
 
 
 
 

TOPLUMCU GERÇEKÇİLİĞİN ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNE 
YANSIMASI: BEHİÇ AK VE CHRİSTİNE NÖSTLİNGER ÖRNEĞİ 

 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 

 

 

 
 
 

NASİF SARIÇETİN 
  
 
 
 
 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 
 
 
 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 
TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI 

 
 
 
 

MERSİN 
OCAK -2022 

  



TOPLUMCU GERÇEKÇİLİĞİN ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNE 
YANSIMASI: BEHİÇ AK VE CHRİSTİNE NÖSTLİNGER ÖRNEĞİ 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

NASİF SARIÇETİN 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 
TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI 

Danışman 
Doç. Dr. Esma DUMANLIKADIZADE 

 

MERSİN 
OCAK-2022 

https://orcid/
http://orcid.org/0000-0002-6882-6234


Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022

i 

ÖZET 

TOPLUMCU GERÇEKÇİLİĞİN ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNE YANSIMASI 
BEHİÇ AK VE CHRİSTİNE NÖSTLİNGER ÖRNEĞİ 

Bu çalışmada Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitapları toplumcu gerçekçi sanat 
anlayışı yönünden incelenmiştir. Çalışmada her iki yazarın da eserlerinde bulunan toplumcu 
gerçekçi izlekler tespit edilmiştir.  Kaynağını Marksizm’den alan toplumcu gerçekçi sanat 
anlayışı ilk olarak Rusya’da ortaya çıkar. Farklı ülkelerde farklı zamanlarda ürünler ortaya koyan 
toplumcu gerçekçi yazarlar Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında şiir, roman ve hikâye gibi 
edebi türlerde eserler verirler. Daha sonraları bu alanda nicelik ve nitelik yönünden yetkin 
eserler verilmeye başlanır. Toplumcu gerçekçi anlayışta yazar sadece bulunduğu döneme ışık 
tutmaz, sadece bulunduğu dönemin sorunlarını dile getirmez. Yazar aynı zamanda topluma ideal 
olanı da vermeye, okuyucuya doğruyu göstermeye çalışır. Behiç Ak ve Christine Nöstlinger 
kitaplarında bir taraftan toplumun aksak yönlerini, yozlaşan ve tüketilen değerlerini ortaya 
koyarken diğer taraftan ideal olanı ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Toplumcu gerçeklik, Behiç Ak, Christine Nöstlinger, çocuk 
kitabı, 

Danışman: Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

REFLECTION OF SOCIAL REALISTIC IN CHILDREN'S LITERATURE WORKS 
THE CASE OF BEHİÇ AK AND CHRISTINE NÖSTLINGER 

 
In this study, children's novels of Behiç Ak and Christine Nöstlinger are examined in 

terms of socialist realistic art understanding.In this study, socialist realistic themes found in the 
works of both authors were determined. The socialist realistic understanding of art which 
originated from Marxism first appeared in Russia. Socialist demonstrating products at different 
times in different countries realistic writers of poetry in the early years of the republic in 
Turkey, novels and works of literary genres such as stories they give. Later, competent works in 
terms of quantity and quality are started to be given in this field. In a socialist realistic 
understanding, the author does not only shed light on the period he is in, he does not only 
express the problems of his time. The author also tries to give the ideal to the society and show 
the truth to the reader. Behiç Ak and Christine Nöstlinger reveal the imperfect aspects of society, 
their corrupt and consumed values on the one hand and the ideal on the other. 
 
Keywords: Children's literature, Social reality, Behiç Ak, Christine Nöstlinger, children's novel 
 
Advisor: Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE, Mersin University, Institute of Education 
Sciences/ Department of Turkish and Social Sciences Education, Mersin 
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TEŞEKKÜR 

Akademik hayata başlamada önemli bir basamak olan bu çalışma, yoğun ve güzel bir 

sürecin ürünüdür. Çalışma sırasında benden desteğini esirgemeyen, bana kılavuzluk yapan, 

çalışmayı bana değerli ve kolay kılan kişilerin desteği benim için çok önemlidir. 

Tez çalışmam sırasında kıymetli bilgi, birikim ve tecrübeleri ile bana yol gösteren ve 

destek olan değerli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE’ye çalışmalarım 

boyunca maddi manevi destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan eşim Zöhre 

SARIÇETİN’e; çalışma esnasında bana yol arkadaşlığı eden, yüksek lisansı beraber 

tamamladığımız değerli arkadaşım Recep Kutlu’ya teşekkür ederim.   
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1. GİRİŞ  

 Sanatın ne olduğu, olması gerektiği veya neyi anlatması gerektiği ile ilgili tartışmalar 

sanatın varlığıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Sanatçı neyi anlatırsa anlatsın hangi edebi anlayışı 

savunursa savunsun eserinde öyle veya böyle yaşadığı dönemin izlerini görmek mümkündür. 

“Her duygu ve düşünce ben’i değil ben’leri dolayısıyla biz’leri ilgilendirir. En öznel sanatçı bile 

duygu ve düşünceleri anlatırken toplum adına çalışır. Sanatçı bir toplum gerçeği olan sanatıyla 

topluma hizmet etmektedir.” (Tunalı, 1976, s. 185). Bir toplumun var ettiği, düşünce yapısını 

oluşturduğu sanatçının ve ortaya koyduğu sanatın toplumdan bağımsız düşünülmesi mümkün 

değildir.   

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitaplarını toplumcu 

gerçekçilik açısından değerlendirmektir. Kitaplardaki toplumcu gerçekçi izlekleri tespit ederek 

toplumcu gerçekçi kodları belirlemek ve toplumcu gerçekçiliğin ne sıklıkla vurgulandığını ortaya 

koymaya çalışmaktır.  

1.2. Problem Cümlesi 

1. Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitapları toplumcu gerçekçilik ögeleri 

taşımakta mıdır? 

2. Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitaplarında toplumcu gerçekçi izlekler 

nelerdir? 

3. Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in kitaplarındaki toplumcu gerçekçi kodların izleksel 

dağılımı nasıl oluşmuştur? 

4. Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in eserlerindeki toplumcu gerçekçiliğin ele alınışında 

ortak ve farklı yönler nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Toplumcu gerçekçilik ile ilgili gerek dünya edebiyatında gerekse Türk edebiyatında çok 

sayıda eser verilmiş, yetişkinler için verilen bu eserler ile ilgili belirli sayılarda çalışmalar 

yapılmıştır.  

Son zamanlarda çocuk kitapları da yetişkin kitaplarında olduğu gibi sosyal konulara 

değinmekte, yaşadığı çevrenin sorunlarını belirli bir açıdan ele almaktadır.  Çocuk kitapları da 

olayları toplumcu gerçekçilik bakış açısıyla ele almaktadır.  

Çocuk yazını ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında çocuk kitaplarının toplumcu 

gerçekçilik açısından sınırlı sayıda incelendiği görülmüştür. Bu çalışma bu yönüyle bu alanda 

yapılmış özgün bir çalışma olacaktır. Farklı uluslardan iki ayrı yazarın çocuk kitaplarının 
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toplumcu gerçekçilik açısından incelendiği bu çalışmanın bu alanda yapılacak çalışmalara katkı 

sağlaması düşünülmektedir. 

1.4. Araştırmanın Sayıltıları 

Araştırmada alınan örneklemin evrenin tüm özelliklerini taşıdığı ve evreni yeterli oranda 

temsil ettiği varsayılmıştır. 

1.5. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Bu çalışmanın kapsamını Behiç AK’ın ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitapları 

oluşturmaktadır. 

Çalışma Behiç Ak’ın çocuk kitapları ve Christine Nöstlinger’in Türkçeye çevirisi yapılmış 

yirmi çocuk kitabı ile sınırlıdır.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

Genel edebiyat ve çocuk edebiyatı alanında toplumcu gerçekçilik ile ilgili makale ve 

tezler incelenmiştir.  Yapılan çalışmalara bakıldığında toplumcu gerçekçilik belirli tarihler 

arasındaki romanlarda ve belirli yazarların romanlarında ele alınmıştır. 

Çalışmalar incelendiğinde 1940 ile 1980 yılları arasında yazılmış Türk romanları belirli 

dönemler halinde incelenmiştir.  

Erşahin (2009)’in “Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Çocuk Edebiyatı Metinlerinin 

Çağdaş Çocuk Edebiyatı İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Ve Eğitsel Öneriler” başlığıyla 

yayımlanan çalışmasında ders kitaplarındaki çocuk edebiyatı metinleri çağdaş çocuk edebiyatı 

ilkelerine göre değerlendirilmiştir.  Ders kitapları okuma, yazma, dinleme, konuşma, konu, ana 

düşünce gibi unsurlar açısından incelenmiş ve ders kitaplarının nitelik kaygısı olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 

Cömert (2013) “1946-1954 Dönemi Türk Romanında Toplumcu Gerçeklik” adlı 

çalışmasında bu yıllarda roman yazmış Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Oktay Akbal ve Reşat Enis 

Aygen gibi yazarların eserlerinde toplumcu gerçekçi unsurları tespit etmiştir. 

Yanık (2016)’ın “Yaşar Kemal’in İnce Memed, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf 

Adlı Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik” başlığı ile yayımlanan tezi bu tarzda yapılan 

çalışmalardan biridir. Bu çalışmada Yaşar Kemal’e ait üç eser toplumcu gerçekçi anlayış 

açısından incelenmiş, eserdeki toplumcu gerçekçi ögeler tespit edilmiştir. Dil, üslup, zaman, 

mekân ve şahıs kadrosu yönünden incelenen eserde toplumcu gerçekçiliğin ezen-ezilen, 

yoksulluk, emek sömürüsü, kadına bakış, toprak sorunu, ideolojik bakış gibi izlekleri tespit 

edilmiştir.  

Yılmaz (2019) yaptığı çalışmada “1978-1979 Yıllarında Yayımlanan Türk Romanlarında 

Toplumcu Gerçekçilik” başlığı ile 1978 ve 1979 yıllarında yayımlanan Türk romanında toplumcu 

gerçekçiliği araştırmıştır. Aziz Nesin, İrfan Yalçın, Tahir Kutsi Makal, Fatma İrfan, Yaşar Kemal’in 

1978-1979 yıllarında yayımlanan birer romanı incelenmiş romandaki toplumcu gerçekçi ögeler 

tespit edilmiştir. 

Çocuk romanları ve hikâyeleri üzerinde yapılan çalışmalar ise çocuk kitaplarında mizah, 

çocuğa görelik, çocuk eğitimi ve gelişimi, cinsiyet, insan hakları, ders kitaplarındaki metinlerin 

çocuk edebiyatı açısından değerlendirilmesi ve estetik gibi konulardan oluşmaktadır.  

Son zamanlarda çocuk edebiyatı alanında yapılan çalışmalara bakıldığında gerek nitelik 

gerekse nicelik bakımından önemli bir artışın olduğu görülmüştür.  Fakat çocuk kitaplarında 

incelenmiş konu ve kuramlar yetişkin kitaplarıyla kıyaslandığında çocuk edebiyatı alanında 

yapılmış çalışmaların az sayıda olduğu gözlemlenmiştir.   

Alan yazında çocuk kitaplarında toplumcu gerçekçilik konusunda bir tez çalışmasının 

eksikliği tespit edilmiştir. Bu yönüyle özgün bir çalışmadır. Bu çalışma çocuk edebiyatında 
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yeterince incelenmemiş bir kuramı ele alacağı için alan yazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

2. 1. Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları 

Sanat ortaya çıktığı günden beri farklı yöntem ve tekniklerle anlatılagelmiş, zaman 

zaman da bu teknikler estetik açıdan tartışılmıştır. Sanatı en güzel şekilde aktarmaya çalışan 

sanatçı ve edebiyatçıların bu gayreti zamanla sanat ve edebiyatta birtakım kuramların ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Bunula birlikte toplumun yaşadıkları, toplumda meydana gelen 

değişiklikler toplumun sanat yaşamına da yansımakta, sanat yaşamında da birtakım 

değişikliklere sebep olmaktadır. Hatta toplumlardaki inanç ve siyasi yapı sanatın ve edebiyatın 

şekillenmesinde önemli bir etkendir. Kilise baskısının yoğun olduğu Avrupa’da Reform öncesi 

sanattan edebiyattan ve sanatçıdan bahsetmek neredeyse mümkün değildir. Toplumdaki kilise 

baskısı sanatın ilerlemesinde en büyük engeldir. Fakat kilise baskısının kalkması ve matbaanın 

kullanılması ile bilim ve sanatta bir çağ atlanmıştır.  

Jean Jacques Rousseau, Voltaire ve Montesquieu gibi yazarların eserlerinin matbaa 

sayesinde çoğaltılmasıyla halk bir aydınlanma dönemi yaşamıştır. Üstündeki baskının 

kalkmasıyla sanat ve edebiyatta Avrupa belirli bir birikim elde etmiştir. Bu birikime ulaşan 

Avrupa’da farklı dönem ve zamanlarda klasizm, romantizm ve realizm gibi birçok edebi akım 

ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi ve akabinde işçi sınıfını oluşması 

neticesinde romantizm yerini realizme bırakmıştır.  Akıl ve bilimin ön plana çıkarıldığı 

realizmde çevrede olup bitenler iyi gözlemlenmiş ve sanat toplumun aynası rolünü üstlenmiştir.  

Bu dönemde birçok ülkede yaygınlaşan Realizm, Stendhal, Balzac, Dostoyevski, Tolstoy, 

Çehov, Gorki, gibi önemli yazarların eserler verdiği bir akım olmuştur. Günümüzde bile çok 

okunan ve tartışılmaz bir niteliğe sahip olan bu eserler ve yazarlar birçok yazara ve esere bir 

esin kaynağı olmuştur.  

“Toplumcu gerçekliğin 19. yüzyılda varlığını ortaya koymasında gerçekçi romanın 

başarılı eserler vermesinin önemli bir rolü vardır.”  (Moran, 1991, s. 57). Çünkü toplumcu 

gerçekçi yazarlar toplumun gerçeğini Marksist açıdan ele almayan bu yazarların eserlerini 

toplumu açıklamada ve ona ayna tutmada önemli bir değer olarak görürler. Özellikle Avrupalı 

birçok toplumcu gerçekçi yazar işe gerçekçi eserleri açıklamak ve yorumlamakla başlamıştır. 

2. 2. Toplumcu Gerçekçiliğin Siyasi Temelleri 

Toplumcu gerçekliğin siyasi temellerini Rus siyasetçilerin Marksist yönetim şeklinde 

aramak lazımdır.  Kabuk değiştirip yeni bir siyasi yönetim anlayışını benimseyen Rusya’da 

edebiyata ve edebiyatçıya bu süreçte önemli görevler düşmektedir. Bu önemli görev ise ortaya 

koyduğu yapıtlarla Sovyet Rusya’yı Marksist anlayışa göre şekillendirmektir. Sovyet Rusya’nın 

gerek yönetiminde bulunan gerekse yönetenlerin emrinde çalışan yazarlarla sosyalist sanat ve 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

5 

edebiyat anlayışı Rusya’da şekillenmeye başlar. Rusya’yı ekonomik açıdan kalkındırmak için 

bilinçli insan yetiştirmeyi amaçlayan bu siyasi yapı edebiyatçılardan işçiyi, köylüyü ve emeği 

yüceltmelerini ister.    

Kapitalist dünyanın olumsuzluklarını eleştiren, ezilen ve sömürülen işçi sınıfının 

dertlerini dile getiren Marksizm, kapitalizme bir tepki olarak ortaya çıkar. Marksistlere göre 

“kapitalist ideolojinin temel ögeleri, “ücret, para, meta fetişi ve nesneleştirmedir. Bütün bu 

ögeler, doğalmış gibi gösterilen toplumsal ilişkileri gizlemekte, sözü edilen ‘yanlış bilinci’ 

yapılandırmaktadır. Böylece toplumun ve bireyin gerçek sorunları üzerine düşünme 

engellenmekte, var olan ekonomi ve bağımlılık sistemi korunmaktadır.” (Kula, 2009, s. 23). 

Kapitalizmin insanı sömürdüğüne, köylünün ve işçinin bu düzen karşısında ezildiğini 

iddia eden Marksistler bu dönemin sanatçılarının da yetkin eserler vermediğini ifade ederler. 

Fakat “Marksizm, devrimci proletaryanın ideolojisi olarak dünya tarihsel anlamını önemini 

burjuva döneminin en değerli kazanımlarını hiç reddetmeyip tersine, insan düşüncesinin iki bin 

yılı aşkın gelişiminin ve insanlık kültürünün değerli olan her şeyini kendisine mal etmesi ve 

işleyip değerlendirmesiyle elde etmiştir.” (Lukas, 2004, s. 74). 

Marksistlere göre “işçi sınıfının toplumsal-siyasal gerçekliğinden ve onun 

çözümlemesinden doğan sosyalizm öğretisi anlamında ideoloji ‘doğru bilinç’ kapitalist üretim 

ilişkilerinden türeyen kapitalist ideoloji ise ‘yanlış bilinç’tir.” (Kula, 2009, s. 23). Marksistlere 

göre doğru bilinç “Geçmişte olanları, bugüne kadar sunulduğu biçimiyle değil, Marx, Lenin ve 

Satalin’in öğretilerinde gösterildiği biçimleriyle bilmeli ve bu bilgimizi yeni bir tarihsel güç 

tarafından örgütlenmiş ve yönetilmekte olan emek aracılığıyla fabrika ve tarlalarda 

değerlendirmeliyiz.” (Oktay, 2008, s. 114). 

"İşte bu ana düşünce, 1. Sovyet Yazarlar Kongresi için (21 Ağustos 1934) temel konum 

oluyor. Leningrad parti sekreteri Andrey Shdanow, bu ana düşünceyi, sosyalist gerçekliğin 

tanımı yönünde beş madde halinde kongreye önerir:  

1.  Burjuva edebiyatı bugün artık hiç büyük yapıt yaratamayacak durumdadır. Kapitalist 

sistemin çöküntü ve tembelliğinden doğan burjuva kültürünün çöküşü burjuva 

edebiyatının işlevini yitirmesine sebep olmuştur. 

2. Bizim yurdumuzda edebiyat yapıtlarının başkahramanları işçi, köylü, iktisatçı ve 

mühendis gibi yeni hayatın etkin kurucularıdır. 

3. Stalin’in “Bizim yazarlarımız insan ruhunun mühendisleridir.” Sözünü hatırlatan Andrey 

sosyal gerçekçi yazının toplumu eğitmek gibi bir misyonunun olduğunu ifade eder. 

4. Sosyalist edebiyat yaşama yabancı olamaz. Sosyalist gerçekçi edebiyat devrimci 

olmalıdır.  

5. Sosyalist gerçekçi yazar için edebiyat tekniğine egemen olma, bütün dönemlerin 

edebiyat mirasına eleştirel olarak sahip olma bir ödevdir.” (Tunalı, 1976, s. 174). 
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Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi’nden önce, bir parti öğretisi biçimini alacak olan “ilkeler” 

belirlenmeye başlanmıştı. Kuşkusuz ille de öğreti olsunlar, herkes ona uysun diye değil. 

Toplumun ve insanın dönüştürülmesini istiyordu Gorki ve devrim, bu yolda atılmış tarihin 

gördüğü ilk adımdı. Gorki’yi bu ilkelere getiren hemen anlaşılacağı gibi siyasal kaygılar, iktidara 

ilişkin sorunlar değildi (Oktay, 2008, s. 107).  

Sosyalist yazarlar halka belli bir fikri aşılamak için zaman zaman parti isteğiyle 

ısmarlama eserler yazmışlardır çünkü amaçları edebiyat alanında yapılan çalışmalarla devrimi 

halka benimsetmek olan Marksistlere göre “devrimin ülkesinde yazın, işçi sınıfının 

aydınlatılması, yönlendirilmesi görevini üstlenmeli, bir yol gösterici olmalıdır. Geri kalmışlık 

konumundaki işçi ve köylü kitlelerine sosyalizmi benimsetmeli, ona gelecek için umut 

vermelidir. Bu görevi, yazın, ancak bu kitlelerin anlayabileceği, sevebileceği biçimler altında 

yerine getirmelidir.” (Oktay, 2008, s. 138). 

Belli bir ideolojinin emrinde sanat üretmeye çalışan sosyalist yazarlar eserlerinde 

ezilmiş Sovyet halkının sıkıntılarını var olduğu biçimde yansıtmazlar, onlar sorunu Marksist bir 

anlayışla ele alırlar.  

Toplumcu gerçekliğin temelini, bir anlamda Marksizm’in ekonomist yorumu oluşturur ve 

Sovyet yazınının başına ne gelmişse, çok uzun süre egemen olan, bugün de etkisini yitirmemiş 

bulunan bu ekonomizm yüzünden gelmiştir. Gorki’nin önerdiği ve savunduğu devrimci 

romantizm ve doğal uzantısı olumlu tip kavramı, doğrudan doğruya ekonomizm’den 

kaynaklanmaktadır (Oktay, 2008, s. 113). 

“Sosyalist Gerçeklik terimini ilk defa işçi sınıfının öncü yazarı Maksim Gorki 1934 

Ağustosu’nda Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Kurultayı’nda kullanmıştır.” (Bezirci, 1996, s. 53). 

Toplumcu gerçekçi yazarlar halkı üretken bir hale getirmek ve modern toplumu 

oluşturmak için eser verme gayreti içerisindedirler. “Emeği, kitaplarımızın başkişisi yapmalıyız. 

Yani emek süreçleri içinde örgütlenen insanı, ülkemizde çağdaş teknolojinin sağladığı 

olanaklarla donanmış ve emeği, daha kolay ve daha üretken yaparak, onu bir sanat düzeyine 

çıkarmakta olan örgütlü insanları anlatmalıyız kitaplarımızda. Emeği, bir yaratıcılık olarak 

görmeyi öğrenmeliyiz.” (Oktay, 2008, s. 112). 

Ekonominin hemen hemen her alanında toplu bir şekilde kalkınmayı amaçlayan sosyalist 

siyasetçiler bu kalkınmada edebiyatçıya büyük görev düştüğünü parti kongrelerinde de açık bir 

şekilde ifade ederler. Kongrede deniz ve demir yollarının geliştirilmesini, sosyalist tarımın en 

önemli unsuru olan hayvancılığın yaygınlaştırılmasını ve ülkedeki ekonomik sıkıntının 

giderilmesi gerektiğini ifade eden parti yetkililerine göre bütün bunların gerçekleşmesi için de 

ülkenin bir şantiyeye dönüşmesi gerekmektedir. Şantiyeye dönüşen ülkede yazarlar da şantiye 

bölgelerine gitmeli ve partinin bu gelişme çabalarını eserlerinde işlemelidir (Oktay, 2008, s. 

113).  
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Kendilerini devrime adamış Marksist yazar ve şairler devrimin kendilerini yönettiğini ve 

devrim yolunda bir hizmetçi olduklarını ifade ederler.  

“Parti, tüm görece özgürleşmeye ve özerkleşmeye karşın yazının üstündeki 

denetleyiciliğini hep korumuş, yazarlar ise büyük çoğunlukla; bu denetimi varlıklarının bir ön 

koşulu olarak görmüşlerdir.” (Oktay, 2008, s. 117). Partinin bu denetimini Demian Biednyi şöyle 

ifade ediyor: “Partiden telefon edip falan tarzda şiir istiyoruz derler, ben de yazarım.” (Oktay, 

2008, s. 121). Toplumcu gerçekçi yazarlar, toplumcu gerçekçiliğin ortaya çıktığı ilk yıllarda 

neredeyse tamamen parti güdümünde ve parti ideolojilerini yazmakta ve yansıtmaktadırlar. 

Çünkü bu yazarların çoğu parti üyesi ve gayeleri estetik bir ürün ortaya koymaktan çok partinin 

siyasi ideolojisini topluma benimsetmektir. 

2.3. Toplumcu Gerçekçi Sanat Anlayışı 

 Sanatın manevi gücüne inan ve sanatla idealist bir toplum yaratma gayesi güden 

Toplumcu Gerçekçilere göre sanatçı sömürülmekten kurtulmuş, bilinçli kişi olmalıdır (Oktay, 

2008, 132). 

Toplumcu gerçekçiler yazardan gerçeği yeniden yaratmasını ve bu gerçekliğin hayal 

edilen gerçeklik olmasını isterler. “Toplumcu gerçekçi sanat yeni bir insan toplumu yaratmayı 

başarmayı amaçlar. Bu insan tablosunda en ileri sınıfını ahlaksal-tinsel kuralları -proletarie 

dayanışması, internationalizm eylemi, bilinci ve bireysel-toplumsal ilgilerin uyumuna çabalama 

insani değerinin ölçüsü olacaktır.” (Tunalı,2003,s.119). 

Toplumcu Gerçeklik Krapçenko’nun ifadesiyle, “toplumsal yaşamda, daha çok yanılsama 

ve boş inançların körüklenmesine, insanın kendini ve başkalarını aldatmasına yarayan 

göstergeleri “tahtından indirir.” (Oktay, 2008 s. 163). Bu yönüyle toplumcu gerçekçi “yazar, 

toplumun vicdanını rahatsız eder, bu yüzden de bozmak istediği dengeyi korumaya çalışan 

güçlerle sürekli bir çatışma halindedir.” (Oktay, 2008, s. 200). 

“Burjuva toplumu, nasıl ‘çirkin-olanın estetiği’ ile ‘bayağı’ olanın estetiğine yol açmışsa, 

toplumcu düzen de bunların yerine güzel olanın estetiği ile yüce olanın estetiğine getirmiştir.” 

(Oktay, 2008, s. 165). Yeni toplumu yaratırken eski toplumun kapitalist düzenin ezdiği kişileri, 

burjuva sınıfının olumsuzluklarını anlatmakla yetinmez, ideal düzeni kurmak için çabalar. 

  “Toplumcu gerçeklik, yeni bir toplumun, bir sosyalist toplumun, sanat anlayışını dile 

getirir. Eleştirilen toplum, burjuva toplumu yıkıldığına göre, sanatın artık bozuk bir şeyi 

eleştirmesi de söz konusu değildir, tersine, sanat bu yeni toplumda, emekçi dayanışmasını, 

emekçi ahlakını sağlamlaştırmak ve bunun bir düzen içinde gelişmesini sağlamak görevini 

üzerine alacaktır. Sanat, bu anlamda sosyalist düzenin ve sosyalist ahlakın koruyucusu 

olacaktır.” (Tunalı, 1976, s. 172). 
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Bir düzen kurucu rolü olan Marksizm’de “ileriye dönük sosyalist toplumlarda sanat da 

ileriye dönük olmalıdır. İnsanlara mutluluk getirecek olan ve onun yarınını da kuran sanat 

iyimser olmalıdır.” (Tunalı, 1976, s. 189). Bunun için toplumcu gerçekçiliğin Mevcut koşulları 

dillendirmekten ziyade idealist gerçekliği ele alan, hayalindeki insanı ve toplumu idealist 

sanatçılarla yaratmayı amaçlar.  

Toplumun, üzerindeki ataleti yenmesi ve kapitalist düzenden kalan birtakım 

alışkanlıklarından arınması gerekmektedir. Bu durumu Fischer sanatın yaşadığı toplumdaki 

insanları korkularından uzaklaştırarak ona doğru bilinç aşılamak gibi bir görevi vardır ifadesiyle 

açıklamaktadır (Tunalı, 1976, s. 187). Toplumu ve insanı eğitmek gibi bir misyon üstelenen 

toplumcu gerçekçilerde “Sosyalist bireyin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan 

Gorki şöyle devam ediyor: ‘Sosyalist gerçeklik, yaşamın bir yaratıcılık olduğunu ortaya koyar. 

Yaratımı oluşturan eylemler, insanın doğal güçlükleri yenmesine, sağlıklı ve uzun bir yaşam 

sürmesine, (…) insanın en değerli bireysel yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir.” (Oktay, 2008, s. 

114). 

Sosyalist gerçekçiler bir taraftan halkı gözlemleyip ondaki yanlış fikriyatı tespit etmek, 

diğer taraftan onu bu yanlış fikirden ve yoldan uzaklaştırmak istemişlerdir. Halkı mücerret 

müreffeh olacağı bir fikir ile değil onun “doğru bilinç” diye tabir ettiği sosyalist ideoloji ile 

bilinçlendirmenin gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Sosyalist gerçekçilere göre yazar gerçeklik 

ilkelerini kendine kılavuz edinerek, toplumsal yaşamı dikkatli bir biçimde irdeleyerek ve gelişim 

süreçleri hakkında kendini geliştirmelidir. Kendini geliştiren yazar gençlere iyimserlik, özgüven, 

zorluklardan yılmama gibi pozitif duyguları aşılamalı ve halkı eğitmelidir. Yazarlar halka derin 

bir bakış açısı ve sosyalist ideoloji bilinci aşılamalıdır (Oktay, 2008, s. 120). 

Sosyalist gerçekçilerin önemli bir misyon yüklediği sosyalist yazarlar, ferdiyetçiliğin bir 

kenara bırakıldığı, zorlukların örgütlü toplumla aşılabileceği inancının kavrandığı, halkın 

devletin ve partinin destekçisi olduğu bir toplum yaratmak için mücadele etmişlerdir.   

Toplumcu gerçekçi edebiyat bir yandan düne, bugüne dair sosyal eleştirileri yaparken 

diğer yandan hayalindeki düzenin oluştuğu dünyayı kurmaya çalışır. Bu dünyayı kurmak 

isterken halkını eğitmek gibi bir misyonun olduğunun da bilincindedir. Çünkü bu dünya bu 

halkla kurulacaktır. 

 Toplumcu gerçekçi edebiyatta, gelecekte herkesin ve her bireyin özgür olacağına inanan 

bir düş, asla yanılsama değildir. Bu düş tümüyle gerçeğe uygundur (hakikidir) çünkü 

kahramanların öznel isteklerine değil, fakat onların yaşamın temelden dönüşümünün nesnel 

tarihsel zorunluluğunu bilmemelerine ve bu zorunluluğun pratikte gerçekleştirilmesine yönelik 

aktif eylemlerine dayanmaktadır (Oktay, 2008, s. 178). 

Toplumcu gerçekçiler “güdümlü sanat yaparlar, yani tespit ettikleri gerçekleri sosyalist 

bir açıdan yorumlar, bir amaç uğruna kullanırlar. Taraf tutarlar. Bir meseleyi, bir derdi, bir 
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kötülüğü ortaya koymak ve onun doktrinle ilgili gördükleri sebeplerini araştırmak isterler.” 

(Kabaklı, 2006 s. 287). 

Kapitalist düzen, burjuva ve sanayi devriminin keskinleştirdiği sınıfsal ayrım Sosyalizm’ 

in her zaman eleştirisine maruz kalmıştır. “Yazın, bu ülkelerde sınıf mücadelesinin dolaysız bir 

aracı olmalı, toplumsal devrimi gerçekleştirmeye yarayacak konuları işlemelidir.” (Oktay, 2008, 

s. 138). 

Toplumcu gerçekçi sanatın yaratmak istediği yenidünyada eskinin, geleneksel olanın 

güzel yanlarını inkâr yoktur. Geçmişi eleştirel gözle değerlendiren bu dönemin sanatçıları 

toplum için faydalı ve gerekli olduğuna inandıkları değerleri yarına taşımak için de mücadele 

vermişlerdir. “Onun varlık temeli, dünyanın sosyalistçe biçimlendirilmesi, üretici, bütün yaşam 

alanlarını etkileyici ve değiştirici insan etkinliğidir.” (Tunalı, 1976, s. 171). 

Sovyet edebiyatı sadece bugünü yansıtmaz; o güzel ve Marksist olan yarını bugünden 

görür. Olması gereken yarın bugünden yaratılır. “Sovyet edebiyatı kahramanlarımızı yansıtmayı 

bilmelidir, yarınlarımıza bakmayı bilmelidir. Bu onun hayalci olmasını getirmez, çünkü 

yarınlarımız bilinçli ve yöntemli bir çalışmayla bugünden yaratılmaktadır.” (Oktay, 2008, s. 119). 

Sanatın varlık kazandığı yegâne alan insanın yaşadığı alandır. Sanatın yaptığı görev de 

insanın yaşadığı reel dünyada kendini gösterir. Ancak sanat kendini her ne kadar reel dünyada 

var etse de sanatın var olma biçimi reel dünyadan ayrıdır. Çünkü sanatın kendini var etmesi için 

irreel bir ortam gereklidir. Bu sebeple denilebilir ki sanat reel dünyada varlık kazanan daha çok 

irreel bir olgudur. Toplumcu gerçekçi yazarların temennisi de bu yöndedir. Toplumcu gerçekçi 

yazarlar hayallerinde var ettikleri ütopyaları gerçek dünyada da görmek isterler. Yani düşlerinde 

kurdukları toplumsal barış ve huzurun olduğu dünyayı hayallerde değil yaşanılan dünyada var 

etmek temel gayeleridir. Bu açıdan toplumcu gerçekçi yazarlar hayal ile gerçeğin bir arada 

olabileceği bir dünya tasarlarlar. Lukacs’ın tabiriyle sanat “elbette ki reel dünyada varlık kazanır, 

işlevi de reel dünyadadır; bu ikisi; dolayımcı bir yığın bağıntılarla birbirine bağlantılı 

(connected) kılınırlar. Ama sanat, içinde yer aldığı dünyada onun antitezi olarak yer alır, onun 

antitezi olarak işlev edinebilir.” (Oktay, 2008, s. 153). 

Sanatı bir yansıtma olarak gören toplumcu gerçekçi yazarlar gerçekçiliği işçi sınıfını 

eğiten ve tarihsel sorumluluğu olan devrimci bir gerçeklik olarak kabul ederler (Moran, 1994, s. 

48). Toplumcu Gerçekçiler gerçekçi edebiyat hayatı olduğu gibi vermez, o sanatın bir üretim 

olduğunu bilir ve bu gerçekliği sanatın gücünü kullanarak vermeyi bir zorunluluk olarak görür.  

Sanatın güncel hayatın negatif yansımasından oluştuğunu ifade eden Sosyalist gerçekçi 

edebiyatçıların sanatın bütün inceliklerini bilmesi gerektiğini ifade eden sosyalist yazarlar 

gerçekliği sanatın inceliklerini kullanarak ve bunu Marksist bir anlayışla ortaya koyarak eser 

vermenin gerekliliğini ifade ederler.  Jdanov’un da dediği gibi  “Her şeyden önce sanat eserinde 

hayatı gerçeğe uygun biçimde yansıtabilmek; durağan ve cansız bir biçimde ya da yalnızca 
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‘nesnel gerçeklik’ biçiminde değil de devrimci gelişmesi içinde yansıtabilmek.” (Oktay, 2008 s. 

109). 

Toplumcu gerçekçilik eğitici olurken başlıca iki yola başvurmak zorunda kalıyor 

diyebiliriz. Bunlardan biri toplumsal gerçekçiliği tarihi gelişim içinde yansıtmak ilkesinde 

yatıyor. Yansıtılan gerçeklik, o sırada mevcut olan durum değil de aynı zamanda gelecekte 

alacağı şekil olduğu için, yazar bir bakıma ‘ideal’ olanı çizmeye çalışmakta ve isterse bunun 

övgüsünü açıkça yapabilmektedir. İkinci yol olumlu kahramanlar yoludur ( Moran, 1991, s. 67).  

Edebiyat somut dünyanın gerçeklerini soyut bir şekilde ortaya koyarken farklı yöntem ve 

teknikler kullanır. Edebiyatın ne anlatmak istediğine ulaşabilmek, onu yorumlayabilmek için bu 

yöntemleri bilmek gereklidir. Onun için toplumcu gerçekçi yazar sanattan zevk alan ve anlayan 

bir toplum yaratmak gerekliliği üzerinde de durmuştur. Ve sanatın gerçekliği basit ve sığ bir 

şekilde ifade etmesine karşı çıkmıştır.  

Yazar gerçeği yansıtırken “tıpkı fabrika işçisi gibi bir ürün üretir. Bu üretimin de araç-

gereci ve koşulları vardır. Yazın da tüm üretim gibi pratik ve yaşama bağlı bir üretim olarak 

belirmiştir.” (Oktay, 2008, s. 155). Sosyalist edebiyatta kahraman toplumun içinden biridir, o 

çevrenin halkıyla mutlu yarını kurmak için yola çıkmış  “kahramanın yaşamı bulunduğu 

toplumdan ve o toplumun sıkıntılarından bağımsız olarak düşünülemez. Yazar Sovyet halkının 

mümessili onun vücut bulmuş halidir.” (Tunalı, 1976, s. 178). 

Sosyalist edebiyat felsefesi gereği yan tutan, tavır alan ve belli bir fikri topluma aşılamayı 

kendine misyon edinmiş bir edebiyattır. Onun için duygusal olmak, halkı etkilemek,  halkın 

gönlüne girmek için coşkulu bir anlatım seçmiştir. “Sosyalist gerçeklik belirli bir oranda 

romantizm ögesi bulunmadan düşünülemez. Sosyalist gerçeklik, gerçeklik-artı-coşku, gerçeklik 

artı militanca bir tutumdur.” (Oktay, 2008, s. 114). 

Toplumcu gerçekçi yazar Marksist dünyayı, mutlu yarını bugünden kurmuştur onun için 

eserlerinde karamsarlığa yer vermez. Onun “her eseri daha kalemini ele almadan bile mutlu bir 

sonuca ermek üzere hazırlanmıştır.” (Sınavski, 1967, s. 30). “Toplumcu Gerçekçilik de bu 

yüzden, istesin ya da istemesin; idealist ögeler içeriyor. Öz biçimden önce gelir önermesi, bu 

türden bir önermedir. Gerçeği aslına uygun biçimde yansıtan bir yapıt, doğrudan doğruya, şu ya 

da bu nedenle çarpıtılmış özü açığa vuracaktır.” (Oktay, 2008, s. 140). 

Sosyalistlere göre yazarın eserinde kullandığı dil halkın anlayabileceği bir dildir. 

Gerçeklik de halkın yapıp ettikleridir fakat yazar bu gerçekliği kendi sanat anlayışı ve bakış 

açısıyla yeniden yorumlar. Birtakım sembollerden, imgelerden yararlanır.   

“Sanatsal-imgesel modeller, dünyayı doğrudan doğruya açıklamazlar; gerçekten var olan 

dünyanın bitişinde yer alarak, bizim tarafımızdan belli bir ‘hayali gerçeklik’ olarak algılanırlar, 

diye konuşmakta, eski yaklaşıma oranla hayli ileri bir noktada durarak gerçekle yapıt arasında 

belli bir dolayım konulması gerektiğine işaret etmektedir ama son kertede, gerçeğin yerine 
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konan imgelerin deşifre edilmesi sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına inanmaktadır.” (Oktay, 

2008, s. 130). 

Toplumcu gerçekçi eserlerde başkahraman sosyalist ideolojiyi gerçekleştirmek için yola 

çıkmıştır. O; halka örnek, yanlışları olmayan, doğru yolda koşan olumlu bir karakterdir.  “Yazar, 

her eserinde ya doğrudan doğruya yahut son nefesini vermekte olan kahramanın ağzından bizim 

kesin zaferimize olan ihtiyacını belirtir.” (Sınavski, 1967, s. 30). Toplumcu gerçekçilikte 

başkahraman halkın öykünmesi gereken bir tiptir. O idealleri uğruna mücadele etmekten 

kaçmaz, ülküsü uğrunda her şeyi göze alır ve umutsuzluğa düşmez. Leonid Leonov kendi 

eserindeki bir olumlu kahramanı “öyle yükseklikte bir insan ki onun üzerinden bakınca geleceği 

görürsünüz” diye tanımlamıştı. Onda hiç kusur yoktur, varsa da pek azdır.” (Sınavski, 1967, s. 

34). 

Gorki bu durumu şöyle ifade eder: “Edebiyatta asıl aradığım, her şeyden önce ve her 

şeyden önemli olarak, ‘güçlü’, eleştirel zekâya sahip bir kişiliği olan bir ‘kahramandı.” (Oktay, 

2008, s. 108).  İşte “bu eserlerdeki kahramanlar amaca uygun bir duruma gelip de okurlar 

tarafından saygı kazanır bir duruma gelince onlara ‘olumlu kahramanlar’ deriz. İşte bu, 

Toplumcu Gerçeklikte en değerli bir derecedir.” (Sınavski, 1967, s. 33). 

Toplumcu gerçekçi edebiyatta yazar yaratmak istediği toplumun ve bireyin özelliklerini 

kahramanlara yükleyerek örnek bir şahsiyeti topluma rol model olarak sunmuştur.   

2.4. Dünya Edebiyatında Toplumcu Gerçeklik 

Rusya’da 1930’da Marksizm’i topluma benimsetmek amacıyla ortaya çıkan toplumcu 

gerçekçilik 21 Ağustos 1934 tarihinde Sovyet Yazarlar Kongre’sinde temel ilkelerini ortaya 

koyarak varlığını müşahhas hale getirmiştir.   

Siyasal dayanağını Rus siyasetçilerin oluşturduğu “Toplumcu Gerçekçilik’in kuramsal 

ilkelerinin büyük bir bölümünü Bielinski, Çernevski, Dobrolyubov gibi sosyal demokrat aydınlar 

ortaya koymuşlardır.”( Oktay, 2003, s. 74). Fakat bu aşamaya gelmeden önce,  Georgi Plehanov,  

Anatoli Vasiliyeviç Lunaçaraski gibi Rus edebiyatçılar toplumcu gerçekçiliğin ortaya çıkmasına 

zemin hazırlamışlardır. Bu dönemde Lunaçaraski gerçekçi yazarlar ve işçi sınıfı üzerine 

çalışmalar yapar (Bezirci, 1996, s. 25). 

“Asıl kurucusu Maksim Gorki olan Toplumcu Gerçekçiliğin önemli yazarları Rus 

edebiyatında Lunaçaraski ve Jdanov’dur.”(Oktay, 2008, s.75).  

Marks ve Engels kendi felsefe birikimlerinden çıkacak olan toplumcu gerçekçilik ya da 

estetik üzerine özel bir eser vermemişlerdir. Onlar Marksist kuram için sanatın işlevini 

ekonomik alt yapı ile ideolojik üst yapının doğal bir ilişkisi olarak, oraya bağlayarak bu kuramın 

çerçevesini çizmişlerdir. Marks ve Engels’in görüşlerinden Marksist ya da daha sonra Toplumcu 
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gerçeklik adını alacak olan sanat kuramını gerçekleştirmek Plehanov’a düşecektir (Kolcu, 2008, 

s. 57). 

Sosyalist edebiyatın birçok yazarı gerçekçi eserlere değer vermiş onları yorumlamış ve 

onlar üzerine eleştiriler yazmıştır. Marksist edebiyatın şekillenmesinde ve ilkelerinin ortaya 

konmasında farklı yazarların katkılarının olduğu bir gerçektir. Toplumcu gerçekliğe “Marx ve 

Engels’ten sonra Marksist estetik teorisine en önemli katkıyı yapan düşünür Plehanov’dur.” 

(Belge, 1997, s. 45). 

Toplumcu gerçeklik anlayışının anlaşılması ve ortaya konması için belirli bir hazırlık 

dönemi geçiren sosyalist sanatçı ve edebiyatçılar “sosyalizm ideolojisinin benimsendiği, Birinci 

Beş Yıllık Plan’ın sonuna yaklaşıldığı ve başarılar elde edildiği bir zamanda, 1934 yılında 

toplanmıştır.” (Oktay, 2008, s. 112). 

“Açılış konuşmasını Jdanov’un yaptığı kongrede M. Gorki, N.I.Buharin, Karl Redek gibi 

düşünür ve yazarlar konuşmuş, toplumcu gerçekçiliğin ne olduğu ve ne olmadığı üzerinde 

durmuş.” (Moran, 1994, s. 48).  Asıl amaçları geleceğin Rusya’sını yaratmak; gelişmiş, kalkınmış, 

halkı refaha ermiş bir toplum yaratmak olan Rus edebiyat ve siyasetçileri yeni toplumun 

yaratılmasında edebiyatı en elzem araç olarak görmektedirler. Gerçekçi yazar ve şairlerden 

etkilenen ve esinlenen Toplumcu Gerçekçiler bu gerçekliği Marksist bir anlayışla verme çabası 

içerisindedirler. 

Yanlış olanı ya da başka bir tabirle olması gerektiği biçimde olmayanı, gelecekte olması 

gerekeni eleştirel bir dille anlatan toplumcu gerçekçiler yenidünyayı yaratırken sanatın bütün 

inceliklerinden faydalanılması gerektiğini savunurlar. Fakat özgürlükçü olduklarını iddia eden 

toplumcu gerçekçilikte otoriteye karşı bir tavır sergileme anlayışı olmasına rağmen otorite 

tarafından yönetilmiş ve yönlendirilmiş olmaları bu anlayışın önemli çelişkilerinden biridir. 

Sosyalist edebiyat Rusya’da olduğu gibi Avrupa’da da kendine sağlam bir zemin 

bulmuştur. Bunda kapitalist düzen ve burjuva toplumunun getirdiği sınıfsal ayrımın etkisi 

büyüktür.  

Sosyalist eleştirinin önemli yazarlarından biri olan Macar filozof Georg Lukas eserlerini 

Almanca yazmış, bireyci sanata karşı çıkmış; Balzac, Tolstoy, Stendhal gibi Avrupa gerçekçi 

yazarları üzerine değerlendirmeler yapmıştır (Bezirci, 1996, s. 26). 

İngiltere’de sosyalist eleştiri alanında Alick West, William Morris, Raymond Williams, 

Caudwell, Terry Eagleton gibi yazar önemli eserler vermişlerdir.  

Fransa’da Aragon ve Lucien Goldman eleştiri alanında dikkat çeken yazarlardandır. Bu 

yazarlar da döneminin gerçekçi yazarlarını sosyalist bir anlayışla inceler ve bu yazarlara dair 

değerlendirmeler yaparlar (Bezirci, 1996, s. 29). 
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Toplumcu Gerçekçi yazarlar farklı ülkelerde, birbirine yakın tarihlerde eserler 

vermişlerdir. Birbirinden etkilenen bu yazarlar özellikle sınıf farkının keskin olduğu, işçi 

sınıfının bulunduğu ülkelerde kendilerine sağlam bir yazın alanı bulmuşlardır. 

2. 5. Türk Edebiyatında Toplumcu Gerçeklik  

Osmanlı dönemi aydını ve yazarları, Osmanlı’da Batı’da olduğu gibi keskin bir sınıf 

ayrımının olmaması ve Marksizm’i ideolojik açıdan tehlikeli bulmaları sebebiyle Marksizm’e 

mesafeli yaklaşmışlardır. Osmanlı aydınının yöneten-yönetilen, sömüren-sömürülen 

kavramlarına felsefi açıdan bakmaması egemen sınıfla halk arasında olan çatışmayı görmesini 

engellemiştir. Kapital’in tam çevirisinin 1972 yılında yani Rusya’dan yaklaşık yüz yıl sonra 

tercüme edilmesi de Marksizm’in tam anlamıyla anlaşılamamasında önemli bir etken olmuştur.   

Marksçılığın düşünsel alt yapısının oluşmadığı dönemde Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet 

Dönemi aydını belirli bir ideolojinin etkisinin dışına çıkamamış, siyasal ve toplumsal sorunlara 

eğildiği kadar kültürel sorunlara eğilememiştir. Marksizm’in Türk toplumunda düşünsel alt 

yapısı oluşmadan, bilimsel ve felsefi yönü araştırılmadan iktidarı elde etmeye yönelik bir siyasal 

hareket olarak azınlık aydınlarca benimsenmesi ve yaygınlaşması, Marksizm’i açıklamaya 

çalışan gazete ve dergilerdeki yazıların siyasi alımlanması Türk aydının bu kavrama mesafeli 

yaklaşmasına sebep olmuştur (Oktay, 2003, s. 209-229). 

Sınıfsal sorunları ortadan kaldırmak gibi bir görevi olan toplumcu gerçekçilik 

cumhuriyetin ilk yıllarında fazla ilgi görmemiştir. Bunda yeni kurulan devletin bu fikre mesafeli 

yaklaşımı ve burjuvanın olmaması önemli rol oynamıştır. 

Toplumcu Gerçekçiliğin temellerinin atılmasında Türkiye’de 1921’de yayın hayatına 

başlayan ve o dönemin Nazım Hikmet, Şevket Süreyya, Vedat Nedim gibi sosyalist şair ve 

yazarlarını etrafında toplayan “Aydınlık” dergisinin rolü büyüktür.  

Bu dönemde Türkiye’deki Marksist hareket bir tehlike olarak görülür, bu anlayışta eser 

veren şair ve yazarlar siyasi iktidarın baskılarına maruz kalırlar ve hatta zaman zaman 

tutuklanırlar.  

1924’te Sabiha Sertel tarafından kurulan ve sosyalist fikri benimseyen “Resimli Ay” 

dergisi Nazım Hikmet’in de katılımıyla Toplumcu Gerçekçilik fikrinin zemin bulmasında önemli 

bir yere sahiptir. “Resimli Ay” dergisinde Nazım Hikmet’in “Putları Yıkıyoruz” yazısı ve Sadri 

Ertem’in ilk sosyalist hikâye olan “Bacayı İndir, Bacayı Kaldır” adlı hikâyesi büyük ses 

getirmiştir.  

Bu dönemde toplumcu gerçekçiliği hararetli bir şekilde savunan Nazım Hikmet 

sanatçının, yazarın ve şairin toplumdan bağımsız düşünmesinin mümkün olmadığını şöyle ifade 

eder: “Mademki her eser muayyen bir insanın eseridir. Ve mademki her insan muayyen bir 

içtimai iktisadi ve harsi (kültürel) muhitin içindedir. O muhitle müspet veya menfi 
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münasebettedir. Bu halde her eser kendini yazanın muhitini, o muhitte olan münasebetini ister 

istemez ifade eder. İşte muhtelif muharrirlerin herhangi bir ruhi, içtimai hadiseyi muhtelif 

surette aksettirmelerinin sebebi budur. Muharrir herhangi bir hadise karşısında tanı manası ile 

bitaraf afaki olamaz. Kara toprağın tesirinden kurtulup havada yaşamak kimseye nasip 

olmamıştır.” (akt. Kacıroğlu, 2016, s. 41). 

