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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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TIIRK
KtjLTtiR

çoCtIK vE GENçLiK EDEBivATINDA nı-oşrini
t'\E oR\EK OLARAK snıı,ı,iı- ı RAL,IN *ŞAFAKTA

YANAN NIIiMLAR"I

Doç. Dr. Ali GÜLTEKiN/Eskişehir Osmangızi tiniversitesi

Bu yazıda, Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatl'nın önde
gelen yazarlarından Serpil Urai'ın 1998 yılında Bilgi Yayınevi'nden
çıkan ve 2000 yılında Avuslıalyı'da İııgılızcc ularak yayımlanaır
"Şafıklı Yanan Mu»ılar" adlı gençlık romanı, yerli ve yabancı eleş-
tirmenler tarafindan yapılmış olan eleştirilcr dikkate alınarak yeniden
değerlendiriJecektiı. Bu değcrlcndırmedeki amaç, eleştiri oigusı-ınu
irdelemek ve eleştirinin ne olup ne o1madığını gündemc getirmek, Ural'ıı-ı
"Şufakta Yanan Mııınlor" adlı gençlik fomanlnı çağdaş eleştıri kuran-ıları
ışığında eklektık bır yöntcmle incelcnmeye çalışmaktır.

Ulkemızde eleştıriden söz edildiğinde. her ı-ıedense ilk akla gelen,
hep olumsuz eleştiridir. Bunun gerekçesi. saııırız clcştiri kültürünün Türk
ttıplumunda tam olarak yerleşmemiş o]masındandır. Akbayır'ın da dıle
getirdiği gibi, Çağdaş 

'l'ürk edebiyah tarihinin gündeminde en çok
konuşulan ve yazılan konuların başında eleştiri soı,unu gelmektedir,
Burada en çok tartışılan sorun ise. "eleştiı-ide ijznallik ııesnellik
sorunsalı |" dır, Ancak günümtlzde yapılan clcştiride en büyük sorun,
eleştirının özne] mı ya da nesncl mi olduğu değildir. Görüşünü aynen
paylaştığImlz Sefa Kaplan'ın da yazdığı gibi, modem edebiyatımızın pek
de uzun olmayan tarihinde cıddi, yönlendirici, ul'uk açıcı, yazarı keııdine
çekidüzen vermeye davet eden eleştiri öııeklerjııjn dişe dokunur bir
toplam oluşturduğunu söylen,ıek oldukça güçtür, Cemal Süreyya .lr1l
Ilhan Berk Olan Şiir'adını r,erdiği eleştırı işini yap;landırma oyununda.
etralında gezindığımiz cleştırı kırrımını llhan Bçrk'e 1akışıırdıgına gört..
ülkemizde eleşliri işinde durumun pek de parlak olmadığı ortadadır ].

Bir toplumda eleştııi ktiltürünün yerleşmcn.ıiş oJnıasının şüphesiz
pek çok nedeni vardır. Bunlardan iki tanesi vardır ki, bizce bunlar diğer
neden]ere göre daha faz]a bir önem..- 5ahiptir, İ]ki. o topluındı eleştire]

l +_1

IAkbayir, Sadlk, "Eleşlin Ne Kailar Nesn€] olıbi]ir?" soüusuna E]eştiı.men]el TipoloJl5] Açısından
Öznel Yıklaşım]ar HcLe o.cl Etc5 ] ü Sn) ü5] 11/18|'79 May$llla7iran/'r;nnruz 20Ö].; aı9.
'Kaplen. sela, 4, diİ,ro. cendJ> YJ}ü,]Jll ] ,Jnb- 2002. , L,



düşünceye değer verilmemesi, ikincısi ise. cleştire} düşünceyi tcşvik eden

bir eğitim sisteminin o toplumda tam olarak yerleşmen,ıiş olmasıdır.

Bu görüşten hareketle, ülkemizdekı eleştiımenlik işini mercek
altına alırsak. şu veya bu şekilde kendini eleştiımen olarak nitelendiren ya

da öyie olduğunu zanneden bırçok insanın var olduğunu görürüz. Ancak
dikkatimizi çeken cn önemli nokta. birkaç istisna eleştirmen dışında, söz
konusu kişi ya da kişilerin, ne yazık ki, eleştirinin ne olduğu ya da ne

olmadığı konusunda gerekli eğitimi almadıkları gibi, olması gereken bilgı
donanımına sahip oln-ıak için bır çaba da giistermedikleridır, Bu tür

eleştirmenler ile yaptıkları "eleşıirııenlik lşi" isıer istemez insanın
kafasında birtakım soruların oluşmasına neden olmaktadır. Ömeğin,
lnsanın aklına şöyle bir soru gelmektedir: Acaba bu insanların yaptıklan
eleştıri işinin, kendi ülke edebiyatının gelişimine olan katkısı nedir?

Ahmet Yıldız'ın da vurguladığı gibi, 1'ürkiyc'de eleştırmen olarak
görev yaptlğını düşünen ya da bu alanda bir şeyler yapmak gayretinde

olan birçok insanın yaptığı iş, ne yazık kı eleştimenlik değil, "kitap

tanıtımcılığıdır", Şöyle diyor Yiıdız,. Kertenkeleler ı,e Edebiyaı ad]ı kita-
bında:"Eleştirnıcnierin göreı,lerıni gazete köşe yazarlarının tistlendiği bir

döneme girdik" 3 
. Bu konuda Yıldız'ın görüşlerine katılmamak nıümktin

değil,

Elcştiride ilk kural, Charles Baudeiaıre'ın söylediğı ve Ahmet
Yıldız'ın da önemle altlnl çizdiği gibi, bir eseri eleştirecek kişınin her

şeyden önce gerçek anlamda eleştiri nesnesine, diğer bir ılade ile
eleştireceği esere " cloğru ,1,etllde" yaklaşmasıdıra. Bu durumda eleştir-

menin en önemlı görevi, eleştiri nesnesıne yoğun şekilde kendisini ver-

mesidir. Bunun için eleştirmen ne mi yapmalı? Edebiyat ve eleştiri
konusundaki donanımı yanında eleştireceği eserin yazarını, yaşadığı
dönemi, dönemin siyasal, sosya1 ve ekonomik yapısını iyi bilmeli. Eleştiri
işinı gerçekleştıren kişi hem yazara hem de okura karşı yansız, yalansız
ve dürüst olmalıdır, Eleştiımenlik işı, gerçekten çok büyük bir donanım.

titiziük ve öZveli gerektirmektedir.

