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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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ÇEviRi ve TELiF ESERLERDE GENÇ KIZ EDEBiYATI

Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM/İstanbul Üniversitesi

Gençtik Edebiyatr ve tanım sorunları

Genel edebiyat alanı içinde, tarihsel süreçte, ekonomik ve sosyal
gelışimler sonucu yeni edebiyat alanları ortaya çıkmlştır. Bunların
başında Gençlik Edebiyah gelmekledir, Gençlik Edebiyatınln tanlmrnl
yapmadan önce gençliğın tanımlnı yapmak gerekirse, bütünüyle hemfikir
olunmasa da "|5-24 yaşları arasındaki insan" tanımı genel kabul gören

bir tanımlama olmaktadır (Özyer: 1994,53). Gençlik Edebiyatı dediği-

mizde ise, farklı tanımlamalar karşımıza çıksa da, gençlerin okutluğu

eılebiyal bıı alanın genel bir tanımı olmaktadır. Ancak özel bir tanım

sunmak gerektiğinde, ömeğin Helmut Metzler Gençlik Edebiyatını iç
aşamada belirlemiştir:

l Gençler içtn yazıIan edebiyat,
2- Gençler larafından yazıIan edebiyat,
3- Heın gençler, heın de yetişkinler lara;fını}an okunan bazı eserler'

dir.
Edebiyatbilimci G. Klinbeıg ise Gençlik Edebiyatın1 beş aşamada

ele alır:
]- Öncelikle ve özellikle gençliğin zevk alılığı konuları kapsayan

eserlerin lümü,
2- Salt gençlik için yazılan edebiyat,
3- Gençler ıara;fından yazıIan edebiyat,
4- Gençler tarafından, yetişkinlerin edebiyaından seçiIeıı metinle,

rin oIuşturduğu edebiyal,
5, Genç kuşağın beğeniyle okuduğu çeşitli ınetinleri içeren edebi-

yat türü (Özyer: l994, 53),

Gençlik Edebiyalnın ülkemizde tanım]ama sorunuyla karşılaştı-

ğını söylemek pek olanakh değildir, çünkü böyle bir tanım sorunu ne

eğitim sisteminde, ne de edebiyat alanında gerçek anlamıyla ele

alınmıştır. Yukarıdaki tanımlamaları göz önüne aldığımızda, Gençlik
Edebiyatının varlığı konusunda kuşL:uya bile düşebiliriz, Son yıllara
kadar Gençlik Edebiyah olarak tanımlanan kitaplann çoğunlukla
yetikinler tarafından seçilmiş veya derlenmiş kitaplar olduğunu söylemek

ise yanlış olmaz.
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(ienç kız kitıbıırın ortıya çıkışı vc tarihçcsi

Dalrreı-ıdor1, "Güniin-ıüze gclinccyc dek Genç Kız Edebiyai hakkında ikı
tenlel görüştin hikim o1dı"ığunu göıürüz," der. Görüşlerden ilkı. tür olarak
Genç Kız lıdebiyatının Iıeıır toplumsal bir olgu, hcnı dc bireyscl okuma
alışkanlığı bığlamında kcndiliğinden bir çöziime ulaşacağını. bu alanda
kapsamlı afaştırn]alafa gcrck olmadığını savuırurken: diğer görüş, Genç
Kız Edebiyalını crlehi tiir olarak kabu1 ettiğini ve bu türe temei bir eleştiri
getildiğini vurgular, Gtinün-ıtizde edcbiyat ve sosyal bilınılerdckı gelış-
meler saycsiı,ıde (ienç Kız Iidebiyatına sisteınatik bir yapı gözüyle
lıakmanın miimklün olcluğunı: söyleyen Dahreııdorf, Genç Kız Edebi-
),ulınııı başlı başıtıu erlabi bir tiir olcırcık araştırüIünOsı gerekliğini; aıccık
bııııuıı, hiç clcştiri .ı-apılıııol;açgğ1 rıııldnııntı da gelınediğini
saı,unn,ıaktadır (Da}ıreııdorf. l 978. s. 21 ),

Cicnç kızlar tarafıncian terci]-ı ediIeı-ı kitaplarda ciddi bir çelişki göze

çaıpar. Bu çelişkınin şimdiyc kaclar daha çok pedagojik boyutta ele
alındığını söylcycbiliriz: Gcnç kızların. eğitiıncilerın karşı çıkmasına
rağn-ıeır^ lıu ttir gcnçlık kitaplarını özel]ik]e okudukları düşünülür ve bu
yanlış düştiı-ıceden ötürti, pedagojik ttım önlenrlere rağmen Soruna
herhangı bır çöziiırr tiretilemez. Pedagojik önlcmlerin vc cleştirilerin
sonuçsuz kaima nedeııini açıklayabiln-ıemiz ve bu tür okuma alışkan-
lıklarıırı değiştirmeye yönelık gcrçekçi yaklaşımları bulabilmemiz için
sebeplerle ilgili daha iyi bilgilcnmemiz gerekir. Bu amacı gerçek-
leşliı-mcnin ilk şartı isc, Genç Kız Edebiyatıırı yalnızca edebi tür olarak
dcğıl. aynı zamaı,ıda kiilliiral-end üsl ri.,|"e l kiıle üreIiülli olarak görmektir,

