuva özlemine dayanamayıp kendini 

attığı denizlerde Kırmızı’nın karşılaştığı koşullar her seferinde daha da çetinleşir. Buna karşılık 

suyun üstünde kullandığı araç da değişir-gelişir. Koşullarla araç arasındaki eşitliği bozan 

Kırmızı’nın kendini daha güçlü hissediyor olmasıdır. Üstelik farklı bir okuma yaptığımızda, alete 

yansıyanın kahramanın yani Kırmızı’nın tekâmülü olabileceği de ortaya çıkar. Neticede üçüncü 

kez yuvaya dönmeye teşebbüs ettiğinde daha önce olduğu gibi bayılmak yerine direnir ve 

sonunda evine ulaşır. Arayış sürecinde Kırmızı üç farklı diyar gezer, her seferinde de birbirinden 

farklı gelişmiş özelliklere sahip üç farklı toplulukla temas kurar ve onların hayvanlarla ortak 

yaşama deneyimine geçmelerini sağlayacak bir miras bırakır. Anlatıcı bunu “bugün bizim 



bildiğimiz dünya, işte bu Kırmızı’nın Mirası” diyerek ifade eder (49). Bu paralelde Kırmızı’nın 

girişimleri, dokuma, gıda üretimi ve ulaşım alanlarında insanların hayatlarını büyük oranda 

değiştirecektir. Ancak, Kırmızı’nın dünyaya bıraktığı asıl miras, kadim işbirliği ve birlikte yaşam 

kültürü olacaktır.  

Masal kahramanlarının serüveni, masalı anlatılmaya, dillerde dolaşmaya değer kılan unsurudur. 

Örneğin Gılgamış’ta kahraman kendini tükettiği macerasından döndükten sonra bir miras bırakır 

ve bu sözdür ya da sözdeki hikmettir. Kırmızı’nın Mirası’nı sıra dışı kılan ise masal boyunca 

Kırmızı’yı hep başkalarının masalını dinlerken görmemizdir. İlk defa konuşan değil, daha çok 

başkalarını dinlerken görülen ve nihayet masalın sonunda “dinlediği bütün hikâyelerin toplamı 

insanların hayatı eden bir hikâyeyi anlatan bir masal kahramanı ile karşı karşıyayızdır (49). 

Kırmızı’nın dinlediği ilk masal, dostu uzun yeleli kara kısrağın anlattığı ormanın masallarıdır. 

Daha sonra gittiği diyarlardan ayrılırken uğurlama seremonisinin bir parçasıymışcasına insanlar 

ona bildikleri masallar anlatmış, Kırmızı da dinlemiştir. Zaten ona verebilecekleri yegâne hediye 

budur. Hikâyeler aracılığıyla gerçekleşen tecrübe aktarımı,  Kırmızı’yı ilk olarak karşılayan 

“çıplak” insanlar için  (belki daha sonra kolonyal işgale maruz kalacak olanlar) ve sonraki 

seferinde karşılayan “dünyanın uzak köşesindeki kaba ve fukara insanlar” (belki sahip oldukları 

kadırgalar ile kolonyal düzeni kuracak olanlar) için sahip olunan tek kıymettir (16, 39). Kırmızı 

da onlar için bunu yapmıştır zaten. Hep masal dinlerken Kırmızı’nın “eylediği masal” kadim bir 

yaşamın fragmanlarını toplayıp önümüze bir miras gibi bırakmıştır. 

Buraya kadar masalın mantıksal düzleminde bir sıkıntı görülmez, ancak insanların 

Kırmızı’yı uğurlarken ona nasıl hikâye anlatabildikleri sorusuna masalın içinde kalarak bir yanıt 

bulmak güçtür. Çünkü anlatıcının söylediği gibi eğer “insanların hafızaları olmadığından, 

hayalleri de mahdut” (20) hâle gelmiş ise bu insanların hikâye anlatma yetilerinin de sınırlı 



olması gerekir. Daha önce anlatıcı  arıların insanlara kıyasla dedelerinden dinledikleri efsaneleri 

unutmadıklarından “hafızalarının eksiksiz” olduğunu söylememiş midir (19)? Bu durumda olsa 

olsa anlatılan hikâyeler bir tecrübe aktarımından ibarettir ya da Kırmızı aralarına karıştığı 

insanlarla hayvanların kadim bir geçmişi olduğunu hatırlatarak insanların hayallerini 

canlandırmış ve hikâyelerine ilham vermiş olabilir. Ancak ne olursa olsun burada masalın bize 

verdiği ipuçlarıyla örtüşmeyen bir gerçek, bir boşluk vardır. Bu boşluk ancak metnin sınırlarını 

aşıp onu aşırı yorumladığımızda anlamlandırılabiliyor. Dolayısıyla, tek çıkış yolu insanların, 

Kırmızı’yı uğurlarken ona mukabele etmek için “bildikleri” ama aslında “hatırladıkları” masalları 

anlattığını düşünmek kalıyor. Bu açıdan bakarsak insanlar unutmuştur, ama Kırmızı da onlara her 

şeyi anlatmamıştır: “İnsanlar güleçti, dosttu; ama hafızaları olmadığından hayalleri de mahduttu. 

Geçmişin bazı izlerini kâbus zanneder, akıllarının almadığından korku duyarlardı. Kırmızı o 

yüzden bildiklerini kendine sakladı” (20). Bu muğlak bir ifade olmasına rağmen bütün masalın 

en can alıcı cümlesidir. Bu yüzden de üzerinde dikkatle durmak gerekir. Anlatıcı, insanların 

hafızalarını nasıl kaybettiklerini yaradılış efsanesine dönerek daha masalın ilk sayfalarında 

açıklamıştır. İnsanın yaratılışında hayvanlarla kurduğu ortaklığı unutması, belleği hükümsüz 

kılan “hafıza-i beşer nisyan ile malûldür” sözünü doğurmuştu. Unutuşta gizlenen yaratılış 

anlatısının hüznü iki masalın da en derin katmanlarına işlemiştir (Zeybek, 4). Bunun için 

“evrendeki son ortak yaşamı” kurmuş Kırmızı’nın kavminin “uzun yeleli kara kısrağı”, bu 

dostluğa aşina olmayan başka bir toplulukta yalnızca “uzun bacaklar” diye anılacaktı (42). Ya da 

arılar artık dostluğuna dair bir şey hatırlamadıkları insanları, “onparmaklar” diye çağıracaktı (32). 

Masalda Kırmızı’nın bu sırrı saklamasının nedeni bu mutlak unutuş olarak gösterilir. Çünkü 

masala göre insan bir kez böyle unuttuğunda hayvanlarla ortak ve eşit bir yaşamı ancak 

“kâbuslarda” mümkün kılabilirdi. Kırmızı ise insanların tabiatın sırrına vâkıf, hayvanlarla 



konuşabilen bir insan gördüklerinde “korkacaklarını” ve korktuklarında neler yapabileceklerini 

sezmişti. 

Kırmızı’da bellek ve hayal gücü arasında kurulan ilişki metindeki hafızasız insanların 

hikâye anlatması durumunu tartışmalı hâle getirecek kadar doğrudan kurulmuştur. Öyle ki bunun 

gelenekteki bir kırılmaya, daha sonra masalın ve geçmişin birbirleri üzerine kapandığı kör bir 

unutuşa işaret ettiği söylenebilir. Bu körlük, Kırmızı’yı korkutan şeyin ta kendisidir ve aslında 

evrendeki canlılar arasındaki anlaşmanın insanlar tarafından tek taraflı olarak bozulduğu noktada 

başlamıştır. “Ama derler ki o bırakıp gidince ilk bozan insanlar olmuş anlaşmayı” (50).  

Temanın bu dramatik ifade edilişinin başka bir anlamı daha vardır. Bu da anlatılmakta 

olan masalın yuvasına, dostlarına kavuşan Kırmızı’nın masalı olduğunu ve anlatıcının bu masalı 

dinlemiş olmasıdır. Dolayısıyla Kırmızı’da geçmişlerinin kayıp parçalarıyla birlikte insanların 

hatırladıkları masalları anlatma arzusu önümüze yazıya, hafızaya, söze, kadına ve unutuşa dair 

önemli meseleler koymaktadır. Bu anlamda yazarın Kırmızı’ya dair sarf ettiği sözler yeterince 

açıktır: “Gelişme ve büyümenin bedelini kimler ödedi? Modernliğin Avrupa’dan ibaret olmayan 

kolonyal tarihi nasıl anlatılabilir? Yahut diğer canlıları gözeterek kullandığımız bazı kavramların 

kör noktalarını (insan hakkı, demokrasi, ilerleme…) nasıl sorgulayabiliriz? Sanıyorum kitabın 

düşünsel arka planı bu” (Tekin, s.y.).  

