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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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.HARRY POTTEII VE FELSEFf, TAŞI" ŞiDDET VE iDEolo.ri
Yrd. Doç. Dr. Şükran IiARA

Masum bir ewen olan çocukların ve gençlerin ewenine gıren
f'antastik modem n,ıasaliarın. çocukları ve gençleri şiddete yönlendirdiği
ve eıkılediğı bilinen hır gcrçeloır.

Öıneğin; Harry Potter serısinde büyücülük ve cadılık konuları
işlenir ve şiddet öğeleri yüceltilir, Harry Pottel serisınde (Harry Polter ve

FelseJb Taşı, Harıy Polter ve Sırlar Odası; Haryy Poller ve Azkaban
Tulsağı; Harry Pltter ye Ateş Kadehi, Harry Potter ve Züııırütü Anka
Yoldaşlığı; IIarry Potter ve Melez Prens), fantastik ve modem masal diye

şiddet öğeleri rahatsız edici olmayabilir; ama asıl üIküten fantazyaya
sığınan büyücülüğün, cadıcılığın ve şiddetin gündelik yaşamımızda hoş
görülmesi, o1umlanmasıdır,

Harry Potter serisi, gotık olanın yeniden egemen olmaya
başladığını vurgular; bir başka deyişle "korku, endişe, gerilim, dehşet ve
gizem" uyandıran her tiirlü atmosferi yaratıI. Böylece şiddet, çocukların
yaşamına girer ve kabul görür. Çocukların tehlikeyi ayrımsamadan
okuduğu satırlardan o1umsuz etkilendiği bilinen bir gerçektir. Bu
gerçeken hareketle Harry Potter serisinden biri "Ilany Potter ve Felsefe
Taşı"nda. anlamsal öğeler, okuma ve çözümleme evrelerindc ele alınır,

Okuma ewesinde, kitabln yan-metinsel öğelennden biri; kapak
ıesmine anlam yüklenir ve ilk anlam varsayımlan oluşturulur.

Çözümleme evresinde, "Harry Pottel ve Felsefe Taşı" Greimas'ın
"eyleyensel ömekçesi" yöntemiyle çözümleniı. Okuma ve çözümleme
ewesinde belirlenen anlamsal öğeler ele alınır ve U. Eco'nun "Ur-
faşızm" adh çalışmasında saptadlğı özellikler, Harry Potter ve Felsefe
Taşı adlı kıtaptaki benzer]ikleri ile karşılaştırılır.
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Harry Potter
ve

Felsefe Taşı
|. x. Rowling
(ı vırcn Ülx u ı,ııiı

Harry Potter ve Felsefe Taşı'nrn Kapak Resmini Okuma

Yazınsal metin, kendisini çevrelcyen yan-metinsei öğelerden

oluşur. Genette'in yan-metın (paratexte) adıı-ıı r,erdiği kavram, bir metnin

kendisıni çeweleyen başlık, önsöz, sonsöz, tanltım yazısı. kapak resmi,

yazar ismİ vb. gibi rlgelerle ilışkisinı kapsar. Yan-metinsel öğeler hep

metındışı öğeler olarak görülür; oysa metnin anlamlanmasında ve

yorumlanmaİıncla o denlı öncmlidir ki, asıl n,ıetnin ayrılmaz parçaları

olurlar (Genette: 1987). Özellikle de kapak resn,ıinın. bazı yapıtlarda ası1

metni özetlediği biiinen bır gerçektir. Bu gerçekten hareketle, tıkuma

ewesinde J.K, Rowling'in Harüy Potter ıe Felse;fe Zaşı kitabının yan-

l5E
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metinsel öğelerinden biri, kapak rcsmi okunur. Okurun 11rırry P()iter ve

Felsefe Taşı kitablnın kapak resnıine anlam yüklemesi, ilk anlam

varsayımlarını oluştuıması sürecinin sonunda gerçekleştiriliı. Okur, ilk
anlam varsayımlarını oluşturmak için kapak resmindeki kişinin
özelliklerini ve bu kişınin uzam ilişkisini ele alır. Oz olarak, okurun

dinamik ve tutarlı okuma etkinliği, asıl metnin yorumlanmasını kolay-
laştırır.

