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SUNUŞ

ÇoCUK ve İı,xcrNçı,İx EDEBiYATI KURULTAYI

Kurultayda, çeşitli üniversitelerin Eğitim,€debiyat Fakültelerinden
gelen öğetim elemanları ile araştırmacılar (Prof. Dr. Gülçin ALPÖGE,
Prof. Dr. Sedat SEVER, Prof. Dr, Zehra İPŞİROĞLU, Proi Dr. Şeyda
OZİL, Prof. Dr. Nuran ÖZYER, PIol Dr. Turgay KURULTAY, Proi Dr.
Nilüfer TUNCER, Doç, Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜT.], Doç. Dr. Hasan
ERKEK, Doç. Dr. Ali GÜLTEKiN, Yrd. Doç. Dr. Medine SiVRi, Yrd.
Doç. Dr. Şükan KARA, Yrd. Doç. Dr, Necdet NE\aDiM, Dr. Nihal
KLmJMCU, Dr. Halrettin PARLAKYILDIZ. Felsefe Öğetmeni Nuran
DiREK, oğetmen -yazar oya ADALL, yazar Sadlk ASLANKARA. Öğr.
Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN); "çocuk ve ilkgençlik edebiyahnın tarihsel
gelişimi, çocuk edebiyafi ve eğıtim, yaratıcı okuma, çocuk ve tiyatro,

T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Koleji, Çocuk ve İlkgençlik
Kültiirü ve Edebiyah Araştırmacıları Demeğı (ÇiKEDAD) işbirliğiyle, 1 1-

12 Kasım 2005 günlerinde, Marmara Eğitim Köyü'nde "Çocuk ve
İlkgençlik Edebiyah Kurultayı" düzenlenmiştir. Kurultay Düzenleme
Kurulunda Prof. Dr, Aytekin BERKMAN (Rektör), Elif ŞiMŞEK
(Marmara Egitim Kıırumları Genel Müdürü), Yrd. Doç. Dr. Necdet
NFYDİM (İsıanbul Üniversitesiı. Öğ, Gör, Yusul ÇOTUKSÖKEN
(Maltepe Üniversitesi Türk Dıli ve Edebiyatı Bölümü Başkanı), Mehmet
ALKAN (Marmara Koleji Müdürü). Edebıyat Ögretmenı Saadet OKYAY
(Marmara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi Başkanı), Sosyal Bilgiler
Öğretmenı Beyhan DESTANOĞLU 1Marmara Kole; ı Sosyal Bilgiler
Zümresi Başkanı) yer almıştır.

Kurultay Yürütiicü Kuıu]unun ğrd. Doç, t}r. Necdet NE\DİM. Ögr.
Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN, Saadet oKYAY, Beyhan DESTANoĞLLı)
6 ay süren yoğun hazlrlık çalışmaları sonucunda Kurultay 1l/12 Kasım
günlerinde Marmara Eğitim Köyü lIasan A]i Yücel Konferans Salonunda
yapıldı.

Ülkemizin önde gelen çocuk ve ilkgençlik edebiyatı araştırma-
cılannın kendi alanlarında bilimsel bildiri sunduklan Kurultaya, çocuk ve
ilkgençlik edeblyah yazarlarının 1ismet KÜR, Ay]a ÇINAROĞLU, Sevim
AK, Serpil [_IRAL, Nur İÇÖZÜ, Aytiiü AKAL. Turan YükSEL vd) yanı
sıra, öğetim üyeleri, Türkçe ve Türk Dili ve Edebıyah öğetmenlenyle
veliler ve öğenciler dinleyıci olarak katılmışlardır.



Araştırmacr-yazar Oya ADALI ile Dr. Hayrettin PARLAK-
YILDIZ'ın bildirilen elimize geçmediği için yayımlayamıyoruz.

Krırultayn ikinci giintinde, Tiirk çocuk ve ılkgençlik edebiyaında, özgiin
yapıtlar vererek çocuklarımrzın düştiısel ve sarıatsal gelişinılerırıe katloda
bulman üç iiılü yazanmıza (ismet KÜR, Nezihe MERiÇ, Ayla ÇINAROĞLU)
"Çocuk ve İlkgençlık Edebiyan Onur Ödtil]en 2005" ıakdım cdılnıışnr.

Kurultay kapsamında değerli sanatçımız Prof, Dr, Nazan ERKMEN
de ayrıı mekinda kendi resimlerinden oluşan bir sergi açmışhr. ProiDr.
ERKMEN'in "İllüstrasyon Sergisi"nde çocuk kitapları için hazırladığı 40
kadar illüstrasyonu yer almıştır.