Sonuç olarak bir hikâyenin gerçek yaşama duyarlılığımızı yeniden uyandırması, hikâyede 

ne olduğundan, yani olayların gerçekten vuku bulup bulmadığından ve insanların gerçekten var 

olup olmadığından bağımsız, bu hikâyenin nasıl ortaya konduğu-dilin konvansiyonlarını nasıl 

kullandığı, hikâyelerin başlangıçları ve sonları, betimlenmeleri, karakterler, özetle hikâye 

anlatıcılığına bağlıdır. Öyleyse, Kırmızı’nın masalını dinleyen anlatıcının sonra dönüp bize bu 

hikâyeyi anlatmasının somut bir anlamı vardır. Kırmızı, mirasını bırakıp gittikten sonra insanın 



çiğnediği anlaşma, hikâyenin ve anlatının sonunu getirmiştir. Çünkü her şeyden evvel insan, 

kendi yaratılış hikâyesini unutmuştur. Buna karşın bunun hâlâ unutulmadığını, anlatıldığını 

gösteren metin, sanki tersinden gösteren bir ayna gibi bizi kendi yaşamlarımıza döndürür. Çünkü 

gerçek dünya yani böyle geleneklerin olmadığı, adlandırılamayan, temsil edilemeyen dünya, 

kendi deviniminde, varlığın erişilemeyecek katmanlarında yaşanmaktadır. Kırmızı’nın Mirası 

gibi masallar yaşadığımız gerçeklikle ontolojik bir mecra üzerinden temasa geçerek, çoğumuz 

için akıl erdirilmez ve anlamı ölçülemez olan “insan yaşamını” tersten göstermektedir.  
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İnsan Olmak Utanılacak Bir Şey Midir? Frank Tashlin Kitaplarında İnsan Olmak 

Ayşenur Gülsüm  

Kritik 2 

 Warner Bros., Disney gibi önemli stüdyolarda çizgi filmler hazırlayan, 

Hollywood’a yerleşerek pek çok meşhur komedi filminin senaristliğini ve yönetmenliğini 

üstlenen Frank Tashlin’in kaleme aldığı sayılı çocuk kitaplarından ikisidir Ayı Olmayan Ayı 

(1946) ve Yüzünde Güller Açan Keselisıçan (1950). Her iki metnin hayranlık uyandıracak 

güzellikteki illüstrasyonları da Tashlin’in kendisine aittir. Bu kitapları özel kılan ise konuları 

itibarıyla, şimdiye dek alışık olduğumuz çocuk kitaplarından farklı bir yerde durmaları: 

Tashlin, Ayı Olmayan Ayı’da sanayileşme, Yüzünde Güller Açan Keselisıçan’da ise 

şehirleşme temiyle; benlik, kişilik, sosyal kimlik gibi meselelere dikkat çeker.  

 Çocuklar için bu konu ve temalarda kitaplar üretmenin ne denli ustalık ve cesaret 

isteyeceğini tasdik etmek, elbette benim yetkinliğimi aşıyor. Ben bu yazıda, neredeyse 

birbirinin aynı kurguya, anlatı dili ve yazınsal derde sahip iki kitabın, finalde nasıl tezat 

hisler bırakabileceğini tartışmak istiyorum. Niçin Ayı Olmayan Ayı’yı okuduğumda içim 

umutla dolarken, Yüzünde Güller Açan Keselisıçan’ı okuduğumda insan olmaktan 

rahatsızlık duyduğum üzerine çok düşündüm. Hâlbuki anlayışsız, düşüncesiz ve hatta bencil 

“insanlar” her ikisinde de vardı. Aradaki fark, sade bir okur olarak ayı karakteri ile özdeşlik 

kurabilirken keselisıçanla kuramamamdan kaynaklanıyordu. Fakat bunu birinde başarırken 

neden diğerinde yapamıyordum? Bu sorunun cevabını ve kitapları bu kadar etkileyici yapan 

detayları biraz açmak isterim.  

 Anlatıyı Kuvvetlendiren Karşıtlıklar 



 Ayı Olmayan Ayı, ilk olarak 2013 yılında Hayykitap tarafından dilimize çevrilir. 

2017 yılında ikinci kitap Yüzünde Güller Açan Keselisıçan ile birlikte, bu kez Redhouse 

Kidz aracılığıyla okura ulaşır.1 

 Her iki kitap da benzer şekilde başlar: Kahramanları kendi doğalarında, oldukları 

gibi olmaktan mutlu görürüz. Ayı başını kaldırdığında güneye doğru göç eden bir kaz sürüsü 

ve ağaçlardan hafifçe düşen yapraklar görür, kış uykusu vaktinin geldiğini anlar. Onu 

mağaranın hemen önünde ya da içinde görmeyiz mesela, uzaktadır, yürümektedir. Mağara 

ve ayı arasına çizilmiş bu uzaklık, onun ağır ağır yürüdüğünü hissettirerek doğanın 

sakinliğini vurgular okura. Keselisıçan ise kitabın odağındaki gülümsemesiyle tanımlanır 

daha en başta: “Günlerce dalda kuyruğundan asılı gülümser, gülümser ve yine gülümserdi. 

Koca ormandaki en mutlu, en güleç yüzlü, kuyruğu en güçlü keselisıçandı o” (Tashlin 12).  

 Tashlin’in anlatı dilini en çok kuvvetlendiren özellik, karşıtlıklara sıklıkla 

başvurmasıdır ki her iki kitapta da sanayileşme ve şehirleşmenin karşısına doğayı 

koyduğunu görürüz. Bu doğa, kırsal yaşam, köy hayatı değil; tamamıyla insansız bir sahadır. 

İlk sayfalarda resmedilen bembeyaz karların yerini kara kara fabrika dumanları, nazlı nazlı 

yere düşen yaprakların yerini durmadan çalışan makine dişlileri alır zamanla. Ormandaki 

sadelikten kaotik fabrika/şehir çizimlerine, durağanlıktan harekete geçmek, okuru rahatsız 

																																																													
1	Eseri, her iki yayınevi için de aynı çevirmen dilimize kazandırır. Fakat ikinci kitabın isim tercihinin 

ilki kadar etkileyici olmadığını ve orijinalinden uzaklaşıldığını düşünüyorum. The Bear That Wasn’t 

ve The Possum That Didn’t kitapların orijinal isimleridir. İlk kitabın isim çevirisi, ayının verdiği 

kimlik mücadelesini olmak-olmamak (to be) iması üzerinden çok güzel yansıtırken; “yüzünde güller 

açan” ifadesinde orijinalindeki did not’ın karşılığını, keselisıçanın başarısızlıkla sonuçlanan insanları 

inandırma mücadelesini göremeyiz. Yazarın bilinçli bir tercihle yarım bıraktığı bu cümle-

başlıklardan ikincisi için seçilen “yüzünde güller açmak” sevimliliğinde bir ifadenin, Frank 

Tashlin’in eleştirel üslubuna ters düştüğünü, bir başka çocuk kitapları editörü İsmail Keskin daha 

önce vurgulamıştı. Buna ek olarak, metin içerisinde okurun karşısına çok sık çıkan bu uzun ifadenin 

anlatıdaki akış hızını da ağırlaştırdığını düşünüyorum.  



etmek üzere kurgulanmış Tashlin eleştirilerinden biridir. Tam burada şu noktayı da 

hatırlamakta fayda var: Her iki hayvanı da başlangıçtaki doğa çizimlerinde sayfanın 

odağında ve oldukça büyük görürüz. Şehre vardıklarında ise küçülmüş, benzerleri arasında 

ayırt edilemez hâle gelmiş, hatta kaybolmuşlardır. Tashlin, çizimleriyle de “bu çağda var 

olabilmek” konusuna ince ve trajikomik bir eleştiri getirir. 

 Ayı Olmayan Ayı’daki olmak-olmamak karşıtlığına ek olarak, keselisıçan 

hikâyesinde gülmek-üzgün bakmak zıtlığı okurun karşısına bir çeşit alışkanlığı kırma 

biçiminde çıkar. Viktor Schlovsky’nin “Art as Technique” başlıklı makalesinde açıkladığı 

üzere kurmaca metinlerde kullanılan çeşitli alışkanlığı kırma yöntemleri vardır (aktaran Esen 

183). Keselisıçan’ın daldan sarkarken gülümsediğinde ağzının yukarı değil, aşağı kıvrık 

olması, gülümsediğine insanları ikna etmek istediğinde ise “Ağzın gülmüyor” (Tashlin 18) 

cevabıyla karşılaşması, tüm anlatının seyrini değiştirecek tezattır. Aynı zamanda kurgusuyla 

okuru şaşırtmayı başarır ve ona şimdiye dek aşina olmadığı bir hikâyeyle karşı karşıya 

olduğunu hatırlatır.   