() haldc Genç Kız l,.dcbiyatı ,tlllesel, e(lcbl hir lı:ir'dur ve mercek altına
alırdığında gcnç kızların cıkuma alışkanlıkiaıı hakkında ı)ginç bilgiler venr;

çünkü kızların okunıa kültiirü al.nı zamanda yetişkrnlerin, özellıkle de kendi
okrın,ıa alı şkanlıklarını çocuklanı-ıa, yeğenlerine hatta torunlanna yansltan
kadın]arın okun,ıa kij]tiiı,]eriıre ışık tutar, Ol«ıma ktilttlrü de bir toplumun
kü]türel davraııış]arından. eğıtım scr,ıyesindcn, gerçcklik bilinci ıc ıste-

ğindeı] ve politik duırımundan soyutlanamaz: 1oplunısal (tüııı1 olgular|a
bağlanh halindedır (krş. Dahreırdorl, 1978. s.2l).

Okun-ıa kültürüı-ıü ınceledığimizdc ç:cıre kavramı ile karşılaşırız.
IIen,ı lriylrı1 edebiyat. l,ıeıı de Genç Kız Edcbiyatında clc alınan eserlerde
o1uşturulan ıııoııcvi çavrede belırgın bir tutuculuk ve dlinya görüşle-
rindeki drırağanlık gözden kaçn,ıaz; gerçi cski r,c ycni kılaplar karşı_
laştırıldığında ç,cırc bağlaı,ııında yüzeysel de olsa belli bir gelişme/
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değişme görülür, ama teme]de işlenen dünya görüşlerinde bir değişme

olmadığı da gözlenir. Sonuçta Genç Kız Edebiyatı edcbl değer taşlma-

yan, belli ihtİyaçları karşılayan ve piyasa şartlarına görc biçimlelıen bir

İtlrdtl.; bu yüzden de olrıştuğu dönemin sabit düş|ınce kalıpları ve

beklenti]eri hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Aynı zamanda Geııç Kız Edebil,cıtuıın, geııç kızlu-uı yaşaınınıla

sadece kısıni bir rol oy-natlığı tltişüncesi de yanlışnr, Gerçi genç kızların
başka tüI kitaplar da okudukları doğudur; örncğin, macera kitaplan belli

biİ okuma aİışkanlığına ulaşan genç kızlar için kendilerine yönelik

kitaplar kadar olmasa (ya da ontın ),erini tloltlurıııosa) bıle iincmli bir yer

tutar.

Genç Kız Edebiyatı ile ilgili asıl soruır, bu kitapların sorgulan-

madan okunmasında yatar. Bu tür bir tüketimin gelişııekte olan genç kız

için ne anlama geleceği, hangi sonuçlan doğuracağı araştırılmalıdır, Genç

kızları bu tür kitapları okumaya iten sebepler, edebiyat bilımi çerçeve-

sinde ortaya çıkan yeni teorik çahşmalar ışığında da ele alınması gereken

bir soru(n)dur.

Toplumsal gerçeklikler. ya da toplum oormlar,ı (iyimser yakla-

şınıIarın aksiııe) bu tiir okuma alışkanlıklarını değiştirn,ıeye yönelik ger-

çekçi yaklaşımları bulmamızı sağlayamaz.

Araştırmada aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmalı ve değcrlendir-

meliyiz:

Genç Kız Etlebiytlınııı buğnkü ılunınııı
Genç Kız Edebiyulırun altuldl yalüI so»,ul ı,e kjltiiral sebepler

Genç Ku Eılebryannın pedagoji ve tliğa, sosyal bilimler açısındun sontıçIarı,

Özellikle edebiyata ilgi duymayan genç insanlar neyi istcrlerse ve

ne zaman isterlerse okurlar; kitap onlara hitap etmezse, yani sos1 o

psikolojik iletişimı kuramayacak]arını anladıkları duruııılarda, hemen bir

kenara"bırakırlar. Bu tavırdan, okunan kitap içindeki normların, gençleri

yetişkınlerden ilaha lazla etkilediği sonucunu çıkarabiliriz, Bıı etkilere

lençlerin okuma alışkanlıkları sebebiyle edebi değerierden daha çok
-konu,içerik sebebiyle yakiaştıklarını eklersek. Gençlık Edebiyatının

etkilerİnin konu, biçim, stil eleştirisı yapma becerisine sahip olmayan

gençler üzerinde daha yoğun olduğunu söyleyebılirız,
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Böylclikle içeriğin daha yoğun incelenmesı gerektiği varsayrmrnr
ç_ıkarabılıriz. Bir kitapta eJbette konudışı edebi değerler de önemlidır.
Omeğin, anlahm teknik]eri önemlı bir rol üstlenir: Genç insan, kitap
okurken sadece bır okııyııcu değil, aynı zamanda hikAyenin krıhramanı
konumundadır, çünkü. Allahm teknikleri, konu ile bir]ikte bir kitabln
Gençlik Edebiyatı değil de Genç Kız Edebiyatı bağlamında belirlenmesi
durumunu da beraberinde getirir,