Kurultay süresince Nezih Kitabevi, kurultaya katılan ö$etmenler,
veliler ve ögrenciler için değişik yayınevlerinin özellikle çocuk kıtapla-
rından oluşan bir kitap sergisi de açmlştıI.

Kurultayın Değerlendirme Oturumunda, Çocuk ve llkgençlik
edebiyatına ilişkin gelişmeleri, sorunları ve çözümlerini grindeme getirip
tartlşmak amacıyla yapılan bu Kurultayın, her şeyden önce özellik]e
dinleyicılerde çocukluk ve ılkgençlik dönemini yaşayan insanlanmızın
sorurılan konusunda edebiyat yapıtlan yoluyla "farkındalık" yaratmış ol
duğu gerçeği dile getirilmiştir. A}.nca yazar-ögrenoi-öğretmen-veli döıı-
genindekı ilışkılere, bu kurultay daha bir sıcaklık ve içtenlik kazan-dırmıştır.

Yine bu ofurumda. konuşmacılar ve dinleyıciler, ayrıca bu kurultayın
her yıl farkh konuları ele alacak biçımde yapılarak geleneksel bir yapıya
kavuşfurulması, çalışmaların kiiçük gruplarla çalıştaylar biçimınde de etkin
kılınması, üniversitelerde çocuk ve ilkgençlik edebiyatı üzerine yüksek
lisans ve dokora çahşmaları yapılması, üniversitelerde ve kamuda daha
etkin olabilmek ıçın bir "Çocuk ve İJkgençlık Edebiyan Platformu"
oluşturulması, çocuk ve ilkgençlık kitaplan fuan açılması, gibi konularda
öneri ve di]eklerinr gef irmışlerdır,

Çocuk ve İlkgençlik Edebiyah Kurultayının yapılmasına destek
veren Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Marmara Eğitim Kurumlarına,
Marmara Kolejıne, ÇİKEDAD'a, Prof, Dr. Nazan ERKMEN'e, Nezih
Kıtabevi yöneticılerine en içten teşekkür ve saygılarımızı sunarız,

Ögr. Gör..Yusuf ÇOTUKSÖKEN Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM
Maltepc f]niversitesi Istanbul Univcrsitesi
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çoCuK EDEBİvATIMIzDA SAVAş vE ULUSAL riııı,i«
Prof. Dr. Turgay Kl]RULTAYiIstanbuI Universitesi

Dünya ölçeğinde (tabii özellikle Batı dünyasında) egemen çizgi-
leriyle çocuk ve gençlik edebiyatının çağımızda geldiği yer açısından
savaş konusunun ele alınış biçimi çeşitlilik gösterse de, savaşın genel bir
kawam olarak bu edebiyat alanı içindeki yeri baştan bellidir. Savaş,

çocuğun ve gencin clünyasında dışlanması gereken, savaş karşıthğının en
doğal adresı olarak yer bulabileceğı bir alan olarak karşımıza çıkıyor.
Günümüz gerçekçi çocuk ve gençlik edebiyatı savaş konusunu işle-
mekten. savaşın acı yönünü dile getiımekten çekinmese de, savaşa bakış
dışlayıcıdır. Şiddet konusunun çocukların ve gençlerin dünyasında dış-
lanamaması bu görüntüyle zıtlık oluştursa da savaş, yetlşkın]enn
dünyasına aıt bir şey olarak daha kolay dışarıda bırakılabi]mektedir. Tek
cümleyle söylemek gerekirse çocuk ve gençlık edebıyatı, ama özellikle
de çocuk edebiyatı günümüzde modem anlayış çerçevesinde "barışçı" bir
edebiyat türüdür.

Oysa Batı'nın çocuk gençlik edebiyatı geçmişinde, ulus kawamı
savaşların meşrulaştırılmasından ve kahramanlık figürlerinden beslen-
miştir (krşl. Steinlein 2000: l9; Glasenapp 2001: 108); ama en geç, ikınci
Dünya Savaşı sonrasında Batı'da savaş karşıtlığı doğal bir gereklilik
olarak aniaşılmaya başlanmıştır, "Bir daha asia" sloganıyla fiili o1arak da
Batı ülkelerınıır keırdi ara]arında gerçeklik kazanan bir barış politikası
kuşkusuz çocuk gençlık edebıyannda yansımasını bulacaktı. Batı'da
sözgelımi bir Kuı1 Tucho]sky veya Ciarl Ossietz§. savaşa radikal biçim-
de karşı çıkhğı 20'li - 30'lu yıllarda mar.jinal bir muhalefeti temsil ediyor-
lardı. Yüzyıl başında Almanya'da o günün sol muhaicfe tı "emperyalist
savaş"a karşı çıkarken "savaşa hazırlanan ülkeIerin işçilerinin kardeşliği"
niç vurgulasa da geııel bir savaş karşıtlığı görüşü anlamında değildi bu;
Tucholsy veya Ossietzky gibı sıyasi polemiklerden de kaçınmayan
kalemler, barışseverlik anlamında "pasifist" kişilikler olarak marjinal bir
yerde duruyoılardı.