Öte yandan İsmai] Mert Başat intemette yer alan "Eleştiri ve

Estetik" konulu yazısında cleştiri işlemi esnasında eleştiımenin bazı
güçlüklerle karşılaşabileceğini ve bunların da "krizler" şeklinde ifade

rYlldlZ. Ahnret, (efl€r,[elcler va Ed eb iyaı.7a04, s.|)
nYıldız. a.g,y. s 9
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edilebıleceğini dile getirir. Başat'a göre bu "krizler" şu dört ana başlık
altında toplanmaktadır: İlki, eleştırmenin eleştirmenlik işi için yeterJi
donanıma sahip olmaması; ikincısı, eleştirnıenin ideolo;ik dünya görüşü
ve bu görüş ıçerisinde yer alan bariyerler; üçüncüsü, eleştıımenin
kendısıni sanat eleştiIisi plattbrmunda konumlandırmış oiması ve nihayet
dördüncüsü, eleştire) bir trıtumun, yöneldiği eleştiri nesnesi tarafından
içine alınması ve işlevsel olarak tersine çevrılmesi, Eleştiımen herhangi
bir eserle ilgili eleştirisini yaparken nesnel ya da öznel dar.ranabilir, ama
unutmamalıdır ki, eleştiri yapmanln da şüphesız belirli ölçütleri vardır.
Nitelikli, yol gösterici bir eleştiri, hem yazar, hem okur, henı de o ülke
edebiyatının gelişmesine ve zenginleşnıesine büyük katkı sağlar. Aksi bır
durum, henr yazarln yazma duyarlığını köreltir, hem de o ülke ede-
biyatının yozlaşmasına neden olur.

Eleştirı, Roland Barthes'ın ifadesiyle, "bir başkasınuı söylemi"nı,
yani edebiyatını, diğer bir ifade ile, o kışinin oltaya koyduğu sözlü ya da
yazılı ürünlerini kendisine nesne edinmesıdir', Barthes'ın bu konudaki
görüşünü "Eleşlirınenin iki ytizti.- iıleolııji ve lklidar" adlı makalesinde
A]ı K, Metın ;öyle iizeılemekıed ir:

"Yazarın söylemı eleştırmen larallndan bir tah]i1 ve açımlamaya
tabi futulup yeniden anlamlandırılır vc son kertede eleştiri yenı bir
söylem şeklinde var]ık kazanır. Bir yapıt söylem olarak nasıl bir başka
yapıta indirgenemezse, eleştiri de hiçbir durumda kendi nesnesıne
indirgenemez, Yapıhn söylemiyJe eleştirınin söylemi arasında oluşan
mesafe eleştiımenin donanımını ve yeteneğiyle olduğu kadar duyarlıkları
ve dünya görüşüylc de yakından alakahdır. Eleştiriyi yazarın öznel-
liğinden (bakış açısından) kayıtsız bir disiplin olabilirmiş gibi düşünmek
pozıtivıstik bir vehimden ibarettir, Daha doğusu bu düşünceyi, eleştirınin
sınırlarını biçimci-yapısalcı yöntemin alanına sı-kıştıran; teknık mahiyete
sahip bir çeşit mıko-eleştiri anlayışının benimsenmesiyle eş tüabılırız.
Buysa eleştırıyi estetik yapının kuruIuş özelliklerine yani m!marıyc
indirgemekle malul bir yaklaşımdır, Halbuki içeriği konuşmayan, iiz ve
anlam hakkında bir açıklama getirmeyen eleştirinin üsldil veya üst
söylem olarak tanımlanması dofuu olmayacaktır. , .6"

jBarlhes. 
RoIand, Ya;arlar,ıe fızaıılaı.çeV Ero] Ka}Ta. Ekiül Yay, istaDbu] ]995, s 8

6Metin. Ali. K."EleŞtirinin iki Yüzu: EIe§tili ve lktidar", Hc.c Ğel ftqüiü ı So) l\ü 11ü781.)
Mayüs/Haziran/Temmuz 200]. s 40I
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Gö:,ülıtüğü gibi. eleştirmenin iinemli görevlerinden biri, yazarln

eserindeki söylemini "bir tahlil ve açımlaııaya" tabi tutup "yeniden"

aniamlanclııı,ıası ve sonuçta eleştiriye "yeni bır varlık" şeklinde anlam

kazandır:ı-ıasıdır. Burada unutulmaınası gereken nokta, eleştlrmenin esere

olan yak)aşın-ıında öznelliğinin de önenıli bir yer tutmasıdır,

Bu çalışır-ıaila ele alacağııı-ıız Serpil Urai'ın Şalikta Yanan Mııınlar
adlı gençlik ıomanı daha öı,ıccden yerli ve yabancı cleştirmenler

larafln<]an yapılan eleştiri ve dcğerlendınııe yazıları ışığında, yeniden bir

elcştiri süzgecinden geçirilecektır.