Hqrıy Potter ve FelseJ'e lrzşı yapıtının kapağındaki resim okunın

ilgisini çeker. Okur, kapak resmine bakalak şu soruyu sorar: Kapak
resmini oluşturan öğeleı bende etki uyandırmak için nasıl biçimlenmiştir?
Okur, önbilgilerinden yaralanarak bu soruyu yanıtlamak ve kapak

resmindeki anlamın oluşuııı mckanizmasını belirlemek için kapak resmini

oluşturan kişi ve uzamı inceler. Böylcce okur, bu resimden esinlenerek

anlam varsayımlarl ve okuma beklentileri o1uşturur,

Ufak, cıhz. ınce ytizlü, siyah saçlı, gözlüklü, uçan çocuk llarry
Potter, kapak resminin tek kahrarnanıdır. Alnındaki şımşek biçimlı yara

izi ve ışık saçan mucizevi topa, gözlüklerinin üstünden şaşkınlıkla bakışı

dikkati çeker, IIanf Potter, kot pantolonu üzerlnde taşıdığı tişöılüyle akıl
ve bilim çağının çocuğu görünümünü verir. Bu görünümüne rığmcn
Hary Potter, elindeki cadı süpürgesiyle, alnındaki şimşek şeklindekı yara

ızıyle cadı; sırtındaki kırmızı peleriniyle de mucizevi lıir topu izleyen

müneccimi simgeler.

Kapak resminin baş kahramanı Haır] Pottel, dört fark]ı uzama

konumlandırılır, Okur bu uzamları belirler ve şöyle adlandır.r: dev bir

şatodan kesit, uçan payanda, göl ve orman.

Dev şa1o, yüksek bir yamacın üzerine kurulmı"ış, gotik mimarlığın
özelliğini taşıyan mızrak uçlu kuleleri vc kaburgalı tonozlarıyla görülür.

Şatonun mızrak uçlu kuleleri yedi tanedir. Evrendeki pek çok şey yedi

üzerine kurulmuştur: sesin yedi ana notası. ışığın yedı rengi, insandaki
yedi şa}ğa gibı,.. Ayrıca bu kesitte, üç başlı bir yaratık dikkati çeker,
Yaradılışın temclinde birin üçe, üçün bıre yanslması yatmaktad!r; insan

oluşumunda ateş, su, toplak ile tanrının oluşumundaki ruh. can ve bedeni

anlaür. Ruh, ateşten; can, sudan ve beden. topraktan üretilmiştir, Dev

şatodan biraz uzakta ön planda ve kapak resmini tümüyle kapsayan bellı
bir yükseklikte bir kemerle bağlanan bezemeli uçan payanda yer alır.

Uçan payandada üçgenler dikkatı çeker. Üçgen, eıreni temsil eder. Uçan

payandanın sütrınlarından birinin arkasında, tek boynuzlu ahn koştuğu sük
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ve yüksek ağaçhklı bir orman görülür. Şato, cadılık ya da büyücülük
okulu olabilir. Harry Potter bu şatoya ulaşmak için cam kadar düzgün blr
gölü cadı süpürgesiyle geçmektedir.

Harry Poıter ve FelseJb Zaşı'nın kapak resmini kişi ve uzan

bağlamında ele 'aldığımızda, büyücülük ve cadılık konularının işlendiğinı
görürüZ.