Batl'da savaş sonrasındaki 60 yıllık dönemde. özeilikle de çocuk
edebiyatının hikim söylemi haline gelmiş olan savaş karşıtlığı kuşkusuz
her Batı ülkesınde aynı bıçinıde kendinı göstermıyor. Bu konuda
İskandinav ü]kelerinin yanı sıra Almanya'nın (kendisini savaşın mağlubu,
daha da önemlisi savaşın suçlusu olarak benimsemesinin de etkisiyle)
daha önde durduğunu görmek zor değildir. Çocuk edebiyahnda savaş
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konusunun Almanya'da da daha açık bıçımde ele a]ınması zamanla
gerçekleşmişse de (Doderer l993: 31) Aimanca yazılan çocuk edebiyatı
bu açıdan çok sayıda güçlü ömekler sunmuştul.

Türkıye'de dc ilk bakışta savaş karşıtlığı çocuk edebiyahnda
Batı'daki. gibi doğai bir şeymış gibi göninse de gerek çocuk edebiyahnın
gelışimıne, gerekse ülkenin tarihsel koşullanna bağlı olarak Türkiye'yi
özel bir bağlamda değerlendirmek gerektıği düşünccsindeyim. Bunun
tarıhse] nedenini de Türkiye'nin modem anlamda uluslaşma sürecinin
görece yeni olmasıyla bağlantısı içinde aramak akla yakındır.

Oncelıkle bu incelen-ıede ortaya çlkan çarpıcı bir noktayı dile
getirmek isterinı. Türkiye'de çocuk edebiyatının temsilcisi olarak isim
yapmış yazarların (K. Tuğcu, C, tJçuk, A. Çakmakçıoğiu, G. Dayıoğlu,
Y. Ural. N, Meriç vd.) kitaplan temei alındığında savaş konusunun çocuk
edebiyalmızda neredeyse tamamen dışarıda tutulduğu görülüyor. Ne şu
veya bu savaşın olumlanması. ne doğudan bir savaş karşıtlığı bu
edebiyatta yansımaslnı bulmuş, Bu genel saptamayı yaparken yukarıda
saydığım isimlerin kitaplarındaki konuları gözden geçırdim (buna ragmen
gözden kaçan kitaplar veya yazarlar olabilir). (Bu ve diğer Türk
yazar|arın konusal ıncelemesi için ay,ıca bkz. Jokisch 200l: 111).
yukandaki isım]er arasında y. ura]'ın "kahraman süvariler" adh kitabı bir
istisna gıbi dursa da buradaki "kakaman" kawamı bildik anlamda bir savaş
kahramanlığına göndeme yapmtyor; "Bizans Yı}olıyor" ve "Mehmetçik"
isimlı ikı kıtabı bu]unan K, Tuğcu ıse bu lıstede daha sonra de$neceğim bir
bıçimde alrı bir yerde durmakadır, Buradaki tek gerçek istisna A.
Çakmakçıoğlu'nun son dönemde yayımladığı bir dizidir.

Bu genel gözlemin gösterdiği şey, modern Türk çocuk edebiyatının
Batı çocuk edebiyatının izinden giderken savaş gibi çetrefilli bir konuyu
dışarıda bırakma stlatLj isine yöneldiğidir.