 

 Antroposentrik Zihniyetin Hak İhlali 

 Her iki anlatı da antroposentrik (insan-merkezli) zihniyetin hak ihlali ile başlar: 

Ayı, kış uykusundan uyandığı sabah mağarasının “TAM ÜZERİNE kurulmuş büyük, 

kocaman, devasa bir fabrika” (16) ile karşılaşır. Keselisıçanın hikâyesi ise daha trajiktir, onu 

kuyruğundan asılı olduğu ağacı kökünden sökerek ve elbette yine rızasını almadan 

götürürler şehre. Ayıya aslında kim olduğunu söyleyen de, keselisıçana “bir iyilik yapıp” 

yüzünü zorla güldürmeye çalışan da aynı insanoğludur. Fakat Ayı Olmayan Ayı’daki insanlar 

kitabı bitirdiğinizde sizi rahatsız etmez. Zira onlarla değil, ayıyla özdeşlik kurmuşsunuzdur.  



 Bunun ilk sebebi, adım adım, yavaş yavaş ayının çaresizliğine şahitlik etmenizdir. 

Sırasıyla ustabaşından genel müdüre, üçüncü başkan yardımcısından ikincisine ve 

birincisine, son olarak da başkanın huzuruna “çıkarılan” ayı ile birlikte siz de kendinizi ifade 

etme ihtiyacı duyarsınız. Masadaki telefonların, odadaki sekreterlerin, duvarlardaki varaklı 

çerçevelerin sayısının her odada biraz daha arttığı bu hiyerarşik düzen içerisinde, kim 

olduğunu bilen ayının zamanla kendinden şüphe etmeye başladığını sezersiniz. Genel 

müdürün odasında masaya abanıp kim olduğunu haykıran ayı gitmiş, yerine; başkanın 

odasında küçülen, sesi cılızlaşan bir ayı gelmiştir. Ayının ayı olduğunu çok iyi bilen okur 

için bu haksızlığa direnç göstermek ve ayının tarafını tutmak elbette kaçınılmazdır.  

 Benzer bir haksızlık keselisıçan hikâyesinde de yaşanır. Aslında yüzü gülen 

keselisıçan, dala kuyruğundan asıldığı için doğası gereği ters durmaktadır ve gülen ağzı 

üzgün gibi görünmektedir. Keselisıçanı güldürmek için azimle mücadele eden insanların 

tarafını tutmazsınız, çünkü ayı hikâyesindeki gibi acıklı bir hadise değil, olsa olsa acıklı bir 

güldürü vardır karşınızda. Şayet keselisıçan üzgün olsaydı ve insanlar onu mutlu sansaydı, 

muhtemelen bu çok daha acıklı bir hikâye olurdu ve okurun kahramanla özdeşlik kurması 

biraz daha kolaylaşırdı.   

 Kim Olduğunu Unutmamak 

 Ayı ile özdeşlik kurmayı kolaylaştıran bir diğer sebep ise onun kim olduğunu 

unutması, başkalarının sözüne hak vermesidir. Çocuk okur için sanayileşme, dişli 

makinelere geçiş, toplumda işçi sınıfının oluşması gibi tarihsel gerçeklerin henüz bir anlamı 

yoktur fakat kitabı okurken farkında olmadan alacağı mesaj kıymetlidir: Başkalarının 

tanımladığı kişi değil, kim olduğuna inandığın kişisin. Aynı sözü birden çok kişinin tekrar 

etmesi onu doğru veya gerçek yapmaz. Bu noktada, bilhassa sirk ve hayvanat bahçesi 

detayları hayattaki kimlik tanımları açısından çok çarpıcıdır. Hayvanları hayvanat bahçesine 



hapsetmek, bunu yapmak için kendisinde hak bulmak yine antroposentrik zihniyetin bir 

ürünüdür ki kafesler, burada doğan veya uzun yıllar kalan hayvanlar için kimlik tanımlarının 

ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir zaman içinde: “Hayır, o ayı değil, dedi hayvanat 

bahçesindeki ayılar. Ayı olsaydı sizinle birlikte kafesin dışında olmazdı. Bizimle birlikte 

kafesin içinde olurdu” (43).  

 Sirkler ise varoluşu itibarıyla farklılıkların, olağan dışılıkların seyirlik hâle 

getirildiği yerlerdir. İnsanlar “dünyanın en uzun ya da en zayıf, en güçlü ya da en şişman” 

insanlarını seyrettiklerinde, kendi normalliklerine dair gizli bir üstünlük, kıvanç duyarlar. 

Kimlik meselesinin konu edildiği bir kitapta sirkin ziyaret edilmesi, bu açıdan oldukça 

anlamlıdır. Buradaki ayılar da, tıpkı hayvanat bahçesindekiler gibi kimliklerini orada olmak 

üzerinden tanımlarlar. Kendileri gibi olmayanların, ayı olmasına imkân vermezler: “Hayır, o 

ayı değil, dediler. Ayı olsaydı tribünde sizinle birlikte oturmazdı. Kafasında çizgili kurdeleli 

küçük bir şapka, elinde bir balon, bizimle birlikte bisiklete binerdi” (47). Ayı olmadığı kendi 

cinsinden birileri tarafından da tasdiklenen ayı, gerçekten bir ayı olmadığına ikna olarak 

fabrikada çalışmaya başlar. Benliğine yapılan saldırı sonucu tecrübe ettiği bu “kimliğini 

kaybetme” hâli onu okur gözünde çaresiz, empatiye ve teselliye açık hâle getirir.  

 Keselisıçanın hikâyesi ise nelerin kaybedildiğine dikkat edildiğinde o kadar trajik 

değildir, zira keselisıçan hiçbir zaman “kendini” kaybetmemiş ya da başkasının sözüne 

inanmamıştır. O her zaman kendinden emindir. Hatta bir bölümde, karşılaştığı bu insanları 

aklından çıkaramadığı için “gece boyu tek başına için için ağlar” (52). Ayının çaresizliği onu 

nasıl teselliye açık hâle getirdiyse, keselisıçanı insanlığın hâline ağlatan üstenci tavrı da 

gururdan bir duvar örmesine sebep olur. Okurun kendisiyle empati kurmasını engeller. Öyle 

ki bu tavır, okurun insan olduğu için rahatsızlık duymasına dahi sebep olur.  

 



 Kayıp Kimlik, Temsilî Ölüm 

 Özdeşlik kurma meselesindeki farklılığın dayandığı son sebep ise anlatıların 

finallerinde saklıdır. Keselisıçan içli içli ağladığı gecenin sabahında, gün ağarırken ormana 

döner. Bir daha hiç mutlu olamayacağını düşünürken parlayan güneşe, yağmura, çamura 

gülümserken bulur kendini. Son derece kolay gelişen bu sıcacık finalin karşısında, Ayı 

Olmayan Ayı’da, güçlükle elde edilmiş bir mutlu son vardır. Bir gün fabrikanın kapısına kilit 

vurulur, tüm işçiler bir yana dağılır. Ne yapacağını bilemeyen ve ayı olmadığı için kış 

uykusuna da yatamayan ayı karların altında kalmış, donmak üzeredir. Kendini kaybetmenin 

bir çeşit ölüme benzetildiği bu sarsıcı finalde, Tashlin çocuk okura kıyamaz ve ayıya 

mağaranın yolunu gösterir. Son sayfada, soğuktan uzak mağarasında, yüzündeki tatlı 

gülümsemeyle kış uykusuna dalan bir ayı görürüz. Kimliğini bulmakla gelen bu iç huzuru, 

ferahlık, kitabı bitiren okurun da kendi kimliğini bulmuş gibi ferahlamasına sebep olur. 

Keselisıçan hikâyesinde hâline ağlanan insanoğlu ile özdeşlik kurup kendini rahatsız 

hisseden okur, burada kendi kimliğine sahip çıkmış gibi güçlü ve ferahtır.  

 

 Sonuç 

 Frank Tashlin’in, çocuklar için oldukça derin meseleleri tartıştığı Ayı Olmayan Ayı 

(1946) ve Yüzünde Güller Açan Keselisıçan (1950) kitaplarını kaleme aldığı seneler, tüm 

dünyada insanlık tarihi açısından huzurla hatırlanan vakitler değildir ne yazık ki. İkinci 

Dünya Savaşı’nın izlerinin henüz tüm tazeliğiyle taşındığı bu yıllarda insanlığa övgüler 

dizmek elbette makul olmayacaktır. Bu sebeple Frank Tashlin gibi komediden ve çizgi 

filmden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir kalemin dahi böylesi sert ve eleştirel bir dilinin 

olması yadırganmayacak şeydir.  