Hıırry Potter ve Felsefe Toşı'nı Çözümlerne

Toplumsal yaşamın ürünü olan dil ve dil dışı gösterge dizgelerini

çözümlemek ereğiyle gelişen göstergebilim, ınsan bılimlerinin değişik
alanlarının çözümlenmesine yarayacak işlevsei araçlar sunmuştur, Bu
araçlardan birisı de "Eyleyenler Örnekçesi"dır, A.J. Greimas, Rus
biçimbilimcisi V. Propp'un masal kahramanlarını sınıfl andırdığı yapıdan
esinlenerek, bir ömekçe gelıştırmiştir. V. Propp, Rus halk masallannda
otuz bir işlev saptar; kahramanları bu işlevlere göre, eylem alanlarıyla
belııttilrten Sonra, SöZ konusu masalları yedi tür kahIaman lçeren bir
anlatı olarak tanırnlar (Propp,1928),

V. Propp'tan esinlenen A.J. Greimas bu ışJevlerı öncelik]e bir
eyleyen sorun,.ı olarak ele alarak aşağıdakı eyleyensel örnekçesini oluş-
turur (Greımas,l966).

Gönderici
1

yardııncıIır

Nesne

özne

Alıcı

Engelleyiciler

Şema l
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Anlatıda ilk göze çarpan birimler, olay örgüsünde özgün ro1 oy-
nayan kişiler ya da insan biçimıne bürünmüş kavramlardır, Bir başka
deyişle olaylar dizisi içinde değişik eylenıleri üstlenen öğelcr bulunur. A.
J, Greimas 'ın eyleyen dediği bu birımler soyut, somut; canlı ya da cansız
olabılir. Bu eylemier. işlevine göre sınıflandığında, altı tür işlev ya da

eyleyen belirlenir : özne, nesne, gönderici. alıcı. yardımcı ve engelleyici.
Bu altı eyleyen iiç eksende ıncelenebilir (Ezıler-Kıran, 2003 215-229):
iletişim eksenı üzerinde gönderici-aiıcı karşıtlığı. isteyim ekseni üzerinde
özne-nesne karşltlığı, gü9 ekseni üzerinde yardımcı-engelleyıci karşıthğı.



Göndcrici vc Alrcı Arasındaki Ilişki: Iletişim Ekseni

Gönderici; özneyi, belırlenen nesneye ulaşması için görevlendirir.
Anlatının sonı"ında iizne. nesneye ulaşırsa ödüllendirilir. Bir başka deyiş-
le göndericı, anlatının başında özneyi bir şey yapmak içın görevlendınr,
Anlatının sonı-ında gönderici, öznenin nesneye ulaşmak için uyguladığı
dönüşüm ışlemlerinin srın durumunu gözlemler; dönüşümlerin do$u-
luğunu ve gerçekliğini değerlendirir. Böylece özne, yapılan sözleşme
uvarınca ijdül]endirilir.

llarry Poller ve Fel.ıefe Zaşı'nda Hagrid,11 yaşına basan Harry'i
Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na götümek için teyzesının
evınden alıı. I,1arry, Hagrid ile karşılaşmasında, ailesinin trafik kazasında
öldüğünü bilirken, Voldemort'un ailesini öldiırdüğünü; ama kendisini
öldüren,ıedığını, o gündcn sonra ortalarda hiç göriinmediğini öğenir.
Ayrıca Hagrid, Voldemort'un bir yerlerde yaşadığına ve eski gücünü
yitirdiğine inanıldığını; felsefe taşını ya da yaşaıı iksirıni ele geçirınce
kendi bedenini yaratabileceğini vurgular, Harry Potter "felsefe taşı"nı
koruyacak ya da bu taşın Voldemort'un eline geçmesini engelleyecek
"olağanüstü güç" tüI. Bu nedenle Albus Dumb]edore adına Hagrid,
Hary'den "felsefe taşı"na sahip olmasını ister, bu konuda onu etkiler ve
yönlendiıir, Böylece Albus Domb]edore adına Hagrid (Gönderici) ve
Harry (Öme) arasında bır sözle şme yapılır. Aılatının sonunda Haıry
(Özne) "felsele ıaşı "nı (Nesne) ele geçirir. Albus Dombledore (Gönderici)
Haıry'nin "lelsefe taşı'l-ıa uiaşmak için uyguladığı dönüşüm ışlemlerinin
son dunımunu göziemler ve sözleşme gereğince Haıry'i iÖme;
ödüllendirir. Örneğin: Hagrid I,Iarry'e büyüciiJerin tbtoğaflarını ıçeren
gtizel bir kıtap verir. Bu kitabın içinde Harry'nın annesiyle babasının
fotoğrafları da vardır. Ayrıca Dombledore da Harry'e yüksek puanlar
verir. Harry de taklm]na kupa kazandırır,