Türkiye’de 1920 sonrasında ideolojik düşüncenin temelini oluşturan anlayışın halkçılık 

olması, Toplumcu Gerçekçilik açısından önemli bir durumdur. Siyasi çekişmelerin ve 

değişimlerin yaşandığı bu dönemde 1941’e kadar, yazın alanında aydınların çoğu, resmî 

ideolojinin dayattığı devletçilik ve halkçılık ilkelerini benimsemiş ve savunmuşlardır. Ancak bu 

yazarlar da tıpkı Osmanlı dönemi yazarları gibi, Marksçılığı sınıfsal özelliğiyle değil ideolojik 

açıdan algıladıkları söylenebilir. “İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz” fikri, bu yazarların 

bütün halkçı çözümlemelerinin temelini oluşturmakta ama bu temel yıllarca sürecek yöntemsel 

tutarsızlığın ve şematik köycülüğün de kökeninin oluşturmaktadır. 

Türkiye’de milliyetçilik fikrinin yoğun olduğu ve milli eserler verildiği bu dönemde 

Marksist edebiyat kendine sağlam bir zemin bulamasa da “1930’lu yıllardan itibaren Marks, 

Engels, Lenin, Plehanov, Bebel ve Max Beer gibi Marksist düşüncenin kimi eserleri hem 

yayımlanmış hem de bu eserler üzerine az da olsa çeşitli tartışmalar yapılmıştır.” (akt. Kacıroğlu, 

2016, s. 40). 

Toplumcu Gerçekçiliğin ilk örneklerini 1930 yıllarında vermeye başlayan Sadri Ertem, 

Sabahattin Ali ve Reşat Enis sanat kaygısından çok ideolojik kaygılarla eserler vermişlerdir. 19. 

yüzyıl sonlarında eserlerini ortaya koymaya başlayan bu yazarlar, yurdun ve özellikle köylünün 

dertlerini taraflı ve kavgalı bir şekilde anlatırlar. Toplumu değiştirmek, haksızlık ve yolsuzlukları 

dile getirerek köklü değişimler isteyen yazarlar partizanca davranırlar. Verdikleri ürünlerde 

ideolojik kaygı sanat kaygısının önüne geçmiştir.  

Toplumu değiştirmeyi gaye edinen toplumcu gerçekçiler toplumun sıkıntılarına Marksist 

açıdan bakarlar (Kabaklı, c. v. s. 287-288). 

Türk edebiyatında köyü ve köylüyü iyi gözlemleyen yazarlar, köy halkını, köylünün 

korkularını, endişelerini, batıl inançlarını, onun zorbalık karşısındaki tavrını halkın yöresel 

ağzını kullanarak anlatmaya çalışmışlardır. Köylerdeki inanç sömürüsü ve yılların getirdiği 

yanlış gelenekler bu dönem eser veren yazarların başlıca konuları olmuştur. 

“Tezli ve davalı bütün eserlerde görüldüğü gibi, bu romanlarda da birbirinden kesinlikle 

ayrılmış ve sürekli didişme halinde olan ak ve kara tipler vardır. Sosyalist romanda görülen ak 

kişiler işçi, ırgat, masum öğrenci, ağa veya patronun zorla ayarttığı genç kız veya kadın, köy 

öğretmeni, yoksul köylüler, bazen halktan yana bir kaymakam, akıllı yaşlı bir kadın vs.dir. Yine 

sık rastlanan kara kişiler; ağa, patron, patronun adamı olan hileci zalim tipler, muhtarlar, ağa ile 

iş birliği eden hükümet adamları, çoğu imamlar, şeyhler ve bazen “dedelerdir. Sırf ağa ile 
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mücadele ettikleri için eşkıyaların, suçluların ve kanun dışı şahısların bile bu romanlarda şirin 

gösterildikleri olur.” (Kabaklı, 2006, s. 290). 

Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”, “Değirmen”, “Sırça Köşk”, “Kağnı”; Yaşar Kemal’in 

“İnce Memed”, “Yer Demir Gök Bakır”, “Binboğalar Efsanesi”, “Yılanı Öldürseler”, “Sarı Traktör” 

“Çakırcalı Efe”; Kemal Tahir’in “Kelleci Memed”, “Körduman”, “Köyün Kamburu”, “Sağırdere”, 

“Büyük Mal”; Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü”, “Irazca’nın Dirliği”, “Onuncu Köy”, “Köygöçüren”, 

“Keklik”, “Kara Ahmet Destanı” adlı eserleri bu dönemde yazılmış Toplumcu gerçekçiliğin önemli 

başat eserlerindendir.  

Toplumcu gerçeklik 1980 sonrası önemini yitirerek yerini post modern bir sanat 

anlayışına bırakmıştır.  

2.6. Çocuk Edebiyatında Toplumcu Gerçeklik 

Çocuk edebiyatı ile ilgili ürünlerin niceliğinin ve niteliğinin artmış olması 

yadsınamayacak bir gerçektir. Bilimin çocuğu keşfetmesi, toplumların yarınını garanti altına 

almak istemesi gibi etkenler toplumları çocuğa yönelmeye itmiştir. Çocuğu yetiştirmek ona 

evrensel ve ulusal birtakım değerleri kazandırmak özetle onu yarına hazırlamak için sadece 

çocuklar için yazılan eserler ortaya çıkmaya başladı. Fakat bu eserler çocuğu yetiştirmeyi 

amaçladığı eğitici ve öğretici niteliktedir. 

Eserlerin çoğunlukla eğitsel özelliklere sahip olmasını Jolibert: “Eğer çocukluk gitgide 

ilginç oluyorsa bunun nedenini çocukluğun geleceğin toplumuna ideolojik olarak egemen olmak 

amacıyla bir iktidar savaşımının yeri olarak görülmeye başlanmasıdır.” (akt. Akyüz, 2013 ). Diye 

ifade etmektedir. 

Didaktik tarzda yazılan eserlerde din, inanç ve evrensel değerlere bağlı konular ağır 

basmaktadır. Günümüzde çocuk edebiyatının konuları daha geniş bir alana sahip olsa da çocuk 

edebiyatı ürünlerindeki öğretme kaygısı hala devam etmektedir. Neticede  “her toplum kendi 

dünya görüşünü çocuklara sunma görevini yerine getirmek ister.” (Şirin, 2000, s. 189). Bu 

kaygıdan dolayı da toplumun gereksinimlerine göre bir çocuk yazını ortaya çıkmaktadır. 

Türk çocuk edebiyatında da yazar toplumun gereksinimlerini ön planda tutup erdemli 

bir birey yetiştirme kaygısı gütmektedir. Sanatsal kaygıların bir kenara bırakıldığı çocuk 

gerçeklerinin önemsenmediği ve eğitmek amacıyla otoriter bir şekilde yazılan bu kitaplara Türk 

yazın dünyasından ciddi bir eleştiri gelmemiştir (Dilidüzgün, 2018 s. 80-82). 

Bazen toplumun bazen de yazarın kaygılarının ön planda olduğu eserlerde yazarların 

aktarmak istediği bir ideoloji vardır. Bugün çocuk yazını alanında yazılmış eserlerde keskin bir 

ideolojik propagandaya rastlanmasa da “her öykünün derin yapısında yazarın değer yargıları, 

yaşama bakış açısı ve ideolojisi yatmaktadır.” (Erden, 2002 s. 322). Bu gerçeklikten dolayıdır ki 

“Çocuk edebiyatını dünya görüşünden, çocuğa bakıştan, çocuğa verilen değerden 
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soyutlayamayız.” (Şirin, 2000, s. 189). Edebiyatın bir alanı olan çocuk yazının da toplumsal 

konulardan, toplum ideolojisinden bağımsız olması düşünülemez. 

Toplumun yozlaşan değerlerini dile getiren ve ideal bir toplum yaratma gayesi güden 

Toplumcu Gerçekçi yazarların çocuk edebiyatı ürünlerinde toplumsal konuları Toplumcu 

Gerçekçi sanat anlayışı ile ele almaktadır.  Astra Lindgren’in “Pipi Uzun Çorap” serisi, Christine 

Nöstlinger’in anne ve baba otoritesini eleştirdiği “Kim Takar salatalık Kral’ı”, Muzaffer İzgü’nün 

“Kara Pamuk”, Samet Behrengi’nin birçok eseri bu tarzda yazılmış önemli eserler arasında yer 

almaktadır. 1982 yılından beri Cumhuriyet gazetesinde karikatür çizen, toplumun aksayan 

yönlerini hem karikatürlerinde hem de yazdığı çocuk kitaplarında dile getiren Behiç Ak 

eserlerini toplumcu gerçekçi bir anlayışla yazmıştır.  

2.7. Behiç Ak’ın Hayatı ve Edebi Kişiliği 

Karikatürist, yazar ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak 1956’da Samsun’da doğmuştur. 

Annesi ve babası öğretmen olan yazar ilkokulu Samsun’da okur. Ortaokulu İstanbul Kadıköy Yel 

Değirmeni’nde, liseyi Haydarpaşa Lisesinde okuduktan sonra, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi 

Mimarlık bölümünden mezun olup bu alanda master yapar. Çizim yeteneğinin iyi olmasından 

dolayı mimar olan yazar kısa bir süre mimarlık yaptıktan sonra çizmeye ve yazmaya yönelir.   

1982 yılında ilk çocuk kitabını yayımlayan yazar bu yıldan beri Cumhuriyet Gazetesi’nde “Kim 

Kime Dum Duma” isimli köşede karikatürler çizmektedir. Kitaplarının hem yazarı hem çizeri 

olan yazar bunu bir avantaj olarak görmekte ve bu yeteneğin işine esneklik kattığını 

düşünmektedir. Çocukluğunda günlükler tutan yazar yazmayı ve çizmeyi birbirine çok yakıştırır. 

“Yazmak ve çizmek birbirini etkilen faaliyetler. Bazen bir çizim yapıyorum ve o çizimden yola 

çıkarak yazıyorum” diyor.” (Bursa Olay Gazetesi, 2015). İlk kitapları Japonya’da yayımlayan 

yazar bu durumu şöyle ifade eder: “Çok büyük bir tesadüf sonucunda, Japonlar yaptığım 

kitaplarla ilgilendiler ve Japonya ’da bulunan büyük yayınevleri benim kitaplarımı basmak 

istediler. Bu yüzden ilk kitaplarımın ilk baskıları Japonya’da yapıldı. Yıllarca Japon çocuklarıyla 

mektuplaştık. Daha sonra kitaplarım Almanya ve Kore ’de yayımlandı, şimdi Çin’de 

yayımlanıyor. Tabii bu süre içinde en önemlisi kitaplarımın Türkiye ’de yayımlanması oldu. 

Böylelikle hikâyelerim Türk çocuklarıyla da buluşmuş oldu.” (Sever, 2016, s.20-21). 

Behiç Ak’ın yazdığı tiyatro oyunları Türkiye’de ve yurt dışında pek çok ülkede 

sahnelenmiştir. Yönetmenliğini yaptığı “Türk Sinemasında Sansürün Tarihi Siyahperde” adlı 

belgesel filmi Ankara Film Festivali’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazanmıştır. 2012 senesinde, 

30. sanat yılında Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından verilen Mimarlığa Katkı 

Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür. Dünyanın önemli çocuk edebiyatı ödüllerinden olan Astrid 

Lindgren Anma Ödülü’ne iki kez, Hans Christian Andersen ödülüne ise 2022 yılı için aday 

gösterilmiştir (edebiyathaber.net, 2012).  



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

17 

  Kitaplarında çevresinde olup bitenlerden esinlenen yazar doğayı, hayvanları ve 

şehirleşmeyle birlikte doğadan uzaklaşmayı ele almaktadır. “Behiç Ak’ın çocuklar için yazıp 

resimlediği kitaplarda ağaçların kalbi atar, kuşlar, kediler konuşur, rüzgâr canlanır, insanın 

doğaya en yakın hâli olan çocuklar sessizce söz alır. Kente sıkıştırılan, doğayla bağı koparılmaya 

çalışılan çocukların sözcüsüdür Behiç Ak.” (iyikitap.net,2014). Yazarın “neredeyse bütün edebi 

yapıtlarına giren kent meselesi” toplumun yaşadığı sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olan bir 

mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazar eserlerinde köyü ve şehirleşmenin olmadığı 

mekânları insan yaşamına uygun alanlar olarak betimlemektedir.” (iyikitap.net,2014). 

  Geleceğin şekillenmesinde çocuğun önemli bir rolü olduğunu düşünen yazar  “Çevresel 

felaketlerin yaşandığı günümüzde, çocuklar için yazmak, her şeyin olumlu yönde 

değiştirilebileceği fikrine yaklaştırıyor beni. Büyüklerin borsasında ise olumlu bir gelecek inancı 

hiç değer yapmıyor.” (iyikitap.net,2014). Çocuklar için yazmasında önemli etkenlerden biri de 

çocukta gördüğü mizah anlayışıdır. Olumsuz durumları anlatırken  “pozitif bir dil kullanmak 

gerektiğini” (edebiyathaber.net, 2012). İfade eden yazar kitaplarında karamsarlığa yer 

vermemektedir. Behiç Ak’ın öykü, roman, tiyatro, karikatür gibi alanlarda birçok eseri vardır.   

2.8. Behiç AK’ın Yapıtları 

2.8.1 Çocuk Kitapları 

Dikkat Su (1992), Dikkat Dünya (1999), Doğum günü Hediyesi (2006), Ayşe’nin Bulut 

Projesi (2007), Uyurgezer Fil (2007), Karadeniz’deki Yunus (2007), Büyükanne Ve Miyop Ejderha 

(2008), Güneşi Bile Tamir Eden Adam (2008), Alaaddin’in Geveze Su Boruları (2008),Rüzgârın 

Üzerindeki Şehir (2009),Kedi Adası (2009), Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı (2009), Kedilerin 

Kaybolma Mevsimi (2009), Vapurları Seven Çocuk (2009), Havva İle Kaplumbağa (2010),Pat 

Karikatür Okulu (2010),Galata’nın Tembel Martısı (2011), Akvaryumdaki Tiyatro (2011), 

Buzdolabındaki Köpek (2012), Geçmişe Tırmanan Merdiven (2012), Benim Bir Karışım (2013), 

Bizim Tombiş Taştan Hiç Anlamıyor (2013), Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği (2013), Bizim Tombiş 

Fiyonk Makarnayı Çok Seviyor (2014),  Postayla Gelen Deniz Kabuğu (2014), Bilyeler (2014), Ben 

Ne Zaman Doğdum (2015), Eve Giden Küçük Tren (2015), Bebek Annem (2016), Çatıdaki Gezegen 

(2016), Bulutlara Şiir Yazan Çocuk (2017), Gökdelene Giren Bulut (2017), Her Şeyi Yanlış Anlayan 

Kedi (2018), Tombiş Maskeli Baloya Katılmak İstemiyor (2018) 

2.8.2 Hikâye 

Uyku Şehir (2008) 

2.8.3 Roman 

Yıldızların Tembelliği (2000) 

 

https://www.iyikitap.net/2014/05/01/kente-sikismis-cocugun-sesi-behic-ak/
https://www.iyikitap.net/2014/05/01/kente-sikismis-cocugun-sesi-behic-ak/
https://www.iyikitap.net/2014/05/01/kente-sikismis-cocugun-sesi-behic-ak/
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2.8.4 Oyun 

Bina (1984), Ayrılık (1997),  Hastane (1999), Tek Kişilik Şehir (2002),  Fay Hattı (2003),  

İmaj Katili (2004),  İki Çarpı İki (2007),  Benim Küçük Global Köyüm (2008),  Küçülecek Yer 

Kalmadı (2009), Newton Bilgisayardan Ne Anlar (2012) 

2.8.5 Karikatür 

Kim Kime Dum Duma (1986),  Ben Yapmadım Öğretmenim (1990), Korkma Ben Hümanist 

Değilim (1992),  Ne Biçim Kurbağasın Sen (1997,)  Zelzele (2000),  Karikatür Kitabı (2012). 

2.8.6. Behiç Ak’ın Kitap Özetleri 

2.8.6.1. Eve Giden küçük Tren  

Hamdi dedenin torunu emekli müzik öğretmeni Münevver Hanım eşeğine binerek şehri 

terk edip köyüne döner. Münevver Hanım dedesinin evini ve tren yolunu tamir edip yaşamının 

geri kalan kısmını köyde geçirmek niyetindedir.  

Münevver Hanım’ı eşeğiyle gören Rıza Bey, yıllar önce köyünde eşeklerin olduğu anı 

hatırlar. O zamanlarda köylerde arabalar yoktur. Arabaların çoğalmaya başlamasıyla eşekler 

azalır.  

Münevver Hanım köye girerken kendini az sayıda çocuk ve birkaç köpeğin karşıladığını 

görür. İlyas Münevver Hanım’a köylülerin madende çalışırken birbirleriyle dayanışma içinde 

olduklarını, madenin kapanmasıyla da içlerine çekildiklerini söyler. 

Bir zamanlar köylülerin çalıştığı kapalı madene giren İlyas maden ocağı ile ilgili ilginç 

hikâyeler uydurur. Maden ocağına girerek önce Dünya’nın merkezine sonra da Dünya’nın öbür 

ucuna bir yolculuk yaptığını söyleyen İlyas’a göre Dünya’nın öbür tarafında buradakinin tam 

tersi bir dünya vardır. Çiçeklerin ağaç açtığı, ders yerine eğlencenin olduğu öbür tarafta 

hayvanat bahçesi yerine de insanat bahçeleri vardır.  

Bir gün Mevlüt Bey çok sıkıldığı için karısının mezurasını alıp nesnelerin boyunu 

ölçmeye başlar. Mühendislikten kalan bu ölçüm hastalığı yüzünden ağaçların arasını, boyunu, 

kaktüsün dikenini, çatalların ve bardakların boyunu ölçer. Komşularının arazilerini de ölçmeye 

başlayan Mevlüt Bey arazi sınırlarının yanlış olduğunu söyler. Bunun üzerine şehirden ölçümcü 

getiren köylüler sınırlar yüzünden birbirlerine küserler. Bu anlaşmazlık insanları özel araç 

sahibi yapar.  

Evini ve tren yolunu tamir etmek için insanlara ihtiyacı olan Münevver Hanım’a İlyas 

köydeki usta ve mühendislerin listesini çıkarır. Köy teknik eleman açısından bir hayli zengindir. 

İşe Mühendis Burak Bey ile tanışarak başlayan Münevver Hanım ona projesini anlatır. Burak Bey 

ise gölün suyunun şehre taşınacağından dolayısıyla köyün güzelliğini kaybedeceğinden 

bahsederek böyle bir projenin boş uğraş olacağını söyler. Fakat Münevver Hanım ısrarla işine 
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yarayacak usta ve teknik elemanları tek tek gezerek ikna eder. Rayları tamir ederek, etrafındaki 

otları kısaltarak ama doğaya zarar vermeden tren yolunu tamir ederler. Eski bir deponun içinde 

bir tren motoru bulan ustalar motoru tamir edip lokomotife yerleştirirler. Hep birlikte bir tren 

yaparak dedesinin düşünü gerçekleştiren Münevver Hanım iş bittikten sonra tüm köylüyü bir 

araya toplar ve onlara duygusal bir konuşma yapar. Tüm köylünün olan tren köylüyü evine 

ulaştıracak bir eğlence aracıdır.  Tren içinde sobanın, televizyonun, buzdolabının, mutfak 

tezgâhının ve kitaplığın olduğu samimi bir mekândır. 

Köy halkı ile gölün suyunun şehre taşınma meselesini tartışan Burak Bey köydeki gölün 

suyunun şehre taşınması halinde evi ve tarlayı satıp buradan göç etmenin doğru bir karar 

olacağını ifade eder. Köylüler, milyonlarca nüfusu olan şehirler dururken yüz kişinin yaşadığı 

küçük bir köyü hiçbir yetkilinin umursamayacağı sonucuna varırlar. Göl ile ilgili rapor 

hazırlayacak mühendisler gelmeden önce köyde bir deprem olur ve gölün suyu bir hayli azalır. 

Bunu gören mühendisler projeden vazgeçerler. 

Münevver Hanım gelmeden önce hayata renk katmak için hikâyeler anlatan İlyas artık 

hikâye anlatmaz çünkü köyde son zamanlarda olanlar hayatına renk katar. 

2.8.6.2. Vapurları Seven Çocuk 

Hamsi Apartmanı’nda annesi Aysel Hanım, küçük kardeşi Emre ve kedileri Tebeşir ile 

yaşayan Fırat tatil günleri vapurlara binerek balon satar. Vapur yolcuları yalı sakinleriyle simit, 

peynir ve zeytinlerini paylaşırlar.  

Hamsi Apartmanı’nın karşısında işlemeleriyle dikkat çeken yalıda tek başına hayatını 

sürdüren Meliha Hanım duvarlarında hala ilk boyası duran bu yalıyı çok paralar teklif edildiği 

halde satmaz. Ninesinin çeyizinden kalma eşyalarla, bahçesindeki yabani otlarla, yosunlu 

duvarlarla geçmişin izlerini taşımaktan hoşlanan Meliha Hanım eski eşyalarını atmaya kıyamaz. 

Mahalledeki komşularını evine davet eden Meliha Hanım onlara piyano ve ud çalar, onlarla 

şarkılar söyler. Çocuklar da yalının yanında ip atlayıp eğlenirler. 

Vapurların inşa edildiği tersaneleri ve vapurları yapan ustaları bilen Fırat Boğaz 

vapurlarına hayran olduğu için hepsinin maketini yapar. Mahalleli bu yüzden ona “Vapurları 

Seven Çocuk” lakabını takar. 

Giderek yaşlandığını ve ev işlerini yapmakta zorlandığını söyleyen Meliha Hanım 

mahalleden taşınır. Meliha Hanım’ın mahalleden gitmesiyle mahallede hızlı bir değişim başlar. 

Yalıda yangın çıkar, yalının bahçesi toprak ve çöple dolar. Yavaş giden vapurlar ve çok 

kazandırmayan dükkânlar eleştirilir. 

Meliha Hanım gittikten sonra mahalleden uzaklaşan Hayati Bey bir tersanede kaynakçı 

olarak çalışır. Fırat uzun zamandır görmediği Hayati Bey ile yolda karşılaşır ve ondan küçük 

Boğaz vapurunun bir hurdalıkta durduğunu öğrenir. Hayati Bey ile vapuru görmeye giden Fırat 
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hurdalıkta gördüğü demir parçalarını toplayarak onlardan küçük bir vapur yapar fakat vapuru 

kapıdan çıkaramaz. Annesi ve kardeşi tatile giden Fırat gemiyi söküp dışarıda tekrar monte eder.    

Bir buçuk aydır tatil yapan annesi döndüğünde mahallenin tekrar eski haline döndüğünü görür. 

Meliha Hanım mahalleye geri döner, çocukları yalıyı tamir edip boyarlar. Vapurlar tekrar sefer 

başlar. Meliha Hanım’a ait olan dükkânlar eski haline döndürülür. 

2.8.6.3. Bulutlara Şiir yazan Çocuk 

Yağmurda ıslanmayı, rüzgârın serinliğini yüzünde hissetmeyi ve ayakkabılarında 

yaşadıklarından izler görmeyi seven Sevgican farklı bir çocuktur. Her ay yaratıcı bir proje 

üretme zorunluluğu getiren Sevgican’ın annesi öğretmen Rezzan Hanım projelerin daha önce 

yapılmamış olmasına dikkat eder. Zeki ve yaratıcı bir öğrenci olan Batu çoğu zaman bu hususta 

sınıfın imdadına yetişir. Sevgican gibi Erol da öğretmenin verdiği projelerden sıkılır. Erol bu 

projeleri yaratıcı olduğunu ispat etmek için yapmak zorunda olduğundan önemsemez ve 

derslerden düşük not alır. 

Babasının fotoğrafçı dükkânına giren Sevgican babası tarafından fark edilmeyince onun 

dikkatini çekmeye çalışır. Babasıyla otururken kafasında bir horozla içeri giren postacı Nurettin 

Bey’i gören Sevgican babasıyla postacının ortak yanını keşfeder. Sevgican yeni çıkan cep 

telefonları yüzünden kimse fotoğraf çektirmediği ve mektup yazmadığı için ikisinin de işlerinin 

yerde süründüğünü fark eder. İnsanlar Akın Bey’in dükkânına sadece vesikalık fotoğraf 

çektirmeye geldikleri için dükkân çok sakindir. Bu sakinlikten istifade eden Akın Bey dükkâna 

gelen çocuklara masallar anlatır. Akın Bey bu durumdan memnun olsa da zaman zaman 

dükkânın düştüğü durumdan dolayı sinirlenir ve yeni çıkan telefonları eleştirir. Postacı Nurettin 

Bey ise mektup yerine reçel ve domates tohumu gibi şeyler taşıdığından şikayetlenir. Bunun 

üzerine Sevgican, Nurettin Bey’in çantasını mektuplarla doldurmayı hayal eder. Babası ise 

kızının bu fikrini annesiyle paylaşmasını iyi olacağını ifade eder.  Sevgican annesinin verdiği 

yaratıcılık ödevlerinin canını sıktığını söyleyince Akın Bey ona “Canı Sıkılan Kral” masalını 

anlatır. Bu sırada öğrenciler de dükkâna girince hep birlikte masalı dinlerler.  

Masala göre ülkenin birinde mutlu mesut yaşayan bir Kral varmış. Kralın çözemediği tek 

sorun can sıkıntısıymış. Canı her sıkıldığında hizmetçileri huzuruna gelir: “Emredin Kralımız ne 

istiyorsanız hemen onu yaparız.” derlermiş. Ama Kral’ın asıl sorunu ne isteyeceğini bilememesi, 

yaratıcı öneriler getirememesiymiş. Bir gün Kral pencereden şehre bakarken bu halkın hiç mi 

canı sıkılmaz, diye sorar. Cüce halkın yaratıcı olmadığı için ve sıkıcı işlerde çalıştığı için canının 

sıkılmadığını söyler. Bunun üzerine halktan birisinin huzuruna getirilmesini emreder. Padişahın 

huzuruna getirilen hamal padişahın sofrasına buyur edilir. Padişah kendisiyle yiyip içen hamala, 

“Kral olmanın ne kadar zor olduğunu hiç düşündün mü?” diye sormuş. Hamal bilmediğini ifade 

edince Kral herkesin her istediğimi yapması zor demiş. Sürekli yeni istekler uydurmak dünyanın 
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en ağır işi, demiş ve hamaldan gerçekleşmesini istediği bir isteğini söylemesini istemiş. Hamal 

bir eşeğim olsun isterdim, demiş. Kral zaten var deyince hamal Kral’a olmayanı değil olanı 

istersen bu dertten kurtulursun demiş. Hamalın dediğini yapan Kral bu dertten kurtulmuş. 

Yaratıcı proje önerisi için heyecanla öğretmenini bekleyen Sevgican düşündüğü projenin 

aynısının Batu tarafından önerilmesiyle hayal kırıklığına uğrar. Bunun üzerine bulutlara, 

ağaçlara ve hayvanlara şiir yazmaya karar verir ve internet meraklısı olmadığı halde yazdığı 

şiirleri internette yayımlar. İlk şiirlerini buluta ve Arap bülbülüne yazsa da bazı arkadaşları 

şiirlerin kendilerine yazıldığını düşünür. 

 Akın Bey masalının bir çocuk tarafından internette paylaşıldığını ve çok beğenildiğini 

duyunca uydurduğu masalları internetten yayımlar. Şiirleri internette beğeni rekoru kıran 

Sevgican şiirlerinin değerinin sayılarla ölçülmesini doğru bulmaz ve şiirlerini internette 

yayımlamaktan vazgeçer. Şiirlerini bir kâğıda yazar, onu da uçak yaparak gökyüzüne fırlatır. 

2.8.6.4. Çatı Katı Gezegeni 

Serdar pazar günlerini evde yoğun bir temizlik yapıldığı için sevmez. Pazar günleri anne 

ve babasının konuşma şekli değişir ricaların ve soruların yerini emir cümleleri alır. Mahallenin 

davetsiz misafiri Hidayet Bey istediği saatte Serdarların evine misafir olur ve biraz konuştuktan 

sonra pat diye çıkıp gider. Serdar’ın annesi ve babası hoşsohbet Hidayet Bey’i sevse de zaman 

zaman ansızın gelişlerinden dert yanar. 

Serdar’ın annesi sıkılan oğlunu rahatlatmak için “Hadi çık da sokakta dolaş biraz!” der 

ama sokak ifadesiyle internetteki sokakları kastetmektedir. Evden dışarı yalnız çıkmasına izin 

verilmeyen Serdar evde tek başına oyunlar oynamada usta olur. Tek başına top olmadan futbol 

maçı yapar, bin kişilik orduya karşı at koşturabilir. Evde tek başına hasta bir çocuk gibi oturan 

Serdar kapıcı, işportacı ve pazarcı çocuklarının sokağa rahatça çıkabilmesine anlam veremez. 

Sabahları babasıyla okula giden, ders bitimi özel ders ve kurslara giden Serdar sürekli oradan 

oraya taşınan bir çocuktur. 

Serdar’ın internette yazışmaktan hoşlandığı tek arkadaşı Barut Fıçısı da Serdar gibi ilişki 

kurmak yerine iletişim kurmayı sevmez ve sanal dünyadaki insanları kopyalama memuru olarak 

görür.  

Bir pazar günü yine Barut Fıçısı ile yazışan Serdar sıkıntıdan çatlamak üzereyken 

komşuları Ceren ile tanışır. Ceren ona çatı katına gelmesini söyler. İlk defa çatıya çıkan Serdar 

böyle bir yerin varlığından haberdar değildir. İnsanların kullanmadıkları eşyalarını koydukları 

bir depo olan çatı katı Serdar’a göre bir apartman müzesidir. Çatı katında romanlar, hikâyeler, 

ansiklopediler ve şiir kitapları bulunur.     

Ceren sorumluluk projesi olarak küçük şiirler ve hikâyeler yazıp aşağı atarak sokaktaki 

insanların hayatını zenginleştirmeyi amaçlar. Çatı katının çok eskiden beri bir yaşam alanı 
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olduğunu söyleyen Ceren elindeki defterde çatı katının tarihinin yazılı olduğunu söyleyerek 

defteri Serdar’a verir.  Moby Dick’teki Kaptan Ahab’ın kaleme aldığı “Kaptanın Seyir Defteri” 

Serdar’ın ilgisini çeker ve okumaya başlar.  İlk defa 1870 yılında keşfedilen çatı katı 1918-1923 

yıllarında İstanbul’un işgali sebebiyle sokağa çıkamayan insanlar tarafından da kullanılır. 

1918’den beri çatı katı insanları birbirleriyle lastik top sayesinde iletişim kurar. Çatı katında 

sürekli yeni şeyler keşfeden Serdar Donkişot’un ve Hidayet Bey’in de çatı katında yaşadığını 

görür.       

Serdar anne ve babasının evde olmadığı anlarda çatıya çıkmakta ve burada kitap 

okumaktadır. Bu zamanlar Serdar’ın kendini en özgür hissettiği zamanlardır. Çatı katındaki 

kitapların evdeki kitaplardan daha uzun olduğunu fark eden Serdar insanların apartmanlarda 

okumaya vakitlerinin olmamasından böyle bir yola başvurduklarını ifade eder. Donkişot’u 

okurken Donkişot gibi davranmaya başlayan ve ben Donkişot’um diyen Serdar ailesi tarafından 

psikoloğa götürülür. Psikolog Donkişot okumaya Serdar da Donkişot gibi davranmamaya söz 

verir ve sorun çözülür.  

Bir gün merakını yenemeyen Serdar ailesi ve akrabalarının korkunç bir yer olarak 

anlattıkları sokağa iner. İlk defa sokağa çıktığı için sokakta nasıl davranılması gerektiğini 

bilemez. Sokakta tedirgin tedirgin yürürken kafasına çarpan top ile ben Donkişot’um hepinizi 

düelloya davet ediyorum diye bağırmaya başalar. Fakat çocukların iyi niyetli olduğunu görünce 

sakinleşir. Çocuklar tarafından maça davet edilen Serdar teklifi hemen kabul eder. Maçta 

sakarlıklarını kapatmak için arkadaşlarına bağıran, topa eliyle vuran, dizini kanatan, kendi 

kalesine bir gol atan Serdar yaptığı işlere anlam veremez.  

Çatı katına çıkıp eline “Seyir Defteri”ni alan Serdar kitapta gerçekle masalın iç içe olduğu 

öyküler bulur. Burada sürekli sayılar kullanan bir denizcinin hikâyesini okur. Ertesi gün 

etrafındaki insanların da sayıların esiri olduğunu fark eder. Annesinin yemeklerini kalorisine 

göre seçmekte, her gün belli miktarda adım atmakta ve sürekli kilolarını tartmakta olduğunu 

görür. Sayıların insanları esir aldığını düşünen Serdar çok sevdiği matematik dersine bile soğuk 

yaklaşmaya başlar ve sayı perhizi tutmaya karar verir.  

Başka bir zaman yine “Kaptanın Seyir Defteri” adlı kitabı eline alan Serdar bir kaptanın 

okyanusta başından geçenleri merakla okumaya başlar. Hikâyeye göre kaptan adada yerlilerle 

karşılaşır. Ada yerlileri kaptana çok iyi davranır. Adanın doğal güzelliğini korumak için fazla 

tüketmeye karşı olan yerliler aşırı çoğalmaya da karşıdırlar.  

Hikâyesini bitirip çatı katında arkadaşıyla muhabbet eden Serdar ona sokağa çıkmayı 

teklif eder. Cerenimo ise çatı katının değerini kaybedeceğinden korktuğu için bu teklifi kabul 

etmez. Amacı herkesi çatıya çıkarmak olan Cerenimo insanların güneş tutulmasını izlemek için 

çatıya çıkmasıyla bu hayaline kavuşur.  

 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

23 

2.8.6.5. Geçmişe Tırmanan Merdiven 

Boğaziçi kıyısında küçük köyde, bahçe içerisinde zengin bir tüccarın köşkü vardır. Tüccar 

köşkü satmaya karar verir ama fiyatı yüksek olduğu için kimse almaya yanaşmaz. Bina boş 

kalınca da mahalle çocukları köşkün bahçesine atlayıp oradaki meyvelerden yerler ve bahçede 

oyunlar oynarlar. 

Uzun zamandan beri boş olan köşkü Seyfettin Sarıgöl adında bir yazar alır. Yazarı 

tanımayan mahalleli onun çok zengin biri ve on beş hizmetçisiyle birlikte yaşadığına inanır. 

Yazara komşu olan Dilek öğretmen öğrencilerinden artık sıradan kompozisyon yazmamalarını 

ister. Yazarla konuştuğunu ve en iyi kompozisyonu yazanı onunla tanıştıracağını söyleyen Dilek 

Hanım onlardan babalarını anlatan bir kompozisyon yazmalarını ister. Dilek öğretmen babasını 

küçük yaşta kaybetmiş Doğaç’ın boş kâğıdını görünce yanlış yaptığını anlar. 

 Maddi durumu iyi olmayan Doğaç’ın annesi Sezin Hanım geçimini sağlamak için evlere 

temizliğe gider. Öğretmen Dilek Hanım’ın evini temizleyen Sezin Hanım yeni taşınan yazarın 

evini de temizlemeye başlar. Ağzı çok sıkı olduğu için yazarla ilgili hiçbir bilgiyi mahalle halkıyla 

paylaşmaz. 

En iyi kompozisyon ödülünü kazanan Sultan Doğaç ile sahilde konuşurlarken büyük bir 

gemi gürültüyle sahildeki kayalıklara çarpar. Bir süre sonra gemiyi keşfe çıkan Doğaç geminin 

kaptan köşküne yerleşir ve hikâyelerini bu odada yazmaya başlar. 

Hak etmediği halde kendine yüksek not verilmesinden ve kendinin yazabileceği bir konu 

verilmemesinden arkadaşı Sultan’a dert yanan Doğaç yan yatan şilepte ilk masalını yazar ve 

Sultan’a okur. Masala göre padişah resim yaparken çok sevdiği sadrazam yanına gelir ve 

padişahım siz resim yaparken elinizi boyaya değdirmemelisiniz, sizin bir boya karıştırıcınız 

olmalı, der. Padişaha hemen bir boyacı başı bulurlar. Başka bir gün çalışırken eşi Nazenin Hanım 

fırçayı tuvale padişahın vurmaması gerektiğini söyler ve bir fırçacı başı bulunur. Derken 

padişahın hizmetçileri artar da artar. Padişah hiçbir işini kendi yapamaz olur. Zamanla bu 

durumdan çok sıkılan padişah izini kaybettirerek saraydan kaçar ve bir köye yerleşir. Köyde 

tarım ve hayvancılık yapan mutlu bir yaşam sürer.  

Doğaç bu masalı yazarla tanışmak için yazarın posta kutusuna koyar ama yazardan bir 

haber alamaz. Yazarla tanışmak için kararlı olan Doğaç arkadaşı Sultan’ı da yanına alarak köşkün 

uçurum kenarında olan merdivenlerinden tırmanmaya başlarlar. Sultan yarı yolda vazgeçip 

döner. Köşke kadar çıkmayan Doğaç ise merdivenleri tırmanırken yazarın geçmişine ait bazı 

bilgilere ulaşır ve bu bilgileri kullanarak bir hikâye yazıp yazara gönderir. Hikâyeyi çok beğenen 

yazar Doğaç’a çalışması için köşkteki odalardan birini verir. 

Yıllar sonra Dilek Hanım emekli olur, Doğaç yazmaya devam eder ve iyi bir yazar olur.  
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2.8.6.6. Akvaryumdaki Tiyatro 

Toros Dağları’nın tepesinde bir göl kenarında kurulan Balıklı köyünün insanları 

balıklarını çok severler. Akvaryum evlerin bir parçasıdır. İngiltere’den gelen Martin köyü çok 

beğenir. Üstündeki giyecekleri kendi ören Martin marka delisi bir dünyadan bıktığı için 

kemanını ve yün çantasını alarak bu köye gelir. Yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başlayan Martin 

gittiği yerde çocuklara keman çalmayı ve şarkı söylemeyi öğretir. Bir süre sonra Balıklı’da 

yaşamaya karar veren Martin köyden küçük bir tarla satın alır ve ekip biçtikleriyle geçinmeye 

başlar. Avrupa’daki arkadaşlarına köyün güzelliklerini anlatan Martin mektubunu haftada bir 

gün gelen postacıya verir. Mektubunda köydeki insanların iletişim kurarken internet, telefon ve 

faks kullanmadığını, köyde balıkların kedi ve köpek gibi sevildiğini, köy halkının doğaya çok 

saygılı olduğunu yazar. İngiltere’de sıkılan arkadaşları da bir süre sonra Martin’in yanına gelir. 

Köye yurt dışından gelenler, emekli mühendisler, sanatçılar ve doğaseverler yerleşmeye başlar.  

Bir gün köye paraşütle bir film yönetmeni gelir. Meşhur yönetmen Yusuf Değirmen 

köyde bir film çekmek ister ve kendine asistan olarak köyün yakışıklı çocuğu Zühtü’yü seçer. En 

büyük ideali bir filmde oynamak olan Zühtü bu idealine yaklaştığını düşünür çünkü senaryo 

artık onun elindedir. Yönetmen uyurken senaryoyu köylüyle paylaşan Zühtü ve onu dinleyen 

köylü senaryoda köyden bir şeylerin olmamasını yadırgar. Kafası karışık yönetmen senaryoyu 

toparlayıp filmi çekemeyince köylü yönetmene yardım etmeye karar verir. Köylü senaryoda köy 

halkı olmadığı için, öğretmen öğrencileri olmadığı için, muhtar da kendisi olmadığı için 

yönetmeni eleştirir. 

Martin ise bu film sayesinde köyün meşhur olup bozulmasından endişe ettiği için 

yönetmenin kafasını karıştırmaya çalışır. Arkadaşı Ted ise Martin gibi düşünmez. Ona göre bu 

film çekilmeli ve insanlar bu köyden örnek almalıdır. 

Martin’in kafasını karıştırdığı yönetmen köy halkına rollerini dağıtmaya başlar ama 

Zühtü’ye bir rol vermez. Köylü de kafası karışık yönetmenin rolünü beğenmez. Bir süre sonra 

köyde bir film çekemeyeceğini anlayan yönetmen köyden gider.  

Gölün sularının yükselip köyün sular altında kalmaması için köye yakın yerde faaliyet 

gösteren cam fabrikasından yardım isterler. Gölün etrafını camdan duvarlarla çevirerek gölü 

büyük bir akvaryuma dönüştürürler. Ve evlerindeki balıkları dev akvaryuma atarlar. 

Yönetmenin gitmesiyle tiyatro oyunu hazırlıklarına başlayan köylü hazırladıkları bu oyunu 

akvaryumdaki balıkların izlemesi için akvaryumun kenarında oynar.  

2.8.6.7. Galata’nın Tembel Martısı 

Günün önemli bir bölümünü kitap okuyarak geçiren Rafet Bey fizik öğretmenidir. Oğlu 

Emre ise afacan bir mucittir. Emre internette gezmeyi ve hiç tanımadığı insanlarla yazışmayı 

sever. Emre’den iki yaş küçük kardeş Hülya ise teknolojiyi ve interneti pek sevmez. Hayvanları 
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çok seven, güvercinlerle mektuplaşan Hülya sokak hayvanlarının dilinden anlar. Veterinerlik 

yapan annesi Sevgi Hanım kızının muayenehaneye getirdiği sokak hayvanlarını tedavi etmeye 

çalışır. Hülya Galata Kulesi’ndeki ebabil kuşlarının yavrularının onarım sebebiyle hayatlarının 

tehlikede olduğunu öğrenir. Ebabil kuşlarını kurtarmak için hemen mimarın yanına gider ve ona 

Galata Kulesi’nin etrafındaki perdeyi açmazsanız yavrular ölecek, der. Mimar işi bir haftada 

bitirmesi gerektiğini, bu tülün ancak yazışma ile toplanabileceğini söyler. Emre bir kişinin 

söylemesiyle sorunun çözülemeyeceğini aynı anda binlerce kişinin söylemesi gerektiğini söyler. 

İnternet adresinde binlerce kişi kayıtlı olan Emre hemen bilgisayarının başına oturur ve sorunu 

anlatan cümleler yazar. İnsanların bu olaya çok tepki göstereceğini ve onarımı durduracağını 

düşünen Emre insanlardan dönüt alamaz. Bu şekilde sonuca ulaşamayacağını anlayan Hülya 

soluğu Galata Kulesi’nin yanında alır. Tam kuşlar için mimara bağıracakken vazgeçer ve ölü kuş 

yavrularından birinin mimarın eline bırakır. Genç mimar hatasını anlar ve perdelerin 

kaldırılması için gerekli yere telefon açar ve sorun çözülür. 

Oktay Bey ve mahallelinin beslediği Martı Murtaza hazır yiyiciliğe ve tembelliğe alışır. 

Hatta zamanla insanlar gibi davranamaya başlar. Yolda yürür, vitrinlere bakar, jeton kullanır ve 

uzun uzun kafede oturur. Murtaza’nın bu durumuna üzülen Melahat Hanım, Hülya’ya “Hayvanat 

Bahçesindeki Martı” masalını anlatır. Masala göre diğer martılar gökyüzünde özgürce dolaşırken 

hayvanat bahçesindekiler esaret içinde yaşarlar. Zavallı Martı bir gün hayvanat bahçesi 

müdürüne niçin kapatıldıklarını sorar. Müdür insanların incelemesi için cevabını verince martı 

dışarıda bir sürü martının olduğunu ve onların incelenebileceğini söyler. Ama müdürü ikna 

edemez. Martı başka bir gün müdüre hayvanat bahçesinde çalışan insanlar gibi mesai yapmayı 

teklif eder. Teklif neticesinde müdür martıya maaş bağlar, martı da mesai saatlerinde işe 

gelmeye başlar. Martıya imrenen diğer hayvanlar da müdüre aynı teklifi götürür fakat müdür 

kabul etmez. Hayvanlar da gelen ziyaretçilere sırtlarını dönerek protestoya başlar. Bunun 

üzerine müdür diğer hayvanlara da martıya verdiği hakları verir. Hayvanat bahçesi hayvanları 

artık mesai saatlerinde işe gelen birer memurdur.  

Barlara takılan, bira ve sigaraya başlayan Murtaza’nın durumunu konuşmak için Oktay 

Bey’i arayan Hülya ilginç kıyafetli ve siyah gözlüklü bir adamla karşılaşır. Bu kişi yavru bir 

martıyı beslerken martının annesi tarafından kovalanan ve günlerce takip edilen Oktay Bey’dir.  

Hülya Murtaza’ya uçmayı nasıl öğreteceğini düşünürken kardeşi Emre bunu model 

uçakla yapmayı teklif eder. Murtaza bir gün yolda yürürken model uçak onu kanatlarından 

kavrar ve gökyüzüne havalanır. Gökyüzünde birkaç tur atan uçak Murtaza’yı bir hayli yükseğe 

çıkararak oradan bırakır. Murtaza biraz zorlansa da tekrar uçmaya başlar. 

 

 

 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

26 

2.8.6.8. Postayla Gelen Deniz Kabuğu 

Babasının ve annesinin yoğun iş yaşamları, Sude’nin ailesiyle paylaştığı saatleri iyice 

azaltır. Sude bilgisayarların artmasıyla dışarda oyun oynayacak çocuk bulmakta zorlanır. Pazar 

günü Sudelerin evine bir tablet satıcısı gelir ve Sude çok istediği için annesi ona bir tablet alır. Bu 

sayede anne ve babasıyla görüntülü konuşabildiği için herkes tabletten memnundur. Her geçen 

gün internette daha fazla zaman geçiren Sude sanal dünyada farklı bir kişiliğe bürünür.  

Sude çalışırken, dinlenirken, televizyon izlerken, ders dinlerken ve yolda giderken hep 

ekrana bakar. Arkadaşı Fikret’e ekran bağımlısı olduğunu söyleyen Sude onun da bağımlı olduğu 

için tedavi gördüğünü öğrenir. Kızının sürekli ekrana baktığını gören anne bu durumdan şikâyet 

etmeye başlar. Kızını ekrandan uzaklaştırmak için hep birlikte tiyatroya gitmeye karar veren aile 

sokağa çıktıklarında insanların ellerinde ya tablet ya da telefonla dolaştıklarını görür. Kızını 

bağımlılıktan kurtarmak isteyen anne kızına daha fazla zaman ayırmaya başlar. Kızıyla müzeye, 

sergilere ve çeşitli etkinliklere gider. Fakat Sude gittiği her yere tabletini götürür ve her şeye 

tabletin ekranından bakar. Anne kızının internete girmeye başladıktan sonra onunla diyalog 

kurmakta zorlandığını fark eder ve kızıyla sanal dünyada iletişime geçer. 

Kendine bir tablet alıp bir de yeni isim bulan (Tarator)anne facebooktan kızıyla arkadaş 

olur ve Sude’nin oynadığı Gogoluku oyununu oynamaya başlar. Sanal dünyada kızının yalancı 

biri olduğunu öğrenen ve kendi de yalanlar söylemeye başlayan anne sanal dünyadan 

vazgeçmeye karar verir fakat tam bu kararını açıklamak üzereyken internette oyun hizmeti 

veren bir şirket avukatı olmalarını teklif eder. Tokudo şirketi Sevda Hanım’dan oyunlarının içine 

girerek oyun oynayanlara mesajlar gönderen korsanları bulmalarını ister. Şirketin oyunu ise 

Sude’nin de oynadığı Gogoluku oyunudur. Takipçilerine oyunu bedava veren şirketin amacı 

görüntü pazarlamaktır.  

Gogoluku şirketi ise iyi takipçisi olan Sude’ye sanal gerçeklik sağlayan bir gözlük 

gönderir. Korsanı aramaya başlayan Sevda Hanım’ın asıl amacı ise ondan yardım alarak kızını 

ekran bağımlılığından kurtarmaktır. Bankta daha ilkokula giden bir çocuğun elindeki 

bilgisayarla etrafındaki insanları kontrol ettiğine tanık olan ve kendine ahtapot diyen bu kişiden 

kızını kurtarması için yardım ister. Dedesinin anlattığı “Sakar Köy’ün Ahtapotu” adlı masaldan 

esinlenerek kendine “Ahtapot” lakabını takan çocuk insanlara yardım etmek için korsanlık 

yapar.  

  Dedesinin anlattığı masala göre Sakar Köy’ün insanları çok sakarmış. Beslediği kuşu 

yanlışlıkla vuran, balık yerine balıkçıyı avlayan bu köylüler sakarlıklarına rağmen mutludurlar. 

Mutluluklarını da onları sürekli izleyen ve sakarlıklarına engel olan ahtapota borçludurlar. Bir 

gün köyden biri biz bu ahtapot yüzünden kendimizi geliştiremeyip hep sakar kalıyoruz, onun 

için ahtapotu öldürelim, der. Tartışmalar neticesinde ahtapotu öldürmeye karar verirler. Fakat 
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sakarlıkları yüzünden başlarına gelen belalardan onları yine ahtapot kurtarır. Zar zor karaya 

dönen balıkçılar bu fikirlerinden vazgeçerler. 