Hemen hemen aynı kurguya, eleştirelliğe ve anlatı diline sahip bu iki kitabı okuduğunuzda 

ilginç bir tecrübe yaşıyorsunuz: Ayı Olmayan Ayı’nın kimlik meselesine dair tüm değerli 

mesajlarıyla size ümit vadettiğini, Yüzünde Güller Açan Keselisıçan’ın ise biraz rahatsız 

hissettirdiğini fark ediyorsunuz. Bunun sebeplerini tartıştığım bu metinde ulaştığım sonuçlar 

ise şöyle:  

 Okurun, insanlığın hâline ağlayacak kadar üstenci bir tavırla kendinden emin bir 

keselisıçana karşılık, başkasının sözüne kanarak kim olduğu hakkında şüpheye düşen bir ayı 

karakteri ile karşılaşması, ister istemez bir taraf seçmesine sebep oluyor. Elbette teselliye 

ihtiyacı olan karakterle empati kurması onun için çok daha kolay. Ayının buna ek olarak 

kimlik kaybıyla gelen temsilî bir ölümü tecrübe etmesi, bu esnada keselisıçanın ise 

kolaylıkla eski hayatına dönebilmesi, empatiyi acınacak halde olanın kazanmasıyla son 

buluyor. İşbu sebeplerden dolayı ayı ile özdeşlik kuran okur umutla dolarken, keselisıçan 

hikâyesindeki “düşüncesiz” insanlardan olmak okur için rahatsız edici bir tecrübeye 

dönüşüyor.  
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Hırslarına Yenik Düşen İnsanların Hikâyesi: Kırmızı Arabanın Hayaleti 
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Kırmızı Arabanın Hayaleti Aytül Akal tarafından kaleme alınan masallarla 

gerçek kahramanların harmanlandığı, ilk gençlik dönemine hitap eden bir öykü. 

Hırsları, arzuları olan hayatın içinden kahramanlarla, kedi, köpek veya insan biçimine 

girmiş olağanüstü karakterleri aynı anda bulunduran, içinde biraz korku, biraz mizah 

ve çokça macera bulunduran bu kitap, okuyucuyu şehirden şehre sürüklemektedir. 

Ege kıyılarından Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya uzanan bu yolculukta 

farklı hikâyeleri tek bir pencereden izleme fırsatı bulmaktayız. Ben de bu yazıda 

sizlere Kırmızı Arabanın Hayaleti kitabının sunduğu geniş perspektiften bakarak 

genel anlamıyla okuyucu çocuklara ne mesaj vermek istediğini, olayların içindeki 

bazı unsurların neye tekabül ettiğini yorumlamaya çalışacağım. 

 Kitap, en temelde vicdani ve insani yükümlülükleri, para ve kırmızı bir araba 

için iyiliği feda eden kahramanlar üzerinden okuyucuya sorgulatmaktadır. Bir iş 

ilanıyla başlayan dört farklı yolculuk hikâyesinin içine atılmış dört farklı kahramanın 

sınırlarını zorlayan karşılaşmaları ile kitap tam bir kurgu ustalığıdır.  Hikâye, 

kahramanların bir gazetede veya internette iş ilanını görmeleri ile başlar. İlanda iş 

sonunda kırmızı bir Cabrio araba verileceği bilmeceli cümleler ile kastedilir. İş arayan 

ve hayatlarındaki en büyük dert zenginlik, para kazanmak olan bu kişiler işverenin 

tüm korkutuculuğuna rağmen işi kabul ederler. Her hikâyede yapılacak iş farklı olsa 

da hepsinden istenen şey Türkiye’nin her iline ayrı ayrı gidip verilen işi yapmalarıdır. 

Bu iş bazen bir fidan dikmek, ihtiyacı olan bir kişiye ilaç ya da su vermek 



olabilmektedir. Hikâyelerin toplamında ise gerçekten de tüm Türkiye’yi dolaşmış 

olarak kitabı bitirdikleri görülür. 

  Öykünün odak noktasının bir farkındalık yaratma amacında olduğunu 

düşünüyorum. Hayatı ve amacını sorgulamak, neyi niçin yaptığını fark etmek 

gerektiğini göstermeye çalışan bir akışı var öykünün.  Kahramanların olaylara verdiği 

tepkiler de bu farkındalığı kazanmanın bir parçası. Başlangıçta, iş görüşmesine gelen 

kahramanlar kocaman terk edilmiş bir köşke gelip hayalet gibi bir işveren ile görüşüp 

kırmızı araba karşılığında işi kabul ederler. Bu işi neden yapmaları gerektiğini, 

sonucunda neye etki edeceğini pek sorgulamazlar. Arada bir bu sorgulamaya 

yaklaştıklarında ise paranın ve arabanın verdiği mutluluk onları sorgulamadan 

alıkoyar.  

 Kitabı diğer kitaplardan farklı kılan başka bir yanı da okuyucuya farkındalık 

kazandırma işini iyileri değil kötüleri göstererek yapmasıdır. Klasik “masal” 

anlatımlarında olduğu gibi çok iyilerin ve çok kötülerin aynı anda yer aldığı bir 

hikâye değildir bu. Aksine sadece kötülerin, bencillerin, hayata karşı 

vurdumduymazların cezalandırılarak bittiği bir hikâyedir.  Hem de bu kötülükler öyle 

çok büyük kötülükler değil, daha çok bencillik gibi basit ve gündelik, belki de gün 

içinde herkesin yaptığı veya yapabileceği şeylerdir. Hikâyelerden birinde kahraman 

yol üstünde arabayı durdurup yardım isteyen yaşlı bir amcayla karşılaşır. Amca 

kendisinden onu pazara bırakmasını ister. Arabasının kirleneceğini düşünen 

kahraman, amcayı arabaya almaz ve yoluna devam eder. Diğer bir hikâyede yolda 

kalmış doğum yapacak bir kadın gören kahraman da kadını arabaya almak yerine onu 

orada öylece bırakıp gider. Yapılan bencilliklerin sonunda kahramanlar bir ağaca ya 

da bir heykele dönüştürülerek cezalandırılmış olur.  

  



Kahramanların nasıl cezalandırıldığı konusu bu hikâyeyi ilginç kılan 

noktalardan biridir. Bir ağaca, bebeğe ya da heykele dönüştürerek “kötü son”u getiren 

hikâye, hırslarına yenik düşen bu insanların aslında doğanın en saf hâllerine 

dönmelerine olanak tanır. Hayata karşı farkındalığı olmayan, içindeki bencilliği 

davranışlarına vuran kahramanlar yaptıkları davranışların cezasını bir daha hiç 

arzularını gerçekleştiremeyecek olmakla ödemiş olurlar. Yok olmanın en büyük ceza 

olabileceği dünyada yazarın ceza biçimini bu denli yumuşak bir dille anlatmış olması 

okuyucu üzerinde de etkileyici bir sonuç bırakacak gibidir. 

 Bu hikâyede eşyaya düşkünlük ve insanların hayattaki mutsuzluğu ve 

tatminsizliği de öne çıkarılmış noktalardan bir diğeridir. İlk etapta kahramanlar işsiz, 

hayattan daha çok para bekleyen insanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sonunda 

verilecek kırmızı araba onların sorgusuz sualsiz verilen işi yapmalarına başlı başlına 

sebep olabilecek bir şeydir. Hepsini tek hayali işi bitirir bitirmez arabayı satıp zengin 

olmaktır fakat kahramanlar yola çıktıktan sonra bununla yetinmek istemezler. İşveren 

kişinin bahsettiği mirası da almak için kendi kendilerine başka planlar  yapmaya 

başlarlar. Hatta bir hikâyede arkadaşıyla birlikte yola çıkan kırmızı arabalı II. Kız, 

işveren kişiyi öldürme planı bile yapar. Diğer bir hikâyede ise her gittiği şehirde 

elindeki hediye paketlerini vermesi gereken kahraman, elindeki bütün paketleri 

arkadaşıyla birlikte açar ve onlara sahip olmak ister. Fakat sonunda büyük bir hüsrana 

uğrarlar. Hayattan tatmin olamama ve kolay yoldan kazanılan eşyaya düşkünlük, 

kitaptaki kahramanların kötü sonunu getiren en önemli sebep gibi görünmektedir.  

 Hikâyenin sonundaki ceza bölümüne gelmeden önce bu sonu hazırlayan bazı 

davranışlar vardır. Kitabın hırslarına ve arzularına düşkün kahramanları vicdani 

sorumluluklarından kaçtıkları için hayalî kahramanlar onların peşini hikâye boyunca 

hiç bırakmazlar. Her bir hikâyenin başında, kötü olaylar silsilesini başlatan bir olay 



gerçekleşmektedir. Olaylarda kimi zaman köpek, kimi zaman da kedi gibi hayvanlar 

kahramanların hayatlarına dâhil olarak hikâyenin akışını değiştirmektedir. Kırmızı 

arabalı I. Delikanlı’nın hikâyesinde yola çıkan ilk kahraman derede boğulmak üzere 

olan bir kediyle karşılaşır. Kurtarmak için bir hamle yapsa da devamını getirmez ve 

kediyi oracıkta ölüme terk eder. Hikâyenin geri kalanında ise farklı sahnelerin bir 

köşesinde kedi hep okurla beraberdir. Diğer bir hikâyede ise kahraman kız araba 

çarpmış bir köpeği yol kenarında bırakarak onu ölüme terk eder. Aynı şekilde okur 

köpeği hikâye akışının çeşitli yerlerinde kahramanla göz göze gelirken bulur. 