Özne Neıne Arasındaki iIişki: isteyim Ekseni

Burada kuilanılan öz e ye üıesne terıııleri dilbilgisel öğeler de-

ğildir. Özne. genellikle önemli eylemlere katılan baş kahramandır. Nesne
ise, kahramanın elde etmeyi ıstediği soyut ya da somut şey ya da
kimsedir, Anlatı iz]encesi, öznenin bir nesneyi araması, peşinde koşması
biçiminde gerçekleşır. Özne ile ncsne arasındaki ilişki, isteyim ekseninde
yer alır, Roller hep insanlar tarafından üstlenı]mez. Ömeğin; nesne rolünü
bazen somut bir öğe de üstlenebilır.
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Iluna, Potler vc FalseJe T(ü,şı kıtabınln ıstcyim ckseninde, Harry,
"lclsefe laşı"nın çalınacağını. başındaki şıırışek şeklindeki iz sayesinde

hissedcr; lelsele taşını korumak gerckir; ama gece yatakhanenin dışında

dolaşırsa okuldan kovulabilir. Harıy. Iion ve Hcrmione görünmezlik

pelerininden yararianır. Bu pelerin hem Ron'u hem dc Hermione'u örter,

İ) ara Harry'nin gijzti Hagrid'in Noel'de hediye ettiği flüte ilişir; tlütü

çalarak üç başlı köpck l"iuffy'u uyutı"ır. l)aha sonra Haıry, Ron ve

lleımione Llu1'1y'ıı,ı koruduğu "felsei'e taş:"nın olduğu çukura atlarlar;

insanü tü]nüylc saran Şeytan Kapanı'ndan büyülii asayı ku]]anarak

krırtu]urlar, Yüksek tavalılı oda çıkar karşılarına. kapısı kılitlidir, Hany,
kanatlı aııahtaı,lara uçan süptirgeyle ulaşır; giin-ıüş aı,ıahtarı seçeI, oılu

kilide sokar ve kilit açılır. Bir sonraki odada biiyük bir satranç tahtaslyla

karşılaşırlar. Biiyük biı safanç tahtasıı]ın önündc dururlar. Ron'un

satranç bılgisinden yara:-lanarırk satranç oynarlaI ve karşı odaya gcçmeyi

başarırlar. Orada. yedi şişeylc karşılaşırlar. Şişelerin üçti zchir, ikisi

şarap, birı siyah. diğcri nıordan oJuşur. İksır şişclerınin yaııındaki kağ(tan
yararlanırlar. I{aıry. feisefe taşlna gijlüIebilen en küçük siyah şişcye
uzanır. Siyah alcvlere çcvirir ylizünü ve kara ateşlcrin içınden öbür odaya

geçer- Karşısında Iriç kuşkulaı-ımadığı Qııinell'i görür, şaşlllr, Quiırell'i
konuşturarak aynaya yoğunlaştırmasını engcller, Kcndi, aynanılı karşı-

sına geçel ve elini cebine sokarken kan rengi bir taş çıkartır. Nasıl olduy-

sa taşı almlştır. Quinell'in sarlğı çajzüldükçc içınde Voldemort'un yüzünü

taşıdığlnü görür, Vrıldenırırt taşı Haı:ry Potter'dan ıster. Harry taşı vermeZ,

Quineli karanhğa diişer. L[any her şcyin bittiğini anlar. Irelscle taşını eie

geçiremeycn Voldemort'un hayata dönme şansı da kaybolrır,

Yarrllmcı ilc !lngellcyici Arasındaki iıişı.ı: t;tiç-iıtioar Ekseni

Bır anlatıda, öznenin işini kolaylaştıran, ona yardım cden yal-
dınıcılar ile iizneye karşı gelen. onun nesı-ıeye ulaşmasını engelleyen

