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ÖN SÖZ 

 

İsmet Kür, elli yılı aşan yazın hayatında gerek eğitimciliği gerekse çocuk 

edebiyatı hakkındaki yazıları ve bu alanda verdiği eserlerle Türk çocuk edebiyatına 

önemli katkılarda bulunmuştur.  

Türk çocuk edebiyatına yaptığı bu katkıya rağmen bugüne kadar İsmet Kür 

hakkında akademik bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma söz konusu eksikliği 

gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Çalışma giriş, üç bölüm, sonuç, dizin ve kaynakçadan meydana gelmiştir. 

 Girişte çocuk edebiyatının tanımı ve tarihçesi hakkında kısaca bilgi verilmiş, bu 

edebiyatın dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimine temas edilmiştir. 

Birinci bölümde İsmet Kür’ün hayatı ele alınmış; ailesi, çocukluğu, eğitim 

hayatı, evliliği, öğretmenliği, yurt içi ve dışındaki çalışmaları ile emeklilik günlerine 

ilgili bilgiler verilmiştir. 

İkinci bölümde yazarın çeşitli gazetelerde dile getirdiği eğitimle ilgili görüşleri 

ele alınmış ve bunlar konularına göre on altı başlık altında toplanmıştır. 

Üçüncü bölümü İsmet Kür’ün çocuk edebiyatına dair görüşleri ve bunlar 

doğrultusunda kaleme aldığı eserler oluşturmaktadır. Bu eserler; romanlar, tiyatrolar, 

okul öncesi çocuklar için kaleme aldığı eserler, araştırma ve incelemeler, ebeveynler 

için hazırladığı kitaplardan ibarettir. 

Yine bu bölümde yazarın romanları yapısal olarak ele alınmış ve romanların 

kimliği, özeti, tertibi, konusu, bakış açısı, zamanı, mekânı ve olay örgüsü incelenmiştir. 

İki romandan oluşan “Karvera” serisi organik bir bütünlük arz ettiğinden birlikte, bunun 

dışındaki romanlar ise tek tek ele alınarak değerlendirilmiştir.. 

Yazarın tiyatroları, “sahne oyunları” ve “radyofonik oyunları” iki başlık altında 

ele alınmıştır. Bu oyunlar konu, özet, vak’a kuruluşu, figürler, zaman ve mekân 

açısından incelenmiştir. Sahne oyunlarında eserin sahneye uygunluk derecesi de 

değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur. 
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İsmet Kür’ün okul öncesi çocuklar için kaleme aldığı eserleri, araştırma ve 

incelemeleri ile ebeveynler için hazırladığı eserleri de tek tek ele alınıp 

değerlendirilmiştir. Bütün bu çalışmalara ilave olarak yazarın çocuklara yönelik eserleri 

da dil ve üslup açısından incelenmiştir. 

İsmet Kür’ün eserlerinde yer verdiği başlıca temalar; sosyal sorumluluk, sanat, 

nezaket, cehalet, hayvan sevgisi, özgüven, üveylik, yurt sevgisi, uyuşturucu, bedensel 

engeller, okuma mücadelesi, okuma alışkanlığıdır. Bu çalışmada söz konusu temalara 

yer verilmiştir. 

Çalışmanın sonuç kısmında yazarın eğitim görüşleri, çocuk edebiyatına dair 

fikirleri ve eserleri topluca değerlendirilmiştir. 

Kaynakçada sadece çalışmada kullanılan kaynaklara, dizinde ise çalışmada adı 

geçen kişi ve eser isimlerine yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın hazırlanması sırasında bana yardımcı olan değerli hocalarım Prof. 

Dr. Mustafa ÖZCAN’a, Prof. Dr. Âlim GÜR’e ve danışman hocam Prof. Dr. Halim 

SERARSLAN’a teşekkür etmeyi borç bilirim. 
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 11

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 
Adı Soyadı Gülsün KOÇER Numarası: 054101021002 

Ana Bilim / Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı 

Ö
ğr

en
ci

ni
n 

Danışmanı Prof. Dr. Halim SERARSLAN 

Tezin Adı İSMET KÜR’ÜN HAYATI EĞİTİMCİLİĞİ VE 
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINA KATKISI 

 
 

ÖZET 
 
 Bu çalışmada İsmet Kür’ün hayatından, eğitimle ilgili görüşlerinden, çocuk 

edebiyatına dair fikirlerinden ve bu alanda verdiği eserlerden bahsedilmiştir. 

 Kendisi eğitimci, romancı, oyun yazarı, hikâyeci, şair, gazeteci ve araştırmacıdır. 

Onun eğitimle ilgili görüşleri aile, okul ve devlet üçgeninde şekillenir. İsmet 

Kür’ün kaleme aldığı sekiz romanın yedisi çocuklara yöneliktir. Sanatçı, çocuklar için 

tiyatro oyunları da kaleme almıştır. Romanlarında ve oyunlarında gerçekçi öyküler 

anlatmak suretiyle çocukları eğlendirerek eğitmeyi amaçlar. İsmet Kür’ün çocuklara 

yönelik eserlerinin yanında yetişkinler için kaleme aldığı şiir ve hikâyeleri de 

mevcuttur. Ayrıca sanatçı, pek çok yazar gibi gazetecilikle de uğraşmış çeşitli 

gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Bütün bu çalışmalarına ek olarak İsmet Kür’ün 

araştırma ve incelemeleri de bulunmaktadır. Bunların en önemlisi 1869-1928 yılları 

arasında yayımlanan çocuk dergilerini araştırıp incelemesidir.  

Kısaca İsmet Kür, çok yönlü bir eğitimci, sanatçı ve araştırmacıdır. Çocuk 

edebiyatı alanında çeşitli türlerde eserler vererek Türk çocuk edebiyatına önemli 

katkılar sağlamıştır.    
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SUMMARY 
 

In this study, the life, the comments about education and children literature of 

İsmet Kür and works on these fields are mentioned.  

İsmet Kür is educationist, novelist, author, poet, journalist and researcher. 

Her ideas about education is formed as family, school and government triangle. 