Tanrmlamada karşılaşılan sorunlar

Genç Kız Edebiyahnı tanımlamak hayli zordur. Genç kızların
okuma alışkanlıkları ve okuma amaçları da tanümlama yapabilmek içın
yeterli değıldır; çünkü allnacak yanıtlar, Gençlik Edebiyah ya da macera
kitaplan için de al.nı olacaktır, Aytıca genç kızların okuma ilgileri,
göreceli daha geniş bir alana yayılmıştır.

Buna göre (belki ilk aşamada) Genç Kız Edebiyatı, okuy.ı-ıcu kitlesi
yalnızca genç kızlar olan bir edebiyat tiirü olarak tanımlanabilir. Türün en
önemli özelliği, okuyucu kıtlesınin genç kızlar olmasınln dışında, kitap
kahramanlarının da genç kızlarlkadınlar olması; böylece, özellikle genç
kızların duygu, düşünce ve yaşantılarını aktarmasıdır. Yani "lürün en
önemli özelliklerinden birisiııin içerik bakımından topluındaki kadın
erkek rollerini (kesin çizgilerle) ayırmasıdır," diyebiliriz (Dahrendorf,
l978, s. 16),

Bu al.nm öncelikle kitabın başlık seçiminde, başlığın kitaba yazılış
biçiminde, başlık alh yazılarda, kitabın resminde kendini belli eder, Bazen
bir kız resmi, bazen gençlik ibaresi de bulunur. Ergenlik öncesi kızlara
hitap eden kitapların kapaklarında sık sık kızh_erkekli gnıp resimlerine
rastlanır; ergenlik sonrası krzlara hitap edenlerde ise daha çok yalnızlık,
duygusallık, çeşitli problemler işlendiği için yarım boy genç kız resimlen
gönilür. Resimler günün modasını yansıtır Ve hedef kitleyi etkileyecek
reklam stratejileri scınucu oluşurlar. Kitapevlerinin, erkeklerden çok kızları
(hedef) okulucu kitlesi alarak, erken yaşlarda ayrı bir ıür olarak ayırmaya
çalıştıklarını söyleyebiliriz (Dahrendorf, l978, s, l7),

Genç Kız Edebiyah, başlangıçtan itibaren kadınların ihtiyaçlan göz
önüne alınarak hazırlanmış bir türdür.
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Bu ihtiyaçlar sosyokültürel çevTe ve gelenekler tarafından belir-

lendiğinden, İ<itaplardaki genç kız imajı da belirlenen bu sosyal yapıya

uyum göSterir.