  Sude tabletiyle oyun oynarken oyun birden durur. Tablet ekranında “Heyecanlanmayın, 

oyununuza tekrar döneceksiniz ama önce kapınıza gelecek postacıyı beklemelisiniz” der. Birkaç 

gün sonra Sude’nin beklediği postacı gelir. Sude’ye gelen mektup zarfının içinde bir deniz 

kabuğu hediyesi vardır. Ahtapot mektubunda gönderdiği deniz kabuğuna benzer en az bin adet 

deniz kabuğu bulmasını ve bulduğu bu kabuklarla ismini yazmasını ister. Sude ve ailesi hiç vakit 

kaybetmeden sahile giderler ve deniz kabuklarını toplarlar. Görevi yerine getiren Sude hemen 

oyununa geri döner ama oyuna karşı hevesi biraz azalır. Bir süre oynadıktan sonra ekranda yeni 

bir görev belirir. Bu defa en az yüz elli çeşit farklı bitkinin yaprağını kullanarak ismini yazması 

istenir. Anne ve babasıyla dağlarda kamp kuran Sude yaptığı bu işten çok keyif alır. Doğada 

yaşadıkları ona internet oyununu unutturur. Oyun şirketinin patronu da oğluyla karşı yamaca 

“Can” ismini yazar. Şirket politikasını değiştirerek çocukları doğaya yönlendirme kararı alır. 

2.8.6.9. Bebek annem 

Her yıl ailesiyle yeni bir yere taşınan Ziya’yı Saniye öğretmen arkadaşlarına tanıtır.  En 

öndeki sıraya oturtulan Ziya derslere gelmeyen arkadaşı Şule’yi merak eder. Başarısını dersi iyi 

dinlemesine bağlayan Ziya bir süre sonra çok merak ettiği arkadaşını yanında hayal eder ve 

onunla konuşmaya başalar.  Ders arasında herkes yeni gelen Ziya’yı tanımak için etrafına 

toplanır ve ona sorular sorar. Mütevazı bir kişiliğe sahip olan ve bilgiçlik taslamayı sevmeyen 

Ziya kısa zamanda arkadaşları içerisinde sevilen bir öğrenci olur. Ziya çanta ve kitap getirmeyi 

sevmez öğretmeni de onun bu huyunu bildiği için kitabını onun sırasına koyar. Güzel resim 

yapan ve mandolin çalan Ziya bu yönüyle övünmez ve kendini de naza çekmez. 

Ziya’nın sınıf arkadaşı Zeynep onun elinde şemsiyeyle dolaşmasından ve eve giderken 

zikzaklar yapmasından kuşkulanır. Ziya ise sokaktaki kameralardan rahatsız olduğu için ve aynı 

yoldan gitmeyi sevmediği için böyle davranır.  

Saniye Hanım ve ailesi site içinde yirmi katlı apartmanların birinde yaşar. “Yeni ev yeni 

yaşam” sloganıyla aldıkları bu ev son derece güvenliklidir. Abidin Bey kapısında bekçileri her 

yerde kameraları olan sitede kendini çalınacak elmas gibi hisseder. Kırk iki dairenin olduğu 

apartmanda kimse kimseyle konuşmadığı için apartmanın marketi en çok boğaz pastili satar. 

Abidin Bey ve Saniye Hanım sosyalleşmek için Ziya’nın annesi Dilara Hanım’ın verdiği örgü 

kursuna kayıtlarını yaptırırlar. Herkesi ellerinde yeni yünlerle gören Dilara Hanım buna gerek 

olmadığını; eski kazak, hırka, atkı ve benzeri eşyaları söküp yeni şeyler öreceklerini söyler. 

Dilara Hanım eğitimin bir amacının da eskileri değerlendirmek olduğunu söyler. 

Ziya; Şule uzun süre okula gelmeyince onun varlığından şüphelenmeye başlar ve 

arkadaşlarına öyle birinin gerçekten olup olmadığını sorar. Şule’ye dair çelişkili bilgiler veren 
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arkadaşlarını dinleyen Ziya, Şule’nin hayali biri olduğuna kanaat getirir. Ziya hafta sonuna doğru 

arkadaşlarını el yapımı bir davetiye ile mantı gününe davet eder. Cumartesi günü çocuklar 

okulun bahçesinde buluşup Ziyaların evine giderler. Ziyaların evinde hep birlikte mantı 

yaparlarken Şule kapıyı çalar ve arkadaşlarının sevinç çığlıklarıyla yanlarına oturur. Onu hayali 

bir kahraman sanan Ziya karşısında Şule’yi görünce çok şaşırır. Arkadaşlarının mantı yaptığını 

gören Şule yaratıcı mantılarıyla herkesi şaşırtır. Ziya, Şule’ye okula niçin gelmediği sorar. Şule 

tiyatrocu olduğunu ve çok gezdiği için okula zaman ayıramadığını söyler. Ziya arkadaşı Şule’nin 

oyununu izlemek ister fakat Şule bunun mümkün olmadığını söyler. Oyunun hem yazarı hem 

oyuncusu olan Şule oyunu oynamak için katılımcı bir seyirciye de ihtiyaç duyduğunu ve o 

katılımcı seyircinin de annesi olduğunu söyler. Ziya niçin herkesin farklı bir Şule tanımı yaptığını 

Şule’yle tanışınca anlar.  

Öğretmenini annesinin kursunda örgü örerken gören Ziya ona Şule’nin durumunu sorar. 

Saniye öğretmen Şule’nin babasını bir trafik kazasında kaybettiğini, annesi Zerrin Hanım’ın bu 

durumdan çok etkilendiğini, yavaş yavaş düş âleminde yaşamaya başladığını, annesini tedavi 

ettirmek için uğraşan Şule’nin de annesine annelik yaptığını söyler. Şule’nin durumunu ailesine 

anlatan Ziya arkadaşını yakından görmek için onun evine gider. Arkadaşı Şule’ye nasıl yardımcı 

olabileceğini sorar. Şule annesinin heykel adamlardan çok etkilendiğini ve uzun zamandan beri 

ilk defa bu sayede kendisiyle iletişime geçtiğini söyler. Annesi için bir günlüğüne sokağı heykel 

adamlarla doldurmanın mümkün olup olmadığını sorar. Ziya ödüllü bir yarışma düzenlenirse 

bunun mümkün olabileceğini söyler.  Ertesi gün yarışma hazırlıklarına başlayan Ziya afişler 

çoğaltır ve bir yarışma düzenler. Meydandaki heykelleri gören Zerrin Hanım çocuklar gibi koşup 

zıplamaya başlar. Ziya başka bir gün Zerrin Hanım’ın hayal dünyasına uygun büyük bir balık 

yapar. Şule annesinin artık gerçekle yüzleşme zamanının geldiğini söyler. Arkadaşı Ziya’ya 

kendini dev zanneden annesine büyük bir kazak yapılması gerektiğini söyler. Ziya durumu 

annesine anlatır. Ziya’nın annesi örgü kursuna katılan arkadaşlarıyla kısa bir sürede dev bir 

kazak örer. Büyük kazağı giymeye çalışan anne sonunda dev olmadığının farkına varır. Bu 

annesinin biraz iyileşmesine sebep olur. Annesi tek başına kalabilen Şule de derslere gelmeye 

başlar. Fakat üç beş gün sonra okul biter. Her yıl başka bir memlekete göç eden Ziya ve ailesi de 

yola çıkar. 

2.8.6.10. Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği 

Kitabın başkahramanı Ali beşinci sınıfa gider ve soru sormayı cevap vermekten daha çok 

sever. Ali okulda kendilerine cevap vermeyi öğretip soru sormayı öğretmedikleri için okulu 

eleştirir, bazen de sorularıyla öğretmenlerini çok yorar. Her gün eline kâğıt kalem alan Ali 

sorularıyla annesinin peşinden dolaşır. Ayla Hanım ise Ali’nin her sorusuna sabırla cevap 

vermeye çalışır. Bir gün Ali annesine bahçedeki turp tarlasına neden gazoz şişesi gömdüğünü 
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sorar. Annesi ise gazoz şişelerinin rüzgârda ses çıkardığını, bu sesin de köstebekleri kaçırdığını 

söyler. Bunu duyan Rıza Bey bir yıldır kulak çınlaması zannettiği sesin gazoz şişesinden geldiğini 

anlar. Ali’nin sorusu sayesinde sorunu çözülen Rıza Bey soru sormanın önemini kavrar ve bir 

kâğıda “suskunluk kulak çınlamasına sebep olabilir” diye yazar ve duvara yapıştırır. Ali’nin 

soruları sayesinde bir sürü şey öğrenen Rıza Bey dizüstü bilgisayarını Ali’ye hediye eder.   

Öğretmenin verdiği ödevi internete girmekten biraz yavaş yapan Ali ödevinin üstüne 

cüzdanının fotokopisini yapıştırmak ister fakat nüfus cüzdanını bulamaz. Yeni bir cüzdan 

çıkarmak için nüfus dairesine giden Ali ve babası Ali’nin soyadının yanlış yazıldığını öğrenir. 

Rıza Bey nüfustaki görevliye soyadlarının “Hoşgörüç” değil “Hoşgörü” olduğunu anlatmaya 

çalışır ama bu çabası bir işe yaramaz. Ali ise soyadındaki bu “ç” harfini düzelttirmek istemez. Bu 

duruma kızan Rıza Bey “ç” harfini değiştirmek için yazdığı dilekçeyi yırtıp çöpe atar.  

Ali eve gider girmez bilgisayarını açıp facebook sayfasındaki ismini Ali Hoşgörüç olarak 

değiştirir. Ali’ye kızmalarına devam eden babası ise Ali’nin bu tercihini kendini eksik 

hissetmesine bağlar.  

Soyadındaki bir “ç” harfi Ali’nin hayatını değiştirir. Ali artık her gün dışını fırçalar, takım 

elbise giyer ve bazı kişilere “siz” diye hitap etmeye başlar. İnternette “YAŞASIN Ç HARFİ 

KARDEŞLİĞİ” adı altında bir grup kuran Ali kısa zamanda sanal dünyada çok tanınan bir kişi 

olur.  

Al çok sevdiği ve ailenin en başarılı insanı amcasını dedesinin çamaşır makinesinin 

yetmişinci yaşını kutlamaya çağırır. Çocukluğunda çamaşır makinesini çok kez bozmaya 

çalıştığını söyleyen amca kirlilerini yıkamadığını ve çöpe attığını söyler. Telefonu bırakıp ismine 

eklediği harfi amcasına anlatmak için onun yanına giden Ali amcasını gözlükle görünce şaşırır. 

Amcası gözlüğün ürünlerin ömrünü gösteren bir icat olduğunu ve Ali’nin bilgisayarına bakarak 

bir hafta ömrü kaldığını söyler. Kendisinin ömür törpüleme mühendisi olduğunu söyleyen Sedat 

Bey’in işi fabrika ürünlerinin ömrünü kısaltmaktır. Amcasının yaptığı işi savurganlık olarak 

değerlendiren Ali amcasıyla yaptığı konuşma neticesinde hayal kırıklığına uğrar. İsmindeki 

değişikliği amcasına anlatan Ali’nin bu değişikliği amcası tarafından olumlu karşılanır.  

Ali ve ailesi otobüse binip dedenin çamaşır makinesinin doğum gününü kutlamak için 

dedesine giderler. Ali’nin dedesi bazen doksan, bazen yüz on yaşında olduğunu söyleyen, ilginç 

hikâyeler anlatan ve hayatında rakamlara yer vermeyen biridir.  

Ali’nin bilgisayarının bir haftalık ömrü birden bitip bozulunca dedesi bilgisayarı yakın 

arkadaşına tamir ettirmek için alıkoyar. Eve vardıklarında belleğinin de çalışmadığını gören Ali 

onu hemen tamirciye götürür. Tamirinin mümkün olmadığını öğrenen Ali amcasını arayarak 

sorunu çözmek ister ama amcası yardımcı olamayacağını söyler. 

Ali uzun süre bilgisayarı bozuk olduğu için internete giremeyince hakkında kayboldu 

dedikoduları çıkar. Ali başına gelen şanssızlıklardan dolayı ödevini yetiştiremediğini düşünerek 
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sınıfına doğru ilerlerken arkadaşları etrafını çevirir ve onu bir günde on sekiz bin beş yüz altı 

kere tıklanıp rekor kırdığı için kutlarlar. Ali ise hiçbir şey yapmayıp sadece tıklanarak dikkat 

çekmiş olmasından memnun değildir. Ali sınıfta ödevinin başına gelenleri açıklamak için 

beklerken öğretmeni Ali’yi ödevini gönderdiği için tebrik eder fakat facebook üzerinden ödev 

göndermenin doğru olmadığını da ifade eder. Öğretmenine ödev göndermeyen Ali, bu duruma 

çok şaşırır ve dedesinin dalgınlığından dolayı çaldırdığı bilgisayarının peşine düşer.  

Sokakta üzerinde amcasının gömleğinin olduğu bir eskici gören Ali hemen onunla tanışır 

ve ona bilgisayarının başına gelenleri anlatır. Eskici ona doğru kişi ile konuştuğunu söyler ve onu 

“Ömür Uzatma Dairesi”ne götürür. Ali burada bilgisayarına kavuşur. Ali Rıza Bey ise canını sıkan 

bu  “ç” harfi meselesine çözüm bulmak için “Ç Harfi Kardeşliği” grubunu yemeğe davet eder. 

İsimlerinin sonuna “ç” harfi ekleyenler de yemeğe gelince yemek bir hayli kalabalık olur.  İlk defa 

kendi istekleriyle bir araya gelen grup üyeleri, utangaç ve asosyal, olduklarını itiraf ederler. 

İnternete girmekten etraflarına bakmadıkları için Ali’nin varlığından haberdar olmadıklarını 

söylerler. Ali ise artık Bay “ç” olduğunu ve diğer harfleri kaybettiğini söyleyerek “ç” harfinden 

kurtulmak istediğini söyler.  Bunun üzerine grup dağılır ama üyeleri birbirileriyle daha sıkı fıkı 

olurlar. 

2.9. Christine Nöstlinger’in Hayatı ve Edebi Kişiliği 

Günümüzün sevilen çocuk kitapları yazarlarından olan Nöstlinger, 1936 yılında 

Viyana’da doğar. Öğretmen bir anne ve işçi bir babanın çocuğu olan yazar Hitler saldırılarından 

dolayı çocukluk yıllarının bir kısmını sığınaklarda geçirmek zorunda kalır. Liseyi bitirdikten 

sonra Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi’nde öğrenim görür. Yüzün üstünde kitabı, sayısız 

makalesi yayımlanan yazar 1973’te Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazanır. Aynı zamanda 

şiir ve öykü yazan yazar aralarında 1984 Hans Christian Andersen Ödülü ve 2003 Astrid 

Lindgren Anma Ödülü’nün (ALMA) de bulunduğu önemli ödüllerin sahibi olur. Günışığı Kitaplığı 

yazarın pek çok kitabını Türkçeye kazandırır. Bunlardan, “Küçük Korsan” ve “Mini” 

dizisi, “Aklından Düşünceler Geçen Çocuk”, “Kim Takar Salatalık Kral’ı”, “Konrad ya da Konserve 

Kutusundan Çıkan Çocuk”, “Konuk Değil Baş Belası”, “Lollipop,” “Susi’nin ve Paul’ün Gizli 

Günlükleri” ile “Saklı Miras” küçük okurların en sevdikleri arasındadır. Milyonlarca okura ulaşan 

Nöstlinger, 4 kitaplık “Franz” dizisini de okuma serüveninin başındaki çocuklar için yazar. Son 

söyleşisinde, artık çocuk kitabı yazmak istemediğini, çünkü kendi yaşamının bir çocuk romanı 

haline geldiğini söyleyen usta yazar, Haziran 2018’de aramızdan ayrılır. İyi bir yazar olan 

“Nöstlinger için, yazmaktan önce okumak gelmiştir. Büyükbabasının kütüphanesindeki 

kitapların çoğunu okumuştur. Sekiz yaşından itibaren de sahaflardan eski kitaplar alıp okumaya 

başlamıştır.” (Pirker, 2007, s. 67). 

http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/kucuk-korsan-dizisi/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/mini-dizisi/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/mini-dizisi/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/aklindan-dusunceler-gecen-cocuk/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/kim-takar-salatalik-krali/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/konrad-ya-da-konserve-kutusundan-cikan-cocuk/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/konrad-ya-da-konserve-kutusundan-cikan-cocuk/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/konuk-degil-bas-belasi/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/lollipop/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/susinin-ve-paulun-gizli-gunlukleri/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/susinin-ve-paulun-gizli-gunlukleri/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/sakli-miras/
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Yazar eserlerinde çoğunlukla maddi durumu çok iyi olmayan sıradan ailelerin aile 

ilişkilerini, değişen aile yapısını, ebeveyn çocuk çatışmasını, çocukların okul başarısızlıklarını, 

otorite karşısında ezilen çocukların hayatını anlatır. Gündelik konuları çocukların penceresinden 

anlatan yazar ebeveynleri sorunun bir parçası olarak ele alır. Çocukların ve engelli bireylerin bir 

otorite tarafından yönetilmek istenmesini doğru bulmayan yazar çocuklara da bu otoriteye 

başkaldırmalarını telkin eder. “Kitaplarında yarattığı gerçekçi karakterleri ve olay örgüsünü, 

büyülü gerçekçi öğelerle ve çok katmanlı mizahi bir anlatımla kurguladı. Romanlarındaki 

incelikli, zekice sosyal eleştiriyle kuşaklararası iletişimi yüceltti, yetişkinlerin önyargılarını ve 

kalıplarını kırarak çocukların ve gençlerin yanında durdu. Onlara üstlerindeki baskılara nasıl 

karşı koyabileceklerinin ipuçlarını işaret etti.” (birgun.net, 2018). 

2.10. Christine Nöstlinger’in Türkçeye Çevrilen Eserleri  

Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk (2003), Kim Takar Salatalık Kral’ı, 

(2003), Konuk Değil Baş Belası(2003), Lollipop(2004), Hadi Ama Baba (2004), İşte Şimdi Hapı 

Yuttum (2005), Susi ve Paul’un Gizli Günlüğü (2005), Arkadaş Dümeni (2006), Mini ve Mırnav 

Kedi (2006)Mini Denizde(2006)Mini ve Doğum günü Partisi(2006), Mini Küçük Dedektif (2006), 

Mini ve Yılbaşı Armağanları (2006), Mini Kayak Tatilinde (2006), Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera 

(2008), Aklından Düşünceler Geçen Çocuk (2009), Küçük Korsan İşbaşında (2009), Alev Saçlı 

Çocuk (2010), Puding Poli Karıştırıyor (2011), Evde ve Uzakta,  (2011), Saklı Miras (2012), 

Puding Poli Çözülüyor (2012), Puding Poli Aydınlatıyor (2014), Curcuna Evi (2014), İyi Ejderha 

Kötü Ejderha (2017), Uçuk Kaçık Loretta (2018), Franz ve Futbol Hikâyesi (2018), Franz ve 

Köpek Hikâyesi (2018), Franz ve Dedektiflik Hikâyesi (2018), Franz ve Arkadaşlık Hikâyesi 

(2018). 

2.10.1. Christine Nöstlinger’in Kitap Özetleri 

2.10.1. 1. İşte Şimdi Hapı Yuttum 

Eserde ebeveynleri ayrı yaşayan ve annesiyle kalan Julia’nın ailesiyle ve arkadaşlarıyla 

yaşadığı sorunlar anlatılmaktadır.  

Ebeveynleri boşandığı için babasını haftada bir görebilen Julia mahkemenin böyle bir 

karar vermesini ve annesinin de bu durumu uygun bulmasına karşı çıksa da annesiyle yaşamak 

zorundadır. 

Okula giderken tramvay durağında karşılaştığı uzun boylu yakışıklı Stephan Julia’nın 

ilgisini çeker. Hoşlandığı ve yakınlaşmak istediği Stephan ile samimi olmasına ve yalnız 

kalmasına Stephan’ın okul arkadaşı Gustav izin vermez çünkü o da Julia’dan hoşlanır. Her 

fırsatta Julia’ya yaranmak isteyen Gustav, Julia’yı matematik dersine çalıştırır. Başka bir gün ise 

ders çalışma bahanesiyle Julia’yı öpmek ister ama Julia buna izin vermez.  Julia, Stephan ile 

https://www.birgun.net/haber/yazar-christine-nostlinger-81-yasinda-hayatini-kaybetti-223289
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görüşmek ve samimi olmak için Gustav’ın havuzda buluşma teklifini kabul eder ama Gustav 

havuza yalnız gelir. Havuz kenarında ayağına çivi batan Julia ambulansla hastaneye gider. Ayağı 

ağrıdığı için topallayan ve okula gidemeyen Julia annesine matematik sınavı için okula gitmesi 

gerektiğini söyler. Derslerin ve notların önemli olmadığını, kızının sağlığının her şeyden önemli 

olduğunu söyleyen annenin bu tavrı Julia’yı şaşırtır.  

Julia, kendisinden uzak duran Stefan ile yakınlaşmaya başlar. Gustav’ın sürekli araya 

girmesi ve bu arkadaşlıktan fazla şeyler beklemesi Julia’nın canını sıkar.  

Julia’nın annesi ve babası kızlarıyla birlikte İtalya’ya tatile gitmeye karar verirler. 

Stephan’ın ailesi ise İspanya’ya tatil planı yapar. Julia ise kendi ailesini bir şekilde ikna ederek 

arkadaşıyla İspanya’ya gitmek ister ama ailesinden izin alamaz.  

Julia tatil hazırlıkları yaparken Julia’nın annesi kızından habersiz Gustav’ın annesine Julia 

adına tatil sözü verir. Bu durumu yanlış anlayan Stephan Julia ile konuşmamaya karar verir ve 

Julia’ya bir ayrılık mektubu yazar. Mektubun ardından pişman olan Stephan anne ve babasıyla 

tatile gitmiş olan Julia’yı zor da olsa bulur. Onu çok sevdiğini ve kıskandığı için bu mektubu 

yazdığını söyler ve her ikisi için de işler yoluna girer. 

2.10.1.2. Saklı Miras 

Eserin başkahramanı Jakob on bir yaşında ve annesiyle birlikte yaşar. Annesi Pamperl işe 

gittiği için evde yalnız kalan Jakob’un pencereden dışarıyı izlediği bir anda postacı Zwochlara bir 

mektup getirir ama evde kimse olmadığı için mektubu Jakob teslim alır.  

Jakob’un komşusu olan Zwochların üç kızı ve bir bakıcısı vardır. Bay Kurti Zwoch tekstil 

ithalat işiyle uğraştığı için eve geç gelir bazen de yurt dışına çıktığı için gelemez. Bayan Zwoch 

ise bir kafede gece yarısına kadar çalışır. Küçük kız Wuzi ilkokul birinci sınıfa gider; okulu, 

arkadaşlarını ve dersleri sevmez. Jakob’un gizli aşkı Tete on üç yaşındadır ve Jakob bu yaş farkını 

kafaya takar.  Pups ise on yaşındadır. 

Anne ve baba eve geç geldiği için çocuklara bakıcı Ksandi Winterstein bakar. Altı yıl önce 

öğrenciyken kısa zamanlı olarak başladığı bakıcılık işi ailenin ısrarıyla sürekli hale gelir. 

Bakıcılık yaparken ders çalışması gereken Ksandi ders çalışamaz. Zaman zaman aileyi işi 

bırakmakla tehdit eden bakıcı için üç çocuğa birden bakmak çok zordur. 

Jakob komşuları Zwochlara giderek gelen mektubu bakıcıya verir. Bu esnada Wuzi içeri 

girer ve atkısının Jakob’un boynunda olduğunu görünce ona kızar. Jakob ile tartışmaya başlaya 

Wuzi onu tekmelemeye başlar. Jakob bir süre kendini savunduktan sonra Wuzi’ye tekme atar. 

Jakob ile kavga eden küçük kız onu evlerinden kovar. Jakob tam evden gitmek üzereyken Tete ve 

Pups içeri girer. Wuzi’ye yaptıklarından dolayı kızan Pups onu azarlar ve bir şaplak atar. Veli 

toplantısı olduğu için eve erken gelen kardeşler babalarına gelen mektubun içinde ne var diye 
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meraklanırken Pups birden mektubu açar. Mektupta babasına büyük halalarından birinden 

miras kaldığı ve isterse bu mirasın sahibi olabileceği yazar 

Baba Zwoch miras işini öğrenince Milano’daki işini yarım bırakıp döner. Ev halkı mirasın 

ne olduğunu, mirasçılarının borç bırakıp bırakmadığını merak ederler. Büyük bir evin miras 

kaldığını öğrenen aile hiç beklemeden evi gezer. Bayan Zwoch tamiratının çok para tutacağını 

onun için satılmasının daha doğru olduğunu ifade eder. Bay Zwoch ise başka mirasların da 

kalmış olabileceğini ve kalan miraslarla evi tamir etmenin mümkün olduğunu ifade eder. 

Babalarının haklı çıkmasını ümit eden kızlar kafede oturup mirası konuşurlarken kavgaya 

başlarlar. Tete kardeşi Wuzi’yi kendine tekme attığı için pataklar. Bu tartışma ve bağırışımalar 

müşterileri rahatsız eder.  

Zwoch ailesi bir süre evi nasıl değerlendireceklerini tartışırlar. Canları sıkılan Tete ve 

Pups hasta olduğu için evden çıkmayan Jakob’u ziyaret ederler. Annesinin evin satılması 

yönünde karar vermesine üzülen kardeşlere Jakob başka mirasların da kalmış olabileceğini 

söyler. Hasta yatağından çıkıp mirası araştırmak istese de annesi başında beklediği için bunu 

yapamaz. 

Baba ve anne işlerine gitmek zorunda oldukları için bir süre miras ev ile ilgilenemezler. 

Meraklı çocuklar ise yeni evi keşfetmek için annelerinden evin anahtarını alırlar ve evi keşfe 

başlarlar. Evin bahçesini gezerlerken komşu binada oturan yaşlı, kel kafalı bir adamdan azar 

işitirler. Evi keşfe çıkan üçlü odanın birinde bir kitaplık görürler. Başka mirasların da kalmış 

olması ihtimalinden dolayı kitapları karıştırmaya başlarlar. Uzun süre mirası bulabilecekleri 

yerleri araştırırlar ama bir sonuca ulaşamazlar. 

İşe gitmesi gereken Bayan Pemperl, Jakob’a yatağından çıkmamasını ve ilaçlarını 

zamanında almasını tembih eder fakat Jakob mirası araştırmak için hemen komşularına gider. 

Bayan Zwoch ile uzun uzun yaşlı bir kadının paraları nereye saklamış olabileceğini konuşur. 

Sonra Jakob ve Pups miras evin içindeki eşyalara bakmak için eve giderler. Hasta olduğu için 

Bayan Zwoch tarafından zorla evine götürülen Jakob bu duruma çok kızar. Anne Zwoch nemli, 

örümcekli ve kötü durumda olan eve çocukların girmesini istemediği için kapıyı kilitler ve 

anahtarı kimseye vermez. Ama Jakob ve Pups annesinin çantasından anahtarı gizlice almayı 

kafaya koyar.  

Bayan Zwoch ani bir kararla evi satma fikrinden vazgeçerek evi güzelce temizler ve 

çocukların ev içerisinde araştırma yapmasına izin verir. İncelenmedik bir şeyin kalmadığını 

düşünen Zwoch ailesi kendilerine başka mirasın kalmadığına kanaat getir. Mirası aramakta 

ısrarına devam eden Jakob ise ev temizliği esnasında evden atılan eski kitap ve eşyaların peşine 

düşer. 

 İş çıkışı oğlunu sürekli komşularından almak zorunda kalan Bayan Pamperl, Jakob’a 

kızar ve elinden tutuğu gibi eve götürür. Jakob ise annesine evde yalnız beklemek istemediği ve 
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canı sıkıldığı için buraya geldiğini ifade eder. Mirasın peşini bırakmamakta ısrar eden Jakob 

sahte izin kâğıtlarıyla okulu asar. Her gün okuldan çıkıp Yıldırım Hizmet’in deposuna giderek 

Zwochların eşyalarını araştıran Jakob her gün birkaç şifre yakalar, şifreleri birleştirir ve ortaya 

mirasın gizli olduğu kitabın ismi çıkar. Kitabı aramak zorunda kalmazlar çünkü kırmızı ve güzel 

kabı olan kitap eve ilk girdiklerinde Wuzi’nin dikkatini çektiği için Wuzi tarafından eve getirilir. 

Kitabı hep birlikte açarlar ve kitabın içinden varislerinin alacak senetlerini bulurlar. Varislerinin 

komşusundan 600 bin şilin alacakları olan Zwoch ailesi alacakları karşılığında yeni evlerinin 

bahçesini genişletirler ve evlerini tamir ederler. Bu iyiliği karşılığında ise evlerinden Jakob’a bir 

oda ayırırlar. 

2.10.1.3. Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera 

Kitabın başkahramanı ve anlatıcısı Hugo Meismeier en güzel yaşlarında ve hiç 

büyümeyen bir çocuktur. Hugo kötü koşullarda yaşayan çocukları kurtarmak için kâğıt uçağıyla 

sürekli yolculuklar yapar. Çocukların haklarını korumak amacıyla bir sendika kuran Hugo 

kurtardığı kişileri de sendikasına üye yapar. Hugo işe yüksek bir binanın tepesine köpek 

adamlar tarafından zincirlenen Koca Şişko Çocuk’u kurtararak başlar. Küçük yaşta büyümeyen 

çocuk olduğu için ailesi tarafından bakımevine terk edilen Koca Şişko Çocuk bakımevi 

görevlilerini kandırarak oradan kaçar. Bir süre yamacı yanında düşük ücrete çalışan çocuk 

köpek adamlar tarafından kandırılır. Büyük bir binanın çatısında lolipop yalama karşılığında 

oturmak zorunda kalan çocuk başlarda bu işi sevse de kış gelip yağmurlar başlayınca işi 

bırakmak ister fakat köpek adamlar buna izin vermez ve çocuğu çatıya zincirlerle bağlarlar. Koca 

Şişko Çocuk’u buradan kâğıt uçağıyla kurtarmaya çalışırken zamanın az kaldığını ifade eden 

Hugo Zaman Esneten’e giderek gecenin uzamasını ister. Bu süre içerisinde çocuğu kurtaran 

Hugo arkadaşına gözlemevinde gözlemcilik işi bulur.  

Ebeveynlerinden birinin Hugo’ya arkadaşı Koca Şişko Çocuk’tan gelen mektubu 

okumasıyla Hugo’nun gizli işler peşinde olduğu anlaşılır. Kendine gelen mektubun ebeveynleri 

tarafından okunduğunu fark eden Hugo daha tedbirli olmaya çalışır. Mektupta bir düzine 

çocuğun bitpazarında satılacağını öğrenen Hugo evden çıkmak için bir sürü yalan düşünür ama 

işine yarayacak bir yalan bulamaz. Bunun üzerine eski resimli kitaplardan birinin arasına 

hapsettiği Tebdil-i Kıyafet Bayanlar Orkestrası’nı çıkarmaya karar verir. Beş bayandan oluşan bu 

grup üyelerinin her biri 1/8 kg ağırlığında, yedi buçuk santim boyunda ve lastik gibi sıkıdırlar. 

Yaptıkları müzikle insanları uzun süre uyutan kötü niyetli bu grup insanların kazalar yapmasına 

sebep olurlar. Polislerden kaçarken Hugo’nun evine sığınan bayanlar Hugo ile çok iyi anlaşır 

çünkü Hugo her istediğinde bayanlar ebeveynlerini uyuturlar fakat bayanlar başkalarını da 

uyutup kaza yapmalarına sebep olunca Hugo tarafından kitap içerisine hapsedilirler.  
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Satılmak üzere olan çocukları kurtarmak için ebeveynlerini uyutup evden kaçmak 

zorunda olan Hugo bayanlar orkestrası elemanlarını kimseyi uyutmayacaklarına dair söz alarak 

kitabın içinden çıkarır. Ebeveynlerini müzikle uyutarak çocukları kurtarmak için yola çıkar. 

Bitpazarına varıp satılmak üzere olan oyuncakları gören Hugo hayal kırıklığına uğrar. Fakat 

bitpazarında dolaşan kedi onların bir ruhunun olduğunu ve kurtarılması gerektiğini ifade eder. 

Hugo bunun üzerine onları kaçırarak alternatif okula vermeye karar verir. Alternatif okul 

öğrencilik ve öğretmenlik yıllarında yaşadığı kötü tecrübelerinden yararlanan Prof. Dr. Wawa 

tarafından kurulur. Kimsenin üzülmeyeceği, tüm öğrencilerin mutlu olacağı bu okulda kimse 

çocuklara ders ya da istemediği bir etkinliği yaptıramaz. Film izlemek, oyun oynamak, atış talimi 

yapmak ve benzeri etkinlikler tamamen çocukların isteğine bırakılır. Çocukları kurtaran Hugo 

eve vardığında ebeveynlerini uyurken bulur fakat onları uyutan koro ekibini bulamaz. Kentin 

her yerinde bayanlar orkestrasını arayan Hugo eve dönerken bayanları bulur ve tekrar kitap 

içine hapseder. 

Kas geliştirme antrenmanlarına giden Hugo, Lazin Mendel adında biriyle tanışır ve bir 

süre sonra dost olur. Ailesinden izin almak için arkadaşı Lazin’i ailesine öğretmen olarak tanıtan 

Hugo izini kolayca alır. Gezide bir kızla tanışan Hugo bu kıza âşık olmak üzeredir fakat eski 

tecrübeleri ona âşık olmaması gerektiğini söyler. Daha önce üç ayrı kıza âşık olan Hugo’nun 

ilişikleri kısa sürer ve üzücü bir sonla biter. İlk olarak ilkokula giden Dixi ile aşk macerası 

yaşayan Hugo’nun ilişkisi Dixi’nin kıskanç faresi yüzünden öldürülmesiyle son bulur. İkinci 

ilişkisini Anne Adler adında büyümeyen bir çocukla yaşar. On yıl sadece arkadaş olarak kalan 

Hugo ve Adler bir birbirine âşık olur. Geceleri sık sık arkadaşının yanına giden Hugo’yu ailesi 

yakalar. Ailesi kendilerini kandıran çocuklarının peşine bir detektif takar. Dedektif Hugo’nun 

uyurgezer olduğunu ve tedavi edilmesini söyler. Doktora güvendiği için kâğıt uçağa binip 

sevgilisinin yanına gittiğini söyleyen Hugo’ya doktor tarafından sakinleştirici haplar verilir. 

Haplarla üç ay boyunca uyuyan Hugo’nun sevgilisi Hugo’dan haber alamayınca başkasıyla 

nişanlanır. Hugo’nun üçüncü aşkı ise Lieserl’dir. Sürekli kaldırım taşı söken Lieserl yerin altında 

da bir şehrin olduğunu fark eder. Yukarıdaki şehrin tam zıttı olan bu şehir yozlaşmış ve 

çirkinleşmiş yaşama alternatif olarak kurulur. Bu şehrin gizlerini öğrenen sevgilisi bu şehirde 

yaşamak zorunda olduğu için üçüncü aşk da hüsranla biter. Dördüncü defa âşık olan Hugo 

sevdiği kızın yakın arkadaşı Lazin Mendel’i sevmesini bir türlü kabullenemez. Lazin Mendel’i çok 

kıskanan Hugo ona tuzaklar kurar. Fakat kurduğu her tuzak Lazin’in işine yarar.  

Anne ve babası hastalanan Hugo bir gün bir tartışma esnasında başka akrabalarının da 

olduğunu öğrenir ve ailesine Mona Rabbit ve Lisa Rabbit akrabalarının yaşayıp yaşamadığını 

sorar. Ailesinden cevap alamayan Hugo annesinin gizli sandığını açarak akrabasına dair ipuçları 

bulur. Tavşan teyzelerini aramak için nüfus müdürlüğüne giden Hugo yetişkin olmadığı için 

cevap alamaz. Arkadaşı Lazin Mendel sayesinde gerekli bilgilere ulaşan Hugo teyzelerini 
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Steka’da sığınmacı kampında olduğunu öğrenir. Nüfus memurundan kampla ilgili bazı bilgiler de 

öğrenen Hugo teyzelerini kurtarmak için planlar yapmaya başalar. Yerini tam olarak bilmediği 

kampı aramak için kâğıt uçağına biner ve yolculuğa başlar. Kâğıt uçağı parçalanan Hugo yabancı 

bir ülkeye zoraki iniş yapar. Cebindeki mızıkayı çalarak yaban ördeklerini yanına çağıran Hugo 

ördekler sayesinde yabancı memleketten kurtulur. Gözlemevindeki arkadaşının yanına giden 

Hugo burada arkadaşlarıyla büyük bir uçak yapar. Balon da bağladığı uçağına Koca Şişko 

Çocuk’u gözlemevi yöneticisi arkadaşını ve teyzelerini tanıyan akrabasını da alarak yola çıkarlar.  

Arkadaşlarıyla kampa varan Hugo kamp yöneticisine teyzesini ziyarete geldiğini söyler. 

Kamp görevlisi misafir olarak bir süre kalmaları için onlara bir oda verir. Kampta teyzelerini 

bulan Hugo aynı zamanda kampın insan yaşamına uygun olup olmadığını araştırmaya başlar. 

Kampta kurallara uymayan büyümeyen çocukların karınlarından açılan bir delikle kontrol 

edildiğini öğrenir. Çocukların göbek deliklerine yerleştirilen bantlarla kontrol edildiğini gören 

Hugo ve arkadaşları bu bantlardaki kayıtları silerler. Ve şu sözleri kayıt odasından çocukların 

göbek bantlarına kaydeder: “Ben bir çocuğum ve çocukça davranmaya hakkım var! Hayatın en 

önemli değerinin düzen olduğunu kabul etmek istemiyorum. Benim de mutlu olma hakkım var. 

Sürekli benim için anlamsız şeyler yapmaya zorlanmamalıyım. Ben özgür bir çocuğum ve 

kendim için neyin iyi olduğunu en iyi ben bilirim!”  

Kampta olanların farkına varan yöneticiler Hugo ve arkadaşlarını kamptan dışarı atarlar.  

Yöneticiler aynı zamanda bantları değiştirilmiş olan kendilerini dinlemeyen büyümeyen 

çocukları da kamptan kovarlar. Çocukları kurtarmaya kararlı olan Hugo büyük bir balona 

uçakları bağlayarak çocuklarla birlikte havalanır. Her çocuğu bir hastaneye bırakan Hugo tüm 

çocukları yerleştirdikten sonra kendisini merak eden ve günlerce arayan ebeveynlerinin yanına 

varır. Çocuklarını çok merak eden anne ve baba Hugo’ya hiç kızmadığı gibi onu bağrına basar.  

2.10.1.4. Curcuna Evi  

Kitabın başkahramanı Marie; annesi, babası, büyükannesi, halası, dayısı ve amcası ile 

birlikte kendilerine ailelerinden miras kalan evde zar zor yaşarlar.  

Ev bütçesine katkıda bulunmayan Marie’nin akrabaları paralarını şahsi uğraşlarına 

harcarlar. Büyük dayısı Albert emekli olduktan sonra bahçıvanlıkla uğraşır. Büyük anne kolay 

para kazanacağı “müthiş buluşlar” için para harcar. Halası ise parasını kendi giyim kuşamı için 

kullanır. Demokratik bir ailede yaşadığını ve evde kedi beslemek için oylamada iki oyun yeterli 

olduğunu söyleyen Marie arkadaşı Stefan’dan kedi yavrularından biri alır ve eve götürür. Eve 

getirdiği kediyi bir süre herkesten saklamayı düşünen Marie odasına girdiğinde Konrad’ın 

günlüğünü okuduğunu fark eder ve bu davranışından dolayı ona kızarak onu odasından kovar. 

Ailesinin izin vereceğini düşünerek Konrad’ın Viyana’da düzenlediği partiye gitmek için 

arkadaşına söz veren Marie bir türlü ebeveynlerini ikna edemez. Çünkü büyük dayısının doğum 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

37 

gününü kutlamak zorundadırlar ve babasına göre aile her şeyden önemlidir. Aile bireylerine bu 

tutumlarından dolayı kızan Marie uzaktaki dayılarına gitmek için yapacakları yolculukta onların 

canını sıkmaya karar verir. Huzurevindeki büyük teyzesini de alıp kutlamaya öyle gitmek isteyen 

aile huzurevinde mola verdikleri sırada arabadan inen Marie’yi orada unuturlar. Bir saat kadar 

orada bekleyen Marie arayan soran olmayınca evlerine geri döner ve arkadaşının partisine 

gitmek için hazırlıklara başlar. Bu sırada ailesine ulaşıp haber vermek için telefon numarası 

ararken bir zarfın içinde evlerinin açık artırma ile satılacağına dair ihbarname bulur. 

İhbarnameyi şimdilik bir kenara koyarak arkadaşının davetine gider. Davette istemeye istemeye 

Konrad’ın çıkma teklifini kabul eder. Bunun üzerine sevgili olmayı hayal ettiği Stefan’ın 

kendinden uzaklaştığını görünce ondan Konrad ile arkadaşlığını bitirmek için zaman ister fakat 

Stefan bunu kabul etmez. 

Büyükannesine evin niçin ipotek edildiğini soran Marie bir süre büyükannesinin 

yalanlarını dinler. Halası ise çalınan paralarından dolayı kardeşi Peter’i suçlar. Parayı çalan ise 

ödünç aldığını iddia eden büyükannedir. Büyükannesinin ipotek sonucu kaybettiği evi geri 

almak için uzaktaki dayısı ile görüşmeye giden Marie büyük dayısının evin borcunu ödeyip evi 

Marie’ye hediye etmesiyle sorunu çözüme kavuşturur.  

2.10.1.5. Hadi ama Baba 

Gazeteci bir anne ve grafik tasarımcısı bir babanın çocuğu olan Feli Viyana’da ailesiyle 

mutlu bir şekilde yaşarken anne ve babası ayrılınca işler değişmeye başlar. Feli boşanma 

meselesine başlarda olumlu yaklaşır. Çünkü boşanmış ailelerin çocuklarına karşı fazla baskı 

kuramayacağını, kırık notu olduğunda da sınav kâğıdını kime imzalatacağına kendinin karar 

vereceğini düşünür. 

Feli bir gün sınıf öğretmeni ve matematik öğretmeni olan Mavi İskete’nin örnek öğrenci 

söylevlerini dinlemek zorunda kaldığı için eve geç varır.   Eve vardığında annesi işi değiştiği için 

Viyana’dan Münih’e taşınmaları gerektiğini söyler. Ama kızının hayır demesi durumunda 

taşınmaktan vazgeçeceğini kendini acındırarak ifade eder. Bir şeylere zorlanmaktan nefret eden 

Feli başkalarını da bir şeylere zorlamak istemediği için bir cevap vermez. Münih’e gitmek için 

kızını ikna etmeye çalışan anne Münih’in güzelliklerini anlatmaya başlar. 

Ertesi gün okulda Münih’e gideceği yönünde haberler çıkan Feli’nin okuldan gitmesini 

arkadaşları istemez. Çünkü dersleri kaynatan ve öğretmenlerle alay eden Feli’nin okuldan 

ayrılmasının okulun tadını kaçıracağını düşünürler. 

Annesinin Münih ile ilgili kararında hüküm vermek istemeyen Feli annesinin Münih’te 

fazla kalamayacağını ve kısa bir süre sonra geri döneceğini düşündüğü için gitmesine itiraz 

etmez. Annesi Münih’te ev buluncaya kadar babasıyla kalmak isteyen Feli babasının istememesi 
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üzerine teyzesinin yanında kalmaya mecbur olur. Sürekli evin kurallarına uymadığı için 

teyzesinden azar işiten Feli baskılara dayanmayıp teyzesinin evinden kaçmaya karar verir.  

Okul çıkışı trene binip Münih’e doğru yola çıkan Feli yaşı küçük olduğu için 

kompartımanda birlikte yolculuk ettiği teyzeye yalan söylemek zorunda kalır. 

Tren indiğinde karnı çok acıkan Feli parası bittiği için simit çalar. Simitçi durumu fark edip 

Feli’yi kolundan yakalar. Durumu gören bir delikanlı simidin parasını ödeyerek Feli’yi kurtarır.  

Annesinin kaldığı pansiyona varan Feli annesinin sevgilisinde kaldığını, hatta sevgilisinden 

dolayı Almanya’da iş bulduğunu öğrenir. Bunun üzerine babasını arayarak Münih’e gelip 

kendisini almasını ister. Babası ile birlikte yaşamaya başlayan Feli babasının eski sevgililerinden 

Mariana ile çok iyi arkadaş olur. Ondan seramik yapmayı ve boyamayı öğrenir. Bu süre içinde 

köpek gezdiren biriyle arkadaşlık kuran Feli arkadaşının köpeklerini gezdirirken tutuklanır 

çünkü arkadaşı köpekleri hayvanlar üzerinde deney yapan bir laboratuvara satmak için 

sokaktan toplayan tehlikeli biridir.  Zamanla babasıyla çok iyi anlaşmaya başlayan Feli babasının 

sık sık iki haftalığına benimle kalmana izin veriyorum lafına üzülür. Babası kızını ve yeni 

sevgilisini tanıştırmak için bir lokantada yemeğe davet eder. Babasının sevgilisinin küçük çocuğu 

lokantayı birbirine katınca tanışma pek güzel geçmez. Babasının sevgilisi ile tatile gidip kendini 

götürmeyeceğini öğrenen Feli babasından bunun karşılığında doğum günü partisi düzenlemesini 

ister. Babasının yardımı sayesinde arkadaşlarıyla güzel bir doğum günü partisi düzenleyen Feli 

annesinin düğününe hazırlanırken annesi bir anda sevgilisinden ayrılma kararı alır ve Viyana’ya 

geri döner. Burada Feli ile birlikte yaşamak ister. Fakat Feli düzeninin tekrar değişmesini 

istemediği için annesinin teklifini reddeder. 

2.10.1.6. Konuk Değil Baş Belası 

Eserde Ewald Mittermeier, romanın başkahramanı ve anlatıcısıdır. Ailesiyle Viyana’da 

yaşayan Ewald on üç yaşında ve İngilizce dersinden başarısızdır. Ablası Sybille on beş yaşında 

zeki ve başarılıdır. Ailesi Ewald’ın İngilizce sorununu çözmek için Oxford’da bir koleje gitmesine 

karar verir. Koleje gitmek istemeyen Ewald, ablasının yardımıyla ailesinin bu fikirden caymasını 

sağlar. 

Bunun üzerine ebeveynler öğrenci değişiminden yararlanarak altı haftalığına İngiliz bir 

öğrenciyi misafir etmek ister. Misafir edecekleri, terbiyeli, içine kapanık ve kitap kurdu Tom 

hasta olduğu için onun yerine kardeşi Jasper gelir. 

Evin kurallarına uymayan ve odasından pek çıkmayan bir çocukla karşılaşan aile ilk 

başlarda ne yapacağını bilemez. Ev halkıyla birlikte yemek masasına oturmayan, tek başına 

sürekli cips yiyip süt tüketen obur Jasper iki hafta boyunca banyo yapmadığı için baba 

tarafından zorla banyoya sokulur. Baba, Jasper’in sıkı bir yönetim ve otoriteye ihtiyacı olduğunu 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

39 

söyler. Anne ve baba, odası pislikten geçilmeyen ve zaman zaman evde çıplak dolaşan Jasper’ı 

kurallara uymadığı için geri göndermeye karar verir. 

Babasının aile gezilerine gitmeyen Ewald ve Bille babası tarafından eve kilitlenir. 

Telefonla kapıcıyı arayarak kapıyı açtıran Bille yanına arkadaşı Jasper’ı da alarak lunaparka 

gider. Ewald ve Bille ebeveynlerinin aksine Jasper ile iyi geçinirler. Jasper’ın yaşamıyla ilgili 

gerçekleri öğrenen kardeşler onu korumaya başlarlar. 

 Jasper doğmadan anne ve babası ayrılır. Bazen annesi bazen de babasıyla yaşayan Jasper 

anne ve babasının yeni evliliklerinden dolayı sıkıntı çeker. Annesinin yeni eşinin isteğiyle yatılı 

okula verilen Jasper defalarca okuldan kaçar. Bunları öğrenen Ebeveynlerin Jasper’e yaklaşımı 

değişir. Jasper’in sevdiği yemekleri yapan anne ve onun hoşuna giden çizgi romanlar getiren 

baba Jasper ile akşamları kâğıt oyunu oynar. Ailenin kendine güzel yaklaşımını karşılıksız 

bırakmayan Jasper evin kurallarına uymaya başlar. 

Jasper’a acıdıkları için onu mutlu etmeye çalışan anne ve baba Jasper birlikte tatil 

hazırlıkları yapar. Tatil için bol bol alışveriş yapılır. Yerli yersiz çocuklarına kızan hatta birine 

kızdığı için nedensizce diğerine de kızan baba kendi çocuklarına da kızmamaya başlar. Tatil 

hazırlıkları esnasında koleksiyon için biriktirdiği taşların kaybolmasına üzülen Jasper bir süre 

sonra taşlarına kavuşur. Jasper ile güzel bir tatil yapan aile Jasper’ı sevmeye başlar. Jasper ise 

Bille’e âşık olur.  

Floransa’da tatil yapan Jasper aldığı mektupla Ailesinin Roma’da tatil yapacağını öğrenir 

ve Roma’ya gitmeye karar verir. Otelde ailesini bulan Jasper üvey annesi Mary’nin kendisiyle 

konuşmak istememesi üzerine çok üzülür ve tüm aile tatili yarıda kesip evlerine döner.  

Jasper’e her geçen gün kanları ısınan ebeveynler Jasper’i kızları Bille ile nişanlarlar. 

Çocuklar ise hem Jasper’i hem de kendilerini sürekli yönetmeye çalışmayan ebeveynlerinin 

değişmeye başlayan tavırlarını beğenirler. 

2.10.1.7. Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk 

El dokumaları yapıp bir şirkete satan Bayan Bartolotti kendi başına yaşar ve internetten 

alışveriş yapmayı çok sever. Tertip ve düzeni sevmeyen istediği gibi giyinen Baratolotti zaman 

zaman da kendisine hiç lazım olmayan şeyler sipariş eder. Bir gün postacı içinde çocuk olan bir 

kutu getirir. Kendisinin böyle bir sipariş vermediğini söyleyen Bayan Bartolotti şefkate ihtiyacı 

olan ve konserve kutusundan çıkarken yorulan çocuğu yatağa yatırır. Çocuk uyurken dışarıya 

çıkar ve ona giyecek eşyalar alır. 