Seven novels of her works is intended to children. Also, she write a theatre play for 

children. İsmet Kür aims to educate children by amusing them by telling the realist 

stories in her novels. Besides novels, İsmet Kür has poems and tales for adults. 

Furthermore, she worked as columnist in various newspapers. In addition to these, İsmet 

Kür has a researches and surveys. The most important one is researches on children 

journal in the years between 1869-1928. 

In short, İsmet Kür is sophisticated educationist, artworker and researcher. She 

has made important and useful contributions to Turkish children literature by giving 

various kinds of works on children literature. 
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GİRİŞ 

Çocuk edebiyatı özellikle son yıllarda sadece sanatçıların değil akademisyen ve 

araştırmacıların da üzerinde önemle durduğu bir konu haline gelmiştir. Üzerinde çok 

konuşulan çocuk edebiyatının tam olarak ne olduğu konusunda ise kesin bir fikir birliği 

sağlanamamış, neredeyse bu konu üzerinde çalışan bütün araştırmacılar kendi 

tanımlarını yapma yoluna gitmişlerdir. Bu tanımlardan bazılarını şöyle sıralamak 

mümkündür: 

“Henüz yetişkin olmayan ve eğitilmesi gereken, toplumumuzun en genç 

üyelerinin düşünce dünyasına seslenebilecek sözlü ve yazılı ürünlere çocuk edebiyatı 

adını veriyoruz.” (Ciravoğlu, 2000: 11). 

“Çocukların okuması için yazılmış, derlenmiş veya yayımlanmış olan bütün 

yayınları içine alır.” (Enginün, 1991: 392). 

“Çocuk edebiyatı; 2-14 yaşındaki çocukların duygu ve düşüncelerine yönelik 

yazılı ve sözlü edebî türlerden oluşmaktadır.” (Bilkan, Ağutos-Eylül 2005: 7). 

 “Çocuk edebiyatı, çocuğun kabuller dünyasında benzeştiğine veya benzeşmesi 

gerektiğine hükmederek, duygu, düşünce ve hayal bakımından okumaya veya 

dinlemeye layık saydığı metinler dünyasıdır.” (Zengin, 2009: 77). 

“Çocuk edebiyatı deyimiyle 2-14 yaşları arasındaki kimselerin ihtiyacını 

karşılayan bir edebiyat alanının anlatılmak istendiği açıkça görülmektedir. Gerçekten 

çocuk edebiyatı deyimi, çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve 

düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar. Masallar, hikâyeler, 

romanlar, anılar, biyografik eserler, gezi yazıları, şiirler, fen ve doğa olaylarını anlatan 

yazılar vb. hep bu çerçeve içine girebilir. Değişik birtakım yazı türlerinde ortaya 

konulan bu eserlerin, tıpkı yetişkinler için hazırlanan eserler gibi, güzel ve etkili 

olmaları da gerekir. Bu nedenledir ki çocuk edebiyatı usta yazarlar tarafından özellikle 

çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat nitelikleri taşıyan eserlere verilen genel ad 

diye de tanımlayabiliriz.” (Oğuzkan, 2010: 3). 



 14

Görüldüğü üzere bu tanımların hepsi çocuk edebiyatının; çocuklar için kaleme 

alınmış ve onların duygu dünyasını ortaya koyacak şekilde oluşturulmuş, çocuksu bir 

edebiyat olduğu konusunda birleşir. 

Araştırmacılar çocuk edebiyatının, tanımının yanında, sahip olması gereken 

nitelikler üzerinde de durmuşlardır. Bu nitelikler her araştırmacıya göre küçük 

farklılıklar içerse de büyük ölçüde benzer özellikleri ifade eder. Genel kanaate göre 

çocuk edebiyatı ürünleri; çocuklara, olumlu iletiler vermeli, çocuğun rahat 

anlayabileceği ve ilgisini çekecek konular çerçevesinde şekillenmeli, çocuğun 

özdeşleşebileceği kahramanlar yaratmalı ve anadil eğitimine katkıda bulunmalıdır. 

Çocuğun doğumundan itibaren çocuk edebiyatı ürünleri ile karşılaştığı 

bilinmektedir. İlk olarak ninnileri duyan çocuk, masallar ve fabllardan sonra hikâye, şiir 

ve çocuk romanları ile tanışır. Bu sebeple çocuk edebiyatının, çocuğun dinleme, 

anlama, okuma ve yazma eğitimine yani dil gelişimine olduğu gibi toplumsal değer 

yargılarını benimsemesine ve kişilik gelişimine etkisi büyüktür.  

Bu sahanın içinde yer alan bütün edebî türler çocukların ilgisini çekmektedir. Bu 

ilginin nedenini Zengin şu iç madde ile açıklamıştır: 

“1. Öykülemenin kısa olmasından dolayı dinlerken veya okurken sıkılmamaları 

2. Çocuklar tarafından yorumlamaya müsait olmaları 

3. Çocukların hayal güçlerine hitap etmeleri” (Zengin, 2009: 221). 

Çocuk edebiyatının tarihî gelişimine bakıldığında onun “insanlıkla birlikte var 

olmuş ve insanlık tarihiyle aynı paralelde gelişmiş” (Bilkan, Ağutos-Eylül 2005: 9) 

olduğu görülmektedir. Hem doğuda hem de batıda çocuk edebiyatının ilk örnekleri 

sözlü edebiyat ürünleridir. Yazılı bir çocuk edebiyatının oluşmasından çok önce 

çocuklar,  ninniler, tekerlemeler, bilmeceler, masallar gibi halk edebiyatı ürünlerinden 

beslenirdi. Zaman içinde eğitimin önemi üzerinde daha çok duruldukça yetişkinler için 

oluşturulan edebiyata paralel ilerleyen bir yazılı çocuk edebiyatı oluştu. Bu edebiyatın 

ilk örnekleri çok eski tarihlere dayandırılabilir. “Çocuğa yönelik ilk kitabın milattan 

önce VI. yüzyılda Hindistan’da kaleme alındığı söylenir. Söz konusu kitapta şehzade 

eğitmeni bir brahmanın hikâyesi anlatılır.” (Şimşek, 2002: 33) Aynı yüzyılda 

Konfüçyüs’ün de Çin klasiklerini özet şeklinde çocuklara aktardığı bilinir  
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(Çılgın, 2007: 37). Fakat sözü edilen bu örnekler süregelen bir çocuk edebiyatının 

göstergesi değil kişisel çalışmalar olarak kalır.  