Genç Kız F.debiyahnda karakterler aracılığıyla verilen genç kızl

kadın imajı ne kadar tutuculuk, bağnazhk ve geri kalmışlık içeriyorsa, tüI

hakkında o kadar konuşma hakkımız doğar,

Çünki-i bu geri kalmış düşünce sısiemı okuyucu kitlede ne kadar

erken oluşursa o kadar kalıcı o|ur\

Kültür ve düşünce tarihi açısından Genç Krz Edebiyıtı

18. yüzyılı sosyolojik açıdan burjuva sınıfının oluşum ve kendini

kabul etti"rme çabasİnda olduğu bir dönem o]arak biliriz, Dönemin

erdem/ahlak anlayışı, yine dönemin duygusallığı ile iç içedir, Duygusallık

o zamanlar eraemliİit, başkasına saygı duyma, ölçülü olma gibi

darrranışlar anlamına geliyordu, Bu dawanış kalıpları bilinçJi olarak soylu

sınıflannın karşrsına getirildi ve burjuva-soylu sınıfi karşılaştırması

yapılriı. Romanİardaki ktltti glç genellikle kendi çıkarları doğrultusunda

u.İ-u.rr"u dawanan bir soyİu olurdu. Erdem, Bur.;uva Aydrnlanmasında

önemli bir kawamdır; Aydınlanma Düşüncesine göre o dönemde ahlaki

öğetimin/toplumsal ahlakın temelinde errleın olması gerektiğine

iıİanılıyordu. Eğitim sorunlarının, dolayısıyla çocuk sorunlarının önem

kazanmasını, A-ydınlanma Dönemi sağladı; kaçınılmaz olarak da ilgi o

zamanda evİerde eğitilen genç kızlara kaydı, Edebiyat da bu bağlamda

genç kızların eğitilİ-ıesinde/yetiştlrilmesinde önemli bir görev.yüklenmiş

]lau. Çeş,tli u-hüaki kitaplu.. eğitim kitapları ve haftalık dergiler ile

.omunla.' genç kız egiİiminde var olan açığı kapatmada faydalı

olabiliyordu,

Buradan da Genç Kız Edebiyatının diğer bır kökeninin 18, yüzyıl

kadın romanlan ve kadın romanlarında oluşan kadın imajı yardımıyla

eğitim ve eğitim adı altında ahlaki değerlennin aktarılması/yer-

lJştirilmesi oİdug, =o,lr.rnu varabiliriz, Eserlerde her türlü eşi1llft

l.u*u-rndun kaç"ınıldı; ev işleri gören, erkeğin kontrolünde pasif bir rol

üstlenen, uysal ve sabırlıhkla bezenmiş kadınların erdem kawamı işlendi,

Eserlenn oluşr-r.,da edebi değerler değil, eğitim değerlerı ön plana

çıkarıldı. Bununla birlikte ömeğin namussuz kadın glbı.ba_zı ögeler de bu
jön.*d" Genç Kız Edebiyahna girdi ve günümüzde hilA da var,

I0,7



Aydınlanma döncminin, Gcnç Kız Edebiyatına hediyesi, yalnızca
insan iradesiyie kazalıılaır vc korunabilen crrleıı anlayışıdır. lytluılan-
nıucı pettogojik bu lutun] yüzyıl boyuııca genç kız kitaplarında işlenen
temcl lıir prcnsip oldu (Dahrendorf, l978, 20).

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:
Tür olarak Geııç Kız Rr»ıanı ahlaki vc toplumsal öğetilerin aracı

haline geldi.

li.omaı-ılarda ıyi-kötü motiflcti (ömcklcr) karşılaşhımalı olarak
işlendiı iyi motillcr teşvik, kölli notiflcI uyaıı nitcliği taşıyordu,

Kıtaplar. /rr)li deııeyiııılerin yaşanmasını engeller; bu prensip,
Gençlik Edebiyatında günümüzde bıle geçerlıliğini korur,

İnsan ilışkılerinde daha sıcak bir yaklaşıma ulaşmaya çalışıldı,

Sosyolojik açıdan Genç Kız Edebiyatı

18. yüzyılda Avrupa'da sosyolojik açıdan burjuva toplumu
değerlerinin yerleşmeye başiadığını. kültı"ilcl yaşamln burjuva düşünce
tarzüna göIe biçiıılendığıni ve saraylı yaşam tarzınln kültürel etkısinin
kaybolduğunu görüyoruz. Ekonomik açırlan çoktan güçlcnmiş burjuva
sınıfi artık kültürel alanı da yönlcndirecek kadar güçlüdür; siyasette
önemli bır paya sahiplir.

Burjuva toplumuırun 1eme]ini kapitalist sisten oluşturur: Yeni
üIetim sistcmi, sürekli büyün-ıe/gcnişleme poIıtikaları, endüstrileşme ve
kolonileşme... Burjuva toplumunun kültürel alanda etkinliğinin
artmasıyla bırlıkte, burjuvaya hitap edcn kültüre] ürünlerde de doğal
olarak artııa oluştı.ı, Ancak bu sanat ürünlcrinin yön değiştirdiği anlamına
gelmez; yalnızca sanatla hcm lıurjuvaya, lıem de aristokrat sınıla hitap
eden bir bölünmc yaşaııdı. Böylece sanatta hem orta sınıf için eğlencenin
ön plana çıktlğı. hcm cdcbi değer taşıyan bir bijlüm oIuştu (krş.
Dahrendorf, I97 8, s.27).

Genç Kız Edebiyıtının tarihsel konumu

Gcnç kız kitapları, 18. ve 19. yüzyıl)arda özellikle ahlak eğitimi
anlayışıyla yazılan kitapJardır. Bu kitaplarda kadının toplum içerisinde
üstleneceği rol1er üzerindc dı-ırulmuş. iciea] annc vc eş tiplemeleri
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çizilmiştir. Bağhhk, fedakörlık, annelik vb duyguları ve özellikleri yücel-
tilmiş, mutluluğun araçlan olarak gösterilmiştir (l«ş. Asutay, 2000, s. 65).