Hikâyenin bir yerlerinde hep var olan bu hayvanların hayaleti kahramanların kendi 

vicdanlarını temsil ediyor görünür. Olayların bir yerlerinden çıkarak kahramanlara 

yaptıkları yanlıştan dönmeleri için hatırlatma yapmaktadırlar. Fakat kendilerini 

arabanın atmosferine kaptırmış kahramanlarda ne bir pişmanlık ne de bir farkındalık 

duygusu gözlemlenmemektedir. Vicdanlarını fark etmeyen karakterler cezalarını da 

kendi elleriyle oluşturmuş durumdadırlar.  

Sonuç olarak, Kırmızı Arabanın Hayaleti insanın hırslarının sınandığı kesitleri 

barındıran, içerdiği metaforlar ile okuyucuya farklı bir perspektif sunan, zaman zaman 

hayatın içinden zaman zaman masallardan fırlayan kahramanları ile bize hayattaki 

amacımızı ve bencilliğimizi sorgulatan, dili kıvrak bir hikâye sunmaktadır. Yapılan en 

küçük kötülüğün dahi bir sonucunun olduğu gerçeğini çocuk okura fark ettirme çabası 

kitabın sağladığı en büyük kazanımdır. Fakat kitap biterken şu soru aklımda hep baki: 

Kırmızı araba bir hayalet miydi? 
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Bu yazımda çocuk yazınında İstanbul deneyimini yansıtan Beyoğlu Macerası, Pera’da 

Nefes Nefese metinlerine ve İstanbul deneyiminden ziyade okura bir tür şehir eleştirisi sunan 

Galata’nın Tembel Martısı eserine kültürel deneyim ve şehir eleştirisi bağlamında yaklaşarak, 

yazınsal metinlerin kültür aktarımındaki gücüne ve kendi kültürünü tanıyıp özümseyen 

çocukların kitaplarda nasıl yer bulduğuna değineceğim. 

Bazı kitaplar vardır. Âdeta İstanbul deneyimi yaşatır, kültür aktarımını sağlar. Bu 

kitaplardan birisi Sara Şahinkanat’ın Bilgi Avcıları Gizli Görevde: Beyoğlu Macerası 

kitabıdır. Bilmeceleri ve gizemli olayları çözmeye, İstanbul’da iç içe yaşamış çeşitli kültürleri 

ve tarihi eserleri tanımaya meraklı birçok çocuk ve yetişkinden oluşan Bilgi Avcıları 

grubundan Sinan; bir gün gizli bir görevin peşine düşer. Ve olanlar da bundan sonra olur.  

Sinan, köpeği Gezgin ile çıktığı bu maceralı yolculukta bir yandan Şifre Korsanları’ndan 

kaçarak görevini tamamlamaya bir yandan da şifreleri çözmeye çalışır. Biz de Sinan’ın şifre 

çözme ve görevini yerine getirme macerasında Beyoğlu’nun köklü tarihine tanık oluruz. 

Sinan’a gönderilen şifreler Beyoğlu’nun farklı semtlerinde gizlidir. Sinan bu şifrelerden yola 

çıkarak Taksim Meydanı’na, Abdullah Efendi Lokantası’na, Tarihi Galatasaray Hamamı’na, 

Çiçek Pasajı’na, Saint Antoine Kilisesi’ne, Markiz Pastanesi’ne, Galata Kulesi’ne ve Tünel 

İstasyonu’na kadar uzanan bir kültür deneyimi yaşatır bize.  

İnsan yaşamında kültürel değerlerin önemi çok büyüktür. Bireylerin gelecekteki 

kişiliklerinin şekillenmesinde, kültürel aidiyet duygusunun oluşmasında, çocukluktan 

getirdiği kültürel değerler rol oynar. İşte bu noktada Kültürel değerlerin nesilden nesile 

aktarılması önem kazanmaktadır. (Sert ve diğer. 346-347)  

Bu noktada Bilgi Avcıları Gizli Görevde: Beyoğlu Macerası, Beyoğlu’nun tarihini, 

Taksim Meydanı’nın adının nereden geldiğini, Fransız Konsolosluğu’nu, İstanbul’un ilk taş 

apartmanlarını, İstiklal Caddesi’nde birçok pasajın varlığını, Ağa Camii’ni, Galatasaray 

Lisesi’ni, Asmalımescit sokaklarını, Galata Mevlevihanesi’ni köpek Gezgin’le birlikte çocuk 

okura deneyimletir.  



Çocuk okuru Beyoğlu ile buluşturan bir başka kitap ise Ayfer Gürdal Ünal’ın Pera’da 

Nefes Nefese  kitabıdır.  Babaları yurtdışında çalışan Ayşe ve Can anneleriyle birlikte 

Beyoğlu’nda yaşamaktadır. Bir gün Pera Müzesi’ne Osman Hamdi Bey’in kayıp tablosu gelir. 

Tezi Osman Hamdi Bey üzerine olan Sevim Hanım eserin orijinal olup olmadığını tespit 

etmek için müzeye gider. Tabii beraberinde okul ödevi için Can’ı da götürür. Böylelikle 

eserin orijinal olduğunu söylemesi için Sevim Hanım’ın kızını kaçıran sanat eseri kaçakçıları 

ile macera dolu bir serüven de başlamış olur. Kaçırılan Ayşe polislerin onu nerede 

sakladıklarını bulmaları için kaldıkları her yere ipuçları gizler. Bu ipuçları aracılığıyla 

Beyoğlu’nun köklü tarihi okura aktarılmış olur. 

Diğer iki kitaptan farklı olarak kültür aktarımından çok bir şehir eleştirisi niteliğinde 

olan kitap; Behiç Ak’ın Galata’nın Tembel Martısı’dır. Babası fizik öğretmeni, annesi 

veteriner, bir de ablası olan Emre Galata Kulesi manzaralı şirin bir evde otururlar. Galata 

Kulesi’ni restore için kurulan iskeleler ile mahallede yolunda giden her şey bir anda 

tepetaklak olur. Galata Kulesi’ne yuva yapmış yavru Ebabil kuşları inşaat iskelesinden 

etkilenir ve birer birer kuleden düşmeye başlarlar. Bu soruna çözüm bulmak için Hülya 

babasıyla birlikte seferber olur ve inşaatı yöneten genç mimarla konuşurlar. Uyarının mimar 

üzerinde yaratamadığı etkiyi anlatıcıdan dinleriz:   

Genç mimar Osman Hamdi Bey’in ilk işidir bu. Heyecandan eli ayağına dolanmış bir 

hâlde yarım kulak onları dinledi. Üstündeki kalın yünden palto ve ayaklarındaki kalın 

deri çizmeler, çok tedbirli biri olduğunu ele veriyordu. Kuşlarla falan uğraşacak hâli 

yoktu. İşi bir haftada bitirmesi gerekiyordu. On gün sonra, kulenin çevresinde bir 

moda fuarı açılacaktı. Kaybedilecek bir dakika bile yoktu. (Ak 31) 

Bu anlatım şehir yaşamındaki zaman sorunsalı ile birlikte, sıkça karşılaşılan sorunlardan biri 

olan restorasyon çalışmalarına ve günümüz teknolojisine eleştiri mahiyetindedir. 

Kültür Aktarımı ve İstanbul Deneyimi 

Sara Şahinkanat ve Ayfer Gürdal Ünal’ın bu yazıda değindiğim metinleri bize kültür 

aktarımı dolayımıyla aslında İstanbul deneyimi yaşatır. Her iki kitapta da olayları şifre 

yoluyla çözme yöntemi vardır. Bu şifreler aracılığıyla okur tarihi ve kültürü deneyimler: 

Biliyor musun, Beyoğlu her saat çok kalabalık. Onca sinema, tiyatro, yemek ve 

eğlence yeri, her tür kitap ve müzik seçeneği… Nasıl ilgi çekmesin? Oysa çok eskiden 

Beyoğlu tarlalar ve meyve bahçeleriyle doluymuş. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun 



Batı ülkeleriyle ilişkileri zamanla artmış. Gelişen iş olanakları nedeniyle birçok 

Avrupalı da Beyoğlu’na yerleşmiş. Özellikle de İtalyanlar ve Fransızlar… (Şahinkanat 

17) 

Ayfer Gürdal Ünal’ın Pera’da Nefes Nefese kitabında ise ayrıntılı bir Beyoğlu haritası 

sunulmaz fakat mekân ve kişi ilişkisi üzerinden olay örgüsü kurulur. Bu noktada Pera Müzesi 

Osman Hamdi Bey ile özdeşleşir. Pera Müzesi dolayımıyla Osman Hamdi Bey’in hayatı 

aktarılır. Kaplumbağa terbiyecisi eserinin bu müzede muhafaza edildiğini ve eserin yapılış 

sürecini bu sayede deneyimleyerek öğrenir okur. Şöyle ki, Agatha Christie 1926-1932 yılları 

arasında Pera Palas’ta kalmış ve Şark Ekspresinde Cinayet isimli romanını yazmıştır. Şair 

Leyla Hanım Mevlana aşkıyla o kadar doludur ki ölünce Galata Mevlevihanesi’nin bahçesine 

defnedilmiştir, Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesinden Doğancılar’a uçmasını Evliya 

Çelebi Seyahatname’sinde yazmıştır. Dolayısıyla bu kitapta anlatıcı İstanbul’un önemli 

mekânlarını geçmişte o mekânla bağı bulunan önemli kişilerle özdeşleştirmiştir.   