Bu noktada Türkiye'de çoouk edebiyalnın başka bir kesiminde tam
karşıt bir manzaraja tanık olmak da ilgınçtır. Türklük, Müslümanlık veya
C)smanlılık kavran-ıları altında en sorgusuz sualsiz haliyle kahramanlık
edebiyatı, birçok yayınevinde varlığını olanca yoğunluğuyla sürdür-
mektedir, Halen piyasada bu yönde yüzlerce kitap var. Üstelık bu tür
kitaplar barış yanlılığını açıkça vurgulayan kitaplara kıyasla çok daha
fazla görünmektedir. Barışçıhğı çocuk dünyasının doğal değeri olarak
anan kitap)arı saymazsak. doğrudan savaşı cleştirmek üzere yazılmış yerli
ve yabancı kitapların sayısı son derece sınırlıdır (kşl. ideefixe verilen;
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Nuran Özyer'in bu yayındaki bildirisi). Bağdaı'ın Feılıı (Ali Osman
Atak), Küçük Şehit (Y e|i Avcı), Akkıırllu Boğa Tarhan (Mümtaz Zekı
Taşkın), Küçüt d,re (Muhittin Nalbantoğlu) gibi tipik adlar taşıyan
örnekler farklı dönemlerde ve farklı yayınevlerinden çıkmış kitaplar
olarak düşünüldüğünde uzun bir liste oluşturuyor. Bu kitaplardaki
kahramanlık figürleri okul öncesi boyama kitapiarına veya yapbozlara
kadar giriyor (Kahramanlar, Nehir Y. veya Damla Yayınları yapboz
serisi). Konu ve işleniş biçimi bakmından birbirinin büyük ölçüde telırarı
niteliğindeki kahramanlık edebiyatı kitaplarının edebı niteliği, çocuğa
uygunluğu, bireysel okumaya ne kadar açık olduğu ve yazarlarının ne
kadar kabul görmüş isimler olduğu gibi sorularla bakıldığında, sayısai
çokluğa karşın bu yayınların Türkiye'deki çocuk edebiyatı içindekı
yerinin maıjinal olduğu rahathkla söylenebilır- Her ne kadar bu kitaplar
bir kımliğin yeniden üretimine hızmet etse de burada dikkat çekıci önemli
bir nokta, bu kitapların tarihe bakışlanndaki gelenekselciliktir; ewensel
değerlere ve bireyselliğe yer bırakmayacak biçimde geçmiş kutsanmakla
ve düşmanla çatışma, savaş gibi eylemler temel varolma bıçimi olarak
sunulmaktadır. Özellikle Osmanlı kimliği ve soy anlayışına dayanan bir
Türklük kimliğinin ref'erans alınması, bu çizgideki yayınların modem
ulus kimliğiyle uyuşmaslnln zorluğunu da oılaya koymaktadır, Bu
nedenle de bu çizgideki yayınlann modemleşme bağlamında ulus kımli-
ğinin dışında, hatta karşlsında durduğunu söylemek yanlış olmaz.

Gerçek anlamda belki de Kemalettın Tuğcu ile başlatabıleceğimiz
özerk çocuk edebiyatı savaş konusuna ilgi göstcrmese de, Türkiye'de
ulusal politikaların parçası olarak 18. yüzyılın sonlarından itibaren teşvik
edilen çocuk edebiyatı, Cumhuriyet öncesi, ama özellikle de sonrası
dönemde modern ulus kimliğinin oluşmasında savaşa önemli bir yer
açmışhr. Türkiye'nin eğıtim politikasında söz ve etki sahibi İbrahım
Alaattin Gövsa, Enver Naci Gökşen, Reşat Ekem Koçu gibi ısimlerin
çahşmalanna bakmak bu açıdan önemli ipuçlan vermektedil. Bu üç ısııin
her biri belli ölçüde tutum fark]ılıkları gösterseler de, temsil ettiklerı
genel çızgi modem ulus devletinin genç kuşaklarının yetişmesinde ulusal
kimliğin oluşmasında görev üstlenmiş olmalarıdır.

Özellikle İ. A. Gövsa ulus kin-ıliğini evrensel değerlerle bağdaştır-
maya özel önem verdiğini göstermektedır. Hem de bunu savaş konusunu
iş'lerken yapması dikkate değerdir, 7922 yılnda basılan Çanakkale'nln
İzleri (kaynakçada: Gövsa 1989) adlı kitabında savaşın şiddetli
günlerinde cepheyi ziyarete giden "Edebi Heyet"in üyesı olarak yaphğı
bireysel gözlemlerı kaleme alır. Yazdıklarının, siyasi otoritenin talep-
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lerı,ıden bağımsız saıııinıi kişisei duygularını yans]ttığını kitabın önsözünde
özclliklc vurgulamaktadır, Savaşın yıkıcılığını göz ard1 etmeden Çanakkale
Savaşı'nda Türkliiğe övgü satırları yazan (iövsa kendı hümanist ve savaş
kaışıtı değerleriyle yaşadığı çelişkiyi de açıkça dıle getlrır, Aşağıya bır
kısmını aldığıı-ı,ı şiirde "Türk ırkının" yüceli-ğindcn söz etse de bunu etnik
değ1l ktlltiirel oiarak aııiadığını göımek zor değılılir. "İnsanlık Aşkı"
başlıkJı bıı şiirde maceracıIık adına savaşa katılan ve ilk ilrsatla Türklere
1csIıın ı,lılı hır l ranrı., a\k(rlnln punrcsInI çI/Cl,

Dı,ığrudan çocuklara yönelik çokça kitap da yazan E: N. Gökşen ve
R. E. Kııçu'nulı. Ciijvsa'dan izırk]ı o]arak'l'iirk]ük kavramını daha geniş
aıı]aı,ı,ıda ele aldıkları. (--uııılıuriyet öncesi döneme ait kahramanlık

lnsanlık aşkı, S. 67/68
(...)