engelleyıciJer olabi]ir. Yardın-ıcılar özneye gtiç vcrirken, engelleyiciler
öznenin gticünii oıtadan kaldırırlar. tingcileyici ya da yardımcılar her

zaman bireysellcşnıiş eylcyenler olmayabilir. l}azı eyleyenler cansız,

insan olmayaıı varlıklar da o]abilir,

Ilarry,. hcnı 1,arcJııııcıJarla hcıı dc engellcyicılerle karşılaşabilir.

Flany. telsci'e taşünl ele gcçirnıek için yardımcıJardan destek alır, Sınılın
en çalışkan kızı I{eıı-ı,ıioııc büyü konusundaki bilgilerini I{arry ile
paylaşır. Ron. Harry ile tliün maccra]alı birlikle yaşar. Hagrid, Harry'ı
önce anne ve babasınt]an kalan parayı alnıak için Gringotls Bankası'na,

i]aha sonra da okı-ı] nıalzenıelerıni aimak için Dıagon Yo]u'ndakı dükkana
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götürür. Ayrıca Hogwarts'a gidiş biletini alıp Harry'e tes]im eder. Mr
Ollivander, Haıry'e büyülü asayü satar, Profesöı Snape, felsefe taşını ve

Harry Potter'ı gızliden gizlıye kurtarmaya çalışır, Hogwarts Cadılık ve
Büyücülük Okul Mildıirü A]bus Dumbledorc, Haıry'i uzaktan izler ve

kollar.

Harry Potter'ın karşısına engclleyiciler de çıkar. Profesör Quirrell,
Quidditch maçında lclselc taşı-ıı çalı-ı-ıayı plaıılar ve göz temasıyla Harry'i
ölrlümıek ister, Alrıca cadılar bayramındı oku] binasına İfrit'i alıp
kargaşaya neden o1sa cla başarılı o1amaz, Prof'estir Quiırcll sarığının içinde
Voldemort'rın yiizünü taşır. Voldenıort, Quiı-rcll'in sarığına gizlenerek
feisefe taşına sahip oimak. yaşaıı iksirini cline geçirmek ve kendi
bedenini yaralmak islcri ama Quin,ell ve sarığındaki Voldemort başarılı
o]amaz

Haryy'nın cansız yarclııncıları: baykuş. değnek. kedi, büyülü asa,
uçan süpürge. girrünüııez pelcrın. cübbe. iksır şişeleri, cam küre,
büyücıilük ve cadılık okı.ılunda okutulan kitaplar. kelid aynası, uçan
anahtarlar, Haıry'nin cansız engelleyici)eı i ise: Akşarnları yatakhanenin
dışında dolaşma yasağı r,c Şcytan Kapanı,

Hüırry Potter ve F'alsafe 7a,rı vc LlrJaşizm

Insanları r,e dünyayı koııyacak kahraman. kendisine aykırı gelen
"ötekini" gözünü kıüpmadan yok eder; böylece ulusal kahran-ıan kimliğiyle
şiddet edinimini yüce]tir; sonuçta öz sawnma aracı olarak şiddeti ve
korkulu yaratan bu tılgulaıı. Umbcrto Eco, Ur-faşizm olarak adlandırır
(Batur, 1998:50-5.1).