Yaıı-ız Yıldırın,ı'ın 9 Ilaziran 1998 larilıinde yayımlanan L/irğl
dergısındcki "Şalakta Yanan Mumlar"; Ramazan Gülendam'ın Türlg,urdu

derğis]r,,]c yayımlaı-ıan "Romanda Çanakkale Savaşı: Me}ımct Niyazi'nın
'Çanakkale Mahşen' ile Seıpil lJral':n 'Şafakta Yanan Mum]ar' Adlı
Romaırların Bir Karşılaşlıma Dcnemesi"l John -Fostcr'ın Bookbirı],- A

Journol ry'' Intcrntılioııal Chiltlraıs Literalıu-e" dergisinin Ekim 2003

tarihli ,11, sayısında yayııı,ılanan "Savaş Meydanının İkı Cephesi: Türk vc

Avustralya Siperlerinden Gclibolu 1915'e Çoouklar lçın Bir Bakış",

IJidayet Karakuş'un 03.09.2003 tarıhl\ Cıuıhuriyel gazetesi'nde (s, l6)
yayımlanan "Gençlik Romanları" adlı yazısı; cumhıırbıet gazetesi'nin

Cıİınhuriyet Kitap lıki, sayı 69l'de bulunan Ahmet Günbaş'ın "Şafakta

Yaııan Mlılılar" yazısı ile eserin yabancı basında ycr almış olan gerek

tanıtlm geleksg eleştiri yazıları bu çalışmanın kapsanıını oluşturacaktır,

Önceliklc Ra:ı-ıazan Gülendanı ve Yavuz Yıldırım'ın Şfı,tla
Ytuıcın 1,Iııınlar üzerine yaptıkları elcştirılerine bir göz atılırsa, her iki
eleştiımenın oldı-ıkça acımasız davrandıklarını ve eleştiri ölçütlerinden

olclı-ıkça uzak olt]ukları görrilür. Oysa eleştıri, Amold'tan alıntı yapan

Çağan'a göre "...tliinyuıla bili en ve liişüülülenlerin eıı iyisiııi öğrenme ve

İuİu huİkoüoru,,,ı tla bilnıesiıi sağluııa yolıındrı yarar gözelmeyen bir

çabadır"1 . Gerek Yıldırım'ın gerekse Gülendam'ın eleştiri yazıla-rında,

csere vc yazala dönük eleştirilcrıni ortaya koyarken, ne yazık ki, hangi

cleştıri yöntemini krıllandık]arını. çalışnıalarını hangi bilimsel temellere

dayandırdıklarını. bu alanda çalışıııalar yapan hangi bilim insanlarının

göriişlerınden yararJandıklarını ve hangi kaynaklara atıfla bulunalak

eleştıriierini yaptıkları aı-ılaşılamamaktadır, Bu da bıze onların, tamamen

özncl bir yaklaşını ve keııdi dünya görüşleri ıle kendi duygularının

'ü,'ıgan. Kenan, "UcŞliriyi Elcşllıel okumak". l/c." Ozel Eleşli|i Sa!ısı '71iT8/'79

l\iaiısıIIazjıanıTenımuz 2003. s 4_]]; Amold, Maııhew. ,.Gün1müzde Eleştiıinin Işlevi", ,/eşıiıl.

Cei, Ahırleı A}doğın tJulcnı Özsoy. iz Yay. istanb!l 2002. s.7].
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basklsl altında kaldıklarını, gerçek anlamda eleştiri nesnesine doğu
şekilde yaklaşamadıklarını kanıtlamaktadır. Eleştiri konusundaki görüş-

leriyle yakından tanıdığımız Matthew Anıoiıd, "nesneyi gerçekte olduğu
gibi görerek tek tük topluınsal sınıflar ve çıkarları aşacak kadar üstün

biçimtle nesnel, ama partizanca olınayan bir eleştiri arzular. Bu aınaçla
eIeşliri, düşünce alanınılan oldukça ;farklı topluınsal eylem evreniııe
girmeyi hiç yılmadan reddetmelidir; eyleme, siyasele ve bu türden lıiçbir
şeye bakmadan iıısan diişüncesi için en tyi olaıı şey ne ise onu sapiamaya

çalışmalıtlır" demektedir.8 oysa, eleştirmenler (!) Gülendam ve Yıldınm'ın,
Başat'ın açıkJamaya çahşhğı }o izlerin gırdabına kapıldıklan hissedılmek-
tedir.

Gülendam ve Yıldırım eleştiri yazılarının hemen başında yazar
Ural'ı geçmişe saygısızlıkla suçlamışlar; ancak bunun nedenini tam

olarak açıklama zahmetine girmemişlerdır. Bu konuda Yıldınm şöyle
demektedir:

"...Bir tarih çalışması olmamasına rağmen, tarihsel gerçeklere

dayanan bir hikiyede yazarın uyarlamakta olduğu geçmişe bir mıktar
saygı göstermesi gerekir. Ne yazıkkı Şafakta Yanan Mumlar'd,a böyle bir
durum söz konusu deği19."