 Bundan sonra 15. yüzyılda matbaanın icadına kadar batıda çocuklar için 

yazılmış başka eserlere rastlanmamaktadır. Bunun sebebi büyük ölçüde o zamanki okur-

yazar sayısının azlığı ve az sayıda üretilen el yazması kitapların ruhban sınıfına ve 

aristokratlara hitap etmesidir. Ayrıca, o dönemde henüz pedagoji çalışmaları 

başlamadığı için çocuklara yönelik kitaplar bir ihtiyaç olarak görülmemektedir. 

15. yüzyılda çocuklar için kaleme alınmış ilk eser bir matbaacı olan William 

Caxton imzasını taşır. Caxton 1476’da çocuklar için kitap basmaya başlar.  Yazarın 

Tilki Reynald, Aisopos Masalları ve Kral Artur’un Ölümü isimli eserleri döneminde çok 

sevilir. 

17. yüzyılın başlarında çocuk edebiyatı eserlerinin sayıları artar. Bu dönemde 

çocukların derslerinden arta kalan zamanı değerlendirmeleri için Ali Baba ve Kırk 

Haramiler, Gemici Simbat gibi Binbir Gece Masalları kaynaklı öyküler basılır. 

17. yüzyılda ve sonrasında çocuk edebiyatının gelişimi eğitim konusunda 

yapılan çalışmalarla paralellik gösterir. 1693 yılında İngiliz filozof John Locke Eğitim 

Üzerine Bazı Düşünceler adlı eserini yayımlar. John Locke bu eserinde, çocukların boş 

bir sayfa olduğunu ve onlardan küçük yetişkinler olmalarını beklemek yerine yumuşak 

metotlarla eğitmek gerektiğini söyler (Çılgın, 2007: 40-41). Onun bu çalışması 

kendisinden sonra yapılan çocuk edebiyatı çalışmalarını da önemli ölçüde etkiler. 

Bu yüzyılda Charles Perrault Fransız halk masallarını çocuklar için derler. 

Çizmeli Kedi, Kül Kedisi, Kırmızı Başlıklı Kız gibi masallar bugün bile çocuklar 

arasında son derece popülerdir. 

18.yüzyılda Jonathan Swift Güliver’in Gezileri’ni kaleme alır. Bu kitap politik 

içeriğiyle yetişkinler için kaleme alınmış olsa da çocukların da çok ilgisini çeker. 

1740’lı yıllarda değişen sosyal yaşam, orta sınıfın güçlenmesi ve eğitimin 

öneminin artması sonucu çocuklar için yazılan eserlerin sayısında bir artış olur. 1744 

yılında John Locke’un çalışmalarının etkisi altındaki John Newbery, çocuklar için 

kitaplar yayınlamaya başlar. Bu kitaplar hem dış görünüşleri hem de heyecanlı, 

eğlenceli içerikleriyle çok okunur. Söz konusu kitapların satışı da çocuk edebiyatı 

alanında bir pazar olduğunu ortaya çıkartır. Bu kitapların sayısı hızla artınca 1748’de 
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İngiltere’de ilk çocuk kütüphanesi kurulur. John Newbery, 1751 yılında çocuklar için 

yayımlanan ilk dergi olan The Lilliputian Magasine’ni çıkartmaya başlar  

(Şimşek, 2002: 256).   

John Locke’dan sonra eğitim konusundaki fikirleriyle çocuk edebiyatının 

içeriğini etkileyen isim Jean Jacques Rousseau olmuştur. Yazar 1762’de yayımladığı 

Emile adlı eserinde eğitim görüşlerini dile getirir. Rousseau, çocuğun gelişim 

aşamalarını anlattığı bu eserinde çocukları hayale sevk eden masal gibi ürünlere karşı 

çıkar ve çocuklar için eğitici eserler kaleme alınmasını ister. Onun bu görüşleri 20. 

yüzyıla kadar çocuk edebiyatı üzerinde etkili olur. 

18. yüzyılda çocuk tiyatrosu ve çocuk şiiri konularında da çalışmalar yapılmaya 

başlanır. 1784 yılında Rousseau’nun eğitimle ilgili fikirlerinin etkisi altında olan 

Madame de Genlis, çocuk eğitiminde tiyatrodan faydalanmaya başlar  

(Özterem, 1979: 24). Çocuklar için yayımlanan ilk şiir kitabı da 1879’da İngiliz şair 

William Blake imzasıyla yayımlanan Masumiyet Şarkıları’dır. 

18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Romantizm akımı 19. yüzyılda edebiyatın 

diğer alanlarında olduğu gibi çocuk edebiyatında da kendisini hissettirir. Romantizm 

akımının etkisiyle halk şiirleri, halk masalları gibi sözlü edebiyat ürünleri çocuklar için 

yeniden düzenlenmeye başlar. Bu konuda en önemli çalışma 1800’lerin başında 

Almanya’da Grimm Kardeşler tarafından yapılır. Eğitimci olan Jacob Grimm kendisine 

anlatılan masalları toplar ve yine eğitimci olan kardeşi Wilhem Grimm bu masalları 

çocuklar için uyarlar. Hansel ve Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses ile Yedi 

Cüceler, Uyuyan Güzel, Bremen Mızıkacıları, Kül Kedisi, Kurbağa Prens gibi masalları 

içeren bu çalışma, pek çok dile çevrilmiş ve günümüze kadar pek çok defa sinemaya 

uyarlanarak popülaritesini korumuştur. 