Konrad uyandıktan bir süre sonra eve gelen Bartolotti Konrad’ı öpmek için havaya 

kaldırır ve bu davranışın doğru olup olmadığını bilmediği için öpmekten vazgeçip tekrar yere 

koyar. Konrad ise evde uslu durduğunu, hiçbir şey kırmadığını ve öpülmeyi hak ettiğini söyler. 

Alışverişten annesinin fazla eşya aldığını gören Konrad ona savurgan olmanın doğru olmadığını 
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ifade eder. Yedi yaşında bir oğlan çocuğunun nasıl davranması gerektiğini bilmeyen Bartolotti 

çocuğa gerekli bilgi ve becerilerin yüklenmiş olması sebebiyle fazla bir sıkıntı çekmez. Konrad’a 

göre yedi yaşında bir çocuk kışın dondurma yemez, ailesine ev işlerinde yardım eder, oyununu 

oyun köşesinde oynar, anneleri konuşurken susar. 

Her cumartesi Bay Egon ile arkadaşlık eden Bartolotti, Konrad ile Egon’u tanıştırır. Bay 

Egon Konrad’ın geri gönderilmesi gerektiğini ifade eder ama onu bir süre izledikten sonra bu 

fikrinden vazgeçer. Hayranlıkla Konrad’ı izleyen Egon, şeker yemeyen, yatma vakti gelince yatan 

bu harika çocuğa baba olmak ister. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve ona daha iyi 

imkânlar sunmak isteyen Bartolotti bu teklifi kabul eder. Bay Egon ayrıca bir çocuğun ciddi 

sorumluluklar istediğini ve Bartolotti’nin de değişmesi gerektiğini ifade eder. Değişmeye pek 

niyeti olmayan Bartolotti; doğru, dürüst, düzenli, mantıklı, terbiyeli, ev kadını vb. kelimeleri pek 

sevmez. 

Konrad’ı ikinci sınıfa yazdırmayı düşünen Bartolotti üst komşusundan Konrad’ın 

incelemesi için bir süreliğine kitap ister. Bay Egon Konrad’a bu kitaptan sorular sorar. Konrad bu 

soruları hızlı ve doğru bir şekilde cevaplar. Bunun üzerine Konrad’ın sınıf bölümü boş olan 

karnesini doldururlar ve Konrad’ı üçüncü sınıfa yazdırırlar.  

Konrad ve arkadaşları Kitti’nin doğum gününü kutlamak için bir araya gelirler. Sınıf 

arkadaşı Anton Kitti’yi kıskandığı için Konrad’a kötü davranır. Arkadaşlarının Konrad ile dalga 

geçmesine ve ona sataşmasına kızan Kitti, Florian’ın Konrad’a yumruk atması üzerine o da 

Florian’a yumruk atar. Bay Egon ise Kitti’nin terbiyesiz bir çocuk olduğunu düşündüğü için 

Konrad ile arkadaşlık yapmasına pek sıcak bakmaz fakat Bartolotti bu duruma karşı çıkar.  

Kitti her gün okula Konrad ile gider ve okul çıkışı ise dersleri aynı saatte bittiği 

zamanlarda Konrad ile okuldan döner.  Florian ise Kitti’nin olmadığı zamanlarda okul dönüşü 

Konrad’ın arkasından ufak taşlar atar, karnını yumruklar ve çelme atar. Sınıftakiler de bu 

duruma göz yumar çünkü öğretmenlerinin sürekli onu örnek göstermesi ve Konrad’ın bütün 

derslerden başarılı olması sebebiyle kimse Konrad’ı sevmez. Konrad’ın niçin böyle davrandığını 

ve sırlarını bilen Kitti ise sürekli onu korumaya çalışır.  

Bir gün fabrikadan bir yetkili Bartolotti’yi arar ve çocuğun yanlışlıkla kendisine 

gönderildiğini söyler ve iade edilmesini ister. Konrad’ı geri verme fikrine karşı olan annesi, 

babası ve çok sevdiği arkadaşı Kitti Konrad’ın fabrika ayarlarını bozarlar yani ona kötü 

davranmayı öğretirler. Konrad’ın fabrika bozuk olduğunu gören fabrika yetkilileri ve onu almak 

isteyen aile çocuğu almaktan vazgeçer.  

2.10.1.8. Kim Takar Salatalık Kralı 

Romanın başkahramanı Wolfgang on iki yaşında ve orta ikinci sınıfa gider. Viyana’da 

anne, baba, bir kız kardeş, bir erkek kardeş ve büyükbabasıyla birlikte yaşar. Ebeveynleri kırk 
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yaşında olup babası bir taşıt şirketinde sigortacı, annesi ise ev hanımıdır. Wolfgan’ın Ablası 

Martina lise ikinci sınıfa gitmekte ve okul derslerinde başarılıdır. Kardeşi Niki ilkokula gider ve 

marangoz olmayı düşündüğü için okul derslerini pek önemsemez. Yetmiş yaşlarında olan büyük 

baba ise emekli aylığı ile torunlarına yardım eder.  

Wolfgang ve Niki okul derslerinin kötü olmasından dolayı hem öğretmenleriyle hem de 

ebeveynleriyle sıkıntı yaşar. 

Bir pazar günü hep birlikte kahvaltı yapan aile mutfaktan gelen ses ile irkilir. Mutfakta 

salatalık ve kabak karışımı elli santimetre boyunda, elleri beyaz eldivenli, ayak tırnakları kırmızı 

ojeli ve kafasında taç olan bir yaratık görürler. Masanın üstünde oturan bu tuhaf yaratık herkesi 

şoka uğratır. Oturduğu yerden adının İkinci Kral Kumi-Ori olduğunu söyleyen yaratık evdekilere 

elini öptürmeye kalkışınca evdekiler tarafından soğuk karşılanır. Evdekilere isyankâr halkı 

tarafından kovulduğunu, halkının çok yakında pişman olup kendini geri götüreceğini ve sığınma 

talep ettiğini söyleyen Salatalık Kral yorgunluktan oracıkta uyuyakalır. Bir bebek arabasına 

yatırdıkları Salatalık Kral arabada uyurken baba gizlice fotoğraflarını çekip bu durumu 

gazetelerde haber yapmak ister ama çektiği fotoğraflarda Kral’ın fotoğrafı bir türlü çıkmaz. Baba 

hariç kimsenin sevmediği ve evde istemediği Kral’ı baba kendi odasında misafir eder ve ona çok 

kibar davranmaya özen gösterir. Halkının aptal ve ne yapacağını söyleyen biri olmadan 

yaşayamayacağını ifade eden Salatalık Kral bütün eski evlerin kilerlerinde bir krallık 

bulunduğunu ve bu krallıkların salatalık-kabak kralları bulunduğunu ifade eder.  

Evdekilerin eşyalarını saklayıp evdekileri önemli gizli bilgi ve belgeleri babaya vermekle 

tehdit eden Salatalık Kral ev halkına şantaj yapmaya başlar. Babanın gözetip kolladığı Salatalık 

Kral iletişim problemi yaşayan ailenin sıkıntılarını daha da artırır.  

Wolfgang öğretmeninin ceza niteliğinde verdiği ve babasına imzalatması gereken 

ödevleri babasından korktuğu için bir türlü imzalatamaz. Her geçen gün ödev ve imza sayısı 

artan Wolfgang düşünde bile matematik öğretmenini görür.  Ablasının yardımıyla matematikten 

iyi not almayı başaran Wolfgang babasından ve öğretmeninden azar işitmekten kurtulur.  

Salatalık Kral’ın evdeki uzun misafirliğinden sıkılan Wolfgang, Kral’ın bahsettiği kilerde 

yaşayan halkı bulur ve çocuklar için okul, spor sahası ve belediye binası yapmak isteyen Kumi- 

Ori halkına yardım eder. Onlardan Salatalık Kral’ın Kumi-Ori halkına eziyet ettiğini ve halkı 

açken kendinin lüks içinde yaşadığını öğrenir.   

Babayı halkını yok etmesi için müdürlük ve araba gibi vaatlerle kandıran Salatalık Kral 

gerçeklerin ortaya çıkmasıyla evin küçüğü Nik tarafından evden kovulur. Salatalık Kral’ın evden 

gitmesiyle işler yoluna girer. 
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2.10.1.9. Lollipop 

Ebeveynleri ayrı yaşayan Lollipop annesiyle yaşar. Ayda bir kez öğleden sonra babası ile 

görüşse de bu buluşmalar çok keyifli geçmez. 

Asıl adı Victor Emanuel Meir olan Lollipop Victor’u büyük babasından, Emanuel’i de 

vaftiz babası olan amcasından alır. Adından memnun olmayan Victor Emanuel Meier aile 

fertlerine yeni bir isim aramalarını söyler. Victor bir gün sevdiği arkadaşı Karışık Otto’nun 

dükkânında patates çuvalının üzerinde oturup çok sevdiği lolipoplardan birini yalarken arkadaşı 

ona: “Hey, Lollipop, ne düşünüyorsun böyle kara kara ?” deyince artık adı Lollipop olur. Lollipop 

dışında bir isimle çağıranlara dönüp bakmaz. 

İyi bir dosta ihtiyacı olduğunu söyleyen Lollipop her akşam yatmadan önce karşı 

apartmanın ikinci katının penceresinde sekiz yaşında sarı saçlı çelimsiz bir çocuk görür, dışarıda 

hiç karşılaşmadığı bu çocuğun en iyi dostu olmasını hayal eder. Çocukla tanışmak için kapılarına 

kadar gider ama kapıyı çalmaya cesaret edemez. Arkadaşına yardım etmeye söz veren Karışık 

Otto çocuğun adının Tommi olduğunu ve Tommi’nin her sabah ailesiyle birlikte tavuk dükkânına 

gittiğini söyler. Tommi ile tanışmak isteyen Konrad tavukçu dükkânına girer ve bir yumurta 

kolisi alarak dükkândan çıkar. İkinci gün tekrar gittiği dükkândan bu defa bir kaz boyunu alır. 

Aldığı kaz boynunu evin çöpüne atan Lollipop bu yüzden annesiyle tartışır. 

Her gün arkadaşını görebilmek umuduyla tavukçuya giden Lollipop sürekli alışveriş 

yaptığı için sıkıntı çeker. Onun tuhaf davranışlarına kızan anne Lollipop’u sıkıştırarak olanları 

öğrenir ve ona Tommi ile tanışması için mektup yazmasını önerir. Fakat bunu da yapmak 

istemeyen Lollipop için ara sıra kullandığı gizemli yolu denemekten başka çare yoktur. Lollipop 

tesadüfen keşfettiği bu yolu denemek için yeşil renkli bir lolipop alır, onu iki tarafından incecik 

oluncaya kadar yalar. Sonra bu ince şeffaf lolipopu gözüne tutarak kime bakarsa ona istediğini 

yaptırır. Karışık Otto’nun dükkânına girip lolipopunu iyice yaladıktan sonra tavukçu dükkânına 

girer ve gözüne tuttuğu lolipop ile Tommi’nin babasına bakar. Bu sayede arkadaşı ile tanışma 

fırsatı bulur. Fakat sürekli domino oynayan ve Miki Fare’den başka bir şey okumayan 

arkadaşından çabuk sıkılır. 

Büyük annesi ve annesi evde olmadığı zamanlar mutfak işlerini paylaşmak zorunda 

kalan Lollipop ve ablası zaman zaman bu yüzden kavga ederler. 

Daha önce bir elektronik firmasında temizlikçi olan büyük anne şimdi Bayan 

Hofstetterlerin evinde hizmetçi olarak çalışır. Lollipop ve ablası hem annelerinden hem de 

büyük annelerinden harçlık alır. Önceleri Lollipop’a rahat yeten harçlık Lollipop’un kız 

arkadaşının olmasıyla birlikte yetmemeye başlar. Çünkü arkadaşı Eveline sürekli Lollipop ile 

birlikte bir şeyler yer ve hesabı Lollipop’a ödetir. Eveline kaybetmemek için arkadaşlarından 

borç alan, büyük annesinin siparişlerinden para çalan Lollipop parası bitince arkadaşı tarafından 

terk edilir. 
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Doğum günü 25 Aralık’a yani Noel pastası ve hediyelerinin olduğu güne denk gelen 

Lollipop bunu haksızlık olarak değerlendirir ve doğum gününü 1 Nisan’da kutlamaya karar verir. 

Doğum gününü çocuklarla yani arkadaşlarıyla kutlamak isteyen Lollipop hiç kimsenin hediye 

getirmesini istemez. 1 Nisan’da apartmanın arka bahçesindeki bahçeyi süsleyip, pasta kesip 

eğlenirler. Doğru hareketleri yapıp, yalan söylemeyince yeşil şekerlere gerek olmadığını fark 

eden Lollipop yeşil şekeri kullanmamaya karar verir. 

2.10.1.10. Susi’nin Gizli Günlüğü 

Susi’nin Gizli Günlüğü adlı kitapta kitapta olaylar Susi’nin gözünden ele alınır. Susi’nin 

Tiroller’de oturan büyük annesi ziyaretine gelir ve ona bir günlük defteri getirir. Susi kilitsiz olan 

bu deftere gizli kalması gereken düşünceleri yazmayı uygun bulmaz çünkü defteri annesinin 

bulması halinde okuyup babasına da anlatacağını düşünür. 

Susi okulun açılmasına derslerden ötürü pek sevinmese de arkadaşlarını göreceği için 

biraz heyecanlıdır. Okula başladığı gün annesiyle kıyafet hususunda tartışan Susi sabahleyin hiç 

sevmediği arkadaşı Paul ile bir süre oturur ve ders vaktinin gelmesiyle birlikte okula doğru yola 

çıkarlar.  Yolda arkadaşı Ali’ye rastlayan Susi onu Paul ile tanıştırır. Fakat Paul Ali’den 

hoşlanmaz ve ona hakaret eder. Kendini övmeyi seven Paul, arkadaşlarına sık sık yalanlar söyler. 

Okula varınca öğretmen geveze oldukları için Paul ve Susi’yi en ön sıraya oturtur. Paul ile 

oturmak istemeyen Susi öğretmeniyle konuşması için annesinden yardım ister fakat anne 

yardım etmez. Annesinin Paul ile olan arkadaşlığında ısrar etmesine kızan Susi, Paul’ün sürekli 

yanında olmasından rahatsız duyar am bu rahatsızlığını ona söyleyemez. 

Susi okul çıkışı Ali’yi evinde misafir eder. Birlikte yemek yiyip ders çalıştıktan sonra Paul 

çıkagelir. Ali ile Susi’nin arkadaş olmasından rahatsız olan Paul, Ali ile kavga başlatır. Annenin 

araya girmesiyle kavga biter. 

  Yabancı bir ülkeden gelen Ali’yi çok seven Susi ve ailesi Ali’nin ailesine yiyecek, giyecek 

ve oyuncak yardımı yapar. Paul ise okulda bu defa Aleksander ile kavga eder. Ebeveynleri ayrı 

yaşayan Paul Okulu ve arkadaşlarını sevmediği için okula gitmek istemez ve ısrarla ilgisiz ve 

şiddet yanlısı babasının yanında yaşamak için planlar yapar.   
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın problemine uygun olarak seçilen araştırma modeli, evren ve 

örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin analiz edilmesi ile ilgili bilgiler alt başlıklarla 

verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitaplarını toplumcu gerçekçilik 

açısından değerlendirmek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. “Nitel araştırma dünyayı 

görünür hale getiren bir dizi yorumlayıcı, materyal uygulamalarından oluşur. Bu uygulamalar 

dünyayı; alan notları, mülakatlar, konuşmalar, fotoğraflar, kayıtlar ve araştırmacı günlüklerini 

içeren bir temsiller serisine dönüşür.” (Creswell, 2018, s. 43). Nitel araştırma yöntemlerinde 

yaygın olarak betimsel analiz kullanılır. Betimsel analizde yorumlanan veya özetlenen veriler 

belirli başlık ve temalarla sınıflandırılarak okuyucunun anlamlandırabileceği şekilde ifade 

edilmelidir (Baltacı, 2017).  Çalışmada Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitapları 

doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiş araştırmaya yönelik kodlar içerik analizi tekniği ile 

analiz edilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu çalışmanın evrenini Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitapları 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in aşağıdaki tabloda 

yer alan kitaplarından oluşmaktadır. 

Tablo 3.1.  
Araştırmada İncelenen Kitaplar    
ISBN Yazar Adı Kitap Adı Sayfa 

Sayısı 
Yayınevi 

978-9944-717-88-5  Behiç Ak Akvaryumdaki Tiyatro  104 Günışığı  
978-605-9405-35-5 Behiç Ak Bulutlara Şiir Yazan Çocuk 160 Günışığı 
978-605-9952-96-5 Behiç Ak Çatıdaki Gezegen 180 Günışığı 
978-605-9952-24-8 Behiç Ak Eve Giden Küçük Tren 144 Günışığı 
978-9944-717-65-6 Behiç Ak Galata’nın Tembel Martısı 92 Günışığı 
978-605-4603-25-1 Behiç Ak Geçmişe Tırmanan Merdiven 90 Günışığı 
978-605-4603-94-7 Behiç Ak Postayla gelen deniz kabuğu  160 Günışığı 
978-9944-717-28-1 Behiç Ak Vapurları Seven Çocuk 95 Günışığı 
978-605-9952-77-4 Behiç Ak Bebek Annem  164 Günışığı 
978-605-4603-61-9 Behiç Ak Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği 104 Günışığı 
798-975-6227-20-6 Christine 

Nöstlinger 
İşte Şimdi Hapı Yuttum 192 Günışığı 

978-605-4603-31-2 Christine 
Nöstlinger 

Saklı Miras  177 Günışığı 

978-975-6227-56-5 Christine 
Nöstlinger 

Kağıt Uçakla Gizli Gizli Macera  249 Günışığı 

978-605-4603-70-1 Christine 
Nöstlinger 

 Curcuna Evi 217 Günışığı 
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978-975-6227-00-8 Christine 
Nöstlinger 

 Hadi Ama Baba 208 Günışığı 

978-975-8142-90-3 Christine 
Nöstlinger 

 Konuk Değil Baş Belası 166 Günışığı 

978-975-8142-85-9 Christine 
Nöstlinger 

 Konrad ya da Konserve 
Kutusundan Çıkan Çocuk 

175 Günışığı 

978-975-6227-75-6 Christine 
Nöstlinger 

Kim Takar Salatalık Kral’ı 158 Günışığı 

978-975-8142-96-5 Christine 
Nöstlinger 

 Lollipop 103 Günışığı 

978-975-6227-10-7 Christine 
Nöstlinger 

Susi’nin Günlüğü 62 Günışığı 

3.3. Veri Toplama Yöntemi 

Bu çalışma Nitel bir araştırma yöntemi olan doküman incelemesi yoluyla yapılmıştır. 

Doküman incelemesi bir çalışmada araştırılan olay ve olgularla ilişkili bilgi ve belgelerin ayrıntılı 

bir biçimde incelenmesi ve incelenen verilerden hareketle yeni bir bütünlük oluşturulması 

olarak ifade edilir (Creswell, 2002). 

3.4. Verilerin Analiz Edilmesi 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi 

verilerin kodlanarak kavramlara dönüştürüldüğü veya kavramlar arası ilişkilerin ortaya 

çıkarıldığı bir yöntemdir. Araştırmacının topladığı verilerden hareketle probleme dair temaları 

bularak ulaştığı verileri okurun anlayabileceği sistematik yapılara dönüştürmektir (Baltacı, 

2017; Şimşek ve Yıldırım 2011). Bu çalışmada Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk 

kitaplarından veri toplanmadan önce bir kod listesi oluşturulmuştur. Verilerin anlamlandırılarak 

araştırmacı tarafından isimlendirilmesi işlemine kodlama denir. Kodlama süreci toplanan 

bilgileri sınıflandırmayı, incelemeyi ve karşılaştırmayı gerekli kılar (Merriam ve Grenier, 2019; 

Miles ve Huberman, 1994; Patton, 1990).  

Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitaplarında veri incelemesi yapılmadan önce ön 

okuma yapılmış ve eserlerdeki kodlar tespit edilmiştir. Kodlama bir çalışmanın temelini 

meydana getiren kuramsal çerçevenin bulunduğu durumlarda veri analizi yapmadan önce bir 

kod listesinin oluşturulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışmada da Behiç Ak ve 

Christine Nöstlinger’in çocuk kitapları Toplumcu Gerçekçilik açısından incelenmiş ve Toplumcu 

Gerçekçilik ile ilgili dokuz kod belirlenmiştir.  Bu kodlar şunlardır: 

1. İdealize tip 

2. Hayat tarzı/değişim 

3. İletişim 

4. Teknoloji 

5. Doğaya duyarlılık 

6. Tüketim/Metalaştırma 
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7. Otorite 

8. Olumlu tip  

9. Olumsuz tip 

Belirlenen kodlara göre incelenen Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitaplarında 

bulgular tespit edilmiş, kodların frekans değerleri verilmiştir. Bu verilerden hareketle kodlar 

yorumlanmıştır. 
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4. BULGULAR  

Bu çalışmada Behiç Ak ve Christine Nöstlinger’in çocuk kitapları Toplumcu Gerçekçilik 

açısından incelenmiştir. Behiç AK’ın yazdığı “Akvaryumdaki Tiyatro”, “Bulutlara Şiir Yazan 

Çocuk”, “Çatıdaki Gezegen”, “Eve Giden Küçük Tren”, “Galata’nın Tembel Martısı”, “Geçmişe 

Tırmanan Merdiven”, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”, “Vapurları Seven Çocuk”, “Bebek Annem”, 

“Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” eserleri içerisinde hayat tarzı-değişim, iletişim, teknoloji, tüketim-

metalaştırma, doğaya duyarlılık kodları tespit edilmiştir. Christine Nöstlinger’in yazdığı “İşte 

Şimdi Hapı Yuttum”, ”Saklı Miras” ,”Kağıt Uçakla Gizli Gizli Macera”, “Curcuna Evi”, “Hadi ama 

Baba”, “Konuk Değil Baş Belası”, “Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk”, “Kim Takar 

Salatalık Kral’ı” “Lollipop”, “Susi’nin Günlüğü” adlı çocuk kitapları içerisinde otorite, olumlu tip 

ve olumsuz tip kodları tespit edilmiştir.   Her iki yazarın kitabında idealize tipler belirlenmiştir. 

4.1. Behiç Ak’ın Eserlerinde Toplumcu Gerçeklik 

Günümüz çocuk kitabı yazarlarından olan Behiç Ak gerek kitaplarında ele aldığı konu 

gerek konuyu ele alış biçimi bakımından toplumcu gerçekçi bir yazardır. Toplumun aksayan 

yönlerini toplumsal bir duyarlılıkla ele alan yazar aynı zamanda ideal olanı da topluma 

göstermiştir. Eserlerinde günümüz toplumunu olumsuz etkileyen hızlı değişim, şehirleşme ve 

teknolojinin getirdiği sorunlar ele alınmıştır. 

4.1.1. İdealize Tip 

Toplumcu gerçekçi eserde yazar sıradan tipin yanında ideal tipe de yer verir. Toplumcu 

gerçekçi yazarın görevi halkı bilinçlendirmek, ona belirli bir ideolojiyi aşılamak olduğu için 

yazarın başkahramanı ideal tiplerden oluşur. Başkahraman herkesin öykünmesi gereken, 

idealleri uğruna mücadele eden örnek bir tiptir. Sovyet yazar bu idealize tipi şöyle ifade 

etmektedir: “Öyle yükseklikte bir insan ki onun üzerinden bakınca geleceği görürsünüz. Onda hiç 

kusur yoktur, varsa da çok azdır. İdeolojik inanç, cesaret, fedakârlık, saygı vs. niteliklere sahiptir 

ve içlerinde en önemlisi, amaca doğru atılışıdır. Onun inancında en ufak kuşku yoktur. En zorlu 

görevlere gözü kapalı atılır ve tüm zorlukların üstesinden gelir.” (Sinyavski, 1967, s. 34). Okurun 

öykünmesi gereken bu tip gerekli bilgi donanımına sahip olup" güzel olanı, doğru olanı topluma 

anlatmak için yola çıkar ve halkı bilinçlendirmek için umutsuzluğa düşmeden mücadele verir. 

Toplumun içinden olan kahraman toplumu örgütler, topluma doğru bilinci aşılamaya çalışır.  

Yazarın “Çatıdaki Gezegen” adlı eserinde kitabın ana kahramanları Serdar ve Ceren 

okuyucunun öykünmesi gereken karakterledir. Şehrin bozuk düzeninden, internetten ve 

teknolojiden kurtulmak için çatı katına çıkarlar. Çatı katında bol kitap okuyup şiir yazan 

kahramanlar teknolojiden uzak durmaya özen gösterirler. İnsanların duygularını yitirdiğini, 
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teknolojinin esiri olduğunu ifade eden Ceren ve Serdar çatı katını insanların kurtuluşu için bir 

mekân olarak görmektedirler çünkü çatı katı ideal yaşam alanıdır.  

“Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” adlı eserde başkahraman Sevgican hayata farklı açılardan 

bakan, diğer çocuklar gibi yağmurdan şemsiyeyle korunmak yerine doya doya yağmur altında 

ıslanan, çamurlara batan çizmelerinde hayatının izlerinin olduğu düşüncesiyle ayakkabılarını 

dahi boyamayan İdeal bir tiptir. Postacının mektup yerine horoz taşıdığını gören Sevgican 

arkadaşlarıyla mektuplaşmaya karar verir. Fakat bu fikrin ayın yaratıcı projesi kapsamında 

arkadaşları tarafında dile getirildiğin görünce mektuplaşma fikrinden vazgeçer. İnternetin ve 

teknolojinin insanların üretim ve tüketim biçimlerini olumsuz etkilediğini düşünmekte ve bu 

düşüncesinden dolayı şiirlerini internette paylaşmaktan vazgeçmektedir.   

 “Eve Giden Küçük Tren” adlı eserde başkahraman Münevver Hanım hayallerini 

gerçekleştirmek için köyüne döner. Münevver Hanım; değerlerini, umudunu, yitirmiş, üretmeyi 

bırakmış ve ferdiyetçi bir yaşam tarzını benimsemiş olan köy halkını örgütleyerek maden 

ocağının ve köylünün üretmekten keyif aldığı ve dayanışma içerisinde yaşadığı o güzel günlere 

dönmesi için mücadele eder. Köydeki eski tren yolunu tamir etmek için tüm köyü seferber eden 

Münevver Hanım sayesinde köylü üretmeye başlar. Birlikte üretmeye başlayan köylü 

ferdiyetçiliği terk eder.  

“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde Sude’nin annesi hem kızının hem de toplumun 

internet bağımlısı olduğunu, internetin onları esir aldığını görür. Anne ve babaların çok 

çalışmaktan çocuklarını internetin kucağına ittiğini gören idealize kahraman Sude’nin annesi bu 

sorunu çözmek için oyun korsanlarıyla iş birliği yapar ve kızını ve diğer internet bağımlısı 

çocukları doğaya yönelmesini sağlayarak internet bağımlılığından kurtarır.        

“Galata’nın Tembel Martısı” adlı eserde idealize tip yine teknolojiden hoşlanmayan, 

kendini veteriner annesiyle birlikte sokak hayvanlarının dertlerine ve tedavilerine adamış 

Hülya’dır.  Kitap okumayı seven bir babanın ve kendini sokak hayvanlarının tedavisine adamış 

veteriner bir annenin kızı olan başkahraman Hülya teknolojiden ve internetten hoşlanmadığı 

için haberleşme aracı olarak güvercinleri kullanmaktadır. Hülya sokak hayvanlarının dilinden 

çok iyi anlamakta ve onların sorunlarını çözmek için mücadele etmektedir. Galata Kulesi’ndeki 

ebabil kuşu yavrularının hayatını kurtaran Hülya insanlar tarafından beslendiği için tembelliğe 

alışan ve uçmayı unutan martıya da tekrar uçmayı öğretir. 

“Geçmişe Tırmanan Merdiven” adlı eserin başkahraman olmayan, ancak kurguda bütün 

kahramanların onu örnek aldığı idealize tip Seyfettin Sarıgöl adlı bir yazardır. Zengin olmasına 

karşın, eserde minimalist yaşamı tercih eden yazar geçmişiyle bağ kurmak için çocukluğunda 

yaşadığı semte ve köşke taşınır.  Köşkün sadece çatı katını kullanan, sürekli okuyan ve yazan 

yazar sayesinde mahallede bulunan okulun öğrencileri de yazmaya başlar.               



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

49 

“Akvaryumdaki Tiyatro” adlı eserde marka delisi bir dünyada yaşamak istemediği için 

şehri terk edip köye yerleşen Martin dünyanın sürüklendiği tüketim ve marka düşkünlüğüne 

karşı çıkıp, kendisini doğal bir köy yaşamına adayacak kadar idealize bir tiptir. Martin, 

İngiltere’den gelen birçok ünlü gibi doğal güzelliklerini çok sevdiği bir köye yerleşir. Köyün 

meşhur olup güzelliklerini yitirmesini istemeyen Martin köye gelen yönetmenin kafasını 

karıştırır ve köyde film çekilmesine engel olur.  

“Vapurları Seven Çocuk” adlı eserde Meliha Hanım yüz yıllık eski ahşap bir yalıda yaşar 

ve büyük paralar teklif edildiği halde yalıyı satmaz. Eski ahşap yalısını yaşamın izlerini görmek 

için boyatmayan, evinde ninesinin çeyizinden kalma eskimiş mobilyalarını değiştirmeyen Meliha 

Hanım tüketimi sevmeyen, doğaya saygılı, komşularıyla keyifli zamanlar geçiren, onlara ud çalan 

idealize bir karakterdir. Meliha Hanım mahalleyi terk edince mahallenin güzellikleri kaybolur. 

Tüketim artar, iletişim azalır, eski güzel vapurların yerini yenisi alır. Meliha Hanım’ın mahalleye 

dönmesiyle mahalle kaybettiği güzelliklerine kavuşur.  

 “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı eserde idealize tip olan Ali tüketim toplumunun 

hızından ve insanları birbirinden uzaklaştırdığından dert yanmaktadır. Bunun için teknolojiden 

uzaklaşmaya karar verir. Ali’nin dedesi ise tüketimi çok seven, bir kullandığı eşyayı bir daha 

kullanmayan, eşyaların ömrünü azaltma mühendisi amcasına inat eşyaları değiştirmek yerine 

tamir etmeyi tercih eden ve çok tüketmekten hoşlanmayan biridir.  

“Bebek Annem” adlı eserde ideal tipler olan Ziya’nın annesi Dilara Hanım apartmanda 

örgü kursu vermektedir. Apartman yaşamından sıkılan, çevresiyle iletişimini koparan ve 

sosyalleşmeye ihtiyaç duyan apartman sakinleri de bu kursa katılırlar. Dilara Hanım örgü 

kursunda üretmeyi, israf etmemeyi öğretirken Abidin Bey ve Saniye Hanım’ın asıl amacı 

apartman sakinlerini bir araya toplamak ve kaybolmuş iletişimi sağlamaktır.  

Eserin ana kahramanlarından Ziya okul arkadaşlarından farklı bir çocuktur. Kimseyle 

itişmeyen, kafa ütülemeyen, kendini göstermeye çalışmayan ve güzel mandolin çalan Ziya’yı 

davranışlarından ve becerilerinden dolayı öğretmenleri de çok sever.  

Yazarın incelenen eserlerinin tamamında ideal tipte karakterler mevcuttur. Bu 

karakterler ya bozulan düzeni onarmak ya da yeni bir düzen kurmak için toplumu örgütleme 

çabası içerisindedirler. 

4.1.2. Değişim/Yabancılaşma, Hayat Tarzı 

İnsanların hayatı algılama ve bu algıyı davranışlarına yansıtma biçimine hayat tarzı 

denir. Yaşam tarzı kavramı, insanların inançları, yaşadıkları mekân, davranışları, yeme ve içme 

biçimleri, giyimleri gibi hayatın birçok yönünü içine alan kapsamı geniş bir içeriğe sahiptir 

(Wilkie, 1994, s. 344). İnsanların yaşadığı toplumun toplumun bu geniş alanın biçimlenmesinde 

önemli bir rolü vardır.  Toplumdan doğruyu, yanlışı ve ahlaki olanı öğrenen insanın algılamada 
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ve yaşamadaki farklılıkları hayat tarzını oluşturur. Toplumcu gerçekçi edebiyat toplumların 

hayat tarzının değişmesini, yozlaşmasını ve birtakım geleneklerin terk edilmesini toplum için bir 

sorun olarak görmektedir. 

Toplumcu gerçeklik, toplumun sahip olduğu değerleri toplumu var eden önemli bir 

unsur olarak görmekte ve bu değerlerin yitirilmesini de toplumsal yozlaşma olarak ele 

almaktadır.   

  Yazarın incelenen tüm eserlerinde teknolojinin insan yaşamında meydana getirdiği 

değişim ele alınırken “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”,  “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği”, “Bulutlara Şiir 

Yazan Çocuk”, Galata’nın Tembel Martısı” ve “Çatıdaki Gezegen” adlı eserlerde internetin de 

insan yaşamına etkisi anlatılmıştır.  

 Yazarın “Çatıdaki Gezegen” adlı eserinde çatı katı yitirilen değerlerin ve değişen hayat 

tarzının yaşamaya devam ettiği bir alandır. Eserde annesi ve babasının evden okula, okuldan eve 

bir paket gibi taşıdığı Serdar mahallesine ve sokağına yabancı, sıradan, kentli bir çocuktur. Bir 

pazar günü anne ve babasının evde temizlik yaptığı sırada apartman arkadaşı Ceren ile çatı 

katına, bambaşka bir gezegene, çıkar. Şairler, hikâyeler, canı sıkılan çocuklar hatta Don Kişot bile 

çatıya çıkar. Çatıdaki eski bir seyir defteri ise kahramanları yepyeni düşünceler ve maceralar ile 

adeta büyülemektedir. Çatıda insanların artık kullanmadığı, terk ettiği eşyalar vardır. Bu 

eşyaların yanında romanlar, hikâyeler, ansiklopediler ve çoğunluğunu şiir kitaplarının 

oluşturduğu bir de kütüphane vardır. Çatıdaki hayat apartmanlardaki ve sokaktaki hayattan 

bambaşka bir hayattır. Tam elli üç yıl önce keşfedilen çatıda insanların kitap okumak, muhabbet 

etmek için vakitleri boldur. Çatı katı topluluğu giydikleri eski model şapkalar ve kendine has 

kuralları ile apartmanda yaşayanlardan farklı bir yaşam sürme çabasındadırlar. Bir gün çatıya 

çıkan Serdar bir merdivenle daha önce hiç çıkmadığı sokağa çıkar ve insanların arasına karışır. 

Sokak anne ve babası için insanların öldürüldüğü, organlarının çalındığı tehlikeli bir yerdir ama 

Serdar sokağın hiç de öyle olmadığını sokakta top oynayarak akran gruplarıyla iletişime geçerek 

öğrenir.  

  Şehirleşme ve teknoloji insanların yaşam şeklini, beklentilerini ve zamanı kullanma 

biçimini değiştirmektedir. Doğadan, kitaplardan ve birbirinden uzaklaşan insanların hayata 

bakışı ise kendilerinden önce yaşayan nesillere benzememektedir. Eserin kahramanı Serdar’a 

göre internet öncesi yaşam bugünkü yaşamdan farklıdır ve insanların okumak için zamanı 

çoktur.  İnternet öncesi döneme ait eşyalarla dolu olan çatı katında “İnsanların zamanı bolmuş. 

Oynamaya; şiir, hikâye ve roman okumaya; gazetelerin bulmacalarını çözmeye vakit 

ayırabiliyorlarmış.” (ÇG, s. 46). Çatı katına çıkarak çok zamanı olan dünyayı keşfeden Serdar ve 

Ceren interneti ve televizyonu terk ettikleri için kitap okumaya ve muhabbet etmeye yeterince 

zaman bulmaktadırlar. Çatı katı Serdar ve Ceren gibi şehir yaşamının sıkıntısından bıkmış birçok 

çocuğun ve yetişkinin hayatını da değiştirmiştir. Çatı katı çevresine yabancılaşmış, kitap 
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okumayı, şiir yazmayı unutmuş insanlara tekrar bu güzellikleri kazandırmıştır. Çatı katı şehrin 

bozulmuş yaşam tarzının aksine ideal yaşam alanıdır. 

   “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” adlı eserde teknolojiyle birlikte fotoğrafçılık ve postacılık 

gibi bazı mesleklerin değer kaybetmesi hatta mesleğin işlevini yitirmesi dolayısıyla teknoloji ve 

internetin hayatı algılama ve yorumlama şeklini değiştirmesi ifade edilmektedir.  

Postacının posta ve mektup yerine horoz taşıdığını gören Sevgican insanların mektup 

yazmadığını fark eder ve derste ayın projesi olarak mektup yazma fikrini dile getirmek ister. 

Fakat arkadaşı bu fikri kendinden önce bulduğu için Sevgican da şiir yazıp internette 

yayımlamaya başlar. Paylaştığı şiirlerin içeriğine bakılmadan sanal dünyanın beğeni sayısına 

göre yorumlandığını görünce artık şiirlerini sosyal medyada paylaşmaktan vazgeçer ve şiirlerini 

bir kâğıda yazar, kâğıdı da uçak yaparak gökyüzüne fırlatır.  

  Eserde teknoloji ve internet insanların yaşama şeklini değiştirmiştir.  Değişimin 

etkilediği en önemli unsurlar üretim ve tüketim alışkanlıklarıdır. Değişimden olumsuz 

etkilenenlerden biri de Sevgican’ın fotoğrafçı olan babasıdır. “Çünkü herkesin elinde, son derece 

gelişmiş akıllı telefonlar vardı. Herkes fotoğrafçı olup çıkmıştı. Üstelik bu telefonlar, fotoğraf 

çekmekle kalmayıp, posta servisinin de işini üstlenmişti. Kimse mektup da yazmıyordu bu 

yüzden. Ya elektronik posta ya da telefon mesajı atarak haberleşiyordu." (BŞYÇ, s. 26). 

Teknolojinin getirdiği bu değişim yüzünden Sevgican’ın babası gibi birçok kişi iş yaşamında 

zorluklar yaşamaktadır. Teknolojiye ayak uydurmakta zorlanan insanların iletişim şekli her 

geçen gün yaygınlaşan internet yüzünden bozulmaktadır. İnsanların yedi yaşlarında çocuk gibi 

davrandığı, bir şeyin değerinin beğeni sayısıyla ölçüldüğü internet dünyası geçici süreliğine 

Sevgican’ın babasını ve kendini esir alsa da kısa sürede bu esaretten kurtulmayı başarırlar.  

  “Eve Giden Küçük Tren” adlı eserde toplu taşımanın yerini arabaların alması insanları 

bireyselliğe itmiştir. Bu bireysellik köy halkını birbirinden ve doğadan uzaklaştırmıştır. Öte 

yandan köylerindeki maden ocağı yıllar önce kapatılan ve bu nedenle evlerine çekilen halk 

zaman içerisinde üretmenin verdiği mutluluğu da yitirmiştir.  

Yıllar önce köyünü terk eden Münevver Hanım’ın günün birinde geri dönmesiyle köylü 

eski hayat tarzına kavuşmuştur. Münevver Hanım’ın öncelikli amacı köydeki eski tren yolunu 

tamir edip dedesinden kalan evinin önünden küçük bir trenle kasabaya gidip gelmektir. Treni 

yapabilmek için tüm köylüyü seferber etmiş, bu sayede kırgınlıklar ve küskünlükler bitmiştir. 

Köyden şehre hiç kimseden para almadan yolcu taşıyan tren, bir ev gibidir. Bir kütüphanesi, 

sobası ve mutfağı olan trende göl kenarı yolculuğu esnasında gölden balık tutmak bile 

mümkündür.  

  Toplu taşıma araçlarının yerini şahsi arabaların alması, insanların hep birlikte çalışarak 

üretim yaptığı maden ocağının da kapanması ile toplum hem geçmişiyle hem de birbiriyle olan 

bağını koparmıştır. Tren yapmak ise onları tekrar bir araya getirip aralarındaki güçlü 
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dayanışmayı yeniden sağlamıştır. Çünkü tren yaparken “madendeki günlerden konuşuldu. Yor-

gunluk, dayanışma, gurur, onur, sevgi, bağlılık gibi kelimelerin bol bol geçtiği cümleler kuruldu.” 

(EGKT, s. 90). Bu sayede herkes bir araya gelmiş, ferdiyetçi yaşam yerini toplumsal yaşama ve 

dayanışmaya bırakmıştır ve köy halkı eski mutlu günlerine geri dönmüştür.  

“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde internet ve yoğun iş yaşamı yüzünden çocuğa 

ayrılamayan zamanın çocuğun yaşamını nasıl değiştirdiği ele alınmaktadır.  

  Eserde pantomim yapan babasının ve avukat annesinin yoğun iş yaşamları, Sude’nin 

ailesiyle paylaştığı saatleri iyice azaltmaktadır. İş yoğunluğu yüzünden iletişim kuramadığı kızı 

ile daha iyi iletişim kurabilmek için ona bir tablet satın alan annenin tablet yüzünden kızıyla 

iletişimi tamamen kopar çünkü Sude sanal dünyanın bir parçası olup çıkar. Kızını sanal 

dünyadan kurtarmak için sanal dünyayı araştırmaya başlar, kızının oynadığı oyunlara girerek 

onları yönlendiren korsanı bulur. Korsanla iş birliği yaparak Sude’yi doğaya yönlendirir. Doğayı 

keşfeden Sude bilgisayar oyununu bırakır. 

  İnternet ve tabletle tanışmadan önce sahilde koşmayı seven, midye kabukları toplayan, 

dalgaların sesine bayılan Sude’nin hayatı bir tabletle değişir. “Sude, yalnızlığını giderek daha 

fazla bilgisayarıyla gidermeye başlamıştı. İnternet sayesinde başka insanlara ulaşmak çok daha 

kolaydı. Sıkıldığında, sahilde dalgaların sesini dinleyerek koşmak yerine, bilgisayarının başına 

çörekleniveriyordu artık. Vakit geçirmek için eğlenceli bir yol bulmuştu. Çoğu zaman amaçsızca 

internette dolaştığı da oluyordu. Merak ettiği ya da etmediği konularla ilgili bilgi almak için sık 

sık internete giriyor, konudan konuya atlıyor, incir çekirdeğini doldurmayan şeyleri kendine 

dert edinip, saatlerini bilgisayar başında geçiriyordu.” (PGDK, s. 22). Anne ve baba Sude’yi evde 

yalnız bırakarak bu duruma düşmesinde kendilerini suçlamaktadırlar fakat sadece evde yalnız 

kalan çocuklarda değil insanlarda da bilgisayar bağımlılığı artmakta ve insanlar gözünü 

ekranlardan ayıramaz hale gelmektedirler. Eserde internet toplumun eğlence biçimini, iletişim 

şeklini, üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği için toplumun yaşam biçimi doğrudan 

etkileyen bir unsur olarak ifade edilmektedir. 

  “Geçmişe Tırmanan Merdiven” adlı eserde çocukken babasının bahçıvan olarak çalıştığı 

mahalledeki yalıya taşınan yazar Seyfettin Sarıgöl’ün mahallelinin yaşamına dokunuşu hem 

mahalleyle hem de geçmişiyle iletişimi ele alınmaktadır. 

  Kimsenin yaşamadığı ve bahçesinde mahalle çocuklarının oyunlar oynadığı Boğaz’a nazır 

tarihi köşke bir yazar taşınır. Mahalleli kimseyle iletişimi olmayan yazarın hem nasıl yaşadığını 

hem de nasıl zengin olduğunu merak etmektedir. Koskoca bir yalının sadece çatı katını kullanan 

yazarın bu gizemli dünyasını ise herkesten farklı bir yaşam tarzı olan Doğaç çok merak 

etmektedir. Yazarın yaşadığı konağın mahzeninde bulduğu yazarın geçmişine dair bilgileri bir 

hikâyeye dönüştürüp yazarın posta kutusuna koyan Doğaç bu sayede onunla tanışır.  Yalıyı ve 
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bahçesini mahalle çocuklarının kullanmasına izin veren yazar yıllar önce bu yalıda bahçıvanlık 

yapan kişinin oğludur. 

 Yazarın uzun süre Mahalle halkı ile iletişim kurmaması mahalleli tarafından yanlış 

anlaşılmasına sebep olmaktadır.  Koca yalıda sıradan bir yaşamı olan yazarın bu durumu 

yadırganmaktadır.  Böyle bir yalıda yaşadığı ve insanlarla iletişim kurmadığı için yazar çok 

zengin biri olarak bilinmektedir. “On beş hizmetçiyle birlikte yaşıyormuş. Tam beş tane aşçısı 

olduğu söyleniyor. İki kişi de alışveriş işleriyle görevliymiş. Üç tane de bekçisi varmış. Elini sıcak 

sudan soğuk suya değdirmiyormuş.” (GTM, s. 15). Oysa mahallelinin düşündüğünün tam aksine 

yalıda tek başına yaşamakta ve yalının sadece çatı katını kullanmaktadır. Mütevazı bir yaşam 

tarzı olan yazarın mahalleliyle tanışması ve mahallelinin gerçekleri öğrenmesiyle mahalleli ve 

çocuklar yazarla olan samimiyeti artırırlar. Hatta yazara kendilerini beğendirmek için hikâyeler 

yazmaya başlarlar. Öğretmenin de işin içine girmesiyle çocuklarda bir yazma heyecanı oluşur. 

  “Vapurları Seven Çocuk” adlı eserde Meliha Hanım’ın mahalleye gelmesi ve mahalleden 

gitmesi neticesinde yaşanan değişim ele alınmaktadır.  

  Fırat, kardeşi ve annesiyle birlikte Boğaziçi mahallesinde yaşamaktadır. Tatil günlerinde 

Boğaz vapuruna binerek karşıya geçip balon satan Fırat vapurları çok sevmektedir. Mahallenin 

çok eski bir yalısında oturan Meliha Hanım ise komşularıyla paylaşmayı, onları evine davet edip 

eğlenmeyi çok sevmektedir. Fakat Meliha Hanım’ın uzun süre yalıdan ayrılmasıyla birlikte bu 

güzel ortam kaybolur. Seferden kaldırılan Boğaz vapurunun yerine küçük bir vapur yapan 

Fırat’ın ve mahalleye dönen Meliha Hanım’ın sayesinde mahalle güzel günlerine döner. 

  Mahalleye taşınmasıyla mahalle halkına neşe getiren, onlarla ud çalıp sohbetler eden, 

Meliha Hanım yalıyı boşaltınca mahallenin neşesi ve huzuru bozulur. Çocukların ve mahallelinin 

kaynaşmasını sağlayan Meliha Hanım mahalleden gidince “Her sabah erken saatte yalının 

pencerelerine yanaşan Boğaz vapuru öksüz kalmıştı. Kaptan Yunus Bey artık hüzünle boş oda-

lara bakıyordu. Kanaryası Muhsin neşeli neşeli ötmekten vazgeçmişti. “ (VSÇ, s. 38). 

Meliha Hanım’ın gitmesiyle birlikte Boğaz güzelliklerini kaybetmeye başlar. Eskiyenlerin 

yerini yenileri alır. Hatta eskiler eleştirilmeye başlanır “Ciyak ciyak bağıran pire torbası 

kedilerden, gereksiz mallar satan Hayati Bey’den, kağnı hızıyla giden vapurlardan, yalının 

üstünde sürekli dedikodu eden hırsız kargalardan, denizdeki öfkeli martılardan ya da döküntü 

iskeleden yakınmak neredeyse moda haline gelmişti.” (VSÇ, s.54). Meliha Hanım’ın mahalleyi 

terk etmesiyle başlayan bu yakınmalardan sonra mahallenin dükkânları ve kahveleri de yerini 

yeni dükkânlara bırakmaya başlar. Meliha Hanım’ın iyileşip tekrar yalısına gelmesiyle Hayati 

Bey yine çınar ağacına yerleşirken vapurlar ve iskeleler de eski halini alır. Meydandaki 

lokantalar kapanır, mahallelinin gittiği kahveler, dükkânlar yine açılır ve iskele meydanı 

neredeyse tamamen eski görünümüne kavuşur. Meliha Hanım’ın gitmesi de dönmesi de 

mahallenin yaşam biçimini etkiler. 
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  “Galata’nın Tembel Martısı” adlı eserde hazır yiyiciliğe alıştığı için kilo alan martının 

uçma yeteneğini kaybetmesi ve Galata Kulesi’nin onarım işleri yüzünden ebabil kuşlarının 

hayatının tehlikeye girmesi anlatılmaktadır. 

  Babası fizik öğretmeni, annesi veteriner olan Hülya hayvanları çok sevmekte ve onlarla 

iletişim kurabilmektedir. Sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşamayı ve hayvanların 

sorunlarıyla ilgilenmeyi kendine dert edinen Hülya, Galata Kulesi’nde onarım yapılacağını 

öğrenir. Kuledeki ebabil kuşlarının bu tadilattan zarar göreceğini düşünerek tadilatı 

durdurmaya çalışır.  Kardeşi Emre de ona yardım için internetten çalışmalara başlar fakat bir 

çözüm bulamaz. Durumu anne ve babasına anlatan Hülya ve ailesi hep birlikte bu tadilatı 

durdurmayı başarırlar.  

Sorunu çözülmesi gereken bir diğer hayvan ise insanların müdahalesi sonucu yaşam 

tarzı değişen Martı Murtaza’dır. Hazır yiyiciliğe alışan Murtaza uçmamaya başladı. “Arabanın 

tepesine tüneyip, Oktay Bey’in verdiği balıklarla beslenip duruyor. Arada bir gaklayarak, neler 

olup bittiğini anlatıyor sadece. Oktay Bey gidince Tembel Martı’nın durumu ne olacak, çok merak 

ediyorum.”(GATM, s.27). Martının bu durumuna endişelenen Hülya insanlar yüzünden hayat 

tarzı değişen martıyı aşina olduğu yaşamına döndürmek için uğraşır ve ona uçmayı tekrar 

öğretir. 