U, Eco'nun "Ur-t'aşizn-ı" adlı çalışmasında saptadığı özellıklerle
Harry Poller ye L-el-ıe/b 'I'aşı 

ad]1 kitaptaki benzerlikier karşılaştırmalı ola-
rak şöyle sıra]anabi]ir:

Hagrıd, Hogrvarts Büyücülük ve Cadı]ık Okuluna götürmek için
FIarry'i teyzesinin evinden alır ve ai]esinin traflk kazasında öldüğünü
sanaıı Harry'ye "Lord Voldemtırt"un ailesinj öldürdüğünü; ama kendisini
öldtiremediğini, o günden sonra ortalarda hiç görünmediğinı" söyler.
Ayrıca Llagrid. Voldemort'un bir yerlerde yaşadığına ve eski gücünü
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yıtırdığıne inanıldığını; "felsefe taşı"ndaki yaşam iksirinı ele geçirince

kendi bedeninı yaratabileceğini vurgular.

"LIr-faşizm, seçıııeci bir popiiliznıe doyanır, buııa nileliksel
halkçlık da ılenebiltr. Burada hire,-leriıı birey olarak hakları yoktur ve

halk bir nilelik gibi algılanır, orlak iradeyi d'ade eden tek giıvdeli bir
yarlık olarak ı,e btiyük sayıılu hiçbir insan ıoplultığuıuıı tırtak bir iradesi
r,ılaınayacağından liı]er, onların te rcünıtınıy ınış gibi davranır. "

Haıry, başındakı yara izi sayesinde felsefe taşlnın Voldemofl'un
eline geçeceğinı duyumsar, Harry, f'elselc laşının Voldemort'un eline
geçmesini engeliemek ıçin tek başına zorlu bir savaşı göze a)ır. Bu
savaşla her şeye "o" karar verir. Tabii ki Harry, canlı ve cansız
yardımcılan; özellikle de olağanüstü güçler sayesinde "felsefe taşı"nın
Vo]demort'un eline geçmesini engeller. Bir başka deyişle Harry; baykuş,

değnek, kedi, büyülü asa, uçan süpüIge, görünmez pelcrin, cübbe, iksir

şişeleri, cam küre. kelid aynası, uçan anahtarlar sayesinde "f'elscle taşı"na

ulaşır.

"Llr-faşixm, .farklı olaıa karşı tluyıılan doğal korkqıtı kullaııarak
ye abartarak görüş bü-liği arar. Faşist yu ıla olgunlaşınanuş faşisl
harekelin ilk çağrısı, araya girenlere, uyunısuzlara karşıdır, Dolayısıyla
ur-faşiznı, tanunı gereği ırltçıdır, "

Kendine karşı olan herkesi öldüren Voldemort, karanlık güçlerle

uğraşmaya başlar ve kendine yandaş aramaya koyulur. Razıları
korktukları için, bazıları da Voldemort'un gücünden bir parça koparmaya

çalıştıkları için onun tarafına geçerler. Daha sonra Voldemort'un eski
gücünü yitirdiğinc, bir yerlerde ya da biı başkasının bedeninde yaşadığına

inanılır. Voldemort'un "felsefe taşl"na ya da yaşam iksirine ulaşıp be-

deniniır yeniden canlanmasından korkulur; böylece doğal korku yaratılır.

Voldemort'a karşı tepki o1uşturulur.

" Ltr-.faşizmde ılüşmanlar lıem çok kudrelli, henı tle çok zayıf
gijsterilir. "

Başlangıçta Voldemort kendisıne karşı olan herkesi öldürecek
kadar güçlü bilyüoüdlir, Oysa Voldemort, anlatının sonunda ancak bır
başkasının bedenini paylaşarak hayatiyetin1 sürdürecck derecede acizdir.
Anlatının sonunda, Quiırell'ııı sarığı içınde yaşayan korkunç bir yüzle

karşımıza çıkar. Voldemort "felsefe taşı"na sahlp olrrrak için Quincll'in
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salığlna sığlnlr, "fclsef-e taşı"na ulaşıp kendi bedenıni yeniden yaratmak

1Ster

"Llr-faşiznı, A)ıdnla nüıı nıoılern <:iirtiıııii.şliiğün ba,şlangıcı

olarak görür, Bu ııatlcıılc enlelekttiel diiıı,1,o1,u ktırşı gtiveıısizlik ıır-

faşizmin her za»ıan bir belirıisi olurak ologelnıişlir, "