Grimm Kardeşlerin başarısından sonra masalla ilgili bir başka önemli çalışma da 

Danimarka’da Hans Chiristian Andersen tarafından yapılır. Bu çalışmanın kendisinden 

öncekilerden en önemli farkı, masalların derlenmiş değil bizzat Andersen tarafından 

kaleme alınmış olmasıdır. Kibritçi Kız, Kurşun Asker, Küçük Deniz Kızı, Çirkin Ördek 

Yavrusu, Küçük Çam Ağacı gibi masalları içeren bu çalışma tüm dünyada çok sevilir. 

İskandinav masallarının babası sayılan Andersen adına ödül konmuş ve 1956’dan 

itibaren verilmeye başlanmıştır (Yalçın, 2002: 2).   
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Romantik akım, çocuk edebiyatında halk kültürüne dönüş yanında tarihî roman 

yazımını da etkiler. Amerikalı yazar Howard Pyle’ın çocuklar için kaleme aldığı; Robin 

Hood’un Neşeli Serüvenleri (1883), Gümüş Elli Otto (1888), Demirden Adamlar (1892) 

romanları bu türün öncülüğünü yapan eserlerdir.   

19. yüzyıl, Avrupa ve Amerika için keşifler çağıdır. Hızla gelişen ve kolaylaşan 

ulaşım, dünyanın her yerine yapılan yolculuklar ve artan ticaret, uzak ülkelerde yaşanan 

maceraların da edebiyata girmesine sebep olur. Bu dönemde yazılan macera romanları 

çocuklar arasında da büyük rağbet görmüştür. Bu kitaplarda, “Anlatma sanatının 

inceliklerine dikkat edilmekle birlikte daha çok din duygusunun geliştirilmesi, ahlak 

kurallarının benimsetilmesi ve sağlam bir karakter kazandırılması gibi amaçlar öne 

çıkar.” (Gürel, 2007: 233). Robert Louis Stevenson, bu dönemde macera romanlarıyla 

dikkat çekmektedir. Yazarın Define Adası (1883) ve Kaçırılan Çocuk (1886) kitapları 

kendi döneminde ve sonrasında en çok okunan macera romanları arasına girmiştir. 

Çocuk edebiyatında, 19. yüzyılda başlayan ve sonrasında da hız kazanarak 

devam eden bir akımla fantastik edebiyat öğeleri de çocuk edebiyatına girmeye başlar. 

1862’de Charles Lutwidge Dogson’ın kaleme aldığı Alice Harikalar Diyarında bu türün 

en saygın örneklerinden biri olmasının yanında kendisinden sonra gelen pek çok eseri 

de etkiler. Carlo Collodi’nin Pinokyo’su da Alice Harikalar Diyarında gibi çocuk 

klasiklerinin arasına girmiş ve kendisinden sonra ortaya çıkan pek çok esere ilham 

kaynağı olmuştur.    

Bu yüzyılın sonlarında özellikle Amerika ve İngiltere’de “Local- Color Story” 

(yerel hikâyeler) adı verilen bir tür ortaya çıkar. “Bu tarz metinlerde yaşanılan 

coğrafyayla karakterler arasında sıkı bir ilgi vardır. İnsanın, kültürün ve coğrafyanın 

etkileşimine işaret eden bu tür çok sayıda eser ortaya çıkarır.” (Çılgın, 2007: 44). Mark 

Twain’in Tom Sawyer (1876) ve Hucklebery Finn (1885) isimli romanları bu türün en 

önde gelen ürünleridir. 

20. yüzyıla gelindiğinde dünya genelinde çocuk edebiyatı alanında çalışmaların 

yaygınlaştığı ve çocuk edebiyatı ürünlerinin bir pazar haline geldiği görülmektedir. Bu 

dönemde Rousseau’nun eğitim görüşleri önemini yitirir ve bunun yerine John Dewey’in 

çocuk merkezli eğitim felsefesi kabul görür. Bu gelişme yazılan çocuk edebiyatı 

eserlerine de yansır. 
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20. yüzyılda, önceki yüzyıllardan farklı olarak, toplumların gündeminde 

kendisine yer edinen çevre sorunlarının da çocuk edebiyatı ürünlerinde ciddiyetle ele 

alındığı görülmektedir. Bu konuya değinen çocuk kitaplarının en çarpıcılarından biri 

Virginia Lee Burton’un Küçük Ev (1942) adlı eseridir.   

Bu yüzyılın hemen başlarında Nobel edebiyat ödülü almış ilk kadın yazar olan 

Selma Lagerlöf’ün kaleme aldığı Nils Holgerson’un Eşsiz İsveç Yolculuğu (1906), 

kazandığı büyük başarıyla 20. yüzyılda çocuk edebiyatındaki fantastik öğelerin hızla 

artacağını haber verir. Gerçekten de bu eserden sonra fantastik edebiyat örnekleri 

sayılabilecek çocuk kitaplarının sayısı hızla artar. Astrid Anna Emilia Lindgren’in Uzun 

Çoraplı Kız Pippi (1941) serisi, Saint Exupery’nin Küçük Prens’i, Christine 

Nöstlinger’in Konrad ya da Konseve Kutusundan Çıkan Çocuk’u bu türün en saygın 

örnekleri arasındadır. Günümüzde de çocuk edebiyatının önemli bir kısmını fantastik 

eserler oluşturmaktadır.  

 Etkisi neredeyse bütün toplumlar tarafından hissedilen I. Dünya Savaşı ve 

hemen arkasından patlak veren II. Dünya Savaşı süresince çocuk edebiyatı alanına 

yönelik eserlerde bir duraklama görülmesi çok normaldir. Savaştan sonra diğer edebiyat 

çalışmaları gibi çocuk edebiyatına yönelik çalışmalar da canlılık kazanır. İngiltere’de I. 

Dünya Savaşı’ndan sonra çocuk kitaplıklarının ve bu kitaplıklarda çalışan uzman 

personelin sayesinde savaş sırasında sıkıntıya giren çocuk edebiyatı, yeni bir soluk 

kazanır bu alanda yapılan çalışmalar sayıca artar ve nitelik kazanır.  

Görüldüğü üzere, çocuk edebiyatı zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasa da, 17. 

yüzyıldan itibaren gelişimini sürdürür ve siyasi, sosyal olaylar, edebiyat akımları ile 

değişen eğitim teorileri çerçevesinde şekillenir.    

Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimini Tanzimat’tan sonra başlatmak mantıklı 

olacaktır. Fakat eski Türk edebiyatında da çocuklara “edebiyat vasıtasıyla öğüt verme” 

(Çılgın, 2007: 57) fikrinden hareketle ortaya çıkan birkaç esere rastlamak mümkündür. 

Nabî’nin Hayriyye’si (1701) ve ona nazire olarak yazılan Sümbülzade Vehbî’nin 

Lûtfiyye (1791) adlı mesnevileri bunların önemlileri arasındadır. Bu dönemde çocuklara 

yönelik olarak kaleme alınan eserlerde çocuklara “etliye sütlüye karışmadan, kendi 

çıkarını gözeterek yaşamak ve alçak gönüllü olmak öğütlenir” (Çılgın, 2007: 57). 
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Modern anlamıyla çocuk edebiyatının ülkemize girişi çevirilerle olur. 1859 

yılında yapılan üç çalışma bizde çocuk edebiyatı çalışmalarının temellerini atar. Bu 

çalışmalar: 

a- Şinasi’nin La Fontaine’den yaptığı fabl çevirileri, 1859’da şairin Tercüme-i 

Manzume adlı kitabında yayımlanır. 

b- Kayserili Doktor Rüştü, 1859’da yazdığı Nuhbetü’l Etfâl isimli Arapça alfabe 

kitabının sonuna, fabl tercümeleri, çocuk ve kısa hayvan hikâyeleri ekler. 

c- Yusuf Kâmil Paşa’nın 1859’da Fenelon’dan çevirdiği Telemak da Klasizmin 

zevk vererek eğitmek prensibinden yola çıktığı için önemli bir çalışmadır. Fakat 

çevirinin dili çocuklar için fazla ağır olduğundan bu çalışma çocuklara ulaşma 

açısından yetersiz kalır (Çıkla, 2005: 94). 

Yukarda sözünü ettiğimiz çalışmaları başka tercüme ve telif eserler takip eder. 

Şinasi 1863 yılında yayımlanan Müntahabat-ı Eşar kitabında iki telif fabla yer verir 

(Kara Kuş Yavrusu ile Karga Hikâyesi, Arı ile Sivrisinek Hikâyesi). Recaizade Mahmut 

Ekrem 1871’de kaleme aldığı Naciz adlı eserinde çevirdiği fablları yayımlamıştır. Bu 

eserlerin yanında Merkez-i Arza Seyahat, Beş Haftada Balonla Seyahat, Deniz Altında 

20000 Fersah, Seksen Günde Devr-i Âlem, İki Sene Mektep Tatili gibi çocuk kitapları da 

dilimize kazandırılır. 

Çeviri eserlerin piyasaya çıktığı günlerde Tanzimat Dönemi sanatçılarımız da 

çocuklara yönelik eserler kaleme almaya başlar. Ahmet Mithat Efendi’nin Hâce-i Evvel 

(1870) ve Kıssadan Hisse (1871), Recaizâde Mahmut Ekrem’in Tefekkür (1886), 

Muallim Naci’nin Ömer’in Çocukluğu (1890) ve Çaylak Tevfik’in Letâif-i Nasreddîn 

(1880) gibi kitapları, bu dönemde çocuklar için kaleme alınan önemli eserlerdir. 

Bu dönemde çocuk edebiyatımız açısından önemli bir gelişme de ilk çocuk 

dergimiz olan Mümeyyiz’in 1869 yılında yayımlanmaya başlamasıdır. Onu; on üçüncü 

sayıdan sonra adı Etfal olarak değişen Sadakat (1875), Arkadaş (1876), Çocuklara 

Arkadaş (1882), Çocuklara Talim (1887), Vasıta-i Terakki (1883), Çocuklara Kıraat 

(1883), Çocuklara Mahsus Gazete (1896-1907), Çocuklara Rehber (1897-1900) gibi 

yayınlar takip eder. Bu yayınların büyük kısmı kısa ömürlü olsa da dönemlerindeki 

eğitim ve çocuk edebiyatı anlayışını yansıtmaları açısından büyük önem taşırlar. 
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II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ülkede esen hürriyet rüzgârları diğer alanlarda 

olduğu gibi çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalara da hız verir. Bu dönemde genel 

eğilimin çocuk şiirleri yazmak olduğunu görülür. 1911’de İbrahim Aleaddin Gövsa, 

çocuklar için kaleme aldığı şiirleri topladığı Çocuk Şiirleri kitabını yayımlar. Sade dille 

kaleme alınan bu eserde çocuklar için Fransızcadan çevrilen manzumelere de yer 

verilmiştir. Bu eseri, Ali Ulvi’nin Çocuklarımıza Neşideler (1912) ve Tevfik Fikret’in 

Şermin (1914) isimli çalışmaları takip eder.  

O günlerde çocuk meselesi üzerine en kapsamlı şekilde eğilen ve bu konuya kafa 

yoran Ziya Gökalp olmuştur. “Ziya Gökalp teorik olarak çocuğa verilecek terbiyeyi 

belirttiği gibi, bu düşüncelerinin uygulamasını da çocuklar için yazdığı şiirler ve yeni 

baştan işlediği halk masalları ile yapmıştır. (…) Halk masalları arasından seçip çocuklar 

için yeniden işlediği masallarda millî ve insanî duyguların çocuğa edebiyat vasıtasıyla 

aktarılması söz konusudur.” (Çılgın, 2007: 62). Gökalp’ın, Kızılelma (1915), Yeni Hayat 

(1918) ve Altın Işık (1928) adını taşıyan eserleri çocuk edebiyatımızda önemli bir yere 

sahiptir. 

O dönemde çocuklar için eserler kaleme alan isimler arasında Ali Ekrem Bolayır 

ve Fuat Köprülü’yü de saymak gerekir. Ali Ekrem Bolayır; Çocuk Şiirleri (1917) ve Şiir 

Demeti (1923) Fuat Köprülü ise Mektep Şiirleri (1918) ve Nasrettin Hoca (1918) isimli 

eserleriyle çocuk edebiyatımıza katkıda bulunurlar. 