Ayrıca Yıldırım, "şimdıki zamanda yazarken geçmişı temel almak,
yazara konusunu ve kahramaniarını tarihsel gerçeklere dayanan sağlam

bir temel üzerinden geliştırme olanağı verirlo" der ve böyle olduğu
takdirde yazarın yararlandığı tarihi bilebileceğini ifade eder, Ona göre,

Çanakkale Savaşları gibi tarihi bir olayı eserine konu edinen bir yazar, bu
savaşa ait bilgileri tam o]arak bilmelidir ve bunlan eserine tam olarak
aktarmalıdır. "Tarihsel gerçeklere dayanan bir hikayede yazarın ııyar-
lamakta olduğu geçmışe bır rniktar saygı göstermesl gerekır"."
Yıldırım'ın deyişiyle, Şafakta Yanan Mumlar adlıı gençlik romanında
yazar Serpil Ural hem tarihe hem de Türk gençlerine saygısızlık
etmektedir. Diğer bir ıfade ile yazar, Çanakkale Savaşları ıle ilgili
gerçeklere }<ayıtsız kalmıştır. Bu savaşlarla ilgili bilgi ve belgeleıi
incelememiş, araştırmalarda bulunmamıştır. Yıldınm'ın bu iddiası
gerçeği yansıtmamaktadır. Zıra yazar Seıpil Ural eserinın daha ilk

3Eag]eton, Terry, rleşlrrlnin Göreı,i. Çev, i.Serin, Ark Yayınları, Ankara l998, s.59
9Yıldtrım, Yavuz, "Şafakta Yanan Mümlai', yirgül Deü,gisi, Hazian 1998.S.52
ıoYlld,nm, s.52

"Yıldınm, s.52
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sayfalannda, kitab1 ka]eme almadan kimlerden bilgi aldığını ve bu
konuda kimlerin görüşierinden yararlandığ:nı açtkta belirtmektedir.

Alrıca yazar lJral, Arrıstralya Bül,ıikelçisi Ekselans David W.
Evans'ın davetiyle Gelıbolu Yarımadası'ndaki Şafak törenlerini de

yakından izleme o1anağı bulmuşfur. Bu açıklamalar, sanınz, Yarıız
Yı]dırım'ln yaptığı eleştırileri çürütecek nitehktedir. "Eleştiımen" Yıldırım
"eleştiri"sini yaparkcn. hem esere, hem de yazara kaışı oldukça önyargılı
dawanmakıa ve şöyle demekıe,lir:

"Kızlar kısa bir süre içinde arkadaş olrır. Birlikte anma tören]erine
katıllr, konuşur, Savaşün kötü bir şey olduğunu, herkesin arkadaş olması
gerektığıni 1'ark ederler, OnJar ermiş muradına...''"

Yazar lJral'ı küçüıı-ısemckte ve onunla adeta alay etmektedir. Bu
sözler, Yıldırını'ın söz konusrı cscrle ılgili eleştirisini yaparken taralsız
kalıı-ıaclığının bir giistergcsidir, Ahııet Yılclız'ın ifade ettiği gibi bir
eleştirmenin taraf tut]na hakkı da yoktur. Zira bir eleştimenin uyması
gerekcn bazı e]eştiri ölçütlcrinl de göz ardı ctmemesi gerekır. Fleştırısıni
ı]k olarak Çocuk Iidebiyatı Araştınıacıları Dergisı BINBIR KITAP'ın 3.

sayısında ve daha sonra aynı yazıyı l998 yılında tzlıgül dergisinin 9.

sayısünda yenıden yayımlayan Yavuz Yıldırım, cleştirisinde yazar Ural'a
karşı sürekli aiaycl biı,tutum sergılemektedir, Ömeğın A\usturılya'lı kız
Peggy ile Türk kızı Zeynep kısa süre içinde dost olamazlar mı? Birlikte
Çanakkale törenlerine katılıp savaşın aleyhinde konuşamazlar mı? Sonra
savaşın kötti bır şey olduğu konusunda fikirlerıni söyleyemezler mi'1

Yeryüzünde yaşayan lhrklı ülkelerin ınsanlaıı biıbirleriyle dost ya da
arkadaş olamazlar ııı:'? "Onlar ern,ıiş muradına , .." derken Yıldırım, yazar
ural'a. oldu olacak bunları da evlendiriver de. onlar da muratlanna
ersinler, onlar da mutlu olsunlar şeklinde bir dilekte de bulunmaktadır.
Bir eieştirmen bır kitapla ilgili yaptığı bir eleştiride böyle ifadeler
kullanma hakkını acaba nereden almaktadır? "Eleştirmen" Yıldırım eleş-
tiıisiırde, eserin sanat değeli olup o1madığını, edebilik ölçütlerini içerip
içemediğini gençlere genelde saı,aş. iizclde Çanakkale Savaşlan'nın
neden ve sonuçları hakkında bilgi verip veımedığini. gençierde okuma
zevki ve alışkanlığı duygusu uyandırıp uyandırmayacağını ve onların
ulkunu açıp açınayacağıı-ı; sorgulaması ve diğer taraltan da yazarı
kendine çekidüzen velTneye davet etmesi gerekirken, tanı aksi bir tavırla
yazar:,n yazrna şevkini kırmakta, hatta onu aşağılayıcı ve küçümseyici bır

|:Ylldlı1 ,5.5]
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tavır sergilemektedir. Tuncer Uçarol'un "Şiir Eleştirilerinde Dürüstlük"
adh maka]esinde de vurguladığı gibi, eleştirmenlerin, her şeyden önce

eleştirilerinde dürüst olmala ve değerlendirme yazılarında da erdemlilik
ilkesine uı,rna]arı gerekır. "Ömeğin, dünya görüşlerı dolayısıyla NAzım
Hikmet'i, Necip Fazıl'ı şiir tarihimıze almamak, o kitapta ya da başka şiir
değerlendirme kitaplarında onlan şiir dışı yanlarıyla sayfalarca kara-

lamak, şıırde dürüstlüğe sı6maz'"'. Tıpkı Türk ve dünya gençliği için
yazan, sevgi, barış, kardeşlik gibi ewensel değerlere eseri ŞaJiıkla Yanrın

MumIar'da yer veren Serpil Ural'a "Eleştirmen" Yıldınm'ın yaptığı gibi.