“Akvaryumdaki Tiyatro” adlı eserde mekân, doğal yaşamı seven, kendi ürettikleri 

eşyaları kullanmayı tercih eden insanların varlığı ile dikkat çeken Torosların eteğindeki bir 

köydür. Şehirden bıkan ve bir köy ortamında yaşamak isteyenler şehri terk ederek buraya 

yerleşirler. Zamanla köy yaşam tarzını değiştirmek isteyenlerin uğrak yeri haline gelir.  

  Eserde köy halkının yaşamı yolunu şaşırıp köye gelen bir paraşütçü ile değişmeye başlar. 

Yönetmen olduğunu ve köyde film çekeceğini söyleyen paraşütçünün filminde neredeyse tüm 

köylü rol almak ister. Hatta bazıları film için hayvanlarına rol ayarlama ve senaryo bulma 

derdine düşer.  Fakat bu esnada suları yükselmeye başlayan gölün köyü yutma tehlikesiyle 

kimse ilgilenmez. Beceriksiz yönetmenin köyü terk etmesiyle tüm köylü bir tiyatro oynamaya 

karar verir. Önce gölün sularının köye zara vermemesi için gölün etrafı cam bir setle çevrilir. 

Sonra evlerde akvaryumda yaşayan balıklar da bu göle bırakılır.  

Yavaş yavaş tüm güzelliği ile herkesin dikkatini çeken köy, yurtiçinden ve yurtdışından 

göç almaya başlar “Emekli mühendisler, sanatçılar ve doğaseverler, Balıklı Köylü oldular. Birkaç 

yıl içinde köy nüfusunun üçte biri İngiliz olmuştu.” (AT, s. 20). Şehirden, teknolojiden, 

internetten ve marka bağımlısı olmaktan kaçan insanlar için Balıklı Köy ideal bir yaşam alanı 

haline gelmiştir. 

  “Bebek Annem” adlı eserde Ziya ve ailesinin aynı mahallede yaşayan insanlarla etkileşimi 

ve bu etkileşimin getirdiği değişim ele alınmaktadır. 
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  Her sene farklı bir okulda öğrenim gören, resim ve müzik derslerinde çok yetenekli olan 

Ziya hayal kurmayı çok sevmektedir. Ziya sınıf listesinde adı olmasına rağmen okula hiç 

gelmeyen arkadaşı Şule’nin annesinin rahatsızlığından dolayı devamsızlık yaptığını öğrenince de 

ona yardım etmeye karar verir.  Kendi annesinden de yardım alan Ziya, Şule ile güçlerini 

birleştirerek Şule’nin annesinin hastalığı yenmesine yardımcı olur ve nihayetinde Şule okula 

döner.  

Herkesten farklı bir yaşam tarzı olan Ziya ve ailesi her yıl yeni bir yere taşınır ve 

kendilerine yeni bir hayat kurarlar. Ziya’nın öğretmeni ve komşusu olan Saniye Hanım ve eşi 

yaşam tarzlarını değiştirmeyi isterler bunun için konforlu, son derece güvenlikli bir ev aldılar. 

Fakat bir süre sonra Abidin Bey “Burada çok sıkılıyorum. Burası ev falan değil, bankanın kasa 

dairesi gibi. Kendimi, çalınacak mücevher gibi hissetmeye başladım.”(BA, s.34). diye dert 

yanmaya başlar. İlk bakışta spor, sinema, zahmetsiz alışveriş ve güvenlik gibi birçok gereksinimi 

bir hizmet olarak sunan bu evler Abidin Bey’in yaşam tarzına hiç uymamaktadır. Hem Ziya Bey 

hem de komşuları apartman dairelerinde iletişimsizlikten dert yanmaya başlayınca Ziya Bey ve 

eşi insanlarla bir araya gelmek için Ziya’nın annesinin açtığı örgü kursuna katılırlar. Örgü 

kursunda üretmeyi, israf etmemeyi öğrenen insanlar muhabbet edecekleri samimi bir ortama da 

kavuşurlar. 

  “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı eserde teknoloji ve internetin insanların yaşama 

biçimine olan etkisi ele alınmaktadır. Teknoloji sayesinde hızlı ve ucuz üretim artarken tüketim 

de artmıştır.  

  Ali okul ödevi için lazım olan nüfus cüzdanını bir türlü bulamayınca yenisini çıkartmaya 

karar verirler. Nüfus dairesinde soyadının “Hoşgörü” değil de “Hoşgörüç” olarak kayıtlara 

geçtiğini öğrenirler. Bunun sadece hukuki yollarla düzeltilebileceğini anlayan baba öfkelenerek 

dava açmaya karar verir fakat Ali soyadını sevmiştir ve bunu değiştirmek istemez. Bu “ç” harfi 

Ali’yi bambaşka biri haline getirir ve bir müddet sonra “Bay Ç” olarak anılmaya başlar. Fakat her 

şeyin çok çabuk değiştiği bir dünyada “ç” harfi de değişim modasına direnemez. 

Her şeyin özellikle de teknolojik aletlerin hızla değiştiği bir dünyada Ali’nin amcası bir 

giydiği elbiseyi bir daha giymeyerek, aynı evde en fazla bir yıl oturarak, bu değişime ayak 

uyduranlardan birisidir. Eşyaların ömrünü kısaltma mühendisi olan Ali’nin amcası, şirketlerin 

eşyalara biçtiği ömrü ayarlar ve onların ne kadar ömrü kaldığını gösteren bir gözlük de icat eder. 

Dedesi ise eşyaların uzun süre kullanılmasına karşı olan amcasının tam aksine bir yaşam tarzı 

benimsemiştir. O çamaşır makinesinin yetmişinci yaş gününü kutlamakta ve bozulan her şeyin 

tamir edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Yavaş yaşayan ve çağın modasına uymayan dedenin 

“Hiçbir arkadaşı bugünlere kadar gelemedi. Kötü beslenmeden, aşırı hırstan, hüsnükuruntudan, 

savaşlardan dolayı erkenden ölüp gittiler. Ama dedeme hiçbir şey olmadı, O hâlâ bizimle ve 

yavaş yavaş yaşlanmaya devam ediyor.” (YÇHK, s. 67). Dedenin uzun ve mutlu yaşamasında en 
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büyük etken çağa ayak uydurmak için kendini zorlamaması olmuştur. Çünkü teknolojinin 

getirdiği hızlı üretim ve tüketim insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Sürekli eşya değiştiren 

insanoğlu teknolojiyi takip etmekte zorlanmaktadır. İnsanlar eşya edinmekten, modayı takip 

etmekten yaşamaya fırsat bulamamaktadır.  

 

 
Grafik 4.1. Behiç Ak Kitaplarında “Hayat Tarzı/Değişim” Kodunun Dağılımı 

  Behiç AK’ın yazmış olduğu ve araştırmaya konu olan “Akvaryumdaki Tiyatro”, “Bulutlara 

Şiir Yazan Çocuk”, “Çatıdaki Gezegen”, “Eve Giden Küçük Tren”, “Galata’nın Tembel Martısı”, 

“Geçmişe Tırmanan Merdiven”, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”, “Vapurları Seven Çocuk”, “Bebek 

Annem”, “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” eserleri içerisinde hayat tarzı/değişim kodları tespit 

edilmiştir.  Grafik 4.1.1’de hayat tarzı /değişim kodu yansıması (f: 111)  frekans değeriyle en 

fazla “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde olduğu görülmektedir. Yazar “Postayla Gelen 

Deniz Kabuğu” adlı eserde iletişim, teknoloji ve tüketim alışkanlıklarının bireyin yaşamında 

meydana getirdiği değişimi ele almaktadır. Yazar olay boyunca özellikle teknolojinin ve 

teknolojinin getirdiği hızlı değişimin insanları birtakım alışkanlıklarından ve doğadan 

uzaklaştırması üzerinde durmuştur. Hayat tarzı kod yansımasında ikinci sırada (f: 74) frekans 

değeriyle “Çatıdaki Gezegen” adlı eserin olduğu görülmektedir. Yapıtta yazar çatı katını 
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yaşanılan dünyaya alternatif bir dünya olarak ele alır. Çatı katı insanların geçmişte kullandıkları 

eşyalar, kitaplar ve şiirlerin olduğu bir dünyadır. Bu, televizyon izlemekten, internette 

gezinmekten bıkan çocukların dünyasıdır. Değişim kod yansımasında üçüncü sırada (f: 54) 

frekans değeriyle “Vapurları Seven Çocuk” adlı eserin olduğu görülmektedir. Eserde Meliha 

Hanım’ın mahalleden ayrılması ve tekrar mahalleye gelmesi, vapurların ve değerini yitirmiş 

eşyaların yerini yenilerine bırakması değişim kodunun fazla olmasında etkili olmuştur. Grafik 

incelendiğinde yazarın diğer eserlerinde de hayat tarzı ve değişim kodlarının olduğu 

görülmektedir.  

4.1.3. İletişim  

  İletişim ifadesi Türkçe sözlükte “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü 

yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon” (TDK, 2021) şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bireyin kendini ifade etmesinde önemli bir unsur olan iletişim onun toplumla 

ve geçmişiyle ilişkisini sağlamaktadır. Toplumsal dayanışmanın önemli unsurlarından olan 

iletişimin etkili bir biçimde yapılması bireylerin birbirini iyi anlamasını, duygu ve düşüncelerini 

etkili bir biçimde paylaşmasını sağlamaktadır. Etkili iletişim ise toplumsal dayanışmanın 

kuvvetlenmesini sağlamaktadır. İletişim yetisinde ortaya çıkan bir problem ise bütün gelişim 

alanlarına olumsuz etki etmektedir (Light, 1989). Onun içindir ki iletişim eksikliği veya iletişimin 

etkin bir biçimde yapılamaması hem birey hem de toplum için önemli bir sorundur. Yazarın 

“Bebek Annem” ve “Çatı Katı Gezegeni” adlı eserlerinde apartman yaşamı; “Yaşasın Ç Harfi 

Kardeşliği”,”Bulutlara Şiir Yazan Çocuk”, “Galata’nın Tembel Martısı”,  “Postayla Gelen Deniz 

Kabuğu” adlı eserlerde teknoloji ve internet; “Eve Giden Küçük Tren”, “Vapurları Seven Çocuk” 

ve “Geçmişe Tırmanan Merdiven” ve “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı eserlerde teknolojinin sebep 

olduğu iletişim problemleri ele alınmaktadır.  

“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde sanal dünyada fazla zaman geçirdiği için ailesi 

ve doğayla iletişimini koparan Sude’nin ve çocukların yaşadıkları anlatılmaktadır.  

Avukat bir anne ve pantomim ile uğraşan bir babanın kızı olan Sude onların yoğun iş 

yaşamı yüzünden zamanının çoğunu evde yalnız geçirmektedir. Ebeveynlerinin fazla zaman 

ayıramayıp evde yalnız bıraktıkları kızlarının oyalanması ve güzel vakit geçirmesi düşüncesiyle 

ona bir tablet alırlar. Tablet sayesinde “Annesi artık mahkeme koridorlarından Sude’ye 

ulaşabiliyordu, internet sayesinde akıllı telefonundan Sude’ye bağlanıp, görüntülü olarak 

konuşabiliyordu. Babası da gittiği ülkelerden Sude’ye görüntülü mesajlar bırakabiliyordu.” 

(PGDK, s.22). Fakat kızlarının tableti hiç elinden bırakmayarak, sinemada izlediği filmleri, 

gezdiği müzeyi, okulda dinlediği dersi, hemen hemen her şeyi tablete kaydetmeye çalışması işin 

çığırından çıkarır. İlk başta iyi bir iletişim aracı gibi görünen tablet sonrasında Sude ile ailesini 
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birbirinden uzaklaştırır. Sude, çocuklar ve yetişkinlerin sanal dünyadan kurtulması da onların 

ailesi ve doğayla iletişimini geliştirmekle mümkün olur.  

   “Eve Giden Küçük Tren” yaşadığı şehri terk edip dedesinin evine yerleşmeye karar veren 

Münevver Hanım’ın asıl amacı köydeki eski tren yolunu tamir edip tüm köylünün bedava 

binebileceği bir tren yapmaktır. Bunun için kendi kabuğuna çekilmiş ve zamanla bireyselleşmiş 

olan köylüyü tekrar harekete geçirmeye karar verir.  Çünkü köyde yaşayanlar “Emekli olunca 

içlerine kapanmışlar. İnsanlar başkalarından çok kendini düşünür olmuş. Hatta birbirlerine 

küsmüşler.” (EGKT, s. 148). Birbirlerinden uzaklaşan köy halkı Münevver Hanım’ın sayesinde 

barışır ve kaynaşır. Hep birlikte eski günlerdeki gibi dayanışma içinde trenlerini yaparlar ve bu 

tren onların artık ortak yaşam alanı haline gelir.  

  “Vapurları Seven Çocuk” adlı eserde Meliha Hanım sayesinde sosyal ilişkileri güçlenen 

mahalle halkı bir araya gelip iletişim kurmayı öğrenmişlerdir; “Mahalleli, Meliha Hanım’ın yalı-

sının yanındaki meydanda çay içer, balık tutar, akordeon, mandolin çalıp eğlenirdi. Çocuklar ip 

atlar; elim sende, saklambaç, uzuneşek, seksek gibi oyunlar oynarlardı.” (VSÇ, s.24). Boğaz 

vapurlarında ise “karşılıklı oturulduğundan, birbirlerini tanımayanlar bile, sanki kırk yıllık 

arkadaşmış gibi çene çalarlardı. Deniz üstünde, en suskun insanı konuşturacak bir konu 

bulunurdu mutlaka.” (VSÇ, s. 12). Eserde Meliha Hanım ve Boğaz vapurları mahallelinin bir 

araya gelmesinde ve kaynaşmasında önemli bir unsur olmuştur. 

  Fakat Meliha Hanım’ın mahalleyi terk etmesi ve Boğaz vapurlarının kaldırılması 

nedeniyle mahalle halkı birbirinden uzaklaşır: “Sabah yolcuları yalının tozlu pencerelerinde 

gazetelerini verecek birilerini arıyor, ama bulamıyorlardı. Simit ikram edecek de kimse yoktu 

yalıda artık.” (VSÇ, s. 39). Bu durum Meliha Hanım’ın mahalleye geri dönmesi ve Fırat’ın Boğaz 

vapurlarına benzer küçük bir vapur yapmasıyla mahalleli eski günlerine kavuşur. 

“Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” adlı eserde internet insanların konuşma şeklini 

basitleştirmektedir.  

Akın Bey internetin insanların hem davranış hem de iletişim şeklini çok değiştirdiğini 

düşünmektedir. “Hepsi on iki yaşındaki çocukların diliyle yazılmış. İşin tuhafı, internet yazarları, 

yaşları ne olursa olsun, on iki yaşında çocuk gibi davranıyor. Elli yaşındaki, kazık kadar 

adamların yazdıklarını okusan, dudakların uçuklar, Kendilerini on iki yaşındakilere 

beğendirmeye çalışıyorlar.” (BŞYÇ, s. 75). İnsanların tuhaf, basit ve yalanlarla oluşturduğu sanal 

dünya topluma sağlıklı bir iletişim ortamı sunmamaktadır. Bunun için Sevgican yazdığı şiirleri 

internette yayımlamaktan vazgeçer. Onları bir kâğıda yazar ve uçak yaparak gökyüzüne atar. 

Böylece şiirleri samimiyetsiz sanal dünyanın parçası olmaktan kurtulur. 

  “Çatıdaki Gezegen” adlı eserde apartman yaşamı, internet kullanımı ve çalışma hayatının 

yoğunluğu insanların çevreleriyle ve toplumla olan bağlarını koparır.  
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  Yaşlı ve yalnız biri olan Hidayet Bey ise yalnızlığını mahalle sakinleriyle paylaşmak 

istediği için evlere çat kapı misafir olmaktadır. Hidayet Bey’i hoşsohbet bulan mahalleli aynı 

zamanda bu ansızın gelişlerden rahatsızlık duymaktadır.  

  Yaşadığı çevreyle ve ailesiyle iletişimi olmayan kişilerden biri de Serdar’dır.  “Özel 

arabalı, şoförlü, ama sokaksız bir çocuğum ben. Kendimi, oradan oraya taşınan paket gibi 

hissettiğim çok olmuştur.”(ÇG, s. 26). diyen Serdar yaşadığı sokaktaki bakkalını ve komşularını 

tanımamaktadır. Çevresine yabancılaşmasında onu eğitim alsın diye dersten derse yollayan 

ailesinin payı büyüktür. 

  Birçok çocuk gibi Serdar’ın üst komşusu olan Ceren de sokağa çıkmayıp evde yalnız 

yaşamaya mahkûm edilmiş çocuklardandır. “O da doğduğundan beri kendi başına sokağa 

çıkmamıştı. Apartmanlarda o kadar doğaldı ki bu. Ceren de “paket çocuklardandı, ama kabına 

kolay sığacak gibi durmuyordu.” (ÇG, s. 36). Ailesi tarafından özel dersler alması için bir paket 

gibi oradan oraya taşınan Ceren sonunda dayanamayıp etrafı keşfe çıkar. 

  Yaşadığı çevreye yabancı olan çocukların dolaştığı tek yer internet sokağıdır ama orada 

da kurulan yüzeysel ve yalanlarla dolu iletişim şekli insanların sağlıklı ilişkiler kurmasını 

engellemektedir. Sanal sokakta dolaşmasına izin verilen çocuklar gerçek sokakta ne yapılır, 

insanlarla nasıl iletişim kurulur bilmemektedir. 

  “Geçmişe Tırmanan Merdiven” adlı eserde Boğaziçi kıyısında küçük bir köydeki yalıya 

taşınan yazarın mahalleli ile iletişim kurmaması yazar hakkında zengin olduğu, yalıda uşakların 

ve bekçilerin yaşadığı dedikodularının yapılmasına sebep olur. Yazar ile konuşmayı kafaya 

koyan Doğaç, yazarın yalısının mahzeninde yazarın geçmişine dair notlar bulur. Bulduğu bu 

notlardan hareketle yazarın geçmişini konu alan bir hikâye yazar ve yazdığı hikâye sayesinde 

yazarla sadece Doğaç değil diğer çocuklar da tanışma fırsatı bulur. Yazarla tanışan “Çocuklar 

koşarak bahçeye ulaştılar. Ağaçlara tırmanıp, meyve yediler. Pisipisi otlarından ok yapıp 

birbirlerinin saçma attılar. Aslanağızlarının yanaklarını sıktılar, ceviz ağacına salıncak kurup 

sallandılar. Akşam olunca da bahçe kapısını açıp, dışarıya çıktılar.” (GTM, s. 72). Yazarla tanışan 

çocuklar ve mahalleli yazarın düşündükleri gibi biri olmadığını yakından görür ve yazarla olan 

samimiyetleri artar. Geçmişiyle iletişim kurmak için bu köşkü satın alan yazarın insanların 

arasına karışmama sebebi ise iş yoğunluğudur. 

  “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı eserde köylülerin iletişimleri “telefon, faks veya internet 

yoluyla değil, gözle, sözle, dokunmayla sağlanıyor. Kimse gereksiz konuşmuyor. Susmak da bir 

anlatım biçimidir.” (AT, s. 16). Köylünün bu etkili iletişiminde saygı önemli bir unsurdur. Köye 

gelen İngilizler kendilerine duyulan bu saygı sayesinde “Uzun zamandan beri kendisini Türkiyeli 

olarak hissediyordu. Bir grup arkadaşıyla yerel kültürün hayranı olmuşlardı. Türkçe 

konuşabiliyor, saz ya da ud çalabiliyorlardı. Hatta yöre danslarını yapıyorlardı; “Türkinğ’ adlı bir 

folklor grubu bile kurmuşlardı.”(AT, s. 56). Köylünün bu güzel etkileşimi beraberinde 
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dayanışmayı da getirir ve hep birlikte hem tiyatro oynayıp hem de yükselen gölün sularına 

çözüm üretirler. 

  “Galata’nın Tembel Martısı” adlı eserde gününün önemli bir kısmını bilgisayar başında 

geçiren Emre, Galata Kulesi’ndeki tadilat sorununu çözmek için internet yoluyla insanları 

örgütlemeye çalışır. “Emre hemen bilgisayarının başına oturdu ve sonu ünlemlerle biten ve iri 

cümlelerden oluşan bir metin kaleme aldı. Evin penceresinden Galata Kulesi’nin fotoğrafını 

çekip, bilgisayarına yükledi.” (GATM, s. 36). Böyle yaparak insanları örgütleyip insanların Galata 

Kulesi’nde kuşların ölmesine sebep olan tadilata tepki göstermelerini bekler. Fakat hiç kimseye 

derdini dahi anlatamaz çünkü “İnternete kuş giren, fil çıkıyor.” (GATM, s. 56). İnternette sağlıklı 

bir etkileşim olmadığı için kimseye ulaşamaz.  

  İnterneti ve sanal dünyayı sevmeyen Hülya güvercinleri sayesinde ulaşmak istediği 

kişilerle iletişime geçerek tadilat sorunu için örgütlenmeyi başarır. Emre’nin de internete olan 

güveni sarsılır.  

  “Bebek Annem” adlı eserde Saniye Hanım ve Abidin Bey yeni taşındıkları şehirde 

konforlu bir siteden güzel bir ev alırlar. Başlarda konforun tadını çıkarsalar da sohbet edecek 

kimseyi bulamayınca canları sıkılmaya başlar. Kırk iki dairenin olduğu ve insanların birbiriyle 

konuşmadığı sitenin marketinde ise en çok satan ürün pastildir. Çünkü “İnsanlar konuşmaya 

konuşmaya, ses telleri birbirine yapışmış! Seslerini normalleştirmek için boğaz pastili almak 

zorundalar. Bekçiyle konuştum. Sitede yaşayanların bazen gün boyunca, bazen de hafta boyunca 

ağızlarını açmadığı oluyormuş.” (BA, s. 37). Büyük insan topluluklarını bir araya getiren siteler 

insanlar arasındaki iletişimi koparmakta ve insanların ferdiyetçi bir yaşam sürmesine sebep 

olmaktadır.  

   Akıllı binalar sayesinde ödemelerini, alışverişlerini ve birçok ihtiyacını birkaç tuşa 

basarak halledebilen insanlar sıcak selamlaşmaları, hâl hatır sormaları ve rastlantıları unuturlar. 

Bu iletişimsizlikten rahatsız olan Abidin Bey ve Saniye Hanım insanlarla bir araya gelmek için bir 

örgü kursu açar. Herkese açık olan bu kursta asıl amaç apartmandaki insanların bir araya 

gelebileceği bir ortam oluşturmaktır.   

  “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı eserde anne ve babası sık sık kavga ettiği için aile içi 

iletişimi iyi olmayan Ali’nin hayatı, soyadına eklenen bir “ç” harfi yüzünden değiştir. Soyadındaki 

bu farklılığı sevdiği için sanal dünyada “Ç Harfi Kardeşliği” adı altında bir grup kuran Ali 

internette tıklanma rekorları kırarak ünlü biri olur. Sokaktaki ve okuldaki arkadaşları ile yüz 

yüze değil de internet yoluyla sohbet eden Ali’nin bilgisayarının bozulması yüzünden uzun süre 

internete girememesi arkadaşları tarafından kayboldu dedikodularının çıkmasına sebep olur. 

Oysa Ali hemen yanı başlarındadır fakat “İnternete girmekten, sağa sola bakmaya vaktimiz yoktu 

ki. Sen bile, Ali’nin varlığını internette ünlenince fark ettin. Öyle değil mi?” (YÇHK, s. 98) diyen 

Ali arkadaşlarını ve kendini bu tutumlarından dolayı eleştirir. Yüz yüze iletişimin daha güzel 
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olduğunun farkına varan Ç Harfi Kardeşliği üyeleri birbirleriyle daha sıkı fıkı olurlar çünkü 

“İnternette vakit kaybetmeyince, daha çok görüşür olmuşlardı. Sürekli bir araya geliyor, piknik 

yapıp top oynuyor, yemek yiyip çene çalıyorlardı. Hafta sonları yemekli partiler düzenliyorlardı.” 

(YŞHK, s. 101). Sanal dünyanın yüzeysel ve samimiyetsiz etkileşimini bırakan Ali ve arkadaşları 

gerçek dünyada sağlıklı iletişim kurarlar. 

   

 
Grafik 4.2. Behiç Ak Kitaplarında “iletişim” Kodunun Dağılımı 

  Behiç AK’ın yazmış olduğu ve araştırmaya konu olan “Akvaryumdaki Tiyatro”, “Bulutlara 

Şiir Yazan Çocuk”, “Çatıdaki Gezegen”, “Eve Giden Küçük Tren”, “Galata’nın Tembel Martısı”, 

“Geçmişe Tırmanan Merdiven”, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”, “Vapurları Seven Çocuk”, “Bebek 

Annem”, “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” çocuk kitapları içerisinde iletişim kodları tespit edilmiştir.  

Grafik 4.2’de iletişim kodu yansımasının (f: 37) frekans değeriyle en fazla “Çatıdaki Gezegeni” 

adlı eserde olduğu görülmektedir. Eserde iletişim aracı olarak interneti gören çocukların sokakla 

ve çevreleriyle bağları yoktur. Çatı katını keşfeden çocuklar burada yüz yüze iletişim kurmakta 

ve televizyon izlemek ve internette gezinmekten okuyamadıkları kitapları okumaktadırlar. Anne 

ve babalarının sokağı yasakladığı çocuklar ilk defa sokağa çıkıp mahalledeki arkadaşlarıyla oyun 

oynama ve konuşma fırsatı bulur.  İletişim kod yansımasında (f: 31) frekans değeriyle ikinci 
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sırada “Bebek Annem” adlı eserin olduğu görülmektedir. Ailesinin her yıl farklı bir şehre 

taşındığı Ziya okul arkadaşlarının çok dikkatini çeken bir öğrencidir. Kendini ispatlamak, çok 

konuşmak, ortamı germek gibi huyları olmayan Ziya yanında oturmayan hayali sınıf arkadaşı ile 

de iletişim kurmaktadır. Ziya’nın ailesi de apartman yaşamı ve güvenlik endişesi yüzünden 

iletişimlerini koparmış olan site sakinleriyle kaynaşmak için örgü kursu açmıştır.  İletişim kod 

yansımasında (f: 28) frekans değeriyle üçüncü sırada “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı eserin 

olduğu görülmektedir. Nüfusta yanlışlıkla soyadına “ç” harfi eklenen Ali bu yanlışlığı çok sever 

ve “Ç Harfi Kardeşliği” adında sanal dünyada bir grup kurar. Bu grup sayesinde çok kişi 

tarafından tanınan Ali aynı kişilerle sokakta iletişim kurmamaktadır. Yüz yüze iletişimin daha 

doğru ve etkili olduğunu düşündüğü için de grubu kapatır ve arkadaşlarıyla sanal dünyanın 

dışında birlikte olmaya karar verir. 

4.1.4. Doğaya Duyarlılık 

  Sağlıklı bir yaşam için temiz ve tahrip edilmemiş bir çevrenin varlığı önem arz 

etmektedir. Temiz bir doğanın varlığı ve sürdürebilirliği ise insanlarda doğa duyarlılığının 

artması ile mümkündür.  Bu duyarlılık çevre ve doğa üzerinde meydana gelmiş tahribatın 

toplum tarafından anlaşılma şekli, toplumun sorunlardan duyduğu rahatsızlık ve tepki olarak 

ifade edilmektedir (Yücel, Altunkasa, Gürçay, Uslu ve Peker Say, 2006, s. 217-228).  Hem 

toplumda hem de çocuklarda bu duyarlılığın kazanılmasında edebi eserler önemli bir görev 

üstlenmektedir. Çocuk kitaplarında doğanın çocuğa sunuluş biçimi çocukta bilincin oluşmasında 

önemli bir etkendir. Çocuk kendisi için yazılan eserde içinde bulunduğu dünyanın benzerini 

bulur. Eserdeki dünya ile kendi dünyasını özdeşleştirme fırsatı yakalar. Kitaptaki canlı ve cansız 

nesnelerle duygusal bağ kurabilen çocukta olumlu bir çevre imajının verilmesi doğa bilincinin 

gelişmesinde etkili olacaktır. Yazarın “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde doğa sayesinde 

çocukların internet bağımlılığından kurtulması ele alınırken “Eve Giden Küçük Tren” adlı eserde 

köy yaşamı ve doğanın güzelliği; “Geçmişe Tırmanan Merdiven”  ve “Vapurları Seven Çocuk” adlı 

eserde Boğaz kirliliği; “Galata’nın Tembel Martısı” ve Akvaryumdaki Tiyatro adlı eserlerde 

hayvan sevgisi; “Çatıdaki Gezegen”, “Bebek Annem”, “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” ve “Yaşasın Ç 

Harfi Kardeşliği” adlı eserlerde şehir yaşamının insanı doğadan uzaklaştırması ele alınmaktadır. 

   “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde Sude doğayı ve deniz kenarında dolaşmayı 

seven bir çocuktur.  Annesinin ona bir tablet alması onu doğadan koparır ve sanal âleme bağımlı 

hale getirir. Annesi internet korsanından çocuğunu bu bağımlılıktan kurtarmak için yardım ister. 

İnternet korsanı Sude’yi oyun bağımlılığından kurtarmak için doğaya yönlendirir. “Sana 

yosunların kokusunu ve balıkların neşesini taşıyan, dalgaların beyazlattığı bir deniz  kabuğu 

gönderiyorum. Hediyeni al ve sahile git. Ona benzeyen en az bin tane deniz kabuğu daha bul. 

Ama gerçekten dediğimi yap/ Sonra, bulduğun deniz kabuklarıyla kumsala kocaman bir “Sude”  
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yaz. Bunu yazar yazmaz oyuna tekrar geri döneceksin. Merak etme, ben seni izliyor olacağım. 

AHTAPOT” (PGDK, s. 129). Doğaya çıkan ve deniz kabuklarını toplarken doğayı keşfeden Sude 

bu süreçte anne ve babasıyla da birlikte vakit geçirdiği için çok mutludur. "Şu an mutluluktan 

uçabilirim!” diye neşeyle haykırdı. "Hep beraberiz, hava çok güzel, top oynuyoruz, yemek 

yiyoruz ve koşuyoruz. Daha da önemlisi, konuşuyoruz. Havanın kokusu, rüzgârın ve dalgaların 

sesi bize eşlik ediyor! Üstelik, sonunda çok zengin bir deniz kabuğu koleksiyonumuz olacak!” 

(PGDK, s. 131). Korsanın doğaya yönlendirdiği Sude doğanın güzelliklerini keşfeder ve mutlu 

olur.  

  Korsanın verdiği birinci görevi gerçekleştiren Sude evde yalnızlıktan sıkılınca tekrar 

tabletle oynamaya başlar. Annesinin tekrar yardım istemesi ile korsan yine onu yine doğaya 

yönlendirir. Ondan doğadaki yüz elli farklı çalı ve ağacın dal ve yapraklarını kullanarak “Sude” 

yazmasını ister. Ailesiyle dağlara tırmanıp haftalarca doğayla iç içe keyifli bir vakit geçiren Sude 

hem doğayı çok sever hem de doğayı tanıma fırsatı bulur. Doğayı keşfeden Sude bilgisayar 

bağımlılığından kurtulur ve hayatın tadına varır. Oyun tasarlayan ve kendi çocuğu da bir 

bilgisayar bağımlısı olan TAKUDO şirketi ise yaptığı yanlışın farkına varır ve oyunlarında 

insanları doğaya yönlendirme kararı alır.  

  “Eve Giden Küçük Tren” adlı eserde şehri terk edip dedesinin köyüne yerleşen Münevver 

Hanım burada çevre dostu bir tren yapmaya karar verir.  Doğaya zarar vermemek için yolu tamir 

edenlere “Otların hepsinin temizlenmesini istemiyorum. Sadece kısaltılacaklar.” (EGKT, s. 86). 

Doğayı korumak için doğanın şeklini bozmamaya özen gösteren Münevver Hanım çevre 

kirliliğini önlemek için trenin elektrikle çalışmasını ister. 

Köyün sularının büyük şehir tarafından alınmak istemesi köylüyü endişelendirmektedir.  

Çünkü “Gölün kuruması, çevreyi olumsuz etkileyecek ciddi felaketlere neden olabilirdi. Bunların 

başında, yöresel iklimin değişmesi geliyordu. Her şeyden önce, kuraklaşmaya yol açacak, ağaçlar 

azalacaktı. Bunun sonu çölleşme demekti. Ağaçsızlık, daha az yağmur yağmasına neden olacaktı. 

Daha az yağmur yağması da daha az yeşillik demekti. Bu zincirleme felaketler dizisi birbirini 

tetikleyerek devam edecek, sonunda köyde yaşamak azap haline gelecekti.”(EGKT, s.118). Büyük 

şehirdeki insanları su ihtiyacını gidermek için göl suyunun şehre aktarılması hem köyün iklimini 

değiştirecek hem de doğanın güzelliğini bozacaktır. Onun için bu proje tüm köylünün sorunu 

haline gelir. Köylü sorunu nasıl çözeceğini düşünürken meydana gelen deprem göl suyunun 

çekilmesine sebep olur ve belediye projeyi iptal eder.  

  “Vapurları Seven Çocuk” adlı eserde Boğaziçi’nde bir köyde yaşam süren Meliha Hanım 

yalısının doğallığını yitirmemesi için boyamaz, “yalının bahçesindeki otların bile kesilmesini 

istemezdi. Küflenmiş, yosun tutmuş bahçe duvarlarına, modern sanat müzesinden alınmış birer 

sanat eseri gibi davranır. Bahçe; ıtır, adaçayı, biberiye, ebegümeci, arapsaçı, radika ve ısırgandan 

geçilmezdi. Meliha Hanım, “Hiç alışveriş yapmasam, sırf bu otları yesem, yine yaşarım,” diyerek 
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keyiflenirdi.” (VSÇ, s.18). Doğayla iç içe yaşamayı seven Meliha Hanım doğaya müdahale 

etmemeye özen göstermektedir.  

  “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” adlı eserde Sevgican doğayı, yağmuru, bulutları, yağmurda 

ıslanmayı, rüzgârı yüzünde hissetmeyi ve kuşlara şiir yazmayı seven bir çocuktur. Hayatı bütün 

doğallığıyla yaşayan Sevgican martılarla, serçelerle yiyeceklerini; bulutlarla da şiirlerini paylaşır. 

  Sevgican’ın sınıf arkadaşı Batu ise savaşlar ve küresel ısınmanın hayvanların hayatını 

olumsuz etkilediğini ifade etmektedir. “Dünya böyle ısınmayı sürdürürse, bazı leylekler kışın 

daha sıcak bölgelere göçten vazgeçecekmiş.”(BŞYÇ, s. 73). Savaşların göçe zorladığı kuşlar dünya 

sıcaklığının artması, mevsim dengelerinin bozulması ve kuraklık sebebiyle sıkıntı yaşamaktadır.  

  “Çatıdaki Gezegen” adlı eserde şehir; insanlar ve hayvanlar arasındaki bağı koparır. 

“Babam sabahları penceremizin önünden geçen kırlangıçları görmemeyi başarır. 

Muhabbetkuşlarının sesini kapı gıcırtısı sanır.” (ÇG, s.70). Çünkü şehirde gerçek hayvanların 

olabileceğini düşünmez. İnsanları hayvanlardan ve doğadan uzaklaştıran şehir hayatının tersine 

çatı katı gezeni tavukların dolaştığı hayvanların rahatça görülebildiği bir yerdir.  

  Çatı katında bir kaptanın seyir defterini bulan Serdar kaptanın başından geçen ilginç 

olayları ilgiyle okumaktadır. Okyanus maceralarının anlatıldığı hikâyede kaptan bir gün adada 

yaşayan yerli bir kabilenin misafiri olur. Adadakiler orman meyvelerinin bol olduğu tertemiz bir 

gölün kıyısında yaşamaktadır. Doğaya saygılı olan bu kabile çevreyi korumak için adada 

çoğalmamayı tercih etmekte, kirlenmesin diye ellerini göle dokundurmadan su içmektedir. 

Kaptanın evlere bir su şebekesi yapma fikrine de karşı çıkarlar. Çünkü “Suyun nereden geldiğini 

bilmeyenlerin onu korumayı da bilemeyeceğine inanıyorlarmış.” (ÇG, s. 159). Suyu ve tabiatı 

korumak için değiştirmemeye dikkat ederler.  

  “Geçmişe Tırmanan Merdiven” adlı eserde Boğaziçi’nin kıyısında küçük bir köydeki 

köşke taşınan yazar herkesten uzak doğal bir yaşamı tercih eder. Köşkün sadece çatı katında üç 

beş eşyası ile yaşayan yazar bahçesindeki yabani otları biçmemeye özen göstermekte 

bahçesindeki meyveleri mahalle çocuklarıyla paylaşmaktadır. “Çocuklar koşarak bahçeye 

ulaştılar. Ağaçlara tırmanıp meyve yediler. Pisipisi otlarından ok yapıp birbirlerinin saçına 

attılar. Aslanağızlarının yanaklarını sıktılar. Ceviz ağacına salıncak kurup eğlendiler.”(GTM, s. 

72). Çocukluğunda babasının bahçıvan olduğu bu yalının bahçesini seven yazar bahçesinin 

güzelliklerinden çocukların faydalanmasına, her gün gelip bahçede vakit geçirmelerine izin 

vermektedir.    

   “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı eserde Toros dağlarındaki köyün doğal güzelliği yerli ve 

yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Köye turistik amaçlı gelen yabancılar bir türlü bu 

güzelliği bırakıp gidemezler ve köye yerleşirler. Hayvanları ve doğal yaşamayı seven köylüler 

“Akvaryumlarındaki balıklarla konuşup, şakalaşabiliyorlar. Balıkları hastalanınca, onlar da 

hastalanıyorlar; iyileşince iyileşiyorlar.” (AT, s. 17). Ellerinde akvaryumlarla gezen ve balıkları 
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gittikleri her yere götüren köylüler balıkları daha rahat ve özgür yaşasın diye köydeki gölü 

büyük bir akvaryuma dönüştürürler. Köyün yaşlı çınarına selam vermeden çınarın yanından 

geçmeyen köylülere göre ağaçların dallarını kesmek bile doğaya büyük bir saygısızlıktır. Hatta 

köyün okulunda ağaçlardan biri dallarıyla sınıfın içine kadar girip öğrenci unvanı bile kazanır.  

  “Galata’nın Tembel Martısı” adlı eserde Hülya sokak hayvanlarının dilinden 

anlamaktadır. Aklı fikri bu hayvanlarda olan Hülya hastalanan hayvanları annesinin veteriner 

kliniğine getirmektedir. “Muayenehane; şeker hastası kediler, kanadı kırık yavru martılar, yaralı 

balıklar, kalbi kırılmış köpeklerle doluydu. Çoğu, küçük Hülya’nın sokaktan topladığı 

hayvanlardı. Sevgi Hanım bu durumdan şikâyetçi değildi. Hülya’nın getirdiği sokak 

hayvanlarının hepsini tedavi etmeye çalışırdı.” (GATM, s.14). Kendini sokak hayvanlarına adayan 

Hülya, onların hastalıklarını tedavi etmek ve dertlerini çözmek için elinden gelen her şeyi 

yapmaktadır. Bir gün yatağında Galata Kulesi’nin etrafında dönen kuşlardan kulede bir yenileme 

yapılacağını ve bu yenileme çalışmasının ebabil kuşlarının ölmesine sebep olacağını duyar.  

Olaya hemen müdahale eden Hülya zor da olsa ebabil kuşlarının hayatını kurtarır. Hülya için 

sorunu çözülmesi gereken hayvanlardan biri de mahallenin maskotu haline gelen martı 

Murtaza’dır. Hülya tembellikten ve hazır yiyicilikten uçmayı unutmuş olan Martı Murtaza’ya 

tekrar uçmayı öğretir.  

“Bebek Annem” adlı eserde doğal yaşamayı ve geri dönüşümü bir yaşam biçimi haline 

getiren Dilara Hanım insanları evlerine toplayıp onlara eskimiş giyecekleri söküp yeni 

giyeceklere dönüştürmeyi yani örgü örmeyi öğrettikleri için çok mutludur. Ziya’nın babası bu 

örgü kurslarında insanlara doğayı korumak için bilinçli tüketici olmanın gerekliliğini 

anlatmaktadır. “Tarımdaki sanayileşme yediklerimizi bozmuştu. Meğer kıyafet endüstrisi de 

giydiklerimizi bozmuş!” (BA, s. 44). Yediği ve içtiği sanayi ile bozulan insanlar, sanayinin seri 

üretimleri yüzünden fazla tüketmekte ve tüketilen her şeyi çöp olarak görmektedir. Doğaya 

verilen zararı azaltmada dönüşüm önemli bir unsurdur. “Otomobillerden uçak, uçaklardan 

çamaşır makinesi, diş fırçalarından deniz gözlüğü, sandalyelerden kapı kulpu, kiremitlerden 

saksı yapılsa... insanlar hem hiç çöp biriktirmez.” (BA, s.46). İnsanların bu sayede çevreye zarar 

vermeyeceğini düşünen Ziya’nın babası ve annesi evlerindeki örgü kursunda dönüşümü 

uygulamalı olarak yaptırmakta, kursa gelenleri doğaya duyarlılık konusunda 

bilgilendirmektedirler.  

“Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı eserde Ali’nin sürekli eşya değiştiren bir giydiğini bir 

daha giymeyen amcasının aksine doğal yaşamı seven, sokak hayvanlarıyla dost olan dedesi 

doğanın sistemine hayrandır. Ali’ye göre bu doğal sistemin işlemesi için dedesinin yapması 

gereken tek şey “Aklını kullanıp bu gidişatı bozmamak.” (YÇHK, s. 66). Dedesi de üzerine düşen 

görevi yerine getiriyordu.  “Çiçekleri, arıları, kelebekleri ürkütmeden, suları kirletmeden, 
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gereksiz yere gürültü yapmadan, fazla harcamadan, fazla biriktirmeden yaşayıp gidiyordu” 

(YÇHK, s. 66). Ali dedesinin uzun ve mutlu yaşamasını doğaya duyduğu saygıya bağlamaktadır.  

  

 
Grafik 4.3. Behiç Ak Kitaplarında “Doğaya Duyarlılık” Kodunun Dağılımı 

  Behiç AK’ın yazmış olduğu ve araştırmaya konu olan “Akvaryumdaki Tiyatro”, “Bulutlara 

Şiir Yazan Çocuk”, “Çatıdaki Gezegen”, “Eve Giden Küçük Tren”, “Galata’nın Tembel Martısı”, 

“Geçmişe Tırmanan Merdiven”, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”, “Vapurları Seven Çocuk”, “Bebek 

Annem”, “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği”  çocuk kitapları içerisinde doğaya duyarlılık kodları tespit 

edilmiştir.  Grafik 4.3’te doğaya duyarlılık kod yansımasının (f: 36) frekans değeriyle en büyük 

“Akvaryumdaki Tiyatro” adlı yapıtta olduğu görülmektedir. Eserde teknolojiden uzak, doğal 

güzelliği ile ün salmış köyde herkes hayvanları ve ağaçları çok sevmektedir. Doğal ürünler 

kullanmayı seven köylüler balıklarının daha özgür yaşaması için de köydeki gölü koca bir 

akvaryuma dönüştürürler. Köyün güzelliğini öğrenenler şehri terk ederek köye yerleşmeye 

başlar. Doğaya duyarlılık kod yansımasında (f: 30) frekans değeri ile “Galata’nın Tembel Martısı” 

adlı yapıtın ikinci sırada olduğu görülmektedir. Annesi veteriner olan Hülya, sokak 

hayvanlarının sorunlarıyla ilgilenmeyi görev edinmiştir.  Galata Kulesi’nde tadilat yapılacağı için 

kuleye yuvalarını yapmış olan ebabil kuşlarını da tadilatı durdurarak kurtarmak sorundadır. 
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Doğaya duyarlılık kod yansımasında (f: 17) frekans değeriyle üçüncü sırada “Eve Giden Küçük 

Tren” adlı yapıt görülmektedir. Eserde Münevver Hanım şehri terk ederek çocukluk yıllarının 

geçtiği köyüne geri döner. Burada doğaya zarar vermeden eski tren yolunu tamir ettirir ve 

elektrikle çalışan bir tren yaparlar. Grafik 4.3 incelendiğinde yazarın diğer eserlerinde de doğaya 

duyarlılık koduna yer verildiği görülmektedir. 

4.1.5. Tüketim/Metalaştırma  

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak zorunda olduğu her şey tüketimdir. 

“Modern kapitalizmde tüketimin, tüketicinin, kökenleri yalnızca insan biyolojisi içinde olduğu 

görülen, "gereksinimlerini" gidermek kadar, onun arzularını karşılamakla ilgili bağlantı ve 

anlatım şekillerine de dayandığı ileri sürülmüştür” (Bocock, 1997, s. 95). Değişen dünyada 

insanların tüketim şekilleri, nesnelere yükledikleri değerler de değişmektedir. Son yüzyılda 

insanoğlunun ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi beraberinde para kazanma şeklinin de 

çeşitlenmesine sebep olmuştur. İnsanoğlunun kaynakları sınırsızca harcaması, hayata 

rakamların yani maddi değerlerin penceresinden bakması onun üretim ve tüketim kavramlarını 

yeniden yorumlamasına sebep olmuştur.  “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” ve Çatıdaki Gezegen adlı 

eserlerde sayıların duyguların önüne geçmesi ve duyguların değer kaybetmesi; “Bebek Annem” 

Eve Giden Küçük Tren ve “Geçmişe Tırmanan Merdiven” adlı eserde tüketimin azaltmasının 

gerekliliği, “Galata’nın Tembel Martısı” adlı eserde martının ve hayvanların hayatının 

metalaştırılması; “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”, Vapurları Seven Çocuk”, Akvaryumdaki 

Tiyatro” ve “Yaşasın Ç Harfi kardeşliği” adlı eserlerde tüketimin artmasında teknolojinin rolü ele 

alınmaktadır. 

  “Eve Giden Küçük Tren” adlı eserde şehri terk edip dedesinin hayallerini gerçekleştirmek 

için köyüne gelen Münevver Hanım köyde eşeklerin yerini şahsi arabaların aldığını görür. 

Köydeki madenin kapanmasından sonra köylünün bencilleştiğine ve arazi kavgalarının 

başladığına şahit olur. Bu kavgalar yüzünden Rıza Bey hariç herkes birbirine düşman olur. 

Eskiden huzur içinde yaşayan köylünün kavgalarında en büyük etken arazilerin değerinin 

artmasıdır.  Münevver Hanım, bencilleşmiş ve kendi çıkarını düşünen köylüyü bir tren projesiyle 

bir araya getirerek köylünün arasındaki buzların erimesini ve arazi kavgalarının bitmesini 

sağlar.   

  Köyde yaşayan insanların sorunlarından biri de köydeki gölün suyunun şehre aktarılmak 

istenmesidir. “Milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirler dururken, yüz kişinin yaşadığı bu 

küçük köyü kimsenin düşünecek hali yoktu. Suyu korumak çok zordu. Su şehre taşınırsa, onlar 

da suyun gittiği yere, Büyükşehir’e taşınmak zorunda kalacaklardı.” (EGKT, s. 119). Yetkililer 

büyük şehirlerdeki kalabalık nüfusun su ihtiyacını karşılamak için köylerde yaşayan insanları, 

hayvanları ve doğayı hesaba katmadan köyün suyunu şehre taşımak isterler.   
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  Eserde tüketim aracı olarak eleştirilen unsurlardan biri de hayvanat bahçelerinde 

hayvanların üzerinden para kazanılmasıdır.  

  “Vapurları Seven Çocuk” adlı eserde Meliha Hanım eski ahşap bir yalıda yaşamaktadır. 

Meliha Hanım büyük paralar teklif edildiği halde evini satmaz. Evdeki eşyaları ninesinin 

çeyizinden kalma olan Meliha Hanım için eşyaların manevi değeri onlarda anıları saklı olduğu 

için önemlidir. Meliha Hanım’ın mahalleden uzaklaşmasından “kısa bir süre içinde iskele meyda-

nına bakan kahveler ve dükkânlar el değiştirir, yerlerine pahalı lokantalar açılır.” (VSÇ, s. 55). 

Meliha Hanım mahalleden gidince fazla kar etmeyen dükkânlar ve kahveler yerini kar eden, çok 

kazandıran kuruluşlara bırakır. Çocukların oyun alanları ve çınarların gölgeleri de arabalar için 

park olur. Mahalle vapurunun eski ve masraflı olması sebebiyle mahalleye gelmemesi, iskelenin 

de para getirmediği için lokantaya dönüşmesiyle mahalle hızlı bir değişim yaşar. Herkesin daha 

önce değerli gördüğü şeyleri birden kötülemeye başlamasına kızan Aysel Hanım ise bu durumu 

anlayamayan çocuklara ünlü bir şairin altın harflerle yazılı şiirini altınları için kuyumcuya 

satmaya çalışan bezirgân masalına benzetir. 

  “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” adlı eserde Sevgican şiirlerini internette paylaşır. İnternet 

ortamında bir metnin, şiirin veya sözün güzellik ölçütü anlam veya estetik değil beğenilme 

miktarıdır. Sevgican öğretmenin verdiği proje ödevi için şiirler yazıp internette yayımlamaya 

başlar. Kısa sürede şiirleri çok beğenilir. O artık internet şairidir çünkü internet ortamında şair 

olmak çok zor değildir. Fakat şiirlerinin anlamından çok beğeni sayısı konuşulur. Bu duruma 

tepki gösteren Sevgican şiirlerini bir kâğıda yazıp onu da uçak yaparak bulutlara atmaya başlar. 