Sergiize şl i rltı h a u :un el ıı fa ktı t
Kısa kesip oıasordıık ki.- rahat

Ediyor ııtı bıı J,uboncı ellerde.
Dedi., her şey {,i, lakin ilerde

Yutaıı bir giiıı kıııışuluklııı bıkarsa
Ben tıyurken boğrızınıı sıkarsa

Diye gtrnıez gözlerinıe ıryku...
İri bir T'ürk ı,tınıııdaki o korku.
]rkınıızııı btıgün pek az görüleıı bir
ınisaIi.

"I]ir li|iı,k gibi ktıvveli ıııır", şijhre-
liniı1 ıinıSüıli.
Ytu,alunınış bir kaplandı o, veya
Yılduınıa göğüs yeren bir ka),cı,

Içinıizden biri ,şordu söze tutup
aslreri
- yanınılaki Fransıza kinin var ını
heınşeri?
ktıclret ile tevekkülü her haliruJe
loplayan
O tabii vakariyle cevap verdi
kahraınaıı:
A efendi, bırak düşkün garibi,
Bizim gibi o da gönül sahibi...

Sijz I e rinı] cn kuw et l iy di müst es na
Halindeki o erkekçe istiğna.

V i ctltınını d u bi r y eni lnıez itınin un
jle ktılhen ılemişti ki o zumon:

Sensiıı ey Tijrk ljlemin en saf ırkı,
lnsanlığuı en saıniıni dşıkı...

134

İsviçrc'de pcdago;i ve psikoloji eğitimi alnrış olan Gövsa Türkiye
CJunıhuriyeti'nin ılk dönemlerinde eğitim politikalarının belirlenmesinde
doğudan sorun,ıluluk üstlenn-ıiş biridir. Bu özellıği modem ulus
kimliğinin inşasını kawarnamız açısından onun çalışmasının önemini
artlrmaktadır.



olaylarını ve figürlerinı de işledikleri göriilüyol ((imeğin Gökşen'ın

"Plevne Siperlerl', "Başyiğit (iençosııan" gibi, Koçu'nun "Forsa Halil",

"Son Yeniçeri" gibi oykiıleri). Yıne de bu anlatılarda bilgilendirici tarıf
öne çılcnaktadır"ve geİenegin onaylanııası yerine tarihe yeni bir. yoruıı,ıla

yaklaştıkları açıktıİ. Soİgelimi Koçu'nun "Son Yeı,ıiçeri" kitabı,

Yeniçerilığin kaldırı]masını onaylarken, Yeniçeriliğin larih_sel miıas

olaraİ. salİçtenilmesi gerektığı düştincesinı yansltılnıaktadlr, (iökşcn de,

eğitim poliİikaiann, uç,kç, dile getirdiği "Ömekierıyle Çocrık.Iidebıyatı"
kİtabında Onerilmesi gereken ei]ebiyatın niteliklerini şöyle sıralamaktadır:

"Aile, y.ır1, millet, insaıılık, tabıat ve hal,at scvglsi telkin cüneli" 1s, 25')

Bu çızgide Türklük kavramı sadecc l'Lırkiye Cluı,ı,ıhı,ıriyctı vatan-

daşlığı fikiyİe sınırlı kalnıasa da, gclelıekçı (gelencğı tartışülmaz sayan

,"'dJgişi-i- zararlı bulan anlamda gelenekçı) vc köklenci.lıir 1emelde

oldu6İ da söylenemez. Türkıye toplumu içindekı fhrklı elnik kökenlere

hiç İeğinilmemesi, ulus kimliğinin külttirel. tarıhse] bır sentez olarak

aeİil, 1İ.,kanaun belirlenır-ıiş bir şey olarak sunu]ııası şaşırticı değıldir (bu

koİrnul, genel kültür politikaları içıı-ıdc geııış bir değcrlendıımcsı için

bakınız OlKoçak). Bciylece ortak bir kinılik tanımlan,ıası 1,apılırkeıı etnik

fark]ılıkların pçrilimınden uzak duru]maktadır; özcllıklc çocuk edebiyatı

alanında bu tutumun bcniır]senmesl Şaşlrtücl değıldir, çtinkti ycni biı
devlet yapısının en çok ıhtiyaç duyacağı şey gcürç kuşakların yenı

değerleri benimsemesidir,

Cumhuriyet öncesinin yazarı olup da n-ıodem bir ulrıs kııııliğınin
sözcülüğünü yİprn .," bunu en etkili bıçimde edebil,atıııda dile geıiren