Yıldırım'ın, Şafakta Yanan Muıılar'ı olumsuz olarak eleştirdıği bir
başka nokta ise, eserin tarih yanhşlarıyla dolu olduğu ve tarıhı bilgilerı
tam olarak yansıtmadığıdır. Ancak unutulmamalıdır kı, bir roman, tarihi
bir gerçekten hareketle yazılmış olsa da, tarihı bilgılerı içerisinde aynen

olduğu gibi banndırmak zorunda değıldır, Bır yazar, tarihi bir olayı
romantna konu olarak alma, onu kendine özgü bir kurgu içerisinde verme

ve okulı_ıcusuna aktarma özgürlüğüne sahiptir. Bir roman her ne kadar

tanhi bir olaydan hareketle ka]eme alınmış o1sa da, sonuçta edebi bir ürün

olan roman yazarın kurgusuna göre şekillenir. Yoksa o yaplt, roman

değil, aksine tarıh kitabı olur. Serpil Ural'ın eseri Şafakta Yanan Mumlar
bir gençlik romanıdır ve konusunu da Çanakkale Savaşları'ndan al-

maktadır. Durum böyle olunca da, Gürsel Aytaç'ın Çağdaş Türk Ro
manları Üzerine jncelenıeler adlı yapıtında yazdığı gibi. bir romanın
tarihi bilgileri birebir içerme zorunluluğu yoktur; çünkü tarihi romanlar
birer kurgu ürünüdür ve her şeyden de önemlisi, bir sanatçı özgürlüğü
içerisinde, tarihi gerçekler yazar tarafindan değiştirilebilir ya da ayrıen

olduğu gibi muhafaza edilebilir. O nedenle, Şafakıa Yanan Mumlar da

kurmaca gerçeklik üzerine oturtulmuş bir gençlik romanıdır. Zira
kurmaca gerçeklikle, Aytaç'ın altını çızdıği gibi, "olmuş, gerçek" değil,
"olabilir, olası gerçeklik" ön plana çıkarla.

Ayrıca "eleştirmeıı"imiz Yıldırım yazısında Ural için şöyle bir
ifade de kullanmaktadır: "Okuyucuda Serpii Ural'ın Yaşar Kemal'den

çok Kafka geleneğinden etkilendiği izlenimi uyanıyor yer yer".'5
Eleştirmenimizin böyle bir düşünceye nasıl vardığı da, doğusu pek
anlaşılır olmadığı gıbi, eleştirmen tarafindan kanıtlamış da değildir. Bu
noktada insanın aklına, acaba Türk gençleri arasında bu konuda geniş

j]Uçarol, Tun.eı "Şii. El€ştinl€rinde Dürüstlük", Hğ.? arel Eleşıni SğrB1:7'178/79 Mayıs/Hazi.arı/Tenflr
2003. s.554.
IaA},taç, cürsel, Çdğrirş Tiirk Ronıünlarü üzerine incelemeler, 1990, s. 22.
l5Yüldinft, s.54
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çaplı bir anket mi düzenlemüştir'? sorusu gcliyor. Yaşar Keııal'den değıl
de, Kafka'dan etkılenn-ıış olduğu yargısına nasıl varmıştır? Bu sorunun
yanıtını da Yıldırım'ın eleştirı yazısında görmüyoruz. lddia tamamen

asılsızdır ve havada kalmışhr, Öte taraftan, bir Türk yazarının kül-
tüIlerarası bağlanıda yabancı bir yazardan ya da onun herhangi bir
eserinden şu ya da bı"ı şekilde etkilenııesi ya da esinlenmesi, böyle bir
kitabın yazılmasına acaba engel mı teşkil eder ya da engel mi teşkil
etmeli'] 'I'am tersi, bir yazar bir başka kültür ya da edebiyaltan ne denli
etkilenir ya da esinlenirse ve bu kazanım]arını özümseyerek sonradan

kendi okuruna aktarırsa, bu okurunun yenı kazanımiar elde ctmesine
olanak sağlar ve ufkunun gelişmesinc katkıda bulrınur. Buradan da

"eleştirn,ıen" Yı]dırım'ın, güniimüzde oidukça üzerinde durulan ve

genelde genel cdebiyat bilimi, özelde de karşılaştırmalı edebiyat bilımi
içinde öncmli bir yere sahip olan me tinlerarasılık ve kültürlerarasılık
kavramlarından kesınlikle hiç haberı olmadığı anlaşılıyor. Yıldırım'ın
olumsuz olarak nitelediği bu göriişüne de. doğusunu söylemek gerekirse,

kesinlik]e katılmıyoruz.

Yavuz Yıldırım'ın diğer bir olumsuz eleştirisi de roman

kahramanları Zelnep ve Peggy'nin yaşlar: ile ilgilidir. Ancak onlar, onun
dediği gibi, 27 yaşında değil, 13-14 yaşlarındadır ve ılk gençlık dönemi
içerisinde bulunmakladırlar, Yıldırım'ın da önemle (!) belirtmeye çalış-
tlğı gibi, bu çocuklar yaşlarından büyük sözler etmektedirler. Ancak
unutulmamalıdır ki, 21 , yüzyıl başında müthış bir gelişme göstermiş olan
yazıiı ve görsel ınedya, günümüz çocuk ve gençliğini kıskıwak avucı.ına

almış bulunmakta, bilgi çağı dediğinıiz yüzyılımızda bılgi bombar-
dımanına tutnraktadür. Bu nedenle, günümüz çocuk ve gençleri
Yı]dırını'ın belirttiği gibi boş değillerdir. Diğcr bir ıihde ile, hcr şeyden
haberleri vardır. Öte yandan^ her tüı,lü bilgi kcndilerine bir bilgisayar tuşu

kadar yakındır, İntemet, televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarının hızı
ile bugün yediden yetmişe herkes her tüIlü bl]giye anında ulaşa-
bilmektedir, Bu durum Yıldırım'a ters gelse bile, ne yazık ki bu bir
gerçek. Eleştirmenin bu konudaki eleştiıel tawı yine oldukça alaycıdır:

"Okuyucuya ana kahramanların kaç yaşında o1dukları söylenmiyor
ama konuşma biçimlerıne bakılırsa her ikisi de büyik olasılıkla 27
yaşlaıında, ayrıca siyaset ve fe]sefe alanlarında masterleri var. Bunlar
çocuk değıl, görmüş geçiımiş küçük bırer yetışkin.,. Zalen her şeyi
biliyorlar, en azından Amerikan kon-ıedi dizılerindeki çocuklar kadar çok
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şeyü. Ne \ar ki, Bart Simpson'un tersine Zel,nep ve Peggy, kavramlar

sözlüğünden konuşuyorlarl6,"

Yine Yıldınm, "Che Guevera herhalde ZelT ıep ile gurur duyardı",l'"

diyerek alaycı tavırlannı sürdürmektedir,

Diğer taraftan Yaruz Yıldırım, eserde adı geçen ikı kah,ramanın,

Z.l."p Ş. Peggy'nin birbirlenne benzemesini de eleştirmıştır Kitabın

,*unau a*,Jğlyalılar hakkında bir şey öğenilmediğini, bu şekilde

aru.t*ıyu ktittiirtinün de yok sayıldlğınl ileri siirmektedir, Fakat
'':eleşlirrıren 

" burada, amacın kültür aktanmı olmadığını göz ardı etmekte

u" "Aru.t.ulyr'nrn en büyük şehrinde yaşayan bir çocukla, Türkiye'deki

bir köyde yaşayan bir çocuk arasında çok az bir.lark var, Bu, küre-

selleşmenin en'uç noktasına götürülmiiş halidirl8".diyerek, Avustral-

yrİ, ço.rklu., Ti.irk çocuklarından üshin görmektedir, Oysa Yıldırım

Lr.uju, .o-rn kahramanı Zeynep'in turistik bir yerde yaşadığını, okulda

fi "gİri- 
almış bir öğenci olabileceğini aklına getirememektedil,

İl.ş'l-r-.", Seçİl Uraü'ılti.k çocuklarına kaşı kayıtsızlıkla suçlarken,

gtl.tl-t, İo.rİ ,. gençlerine karşı kendi kayıtsızlığrnın .farkında 
bile

İ.6ila". Çu"ul.tul. giUİ Ui, yörede yetişen Zeynep için kullanılan bu

ifaİe, Trirİ<iye'nin biİ başka yöresinde yetışen bir ıocuk ya _$1 
genç ıçin

kullanılmış olsaydı. bu görüşünde bir nebze de olsa belki haklı (!)

oluUil"ai. 
' Ancat, az önİe de açıklamaya çalışhğımlz gibi, küçük-

İilgtlna* beri geİek aile ıçerisınde, gerek okul çeıresinde ve gerekse

tuİ-izmin yogun-olarak hüküm sürdüğü bu bölgede yaşayan Z_eynep, ister

istemez çeŞitli yönlerden de bılinçlenmış bir gençtır, Bu nedenle

Z.pep',n je kendi ytlresi ile ilgili pek çok şey biliyor olması olağanüstü

bir durum olmasa gerek.

Gerek Hidayet Karakuş ve Ahmet Günbaş gibi yerli yazar ye

eleştimenler gerekse John Foster, f)aniel London; Chrıs Thomson, Lucy

Clurk u" ChĞtopher Bantick gibi yabancı yazaı ve eleştirmenler Serpil

Ural'ın bu gençlit romanını hem gençler için hem de,edebiyat dünyası

İçin ti. tuİ"ç olarak kabul ederİerken, Yılmaz ve Giilendam, "Eö,/e

ntr"üik i, bir eseri" (!) Türkiye İş Bankası gibi bir kuıımun nasıl olup da

ödüllendirdiğine adeta şaşırmaktadırlar,

|6ag,y..s54
lla g.y. s 5,1
|3a.g y,, s,55
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Yine yazısının ilk bölümlerinde Gülendaıı'ın, tarihi gerçekiiğe
uyrnadığı ıçın Ural'ı eleştirdiğini de görüyoruz:

"Roman, Çanakkale'de savaşmış olan Arustralyahlann ve Türklerin
me}ch,ıpları ve anılanyla süreklı geçmişe dönüyor. Yazar, bunlara ek o]arak
romandaki olayları anlattırdığı tanrıbilimci (oiimpik) anlatıcının verdiği
bilgilerle, montaj tekniğini kullanarak romanın içine yerleştirdığı metln-
lerle (sözgelimi, Mustafa Kemal'in Anzaklara hitaben söylediği vc savaş
alanındaki bir anıttan aktarılan sözlerı veya Çanakkale Türküsü'nün
sözleri gibi), konuşmalarla ve kahramanların düşünceleri yoluyla pek çok
tarihi ayrıntl da veriyor. Fakat bu bilgilerin tarihi gerçeklere ne kadal
uyduğu tartışılırl9".