l8. Yüzyıl Aydınlanmacıhğının ve 18. yüzyılda oluşan kent toplumunun
ardından gençlik kawamı, özellikle eğitim ve etik açısından önem
kazanmıştır. Elbette yeni kent toplumlannın ve çekirdek aileye dönüşen
aile kurumunun temel eğitim anlayışlan genç kız yazınının oluşmasında
önemli bir etkide bulunmuştur. 19. yüzyıl genç kız figürleri için ergenlık
dönemi, ancak evlilikle ve zifaf]a sona erer. Bu nolctaya kadar cinsellik
hakkında konuşmak, cinsellik konusunda okumak tabu kabul edilir. Genç
kızlar masum, deneyimsiz, terbiyelı olarak görülmüş, ya da görülmek
istenmiş ve henüz gelişmemiş olan çocukluk yıllannın masumiyetine
hapsedilmiştir (Gutjahr, 1997, l18). Gutjahr, genç kız kitaplannda
utangaçlık ve çekingenliğin genç kızların başlıca özellıği olduğunu, ergen
genç kızların, tabu konular üzerine kurdukları fantezilerin ve sınırlı
deneyimlerinin dile getirildiğini ve bu anlamda genç kız romanlarının
gelişimi açıslndan önem taşıdığlnı lurgular (krş. Asutay, 2000, S, 66).

Röbling'e göre ise 20. yüzyılın başına kadar genç krz kawarnından
söz edilmez; sözü edilen şey dönemsel olarak çocukluktan yetişkinliğe
geçiştir. Bu nedenle dönemin yazını içersinde genç kız ya da kadın figürü
ya bir çocuk ya da bir yetişkın kadın olarak yansıtılırdı. Metinde
kurgulanan kadın figürleri genelde cinsellikten uzak (öyle betimlenir)
ömek anne idelerini temsil ederler (krş. Asutay, 2000, s. 67),

Wild ise yüzyılın başlarında genç kız kitapları üzerinde
tartışmalann yoğunlaştlğını söyler. Wild'e göre asıl değişim 50'li
yıllarda, ama özellikle 70'li yıllarda kadın hareketi ile başlar. Bu yıllarda
ortaya çıkan kadın hareketlen, her alanda erkek]erle eşitliği sarunan,
eşitlikçi ve özgürlükçü yeni kadın hareketlendir (l<rş, Asutay, 1997, s. 67).

Bu yıllarda ergen genç kız araşhrmaları yoğunlaşır. Özgürlükçü ve

eşitlikçi kadın hareketlerinin genel örgüsünü toplumsal ve kiiltürel
etkenler oluşturur.
Ergenlik romanı bağlamında Wild (1<rş. 1997 . s. 207) yetmişli yıllardaki
özgürlükçü kadın hareketinin, kadının toplumdaki yeri ve kendi kimliği
sorgusunu geliştirdiğini belırtir. Bu türden biı var oluş ve kimlik sorgusu

da ergenliğin karakteristiğidir. Yetmişli yılların ikinci kadın hareketi ise,

kadınların ış, çalışma ve yaşam alanlarını yeniden belirlemeleri ve birçok
alanda erkeklerle iş paylaşımı gibi kadının çalışma dünyası, toplum ve
kiiltür alanları açısından yerini ve konumunu arayışıdır. Wild, geng kız
romanlannın asıl l970'li yıllarda ortaya çıktığını belırtır (krş. Asutay,
2000, s. 71)
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Genç kız sorunsalını 80'li yıllaıdaki toplumsallaşma açısından ele
alan Brigitte Hansche, yetrnişli yıllardaki özgürlükçü kadın hareketinin
ardından seksenli yıllarda genç kızların meslek alanında önemli atılımlan
olduğunu, daha önceki biyografik anne o]ma çızgisinden sılrılan genç
kızların, çeşitli meslek dallarında varlık gösterdiğini vurgular, Hansche
ayrıı önemde bir başka eğilimden -iki yönlü toplumsallaşma olarak
tanımladığı- denge odaklı yaklaşımdan söz eder. Bu yaklaşıma göre genç
kızlann meslek, kariyer gibi kaygı ve çabalarının yanı sıIa, aile kaygıları
da vardır ve onlar ikisini de bir dengede gözetmeye çalışırlar.

Ewers de ergenlik romanlannın gelışiminde önemlı bir dönü-

şümün, yetmişli yıllardakı özgürlükçü feminist hareketle, seksenli yıl-
larda gençlik yazınında da artık rastladığımlz genç kız romanlarıyla
sağlandığını bildirir. Başlangıçta erkek kahramanlara odaklanan ve
öncelen yetişkin yazını hirü olan ergenlik romanlarında ötekı ergenliğe,
yani genç kızın sorunlarına odaklanan romanları öncül postmodemist
öğelerden sayar. Geleneksel baba-oğul ya da anne-kız çatışmalarına
rastlanmaz arhk. Ancak kimlik arayışı, değişen gençlik dünyası anla-
mında kurmacadır. Tarzlaşma hareketleri, öznel-kü]türel çeıreler ve
yüzeyselliğin coşkusu gibi seksenli yıllarda ortaya çıkan yaklaşımlarla
.Beı imgesi de brikolajlarla oluşhırulmaya başlanır olmuştur (l«ş. Asutay,
2000, s. 7l).