Eserlerini çocuklar için kaleme almamış olsa da onlar tarafından çok okunan iki 

isimden de bahsetmek gereklidir. Bu isimlerin ilki Türkçülük akımının öncülerinden 

olan Mehmet Emin Yurdakul’dur. Şairin kullandığı sade dil ve seçtiği millî konular 

onun şiirlerinin çocuklar arasında okunmasına ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkçe 

ders kitaplarında okutulmasına sebep olur. 

Çocuklar için yazmasa da onlar tarafından çok okunan diğer isimse ünlü 

hikâyecimiz Ömer Seyfettin’dir. Yazarın hikâyeleri; olay merkezli, kısa ve akıcı olması, 

dilinin sadeliği sebebiyle çocuklara tavsiye edilmiş, bu öykülerin sadece çocuklar için 

özel baskıları bile yapılmıştır. 

Türkçülük akımının önemli savunucularından biri olan Aka Gündüz de özellikle 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni rejimin anlaşılıp benimsenmesi amacıyla çocuklar için 

eserler kaleme alır. Yazarın 1932 yılında yayımlanan; Beyaz Kahraman, Köy Muallimi, 
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Yılmazlar’ın İkizleri ve 1933’de basılan Gazi Çocukları İçin adlı kitapları çocuklar için 

kaleme aldığı eserlerden bazılarıdır. 

Türkiye’de çocuk tiyatrosu ile ilgili çalışmaların II. Meşrutiyet’ten sonra 

başladığı görülmektedir. Bu döneme kadar çocuklar, aslında özellikle yetişkin erkekler 

için oynatılan ve kimi zaman çocuklar için hiç de uygun olmayan diyaloglar içeren,  

Karagöz ve Hacivat, Pîşekar ile Kavuklu, kukla ve orta oyunu ile tiyatro ihtiyaçlarını 

karşılamışlardır (Çılgın, 2007: 64). II. Meşrutiyet’ten sonra ise çocuk tiyatrosu üzerine 

çalışmalar yapıldığı, okullarda piyesler sergilendiği ve çocuklara yönelik oyunlar 

kaleme alındığı görülmektedir. 1915 yılında çocuk tiyatrosu ile ilgili bir yönetmelik 

hazırlanır ve ilkokullarda tiyatro ders olarak okutulmaya başlanır.  

Bütün bu gelişmelere rağmen ülkemizde çocuk tiyatrosu asıl ilerlemeyi 

Cumhuriyetten sonra gösterir. Muhsin Ertuğrul bu konuda önderlik eder. Sanatçı, 

1935’de Çocuk Tiyatrosu başlıklı yazısında çocuk tiyatrosunun içeriğinin ne olması 

gerektiğine dair bilgi verir ve 1935-1936 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu 

kapsamında bir çocuk tiyatrosu kurulmasına ön ayak olur (Özterem, 1979: 42). 

Ülkemizde bu şekilde başlayan çocuk tiyatrosu çalışmaları özellikle 1960 yılından sonra 

hız kazanır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra çocuk tiyatrosu gibi çocuklar için kaleme alınan 

diğer eserlerin sayısında da büyük artış olur. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu eserler; 

millî duygular içeren ve yeni kurulan Cumhuriyetin ilkelerini öven çalışmalar olarak 

karşımıza çıkar. Sanatçılar; milliyetçi, yeni rejimi benimsemiş nesiller yetiştirme 

amacını gütmüşlerdir. Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun 1923 yılında yayımlanan Kızıltuğ 

isimli eseri hareketli olay örgüsü sayesinde çocuklar arasında çok popüler olur. Aka 

Gündüz’ün yukarıda zikrettiğimiz eserlerini de bu kategoride değerlendirmek mantıklı 

olacaktır. Ayrıca çocuklar için kaleme alınmamış olmasına rağmen onlar tarafından çok 

okunan ve klasik romanlarımız arasında yer alan Reşat Nuri Güntekin ile Halide Edip’in 

kimi eserleri de o dönemde çocuk edebiyatındaki eser eksikliğini doldurmaları açısından 

önemlidir (Enginün, 1991: 416). 

Mahmut Yesari’nin 1930 yılında yayımladığı Bağrı Yanık Ömer de ilk çocuk 

romanlarımız arasında yerini alır. Fakat Doç. Dr. Alev Sınar Çılgın’a göre; “Dili 

anlaşılır olsa da içerik açısından çocukları zedeleyip kafalarını karıştırabilecek olan bu 
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kitap çocukluk çağında okunması sakınca yaratacak niteliktedir.” (Çılgın, 2007: 67). 

1933 yılında Cumhuriyetin 10. Yılı dolayısıyla pek çok çocuk romanı kaleme alınır. 

Muallim Durmuş’un Küçük Cemal ve Rakım Çalapala’nın 87 Oğuz romanı bu eserlerin 

önemlilerindendir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında çocuklar için yazılan romanlarda olduğu gibi 

şiirlerde de artış görülür. Bu dönemde çocuklar için yazan şairlerimiz ve onların 

çocuklara yönelik kitaplarının önemlilerini şöyle sıralamamız mümkündür; M. Faruk 

Gürtunca Çocuklara Şiir Kitabı (1928) ve Anadolu (1939), Faruk Nafiz Çamlıbel Akıncı 

Türküleri (1938), Yusuf Ziya Ortaç Kuş Cıvıltıları (1938), Hasan Âli Yücel Sizin İçin 

(1938), Mehmet Necati Öngay Çocuk Siirleri (1942) ve Çocuklara Sevgi Şiirleri (1945), 

Hıfzı Tevfik Gönensay Oğuz Destanı (1948), Halide Nusret Zorlutuna Yurdumun Dört 

Bucağı (1950). 