Waldmann’a göre yazınsal metinler, kültürün bireylere sunduğu muhteşem bir 

zenginliktir. Böylelikle şimdiye değin bilinmeyen fantezi ve duygu dünyaları yakından 

tanınır, yeni duygusal ve estetik deneyimlerle karşılaşılır, denenmemiş bireysel ve 

toplumsal imkânlar sorgulanır, deneyimlerimiz gelişip zenginleşir. Bu nedenle 

yazınsal metinler kültür aktarımında önemli ögelerden biri olarak kabul edilebilir. 

(Aktaran Keskin 36) 

Bu noktada söz konusu metinler de yazınsal metinlerin kültür aktarımındaki rolünü 

yansıtmakta, okura İstanbul şehrini tarihselliğiyle deneyimleme imkânı sunmaktadır. Öte 

yandan, 

  

İletişim çağını yaşadığımız günümüzde, kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması 

çok daha fazla önem kazanmaktadır. Kendi kültürünü tanıyıp, özümseyen çocuk, 

küreselleşen dünya içindeki yerini ve konumunu daha iyi değerlendirecek sağlıklı bir 

kişilik geliştirebilecektir. Çağdaş eğitimin bir amacı da geçmişteki toplumsal ve ulusal 

değerleri tanıtıp benimsetmek ve bunları geleceğe dönük olarak kullanabilme becerisi 

kazandırmaktır. Ulusları birbirinden ayıran ulusal kültür değerleridir. Bu kültürü 

oluşturan ögeler tahlil edildiğinde o uluslarla ilgili kültürel keşifler ortaya çıkacaktır. 

(Artun 345) 

 



Beyoğlu Macerası ve Pera’da Nefes Nefese eserlerinde de kendi kültürünü tanıyan çocuk 

tipleri vardır. Her iki metinde de aile büyükleri İstanbul’un kültürel değerlerini çocuklara 

aktarır. Böylece okur yaşadığı şehrin tarihini ve kültürünü bilen bunu gündelik yaşamda da 

kullanabilen karakterler ile karşılaşır.  

 Sonuç Yerine 

Şehir günümüz dünyasında insanın yaşama imkânı bulduğu alandır. Bir çok insan 

köylerde masalsı diyarlarda yaşamıyor. Bu sebeple bizzat içinde yaşadığı şehrin çocuk 

edebiyatı metinlerine konu olması önemli çünkü, okur içinde var olageldiği yaşam üzerine 

düşünmeye ve tartışmaya bu sayede imkân bulur. Bu yazımda incelediğim Beyoğlu Macerası, 

Pera’da Nefes Nefese ve Galata’nın Tembel Martısı, okuru şehir kavramı üzerinden 

deneyimsel bir yolculuğa çıkarması açısından da dikkate değer metinler. Pera’da Nefes 

Nefese kişi mekân özdeşleşmesi üzerinden bir harita oluştururken Beyoğlu Macerası’nda şifre 

çözme tekniği aracılığıyla okura Beyoğlu’nu keşfetme imkânı sağlar. Her iki eser de kültür 

aktarımı hizmetinde bulunurken, Galata’nın Tembel Martısı eseri şehir restorasyon 

çalışmalarının bu şehri bölüştüğümüz hayvanları da hesap etmesi gerektiğini hatırlatarak 

okura şehircilik ve doğal yaşam birlikteliğini sorgulatır. Bu sayede şehir yaşamında hayvan 

haklarını gözeterek de yaşanabileceği alternatifini okura sunar.  
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                    Taşradan Şehre, Gelenekselden Moderne: Zootopia  

Abdullah Doğan 

SineMAsal 

Bryon Howard ve Rich Moore tarafından 2016 yılında yönetilen Zootopia filmi, 

hayvanlar üzerinden simgesel anlamda geleneksel yaşamdan modern yaşama geçen insanlık 

âlemini göstermektedir. Bu bağlamda temel olarak iki öğe ön plana çıkmaktadır. Birincisi, 

evrimleşen hayvanların geleneksel av-avcı ilişkisini ortadan kaldırmaları ile savaşa dayalı 

klasik imparatorluklar çağının yerini ekonominin ve bürokrasinin güç kazandığı yeni bir 

devre ulaştırmasının temsili ve bunun sonucunda ikincisi, taşranın fazla olduğu geleneksel 

yerleşim yerine şehirlerin ön plana çıkması. Bu yazı, bu iki temel öğe sebebiyle Zootopia 

filminde şehrin ön plana çıkması ve kozmopolit yaşam tarzının yol açtığı belli başlı sorunları 

ve filmin bu sorunlara karşı olan çözümlerini ele alacaktır. 

Zootopia filmi adını teoride isteyen herkesin istediği mesleğe ulaştığı, kendilerini 

çevreleyen bağlardan kurtulduğu büyük bir şehir olan Zootopia’dan almaktadır. Hayvanlar 

âleminin farklı kimliklerinin birbiriyle karıştığı bu büyük şehir dışında belirli hayvanların 

daha sık yaşadığı Bunney Burrow gibi küçük taşra yerleşimleri de mevcuttur. Filmin açılış 

sahnesi küçük bir tiyatro oyunuyla başlar. Oyunda hayvanların binlerce yıl önce avcı ve av 

olarak ayrıldıklarını ve güçlü avcıların kontrol edemedikleri içgüdüleriyle güçsüz avcıları 

mağlup ettiğinden bahsedilir. Bununla birlikte oyunun sonunda av ve avcının artık beraber 

yaşayabildiği ve isteyen herkesin istediği mesleği yapmakta hür olduğu bir çağda yaşandığı 

görülür. Hayvanların evrimleşmeden önce yer aldıkları avcı-av ilişkisi insanlık çağında güçlü 

imparatorlukların savaşla küçük yerleşim yerlerini alarak gittikçe büyüdüğü geleneksel çağı 

simgeler. Oyundaki koyun geleneksel çağa atıfta bulunarak “Artık bir sürünün içinde 

saklanmak zorunda değilim” der. Burada imparatorluk içerisindeki güçlü cemiyet 

kültüründen bireyin ortaya çıktığı modern döneme geçiş söz konusudur. Georg Simmel, 



insanın on sekizinci yüzyılda devlet, din ve iktisattaki tarihsel bağlarından kurtulmaya 

çalıştığına ve  on dokuzuncu yüzyılda da insanın işlevsel olarak yaptığı işte uzmanlaştığından 

bahseder (317). Bu açıdan yaklaştığımızda hayvanların evrimleşerek avcı-av yaşantısından 

kurtulmaları insanların on sekizinci yüzyılda tarihsel bağlarından kurtulmalarını simgeler.  

Zootopia dünyayı daha iyi bir yer yapmak arzusuyla taşradan şehre polis olarak giden 

Judy Hops adlı tavşanın başarı öyküsüdür. Bununla birlikte filmin başındaki oyun 

sahnesinden sonra Judy’nin yaşadıkları Zootopia’nın aslında Judy’nin oyunda temsil ettiği 

kadar olumlu bir yer olmadığını göstermektedir. Teoride isteyen herkesin istediği mesleğe 

kavuştuğu Zootopia’da Judy ilk tavşan polis olmak istediğini açıkladığında kendi ailesi, tilki 

Gideon ve polis akademisindeki eğitmenler bu işten vazgeçmesini isterler. Bu noktadan 

bakıldığında Zootopia’nın filmin başındaki hâlinin günümüz dünyasını temsil ettiğini 

görürüz. Judy’nin başardıkları ise filmin günümüz sorunlarına karşı verdiği olumlu 

mesajlardır.  

Öncelikle Judy’nin yaşadığı Bunny Burrow ağırlıklı olarak havuç çiftçiliği ve havuç 

ticareti yapan tavşanların yaşadığı fakat farklı hayvanların da yer aldığı bir taşra kasabasıdır. 