Sonuç

Genel edebiyat alanı içinde, tarihsel süreçte, ekonomik ve sosyal
gelişimler sonucu ortaya çıkan Genç Kız Edebiyatı araştırmamızın ana
eksenini oluşturmuştur. Bu alanın ele alınmasında en temel etken Genç
Kız Edebiyatının ve genç kız kitaplannın estetik değerlerinin dışında ve

çok daha farkh boyıtlarda değerlendıriliyor olmasıydı.

Genç Kız Edebiyatı Bah'da 18. yüzyılın sonlannda ortaya çıkmaya
başlamış; bizde 20. yüzyılın ilk dönemlerinde tartışılır olmuştur. Aradaki
geçiş dönemleinden itibaren de -80'ler sonrası- alan oluşturabilecek
geniş bir yelpazeye ulaşmlştır. A;aştırmamızda da ağırlıkh olarak bu
dönem ele alınmıştır.

l8. yüzyılda endüstriyel gelişmeler, kentte yaşayan endüstrıyel
toplumda büyük ailelerin parçalanmasına ve modem çekirdek a\le|erin
oluşmasına yol açmıştlr. Bu toplum yapısında baba işe giden olurken ve
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toplumsal açıdan dış ilişkileri yüklenirken; anneye onun bu sorunlardan
kurtuIup dinleneb|leceğı sıcak bir yuva lıazırlaıncık rolü düşmüştür.

dınsel geleneklere uygtın <ılması dolayısıyla meşrrılrık kazanan bu
rol paylaşımı, Genç Kız Edebiyahnda da yerini almıştır.

Baba akılcı ve nesnel davranırken, anne dul,gusaldır ve bu ncden]e
içerdeki aile sorunlarını üstlenir. Batı'da 18. ve 19. yüzyılda egcmen olan
bu anlayış 20, yüzyılın ortalarından itibaren eşitlikçi bir an)ayışa yerini
bırakmıştır.

Bizdeyse, 20. yüzyılın başlarındaki modemleşme eğilimleri doğ-
rultusunda -Genç Kız Etlebiyahndan daha çok- gcnç kızların okuması
gereken kitaplar ele alınmıştıı. Crımhuriyet'in ilk yıllarında Halide Edip
Adıvar'la başlayan ve Reşat Nuri Güntekin ile süren genç kız figürlü
kitaplar yazılmaya başlanmış, Güntekın'ın ulaştığı eşitlikçi anlayış daha
sonraki genç kız kitaplarında fazla yer bulmamıştır, 50']er sonrası
Kerime Nadir yc Muazzez Tahsin Bcrkant'ın başını çektiği aşk
romanları, kadına ve genç kıza annelik ve eşlık rolünü uygun görmüştüI.
Bu, Batı'daki 18. ve l9. yüzyıl anlayışına koşut bir anlayıştır. Modem,
ama gelenekçidir.

80'ler sonrası yazılan kitaplarda ise çok farklı anlayışların yer
aldığını görürüz. Ele aldığımız konular bağlamında baba figürü, ağırlıkh
olarak baskın figtir olarak çızılmiştir. Feodal, gelenekçi modem, modem
anlayışı yansıtan figürler bu kitaplarda yerini almıştır.

Tarihsel çizgide baktığırnızda, çeviri kitaplarda değışen baba
figürünü görmek olanaklıdır. Küçiik Kaılınlar'd,a dinseI yönü ağır basan
"kutsal baba" figürü öne çıkarken. lnuıçı Kız'da "modern duygusal baba''
figüni çizilir ve kutsal baba figürü rahibe verilmiştir, Tımarro ise
Yüreğinin Gölürdüğü Yere Git'le üç loışak kadlnı anlatlrkcn dolaylı
olarak baba figüründeki değişımi de yansıtrr, Nöstlinger, Hıııli Anıa Baba
kitablndaki baba figürü kutsallıktan uzak, eşitlikçi bir tavırla yansttmıştır;
bu, iletişim kurulabilen, eleştirilebilen bir figürdür,