“Böylelikle, sayıya dönüşmüyorlardı. Skor için yaşamak aptalcaydı!” (BŞYÇ, s. 145). Böyle 

yaparak şiirlerini özgürleştiriyordu. 

  “Çatıdaki Gezegen” adlı eserde hızlı yaşayan, televizyon başında fazla zaman geçiren 

fakat şiir, roman ve hikâye okumaya fırsatı olmayan insanlar kitaplarını çatı katlarına taşırlar. 

Hatta bazı kitapları okumaya zamanları olmadığı için kısaltırlar. “Çünkü vaktimiz yoktu. Nedense 

hep bir yerlere yetişmek ister gibiydik. Bazı metinleri en kısa yoldan okuyup bitirmek 

zorundaydık. Bir romanın kısa özetini alelacele okuyup, diğerine geçiyorduk.” (ÇG, s. 77). 

İnternete ve televizyona çok zaman ayıran fakat kitap okumaya zaman bulamayan insanların 

aksine “Çatı katında ise kalın kalın romanlar okunabilir, “her konuda uzun uzun düşünülebilirdi. 

Hatta aşağıda en az yaptığımız şey yapılabilirdi: Yazı yazılabilirdi.” (ÇG, s. 78). Çünkü çatı katında 

yaşam apartmanda olduğu gibi çok hızlı değildir, çatı katında internet ve televizyon olmadığı için 

kitap okumak, bir şeyler yazmak ve muhabbet etmek için bol zaman vardır.  

   Çatı katında kitapları karıştırırken kaptanın seyir defterini bulan Serdar’ı sayılardan çok 

hoşlanan ve her soruya sayı ile cevap veren “Birinci” isimli bir denizcinin anısı etkiler. Bunun 

üzerine çevresine matematiğin herkesi ele geçireceğini düşünen kaptanın gözüyle bakmaya 

başlar. Annesinin kaç adım yürüdüğünü, kaç kalori verdiğini, yemeklerin kaç kalori olduğunu 
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hesapladığını fark eder ve sayı perhizi yapmaya karar verir. Çünkü sayılar şehir insanın hayatını 

esir almış ve birçok şeyin anlamının yitmesine sebep olur.  

  “Geçmişe Tırmanan Merdiven” adlı eserde Yazar Seyfettin Sarıgöl Boğaziçi’nin 

yakınındaki küçük köydeki köşkü satın alır. Köylü yalıyı satın alan kişinin çok zengin olduğunu 

çok sayıda hizmetçisinin olduğunu düşünür. Tek başına yaşayan ve tüm odaları boş olan koca 

köşkün sadece çatı katını kullanan yazara göre “Büyük bir köşkte yaşamak nasıl bir zenginlikse, 

küçücük bir çatı katında yaşamak da zenginliktir. Yazara göre bu sayede bir sürü gereksiz şey 

biriktirmekten kurtulursun.” (GTM, s. 88). Sade yaşamayı seven ve kapısı devamlı açık olan 

yazar çocukların bahçeyi ve alt katları kullanmasına izin verir. Yazarın köşke yerleşmesindeki 

neden ise çocukluğunun bu köşkte geçmesi ve köşkte anılarının olmasıdır.   

  Yazarla tanışmak için ilginç yazılar yazmaya çalışan Doğaç her işini başkasına yaptıran 

bir padişah masalı yazar. Masaldaki padişah her işi başkasına yaptırdığı için “Sarayda 

çalışanların nüfusu giderek artmış. Sakalcıbaşı, bıyıkçıbaşı, çenecibaşı, dilcibaşı, buruncubaşı, 

gözcübaşı, kaburgacıbaşı, dudakçıbaşı, gırtlakçıbaşı, rüyacıbaşı, uykucubaşı, uyandırmacıbaşı, 

dondurmacıbaşı, çorbacıbaşı, bacakçıbaşı, kolcubaşı, nasırcıbaşı, kaşıntıcıbaşı... sarayın odalarını 

doldurmuş.” (GTM, s. 55). Padişah hiçbir işini kendisinin yapmasına izin vermeyen bu kişiler 

yüzünden sıkılmaya, hareket etmemeye, işlerini tek başına yapamamaya başlar. Bunun üzerine 

izini kaybettirip saraydan kaçan padişah bir köye yerleşir ve orada keçiler, koyunlar besleyip 

tarımla uğraşarak mutlu bir yaşam sürer.  

  “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı eserde Toros dağlarının eteğinde doğal güzelliği ile dikkat 

çeken köyde insanlar hayvanlarla iç içe yaşamaktadır.  Teknolojiden uzak, kendi tükettiğini 

kendi üreten köye şehir yaşamını terk edip yerleşenlerin sayısı yavaş yavaş artmaya başlar. 

“Emekli mühendisler, sanatçılar ve doğaseverler, Balıklı Köylü oldular. Birkaç yıl içinde köy 

nüfusunun üçte biri İngiliz olmuştu.” (AT, s. 20).  Bunlardan biri de Martin’dir. Martin 

“Avrupa’daki yaşamından çok sıkılmıştı. ‘Marka delisi’ bir dünyada yaşamak istemiyordu artık. 

Sırtındaki kazaktan ayağındaki çoraba, her şeyini kendisi örüyordu. Pantolonları, gömlekleri 

çarşı malı değildi. Yüzde yüz el yapımıydı.” (AT, s. 10). Martin gibi şehirde markadan, aşırı ve 

yapay tüketimden bıkmış, tüketim alışkanlığını ve yaşam şeklini değiştirmek isteyen birçok kişi 

köye yerleşir.  

  Martin köye gelen yönetmenin köyde film çekme isteğine karşı çıkar, bu film yüzünden 

köyün ünlü olmasını istemez çünkü “Balıklının meşhur olması her şeyi bitirir. Oteller, toplu 

konutlar, havuzlu evler yapılır. Ağaçlar acımasızca kesilir, balta girmemiş ormandan otobanlar 

geçirilir. Göle kanalizasyon akıtılır. Tarlalarda domates, biber yerine villa yetiştirilir. Kimse 

kendi koyununun yününden kazak öremez artık; köklerden yaptığı boyalarla yünlerini 

renklendiremez. Bütün giysiler alışveriş merkezlerinden alınır. Yapay ve zehirli maddelerle bo-

yanmış naylon kıyafetler giyilir. İnsanlar giydiklerinin, yediklerinin kalitesine değil, markasına 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

70 

önem verir olur. Marka manyaklığı burayı da ele geçirir...” (AT, s. 38). Köyün şehirleşmesinden 

korkan Martin yönetmenin kafasını karıştırır ve köyde filmin çekilmesine engel olur.  

  “Galata’nın Tembel Martısı” adlı eserde Galata Kulesi’nin tadilatının yapılması için 

etrafına bir tül örtülür fakat örtülen bu tül yüzünden ebabil kuşları yavrularını besleyememekte 

ve yavrular ölmeye başlamaktadır. Tülün çok pahalı olduğunu ve bir hafta sonra burada bir fuar 

açılacağını söyleyen mimar için işin bir an önce bitmesi gerekmektedir.  Mimar için fuar 

hayvanların yavrularının canından daha önemlidir.  

  Hülya’ya göre sorunlardan biri de insanların hazır yiyiciliğe alıştırması neticesinde 

uçmayı unutan ve maskot haline dönüşen Martı Murtaza’dır. Martı Murtaza’nın haline üzülen 

Hülya’yı gören Melahat Hanım ona “Hayvanat Bahçesindeki Martı” masalını anlatır. Masalda 

diğer martılar havada özgürce süzülürken kendisinin hayvanat bahçesinde kilitli kalmasının 

haksızlık olduğunu düşünen martı hayvanat bahçesi müdürüne maaş karşılığı sirkte çalışmayı ve 

sirkteki görevi bitince gökyüzüne dönmeyi teklif eder. “Müdüre martının teklifi mantıklı gelmiş. 

Martıyı maaşa bağlamış.” (GATM, s. 69). O günden sonra martı da işine gidip gelen bir memura 

dönüşür.  

“Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde pantomimci bir baba ve avukat bir annenin 

yoğun çalışmak zorunda kalmaları kızları Sude’yi ihmal etmelerine sebep olur. Ailesi iletişime 

geçmek ve oyalanmak için kızlarına bir tablet alır. Elinde devamlı tabletle gezen Sude’nin her 

şeyi tabletin ekranından izlemeye çalışmasını babası hoş karşılamamaktadır çünkü babasına 

göre “İnsanlar birer görüntü değildir ki. Bu alet hepimizi sadece birer görüntüye dönüştürüyor. 

Oysa bizler etten, kemikten, duygulardan oluşan canlılarız!” Sude gibi ekran bağımlılarının her 

geçen gün arttığı dünyada bu bağımlılığı sağlayan en önemli unsur Takudo şirketinin iletişim 

politikasıdır. Onlara göre “İnsanlar ne kadar uzun süre internette kalırsa, iletişim faturaları o 

kadar kabarık gelir.” (PGDK, s. 79). İnsanların çoğunun internette gezdiği bir dünyada internet, 

insanların tüketim alışkanlıklarını belirlemekte onları daha fazla tüketmeye sevk etmektedir.  

Görüntülerden, reklamlardan para kazanan şirkete göre oyunlara “her geçen gün çok daha fazla 

insan katılmalı, daha fazla görüntü indirilmeli.” (PGDK, s. 84). Sevda Hanım şirketin bu 

politikayla insanları yönettiğini, onlara her şeyi yaptırabildiğini ve onların zamanını çaldığını 

düşünmektedir. Şirketin insanları kölesi yaptığını ve bu kölelerden birinin de kendi kızı 

olduğunu ifade eden Sevda Hanım şirketin avukatlığını bırakıp çocukları oyunlardan soğutan 

korsanlarla iş birliği yapar ve şirket oyuncularını kaybetmeye başlar. Devamlı görüntü satıp 

görüntü alan Takudo şirketi de bu oyundan vazgeçer.  

“Bebek Annem” adı eserde Abidin Bey ve eşi çağ dışı kaldıklarını düşündükleri için 

ellerinde avuçlarında ne varsa satıp yeni ve son teknolojinin kullanıldığı, site içinde bir ev alırlar. 

Bu site aynı zamanda spor salonu, yürüme parkuru, çöpleri kolayca atabilme, üst düzey güvenlik, 

kolay alışveriş hizmeti gibi birçok hizmet sunmaktadır. Fakat site sunduğu hizmetlerle 
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sakinlerinin bencilleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Abidin Bey ve eşi sosyalleşmek için 

örgü kursuna katılmaya karar verirler. Bu kursta Dilara Hanım üretmeyi ve israf etmemeyi 

öğretir. “Buradaki eğitimin bir amacı da eskileri değerlendirmek..." diye devam etti Dilara 

Hanım. “Eskileri söküp onlardan yeni kazaklar, atkılar örmek... Yeni ördüklerinizden de 

sıkıldığınızda, onları söküp yeni süveterler, bereler, eldivenler örmek... Yani, yünün hiç 

eskimediğini, şekilden şekle girdiğini göstermek.” (BA, s. 41). Dilara Hanım ve eşi insanların 

kullandıkları ürünleri dönüştürebilmelerini sağlamak onların tüketim ve üretim alışkanlıklarını 

değiştirmek için hem örgü dersi verirler hem de tüketim konusunda kursa gelenleri eğitirler. 

Yeni yünler kullanmak yerine eskileri değerlendirmeyi de öğrenen mahalle halkı aynı zamanda 

konfeksiyonlar yüzünden unutulmuş olan el örgüsünü de canlandırır.  Dönüşümün her alanda 

olması gerektiğini düşünen Ziya’nın babası bu sayede çöpten kurtulmanın ve doğayı korumanın 

mümkün olacağını düşünür. 

   “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı eserde hayatında rakamlara yer olmayan Ali’nin dedesi 

yeni eşyalar almayı sevmemekte hatta çamaşır makinesinin yetmişinci doğum gününü 

kutlamaktadır. Aynı evde bir yıldan fazla oturmayan, bir giydiği gömleği bir daha giymeyen ve 

sürekli eşya değiştiren Ali’nin amcası Sedat Bey uluslararası bir şirkette ömür törpüleme 

mühendisi olarak çalışmaktadır. Onun görevi şirketlerin ürettiği eşyaların ömürlerini 

azaltmaktır. Çünkü “Şirketler malların çok dayanıklı olmasını istemiyorlar artık.” (YÇHK, s. 36). 

İnsanları sürekli tüketime teşvik eden şirketler uzun süre dayanan eşyalar yapmamaktadırlar. 

Eşyaların ömrünü kısaltan Ali’nin amcası ürünlerin ne kadar ömürlerinin kaldığını gösteren bir 

gözlük de icat eder. 

 İçinde ödevinin olduğu bilgisayarının ömrünün bitmesi ve tekrar tamir edilemeyecek 

olması Ali’nin canını sıkar. Üstelik sanal dünyadan uzun süre uzak kalmak zorunda kalır. Fakat 

bilgisayardaki ödevlerinin birileri tarafından öğretmenine gönderilmesiyle eskiciye verilen 

bilgisayarının peşine düşer ve bilgisayarını Ömür Uzatma Dairesi’nde bulur. Okunmayan şiirler, 

ertelenen zamanların da bulunduğu dairede “hiçbir şey atılmaz. Yenisi alınmaz. Yavaş yavaş 

eskimesine izin verilir.” ( YÇHK, s. 86). Ömür Uzatma Dairesi’nde bilgisayarına kavuşan Ali 

sayıların yarıştığı sanal alemin; yalanlarla, kopyala yapıştır bilgilerle dolu olduğunu görür. 

İnternetteki grubunu kapatıp sanal dünyayı terk ederek arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başlar.   
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Grafik 4.4. Behiç Ak Kitaplarında “Tüketim-Metalaştırma” Kodunun Dağılımı 

  Behiç AK’ın yazmış olduğu ve araştırmaya konu olan “Akvaryumdaki Tiyatro”, “Bulutlara 

Şiir Yazan Çocuk”, “Çatıdaki Gezegen”, ”Eve Giden Küçük Tren”, “Galata’nın Tembel Martısı”, 

“Geçmişe Tırmanan Merdiven”, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”, “Vapurları Seven Çocuk”, “Bebek 

Annem”, “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” çocuk kitapları içerisinde tüketim-metalaştırma kodları 

tespit edilmiştir.  Grafik 4.4 incelendiğinde yazarın eserleri içerisinde tüketim-metalaştırma 

kodunun yansıması olan (f: 76) frekans değeriyle en büyük “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı 

eser olduğu görülmektedir. Eserde teknolojinin insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi 

ve tetiklemesi ele alınmaktadır. Tüketim-metalaştırma kod yansımasında (f: 48) frekans 

değeriyle ikinci sırada “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” adlı eserin olduğu görülmektedir. Eserde 

internet yüzünden şiirlerin beğeni kaybetmesi ele alınmaktadır. Tüketim-metalaştırma kod 

yansımasında üçüncü sırada “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı yapıt bulunmaktadır. Uluslararası 

bir şirkette çalışan Ali’nin amcasının görevi teknolojik ürünlerin ömrünü kısaltmaktır. Bir 

giydiğini bir daha giymeyen ve sık sık eşya değiştiren Ali’nin amcası aynı zamanda eşyaların 

ömrünü gösteren bir gözlük icat etmiştir. Ali’nin dedesi ise eşyaları değiştirmek yerine tamir 

etmeyi tercih etmektedir.   

 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

73 

4.1.6. Teknoloji 

Teknoloji insanoğlunun işini kolaylaştırmak için bilgi ve yeteneklerini birleştirerek 

ortaya koyduğu sistematik yapıdır. Alkan’a göre elde edilmiş becerilerin ve yeteneklerin 

kullanılmasıyla doğaya hâkimiyet kurmak için işlevsel yapılar oluşturmadır (Alkan, 1998, s. 13). 

Teknoloji insanların yaşam tarzını, tüketim alışkanlıklarını ve iletişim şeklini değiştirmektedir. 

Hızla gelişen, değişen ve insanoğlunun hayatına yön veren teknoloji insan hayatına birtakım 

kolaylıklar getirirken bazı şeylerin kaybedilmesinde de bir etken olarak görülmektedir. “Ellul’a 

göre modern insan tekniğin ona ve onun dünyasına ne yaptığını anlamayan “anksiyete ile 

kuşatılmış” ve güvensiz insandır. Ona göre yaşam teknik ile donatılmış bir dünyada mutlu 

değildir. Hatta dışarıya mutlu görünmek tamamen bir teslimiyet pahasına satın alınır. Bu süreç 

teknolojik olarak donanımlı medya, popüler kültür ve iletişim üzerinden gerçekleşir. Süreç 

doğaldır teknik uygarlığın her bir parçası tekniğin kendisi tarafından yaratılmış sosyal bir 

gereksinimi karşılar. Amaçsız ve sonunda intihara sürükleyen bir ilerleme ile insanlıktan 

uzaklaşılır.” ( Erbaş, 2014, s. 1).  Teknolojinin insan yaşamını kuşatması ve insanların birtakım 

becerilerini elinden alması insanlarda bir korku ve endişeye sebep olabilmektedir.  

 Yazarın “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği”, “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk”, “Çatıdaki Gezegen”, 

“Eve Giden Küçük Tren”, “Bebek Annem”, “Vapurları Seven Çocuk” ve “Postayla Gelen Deniz 

Kabuğu” adlı eserlerinde teknolojinin insanların yaşam şeklini, iletişim biçimini ve tüketim 

alışkanlıklarını değiştirmesi ele alınır. “Galata’nın Tembel Martısı” adlı eserde interneti bir 

çözümsüzlük örneği olarak gösteren yazar, “Geçmişe Tırmanan Merdiven” adlı eserlerde 

teknolojinin insanı tembelleştirmesinden bahseder. “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı eserde ise 

internet ve teknolojiyi doğal yaşamın karşısına koymuş ve teknolojiye karşı bir tavır almıştır. 

  “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı eserde insanların yaşam biçimlerine ve mesleklerine 

etki eden teknolojik buluşlardan biri de bilgisayarlardır. “Bilgisayar Sude’nin hayatına yepyeni 

bir boyut getirmişti. Çalışırken ekrana bakıyor, dinlenirken ekrana bakıyor, telefon ederken, 

yazarken, okurken, konuşurken, dinlerken ekrana bakıyordu. Ödevlerini de bilgisayarda yapıp, 

öğretmenine elektronik posta yoluyla gönderiyordu. Gün geçtikçe tablet bilgisayarın bağımlısı 

olmuştu.” (PGDK, s. 26). Sude gibi birçok insan tabletle yaşamayı alışkanlık haline getirir.  Bir 

teknoloji firmasında avukat olarak çalışmaya başlayan Sevda Hanım insanların internette kaldığı 

sürece sanal dünyanın yönlendirmelerine maruz kaldığını düşünmektedir. Çalıştığı şirket olan 

Takudo şirketi de dağıtmış olduğu teknolojik gözlük ile insanların internette daha fazla zaman 

geçirmesi için uğraşmaktadır. “İnsanları “görüntü bağımlısı” yaparak hayatlarını yok edip, para 

kazanıyorlardı. Üstelik bunu yaparken kendilerini de felakete sürüklüyorlardı. Farkında 

değillerdi, ama onlar da tıpkı müşterileri gibi görüntü bağımlısı haline gelmişti. Görüntü satın 

almaktan başka bir şey yapmak akıllarına gelmiyordu.” (PGDK, s. 84). Ekrandan kopamayan 

insanlar sürekli yeni görüntüler pazarlanmaktadır.  İnsanları internetten koparmaya çalışan 
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Ahtapot’a göre teknoloji insanlara faydalı olacağım derken onları sakarlaştırmakta ve 

yeteneklerinin kaybolmasına sebep olur. 

  “Eve Giden Küçük Tren” adlı eserde yıllar sonra çocukluğunda yaşadığı köye bir eşeğin 

sırtına binerek gelen “Münevver Hanım, “evlerin yanında park edilmiş yeni arabaları görünce 

şaşırdı. İnsanlar kasabaya kendi otomobilleriyle ulaşıyorlardı demek.” (EGKT, s. 60) 

Teknolojinin gelişmesiyle taşımada kullanılan hayvanlar yerlerini otomobillere bırakır.  Oysa 

eskiden herkes işe servisle daha önce de eşekle giderdi. “Sonra otomobiller, kamyonetler çıkınca, 

eşekler giderek azalmıştı. Bu sevimli hayvanlar, işleri bitince dünyadan çekip gitmişlerdi sanki.” 

(EGKT, s. 36). Teknoloji alanındaki değişim köyde yaşayan insanları doğadan ve hayvanlardan 

uzaklaştırır. 

  “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı eserde teknolojinin neredeyse hiç girmediği köyde köylü el 

yapımı ürünler tüketmekte, televizyon yerine akvaryumdaki balıklarını izlemeyi tercih 

etmektedir. Hatta dış dünya ile ilişkilerini köye haftada bir gelen eşekli postacıya verdikleri 

mektuplarla sağlarlar. “Burası öyle bir köy ki iletişim telefon, faks veya internet yoluyla değil, 

gözle, sözle, dokunmayla sağlanıyor.” (AT, s. 16). Televizyon izlemeyen, teknolojiden uzak kalan, 

başka dünyalardan haberi olmayan köyün doğallığı ve teknolojiden uzak olması köye başka 

memleketlerden hatta yurt dışından gelip yerleşenlerin sayısını arttırmaktadır.  

  “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” adlı eserde teknoloji insanların yaşamında varlığını 

hissettirmeye başladıktan sonra insanların yaşam şekilleri değişmeye başlar, yeni meslekler 

ortaya çıkarken bazı meslekler önemini yitirir. “Kimse fotoğraf çektirmiyordu artık. Çünkü 

herkesin elinde, son derece gelişmiş akıllı telefonlar vardı. Herkes fotoğrafçı olup çıkmıştı. 

Üstelik bu telefonlar, fotoğraf çekmekle kalmayıp, posta servisinin de işini üstlenmişti. Kimse 

mektup da yazmıyordu bu yüzden. Ya elektronik posta ya da telefon mesajı atarak 

haberleşiyordu. Sonunda kalem fabrikaları iflas etmişti. Mektup zarfıysa, Taş Devri’nden kalma 

olarak görülüyordu."  (BŞYÇ, s. 26). Teknolojinin yaygınlaşmasıyla toplumun ihtiyaçları, üretim 

ve tüketim şekilleri değişmektedir. İnsanlara sanal bir yaşam alanı sunan internet bazı 

varlıkların değer kaybetmesine ve insanların duygularını yitirmesine sebep olmaktadır.  

“Çatıdaki Gezegen” adlı eserde anne ve babası tarafından evde yalnızlığa terk edilen 

Serdar onların da teşvikleriyle adeta internetle yaşamaya mecbur olur. Çok istemese de yalnızlık 

onu sanal dünyaya iter. Sokağa çıkmasına izin verilmeyen Serdar’a annesi “Sokakta dolaş!” 

derken, asla gerçek sokağı kastetmemektedir. “Bilgisayarın başına geç ve internette dolaş,” 

demek istemiştir. İnternette milyonlarca sokak vardır ne de olsa” (ÇG, s. 21). Serdar gibi başka 

çocuklar da sanal dünyada yaşamaya aileleri tarafından mecbur bırakılır. Serdar’ı ekran 

bağımlılığından çatı katı kurtarır. Çatı katı televizyon izlemenin, internetten mesajlaşmanın 

olmadığı bir mekândır. Çatı katında yaşayanlar, insanları yöneten akıllı telefonlardan, 
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yemeklerin kalorisini ve adım sayısını hesaplayan makinelerden uzak durarak teknolojinin 

yaşamlarını esir almasını izin vermezler. 

“Geçmişe Tırmanan Merdiven” adlı eserde Sultan’ın babası icatlar yapmayı sevmektedir. 

“Diş fırçasından anahtara kadar her şeyin üstüne elektronik devre yerleştirdi. Örneğin, anahtarı 

kaybolsa, uzaktan kumandanın “anahtar” yazılı düğmesine basması yeterli. Anahtar, saklandığı 

yerden “bip bipp” diye ses veriyor.” (GTM, s. 30). Teknolojiyi bu kadar aşırı kullanan Sultan’ın 

babasının hafızası zayıfladığı için "Herkesi yüzünden tanıyan bilgisayarlı bir gözlüğü vardır. Tüm 

tanıdıklarının yüzü bilgisayarında kayıtlıdır. Daha önce tanışıp da unuttuğu biri olursa, gözlük 

onu tanır ve özgeçmişini anında ortaya döküverir. Ama teknik olarak bilgileri gözlüğün 

camından okumayı gerçekleştirememiştir. O yüzden, gözlüğe bağlı bir dizüstü bilgisayarı hep 

yanında taşımak zorundadır. Ağır bilgisayarı sürekli taşımak kolay değildir doğrusu! Hafızasının 

zayıflığı yüzünden beli sakatlanan ilk insan, babamdır.” (GTM, s. 30). İnsanlara faydalı gibi 

gözüken teknoloji insanların bazı beceri ve yeteneklerinin kaybolmasına sebep olmaktadır. 

Üstelik teknolojik aletler sürekli problem çıkarmaktadır. 

“Galata’nın Tembel Martısı” adlı eserde bilgisayarı ve interneti hiç sevmeyen hatta 

haberleşmek için güvercinlerini kullanan Hülya’nın aksine kardeşi teknoloji seven bir mucittir. 

Galata Kulesi’ndeki kuşların sorununu interneti kullanarak çözmeye çalışan “Emre hemen 

bilgisayarının başına oturdu ve sonu ünlemlerle biten ve iri cümlelerden oluşan bir metin 

kaleme aldı. Evin penceresinden Galata Kulesi’nin fotoğrafını çekip, bilgisayarına yükledi.” 

(GATM, s. 36). Emre bilgisayar yoluyla sanal âlemde örgütlenmek için çok uğraşır. İnsanlara 

derdini bile anlatamayan hatta bir kişiden bile dönüt alamayan Emre’nin teknolojiye olan güveni 

sarsılır.  Teknoloji ile sorunu çözemeyen iki kardeş güvercinlerin de yardımıyla örgütlenmeyi 

başarır. Teknolojiye olan güvenini tekrar kazanmak isteye Emre çok yemekten tembelleşen ve 

uçmayı unutan Martı Murtaza’yı gökyüzüne kavuşturmak için model uçak yapar ve bu sefer 

başarılı olur.  

“Vapurları Seven Çocuk” adlı eserde İstanbul Boğazı’nın kıyısında bir apartmanda 

yaşayan Fırat, vapurlara binip balon satmaktadır. Ancak çağın gerisinde kalan ve yavaş ilerleyen 

vapurlardan insanlar şikayetçidir.  “Bu vapurlar çok eskidi.” “Motorları gürültü yapıyor.” “Çok 

yavaşlar.” “Bu iki yaka arasında bir köprü daha olsa, otomobille beş dakikada karşıya geçerdik.” 

“Doğru. Vapurları artık çöplüğe göndermek lazım.” (VSÇ, s.”53). Teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte insanlar daha hızlı ve konforlu taşıtları istemektedirler. Meliha Hanım’ın mahalleden 

gitmesiyle teknolojik değişim başlar. Eskiyen vapurlar, iskeleler, dükkânlar yerlerini modern 

olanlara bırakır. Özel taşıtların sayısı da bir hayli artar. “İnsanlar otomobillerin izin verdiği dar 

alanlar içinde hareket edebiliyorlardı ancak. Öyle günler oluyordu ki, koca çınar ağacı bile 

otomobillerin arasında kayboluyordu.” (VSÇ, s. 55). Arabaların çokluğu yüzünden yalının bahçesi 
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de oto parka dönüşür, çocuklara oyun alanı insanlara ise dibinde konuşacakları bir ağaç gölgesi 

kalmaz. 

“Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı eserde uluslararası bir teknoloji şirketinde danışmanlık 

yapan Ali’nin amcası Sedat Bey teknolojik ürünlerin ömrünü kısaltmak için çalışmaktadır çünkü 

“Şirketler malların çok dayanıklı olmasını istemiyorlar.” (YÇHK, s. 36). Eşyaların ömrünü 

kısaltmak için çalışan Sedat Bey eşyaların ne kadar ömrünün kaldığını öğrenmek için bir gözlük 

de icat eder. Sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan teknolojiye ayak uydurmak bu hızlı 

değişim sayesinde çok zordur. Üstelik teknolojik eşyaların ömrünün kısa olması insanların 

işlerinin aksamasına da sebep olmaktadır.  Yetmiş yıldır aynı çamaşır makinesini kullanan 

Ali’nin dedesi ise teknolojik eşyaların yenilenmesi değil tamir edilmesinden yanadır.  

“Bebek Annem” adlı eserde Abidin Bey ve eşi kendilerine çağın şartlarına uygun site 

içerisinde teknolojik donanımlı bir ev alırlar. “Kapıda bilgisayarlı bir bekçi kulübesi vardı. 

İçindeki bekçi, giren çıkanı denetliyordu. Site, adım başı kameralarla donatılmış yüksek 

duvarlarla çevriliydi. Bekçi, masasındaki koca ekranda, olan biteni en ince ayrıntısına kadar 

görebiliyordu. Siteye fazla yaklaşan olursa, hoparlörle uyarabiliyordu. Zaten duvarları aşmak 

olanaksızdı; üstüne, elektrik verilmiş dikenli teller yerleştirilmişti.” (BA, s. 32). Fakat bütün bu 

önlemler insanların birbirinden uzaklaşmasına ve komşuluk ilişkilerinin zayıflamasına sebep 

olmaktadır. 

Abidin Bey teknolojinin bu imkânları yüzünden sitede konuşacak kimseyi bulamaz. Çünkü 

“Alışveriş yapanlar ödemeyi otomatik makineler yardımıyla kendi kendine yapıyordu. Sıcak 

selamlaşmalar, hal hatır sormalar, rastlantılar, aniden ortadan kalkmıştı.” (BA, s. 36). Teknoloji 

İnsanlara bazı kolay sunsa da iletişiminin kopmasına ve toplum bilincinin oluşmamasına sebep 

olmaktadır.   
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Grafik. 4.5. Behiç Ak Kitaplarında “Teknoloji” Kodunun Dağılımı 

Behiç AK’ın yazmış olduğu ve araştırmaya konu olan “Akvaryumdaki Tiyatro”, “Bulutlara 

Şiir Yazan Çocuk”, “Çatıdaki Gezegen”, ”Eve Giden Küçük Tren”, “Galata’nın Tembel Martısı”, 

“Geçmişe Tırmanan Merdiven”, “Postayla Gelen Deniz Kabuğu”, “Vapurları Seven Çocuk”, “Bebek 

Annem”, “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” çocuk kitapları içerisinde doğaya duyarlılık kodları tespit 

edilmiştir.  Grafik 4.5 incelendiğinde yazarın eserleri içerisinde doğaya duyarlılık kod yansıması 

(f: 100) frekans değeriyle en büyük olan “Postayla Gelen Deniz Kabuğu” adlı yapıttır. Yoğun 

çalışma mesaisi yüzünden kızlarına bir tablet alan aile bir süre sonra kızlarının teknoloji 

bağımlısı olduğunu görür. Ama sadece Sude değil birçok çocuk ve yetişkin insan teknoloji 

bağımlısı olur.  Teknoloji kod yansıması (f: 32) frekans değeriyle ikinci sırada “Bulutlaşa Şiir 

Yazan Çocuk” adlı eserde bulunmaktadır. Teknoloji insanların işlerinin yanı sıra alışkanlıklarını 

da değiştiren bir unsur olarak ele alınmaktadır. Teknoloji kod yansıması (f: 22) frekans değeriyle 

üçüncü sırada “Galata’nın Tembel Martısı” adlı eser yer almaktadır. Eserde teknolojik buluşlar 

yapmayı seven Emre sorunları internet yoluyla çözmek isterken sanal dünyanın eksiklerini 

keşfeder. 

 Yazarın incelemeye söz konusu tüm eserlerinde Hayat Tarzı, İletişim, Doğaya Duyarlılık, 

Tüketim-Metalaştırma ve Teknoloji kodları tespit edilmiştir.  
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Grafik 4.6. Behiç Ak’ın Kitaplarında Kodların Yüzdelik Dağılımı. 

Behiç Ak’ın incelemeye söz konusu kitaplarında kodların dağılım yüzdesi Grafik 4.6’da 

gösterilmiştir. Grafiğe bakıldığında “hayat tarzı” yansımasının yüzdelik değerinin değerinin 

büyük olduğu görülmektedir. Hayat tarzı kodunun fazla olmasının sebebi teknoloji, tüketim, 

iletişim ve doğaya duyarlılık tutumlarının insanların yaşam biçimini belirlemede bir etken 

olmasıdır.  

4.2. Christine Nöstlinger Kitaplarında Toplumcu Gerçekçilik 

  Günümüz çocuk kitabı yazarlarından olan Christine Nöstlinger eserlerinde çocukların ve 

ailelerin sorunlarını toplumcu gerçekçi sanat anlayışıyla ele almıştır. Eserlerinde idealize 

kahraman, otorite, olumlu tip ve olumsuz tip örneklerini yansıtmıştır. Ebeveyn ve çocuk 

ilişkilerine eleştirel bir dille yaklaşan yazar, çocukların otorite karşısında çektikleri sıkıntıları ve 

otoriteye başkaldırılarını ele almaktadır. 

4.2.1 Otorite  

Otorite, insanların zorla ya da inandırılarak emir ve yasaklara itaat etmesidir. Gücü 

elinde bulunduran örgüt ya da kişilerin despotça tavırlarıyla kişileri sindirerek istediklerini 

yaptırabilme gücüdür. Otorite, Türk Dil Kurumunca “Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat 

ettirme hakkı veya gücü; yetke, sulta, velayet, siyasi veya idari güç, çalışmalarıyla kendini kabul 

ettirmiş, başarılı kimse” (TDK, 2017) olarak tanımlanır. Otorite toplumun ya da bireyin birtakım 

baskılarla, kurallarla veya yasalarla itaate zorlanmasıdır. Otorite gücü ve yetkiyi elinde 

bulunduranın güçsüz ve zayıfları baskı altına alarak yönetmesidir.  

Geçmişte din ve inanç gibi kutsal durumlardan kaynaklı otoritenin bugün akla yatkın 

gözüküp demokratik bir tutummuş gibi algılanmaya çalışılması çelişkilidir (Mendel, 2005-a, s. 

13; Mendel, 2005-b, s. 58). İnsan iradesini önemsemeyen ve kişileri zora koşan eylemler ne 
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kadar doğru ve akla yatkın olursa olsun demokratik değildir. Bu durum otoritenin kabul edilmiş 

bir güç olduğunu ifade eder (Hodgkinson, 2008, s. 85-87). Gücünü toplumsal statü, yasalar, 

inançlar ve güç gibi unsurlardan alan otorite toplum içinde görünür ya da görünmez bir 

hiyerarşi meydana getirir (Arendt, 2004, s. 136). Toplum farkında olarak ya da olmayarak bu 

otoriter düzen tarafından yönetilir. 

 Otorite aynı zamanda gücü ifade ettiği için zenginlik, makam, rütbe, sosyal statü, yaş ve 

yasalar da bu gücün kullanılmasında önemli bir unsurdur. Evde ebeveynler, okulda öğretmenler, 

yasalar, hâkimler ve toplumsal normlar bir otoritedir. 

Bir toplumda ve ailede yaşayan bireyler zaman zaman toplumsal ve ailevi baskılara 

maruz kalmakta, özellikle hayatı yeni tanımaya başlayan ve ailenin en güçsüz bireyi olan 

çocuklar ebeveynleri tarafından yönlendirilmekte ve yönetilmektedir. Bu yönlendirme ve 

yönetilme eylemi demokratik tutum ve davranışlarla olmadığı zaman da ortaya aile baskısı ve 

otoritesi çıkmakta çocuklar da bu tutum ve davranışlardan rahatsız olmaktadırlar.  

Yazarın eserlerinde otorite karşısında ezilen çocuklar otoriteye teslim olmazlar. Toplum, 

yasa, okul, öğretmen, ebeveyn ve akraba otoritesine karşı mücadele ederler. Otoriteye karşı 

verdikleri mücadeleyi kazanan çocuklar kendilerini otorite karşısında korumayı başarırlar.  

Yazarın araştırmaya konu olan eserlerinin tamamında ebeveynlerin ve öğretmenlerin 

otoriter kişiler olduğu görülmektedir. Eserlerde çocukları yönlendiren, onların istemedikleri 

davranış ve tutumları sergilemesine neden olan arkadaşlarının, abi ve ablalarının da zaman 

zaman otoriter bir tutum sergiledikleri de gözlemlenmektedir.  

Yazarın eserlerinde otorite kavramı “Otoritenin Kişilere Etkisi” ve “Kişilerin Otoriteye 

Karşı Duruşu” başlıkları altında ele alınmıştır. 

“İşte Şimdi Hapı Yuttum” adlı eserde ebeveynlerin çocukların yaşamına müdahalesinde 

sergiledikleri tutum ele alınmaktadır. Eserde ebeveynler, akrabalar, öğretmenler ve arkadaşlar 

otoriter kişilerdir. Eserde çocukların velayetleriyle ilgili hükümler veren mahkeme de otorite 

olarak görülür. 

Ebeveynleri boşanmış olan Julia annesinin yanında kalır. Okula giderken tramvay 

durağında karşılaştığı Stephan Julia’nın ilgisini çeker. Yakınlaşmak istediği Stephan ile samimi 

olmasına ve yalnız kalmasına Stephan’ın okul arkadaşı Gustav izin vermez çünkü o da Julia’dan 

hoşlanır. Sürekli yeni bir kadınla arkadaşlık eden babasına kızmayan Julia’nın ondan tek isteği 

kendisine vakit ayırmasıdır. Julia tatil hazırlıkları yaparken Julia’nın annesi kızından habersiz 

Gustav’ın annesine Julia adına tatil sözü verir. Bu durumu yanlış anlayan Stephan Julia ile 

konuşmamaya karar verir ve Julia’ya bir ayrılık mektubu yazar. Fakat pişman olan Stephan 

mektubun ardından bu sırada anne ve babasıyla tatile gitmiş olan Julia’yı gittiği yerdeki otelleri 

arayarak bulur. Onu çok sevdiğini ve kıskandığı için bu mektubu yazdığını söyleyince işler 

yoluna girer. 
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4.2.1.1 İşte Şimdi Hapı Yuttum Adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Otoriter bir anne ve babaya sahip olan Julia ebeveynlerinin kendisiyle ilgili kararları 

istişare etmeden vermelerinden rahatsızlık duyar. Julia ebeveynlerinin kendisine az harçlık 

vermesinden ve harçlık meselesini Julia ile birlikte belirlememesinden şikâyet eder. 

Yetişkinlerin çoğunun çocuklarla ilgili kararları tek başına vermeleri Julia’nın en çok rahatsız 

olduğu konudur. “İşte yine apaçık görüldüğü gibi, bu yetişkinler hep kendilerini başkasının 

yerine koyabilirlermiş ve demokratlarmış gibi yapıyorlar.” (İŞHY, s. 119). Julia’ya göre 

çocuğunun kimle arkadaşlık edeceğine, hangi okula gideceğine, hangi programlara katılacağına, 

nasıl kıyafet giyeceğine, onun için neyin doğru olup olmadığına yetişkinler karar verir ve çocuğa 

bazen birkaç seçenek sunarak da kendilerini demokrat zannederler.  

 Julia annesi ve babasının ayrılmasıyla kimin yanında kaç gün kalacağına ve babasını ne 

zaman görebileceğine mahkemenin karar vermesini ve mahkemenin bu durumla ilgili kendinin 

fikrini almamasını doğru bulmaz.  

Eserde otoriter tutum sergileyenlerden biri de okulda Julia’nın Latince öğretmenidir. 

Latince dersinden Rozi ve Julia aynı şeyleri yazmalarına rağmen farklı notlar alırlar. Rozi 

arkadaşlarının ısrarına rağmen bu duruma itiraz eder. Julia ise kâğıtlar karşılaştırırsa notum 

düşer diye kâğıtlara mürekkep döker. Notun öğretmen ve aile tarafından çok önemsenmesi 

öğrenciler üzerinde bir baskı oluşturur. 

Eserdeki otoriter tiplerden biri de sınıf arkadaşı Gustav’dır.  Sürekli Julia’yı takip eden 

onun Stephan ile arkadaş olmasına engel olan Gustav zaman zaman Julia adına kararlar vererek 

onu yönetmeye çalışır. Julia’dan bir arkadaşlıktan daha fazla şeyler bekleyen Gustav Julia’yı zorla 

öpmeye kalkar ve taciz eder.  

4.2.1.2 İşte Şimdi Hapı Yuttum Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Ebeveyn otoritesine boyun eğmeyen Julia, ebeveynlerinin otoriter davranışları 

karşısında üzülür ama pes etmez. Onların verdiği her kararı kabul etmeyen Julia onlara 

tutumlarının yanlış olduğunu anlatmaya çalışır. Onlara kendiyle ilgili kararlar vermemeleri 

gerektiğini söyler. Mahkemenin velayetiyle ilgili verdiği kararlara da uymayan Julia 

ebeveynlerinin ve akrabalarının otoriter tutumuna karşı çıkarak nerede kiminle yaşayacağına 

kendi karar verir.  

Otoriteye karşı çıkan Julia’nın erkek arkadaşı Stephan, kendine ait inançları olan, birileri 

istediği için kiliseye gitmeyen ve kararlarını çoğunlukla kendi veren biridir. Kendine dikte edilen 

inanç sistemini doğru bulmayan Stephan mevcut sistemin insanları sömürdüğünü ve değişmesi 

gerektiğini düşünür. 
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Eserin kahramanı Julia ebeveynlerinin ve arkadaşının otoriter tutumuna karşı çıkar. 

Onun geri adım atmaması ve otoriteye teslim olmaması ebeveynlerinin ve arkadaşının 

tutumlarını değiştirmesini sağlar.  

 “Saklı Miras” adlı eserde Jakob ve komşu çocuklar ebeveynlerinin verdiği kararları 

sorgulamadan kabul etmek zorunda kaldıkları için ebeveynleriyle sorun yaşarlar. Eserde 

otoriter davranış sergileyen ebeveynler, bakıcı ve öğretmen çocuk kahramanlarla çatışma 

içerisindedirler.  

Annesiyle yaşayan Jakob’un yakın arkadaşları komşularının üç kızıdır. Jakob günün 

önemli bir kısmını komşusu Zwochların evinde arkadaşlarıyla geçirir. Zwoch ailesi eve geç 

geldiği için çocuklara bakıcı Ksandi Winterstein bakar. Altı yıl önce öğrenciyken kısa zamanlı 

olarak başladığı bakıcılık işi ailenin ısrarıyla sürekli hale gelir. Bakıcı üç çocuğa birden bakmakta 

zorlandığı için zaman zaman aileyi işi bırakmakla tehdit eder. Maddi sıkıntı çeken aileye uzak 

akrabalarından büyük bir evin miras kaldığını öğrenen aile hiç beklemeden evi gezer. Bayan 

Zwoch tamiratının çok para tutacağını onun için evin satılmasının daha doğru olduğunu ifade 

eder. Sadece bir evin miras kalmadığını düşünen Jakob evin dışındaki mirası aramaya başlar. 

Evdeki kitaplarda yazılı bazı şifreleri birleştirerek mirasın saklı olduğu kitaba ulaşır. Kitabın 

içinde varisi oldukları zengin adamın alacaklarının senedini bulur. Senetten kazandıklarıyla 

evlerinin bahçesini genişleten komşusu, Jakob’a gayreti karşılığı evinden bir oda tahsis eder. 

4.2.1.3 Saklı Miras Adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Eserdeki otoriter tiplerden biri Jakob’un annesidir. Annesinin işte olduğu zamanlarda evde 

tek başına beklemek zorunda olan Jakob bu kurala pek uymaz.  Sık sık çok sevdiği ve iyi 

anlaştığı komşu kızlarının yanına gider. Evde oğlunu bulamayan anne ise oğluna çok kızar. 

“Jakob’un bu kadar geç gelmesinin kabul edilemeyeceğini, üstelik nerelerde dolandığından 

hiç haberi olmadığını, üstelik önce annesine geleceğine komşuya gittiğini söyleyerek 

bağırmayı sürdürdü. Benim için fark etmez, diye ekledi. Madem öyle istiyorsun, yatağını da 

getir evlatlık edinsinler seni.”  (SM, s. 137). Evde yalnız yaşamak zorunda kalan ve sürekli 

anne tarafından denetlenen Jakob annesinin bu tutumunu doğru bulmaz. 

Eserdeki otoriter tiplerden Wuzi, Tete ve Pups’un ebeveynleri sürekli olarak çocuklarına 

emirler yağdırırlar ve onların aileyi ve kendilerini ilgilendiren sorunlarla ilgili görüşlerini 

önemsemezler. Evde ebeveynleri olmadığı zaman bakıcının baskıcı tutumundan rahatsız 

olan çocukların durumunu Tete şöyle ifade eder: “Bir baba, bir anne, bir bakıcı bir de 

Elizabeth, hepsi birden onları yönetip, işlerine burunlarını sokmak isterlerse, cehennemin 

dik âlâsı yaşanırmış.” (SM, s. 176).  Çocukların yaşamını onlara sormadan programlayan 

ebeveynler ve bakıcı çocukların isteklerini önemsemezler. 

Eserde okul ve öğretmen otorite olarak görülmektedir. Okuldan korktuğu için annesinin 

yerine sahte izin belgesi yazan Jakob, derslerdeki başarısı düştüğü için öğretmeni tarafından 

velisine haber vermekle tehdit edilir. Başarısı düştüğü için öğretmenlerinden azar işitir. 
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4.2.1.4 Saklı Miras Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Eserde Wuzi, Tete ve Pups ailelerinin otoriter tutumlarına karşılık kendilerini savunurlar. 

Zaman zaman onların baskıcı tutumlarının doğru olmadığını başka ailelerden örnekle 

açıklarlar.  

Annesinin otoritesine karşı koyan Jakob annesinin evde kalması ile ilgili talimatlarına uymaz, 

ona her gün yapayalnız evde oturmasının doğru olmadığını anlatır.   

Öğretmen otoritesine karşı koyan Jakob peşine düştüğü miras işini çözünceye kadar 

öğretmenleri sahte izin belgeleri ile oyalar. Sorunu çözdükten sonra tekrar derslerine yönelir 

ve kendisinin otorite karşısında ezilmesine izin vermez.  

Otoriteye teslim olmayan Jakob ve arkadaşlarının bu tavırları ebeveynlerinin otoriter 

tutumdan vazgeçmesini sağlar.  

“Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera” adlı eserde Hugo’nun ezilen, engelli çocukların haklarını 

savunmak ve onları kurtarmak için ortaya koyduğu mücadele anlatılmaktadır. 

Eserde Hugo’nun ebeveynleri, köpek adamlar, okullar ve engelli çocukların mağdur olmasına 

sebep olan sistem otorite olarak görülmektedir.  

Hugo hep en güzel yaşlarında kalacak, hiç büyümeyecek bir çocuktur. Düzen meraklısı ailesi 

gözünü hiç üstünden ayırmayıp sürekli Hugo’yu gözetim altında tutmaya çalışsa da Hugo 

kâğıt uçakla geceleri gizli gizli yolculuklar yapıp kendi gibi büyümeyen çocukları bulmaya 

çalışır. Onların ezildiklerini düşünen Hugo onları örgütleyerek özgürlüğe kavuşturmayı 

kafaya koyar. Özgürlük mücadelesine köpek adamlar tarafından çatıda zincirlenerek lolipop 

yalamaya mahkûm edilen Koca Şişko Çocuk’u kurtarmakla başlar. Bir gün anne ve babasının 

tartışmasına şahit olan Hugo bu tartışma esnasında başka tavşan akrabalarının olduğunu 

duyar. Gözlemevi yöneticisi dostu, Koca Şişko Çocuk ve tavşan akrabası ile Seteka’da bir 

kampta yaşayan tavşan teyzelerini ziyarete gider. Bu kampta büyümeyen çocukların 

olduğunu öğrenen Hugo onları oradan kaçırarak özgürlüklerine kavuşturur.  

4.2.1.5 Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera Adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Eserdeki otoriter tiplerden Hugo’nun ebeveynleri onun evden izinsiz çıkmasına, 

arkadaşlarıyla gezmesine izin vermezler. Evden habersiz çıkan Hugo’yu eve kilitlerler. 

Çocuklarının davranışlarını anlamlandıramayan ebeveynler sorunlu olduğunu düşündükleri 

için onu psikoloğa götürürler.  

Eserdeki otoriter tiplerden köpek adamlar, Koca Şişko Çocuk’u rızası olmadan çatıya 

bağlarlar ve ona kaçması halinde hapse atılacağını söylerler. Şehir meclisinde temsil 

edilmediklerini düşünen köpek adamlar darbe yaparak iktidarı ele geçirmeye çalışırlar. 

Eserdeki otoriter unsurlardan biri de okullardır. Eserde Prof. Dr. Wawa Weisenberg yıllardır 

mevcut okullarda hem öğrencilik hem de öğretmenlik yapar. Okulların acımasızlıklarına 

yıllarca katlanmak zorunda kalan Wawa aynı kötülükleri kendisi de başka öğrencilere yapar. 

Yaptığı kötülüğü sonradan fark eden Wawa uzun süre intihar etmeyi düşünür. 
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Eserdeki otoritelerden biri de sistemdir çünkü sistem büyümeyen çocukları hep mağdur 

etmektedir. “Büyümeyen çocukların ezilen bir azınlık oluşturduğunu kabul etmek gerekir. Hiçbir 

hakları olmadığı gibi onların sorunlarıyla ilgilenen de yoktur.” (KUGGM, s. 17). Hugo’ya göre 

büyümeyen çocuklara diğer insanlara verdiği imkânları sunmayan ve onları kamplarda esir 

tutan düzen çocukların insani yaşam haklarını ellerinden alır. 