Ekonomik koşulların insan ilişkilerinde belirleyici etmen olduğunu iddia eden Simmel, bu 

ekonomik koşullardan ötürü taşrada hayatın duyusal ve imgesel ritminin daha yavaş, alışıldık 

ve durgun aktığını belirtir. (318). Bu yavaş ve alışıldık yaşama bağlı olan Judy’nin ailesi ona 

tavşanların genel işi olan çiftçiliği önerir. Taşradaki bu hayatın aksine Judy şehirde yaşamak 

istemektedir. Nitekim polis akademisini birinci bitirip Zootopia şehir merkezine polis olarak 

atandığında bir pansiyon odasına geldiğinde çok mutludur ve bu mutluluğunu şöyle açıklar: 

“Kirli duvarlar, çürük yatak ve delirmiş komşular bayıldım”. Şehir kirli duvar ve çürük 

yatağa rağmen Judy’e “yalnız” yaşama imkânı vererek onu mutlu eder. Ayrıca sürekli 

konuşan komşu keçiler de durgun taşra hayatına karşılık renkli ve kozmopolit şehir 

yaşamının Judy açısından olumlu kişileridir. Bununla birlikte şehir hayatı taşradakinin aksine 



daha büyük sıkıntılarla doludur. Ayrımcılık, ırkçılık, hile, yalan ve suç gibi öğeler şehir 

merkezinde çok daha fazladır. Judy mezun olurken görüldüğü üzere bu yırtıcı olmayanların 

ilk defa polis olduğu bir törendir. Judy yırtıcı olmadığı için önemli bir dava yerine trafik 

polisliğine atanır. Bu görevi sırasında filmin diğer önemli kahramanı tilki Nick’i tanırız. 

Nick, hayvanları kandırarak filler için yapılan dondurmadan fazla dondurmalar üretmekte ve 

illegal olarak satmaktadır. Ayrıca vergi kaçakçılığı da yapmaktadır. Judy kendisini iyi bir 

baba olarak gösterip kandıran Nick’ten hesap sorduğunda Nick kendisinin kurnaz bir tilki 

Judy’nin ise aptal bir tavşan olduğunu belirtir. Bu değişen tüm yaşam koşullarına karşın 

ayrımcılığın ve stereotipinin yaygınlığını göstermektedir. Polis şefi Bogo daha sonra 

Mr.Otterton’u bulması için Judy’e iki gün verir. Bu, mesleğinde devam etmek isteyen 

Judy’nin son şansıdır. Nick’i kendisine yardım etme konusunda ikna eder ve ikili kısa sürede  

Otterton’un kaybolmasının diğer polislere verilen on dört hayvanın kaybolması davasıyla 

bağlantılı olduğunu keşfederler. Bu görev esnasında Judy, Nick’in aslında izci olmak 

istediğini fakat yine stereotipi nedeniyle diğerleri tarafından dışlandığını öğrenir. Yırtıcı 

olduğu için diğer hayvanların ona ağızlık takması Nick için çocukluk travması olarak 

kalmıştır.  

Nick’in kurnazlığını kullanarak sistemi kendi yararına kullanması dışında Zootopia’da 

başka sorunlar da vardır. Bürokratik kurumlarda yaşanan sıkıntılar bu sorunların temel 

öğesidir. Plaka sorgulaması için devlet kurumuna giden Nick ve Judy burada işi son derece 

yavaş yapan tembel hayvanlarla karşılaşırlar. Tembel hayvanlar komik bir biçimde yavaş 

çalışan memurları simgeler. Yine filmde yırtıcıların bir anda eski doğalarına dönmelerine 

sebep olan gece uluyan çiçeklerini kullanan örgütün başında başkan yardımcısı koyun 

Bellwether’in bulunması da bürokratik kurumların işleyişine eleştiridir. Bellwether, filmin 

sonunda izleyiciye kötü karakter olarak sunulsa da film boyunca başkan Lionheart’ın onu 

sekreter gibi kullandığı görülür. Bürokratik sistemde sürekli ezilen ve hak ettiği değeri 



bulamayan Bellwether yırtıcılara karşı düşman olur. Toplumun yüzde 10’luk kısmını 

oluşturan yırtıcılara karşı geri kalan hayvanları kışkırtarak başarıya ulaşmaya çalışır. Filmin 

ana konusunun yırtıcıların gece uluyan çiçekleri yüzünden biyolojik doğalarına geri dönerek 

saldırganlaşması olduğu göz önünde bulundurulursa temel sorununu kaynağının 

bürokrasideki sıkıntılar olduğu görülür.  

Sonuç olarak, Zootopia filmi içerisinde ciddi bir tarihsel arka plan ve günümüz 

dünyasının sorunlarıyla ilgili mesajlar barındırmaktadır. Bu sorunların sürükleyici bir polis 

davasının içerisinde gösterilmesi ve Judy-Nick ikilisinin oldukça eğlenceli ilişkisi filmin 

sıkıcı olmasını engelliyor. Zootopia hem eğlenceli yapısı hem de eleştirel tarafıyla sadece boş 

eğlencenin yer aldığı animasyon filmlerinden kesinlikle ayrılıyor.  
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“Bebeksi” Bir Şehir Deneyimi 

Havva Yılmaz 
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Şehir üstüne yazılan metinlerin çoğu şöyle başlar: “Tanpınar’ın da dediği gibi  “Bir 

şehri sevmek, aşka sebep aramaktır”. Hâlbuki İsmet Özel “şehrin insanı, şehrin insanı, 

şehrin/kaypak ilgilerin insanı, zarif ihanetlerin” (203) mısralarıyla silip atmıştır bu ihtimali. 

“Şehri dünyanın üstüne kapatıp bırakmış”, “gümüş maşrapayla yaralanmış ağzını kapatmış”tır 

(a.y.) çoktan. Diğer yanda Münir Nurettin örnekler Tanpınar’ı: “İstanbul'u sevmezse gönül 

aşkı ne anlar” (“Kalamış” 1948). Onun bıraktığı yerden Sezen Aksu devam eder: “Hasret de 

buradaymış, kavuşmak da” (“İstanbul Yokmuş Bundan Başka” 2013). Benjamin de şehrin 

insanı aşka alıştırdığını düşünür “ama ilk bakışta değil, son bakışta aşka.” (Benjamin 129). 

Orhan Pamuk, “[ş]ehir bize hayatlarımızın sıradan yanını hissettiriyor ve herhangi bir 

suçluluk duygusuna kapılmadan alçakgönüllü olmayı öğretiyordu.” der Masumiyet 

Müzesi’nde (403).  Farabi’nin medinetü’l-fazılası ideal hayatın merkezidir; iyinin, doğrunun 

ve güzelin... Erdem Beyazıt’ın şehri “bir mahşer gibi içimizde ölür” (15)  ama Kavafis’e göre 

“nereye gidersek gidelim peşimizden gelen”dir (15) şehir. 

 Şehir, herkese farklı yüzlerini göstermese edebiyatın ve sanatın çok sayıda kült 

eserden mahrum kalacağı aşikâr… Şairler, yazarlar, müzisyenler şehrin etkileyici çehresinden 

kendi paylarına düşeni dile getirmese her gün içinden geçtiğimiz bu ortak tecrübenin bizde 

nasıl karşılık bulduğunu düşünmeye fırsat bulamayacağız belki de. Peki, yetişkinlerin 

soluduğu bu anlam yüklü atmosfer henüz hayat üzerine kafa yormaya başlamamış küçük 

benlikler için ne ifade eder? Bir çocuğun ya da bebeğin gözünden baktığımızda karşımıza 

çıkan şehir, yetişkinlerin tecrübelerinde ifade bulan anlam zenginliğiyle kıyaslanabilir mi? 

Dahası, şehirle kurduğumuz öznel ilişkiyi bir takım ortak tanım ve tasniflerle ifadelendirmek, 



mekânın en küçüğünden en büyüğüne kadar insan teki için temin ettiği evrensel koşullardan 

söz etmek mümkün mü?  

 Richard Sennett, şehir kültürünü ele aldığı üçlemenin sonuncusu olan eseri Gözün 

Vicdanı’nda konuya şöyle bir giriş yapar:  

Eski Yunanlılar yaşamın zorluklarını gözleriyle görebiliyorlardı. Antik 

kentlerin tapınakları, pazaryerleri, oyun alanları, toplantı yerleri, duvarları, 

sokaktaki heykelleri; dinde, politikada ve aile yaşamında kültürel değerleri 

simgeliyordu. Ama günümüzde, modern Londra ya da New York’ta, örneğin 

pişmanlığın yaşandığı yeri görmek için nereye gidileceğini bilmek zordur. Ya 

da çağdaş mimarlardan demokrasiyi daha çok teşvik edecek mekânlar 

tasarlamaları istense çizim kalemini bırakırlar; antikçağdaki toplu kararların 

alındığı toplantı yerlerine eşdeğer bir modern tasarım yoktur. (13) 

Buradan devam ederek özetle, şehrin antik dönemden günümüze değin giderek 

kompleksleşen yapısının bireyi içe kapanmacı, kırılgan ve sinik karakterler hâline getirdiğini, 

modern şehrin bireyler arası farklılığı homojenleştirerek sosyalleşme imkânını ortadan 

kaldırdığını, “içerisi” ve “dışarısı” arasına çizilen kalın duvarların şehrin insanını birbirine 

açılmaktan alıkoyduğunu öne sürer. Ancak modern şehrin bu kişiliksizleştirici mahiyeti 

konusunda İsmet Özel’le hemfikir görünen Sennett, şair kadar ümitsiz değildir. Ona göre, her 

ne kadar Eski Yunan’ın bireye ruh ve beden bütünlüğü kadar acıyı ve sevinci mücessem bir 

şekilde yaşama şansı veren şehir hayatına dönmek mümkün olmasa da, günümüz şehirlerinin 

de insan tekini içsel bir bütünlüğe, ruh ve beden, “içerisi” ve “dışarısı”, bireysel olan ve 

toplumsal/evrensel olan arasında sağlıklı bir dengeye ulaştıran bir kültür üretmesi 

mümkündür. Sennett, bunun için ihtiyaç duyduğumuz şeyin bir “açılma sanatı” olduğunu, 

bakmak-görmek-eylemek arasında bu şekilde bir bağ kurulabileceğini, gözün insanın içindeki 

yaratıcı potansiyeli harekete geçirme özelliğinin “içerisi” ile “dışarısı” arasındaki duvarların 



esnetilerek öznel tecrübe ile nesnel tasavvurun birbirlerine açılıp bütünleşmesi ile harekete 

geçirilebileceğini ve böylece iyi, doğru ve güzelin dengeli birlikteliğinin hem şehir kültüründe 

hem de şehrin insanında hayat bulabileceğini öne sürmektedir.  