Ural'ın sözünü ettiğimiz kitabının eleştirisine baktığımızda, yine
Gülendam, [Jra]'ın romanında tarihi gerçekliği yansıtmadığına dikkat
çekmekte ve bu durumu da protesto etmektedir. Ancak, "Romanda
Çanakkale Savaşı: Mchmet Niyazi'nin 'Çanakkale Mahşeri' ile Seıpil
Ural'ın 'Şafakta Yanan Mumlar' adlı Romanlarının Bir Karşılaşhrma
Denemesi" adlı ııakale yazlslnın son böliimünde Gü]endanı'ın Gürsel
Aytaç'dan yaptığl allntı dikkatlıce inceledığınde, fikinın birden bire
değiştiği görülmektedir. Bu da, kendi kendısiyle çahşhğınıır bir kanıtı
o1sa gerek:

"Unutulmamalıdır kı, Gürsel A}taç'ın da l.urguladığı gibi, tarihi
roman]ar birer kurgudur ve yazarln bir sanatçı özgürlüğüyle gerçeklerı
değiştirme ve tarihi gerçeklere tıpatıp uymama hakkı vardır. Kurmaca
gerçeklikte, yani edebiyatta önemli olan olmuş, gerçek değil; olabilir,
olası gerçekliklir'0."

Gülendam, Serpii Ural'ın ,Şafakla Yanan Mumlar ile Bııket
Uzuner'in Uzun Beyaz Bultıt Gelibolu adh eserini karşılaştırarak Şafakla
Yanaı Mumlar'daki eksikliklerı ve Türkçe dilbilgisi hatalarını
göstermeye çalışırken, kendısi de affedjlmez bir hatalar yapmaktadır.
Ural'ın Şufakta Yanan Muınlar adlı eseri bir gençlik romanıdır,
Uzuner'in eseri U;ıııı Beyaz Bulut - Gelibrılu ise, bir gençlik romanı
değil, aksine yetişkin romanıdır. Bu nedenle, bu iki eserin karşılaş-
tırıiması karşılaştıı-rnalı edebiyatbiliminin ince]eme amaç ve yöntemlerine
ters düşmektedir.

|'a.g,y., s l03
]oa,g y., s,I0.1
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Gülendam, eleştirisinin ilk bölümü ile sonuç bölümünde Çanakkale
Mahşeri' ile Şafokla Ydııaıı Mumlar adlı iki romanın farkh yönlerini or-
taya koyarken, biz okurlarda, kendisinin bazı kavramlardan haberdar
olmadığı duygusunu uyandırmaktadır. Öıneğin: "1990'dan sonra hem
mılliyetçi ve muhafazakAr romancılarınııza, hem de ewenselliği ve

hümanızmı savunan romancılarımıza ilham kal, ıağı ve malzeme

olmuştur" 2] ve yinc "Yazarlardan bıri mılliyetçi ve muhafazakAr, diğeri

de hümanist olduğu halde".]] Bu ifadelerden sonıa insanın aklına hemen

şu sorular geliyor: Acaba milliyetçi düşünceye sahip bır insan hümanist
düşüncelere sahip olan-ıaz mı? Ya da hümanist olarak niteienen birisi
milliyetçi duyguları içinde barındıramaz mı? Herhalde Gülendam'a göre,

milliyetçi düşüncelere sahip olmak, hümanist olmamak anlamına
gelmektedir. Ya da tam tersi. Akademisyen bir eleştirmenin bir eser

hakkında değerlendirmelerde bulunurken ya da o eseri eleştirirken kul-
lanacağı ifadeye dikkat etmesi gerekir. Doğrusunu söylemek gerekirse,

Gülendam'ın 1.ukarıda kullandığı ifadeleri kabul etmek, bır bilim insanı
için kabul edilebilir bir durum olmasa gerek. Bir eleştirmen eleştireceğı
eserin yazarını sevmeyebilir, hatta onun dünya görüşünü de paylaş-
mayabilır, ancak bir bilim insanının eleştıreceği bir esere, ki bu şiir
olabilir, roman olabilır ya da bır tiyatro esen olabilir, bilimsel etik adına
yaklaşması gerekir. Kenan Ç--ağan'ln "Eleştiriyi Eleştirel Okumak" adlı
yazısında vurgrıladığı üzere, "elcştiri tamamen keyfi bir düşümsellik
olmaktan ziyade belli bir sistematik içerisinde olmayı hedeflemiş, bu
nedenle de gereksinim duyduğu krırallarl inşa etmeyi ihmal etmemiş bır

çabadır]]." Bu görüşe ne denir?

Gülendam yaptığı çalışmanün amaclnl makalesinin başında şöyle
belifimektedır:

"Biz bu çalışmamızda, Mehmet Niyazi ile Serpil Ural'ın adı geçen

romanlarını, gerek ele aldıkları konuya yaklaşımlan bakımından ve
gerekse bu konuyu işlerken kullandıkları anlalm teknikleri açısından
incelemeye çalışacağız. Öncelik]e edebilikleri analiz edilecek olan bu
romanların ortaya çıkarılacak özelliklerinin bırbirleriyle ılişkileri ve

benzerlikler-alrılıkları değerlendirilecektir]a,"

''a,g,y, s.i00.
"a.g }., s lU)
'rÇagan, Kenan, "EleŞtiriyi
Mayüs/Haziran/Temmuz 2003.
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Gülendam'ın da eleştirisinde belifitiği gibi, Ural'ın romanında
gerek yazardan gerekse yayınevi editöründen kayıaklanan bazı dizin ve
yazım hatalan ile bazı dilbiigisi hataları vardır, Bu hataiar, isler yazaı
Seıpıl Ural'dan, ister yayınevinden kaynaklansın, çocuk ve gençlik yazını
için, doğrusunu söylemek gerekirse, affedi]ır bir durum değildir.