Eflatun Cem Güney, Naki Tezel, Oğuz Tansel ve Erdoğan Tokmakçıoğlu gibi 

isimler ise Ziya Gökalp’in açtığı yoldan devam ederek halk masallarını çocuklar için 

yeniden düzenlemişlerdir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında çocuklar için roman, şiir ve oyunlar dışından birkaç 

biyografinin de kaleme alındığı görülmektedir. Bu biyografilerden önemli olanları 

arasında; Rakım Çalapala’nın Mustafa Atatürk’ün Romanı (1944) ve Falih Rıfkı Atay’ın 

Babamız Atatürk (1955) adlı eserleri saymak mümkündür. 

Cumhuriyetten sonra yayımlanan çocuk dergilerinin sayısında da bir artış olduğu 

görülmektedir. Bu dergilerin önemlilerini; Sevimli Mecmua (1925), Gürbüz Türk 

Çocuğu (1926-1935), Ateş (1930), Çocuk Sesi (1932), Afacan (1934), Yavrutürk (1936), 

Gelincik (1936), Çocuk Gazetesi (1938), Bin Bir Roman (1939), Çocuk Romanları 

(1941), Çocuk Gözü (1945), Şen Çocuk (1945), Doğan Kardeş (1945-1978), Karınca 

(1952), Çocuk Haftası Yıllığı (1959) Milliyet Çocuk (1977-1990) şeklinde 

sıralayabiliriz.  Bunlardan başka 1970’li yıllarda Yeşilay’ın çıkardığı;  Mavi Kırlangıç 

ile Mavi Kuş, Kırmızı Bisiklet ve Kırlangıç dergileri çocuk edebiyatımızın gelişmesinde 

önemli rol oynarlar. Adını andığımız dergiler içinde özellikle Vedat Nedim Tör 

tarafından çıkartılan Doğan Kardeş, çocuklara edebî zevk vermesinin yanında sanat 

alanında yetenekli olanların keşfedilmesine sağladığı katkıyla da öne çıkar. Sözünü 



 23

ettiğimiz bu dergilerden başka da çok sayıda dergi yayımlanmış ve yayımlanmaya 

devam etmektedir.  

Cumhuriyet öncesinde olduğu gibi sonrasında da çocuk edebiyatımızın önemli 

bir kısmını çeviri eserler oluşturur. Cumhuriyetten sonra özellikle çocuk klasikleri 

dilimize kazandırılır, daha önce çevirisi yapılan kimi eserler de tekrar çevrilir. 1943 

yılında Çocuk Esirgeme Kurumu yüze yakın çeviri kitap bastırıp dağıtır. Ayrıca Hasan 

Âli Yücel, Millî Eğitim Bakanlığı sırasında bir “Tercüme Heyeti” kurar (1940). 

Nurullah Ataç'ın yönettiği Büro'nun üyeleri arasında Saffet Pala, Sabahattin Eyüboğlu, 

Sabahattin Ali, Bedrettin Tuncel, Enver Ziya Karal ve Nusret Hızır vardır. 

Kuruluşundan kısa bir süre sonra hızla çalışmalar başlar; 1946 sonunda, dünya edebiyatı 

klasiklerinden 496 eser Türkçeye çevrilir. Bu eserler arasında çocuk kitaplarına da yer 

verilir. Çocuk kitabı çevirisine yönelik bu iki çalışma ülkemizdeki çeviri çocuk 

kitaplarının sayısını bir hayli arttırmıştır.   

Kemalettin Tuğcu, 1935 yılından itibaren çocuklar için pek çok eser kaleme alır. 

Çocuklar tarafından çok okunan ve sevilen bu eserlerin değeri ve onlar için faydalı olup 

olmadığı konusunda pek çok farklı fikir bulunmaktadır. Buna rağmen yazar, çocuk 

edebiyatımıza roman türüyle yaptığı hizmetlerden ötürü 1989 yılında Türkiye Yazarlar 

Birliği tarafından Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür (Çılgın, 2007: 69). 

1935 yılında yazmaya başlayan ve otuz beş yıl çocuklar için roman, hikâye, 

masal ve tiyatro ürünleri kaleme alan Cahit Uçuk  da çocuk edebiyatı tarihinin önemli 

isimlerindendir. Yazarın pek çok dile çevrilen Türk İkizleri (1937) adlı romanı, 1958 

yılında Uluslararası Çocuk Kitapları Birliği Hans Christian Andersen Yarışması’nda 

Şeref Ödülü’ne layık görülür (Çılgın, 2007: 69). Yazarın eserlerinden bazılarını şöyle 

sıralamak mümkündür: Sihirli Bilezik (Piyes, 1943), Kırmızı Mantar (Hikâye Kitabı, 

1943), Türk Çocuk Masalları (Masal, 1946), Gümüş Kanat (Roman,1962), Mavi Ok 

(Roman, 1968), Alın Teri (Roman, 1981), Ormanın Küçük Meleği (Hikâye Kitabı, 

1995), Düğüm Düğüm Üstüne ( Roman, 1997). 

Çocuk edebiyatı alanında çok sayıda eser vermiş önemli sanatçılarımızdan biri 

de Gülten Dayıoğlu’ dur. Yazar çocuklar için roman, hikâye ve gezi türlerinde pek çok 

eser kaleme alır ve yazdığı eserlerle birçok ödül kazanır. Yazarın önemli eserlerinden 

bazıları; Fadiş (1971), Dört Kardeştiler (1971), Yurdumu Özledim (1977), Ben 
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Büyüyünce (1979), Işın Çağı İnsanları (1987) ve Parpat Dağı’nın Esrarı (1989) dır. 

Ayrıca yazarın, Dünya Çocukların Olsa (1981) isimli kitabı 1986 yılında Alman 

Yayıncılar Birliği tarafından “gençliğe yarın umudu veren” üç yüz çocuk kitabı arasına 

seçilmiştir (Çılgın, 2007: 70). 