Patrick Read Johnson tarafından yönetilen 1994 yapımı Bebek Firarda filmi de âdeta 

Sennett’tan aldığı ilhamla böylesi bir imkânın gerçekten mevcut olup olamayacağını 

sorguluyor. Zengin bir ailenin görkemli malikânesinde bakıcılar eşliğinde, büyük bir özenle 

büyütülen dokuz aylık bir bebeğin fidye için kaçırılıp şehre götürülmesi ile başlayan olaylar 

zincirini konu edinen filmde, korunaklı “içerisi” ile tehlikelerle dolu “dışarısı” arasındaki 

farkın bir bebek gözüyle anlamsızlaşması anlatılıyor. Bebek Bink, fidyeciler tarafından 

götürüldüğü Chicago’da, evdeyken bakıcısına tekrar tekrar okuttuğu çocuk kitabını takip 

ederek eğlenceli bir gün geçiriyor. Üç beceriksiz fidyecinin kendisini tutmayı planladığı 

apartman dairesinin yangın merdiveninden emekleyerek “firar eden” Bink, tüm gün şehrin en 

işlek kısımlarında bir başına dolaşıyor, otobüse biniyor, hayvanat bahçesine gidiyor, inşaata 

uğruyor ve bir yetişkin için bile tehlikeli olabilecek maceralardan geçerek güvenli bir şekilde 

günü bitiriyor. Üstelik, çok sayıda küçük tesadüfün yardım ettiği bu maceralı güne annesinin 

kollarında veda ederken yeni maceralara hazırlandığının sinyalini vermeyi de ihmal etmiyor. 

Bink’in kitapta gördüğü imajlardan oluşan şehir tahayyülü onu öncelikle sokağa 

sürüklüyor. Filmde minicik bir bebeğin koca koca insanların arasından emekleyerek geçip 

gitmesi şehirdeki körleşmeyi ifşa ediyor. Homojenleşmiş kalabalıkların otomatikleşmiş 

gündelik hayat rutinleri içerisinde şehir yapay bir fon olmaktan öteye gidemiyor. Bireyler, 

değil minik emekleyen bir bebeğin yalnızlığını ve korumasızlığını fark etmek, herhangi bir 

şekilde rutinlerine müdahale edilmedikçe birbirlerinden dahi bihaber bir şekilde şehrin 

yapışkan ritmini takip ediyorlar.  

Bink ise (Sennett’ın ifadesiyle) bu kişiliksizleştirmeye henüz maruz kalmamış olmanın 

verdiği saflıkla özgün bir deneyimin ilk adımlarını atmanın heyecanını hissediyor. Bink için 



şehrin her parçası yeni bir macera, yeni bir keşif demek. Dahası, Bink severek dinlediği 

hikâye kitabındaki resimler sayesinde bu uçsuz bucaksız keşif havuzunda kaybolmasına engel 

olacak bir rotaya sahip. Bu yüzden, mavi otobüs onun için şehir dışında kaldığı malikânedeki 

şatafatlı odasından çok daha heyecan verici ve durakta bekleyen yetişkinlerden farklı olarak 

onun için şehirdeki hemen her şey gibi mavi otobüs de fazlasıyla ilgiye değer.  

Bink’in kaybolduğu haberini aktarmaya çalışan spikerin mikrofon kablosunu 

çekiştiren Bink’i fark etmeden yayına devam etmeye çalıştığı sahne, bu anlamda,  şehir 

sakinlerinin rutinleri bozulduğunda dahi verdikleri tepkilerin nasıl yapaylaştığını ve sorunları 

çözmekten uzak bir bakar körlük içerdiğini ima ediyor. Bink için endişelenen ailesinin 

zenginliğinden istifade etmeye çalışan çıkarcı şehirliler ise bir başka riyakârlık ve yapaylık 

örneği olarak filmde yer buluyor. Öte yandan, eve gelen polise olanca masumluğuyla selam 

veren minik çocuk da tıpkı Bink gibi henüz kişiliksizleştirmeye maruz kalmayanlardan. 

Bink’in hayvanat bahçesinde bir goril tarafından üçlü çeteye karşı korunduğu bölüm, 

filmin en eğlenceli kısmı olmanın yanı sıra, çocuk masumiyetinin doğanın saflığıyla örtüşen 

yanını işaret eden bir niteliğe de sahip. Her ne kadar hayvanların özgürlüğünü kısıtlamaları 

nedeniyle hayvanat bahçeleri prensipte problemli yapılar olsalar da şehrin doğayla temas 

kurmaya fırsat veren belirli kısımlarından biri olması nedeniyle bireyleri gündelik rutinden bir 

parça uzaklaştırır. Bu yüzden, Bink’in burada fark edilmesi ve şehrin diğer kısımlarında 

karşılaşamayacağı türden samimi bir sahiplenmeyle karşılaşması Sennett’ın bahsettiği “açılma 

sanatı”na dair fikir verici imalar içeriyor. Sevme, kızma, korkma, utanma gibi duyguların 

mekânsallaştırılması için samimiyetin ilk koşul olduğunu, pişmanlık ve coşku gibi 

eylemlerinin olumlu/olumsuz sonuçlarıyla yüzleşme deneyiminin de şehirde bu şekilde 

karşılık bulabileceğini hatırlatıyor.  

 İnşaat sahnesi, Bink’in macerasının en tehlikeli kısmını oluşturuyor. Şehir insanının 

alışkın olduğu inşaat gürültüsünü klasik müzik senfonisi gibi dinleyen Bink, işçilerin 



yürüttüğü her faaliyeti Da Vinci tablosuna bakar gibi izliyor, değerlendiriyor. Yönetmenin fon 

müziği ve kamera seçimiyle pekiştirdiği bu atmosfer, seyirciyi Bink’in hayranlık dolu 

ifadelerine daha da yakınlaştırıyor. Bink, elinde çöreğiyle kulenin tepelerine doğru 

yükselirken âdeta gözün görmekten gördüğüyle eylemeye yönelten potansiyelinin 

hatırlanması isteniyor. Sennett’ın Donald Olsen’e referansla söylediği “Dünyada görülen şeye 

önem vermek, yaratıcı gücü harekete geçirmeye yöneltir kişiyi. Modern kentlerde bu yaratıcı 

güçler insanları dışa döndüren, özel ve insanca bir biçim almalıdır” (16) tespit ve temennisini 

anımsatan sahnede Bink’in bakışındaki hayret ve hayranlıkla, bir bakıma, Sennett’ın 

bahsettiği anlamda şehir insanının nötrleşmiş bakışlarının ardındaki kişiliksizleşmeyi ortaya 

çıkartmış oluyor. 

 Bink’in tek kişilik tecrübesinin sona erdiği ve ailesiyle tekrar buluştuğu yerin Gaziler 

Evi olması da bu açıdan anlamlı görünüyor. Filmin popüler kimliğinin de etkisiyle 

yönetmenin bu kısımda milliyetçi duygulara hitap ettiği açık olsa da Sennett üzerinden 

okumaya devam edersek, filmde gazilerin geçmişle bağ kurmak, köklerini hatırlamak, şehrin 

gündelik rutini içerisinde unutulan/görülmeyenleri görmek gibi çağrışımları içinde 

barındırdığını da düşünebiliriz. Nitekim Bink’in evden şehre kaç(ırıl)ma macerası başlı başına 

bir “açılma sanatı” tecrübesi olarak değerlendirilebilir ve bu bağlamda yönetmenin şehrin 

kişiliksizleştirici, nötrleyici etkisini izale etmenin yolunu bebek masumiyeti kadar geleneğin 

bağışladığı kimlikte aramak gerektiğini ima ettiği de öne sürülebilir.  
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