Har:? P()lter l,e l;elsalb /rı,rı kitabı, Aydınlanına düşüncesinin sona

erdiğini ve gotık olanın yenidcn egemen olmaya başladığını vurgular,

Harry Polter ve Felsefe Tuşı 'ndaki uçaı,ı süpürgeler. havada uçrışan toplar

ve kanatlı anahtarlar yer çekimı yasas:ndan kaçınmak içın birer araçtır,

Unutulanları hatırlatan ktire. yaşam iksirı r,e telsefe taşı, görünmez tlen

peronu, sihirli asa, keSik kathlanyla düşmanla savaşan cengaverJer,

İnsanın hayvana <iönüşmcsi, oinler yaşanan tarıh dilimiıdeki toplumsal

ilişkileri belirleyen yasaları göımezden gelmenin, bu yasaları açıklama

çaİasından kaçınmanın aracıdır. "llarry Potter ve Felscf'e Taşı" gerçek
jtmyadan kurtuluşun, lantazyanln tasvir ettiğı bır başka dünyaya, büyülerin

ve cadıların dünyasına erişmenin silıirscl ve esrikleşme ile olası olacağı

izlenimini uyandırır, Böylece. aydınlanma düşüncesinin sona erdiğini ve

gotik olanın yenıden egemen olmaya başladığını vurgular, Bır başka

deyişle "korku, endişe, gcrilim, dehşet, gizem" ı.ıyandıran her türiü

atmosferi yaratır ve Orta Çağ'a yönclir. Fantastik masalınısı kitap "Harry

Potter ve Felsefe 'faşı" Ortaçağa yönsen-ıeci yapısıyla: ancak mitlerde

rastlanabilecek diizeyde siiper güçlcr ve kahran-ianlar yaıılır,

"IJr-Jaşist itleoloiiıle kcılıranıtıııl ık olcığantlır. ]]tı lıohruınuıılık lrültii

ölüıı kiiltğte sıkı sıkıya bağlıntlıdır(..,1 Neredal,sc ölnıalt içiı sabu,sızlık

içiıde olan ıır-fıışisı kahranıun, başkultu-ıııı ijlünüa gijtiir, "

Harry, "felsefe taşı"nın Voldemort'un elıne geçınemesi için l,ıer

şeyi; ölümü bile göze alır. "Felsefe taşı"nü cle geçime savaşının içint:

Ron ve Lleımione 'i de çcker.

"Ur-faşü,m "ne,ııspeok" (yeni sö/enı) tlili1,1e konuşur, BLı ieriDl

İngiliz Soİyaliznıi unlaıııına gelen "ingsrr"uıı resıııi dili olarak, Oı,well

taraJindan "]981" adlı eserinıle icat eılilıli. "

Yeni söylem, akıldışı, uyduıma bir geienekçilik anlayışı içinde

oluşturulmuş ve farklılık olarak ileri süriilen, yalııız bir gruba ya da b,ir

topluluğa hitap eden kurgusal bir dil ve bu dil çevresinde dönen söy-

lemdir.
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Ur-laşizı-ı-ıde "bılinçdışı iislup" yaratılır. Bilınçdışı iislupta; yaratıcı,

cşduyrın-ısal bir etki clde etmeye, seyircidc ya da okrırda bir dizi benzeşik

çağışım sürccini lıarckete geçirmeye çalışüIl ya da ürünün kendisini

çevrcleyen o "tarkJılaşnrış" olaylar vc nesneler yığıı-ıdan ayrışn-ıadan içsel

bir ciünya oluştlırrır. Bu ctkileşin,ı, bir "biz ve öteki" kavramını oluşturul

ki bu noktalarda cia "l-ıjz"i ijtcki/lerden ayıracak olan ana sınırlardan biri
de grubun (biz) kcndi evrcniı,ıde olrışturdrığı-ı ycni bir söylem ve söylemin
getildiği biçemdir,

IIarrı, Pııtle r ı,a I"clsele Irı,ıı'nda yeni söylcm anlayışı anlatınln
içınde ken,ıikleşnıiş tıir 1,apı oltüşturur. Burada ycni siiylcm içindekı
sözcükler ı,e sijy]eıı,ılcr şöyle oluşıııuştur:

*Vaı olaıı anlaıılı sözcii]rlcfle anlatıya uygun kavraıı-ılar oluştu-

rıı-ıak: Şeytan Kapanı, Keiid Aynası. Görünn,ıez I'elerin, Cadıiık ve Bü-
yiicüiiik Okulu,..