Yerli yazınımıza baktığımızda "geleneksel baba" figürünün en çok
yanslyan figür olduğunu görürüz. Burada göze çarpan nokta, feodal
ilişkilerı yansıtan yaz,arların baba figürüne çok daha eleştirel yaklaş-
masına karşın; modern ilişkıleri aktaran yazarların, sunduk]arı figürü, 18.
ve 19. yüzyıl Bafi Genç Kız Edebiyahndaki baba figürünün taşıdığı
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rollerle donatmalandır. Pakize Özcın, Üstiime Kar Yağıyor'da feodal
babayı baskıcı, şiddet yanhsı ve kadln özgürlüğüne karşı olarak çizerken;
Tütin Tankut, Gülün İçintleki Ses'te baba figürü yenne geçen "amca"yl
aynı ölçütlerle değerlendirmiştir. Nur İçözü, Reylıan'da feodal güçlerini
yitirmemeye çalışan otoriter baba figürüne zafer kazandırmaz: Reyhan,
babasının engellemelerine karşın doktor o]ur. Gülten Dayıoğlu'nun )'eşil
Kiraz'dakı baba figürü feodaldir; ancak kentleşme, onun feodal
yeteneklerini törpülemiştir. Benzer fıgür Deniz Kavuk-çuoğlu'nun
Zarife'sınde de vardır ve baba kentlileşme sürecınde feodal güçlerinı
(mutlak otoritesini) kaybetmiştir. İpek Ongun, Bir Genç Kızın Gizli
Defteri'nde babaya dışarıda akılcı görev vermiş, anneyi evde tutmuşfur.
Filiz Tosyalı'nın Mesajımı Bekle'sındekı baba da olaylara dışardan bakan
konumdadır; ancak anne tarafindan otoritesi hissettirilir. Halide Eşber'in
Yalnızlık'takı baba figürü de uzak duran bir babadlr. Nazire Kutsaı,
Tomris'te geleneksel baba figürünü olumlu yönleri ile ele alır. Benzer
geleneksel baba figürü olarak Zeynep Cemali'nin Çılgın Babam'da
anlattığı idealleştirilmiş sevgi dolu figürü gösterebiliriz. Muzaffer
İzgii'nün Kaçak Kız'da 1izdiğı baba figürü ise fedakAr, ancak beklentileri
doyurulrnası gereken bir otoritedir. Mine Soysı|'ın Eylül'de AşkIar'dave
Zeynep Temüroğlu'nun Derinlerde Fırlna' da çızdığı figürler çağdaş bir
görünümdedir; ancak geleneksel ile modem arasında gel-gitler
yaşamaktadırlar.

Aıne figürüne gelince: Küçük Kadınlar'da kııtsal anne figürünün
yer aldığını söyleyebilıriz. İnatçı Kız'da, üvey anne olmasına karşın,

çizilen anne figürü dönemin geleneğine uygundur. Metinde, çalışan anne

figiirü aşağılanmış ve annesi tiyaho oyuncusu olan bir genç kız
sevgisizlik ve ilgisizlik nedeniyle ölmüştür. Yüreğinin Göıürdüğj yere

Gir'teki anne figürleri, tarihsel gelişime bağlı olarak, kutsallıktan
özgürlüğe doğu zorlu bir yolculuk yaparlar. Hadi Ama Baba'dakı anne,
özgürlüğünü elde etmiş bir kadındır. Feodal geleneği temsil eden Üsıüme
Kar Yağıyor'daki anne ise rolünü içselleştirmekle kalmamış, eksik
yaprnasından korktuğu kocasına bile kendi rolünü hatırlatma görevini
üstlenmiştir. Ev hanımı olarak çizilen anne figürlerinde, Mesajımı Bek-
/e'deki anne, geleneksel rolünü modem görünümde sürdüren bir annedir.
Tomris'lek| anne ise özverili, sevgi dolu bir eşlir. Yeşil Kiraz'daki feodal
anne, kızını okutmak için çaba sarf eder. 8. Renk'ıe ise modern, çalışan
anne, baskın bir figür çizmeye çalışır ve geleneksel dışı göründüğü için
lozıyla çatlşma yaşar. Baba yine olayları dışardan izleyerek akılcı ve

nesnel dawanmaya çalışandır.
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Popüler genç kız kitaplarında her türden baba ve anne figürünü

bulmak olasıdır. Büyük çoğunluğu çeviri olan bu kitaplar dönemin

eğilımlerine dönük olarak postınodern bir karma içinde yansıtır
figürlerıni.

Cinsellik, Genç Kız Edebiyatı yazarlan tarafindan çoğunlukla bir
tabu olarak ele alınmıştır. Bazı metinlerde cinselliğe rastlansa da, daha

gok eğitmek amaçlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Kongar, Kızlarıma
Mektuplar'da cinsellığe değinmiş, ancak bu ahlaki bir paylaşım olarak

kitapt;ki yerini almlştır. Ensest ilişkiler (Babam Öldüğünde Ağlamadını),
lezbiyenlik (Zor Sevgiler), fahişe|lk (Onbir Dakika) gibi sonın|ar

genellikle çevirı kitaplarda karşımıza çıkar. Zari;fe'de genç kız cinsel-

liğine aynntlh değinilir. Ancak Kavukçuoğlu'nun, genç kızlan hedef

kitlesi alarak yazdığını düşünmek oldukça güçtür. Metin, yetişkın
edebiyahndan Ğ"nç k,, Edebıyahna da geçiş yapmıştır. Alırıı şeyı 1ki

Genç Kızın Roınanı \çın de söylemek mümkiindür. Dayıoğlu genç kız
cınselliğine değınirken, daha önce de wrguladığımız gibi, bunu genç kızı
eğıtmek, hatta ilkgençlike denenen bir yanlış olarak vurgulamak için
yapmıştır. Her iki kitabındaki genç kızların cinse] deneyimlerinin
mutsuzlukla sonuçlanması bunu ele vermektedir.