Ömer S.-eyfetİin' r]aha farkh bir üslubrın ismidir, Ö, Scylettin kitapları

bilindiğı gibi bugtin höli birçok yayınevi tarafı-ıdan (farklı siyasa1

çizgid&i 
-yay,neuİ".inden. 

der,let yayıı-ılarına kadar) diziler lıalinde ve

İo.1r1.1uru ,rnrl-ak üzere sürek]i basılmaktacjır, ÖyküJeri soı-ü delece seı1

Üir gerçekçiliğın çaıpıcılığını taşıyan Ö. Seyltttin'ır tek farkı, gerçekte

çocıİkürr için- yuzmamış olmasında değildir; yazdığı diine,n-ıin içinden

.o.urlrr, ğtra"-. getırmeyi amaçladığı görülen O, Seyfbttin kimlik

konusunda normatif rteğil, çatlşmacı ve ajitatiliir, Türkliik kavran-ıı O,

Seyfettin'de esas olarak Osmanlı'ı,ıın çok etnisiteli. çok dinli yapısına

kaİşıdır. Türklüğü savunurken diğer kimlikleri karşısına ahııaktaı

çekinmediği gOrİllyor. Ömeğin "Yalnız Ei'e"dc geçcn şu satırlar (),

SeYlel!tn-in ardıl]arından larkını gii.ıeıi}or:

l35



Oykünün gelışimıırde Anadolu'nun zor günler yaşadığından,
savaşlarda kan kaybettiğinden söz ediliyor; çözülme başlamış, ortalık
dolandırıcı ve zalimlerc kalmıştır; Eseoğlu adında kötü niyetli ve zalim
bir adam Rum tüccarlardan öğrendiği faızcilıği köye sokar, Zor
durumdaki köylü]er ondan borç alırlar. Köy sonunda. Eseoğlu ile Rum'un
ortağı Hristo Çorbacı'nın malı haline gelır. tsu haber köye ulaştığında
tafilşma başlar, Kendilerinı çaresizlik içınde gören köylüiere karşı Köyün
yaşlısı Yörük Hoca şöyle konuşur:

"Gün gençlere kalılı. Halbuki onlar da kenıli havalarında... Hiçbir
şeye akıIları ermiyor. Her şeye eyvallah ıliyorlar. Anadolu adela bir tekke
olınuş-.. Biziııı zaınaııııııızda kiınse kinıseye hakıızlık edeınezdi. Herkes
birbirinılen ç,ekinirrli, Hele yabtını:ılar nıeınlekete atlını atamazlardı Iş.
para, çiJi çubtık biziındi. Köy değil, hattd k(ısoba!-a bile Ruın, Ermeni,
Yahudi, matlrabaz gireınezdi." (s. 217 )

Öykülcrinde Türkltiğii, kahramanlığı övcn ve okuyrıcuyu anlatılana
coşkuyla katacak bir üslup kullanan Ö. Seyfettin. siyasi analizlerinde hiç
de duygusal bir tutum içinde olmadığını gösteriyor. Türklük onun
öykülerınde üstün varlık gibi görünse de asıl kaygısının bir Türklük
bilinci yaratmak ıçın popüler bir edebiyat yapmak olduğunı"ı düşünüyo-
rum; Ö. Seyfettin'i kendi tarihse] bağlamı içınde göımek için yapıtlarını
genış ölçekte ve siyası fikirlcriylc bırlikte değerlendiımek gerekiyor (klşl.
T. Yüksel 2005. özellikle s. 50-57).

O. Seyfettin'in pek bilinmeyen bır kitabında farklı perspektıflere
dayalı bir an]atım onun yaklaşımını daha açık odaya koyuyor. "Bir
Ermeni Gencin Hatıra Defterı" adlı kıtapta Osmanlı'nın devamı için
uğraşan Türkler aymazJıkla eleştırilir. Başka etnlsiteleI kendi kimliklerini
önemserken Türklerın Osmanhcılıkları kitabın baş figürü Ermeni kökenli
Husagor Hayı§an'ın göziinden anlatılır,

" «Biz Osnıanlılrır, hepüıiz kardeşiz. Caııilerin, kiliselerin dışında
hiçbir ayrınıız gaynnız yoknır- Her şe.r,iıı üstünde mukadde_ı, yüce
Osıııan lı l ı k v urdı ! ıı ıl|, or l or,