*Iıski sijzcük]erlc ya da diğcr dillerdcn elde edilcn sözcüklcrle yeni

vc dalıa aıılanısız s(izcükler oluşturmak: Voldeııort. Dun-ıbledorc, Avada
Kcdaı,ıa'ın sözciik kiiklcri şöyledir: Voldenıtırü: ljransızca VoJ; uçuş.de,-

niır/nın; ı,ı,ıort: öliinr,iilii, Öltiıı-ı l,ıırsızLığı. Voidemort ailesıni ijldürerek

Harıl'cicıı onları çah-ı-ııştır: Dı-ıı,ırLıledorc. eski lngilızce Buııblebee'nin
(1,abanaıısı). Fransızca "dore" (a)tıı); Aı,ada Kcdavra: Eskı Srıriye dılinde
"hcr şey _vok olsrın" an]anıına geJir. Asıl biliııen hali Abra Kadawa.

SonsiiZ

l}ilindiği gibi şiddctin çoctıkIar tizerjnde etki]eri konı.ısı-ında

teıı-ıelde iki fııı,klı göı,iiş vardıı. Buıı]aıdan 1-ıiı,i. katlrartıs hipotezidir- Bu
hipotcz_ "gerçek lıcdc1'yerinc ikaıııe hecle 1'koyı-ı,ıakta; şiddet davranışına
ne<len ola[-ıilecek içıı-ı-ıızdeki saldırgaıılık dürttisünün yoğı,ıııluğunu azal1-

maktadır" savını i]eri siirer (()skay l982:371). Saldırgaıılığı hak]ı hale

getirıı,ıck. lantaslilr n,ıodern n-ıısallar aracılığı1,1a şiddclı n-ıeşrulaştırmak

için bu sav kullan ı]abilır,

Diğer bir gaiü,tiş ise. Iaı,ıtazya dtizeyinde bi]e oisa şıddete tanıklık
cden çocııkların ve geııçlerin psikolojide iiğreıme ve taklit etme yoluy]a,

gördükleı,iı-ıi içselleştirıne soı,ırıcunda. şiddeti günlük yaşamlarının ve

davranışlarının [-ıır paı,çası olarak kabul edeceği görüşüdür (Oskay, a.g,e.,

s.369). Hurrl Prıllcı,ı,c t|alsele'Iiışiı-ıda "korkıı. endişe. gcı,ilim. dehşel,

gizen,ı" uyandıraıı hcr ttlrlii atmosl'er yaratıJıı,. Annesini ve babasını
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öldürdüğiine; ama llaıry'i (ildüremedığıne inanılır. o giinden sonra da

oıla]arda görülmez. Bir başkasının bedcnini paylaşarak yaşanı iksirini ele

geçırip hayata dönmc yollarını arar, Kendıni l,e yandaşlarını koruyan baş

kakaman Harry, kendine karşı gelen "öteki" Voldemoı1'la savaşarak

felsefe taşına rılaşn-ıasını engeller. Öz savunma aracı olarak şiddeti, dehşetı,

gerilim ve korkul,u yaratan bu olgular; bir başka deyişle U. Eco'nun ur

.fuşiznı diyc adlandırdığı olgular şiddet cdini;ı-ıini yüceltir ve benim-

senmesi sağlar. Çocuklar, tehlıkeyi ayrımsamadan okuduğu satlrlardan

olumsuz etkilenirler.
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