Öte taraftan bir dedeltif ustalığıyla Seıpil Ural'ın hatalarını bulmaya

çalışan Ramazan Gülendam, Ural'ın Şafakıa Yanan Mumlar'ından sekiz
alıntı ile bunu kanıtlamaya çalışırken, buna karşın, eksiklikler bir yana, ıyı
yanlarını göstermek adına bile o]sa, Mehmet Niyazı'nın eserinden hiçbir
alın yapmamıştlr, Burada insanın aklına hemen şu söz geliyor: Amaç
üzüm yemek mi, yoksa bağcıyı diivmek mi?

ŞaJakta Yanan MunılQr adlıı gençlik romanı ıle ilgıli yerli ve
yabancı eleştirmenler taraflndan yapılmış olan eleştirileri dikkate alarak,
söz konusu eseri yeniden değerlendirdiğımi zde, oriaya çıkan sonuçları şu
şekilde sıralayabilırız:

-Ural'ın Şafaktcı Ycıncın Munılar adlı gençlik romanı ile ilgili olarak
Hidayet Karakuş (Cumhurıyet Kitap eki sayl 425'te "ÇocukJar İçin
Kıtaplar " ve "Gençlik Romanları ", 03.07.2003 Cumhuıiyet Gazetesi
s.l6) Ve Ahmet Günbaş (Cumhuriyet Kitap, s.691), gibi yerli yazar ve
eleştirmenleı ile Güney Avustralya Üniversitesı ögretim üyesi ve
Avustralya Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kıtapları Ulusa] Komitesi
Başkanı John Fostel "Savaş Meydanının İkı Cephcsı:Tlirk \e Avustralya
Siperlerinden Gelibolu l9t5'e Çocuklar İçın Bır Bakış" adIı makalesinde,
Daniel London (The Canbena Times, 23 Nisan 2004), Chris Thomson
(Viewpoınt l2 (2) Winter 2004), Lucy Clark (The Sunday Telegraph,
23.4.2004) ve Christopher Bantick (The Weekly Times, 21.4.2004) gıbi
yabancı yazar ve eleştimıenler oldukça olumlu görüş belırtirlerken,
yalnızca Yıldırım (VirgüJ Dergisi, Haziran 1998, sayı 9) ile Gülendam
yukarıda belıılilen yazılarında o1umsuz görüş be]irtmektedirler, Yabancı
yazar ve eleştirmenler, Urai'ın bu eseri hakkında hiçbir şekılde olumsuz
görüş belirtmezlerken, yerli yazar ve eleştiımenlerin Şafakta Yanon
Mıımkır'a farklı bır tutum ile yaklaştıkları görülmektedir,

-Türk eleştıımenier Yavuz Yı]dırım ile Ramazan Gülendam'ın
genel edebıyatbılimi ve karşılaştırmalı edebiyatbiliminin temeJ kaynak
kitaplarını telırar gözden geçirmelerinin, ileride yapacakları eleştirel
çalışmalara daha büyük katkısı olacağı kesindir.
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-Ewensel değerleri çocuk ve gençlere kazandırmayı amaçlayan
Ural'ın kitabı ıçin Gülendam, b!ı kitabl gençlik yayını diye yayımlayan [ş

Bankası'na karşı nerdeyse suçlayıcı bir tutum sergilemektedir, Oysa, bu

türden yaylnlal ne denli fazla sayıda genç insana kazandırılırsa, biz
yetişkınler de Ulu Önder Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanc]a Sulh' ilkesine
o denli hizmet etmiş sayıhrız.

-Eleştirmen olmak adına yola çıkan insanların gerek esere gerekse

eserin yazarına yaklaşırken daha bir donanımlı ve nesnel yaklaşmaları
gerekir.

-Gülendam'ın vurguladığı gıbı, Ural'ın eserinde görülen dizin ve

editör hata]arü, şüphesiz yazardan kalnaklanmıyor olabılır, ancak hata

hatadır ve kıtapta görülmektedir. Bu konuda yapılan bir eleştirinın,
kitabın daha sonraki basımlarında dikkate alınması için iyı bir uyarı

olduğu da göz ardı edılmemelitiır.

-Y azar |Jral, "yarının sorumiu kişilcrı olacak, gerektiğinde savaşa

evet ya da hayır deme koııumunda bulunacak gençlerc savaşın ger-

çeklerini gösterecek25" bir gençlik romanlnl genç insanlara sunarak aydın
bır yazar sorumluluğunu yerıne getırmiş birisıdır,

Sonuç olarak söylemek gerckirse, bir eleştirmen, ki burada söz
konusu olan çocuk ve gençlık edebiyatı eleştiımenleridir, her türlü
partizanca düşünceden uzak, rliğer bir ifade ile "siyasi bir katalizatör" 26

olmadan, bilimscl eleştirinin kural]arını da dıkkate alarak, eleştiri
krizlerine kapılmadan, gerek eleştireceği yazara gerekse onun eserine

önyargılı bir davranış sergilemeden ve bir yargıç rolü üstlenmeden,

sadece ve sadece cıkuru ve o ülke yazını adına ışini yapan birisi
olmahdır. Yoksa daha çok kafalar bulanır ya da bulandırılır. Bu durumda
kaybeden biz oluruz, yazarlm.z olur, kısacası, insanoğlunun beslenme

kal,rıağı olan edebiyat. yanı çocuk ve gençlik edebiyatı olur. Bu nedenle,
kendini eieştirmen olarak gören ya da bu iş kendisine meslek edinmiş
kişilerin, şöyle ya da böyle, mut]aka sağlam bir eleştiri kültürüne sahip

olması gerekir, Türk çocuk ve gençlik edebiyahnda eleştiri kültürüne
ömek olarak bu çalışmada ele aldığımız Seıpil Ural'ıır ŞcıJiıktrı Yanrın

Mumlar adh gençlik romanının eleştirilerinde eleştirnıenlerimizin ne

denlı haklı ya da haksız olduğu açıkça görülmektedir,
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