4.2.1.6 Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Ebeveynlerinin otoritesine karşı çıkan Hugo kendisini eve kapatan ebeveynlerini sihirli 

müzikle uyutur ve kamptaki akrabalarını kurtarmak için Steka’ya gider. Burada çocuklara onları 

itaate zorlayan sözlerin banttan sürekli dinletildiğini ve sakinleştirici ilaçlar verilerek 

özgürlüklerinin elinden alındığını görür ve bu bantları onlara özgür olmaları gerektiğini ifade 

eden cümlelerle doldurur. “Ben bir çocuğum ve çocukça davranmaya hakkım var! Hayatın en 

önemli değerinin düzen olduğunu kabul etmek istemiyorum. Benim de mutlu olma hakkım var! 

Sürekli benim için anlamsız şeyleri yapmaya zorlanmamalıyım! Kendimi hep yetişkinlerin 

istekleri doğrultusunda davranmaya zorlamamalıyım. Ben özgür bir çocuğum ve kendim için 

neyin iyi olduğunu ben bilirim.” (KUGGM, s. 233).  Bantlar sayesinde çocukların zihinlerine 

kazınmış dikta düşünceleri silen ve onları örgütleyen Hugo onları kâğıt uçağıyla oradan kurtarır.   

Otoriteye karşı çıkanlardan biri de köpek adamlar tarafından bir evin çatısına zincirlenen 

Koca Şişko Çocuk’tur. Önceleri topitop karşılığında çatıda nöbet tutmayı kabul eden çocuk sonra 

pişman olur, köpek adamların tehditlerine aldırmayan çocuk arkadaşı Hugo’nun yardımıyla 

buradan kurtulur. 

Prof. Dr. Wawa mevcut okulların insanların eğitimine uygun olmadığını düşünür.  

Yaşadıklarından ders çıkaran ve yanlışlarını telafi etmek isteyen Wava çocukların özgürce ve 

hiçbir şeye zorlanmadan eğitim alabilecekleri alternatif bir okul kurar. 

Sistem otoritesine karşı çıkan Hugo sistemin büyümeyen çocukların haklarını çiğnediğini 

düşünür. Büyümeyen çocukların haklarını savunmak için bir sendika kuran Hugo onların 

kamplarda uygun koşullarda yaşamadığını görür ve onları bu kamplardan kurtarır.  

  Otorite karşısında pes etmeyen çocuklar, kararlı tutumları ile ebeveynlerinin 

davranışlarını değiştirmelerini sağlarlar. Sisteme karşı verdikleri mücadeleyi de kazanan Hugo 

ve arkadaşları otoritenin büyümeyen çocukları ezmesini engellerler. 

“Curcuna Evi” adlı eserde yakın akrabalarıyla kalabalık bir evde yaşayan Marie’nin 

otoriter ebeveynlerine ve sorumsuz akrabalarına karşı mücadelesi anlatılır. 

Eserde anne; baba ve büyük anne otoritesinden şikâyet ederken Marie ebeveynlerinin 

ikisinin de otoriter tutumlarından dert yanmaktadır.  

Marie; annesi, babası, büyükannesi, halası, dayısı ve amcası ile birlikte kendilerine 

ailelerinden miras kalan evde zar zor yaşar. Ev bütçesine katkıda bulunmayan hala ve dayısının 
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yanında saçma sapan hayalleri için parasını kaptıran ve çok para kazanmak için ailenin oturduğu 

evi de ipotek ettiren büyükanne ailenin işini zora sokar. Büyükannesinin ipotek sonucu 

kaybettiği evi geri almak için uzaktaki dayısı ile görüşmeye giden Marie büyük dayısının evin 

borcunu ödeyip evi Marie’ye hediye etmesiyle sorunu çözüme kavuşturur.  

4.2.1.7 Curcuna Evi adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Eserdeki otoriter tiplerden olan ebeveynler arkadaşlarıyla yaz tatili için Viyana’ya 

gitmek isteyen kızlarına izin vermezler. “Annesi bu olayda hiçbir söz hakkı olmadığını 

açıklarken, babası da şimdi bu konuyu konuşmak için dükkânın uygun bir yer olmadığını, üstelik 

kızının arkadaşlarını muhatap kabul etmeyeceğini, zaten artık konuşulacak bir şey kalmadığını 

bildirdi. Marie onlarla gelecekti o kadar.” (CE, s. 44). Marie’nin ebeveynleri kızlarının isteklerini 

akrabalarının doğum gününü hep birlikte kutlamak gerekçesiyle reddeder. 

Marie’ye karşı otoriter davranan annenin kendisi de otoriteden şikâyet eder. Anneye 

göre babadan sonra evde söz sahibi olan büyük annedir. Büyük annenin söz sahibi olmasında ise 

evin masraflarını karşılıyor olması etkilidir.  

4.2.1.8 Curcuna Evi adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Ebeveynlerinin otoritesine karşı çıkan Marie onların istememesine rağmen onlara evde 

kedi beslemeyi kabul ettirir. Ebeveynlerinin kendini zorla akraba ziyaretlerine götürmesine 

karşı çıkar. Büyük annesinin yaptığı yanlışlardan dolayı ebeveynleri tarafından aşağılanmasına 

ve ezilmesine izin vermez. Evde yetişkinler arasında çıkan otorite kavgasını da engeller. 

Büyük anne otoritesine karşı çıkan Marie’nin annesi evde söz sahibi olamamaktan 

şikâyet eder. “Buraya taşındığımda, en ufak bir değişiklik yapmama bile izin verilmedi. Marie’nin 

bebek odasını bile annen seçti. Eh tabii, masrafları o karşılıyordu. Benim Marie’mi de evlat 

edindi hemen.” (CE, s. 176). Eve harcadığı para sayesinde otorite sahibi olan büyük annenin 

otoritesi parayı keyfi işlere harcamasıyla son bulur.  

Ebeveynlerinin otoriter davranışları karşısında teslim olmayan Marie’nin bu tutumu 

onların otoriter davranışı bırakmasını sağlar. 

 “Hadi Ama Baba” adlı eserde anne ve babası ayrı olan Feli’nin yaşamının anne ve 

babasının aldığı kararlar yüzünden sık sık altüst olması anlatılır. Eserde Feli’nin ebeveynleri, 

yakın akrabaları ve öğretmeni otoriter tiplerdir. 

Gazeteci bir anne ve grafik tasarımcısı bir babanın çocuğu olan Feli Viyana’da annesiyle 

mutlu bir şekilde yaşar. Babasıyla fazla vakit geçirme imkânı bulamayan Feli erkek arkadaşı 

tarafından aldatıldığını çok geç fark eder. Annesinin iş teklifi alıp Almanya’ya gitmesiyle her 

işine karışan baskıcı teyzesinin yanında kalmaya mecbur olur. Fakat teyzesi ve eşinin baskılarına 

dayanmayıp evden kaçar. Almanya’ya annesinin yanına gidince annesinin sevgilisi olduğunu 

hatta sevgilisinden dolayı Almanya’da iş bulduğunu öğrenir ve annesinin bu bencilliğine çok 
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kızar. Bunun üzerine tekrar babasıyla yaşamaya karar verir. Babası ve annesi zor da olsa bu 

durumu kabullenmek zorunda kalır. Annesi bir anda sevgilisinden ayrılma kararı alır ve 

Viyana’ya geri döner. Viyana’ya dönen annesi Feli ile birlikte yaşamak ister fakat Feli düzeninin 

tekrar değişmesini istemediği için annesinin teklifini reddeder.  

4.2.1.9 Hadi Ama Baba Adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Eserdeki otoriter tiplerden biri Feli’nin ebeveynleridir. İşi bahane ederek başka bir 

şehirdeki sevgilisinin yanına taşınan anne,  kızının bir süre akrabalarının yanında kalmasına 

karar verir. Kuralcı ve otoriter akrabasının yanında kalmak istemeyen Feli babasının yanında 

kalmak ister ama babası kabul etmez. Zorla teyzesinin yanında kalan Feli buradan kaçar ve 

geçici bir süreliğine babasının yanında kalır. Bu esnada bir hamakta yatmak zorunda kalan 

Feli’nin buna itirazı yoktur. “Ama aynı şeyi, babamın ikide bir hamağın “iki haftalığına” kabul 

edilebilir bir çözüm olduğunu vurgulayıp durması için diyemem. Bu kulağıma sanki babam bana, 

yanında iki hafta kalabileceğimi, ama bu süreyi bir gün dahi aşamayacağımı utanç verici bir 

sıklıkta hatırlatmak istiyormuş gibi geliyordu.” (HAB, s. 92). Ebeveynlerinin aldığı kararlara göre 

yaşadığı yeri seçmek zorunda kalan Feli, anne ve babasına bu otoriter tavırlarından dolayı çok 

kızar.   

Eserde otoriter tiplerden biri de Feli’nin zorla misafir olmak zorunda kaldığı 

akrabalarıdır. Evde her şeyin programlı olmasına teyze ve eniştesinin, annesini terbiyesiz çocuk 

yetiştirmekle suçlamasına şahit olması Feli’nin canını sıkar. “Annem beni hemen tımarhaneye 

kapatsa daha iyiydi.” (HAB, s. 31) diyen Feli evin sert kurallarına ve akrabalarının hakaretlerine 

dayanamayarak evden kaçar. 

Eserdeki otoriter tiplerden biri de matematik öğretmeni Mavi İskete’dir. Öğretmeni 

derste esnediği için Feli’yi tahtaya çıkarır ve yaptığı davranışlardan dolayı ona kızıp velisiyle 

görüşmek ister. Velisi okula gelmeyen Feli her gün öğretmeni tarafından ikaz edilir. 

4.2.1.10 Hadi Ama Baba Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Feli ebeveynlerinin otoritesine karşı çıkar. Ebeveynlerinin kendini İngiltere’de bir yaz 

okuluna kaydettirmesi üzerine: “Pekâlâ! Canınız öyle istiyorsa, zorla gönderin beni! N’apalım, 

oradan da kaçarım! Anne- Marie teyzemden tüyebildiysem, bunu kamptan da başarırım!” (HAB, 

s. 100). Feli’nin bu kararlı duruşu ebeveynlerini kararlarından vazgeçirir. Feli aynı kararlı 

duruşunu kendisiyle kalmak istemeyen ve her gün kendisini eleştiren babasına karşı da sergiler.  

Feli’nin ısrarlı tavırları sayesinde babasının kızına karşı tavırları değişmeye başlar ve iyi bir ev 

arkadaşlığı kurarlar. Sevgilisinden ayrılıp şehre dönen anne ise kızına birlikte yaşamayı teklif 

eder. Bu hayata alıştığını ve tekrar düzeninin bozulmasını istemediğini söyler. Feli bunun ancak 

anne ve babasının bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu söyler. Anne ve baba da kızlarının bu 

teklifini kabul eder.  
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Ebeveynlerinin ısrarıyla akrabasının yanında kalan Feli akrabasının ev ile ilgili koyduğu 

kurallara uymaz. Akrabası tarafından oda hapsi verilen Feli onlara yaptıklarının yanlış olduğunu 

söyler. Onların evden kovmakla tehdit ettiği Feli okul çıkışı teyzesinin yanından kaçar. 

Öğretmeninin otoritesi karşısında kendini savunan Feli kendisini tahtaya çıkaran 

öğretmenin sorduğu sorulara alaylı cevaplar verir ve tebeşirleri kırar. Öğretmenin babasıyla 

görüşme talebini de babasına söyleme gereği duymaz çünkü babası da okulları sevmez. 

Kendi ifadesiyle sulu göz olmayan Feli’nin kararlı tutumu ve mücadelesi otoriter 

davranışın ortadan kalkmasını sağlar. 

“Konuk değil Baş Belası” adı eserde çocuklarını mükemmel yetiştirmek isteyen 

ebeveynlerin onların eğitimiyle ilgili aldığı kararlar ve çocukların bu kararlar karşısındaki 

tutumu anlatılmaktadır. Eserde ebeveynler ve okul otorite olarak görülmektedir. 

Ewald’ın ebeveynleri çocuklarının İngilizce sorununu çözmek için çocukları 

istememesine rağmen zorla yaz tatilinde Oxford’da bir koleje gitmesine karar verir. Ewald, 

ablasının ebeveynlerine oynadığı oyun ile ailesinin bu fikirden caymasını sağlar fakat ebeveynler 

bu defa İngiliz bir çocuğu misafir etmeye karar verirler.  Misafir etmek istedikleri öğrencinin 

hasta olması sebebiyle yerine başka bir öğrencinin gelmesi planlarını altüst eder.  Gelen öğrenci 

ailesinin istemediği, yatılı okullardan defalarca atılan, sorunlu ve uyumsuz Jasper’dir. Sabah 

erken kalkmayan, evdeki tüm sütleri içip bitiren, obur Jasper ailede istenmeyen çocuk olur. Aile 

bireyleri Jasper’in yaşadıklarını öğrendikçe ona acımaya ve onu sevmeye başlarlar. Onun sevdiği 

yemekleri yapıp onunla oyun oynamaya başlarlar.  Jasper da evin kurallarına uymaya ve kendi 

başına banyo yapmaya başlar. 

4.2.1.11 Konuk değil Baş Belası Adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Eserde Ewald’ın ebeveynleri otoriter tiplerdir. Ewald ailesinin kararlar alırken 

kendilerine sormamasından rahatsızlık duyar. “Annem her zaman benim için neyin iyi olduğunu 

bilir. Tam olarak emin değilse, babama sorar. Bana da sorabileceği ise, hiç aklına gelmiyor!” 

(KDBB, s. 15). Ewald ailesinin kendine sormadan okulu, dersleri ve hayatıyla ilgili önemli 

kararlar almasına karşı çıkar. Ebeveynler çocuklarına karşı kurdukları baskının aynısını misafir 

çocuk Jasper için de uygularlar. Evdeki kuralları hiçe sayan ve babanın hilkat garibesi dediği 

misafir çocuk Jasper’ı eğitmek ve ona kuralları öğretmek için uğraşırlar. 

Eserdeki otoritelerden biri de okuldur. Dört farklı yatılı okulda kalan Jasper bu 

okullardan ikisinden atılır ikisinden de kendi kaçar. Okulların korkunç yerler olduğunu söyleyen 

Jasper öğretmenlerin kötü karakterli olduğunu ve burada sporcu yeteneği olmayanlarının zorluk 

çektiğini ifade eder. Ebeveynlerin yüksek not ve başarı arzuları da okulların otorite olmasında 

önemli bir unsurdur.  
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4.2.1.12 Konuk değil Baş Belası Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Ebeveynleri tarafından İngilizce öğrenmesi için yaz tatilinde koleje gitmek zorunda olan 

Ewald ablasıyla ebeveynlerini kandırarak bu fikirden vazgeçmelerini sağlarlar.  Bille resim 

dersinin iyi olmamasından dolayı kendine kızan annesine kızar.  “Sen anormalsin!" diye bağırdı. 

"Bir fetişistin lastik pabuç peşinde koştuğu gibi not peşinde koşuyorsun!"(KDBB, s. 44). Bille 

karnede yüksek not takıntısı olan annesine bu davranışının normal olmadığını ifade eder. 

Ebeveynlerinin otoriter tutumları karşısında birlikte tavır takınan çocuklar ebeveynlerinin 

misafir çocuğu zorla hizaya sokmaya çalışmasını da doğru bulmazlar.   

Eserde okul otoritesine karşı çıkan Ewald yaz tatilinde ailesinin zorla göndermek istediği 

Oxford’daki koleje gitmemek için ailesini kandırır. Jasper ailesi tarafından dört defa yatılı okula 

gönderilir en fazla üç aya kalabildiği okullardan kaçmak zorunda kalır.  

Çocuklar ve misafir çocuk ebeveynlerinin emir ve yasaklarına karşı çıkarlar. 

Davranışlarının yanlış olduğunu anlayan ebeveynlerin çocuklarına karşı baskıcı tutumu son 

bulur. 

“Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk” adlı eserde konserve kutusundan 

çıkan, fabrika yapımı çocuğun başından geçenler anlatılır. Eserde ebeveynler, okul ve toplum 

otorite olarak görülür.   

 Bayan Bartolotti kendi başına yaşar ve internetten alışveriş yapmayı çok sever. Tertip ve 

düzeni sevmeyen istediği gibi giyinen Baratolli zaman zaman da kendisine hiç lazım olmayan 

şeyler sipariş eder. Bir gün postacı içinde çocuk olan bir kutu getirir. Konserve kutusundan çıkan 

çocuğu bir çocuk fabrikasından yanlışlıkla sipariş ettiğini düşünen Bartolotti çocuğun gelmesine 

sevinir. Fabrika tarafından güzel alışkanlıklar, dilsel ve matematiksel beceriler yüklenmiş ve iyi 

insan olarak yaratılmış olan çocuk Bayan Bartolotti’nin yaşamını baştan aşağı değiştirir. 

Herkesin imrenerek baktığı son derece mükemmel bir çocuğu olan Bartolotti onun üzerine titrer 

ve onu memnun edebilmek için elinden geleni yapar. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona 

daha iyi bir ortam sunmak için eczacı arkadaşının çocuğa baba olma teklifini kabul eder. Fakat 

bir gün fabrikadan bir yetkili Bartolotti’yi arar ve çocuğun yanlışlıkla kendisine gönderildiğini ve 

iade edilmesini isterler. Fakat Konrad’ı geri verme fikrine karşı olan annesi, babası ve çok 

sevdiği arkadaşı Konrad’ın fabrika ayarlarını bozarlar, yani ona kötü davranmayı öğretirler. 

Çocuğun fabrika ayarlarının bozulduğunu gören yetkililer ve çocuğu sipariş eden aile Konrad’ı 

almaktan vazgeçer.  

4.2.1.13 Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk Adlı Eserde Otoritenin Kişilere 

Etkisi 

Eserde ebeveynler genel olarak otoriter bireyler olarak ele alınmaktadır. Ebeveynlerin 

arzuladığı özelliklerle donatılmış Konrad’a göre yedi yaşında bir çocuk annesine yardım etmeli, 
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annesi ninni söylerken dinlemeli, yatmadan önce şeker yememeli, erkek çocuklar bebeklerle 

oynamamalı, uslu durmalı, yasak şeyler karşısında vicdan azabı duymalıdır. 

Eserdeki otoriter tiplerden biri olan Bay Egon çocuk sahibi olmanın bir sorumluluk 

istediğini, bu yüzden Bayan Bartolotti’nin dikkatli davranması gerektiğini ifade eder. "Senin 

tümüyle değişmen gerek. Daha düzenli, daha anaç ve daha görgülü olmak zorundasın! "Ağırbaşlı 

olmalı ve tuhaf giysilerle dolaşmayı bırakmalısın! Ortalığı toplamalı, düzenli yemek pişirmeli ve 

söylediklerine dikkat etmelisin artık. Yalnızca yedi yaşında bir oğlan için iyi ve yararlı olacak 

laflar sarf etmeye dikkat etmelisin! Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın..." (KYKKÇÇ, s. 59). 

Konrad gibi akıllı ve uslu bir çocuğun gönüllü olarak babası olan Bay Egon, onun iyi 

yetiştirilmesi için Bartolotti’den bazı kurallara uymasını ister.  

Eserdeki otoritelerden biri de okuldur. Öğrencilerden iyi davranış ve notlar bekleyen 

öğretmenler Konrad’ı herkese örnek gösterirler. “Konrad her sözcüğün yazılışını biliyor, çok 

güzel yazı yazıyor, okuma dersinde okuduğu cümleleri gerektiği gibi vurgulayabiliyor, yerinde 

uslu uslu oturuyor, gevezelik yapmıyor, derste hiçbir şey yemiyor, asla sakız çiğnemiyor, 

dolayısıyla sakızını lastik gibi çekip uzatmıyor, sürekli Bayan Stainz'a bakıyor ve onu dikkatle 

dinliyordu. Elbette, bütün bunlar öteki çocukların son derece sinirine dokunuyordu. Bari çoğu 

örnek öğrenci gibi beden eğitiminde kötü olsaydı. Ama hayır! Beden eğitiminde iple bir hamlede 

tavana kadar tırmanabilen tek öğrenci oydu. Çok güzel bir sesi vardı.” (KYKKÇÇ, s. 118). 

Konrad’ın çok sevilmesinin sebebi otoritenin istediği tutum ve davranışları sergileyebiliyor 

olmasıdır.   

Eserdeki otoritelerden biri toplumdur. Toplum, gelenekleri, sosyal normları ve 

beklentileri ile bireye bazı davranışları telkin eder. Kişinin davranışını, giyimini ve inançlarını 

yönlendiren toplum zaman zaman bireyin toplumsal normlar karşısında zor durumda kalmasına 

sebep olur. 

4.2.1.14 Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye 

Karşı Duruşu 

Bayan Bartolotti, Konrad’ın babası Bay Egon’un otoriter davranışlarına karşı çıkar. 

Kendisinden tertipli, düzenli ve daha dikkatli olmasını isteyen Egon’un Konrad’ın ve kendisinin 

yaşamına müdahalesine izin vermez.  

Eserde Kitti Konrad’dan okul otoritesine karşı çıkmasını ister. Öğretmenlerin otoritesine 

uygun hareket ettiği için arkadaşları tarafından sevilmeyen Konrad zaman zaman öğretmen 

otoritesine karşı bir duruş sergilemeye çalışır ama fabrika ayarları yüzünden bunu başaramaz.  

Bayan Bartolotti aykırı giyimi ve davranışıyla toplum otoritesine karşı çıkar. “Bayan 

Bartolotti'nin sevmediği bir sürü sözcük vardı. Doğru dürüst, görgülü, ağırbaşlı ve düzenlinin 

dışında şu sözcükleri de hiç sevmezdi: Amaç, mantıklı, her gün, eğitici, terbiye, terbiyeli, gelenek, 
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ev kadını, uyumlu, uygun.” (KYKKÇK, s. 60). Toplum normlarına göre yaşamı kabul etmeyen 

Bayan Bartolotti kendi kurallarına göre yaşar.  

Bayan Bartolotti, Kitti ve Konrad otorite karşısında birlikte mücadele ederler. Bu 

mücadeleleri sayesinde Konrad’ın otoriteye teslim olmasına izin vermezler. 

 “Kim Takar Salatalık Kral’ı” adlı eserde baba otoritesinin ve ansızın eve gelen Salatalık 

Kral’ın çocuklara yaşattığı sıkıntı anlatılmaktadır.  Eserde baba, Salatalık Kral ve öğretmen 

otoriter tiplerdir. 

Bir gün mutfaktan gelen bir sesle irkilen aile doğruca mutfağa koşar. Mutfakta başında 

taç olan, yarım metrelik kabak ve salatalık karışımı bir canlı ile karşılaşırlar. Alt kattaki kilerden 

geldiğini ve bir kral olduğunu söyleyen Salatalık Kral nankör halkın isyan ederek kendisine 

darbe yaptığını fakat halkının kralsız yapamayacağı için bir hafta içinde mutlaka onu gelip 

götüreceğini söyler.  Fakat gerçekte halkına zulüm eden, okula gitmelerini yasaklayan ve onlara 

çok az yiyecek veren Kral halk tarafından bu tutumlarından dolayı tahttan indirilmiştir. Baba ise 

ansızın gelen ve ev halkından sığınma talep eden Salatalık Kral’ı kimse istememesine rağmen 

odasında misafir eder. Ev halkını önemli gizli bilgi ve belgeleri babaya vermekle tehdit eden 

Salatalık Kral iletişim problemi yaşayan ailenin sıkıntılarını daha da artırır. Bir müddet evde 

misafir olan Salatalık Kral yalanlarının ortaya çıkması ve evdekileri birbirine düşürmesinden 

dolayı evden atılır.  

4.2.1.15 Kim Takar Salatalık Kral’ı Adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Eserde otoriter tiplerden biri evde çocuklara sık sık bağıran, onların giyimine, 

davranışlarına sık sık müdahale eden babadır. Wolfgang ve kardeşleri ailelerinin sürekli her 

şeylerine karışmalarından rahatsızlık duyar. Martina’ya göre “Televizyonda yalnızca babamın 

istediklerini izleyebiliriz! Yalnızca babamın istediklerini yiyebiliriz! Yalnızca babamın istediği 

şeyleri giyebiliriz! Babam istediği zaman gülebiliriz.” (KTSK, s. 80). Baba evdeki herkesi 

yönetmeye çalışır ve söylediklerini yapmayanlara psikolojik ve fizyolojik şiddet uygular. 

Eserdeki otoriter tiplerden biri de Wolfgang’ın matematik öğretmenidir. Öğretmeninin 

babasına söylemekle tehdit ettiği Wolfgang, öğretmeninden korkar ve korktuğu için matematik 

dersinde başarısız olur. Sınıfta kalmaktan korkan Wolfgang ders çalışmak için okul çantasını 

eline aldığında yaşadığı endişe yüzünden ders çalışamaz. Sık sık öğretmeninin hayalini 

karşısında gören Wolfgan bu kâbuslar yüzünden bir hayli sıkıntı çeker. 

Eserdeki otoriter tiplerden biri Kumi-Ori halkının kralı olan Salatalık Kral’dır. Halkını 

kendi sarayının yapımında kullanan Kral halkını birçok hizmetten mahrum bırakır. Saraydaki 

yöneticilerin çocuklarına okul izni veren kral halkın çocuğunun okula gitmesini yasaklar.  
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4.2.1.16 Kim Takar Salatalık Kral’ı Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Eserde çocuklar babalarının ve Salatalık Kral’ın otoriter tutumuna karşı çıkarlar.   

Çocuklar Salatalık Kral’ı evde misafir olarak kabul eden babanın bu davranışına tepki gösterirler. 

Babalarının tekrar kral olmak isteyen Salatalık Kral’a yardım edeceğini öğrenen çocuklar Kumi-

Ori halkına yardım ederek halkı babalarından ve Salatalık Kral’dan korurlar. Annesine 

kardeşinin babasının tutumu yüzünden çektiği sıkıntıları anlatan Martine ebeveynlerinin baskıcı 

tutumuna isyan eder. Salatalık Kral’ın babalarını kandırmaya çalıştığını fark eden çocuklar buna 

izin vermezler.     

Krallarının otoriter tutuma karşı çıkan Kumi-Ori halkı kendilerine eziyet eden ve ülkesini 

kötü yöneten Salatalık Kral’ı tahttan indirip kovarlar. Kumi-Ori halkına yardım eden çocuklar 

onun tekrar krallığının başına dönmesine izin vermezler. 

 Öğretmeninin kendisini tehdit etmesinden bıkan Wolfgang üzerindeki öğretmen 

otoritesinden ablasından matematik dersi alıp matematikten başarılı olması neticesinde 

kurtulur. 

Eserde çocuklar ve Kumi-Ori halkı otoriteye karşı mücadele ederler. Kumi-Ori halkı 

krallarından çocuklar ise babalarının otoriter tavırlarından bu mücadeleleri sayesinde kurtulur. 

“Lollipop” adlı eserde istediklerini yaptırabilmek için sihirli lolipopunu kullanan 

Emanuel Meier’in başından geçenler anlatılır. Eserde ebeveynler ve toplum otorite olarak 

görülür. 

Adından memnun olmayan Victor Emanuel Meier kendine ad arar. Ona önerilen isimleri 

de beğenmeyen Victor bir gün çok sevdiği arkadaşı Karışık Otto’nun dükkânında patates 

çuvalının üzerinde oturup çok sevdiği lolipoplardan birini yalarken: “Hey, Lollipop, ne 

düşünüyorsun böyle kara kara?” demesiyle adı Lollipop olur. Lollipop saplı yeşil şekerleri 

yalamaya bayılır. Şekerleri iyice şeffaflaşıp ipince oluncaya kadar yaladıktan sonra tek gözünü 

kısıp şekerin içinden bakarak karşıdaki kişiye istediğini yaptırır. Her sıkıştığında veya yalanlar 

söyleyerek işi zorlaştığında tek gözünü kısarak şekerin içinden bakıp sorunları çözen Lollipop 

doğru hareketleri yapıp, yalan söylemeyince yeşil şekerlere gerek olmadığını fark eder ve yeşil 

şekeri kullanmamaya karar verir. 

4.2.1.17 Lollipop Adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Eserdeki otoriter tiplerden Lollipop’un annesi evde olmadığı zamanlarda çocuklarından 

ev işlerini yapmalarını ister.  Basit şeyler yüzünden çocuklarına kızan anne Lollipop’un 

dükkândan aldığı kaz boynunu çöpte görür ve çocuklara kızar.  "Saçma,” diye bağırdı annesi. 

"İkinizden biri bu şeyi eve getirmiş olmalı!” Lollipop'un kılı bile kıpırdamadı; ama ablası 

kıpkırmızı kesildi. Annesi ne zaman bağırsa, böyle olurdu zaten. "İşte, yalan söylediğin belli, 
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kıpkırmızı kesildin!" (L, s. 23). Lollipop ve kardeşi annesinin baskıcı tutumundan dolayı ondan 

korkar ve zaman zaman anneleri tarafından azarlanmamak için yalanlar söyler. 

Eserde toplum da otorite olarak görülmektedir. İnsanlardan çekinen Lollipop, Tomi ile 

ailesinden çekindiği için bir türlü tanışma fırsatı bulamaz. İnsanların hizmetçiler kötü 

insanlardır, algısı yüzünden büyük annesinin hizmetçi olduğunu söyleyemez, Toplum ayıpladığı 

için bazı korkularını saklamak zorunda kalır. 

4.2.1.18 Lollipop Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Ebeveyn otoritesine karşı koyan Lollipop ailesinin kendine verdiği ismi ve doğum 

tarihini değiştirir. Annesine yalanlar söylediği zaman ve yanlış iler yaptığı zaman otorite 

karşısında ezildiğini fark eden Lollipop doğru davranışlar sergilemeye başlar. 

Toplum otoritesine karşı çıkan Lollipop toplumun kendine direttiğin normları kabul 

etmez. Toplumun yanlış kanılarını eleştiren Lollipop alışılmamış davranışlar sergileyerek 

mevcut duruma tepki gösterir. 

Eserin başında otorite karşısında sihirli şekerini kullanan Lollipop daha sonra bu 

tutumundan vazgeçer. Teslim olmayıp mücadele etmesi hayatından otoritenin kalkmasını sağlar.   

“Susi’nin Gizli Günlüğü” adlı eserde olaylar Susi’nin bakış açısıyla anlatılır. Eserde 

Susi’nin ailesi ve arkadaşlarıyla yaşadığı problemler anlatılır. Eserde ebeveynler, toplum ve okul 

otorite olarak görülür. 

Susi’nin büyük annesi ziyaretine gelir ve ona bir günlük defteri getirir. Susi deftere gizli 

kalması gereken düşünceleri yazmayı uygun bulmaz. Çünkü defteri annesinin okuyup babasına 

da anlatacağını düşünür. Ertesi gün okulun açılacağını düşünen Susi arkadaşlarını göreceği için 

çok heyecanlıdır. Annesi ile hangi kıyafeti giyeceği hususunda kavga yapan Susi arkadaşı Paul’ün 

gelmesiyle okula doğru yola çıkar.  Yolda Ali’ye rastlayan Susi onu Paul ile tanıştırır. Fakat Paul 

Ali’den hoşlanmaz ve ona hakaret eder. Sağduyulu bir ailenin kızı olan Susi komşuları Paul’ü 

yalancı ve kavgacı olduğu için sevmez fakat annesinin ısrarı yüzünden Paul’e katlanmak zorunda 

kalır çünkü Susi’nin annesine göre ebeveynleri ayrı yaşayan, okulu ve arkadaşlarını sevmeyen 

Paul’ün yardıma ihtiyacı vardır.  

4.2.1.19 Susi’nin Gizli Günlüğü Adlı Eserde Otoritenin Kişilere Etkisi 

Eserde otoriter tutum sergileyen ebeveynler kızlarının giyimine ve davranışlarına 

müdahale eder. Susi’nin arkadaşlık ilişkilerine de müdahale eden anne onu Paul ile arkadaşlık 

yapmaya zorlar. Paul’ün kavgalarına, yalanlarına ve davranışlarına katlanamayan Susi annesi 

yüzünden hem evde hem de okulda Paul’e katlanmak zorunda kalır. 

Eserde toplum otorite olarak görülür. Ülkesindeki göçmenleri aşağılayan, onların 

kendileriyle aynı haklara sahip olmasını istemeyen insanlar zaman zaman göçmen olan Ali’ye 

hakaret ederler. “Dün 4B’den biri ona tuvalette, Kaç bitin var senin? diye sordu. Ali bir tane bile 
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biti olmadığını söyleyince de yalan söyleme yabancıların hepsi bitlidir, dedi.” (SGG, s. 42). Susi 

Ali’nin sürekli göçmen olmasından dolayı hor görülmesine üzülür. 

4.2.1.20 Susi’nin Gizli Günlüğü Adlı Eserde Kişilerin Otoriteye Karşı Duruşu 

Otorite karşısında kendini savunan Susi giyimine karışan ve bazı isteklerini yerine 

getirmesine izin vermeyen annesine kızar ve isyanını Karl amca ve Line teyzenin kızları Julia’ya 

davranışını örnek vererek dile getirir. “Julia altı yaşında ve ne isterse yapabiliyor! Her şeyi, 

gerçekten! Babasına rahatlıkla, “Amma da aptalsın!” diyebiliyor. Annesine de sürekli dil 

çıkarıyor. Karşılığında, “Ama, Julia!” demekten başka bir şey yapmıyorlar. Benim, şimdi durup 

dururken anneme dil çıkarmak istediğim falan yok. Babama da aptal olduğunu söylemek istiyor 

değilim; ama Julia’ya biraz imrendim doğrusu.” (SGG, s. 42). Arkadaşının ailesinin kıyafetine 

karışmamasına, çocuklarıyla iyi iletişim kurmasına ve çocuklar üzerinde baskıcı bir tavır 

sergilememesine imrenen Susi aynı davranışı demokratik davranmayan anne ve babasından 

bekler.   

Toplumun Ali’yi ezen otoritesine karşı çıkan Susi ve ebeveynleri Ali’ye ve ailesine yardım 

ederler. Yabancı bir memlekette tutunmaya çalışan Ali’nin ve ailesinin sıkıntılarına çözüm 

bulmaya çalışırlar. Her gün Ali ile okula gidip gelen Susi arkadaşlarının onu ezmesine izin 

vermez. Ali’yi tedavi ettiren, onu iyileşinceye kadar evlerinde misafir eden Susi ve ebeveynleri 

Ali’nin üzülmesini istemezler.  

Susi ebeveynlerinin ve toplumun otoritesine karşı çıkar. Kendini ebeveynlerinin 

tutumlarına karşı savunan Susi arkadaşını da topum otoritesine karşı korumaya çalışır. Susi’nin 

bu tutumu otoritenin ortadan kalkmasını sağlar. 
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Grafik 4.7. Christine Nöstlinger Kitaplarında “Otorite”  Kodunun Dağılımı 

Christine Nöstlinger’in araştırmaya konu olan “İşte Şimdi Hapı Yuttum”,”Saklı 

Miras”,”Kağıt Uçakla Gizli Gizli Macera”, “Curcuna Evi”, “Hadi ama Baba”, “Konuk Değil Baş 

Belası”, “Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk”, “Kim Takar Salatalık Kral’ı”, 

“Lollipop” ve “Susi’nin Günlüğü” adlı çocuk kitaplarında otorite kodları tespit edilmiştir.  Grafik 

4.7 incelendiğinde yazarın eserleri içerisinde otorite kod yansıması (f: 47) frekans değeriyle en 

büyük olan “Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk” adlı yapıtta görülmektedir. 

Eserde fabrika yapımı mükemmel bir çocuğun aile otoritesine ihtiyaç duymaması ve yaşadığı 

mahalledeki insanların normlarına göre yaşamayan Bayan Bartolotti’nin toplumsal otoriteye 

tavrı ele alınmaktadır. Otorite kod yansımasında (f: 43) frekans değeriyle ikinci sırada “İşte 

Şimdi Hapı Yuttum” adlı eserin olduğu görülmektedir. Eserde sürekli kendisine kızan ve 

kendisini yöneten bir ebeveyne sahip olan Julia, ebeveynlerinin kendisiyle ilgili kararları istişare 

etmeden vermelerinden rahatsızlık duymaktadır. Otorite kod yansımasında (f: 35) kod 

yansıması ile üçüncü sırada “Konuk Değil Baş Belası” adlı eserin olduğu görülmektedir. Eserde 

mükemmel çocuk yetiştirmek isteyen ebeveynler çocuklarının üzerinde baskı kurarak 
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çocuklarına fikirlerini sormadan onlarla ilgili kararlar alırlar. Sürekli istemediği şeyleri yapmak 

zorunda kalan çocuklar dayanamayıp bu duruma karşı çıkarlar. 

4.2.2 Olumlu Tip 

Okuduğu kitabın kahramanına öykünen çocuklar için kahramanın kişilik özellikleri 

önemli bir yere sahiptir. “Model alınan kişinin karakter özelliklerinin çocukların karakterini ve 

kişiliklerini oluşturma sürecini büyük ölçüde etkilediği düşünüldüğünde, çocuklara doğru rol 

modelleri sunmanın önemi ve gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır. Bu bağlamda çocuklara modellik 

edebilecek gerçek kişilerin ya da kahramanların sunulmasında çocuklara uygun edebî 

eserlerden faydalanmak mümkündür.”(Ceran, 2015, s. 137). Çocukların dünyasına uygun 

olmayan kahramanlar çocukların kahramanla özdeşleşememesine, doğru ve yanlış algısının 

doğru ifade edilememesine sebep olmaktadır. Kahramanların bütünüyle mükemmel özelliklere 

sahip kişilerden oluşması çocuk okurun gözünde onu ulaşılmaz kılacaktır. “Örneğin sürekli 

çalışkan, başarılı, cesur gibi özellikleriyle tanıtılan bir kahramanın zamanla çocuk gerçekliğinden 

uzaklaşması söz konusu olabilir. Bu nedenle kitaplardaki kahramanların da bir korkuyu, bir 

başarısızlığı yaşaması, değişim göstermesi insan ve çocuk gerçekliğine yaklaşması anlamına 

gelip kurgudaki inandırıcılıklarını arttırabilecek bir özelliktir. Belirtilen özelliklerde geliştirilmiş 

kahramanlarla buluşan çocuk, insan ve yaşama ilişkin davranış ve duyarlık edinebilir.” (Doğan 

Güldenoğlu, 2017, s. 4770). Çocuğa onun dünyasına hitap edecek, doğruları ve yanlışlarıyla ona 

model olabilecek bir kahraman sunmak kahramanın inandırıcılığı açısından önemlidir. 

Toplumcu gerçekçi edebiyatta yazar olumlu tipler sayesinde okuru bilinçlendirmeyi 

amaçlar. Eserde olumlu tipler okurun örnek aldığı, üstün kişilik özellikleriyle donanmış 

kişilerdir. “Bizim ülkemizde edebiyatın asıl kahramanları yeni hayatın aktif inşa edicileridir. 

İşçiler, kolhozlarda çalışan çiftçiler, köylüler, parti üyeleri, mühendisler, genç komünistler, 

komünist öğrencilerdir. İşte edebiyatımızdaki asıl tipler ve asıl kahramanlar bunlardır.” (Jdanov, 

1934, s. 4). Gerekli ideolojik bilince sahip bu kişilere devrimin gerçekleşmesinde önemli görevler 

düşmektedir. 

Yazarın araştırmaya söz konusu eserlerinde kahramanlar çocuk gerçekliğinden uzak 

idealist tiplerden oluşmamaktadır. Kahramanlar olumlu yönleri ağır basan ama hataları da olan 

okurun örnek alabileceği karakterlerdir.  

Yazarın araştırmaya söz konusu tüm eserlerinde olumlu tip veya tiplerin olduğu 

gözlemlenmektedir. Yazarın “İşte Şimdi Hapı Yuttum”,”Saklı Miras”,”Kağıt Uçakla Gizli Gizli 

Macera”, “Curcuna Evi”, “Hadi ama Baba”, “Konuk Değil Baş Belası”, “Konrad ya da Konserve 

Kutusundan Çıkan Çocuk”, “Kim Takar Salatalık Kral’ı”, “Lollipop” ve “Susi’nin Günlüğü” adlı 

eserlerinde olumlu tipler kitapların çocuk kahramanlarıdır. “Paul’ün Gizli Günlüğü”, “Konrad ya 
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da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk” ve “İşte Şimdi Hapı Yuttum"adlı eserlerde çocuk 

kahramanların yanında anneler de olumlu kahramanlardır. 

“İşte Şimdi Hapı Yuttum" adlı eserde Julia, Stephan, anne ve anneanne olumlu tiplerdir. 

Julia’nın annesi her şeye olur olmaz bağıran, dersi ve notları çocuğunun sağlığından bile çok 

düşünen ebeveynlerden değildir. Onun için çocuğu her şeyden önce gelmektedir. “Yok, not 

ortalamasıymış, yok testmiş, yok kurtarma sınavıymış. Başka bir şey duyduğum yok. Nedir 

bütün bu saçmalık? Bir sınavdan bir ya da iki alman, gazetenin spor sayfası kadar bile 

ilgilendirmiyor beni.” ( İŞHY, s. 55). Çocuğunu aldığı düşük notlardan dolayı yargılamayan anne 

başka ebeveynler gibi ona baskı uygulamaz.  Boşanan anne ve babasının kendinden bağımsız bir 

hayatlarının olduğunu kabul eden Julia babasının yaşamına müdahale etmeyi doğru bulmadığı 

gibi babasının kız arkadaşlarıyla gezip dolaşmasını da hoş görür, babasının nafaka ödemesinde 

sıkıntı çıkmasın diye babasından harçlık istemez.   

Eserdeki olumlu tiplerden biri de Julia’nın dedesidir. Dede torununa değer verir ve onu 

destekler. “Sevgili torunum, bu çalışkanlığının desteklenmesi gerek. Ayın başından itibaren 

benden ayda iki yüz şilin tutarında burs alacaksın.” (İŞHY, s. 141). Dedesi tarafından çok sevilen 

ve karnesinden dolayı çok harçlık alan Julia dedesinin düzenli burs vaadiyle de harçlık sorununu 

çözer.  

Eserdeki olumlu tiplerden başkahraman Julia ebeveynlerinin otoritesine, erkek 

arkadaşlarının olumsuz tutumlarına karşı mücadele eder. Karşılaştığı zorluklar karşısında pes 

etmeyen Julia hayatındaki olumsuzlukların üstesinden gelmeyi başarır. 

 “Saklı Miras” adlı eserde Eserin başkahramanı olan Jakob eserdeki olumlu tiplerden 

biridir.  Komşularının kızlarıyla iyi anlaşan, büyüklerin özellikle de annesinin olumsuz 

davranışlarını onlara kızmadan anlamlandırmaya çalışan Jakob merakı sayesinde birçok 

sorunun da üstesinden gelmeyi başarır. Babası ve annesi ayrı yaşayan Jakob annesi uzun süre 

işte olduğu için evde tek başına kalmak zorundadır fakat evde canı sıkılan Jakob zamanının 

önemli bir kısmını komşu kızlarının yanında geçirir.  

 Annesinin kendini evde bulamadığı zaman kendine kızmasına anlam veremeyen Jakob, 

ona bu tutumunun yanlış olduğunu ve ortada kızmayı gerektirecek bir sebep olmadığını 

anlatmaya çalışır. “Her gün yapayalnız burada oturmamı mı istiyorsun? diye sordu. Ne 

münasebet! Dedi. Bayan Pamperl. Peki, ne istiyorsun öyleyse? Diye sordu Jakob.” (SM, s. 137). 

Jakob annesinin gerginliklerini ve kızgınlıklarını anlamaya çalışır ve ona yaşadıklarını uygun bir 

dille anlatarak annesini yatıştırır. 

   Zwochların kızları sürekli tartışan ve birbirlerine hakaretler yağdıran anne ve 

babalarına tam kavgaya başlamak üzerlerken keyifli çığlıklar atarak kavgalarını sonlandırmayı 

başarırlar. Ebeveynlerinin yaptıkları işin farkına varıp özür dilemesini sağlarlar. 
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Maddi sıkıntı çeken ve bu yüzden çocuklarını da üzdüklerini düşünen anne ve baba 

Zwoch’un yardımına komşu çocuk Jakob yetişir.  Çok sevdiği bu aileye bir ev miras kaldığını 

öğrenen Jakob mirasın sadece evle sınırlı olmadığını düşünür ve işin peşini bırakmaz. Başka 

şeylerin de miras kaldığını bulan Jakob ise Zwoch ailesi tarafından kendisine evde bir oda 

ayırılarak ödüllendirilir. 

Eserde başkahraman Jakob ve Zwochların kızları olumlu karakterlerdir. Eserin çocuk 

kahramanları ebeveynlerinin otoritesine karşı mücadele ederler. Okul otoritesine karşı çıkan 

Jakob, inandığı şey uğruna mücadeleden vazgeçmeyerek komşularının miras sorununu çözer.  

“Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera” adlı eserde Hugo’nun ezilen engelli çocuklar için yaptığı 

mücadele anlatılmaktadır.  

Eserdeki olumlu karakterlerden Hugo büyümeyen çocukları tespit edip örgütlemekte ve 

bu çocukları beraber mücadele edecekleri kişiler listesine kaydeder. Çocukları kurtarma işine 

bir binanın tepesinde zincirlerle bağlanmış Koca Şişko Çocuk’u kurtararak başlayan Hugo ona 

bir gözlemevinde basit bir iş ayarlar. Her gün büyümeyen çocuklar ve tavşan çocukların 

özgürlükleri ve hakları için mücadele eden “Hugo’nun büyümeyen çocuklar için yapamayacağı 

şey yoktu. Hele satışa çıkarılmış büyümeyen çocuklar için her şeyden fazlasını yapmalıyım, 

diyordu kendi kendine.” (KUGGM, s. 59). Ezilen, hor görülen, metalaştırılan ve hakları elinden 

alınan tüm çocuklar için Hugo bir özgürlük mücadelesi başlatmayı kafaya koyar.   Büyümeyen 

çocukları kurtarmak için çıktığı yolculuklarda anne ve babasından azar işiten Hugo hem onları 

anlamaya hem de sakinleştirmeye çalışır. “Ah sevgili büyüklerim, dedi. Beni anlamaya çalışın. 

Artık size daha fazla yük olmamak için şaşkın şaşkın oradan oraya dolanıp durdum. Sizi ne kadar 

üzdüğümü biliyorum çünkü ben olmadan dünyada daha rahat edersiniz, diye düşündüm. 

Ailesinin başına dert bir çocuk olmak istemiyordum! Ama Hugo daha acıklı bir sesle devam etti. 

Ben sizsiz olamıyorum büyüklerim.” (KUGGM, s. 249). Anne ve babasının gönlünü güzel 

cümlelerle alan Hugo, ailesinin baskıcı tutumunun değişimini de sağlar. 

“Curcuna Evi”  adlı eserde olumlu karakterlerden Marie bir yandan evde ebeveynlerinin 

otoriter tutumuna karşı mücadele ederken diğer yandan sorumsuz akrabalarının yanlışlarını 

düzeltmek için mücadele eder.  

  Marie kedi yavrusunu alıp ailesini ikna etmenin planlarını yaparken kediyi gören babası 

evde onu sevmeye başlar “Baba Kaplan’ı kaptı ve onu okşayarak rahatlamış bir şekilde gülüp, 

‘Kimseye ait değil o, olsa olsa bizlere kendini baktırma lütfunda bulunabilir.” (CE, s. 37). Marie, 

kedi meselesini çözmek için aile bireylerini tek tek ikna eder. Anne, baba, akraba ve erkek 

arkadaşlarının baskıcı tavrına karşı dik durmayı başaran Marie hepsine kendi koşullarını kabul 

ettirmeyi başarır. 

Aile bireylerinin birbirinden ardından iş çevirmeleri Marie’yi rahatsız eder. Büyük 

annesinin parasını olmadık şeylere yatırmasını ve halasının hesap cüzdanından para aşırmasını 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

97 

doğru bulmayan Marie para cüzdanından dolayı amcasının suçlandığını da görünce olayı açığa 

çıkararak sorunu çözer.  Büyük annesinin borçları sonucu evleri haczedilen Marie akrabasından 

yardım alarak ailesinin evini satılmaktan kurtarır. 

Eserin başkahramanı Marie ailesinin ve erkek arkadaşlarının kendisini yönetmesine izin 

vermez. Aile bireyleri arasındaki anlaşmazlıkları çözen Marie büyük annesinin sorumsuzluğu 

yüzünden evlerinin haczedilmesine de engel olur. 

 “Hadi Ama Baba” adlı eserde kitaptaki olumlu tiplerden biri olan Feli istemediği şeylerin 

zorla yaptırılmaya çalışılmasına karşı çıkar. 

Feli’ye teyzesinin yanındaki zorunlu misafirlik süresince teyzekızı çok iyi davranır. “Soffi 

bana sevecenlik göstermek için gerçekten çaba harcıyordu. Orada olduğum için acayip sevindiği-

ni temin edip duruyordu.” (HAB, s. 30). Soffi teyze kızının eve alışması, anne ve babasının katı 

kuralları karşısında üzülmemesi için ona yardım eder.  

Teyzesinin yanından kaçan Felie trende karşılaştığı yaşlı çift ve vardığı yerde kendisini 

koruyan otel müşterisi sayesinde kazasız belasız annesine ulaşmayı başarır. Buradan babasının 

yanına geçmek zorunda kalan Felie babasının eski kız arkadaşı Marie ile tanışır.  Feli ile iyi 

anlaşan ve ona çömlek yapmayı da öğreten Marie ailesinin çok zengin olmasına rağmen 

çalışmayı tercih eder. Ne isterse alan bir ailenin kızı olmak “Marina’yı çok da mutlu etmiyor. Bu 

şekilde hiçbir zaman tam anlamıyla yetişkin ve bağımsız olamam, diyor.” (HAB, s. 97). Mariana 

kitap okumayı seven, kendini geliştirmeye çalışan ve kendi ayakları üzerinde durmak için 

çabalayan bir iş kadınıdır.  Mariana ile yemek yemeyi sohbet etmeyi çok seven Felie aynı 

zamanda onun hayat tecrübelerinden de yararlanır. Bir süre Mariana ile vakit geçiren Felie 

ısrarcı tavırları ile kendini yanında istemeyen anne ve babasını yola getirmeyi başarır. Anne ve 

babasına yaptıkları yanlışlardan dolayı kızan Felie, onları hatalarını anladıkları için affeder.  