Bu Jikre Türkler'rlen hiç ınuhalif yok, Adeta Osınanlılık onlarda
mantük ye tartqnıa gölürınez bir rlin gibi olnıuş. (s. 18)
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1918 yıhnda basılmış olan kitabın yazımı 19l3'te son bulur;
anlatımı ise 1908-1913 arasını kapsar, kitabın son bölümünde 12 yıl
sonraslna (l925) projeksiyon yapıhr, Bu projtlksiyonda Türklerin
Osmanlıhk rüyasından ve kozmopolitlikten uyandığı dile getirilir.
Hayı§an bu gelişmeyı kaçınılmaz, olması gereken bir durum o]arak
değerlendirirken, kendjsinı Türk]erin etkisınde kaimış gibi görenlere,
Türklere karşı herhangi bır husumelten uzak olarak Ermeniliğıne sahip

çıktığını gösterir, Kitabın mesajı açıkhr: Her milletin nasıl kendi vaılığına
sahıp çıkma hakkı varsa, T'ürklük de bir mıllet yapısı içinde ortaya
çıkmalıdır. Ö. Seyfettin'in başka metınlerintie de ikrş). Ö. Seyfettin l989)
açıkça görülen bir anlayış olarak, Türkçe'nin, bu varlığın temeli olduğu
fiki, bu kitapta da olay kurgı.ısu içınde dılc getırilır. Ö. Seyfethn'in ulus
varlığı içinde dile verdiği kurucu rol, B. Anderson'un "hayali cemaatler"
tezıni doğular gibıdir.

1920 yılında 36 yaşında ölen O. Seyltttin bu düşünceleri
savunurken Türk kimliğine dayanan bir dev]et henüz hayal gibi
gönınmektedir. Türklüğü osmanlılığın içinde de arayan Ve Turancılık
düşüncesine de açık olan Ö. Seyfettin'in Türkçülüğü sonraki dönemlerde
farklı siyasi çizgılerin onu kendilerine yakın görebilmesınin de temelını
oluşturmuş görünüyor. Dilinin duruluğu, kurgusunun yalınlığı bakı-
mından çocukların ve gençlerin okumasına uygun gıbi görünen Ö,
Seyfettin'in metinleri, ele aldığı konular açısından ve çatışmacı sert
anlatım tarzıyla Türkiye'de çocuk ve gençlik edebıyatının genel

çizgisinden ciddi biçimde alrılıyor, Eğitimcilerin genelde çocuk
edebiyatı ıçinde görmek istemedıklerı bırçok unsur Ö, Seyfettin metin_
lerinin temelini oluşturuyor. Okul kitaplarındaki veya okuma programla-
rındakı edebiyat metni seçimleri de genelde eğıtımcilerın bu konudaki
yakla.şımını yansıtlyol (krşl. Ciıavoğlu 1997. Polat/ Eruz 1999),

13,7

İlerki bir sayfada aynı düşünce devam eder:
"Düşünüyoruın, biz Erııeniler, Runılar, lıatta Arablar, Arnayutlar

laassub göstermesek,- Türkler «Osmanlılık» adını verdikleri kozınopo-
litlikıen ayrılmayucaklar_ " (s_ 61)

Açık ideolojik çizgıleri nedeniyle "çocrığa uygunluk" sorununu
fazla dikkate alınayan larklı siyasi çızgilerdeki çocuk kitapları dışında
kalan Türkı"çocuk edebiyatı tam karşıt bir çizgi izliyor görünüyor.
Toplumsal yaşamın sorunlarına yaklaşımda gerilımleri ve çelışkileri
yansıtmaktan çok, tasallanmüş bir doğrunun aktarılması karakteristık bir
özellik gibi görünüyor, Temsil edıci nitelikteki çocuk ve gençlik



edebiyaü ürünlerjncle savaş konusunun (Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale
Savaşı gibi bugünkü dcvlct yapısının tarihsel refbranslannı oluşturan
veya Kore savaşl ve Kıbııs savaşı gibi Cumhuriyet dönemine ait savaşlar
dahil) bu alandaki edebiyat n,ıetin]erinde hemen hemen hıç ele alınmamış
olması edebiyatın çocuğa yaklaşımı ı,e işler,)eri açısından önemli ipuçları
içerıyor kanısı,ıdayını, Bu alaı,ıda bir ıstisna o]arak A. Çiakrnakçıoğlu'nun
son diineııinde yayınladığı Kurtuluş Savaşı tiyküicri dizisi akla geliyor.
Uzun yazarJık yışamında savaş koı,ıusuna daha önce yer veımediği
görülen Çakmakçıoğlu'ıırın soıı dijneminde bu kitapları çıkaırnası salt bir
istisna olmanııı ötcsinde Türkıye'de 90'lı yıllardan sonra ortaya çıkan
ycııi siyasal gcrilin,ılerin (demokatikleşme ve yapısal dönüşüme karşı
Clımhuriyct'c sahip çıkma çizgileıinın oluşturduğu gerilım) yansıması
gibi görünmektedir.