Eğitim, Genç Kız Edebiyahnın en temel konularının başında gelir.

Hemen tüm yerli edebiyata ait metinlerde eğitim desteklenmiş ve genç

kızın eğitim yoluyla özgürlüğüne kavuşacağı vurgulanmıştır. Bu da Genç

Kız Edebiyatlnln geleneksel olarak üstlendiği rolünü yerine getirdiğini
gösterir. Bu konu çeviri edebiyattaki yerini çoktan başka sorunlara

bırakmış bir görüntüdedir.

Sosyalleşme konusuna gelince. metinlerin çoğunda genç kızın dış

dünyaya çıkışının büyük zorluklar içerdiğinin vurgulandrğı görülmek-

tedir. Bu nedenle dış dünyaya çıkacak olan genç kızın her yönden iyi
donanımlı olması gerektiğinin altı çizihr. Deneme yznılma özgürlüğü

erkeklere tanınırken genç kızlara bu özgürlük verilmez; genç kız
mükemmellikle ancak özgürlüğünü elde edebilir.

Burada masallann kadın ve erkeğe biçtiği rollere değinmeden ve

bir karşılaştırma yapmadan geçemeyeceğim. Masallar kadına sabırlı olma

ve bekleme rolü verirken; erkeğe maceralar yaşama, keşfetme ve

fethetrne rolü verir. Sabırlı olan kadının ödülü böyle erkek olurken; kadın

da, rolünü yerine getiren erkeğin ödülüdür.50'li yıllarda genç kızlann
okuduğu aşk romanlarında çızilen figürlerin ve günümüz Genç Kız
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Edebiyatındaki bazı metınlcrdeki figürlerin benzerliklcr taşıması dikkate
değerdır. Masallar, çağdaş edebiyatta da iklidarını sürdünırektediI.

(icnç kızların sorunlarına çözüm sunucu kıtaplara gelince bu tür
kitapların daha öncc de vurguladığım gibi ciddi olarak sorgulanması
gereknıektedir. Önenıli bir okur kıtlcsi olan bu kitapların alanın
uzman]arı tarafından incelenmesi, yaraı vc zararların]n saptanmasr gçIç-
kır. Kendi sonınlaııııı anlatabilme ve paylaşabilme güçlüğü çeken gcnç
kızların bu tür kitapları ve hatta yaz]nsal metin]erj özdeşleşecekleri
çözünıler sundtığri inancıyla okuduk]arı bir gcrçektir.

Genç Kız Edcbiyan ile ilgili asıI sorun. bu kitapların sıırgulan-
madan okunmasında yatar. [3u tiil bir tüketimin, gclişmekte olan genç kız
için ne anlaına geleceği, hangi sonuçları doğuracağı düşünül-meli ve
araştırılmalıdır. Gclcnekse] eğıtin,ı anIayışına da yerieşmiş olan nıehıin
(dolayısıyla yazarın) iktidarı üzeriııc kurulu bir okuma anlayışının varlığı
sürdükçc bu sorun da dcı,am edecektir. Bu nedenlc Genç Kız Edcbiyatı
yazarlarınızın mctinierinj olı.ıştı-ırurken edcbiyat alanında kalmakla,
öFetmen olnıak arasında ciddi bir karar veımcleri gerekn-ıektedir.

Asıl çözün-ıün, eleştirel okuma kültürünün gelıştirılmesinde olduğu
bir geıçckt!r. Metnin iktidarından kurtıılup eleştirel okuyabilen ve
sorgulayan bir okurun nıetındc kendisine dayatılan figür ya da figürlere
nasıl tepki vereceği ayrı bir araşüırma konusu olabilir.

Genel o]arak baktığınıızda, Genç Kız Edebiyatının, var olan
sorrın]arına karşın oJdukça öneı,ııJi gelişnıcleı- sağladığını ve bir alan
oluşturııada lıaşarı kazandığını söyle,vcbıJırız. ["lriiıı rcrcn heııen her
yazar, bu alaııa lartışılalıilecck nı,..tınler sunmu)lur, ÖnemIı bir gelişme
tamanılandığılıa göre, bundan sonraki aşamanın eleştiri ve yeni açılımlar
olduğunu söylcmek gerekir, Scvindirici olan. Genç Kız Edebiyatında yeni
gelişmelerın, hcm çevırı, hem de te]ıf olarak yaşanmakta olduğudur,
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