Eserin başkahramanı Felie ebeveynlerinin, akrabalarının ve öğretmeninin kendisini 

yönetmesine izin vermez. Ebeveynlerinin yanlış davranışları karşısında pes etmeden mücadele 

eden Felie’nin kararlı tutumu onların yanlışlarından dönmesini sağlar. 

   “Konuk Değil Baş Belası” adlı eserde olumlu karakterlerden Ewald ve kardeşleri 

ebeveynlerinin kendilerine ve misafir çocuğa karşı otoriter davranışına karşı mücadele ederler. 

Jasper’in başına gelen kötü olayları öğrenen ailesini onu şartsız sevmedikleri için eleştirir. 

“Yalnız iyi davranışlar karşılığında sevgi veriyorsun! Zaten Jasper’ı da sevmiyorsun! Ona 

acıyorsun! Sevgi bambaşka bir şey! Bundan böyle ders çalışmasak ya da esrar içmeye başlasak 

ya da para çalsak, bizi bile sevmezsin artık!" (KDBB, s. 117). Bille anne ve babaların çocuklarını 

karşılıksız sevmeleri gerektiğini, sevginin başarı ya da başarısızlıkla değişmemesi gerektiğini ve 

ailesinin de böyle davranmasının doğru olduğunu söyler. 

Eserin başkahramanı Ewald ve kardeşleri ebeveynlerinin baskıcı tutumuna ve okul 

otoritesine karşı kendilerini korumayı başarırlar. Ebeveynlerinin otoriter davranışları 



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

98 

karşısında birlikte mücadele veren kardeşler ebeveynlerinin baskıcı davranışlardan 

vazgeçmelerini sağlarlar.   

“Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk” adlı eserde ideal kahraman fabrikanın 

bütün bilgi ve becerileri yüklediği Konrad’dır. Konrad okulda tüm kurallara uyan, tüm dersleri 

en iyi şekilde yapan kusursuz ve mükemmel bir öğrencidir. Onun için daha okula geldiğinin 

beşinci günü başkan seçilir. Konrad’ın bu kadar başarılı olması, tüm kuralara titizlikle uyması ve 

başkan olduğu için arkadaşlarının hatalarını öğretmene söylemesi arkadaşları tarafından 

sevilmemesine neden olur. Çocuklar kendileri gibi davranmayan, hiç hata yapmayan ve 

mükemmel özelliklerle donatılmış çocuktan nefret ederler.  

Eserdeki olumlu karakter Kitti Konrad’ın fabrika ayarları yüzünden arkadaşlarının 

beklediği gibi davranamadığını bildiği için ona yardımcı olmaya çalışır. Konrad’ın iyi bir çocuk 

olduğunu arkadaşlarına anlatmaya çalışan Kitti Konrad ve okul arkadaşları arasında iletişim 

kurmak için uğraşır. “Ancak Konrad'ın nereden geldiğini ve neden böyle olduğunu çocuklara 

açıklaması olanaksız olduğu için, ona inanmadılar. Kitti öteki çocukları da çok iyi anlıyordu. Ben 

de Konrad'ı okulda tanısaydım, ben de ona tahammül edemezdim, diye düşündü.” (KYDKKÇÇ, s. 

123). Kitti Konrad’a otoriteye tam itaat etmesinden, öğretmenlerin isteğini yerine getirmesinden 

ve hata yapmamasından dolayı arkadaşlarının onu sevmediğini anlatmaya çalışır ve ona hatasız 

olmanın doğru olmadığını söyler. 

Beklemediği bir çocuğu mükemmel olduğu için değil çocuk olduğu için evlat edinen 

Bartolotti’nin diğer ebeveynler gibi Konrad’dan büyük beklentileri yoktur. Konrad’ın yaşamında 

otorite olmayan ona kurallar koymayan Bartolotti onun iyi bir yaşam sürmesi için fedakârlık 

yapmaktan kaçınmaz. Maddi gücü iyi olmadığı için onun babası olmak isteyen Bay Egon’un 

teklifini de geri çevirmez.  

Eserdeki olumlu kahramanlar Bartolotti ve Kitti Konrad’ı fabrikanın geri almak 

istemesine üzerine onun fabrika ayarlarını bozarlar. Ona hata yapmayı öğreterek fabrikanın 

almasına engel olurlar.   

 “Kim Takar Salatalık Kral’ı” adlı eserde olumlu karakterlerden Martina hem başarılı hem 

de haklarını savunmak için zaman zaman anne ve babasıyla tartışmayı göze alabilen bir kızdır. 

Kardeşinin babasından ve öğretmeninden korktuğu için matematik dersinden başarısız 

olduğunu düşünen Martina kardeşine yardım eder ve onun matematikten iyi not almasını sağlar.  

“Sınıftaki diğer çocuklar da çok şaşırdılar. Herkes, ancak olağanüstü bir yardımcı öğretmenin 

beni bu duruma getirebileceğini söyledi.” (KTSK, s. 86). Martina böylece evde babası, okulda 

öğretmeni tarafından kardeşinin sürekli psikolojik baskı görmesine mâni olur.   

Eserdeki olumlu karakterlerden Wolfgang Salatalık Kral’ın kilerdeki krallığını keşfetmek 

için kilere iner. Kilerde bir delikte yaşayan ve kendilerine Kumi-Ori halkı diyen canlılarla tanışır. 

Kumi-Ori halkının güvenini kazanan Wolfgang onlara yardım etmeye karar verir. Çünkü “Kumi-
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Ori'li çocuklar için bir okul, bir spor sahası ve bir belediye binası inşa etmeleri gerekiyormuş.” 

(KTSK, s. 99). Kumi-Ori halkının ihtiyacı olan aletleri getiren Wolfgang ve kardeşi Nik onları yok 

etmek isteyen babaları ve Salatalık Kral’ın planlarını bozarlar.  

Eserin olumlu kahramanları olan çocuklar ebeveyn otoritesine karşı birlikte mücadele 

ederler. Babalarının Salatalık Kral tarafından kandırılmasına da izin vermezler. 

“Lollipop” adlı eserde olumlu karakter başkahraman Lollipop’tur. Lollipop babaannesi ve 

annesi evde olmadığı zamanlar ev işlerini ablasıyla birlikte yapar. “Lollipop, Lollipop'unu bıraktı, 

derin bir iç çekti ve mutfağa gitti. Tezgâhın üstünde akşam yemeğinden kalan bulaşıklar 

duruyordu. Lollipop tabakları aldı lavaboya koydu ve suyla duruladı. Sonra, ocağın arkasındaki 

duvara sıçramış olan salça lekelerini bezle sildi. Sonra da mutfak masasında yığılı duran, 

kararmış patates kabuklarını topladı ve çöp tenekesine attı. Tabaklara limonlu bulaşık deterjanı 

sıktı ve hepsini tertemiz yıkadı.” (L, s. 41). Lollipop ve kardeşi ev işlerini yaparak annelerinin iş 

yükünü hafifletirler. 

Gerçek doğum günü 25 Aralık olan Lollipop doğum günün Noel ile çakışması ve 

kutlayamamasından şikâyetçi olduğu için doğum günün 1 Nisan’da kutlamaya karar verir.  Fakat 

bugünde kimseden hediye istemez. Çünkü onun niyeti tüm arkadaşlarıyla mahallede güzel bir 

eğlence düzenlemektir.  

Eserdeki olumlu tiplerden biri de Karışık Otto’dur. Elli yaşını geçmiş olan Otto Lollipop 

ile çok iyi anlaşır ve başı sıkıştığında ona yardımcı olur. 

“Susi’nin Günlüğü” adlı eserde olumlu karakterlerden Susi başka bir memleketten gelmiş 

olan ve yaşadığı şehirde sıkıntılar çeken Ali’ye sürekli yardımcı olmaya çalışır. Susi’nin annesi ve 

Susi çok kardeşi olan ve geçim sıkıntısı çeken Ali’ye ve ailesine maddi, manevi yardımcı olurlar. 

“Bu akşam babam Ali’yi evine götürecek. Ali tabii ki, yürüyerek gidebilirdi evine; ama annem 

Ali’nin annesi için üç koca koli dolusu eşya paketledi. Yatak çarşafları, temizlik malzemesi, yulaf 

ezmesi ve kadın elbiseleri.” (L, s. 36). Çocuklara oyuncaklar da paketleyen anne her gün Ali’nin 

evlerine gelmesine, kızlarıyla ders çalışmasına ve arkadaşlık etmesini hoş karşılar.  

Eserdeki olumlu tiplerden biri de Susi’nin annesidir.  Anne kızından ailevi problemler 

yaşayan ve psikolojisi bozuk olan Paul’e arkadaşlık etmesini ister. Göçmen bir aileye ve 

çocuklarına da yardım eden anne kızının arkadaşı Ali’nin sağlık sorunlarıyla da yakından 

ilgilenir. 
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Grafik 4.8. Christine Nöstlinger Kitaplarında “Olumlu Tip”  Kodunun Dağılımı 

Christine Nöstlinger’in araştırmaya konu olan “İşte Şimdi Hapı Yuttum”,”Saklı 

Miras”,”Kağıt Uçakla Gizli Gizli Macera”, “Curcuna Evi”, “Hadi ama Baba”, “Konuk Değil Baş 

Belası”, “Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk”, “Kim Takar Salatalık Kral’ı”, 

“Lollipop” ve “Susi’nin Günlüğü” adlı çocuk kitapları içerisinde otorite kodları tespit edilmiştir.  

Grafik 4.8. incelendiğinde yazarın eserleri içerisinde olumlu tip kod yansıması (f: 62) frekans 

değeriyle en fazla “Hadi ama Baba” adlı yapıta gözükmektedir. Eserde ayrı yaşayan 

ebeveynlerinin keyfi davranışlarından dolayı sıkıntı çeken Feli’nin ısrarlı ve sabırlı davranarak 

onları üzmeden yanlışlarını göstermeye çalışması ele alınır. Olumlu tip kod yansımasında ikinci 

sırada (f: 40)frekans değeriyle “Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk” adlı yapıtın 

olduğu görülmektedir. Eserde fabrikanın ürettiği bütün iyi beceri ve davranışları sergileyen 

Konrad’ın fabrika tarafından geri istenmesi sonucu onu çok seven Bayan Bartolotti ve Konrad’ın 

arkadaşı Kitti’nin fabrika yetkilileri ile mücadelesi anlatılır. Olumlu tip kod yansımasında üçüncü 

sırada  (f: 29) frekans değeriyle “Kim Takar Salatalık Kral’ı” adlı eserin olduğu görülmektedir. 

Eserde çocuklarına fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan babaya karşı çocuklarının kendilerini 

[] []

[] []

[][]

[][]

[] []

[] []

[] []

[] []

[] []

[] []

İşte Şimdi Hapı Yuttum Saklı Miras

Kağıt Uçakla Gizli Gizli Macera Curcuna Evi

Hadi Ama Baba Konuk Değil Baş Belası

Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk Kim Takar Salatalık Kral’ı

 Lollipop Susi’nin Günlüğü



Nasif SARIÇETİN, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

101 

savunması ve kralları tarafından yıllarca zulme uğramış Kumi Ori halkına yardım etmesi 

anlatılır.  

4.2.3 Olumsuz Tip 

Toplumcu gerçekçi yazar halkı bilinçlendirmek için doğruyu, yanlışı ve olması gerekeni 

eleştirel bir bakış açısıyla ortaya koyar. Yazar eserde olumlu tiplerin karşısına olumsuz tiplere 

de yer vererek yanlışı göstermeyi amaçlar. Moran’a göre olumsuz tip “harekete geçmeyen, 

mücadeleci ruhtan yoksun, çile çeken ve sonunda hep yenilgiye uğrayan “gereksiz tiptir (Moran, 

1999, s. 60).  Yazar hakkını aramayan, bencil, ezilenin yanında olmayan, sınıf bilincinden uzak, 

olumsuz tipleri vererek okura olumsuz tipin zıttı bir duruşun doğru olduğunu ifade eder. Burada 

amaç zıtlıklardan yararlanarak okura doğruyu ve ideali göstermeye çalışmaktır. 

“İşte Şimdi Hapı Yuttum” adlı eserde Julia’nın ebeveynleri olumsuz karakterlerdir. Babası 

boşanmadan önce sık sık annesini aldatmakta olan Julia’nın annesi durumu belgelemek için bir 

dedektif tutar, aldatma hadisesinin fotoğraflarını ve dedektiflik parasını da eşine yollar. “Bunun 

üzerine babam o kadar kızmış ki, anneme bağırıp çağırmaya başlamış, kavganın bir yerinde 

annemin köprücük kemiğine kristal bir kül tablası fırlatmış ve annemin canı yandığı için doktor 

müdahalesi gerekmiş.” (İŞHY, s. 32). Boşanmadan önce sık sık kavga eden çiftlerin bu durumu 

kızları Julia’yı rahatsız eder. Boşandıktan sonra ise kızı ile haftada bir görüşebilen Julia’nın 

babası görüşme randevularına da kız arkadaşlarıyla buluştuğu için zaman zaman gelemez.  

Eserdeki olumsuz karakterlerden biri de Gustav’dır. Babasının cebinden para çalan ve 

Julia’nın gönlünü kazanmak için her fırsatı değerlendiren Gustav, Julia’yı davranışlarıyla taciz 

eder. “Ancak o arkadaşlıktan fazla şeylerin peşinde korkarım. Bana sadık köpek bakışlarıyla 

bakıp duruyor. İkide bir de patileriyle orama burama dokunuyor.” (İŞHY, s.60). Julia’nın 

kendinden hoşlanmadığını bilen Gustav zaman zaman Julia ve annesinin acıma hissini kötüye 

kullanır. 

 Eserde çocuklar ebeveynlerin olumsuz tutumları yüzünden sıkıntılar yaşarlar. 

Ebeveynlerin çocuklarının hayatına fazla müdahale etmeleri, çocukları bazen kendilerine yük 

olarak görmeleri ve hayata çocukların gözünden bakamamaları çocukların üzülmesine sebep 

olur. 

“Saklı Miras” adlı eserde ebeveynler, küçük kız Wuzi ve bakıcı olumsuz tiplerdir.   

Eserde sabit fikirli bir anne, inatçı bir babanın basit sebeplerden dolayı sık sık tartışmaları 

çocukları rahatsız eder. Çocukların dertleriyle ilgilenmeyen ve onları dinlemeye zaman 

ayırmayan ebeveynlerin bu tutumları çocukların tepkisine sebep olur.  “Şu alçaklığa bak! 

diye hüngürdedi Pups. Babam onu alıkoymak istiyordu! diye hıçkırdı Tete. Annem yine her 

şeyi berbat etmese olmazdı! diye zırladı Pups. Ama her şey illa onun bildiği gibi olmak 

zorunda! diye hüngürdedi Tete.” (SM, s. 41). Ebeveynlerinin bu tutumları yüzünden çocuklar 

aileleriyle sağlıklı iletişim kuramazlar. 
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Eserdeki olumsuz tiplerden biri de Wuzi’dir. Okulda arkadaşlarıyla, evde kardeşleriyle ve 

Jakob’la anlaşamayan Wuzi, ablaları Tete ve Pops’tan geçimsizliği yüzünden arada bir dayak 

yer. Cimriliği yüzünden Jakob’la kavga edip yüzüne tüküren ve ondan da birkaç tekme yiyen 

Wuzi Jakob’u evden kovar ve evlerine gelmesini yasaklar. Bunu duyan “Pups Wuzi’yi odasına 

bakacak şekilde çevirdi. Kızın poposuna bir tokat patlattı. Haydi, toz ol, iki karışlık cüce, 

yoksa bir karışa inersin!” (SM, s. 21). Evin en küçüğü olan Wuzi; ebeveynleri evde olmadığı 

zamanlarda ablaları ve Jakob’la kavga eder. 

Eserde olumsuz tutum sergileyen ebeveynlerin ve Wuzi’nin davranışları hem kardeşlerinin 

hem de Jakob’un canını sıkmakta ve onların da hatalı davranmalarına sebep olmaktadır. 

 “Kâğıt Uçakla Gizli Gizli Macera” adlı eserde olumsuz tipler ebeveynler, köpek adamlar ve 

Tebdil-i Kıyafet Bayanlar Orkestrası’dır. 

Eserdeki olumsuz tiplerden biri Hugo’nun ebeveynlerdir. Ebeveynleri hiç büyümeyen ve hep 

aynı yaşta kalan Hugo’dan sürekli dert yanarlar. “Miesmeir 2 şöyle bağırıyordu: Bu çocuk 

ruhumu öyle daralttı ki her yerim ağrıyor! ya da bu çocuğun bakımını üstlenmek müthiş 

yorucu bir şey.” (KUGGM, s. 142). Hugo’nun kendilerini dinlemediğini ve başına buyruk 

hareket ettiğini düşünen ebeveynler zaman zaman onu eve hapsederler. 

Eserdeki olumsuz tiplerden köpek adamlar Koca Şişko Çocuk’u bir binanın tepesine 

zincirlerler ve önüne bir kutu lolipop koyarlar. Görevi lolipop karşılığında binanın tepesinde 

yirmi dört saat sürekli nöbet tutmaktır. Kışın binanın tepesinde üşüyen ve kaçmaya çalışan 

çocuk her seferinde köpek adamlar tarafından yakalanır. Köpek adamlar tarafından tehdit 

edilen Koca Şişko Çocuk bir süre binanın tepesinde zorla tutulur. 

Eserdeki olumsuz tiplerden biri de Tebdil-i Kıyafet Bayanlar Orkestrası’dır. Orkestra 

elemanları sihirli müziklerini kullanarak insanları uyutur ve onların kaza yapmalarına sebep 

sebep olur.  

Eserde Hugo ve Koca Şişko Çocuk olumsuz tipler yüzünden sıkıntılı anlar yaşarlar. 

Olumsuz karakterler yüzünden zaman zaman psikolojik ve fizyolojik şiddete maruz kalırlar. 

 “Curcuna Evi” adlı eserde olumsuz tipler ebeveynler, Marie’nin akrabaları ve Konrad’dır. 

Ebeveynleri Marie’nin isteklerini pek umursamadıkları gibi ondan kendilerine itaat etmesini 

isterler. Fikirlerine karşı çıkan Marie’yi de aşağılarlar. Ebeveynlerin kendi aralarındaki kavgaları 

da Mari’yi üzen durumlardan biridir. “Marie’ye birbirlerinden nefret eden ve durmadan kavga 

eden bir anne babayla aynı evde yaşamak o kadar da şahane gelmiyordu.” (CE, s. 146). 

Ebeveynlerinin hem kendini hem de birbirlerini anlamadığını düşünen Marie onların bu 

tutumları yüzünden sıkıntılı anlar yaşar.  

Eserdeki olumsuz karakterlerden Marie’nin akrabaları Marie ve ebeveynlerinin sıkıntılı 

zamanlar geçirmesine sebep olurlar. Cimri bir teyze, olmayacak işlere para yatıran bir 

büyükanne ve çiçeklerinin derdinde olan amcanın ev bütçesine bir katkıda bulunmaması anne 

ve babanın canını sıkar. “Amcası kardeşleriyle yengesine yıllardır annelerinin kanını emdiklerini, 

evin masraflarına katılmadıklarını, bir tamir gerektiğinde hiçbirinin para vermediğini, bir tek 
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yaşlı dayılarının evin bütçesine katkıda bulunduğunu açıklamış.” (CE, s. 106). Evde yaşayanların 

bu keyfi tutumları ve büyükannenin kimsenin haberi olmadan evi ipotek ettirip kredi çekmesi, 

kredileri ödeyemeyince kızının para cüzdanından para çalması teyzesinin ise bu olayda amcasını 

suçlaması Marie’yi çileden çıkarır.  

Eserdeki Olumsuz kahramanlardan biri de Marie’nin arkadaşı Konrad’dır. Marie’nin 

günlüğünü gizlice okuyan Konrad ona kendisiyle sevgili olması için baskı yapar. Babasına çok iyi 

bir öğretmenden matematik dersi aldığını yalanını söyleyen ve bunun için babasından para alan 

Konrad bu dersi Marie’den alır üstelik dersler pek verimli geçmez.  Bu durumdan babasının 

haberinin olduğunu öğrenen Konrad yakın arkadaşı Stefan’ı suçlar ve iki arkadaş birbirleriyle 

kavga eder.  

Olumsuz tiplerin çoğunlukta olduğu eserde yetişkinlerin birbirleriyle ve çocuklarla olan 

iletişimi sağlıklı değildir. Çocuklarına yeteri kadar zaman ayıramayan yetişkinlerin demokratik 

olmayan tutumları onların üzülmesine sebep olur. 

“Hadi Ama Baba” adlı eserde ebeveynler ve akrabalar olumsuz tiplerdir.  

Eserdeki olumsuz tiplerden ebeveynler sevgilileri ile vakit geçirmek için kızlarını kendilerine 

yük olarak görürler. Sevgilisiyle yaşamak için kızını teyzesinin yanına bırakıp başka bir şehre 

göçen fakat kızına iş sebebiyle gittiğini söyleyen annenin bu tutumu Feli’nin üzülmesine 

sebep olur. Feli’ye göre Annesinin sevgilisinden dolayı Münih’e gitmek istediğini saklaması 

için bir gerekçe olamazdı. Üstelik işini kaybedebileceği, Pâng’in önüne çıkan harika bir şans 

olduğu, asıl derdininse daha fazla para kazanıp bizi zengin etmek olduğu yönünde bana 

okuduğu yalanlar için de.” (HAB, s. 64). Feli annesinin sevgilisiyle yaşamak için kendisini terk 

etmesine kızıp onunla kalmaktan vazgeçer. Babası ise sevgilileriyle rahat vakit geçirmek için 

kızının annesinin yanında kalmasının doğru olacağını söyler. 

Olumsuz tiplerden biri de Feli’nin teyzesidir. Bir süre annesinin zoruyla teyzesinin yanında 

kalmak zorunda olan Feli’ye teyzesi evin kuralları olduğunu ve bu kurallara uymadığı 

takdirde cezasını çekeceğini söyler. Teyzesinin cezalarına, baskılarına, hakaretlerine ve 

kurallarına dayanamayan Feli evden kaçar.  

Eserdeki olumsuz karakterlerden biri de Feli’nin yeni arkadaşlık kurmaya başladığı 

Maksi’dir. Feli mahallede sürekli köpek dolaştıran Maksi ile çıkmaya başlar fakat Maksi’nin 

kötü biri olduğuna kanaat getirince onunla karşılaşmamaya özen gösterir. Maksi’nin 

tacizlerinden rahatsız olan Feli bir gün onunla dolaşırken Maksi’nin kendini arayanları fark 

edip kaçmasıyla onu kovalayanlar tarafından yakalanır.  Sevmediği arkadaşı yüzünden suçu 

olmadığı halde hakarete ve tacize uğrar.  Onlardan Maksi’nin köpekleri hayvanlar üzerinde 

deneyler yapan bir gruba satmak için topladığını öğrenir ve Maksi ile bir daha görüşmez.  

Ebeveynlerinin ve akrabalarının baskıcı tutumları, ebeveyn ve arkadaşının yalanları Feli’nin 

yaşamını zora sokar, onların olumsuz tutumları Feli’nin yalnızlaşmasına ve birçok hata 

yapmasına sebep olur.  
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“Konuk Değil Baş Belası” adlı eserde olumsuz tipler ebeveynler ve misafir çocuk 

Jasper’dır. 

Kusursuz çocuklar yetiştirmek için uğraşan ebeveynler çocuklar adına kararlar verir ve 

bu kararları verirken onlarla istişare etmez. Çocuğunun arkadaşlarını bile kendi belirleyen anne 

verdiği kararların doğru olduğunu ve sorgulanmaması gerektiğini ifade eder.  Çocuklarıyla 

iletişim kurarken sürekli onlara emir vermeyi seven baba ise evde çocuklardan birine kızsa 

diğerine de kızar. “Bille babamı kızdırırdı. Babam Bille'ye kaba davranırdı. Sonra ben de baba-

mın kabalığından payımı alırdım. Bunun üzerine Bille'ye müthiş öfkelenirdim; çünkü babamın 

bana iyi davranmamasından onu sorumlu tutardım. Ve ben de Bille'ye kaba davranırdım.” 

(KDBB, s.81). Çocuklara nedensiz kızan babanın sürekli onları eleştirmesi çocukların babalarına 

karşı olumsuz tutum geliştirmelerine sebep olur.   

Ebeveynlerinin kendileri gibi misafir çocuğu da yapmak istemediği şeylere zorlaması 

Bille’in onlara hakaret etmesine sebep olur. Bunun üzerine babası Bille’e iki tokat atar. Babasına 

kızan Bille odasına girer ve kapıyı kilitler. Bille kızan baba ise evden çıkarken evin kapılarını 

çocukların üzerine kilitler. 

Eserdeki olumsuz tiplerden biri de misafir çocuk Jasper’dır. Çocuklarının eğitimi için yurt 

dışından bir öğrenci misafir eden aile gelen öğrenciyi görünce şoka uğrar. Misafir öğrenci Jasper 

doğru dürüst ingilizce bilmediği gibi evin kurallarına da uymaz.  Sabah kahvaltıya kalkmayan, 

yediği çerezlerin çöpünü yere atan, banyo yapmayan ve evde bazen çıplak gezen Jasper 

kendisine karışılmasını istemez. “jasper’ın giysileri olduğu gibi yere saçılmıştı. Elektrikli trenim 

kutusundan ''çıkarılmış, raylarının hepsi ve diğer parçalan etrafa dağılmıştı. Tabii, silinip 

süpürülmüş reçellerin, balık konservelerinin ve dondurmaların ambalajları da bunların arasına 

karışmıştı. Sağa sola, epeyce fazla sayıda kirli kâğıt: mendil de atılmıştı.” (KDBB, s.83). Oldukça 

dağınık olan Jasper’in ev içindeki rahat tavırları anne ve babayı çileden çıkarır.  

Ebeveynleri tarafından aşağılanan, psikolojik ve fizyolojik şiddete maruz kalan çocuklar 

ebeveynlerinin kendilerine ve misafir çocuğa karşı davranışlarından dolayı sıkıntı çekerler. 

“Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk” adlı eserde olumsuz tipler Bayan 

Bartolotti ve Konrad’ın okul arkadaşlarıdır. 

Tek başına yaşayan evi çok dağınık ve pis olan Bayan Bartolotti lüzumsuz ve yanlış 

alışveriş yapmaktan dertlidir. “Bayan Bartolotti sipariş tutkusu yüzünden gerçekten gözyaşı 

dökmüş ve bundan böyle hiçbir şey ısmarlamayacağına ilişkin kendi kendine yemin etmişi.” 

(KYDKKÇÇ, s. 17). Yeminine sadık kalamayan Bartolotti yine lüzumsuz alışverişlerine devam 

eder. Konrad’ı evlat edinip yetiştirmeye çalışan Bartolotti Konrad’ın arkadaşlarının onu 

kıskanması sonucu şiddet gördüğünü duyar ve Konrad’dan onlara şiddet uygulamasını ister. "O 

Florian denen sersem seninle yine alay ederse, sen de ona bir tane patlat!" (KYDKKÇÇ, s. 96). 

Bayan Bartolotti sorunu şiddetle çözmeye çalışır fakat Konrad nazik davranmaya programlıdır.  
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Eserde Konrad’ın okul arkadaşları Konrad’ı kıskanmakta, hakaret etmekte ve zaman 

zaman ona şiddet uygulamaktadır. Fabrika ayarları hata yapmasına izin vermediği için 

arkadaşlarının şiddet eylemelerine cevap vermeyen Konrad korkaklıkla suçlanmakta ve bu 

yüzden şiddet artmaktadır. Hataların ve yanlışların olduğu bir dünyada yanlış yapmamak için 

programlanmış olan Konrad kendisine yapılan yanlışlar yüzünden yaşamı algılamakta zorluklar 

çeker.  

“Kim Takar Salatalık Kral’ı” adlı eserde olumsuz tipler ebeveynler, matematik öğretmeni 

ve Salatalık Kral’dır.       

Çocuklar sürekli sinirli olan ve emir vermeyi seven babalarının bu durumundan 

rahatsızdırlar. Özellikle Wolfgang babasından çok korkar ve sorunun ne olduğunu bilmez. “Sakız 

çiğnemem bile onu rahatsız ediyordu. Kazaklarım ona fazla renkli geliyordu. Okulda aldığım 

notları çok kötü buluyordu, Evde çok az duruyormuşum. Eğer evdeysem, bu kez de çok fazla 

televizyon izliyormuşum. Eğer televizyon izlemiyorsam, bu kez de büyükler konuşurken sözle-

rini kesiyormuşum. Eğer sözlerini kesmiyorsam, bu kez de kesinlikle beni ilgilendirmeyen şeyler 

hakkında sorular soruyormuşum. Ve hiçbir şey yapmadığımda da hiçbir şey yapmayıp, ortalıkta 

boş boş dolaştığım için kızıyordu babam.” (KTSK, s. 90). Babası tarafından sürekli aşağılanan ve 

azarlanan Wolfgang babasının bu nedensiz kızmalarına bir türlü anlam veremez. Martina da 

babasının kendilerini anlamadığını, çocukların da yetişkinler gibi kendilerine ait düşünceler 

geliştirebileceğini algılayamadığını ifade eder. 

Eserdeki olumsuz tiplerden biri de Matematik öğretmeni Bay Gri’dir. Matematik 

dersinden; öğretmenden ve babasından korktuğu için başarısız olan Wolfgang her derste 

öğretmeni tarafından ödevlerini yapmadığı için cezalandırılır. Babasından matematik dersinden 

iki aldığı için tokat yiyen Wolfgang için matematik öğretmeni sürekli aklında çıkmayan bir kâbus 

olur.  

Eserdeki olumsuz tiplerden biri de Salatalık Kral’dır. Kilerdeki krallığından halkına 

eziyet ettiği için kovulan Salatalık Kral’ın evde misafir kalmasını kimse istemez fakat baba 

istediği için Salatalık Kral evde misafir olarak kalmaya başlar. Salatalık Kral’ın bazı eşyaları 

çaldığını öğrenen çocuklar onu cezalandırmaya karar verirler fakat ev halkına ait bazı gizli 

belgeleri toplayan Salatalık Kral evdekileri bu belgeleri babaya iletmekle tehdit eder.  

Eserde ebeveynlerin, Salatalık Kral’ın ve matematik öğretmeninin olumsuz davranışları 

çocukların yaşamını zorlaştırır.  

 “Lollipop” adlı eserde ebeveynler Lollipop’un babası ve kız arkadaşı olumsuz 

karakterlerdir. 

Ebeveynleri ayrı yaşayan Lollipop babasıyla ayda bir kez görüşür ve bu görüşmeden de 

çok memnun kalmaz. “Çünkü ayda bir kez öğleden sonraları yaşadıkları şeyler çok can sıkıcı. 
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Lollipop için, ablası için hatta babası için bile can sıkıcı.” (L, s. 12). Çocuklarıyla ilgilenmeyen, 

onlara sevgi göstermeyen baba sorumsuz bir ebeveyndir.   

Lollipop’un babasının çocuklarının hayatına olumlu bir etkisi olmadığını ifade eden 

yazar, genel olarak babaları olumsuz karakterler olarak betimler.    “Lollipop’un babası yok. Yani 

aynı evi paylaştığı bir babası yok. Sabahları uzun uzun tuvalette oturan, bir yandan sigara 

tüttüren, sonra da tuvaletten çıkar çıkmaz arabasının anahtarını arayan ve kaybettiler diye 

herkesi suçlayan, veli görüşmesine çağrılan ve görüşmenin ardından herkese bağırıp çağıran, 

bisiklet tamirinden anlayan ve küçükken bir keresinde yanına üç kutu uskumru konservesi alıp 

evden nasıl kaçtığını anlatıp duran bir baba.” (L, s. 12). Yazar, Lollipop’un babası dahil birçok 

babanın olumsuz davranışlar sergilediğini ifade eder.  Babasının tasvir ettiği alışılmış baba tipi 

ise burada tasvir edilen vurdumduymaz ve otoriter bir tiptir.    

Eserdeki olumsuz tiplerden biri de Lollipop’un âşık olduğu Eveline’dir. Devamlı 

Lollipop’tan kendisine bir şeyler almasını isteyen Eveline onun kendisine olan aşkını 

kullanmaktadır. Arkadaşını memnun etmek ve onu kaybetmemek için arkadaşlarından borç alan 

Lollipop sınıftan on dört arkadaşına borçlanır. Arkadaşına “Lütfen, Eveline bugün gerçekten 

param yok! Dediğinde, Eveline menekşe mavisi gözlerini kısıyor ve sesi neredeyse ciyaklamaya 

başlıyordu.” (SGG, s. 44). Lollipop’un parasının bittiğini bildiği halde ondan bir şeyler istemeye 

devam eden Eveline, sonunda onu terk eder. 

Lollipop eserdeki olumsuz karakterler yüzünden sıkıntı yaşar. Babanın sorumsuzluğu, 

kız arkadaşının art niyetli davranışları hata yapmasına sebep olur.  

“Susi’nin Gizli Günlüğü” adlı eserde olumsuz karakter Susi’nin okul arkadaşı Paul’dür. 

Eserde toplum da olumsuz davranış sergileyen unsurlardandır. 

Eserdeki olumsuz karakterlerden Paul yalancı ve kavgacı biridir.  Susi, Paul’ e annesinin 

ısrarıyla katlanmak zorunda kalır. Paul zaman zaman Susi’nin evine gelen yakın arkadaşlarına 

hakaret eder hatta kavga çıkarır. “Paul hiç sakınmasız dövüştüğü için Ali, Aleksander’ın 

yardımına koştu. Paul ısırıp tırmalıyordu.” (SGG, s. 44). Susi evde ve okulda arkadaşlarıyla 

geçinemeyen Paul’ün sürekli yanında olmasından rahatsızlık duyar. 

Eserdeki olumsuz unsurlardan biri de toplumdur. Göçmen aileleri dışlayan, onlara 

hakaret eden insanların göçmenler hakkındaki ön yargıları onları üzmektedir. “Ali’nin 

arkasından ‘çüş’ diye bağıran kendini bilmez bir aptalın teki bulunuyor her zaman. Dün de 

4B’den biri ona tuvalette, ‘Kaç tane bitin var senin? diye sordu. Ali bir tane bile biti olmadığını 

söyleyince de, ‘Yalan söyleme yabancıların hepsi bitlidir, dedi.” (SGG, s. 31). Toplumun 

yabancılar ile ilgili söyledikleri sözler ve onlara davranışları eserin çocuk kahramanı Ali’yi ve 

onu korumaya çalışan Susi’yi üzer. 
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Grafik 4.9. Christine Nöstlinger Kitaplarında “Olumsuz Tip” Kodunun Dağılımı 

Christine Nöstlinger’in araştırmaya konu olan “İşte Şimdi Hapı Yuttum”,”Saklı 

Miras”,”Kağıt Uçakla Gizli Gizli Macera”, “Curcuna Evi”, “Hadi ama Baba”, “Konuk Değil Baş 

Belası”, “Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk”, “Kim Takar Salatalık Kral’ı”, 

“Lollipop”, “Susi’nin Günlüğü adlı çocuk kitapları içerisinde olumsuz tip kodları tespit edilmiştir.  

Grafik 4.9 incelendiğinde yazarın eserleri içerisinde olumsuz tip kod yansıması (f: 107) frekans 

değeriyle en büyük “Hadi ama Baba” adlı eserde görülmektedir. Eserde Feli’nin sorumsuz 

ebeveynleri ve akrabaları tarafından dışlanması, erkek arkadaşı tarafından da kandırılması 

anlatılmaktadır. Olumsuz tip kod yansımasında (f: 54) frekans değeriyle ikinci sırada “Konuk 

Değil Baş Belası” adlı eserin olduğu görülmektedir. Eserde sürekli çocuklarına bağıran, onlara 

psikolojik ve fizyolojik şiddet uygulayan bir baba ve mükemmel çocuklar yetiştirmek gayesiyle 

çocukları üzerinde baskı kuran ebeveynlerin tutumları anlatılmaktadır. Olumsuz tip kod 

yansıması (f:53) frekans değeriyle üçüncü sırada “Curcuna Evi” adlı yapıtta olduğu 

görülmektedir. Sürekli kendini yönetmeye çalışan ebeveynleri ve sorumsuz akrabaları ile aynı 

evde yaşayan Marie’nin başından geçen olayların anlatıldığı eserde cimri bir teyze, boş işlere 

para yatıran bir büyük anne ve bitkileriyle uğraşan akrabalarının ev bütçesine hiç katkısının 
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olmaması, para kazanmak için ilginç hayaller peşinde koşan büyük annenin kredi çekmek için 

herkesten habersiz evi ipotek ettirmesi ve evin haczedilmesi anlatılır.   

Christine Nöstlinger’in araştırmaya söz konusu kitaplarında incelenen kodların dağılım 

yüzdesi Grafik 4.10’da gösterilmiştir. Grafiğe bakıldığında “olumsuz tip” kodunun yüzdelik 

değerinin daha büyük olduğu görülmektedir.  

 

Grafik 4.10. Christine Nöstlinger’in Kitaplarında Kodların Yüzdelik Dağılımı 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kaynağı Marksizm olan toplumcu gerçekçilik siyasi anlayış olarak Rusya’da ortaya çıkar. 

Bir yönetim şekli olan Marksizm’in amacı ülkeyi sanayide, tarımda, bilimde ve ekonomide 

kalkındırmaktır. Topyekûn kalkınmak için halkı eğiterek bir bilinç oluşturmaya çalışan 

Marksistler her alanda eserler vermeye başlarlar. Kapitalist düzene karşı olan Marksistler ezilen 

ve sömürülen halkın dertlerini dile getiren eserler vererek bir edebi akım olarak sanat 

dünyasında karşılık bulurlar. 

1930’lu yıllarda Türk edebiyatında eserler vermeye başlayan toplumcu gerçekçi 

sanatçılar köylünün sıkıntılarını ve ağalık düzenini anlatan eserler ortaya koyarlar.  Sanayileşme 

ve şehirleşme neticesinde şehir hayatının gerçeklerini de anlatmaya başlayan yazarlar işçilerin 

sıkıntılarını da eserlerine taşırlar. Mevcut gerçekliğin yanında olması gerekeni de ortaya koyan 

toplumcu gerçekçiler gerçekliği eleştirmekle kalmaz, ideal gerçekliği de ortaya koyar. Toplumcu 

gerçekçi sanat anlayışında okuyucunun öyküneceği ideal tipleri ortaya koyan yazar olumsuz 

tipleri de vererek okuru bir karşılaştırma içinde bilinçlendirmeye çalışır.  

Yetişkinler için yazılan kitaplarda belirli bir yetkinliğe ulaşan toplumcu gerçekçi sanat 

anlayışı son zamanlarda çocuk edebiyatında da kendini göstermektedir.  

Çalışmada Christine Nöstlinger ve Behiç Ak’ın çocuk kitapları toplumcu gerçekçilik 

açısından incelenmiştir. Yazarların kitaplarında frekans değeri büyük olan izlekler tespit edilmiş 

ve bu izleklerden hareketle kodlar oluşturulmuştur.  Oluşturulan kodlar araştırmaya konu olan 

tüm kitaplarda değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda Behiç Ak’ın kitapları hayat tarzı/değişim, iletişim, teknoloji, 

doğaya duyarlılık, tüketim/metalaştırma ve idealize tip açısından değerlendirilmiştir.  

Yazarın kitaplarında çoğunlukla teknolojinin ve internetin olumsuz etkileri ele alınmış ve 

bu iki kavramın olumlu yönlerine neredeyse hiç değinilmemiştir.  

 Eserlerinde kişinin kendisiyle, çevresiyle ve geçmişiyle olan iletişimsizliğini bir sorun 

olarak gören yazar bu sorunun sebebini de teknoloji ve değişime bağlamaktadır. 

Eserlerinde mekân olarak çok fazla bozulmamış mahalle ve köyleri seçen yazar, doğanın 

hızla bozulmaya başladığını ve korunması gereken önemli bir değer olduğunu ifade etmektedir. 

Yazarın eserlerinde tablet, bilgisayar ve akıllı telefonların; insanların ve özellikle 

çocukların dünyasında önemli bir değişiklik yaratması ve teknoloji ürünü bu araçlar sayesinde 

insanların becerilerini yitirmesi ele alınmaktadır.  

Kitaplarında teknolojinin insanların üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini ele 

alan yazar, insanların çok tüketmesini, geri dönüşüme önem vermemesini ve hızlı bir yaşam 

sürmesini eleştirel bir şekilde ifade etmektedir.  
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Eserlerinde evrensel sorunları ele alan yazar, bencil olmama, tüm canlılara saygı duyma, 

doğanın güzelliklerini keşfetme, hayvanlara saygı duyma,  sevecen olma ve kitap okuma gibi 

değerlerin önemini vurgulamaktadır. 

Kitaplarında sosyal sorunlara da değinen yazar kültürel miraslara sahip çıkmama, 

toplumun iletişimini kaybetmesi, yardımlaşmanın azalması, başkalarına saygı duymama gibi 

konuları da ele almıştır. 

Behiç Ak’ın kitapları genellikle çocuk karakterler bağlamında şekillendirilmiştir. 

Başkahramanını çocukların oluşturduğu kitaplarda mesajlar çocuklar vasıtasıyla iletilmiştir. 

Ayrıca bu tutum çocuğun karakterle özdeşleşebilmesi açısından önemlidir.  

Behiç Ak çocuk kitaplarının önemli bir kısmında mekân olarak köyleri ve mahalleleri 

seçmiştir. Yazarın bu mekânları seçmesindeki sebep köy ve mahallelerin şehirlere göre mevcut 

düzenini daha iyi korumuş olmasıdır diyebiliriz.  

Okuru bilinçlendirme gayesi güden yazar vermek istediği mesajı pekiştirmek için iç 

hikâye ve masallara da yer vermiştir. Yazarın metin içi masallar ve hikâyelere yer vermesi okura 

mesaj verme kaygısı taşıdığının bir göstergesidir.  

Yazarın incelenen kitaplarında sıradan tiplerin yanında ideal tiplere de yer verilmiştir. 

Bu tiplerin kusursuz olması kahramanları gerçek hayattan soyutlamıştır. 

Eserlerinde evrensel ve toplumsal sorunları eleştirmek, toplum ve birey için neyin doğru 

olduğunu göstermek isteyen yazar çocuk okurları eğitme gayesi gütmüştür. 

Eserlerde olumlu tipler; kusursuz, gerçek yaşamda olması mümkün olmayan idealize 

tipler ve daha çok romantizmden gelen tiplerdir. 

Yazar eserlerinde toplumcu gerçekçiliğin önemli temalarının olmamasından dolayı 

eserlerde toplumcu gerçekçilik tam olarak yansıtılamamıştır. 

Christine Nöstlinger’in eserlerinde olumlu tip, otorite ve olumsuz tip kodları 

incelenmiştir.  

Yazarın eserlerinde ebeveynler daha çok olumsuz davranışlar sergileyen otoriter kişilerdir. 

Eserlerde genellikle boşanmış ve maddi sıkıntı çeken ebeveynlerin çocuklarıyla olan problemleri 

ele alınmaktadır. Eserlerde çocuk kahramanlar kendilerini istedikleri kalıba sokmak isteyen 

ebeveynlerin tutumlarından rahatsızdırlar. Ailelerin çocuklar için neyin doğru, neyin yanlış 

olduğunu bilmeleri hemen hemen her konuda onlar adına hüküm vermeleri, iyi çocuk yetiştirme 

gayesiyle çocukların eğitimlerine kendi isteklerine göre yön vermeye çalışmaları ve bütün 

bunları yaparken zorba bir tutum içinde olmaları çocukları çocuklar için önemli bir sorundur. 

Ailelerdeki boşanma neticesinde ebeveynler tarafından mağdur edilen çocuklar zaman 

zaman anne ve baba arasındaki çatışmalar yüzünden zor zamanlar geçirmektedir. Ebeveynler 

tarafından psikolojik ve fizyolojik şiddete uğrayan çocukların ebeveynleri ile mücadeleleri, 
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düzene ve otoriteye başkaldırının ele alındığı kitaplarda düzen karşısında ezilenler çocuklar 

olmuştur.  

Eserlerde çocuklarla sağlıklı iletişim kurmayan ebeveynlerin otoriter tutumları çocuk 

kahramanların canını sıkmış ve onları üzmüş olsa da kahramanlar ebeveynlerinin bu tutumları 

karşısında haklarını arama ve ebeveynlere yaptıklarının yanlış olduğunu gösterme yoluna 

gitmişlerdir. Ebeveynlerinin yanlış tutumlarını düzeltmek için ısrarcı olan çocuklar onların 

tavırlarını değiştirmesini sağlamışlardır.  

Yazarın kitaplarında toplumun istediği gibi davranmaya çalışmanın, toplum normlarına 

göre bir yaşam tarzı belirlemenin yanlışlığı, bireysel farklılıklara saygı duyulmasının kişinin 

özgürlüğünü kazanmasında önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

 Engelli bireylerin aileler ve sistem tarafından dışlanması, haklarının ellerinden alınması 

ve çocukların bu durumu düzeltmek için sisteme ve ailelere karşı mücadelelerinin anlatıldığı 

eserlerde engelli bireyler özgürlüklerine kavuşmaktadırlar. 

Yazar kitaplarında eğitim sisteminin çocukların gelişimine uygun olmamasını ve otoriter 

bir yapıya sahip olmasını eleştirmekte ve alternatif okullardan bahsetmektedir. 

Eserlerde örgütlü hareket etmenin kişiyi aile ve sistem otoritesine, sistem tarafından 

ezilmeye karşı koruduğu vurgulanırken ezilenlerin haklarını örgütlü hareket ederek geri 

alabildikleri görülmektedir. 

Romanlardaki kahramanların kişilik özellikleri karakterlerin inandırıcı olması açısından 

önem arz etmektedir. Karakterin gerçek yaşamda olduğu gibi olumlu ve olumsuz özelliklerinin 

olması çocuk okurun kitaptaki karakterle özdeşleşmesini sağlayacaktır. Çocuğa gerçek 

yaşamdan kahramanlar sunmayan, gerçek yaşamın benzerini kurgulamayan eserin inandırıcılığı 

kaybolmakta ve çocuk bu eserlerde kendini bulamamaktadır. Nöstlinger’in roman kahramanları 

çocuk okurun öykünebileceği olumlu ve olumsuz özellikleri bir arada bulundurun 

kahramanlardır. 

Kısacası Christine Nöstlinger gerek kitaplarında işlediği konular gerekse konuları ele alış 

bakımından toplumcu gerçekçi bir yazardır diyebiliriz.  

Yazarların kitapları karşılaştırıldığında; Behiç Ak’ın doğa, tüketim, internet, teknoloji, 

iletişim, değerlerin kaybolması temalarına; Christine Nöstlinger’in aile problemleri, maddi 

sıkıntılar, çocuk hakları ve arkadaşlık ilişkileri, dine bakış, cinsellik ve eğitim gibi toplumun 

aksayan yönlerini ortaya koyan temalara yer verdiği görülmektedir.   

Behiç Ak’ın kitaplarında başkahramanlar olumsuz özellikleri olmayan, gerçek yaşamdan 

uzak, tip özelliği gösterirken Nöstlinger’in kahramanları olumlu özellikleri ve kusurlarıyla 

karakter özelliği göstermektedir. Nöstlinger’in kahramanı kitleleri devrim yolunda örgütler, 

kahraman mücadeleci ve zorluklardan yılmayan bir tiptir. Ayrıca Nöstlinger’in romanlarında 

emekçilerle emeği sömürenler, zenginler ve yoksullar iç içedir.  
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 Behiç Ak evrensel ve toplumsal sorunları didaktik bir tarzda okuruna vermeyi 

amaçlayarak konularını gerçekçi bir şekilde ele alırken Christine Nöstlinger eserlerinde sınıf 

çatışması, ezen-ezilen, otorite, olumlu ve olumsuz tip gibi toplumcu gerçekçiliğin temel 

unsurlarına yer verdiğinden eserlerini toplumcu gerçekçi sanat anlayışı ile yazmıştır denebilir. 

Çocuk edebiyatının önemli yazarlarından, farklı kültürlerde yetişmiş olan yazarların 

gerek ele aldıkları konular gerekse konuları ele alış biçimi birbirinden farklıdır. 

Bu araştırmadan hareketle alan yazında çalışma yapan araştırmacılar için şu önerilerde 

bulunulabilir: 

Alan yazında toplumcu gerçekçi sanat anlayışı ile ilgili çalışmaların çocuk edebiyatı 

ürünlerinde yetişkin edebiyatı ürünlerine oranla nicelik bakımından az olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla çocuk edebiyatı ürünleri toplumcu gerçekçi sanat anlayışı ile incelenebilir, bu alanda 

yeni çalışmalar yapılabilir. 

Bu alanda yazılmış eserler çocuklara okutularak çocukların bu kitaplardan 

çıkarımlarının değerlendirilmesi yapılabilir. 

Yazarların kitaplarında başkahramanların tip ve karakter yönünden karşılaştırılması 

yapılabilir. 

Behiç ak kitaplarında kişinin çevresinde meydana gelen değişimleri ve bu değişimin 

sebeplerini ele aldığı için yazarın kitapları “ekolojik kuram” açısından incelenebilir. 

Eserlerinde çocuk ve ebeveynlerin çatışmalarını ele alan Christine Nöstlinger’in kitapları 

ebeveyn tutumları yönünden incelenebilir. 

Yazarların araştırmaya konu olan kitapları farklı kodlar kullanılarak ve farklı kuramsal 

açıdan incelenebilir. 
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