Brı incelemede Keııalettiır 'I'uğcu'nun bır kitabı bana özellikle
dikkat çckici görlindti. ]Jizuns YıkılDıor adlı kıtap Tuğcu'nun çocuk ve
gençlik edebıyatımız içinde kendine özgü bir yerı olduğunu doğuluyor
kanısındayım. Gerçek sorunların üzerine gitmek yerine çocukları bir
hayal dünyası içindc gezdircrck çocuk duygusallığınl öne çıkaran bir
yazar olarak tanünan Tuğcu'nuıı aynı zamanda, çocuksu bakışı (kendi
duygusallığıyla da brıluşluğu için) naif haliyle tcmsil ettiğini düşünü-
yorun-ı. Bu konuııu fuğcu'yu "akılcı" ve "normatif' bir anlaim çizgi-
sinden uzak tutnıuş göIünüyor, Bu yöniiylc onı"ı popüler kültürün tipik bir
ten,ısilcisı olarak göıııek nıüınkün, Bizans Yıkılıyor kıtabında da savaş ve
Tı-irklük konrısu çcvrcsıncic biiyle bir yaklaşım kendini gösterlyor. iIk
bakışta klasik kahramanlık klişelerine dayanan bir kıtap gibı durmaktadır.
Bizans'ın yeı,ıilnıesi, şehı-ın i'ethedilmesi 'l'ürklerin kahramanlıklarının
eseridir ve aynı zamanda şehrin kuıluluşudur, Ama bu çerçeve içinde
kalan Tuğcu yıne de larkh bir vurgu yapıyor, Merceği Bizans'ın sıradan
insanlarının üstünc tutuyor. Dahası olayları onların perspektifinden
anlatıyor, Geleceği olmayan ve geçmişı halka baskıyla dolu bir impa-
ratorluğun yıkılması ve bundan sonra Türklerin egemenliğinde ya-

şamaları bu halk için daha adil bir yaşam olarak sunuluyor. Böylece savaş
daha çok 1ıir lona dönüşüyor, insanların yaşamında neyin değiştiği sorusu
önc çıkıyor vc sıradan insanların almılığına işaret ediliyor. Bu anlatımda
gözdcn kaçmayacak şey, kitabın ismine de yansıyan buradakı perspektif
değişimidir. (Burada M. Bachtin'in diyalojizm kuramıyla bırçok bakım-
dan ilişkılendirilebi)ecek bir çizgı olduğu kanısındayım.)

'['uğcu, (|a}<ııakçıoğlu'nun bazı kitapları gibi istisnaları ve, kahra-
maı-ılık edebıyaüıı-ıı ana çızgileri yapan yayınları dışarda tutarsak, özerk
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çocuk edebiyatımızda oldukça açlk ve tipik bir görüntü ortaya çlklyor.
Ulus kimliği noırnatif bir düşünce olarak metinlerde yansımaslnl

bulurken, savaş konusundan büyük ölçüde uzak durularak başka uluslara

karşı bir karşıtlık, düşmanlık duygusu oluştuımamaya çahşıldığı
görülüyor.

Ulusal birleştirıcilik tavrı, bu tutumda normatif bir temelde

geIçekleşmeldedir; Ö. Seyfettin'in t)zla kozmopolit bulduğu Osman-

lı'dan sonra Cumhuriyet sonrasl döneme ait farklı kültürel ve etnik
yapıları toplumsal gerçekçilik temelinde işleyen çocuk veya gençlik
edebiyatı üIününe rastlamadım. Yetişkın edebiyatında bir ölçüde kar-

şılığını bulan bu aianın çocuk cdebiyatımızın gelcneği içinde kendine ycr

bulması da zor göIünüyor. Zehr.ı Akçagüncr'ın (2000) ve Serpil Ural'ın
(2003) kitapları böyle bır çızginin (Cumhuriyet öncesi ve başı döneme

yönelık olarak) i]k habercileri sayılabilir. Oysa elbettekı çocuklar bireysel

çevrelerinden kil]türel ve etnık kimlik uyaranları alıyorlar ve bunun

sonunda kendi içlerinde çclişkiler ve gerilimler yaşıyorlar. Edebiyatın,
bireylerı kendi yaşantıları ıçinde yakalaması, onların kendılerini ifadesjne

katkıda, bu]unması bu gerilimlerin dibe itiln-ıesine karş1 önem taşı-

maktadır. Ama sadece savaş ve ulus kimliği konusunda değil, başka

birçok konuda da çocuk edebiyatırnızda böyle bır gerçekçi damar
gelişmeyı bekliyor,
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