Yukarda adını andığımız sanatçıların dışında Cumhuriyet döneminde çocuk 

edebiyatı alanında eser veren pek çok yazar ve şairimiz de mevcuttur. Bunlardan 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Gökhan Akçiçek, Gülçin Alpöge, Talip Apaydın, Abbas 

Çılga, Veysel Çolak, Fatih Erdoğan, Can Göknil, Üzeyir Gündüz, Burhan Güler, Ünver 

Oral, Hüseyin Emin Öztürk, Mustafa Ruhi Şirin, Serpil Ural, Yalvaç Ural, İsmail 

Uyaroğlu, Cahit Zarifoğlu, Behiç Ak, Selim Ak, Rıfat Ilgaz, Ayla Kutlu, Niyazi Birinci, 

Mevlana İdris ve İsmet Kür.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. HAYATI 

1.1 Ailesi  
 

İsmet Kür’ün bilinen en eski atası “büyük dedem” (Kür, 2006: 128) dediği Zorlu 

Han adlı bir derebeyidir. Zorlu Han, Erzurum’un tanınmış ailelerindendir. 

Zorluhan ailesinden Kutbuzzaman Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi, Abdülaziz (1830-

1876) döneminde sarayda önemli bir mevkide bulunurken Padişaha kafa tutar ve bu 

sebeple Halep’e sürgüne gönderilir. Hayatının sonuna kadar da orada kalır  

(Kür, 2006a: 128). 

Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi’nin üç oğlu olur. Bunlar; bir yaşında ölen Avnullah 

Kâzımi ile Süleyman Tevfik Bey ve Mehmet Selim Bey’lerdir. 

İsmet Kür, Mehmet Selim Bey’in kızıdır.  

Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Mehmet Selim Bey (1859-1916) II. 

Abdülhamit’in muhaliflerindendir. Kardeşi Süleyman Tevfik Bey ile 1878’deki Ali 

Suavi olayına katılır, tutuklanır. Altı ay kadar Beyazıt Taşkışla’da yattıktan sonra 

kardeşi Süleyman Tevfik Bey’le beraber Halep’e babasının yanına sürülür. 1887’de 

tekrar İstanbul’a döner. Kardeşiyle beraber Mürüvvet gazetesini çıkartır. 1890’da 

yazdığı bir makale yüzünden trenle Bulgaristan’a kaçar. Bu kaçışı takip eden birkaç 

yılda ne yaptığı bilinmiyor. Daha sonra Halep’e babasının yanına giden Mehmet Selim 

Bey bir yaşında ölen kardeşi Avnullah Kâzımî’nin kimliğini alarak bu isimle yaşamaya 

başlar. Ününü de bu isimle yapar.  

İsmet Kür’ün annesi Ayşe Nazlı Hanım’dır. 

1880’de İstanbul’da doğan ve çok küçük yaşta babasını kaybeden Ayşe Nazlı 

Hanım babaannesi Münire Hanım tarafından büyütülür. Ayşe Nazlı Hanım, İstanbul’da 

Sultanahmet’te Setüstü’nde o zamanki Millet Parkı’nın karşısındaki büyük konakta 
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refah içinde büyür. Konağın yegâne hâkimi olan babaannesi Münire Hanımefendi onu el 

üstünde tutar. 

Ayşe Nazlı Hanım’ın babası Binbaşı Kemal Bey’dir. 1877-1878 Osmanlı- Rus 

Savaşına katılan ve bir daha geri dönmeyen Kemal Bey’in şahadetine annesi Münire 

Hanım bir türlü inanmaz. Hatta oğlunun gidişinden üç yıl sonra, kocasının şehit 

olduğunu ve kızı Ayşe Nazlı Hanım’ı alıp konaktan ayrılmak istediğini söyleyen 

gelinini konaktan kovar. Torununu bir daha annesine göstermez (Kür, 2006a: 126). 

Böylece Ayşe Nazlı Hanım oldukça kasvetli bir evde sürekli üzgün bir babaannenin 

gözetiminde büyür. Çocukluğunun en güzel günleri kendisi için alınan Karamürsel’deki 

çiftlikte geçer. 

Ayşe Nazlı Hanım okumayı seven ve herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan bir 

kadındır. Okumaya çok düşkündür. Büyük kızı Halide Nusret onun bu özelliğini şöyle 

nakleder: 

“(…) Öğle yemeklerinden sonra beraber karyolaya uzanır İkdam gazetesi 

okurduk. O tarihlerde pek az aile gazete alırdı, biz abone idik, her sabah gazetemiz 

gelirdi. (…) Annem zaten çok zeki kafası işleyen bir kadındı, kahve, sigara içmezdi ama 

müthiş bir okuma tiryakisiydi. 80 yaşına kadar bu tiryakilik onda devam etmişti 

Gözlerini kaybettikten sonra ister istemez okumayı bıraktı” (Zorlutuna, 1978: 17). 

Babaannesinin ölümünden sonra Ayşe Nazlı Hanım alelacele Mehmet Selim 

Bey’le (Avnullah Kâzımî) evlendirilir ve kendi adına alınan çiftlik de dâhil olmak üzere 

babaannesinden kalan pek çok mal satılır. Bu şartlar altında evinden ayrılan Ayşe Nazlı 

Hanım, kendini Halep’te oldukça sıkı kuralları olan başka bir konakta bulur. Bu defa 

konağın tek hâkimi kayınvalidesi Adviye Hanım’dır. Ayşe Nazlı Hanım, gelin olarak 

geldiği bu konağa uyum sağlayamaz. Konağın sakinleri tarafından da benimsenmez. 

Evliliğinin ilk yılları, bir türlü alışamadığı bu konakta yalnızlık ve sıkıntı içinde geçer 

(Kür, 2006a: 130). 

Evlendiklerinden yaklaşık iki yıl sonra çiftin ilk çocukları dünyaya gelir fakat 

çocuk henüz iki yaşındayken hastalanır ve ölür (Kür, 2006a: 131). 

Birkaç yıl sonra annesi ve babası vefat edince Avnullah Bey artık Halep’te 

kalmak istemez ve genç çift İstanbul’a taşınır. İsmet Hanım’ın kaydettiğine göre 

taşınmadan önce her şey satılır ve bütün para hatta Adviye Hanım’ın mücevherlerine 
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kadar her şey konaktaki Sıdıka isminde bir yardımcıya bırakılır. Uzak bir akraba olması 

da muhtemel olan bu kadının evlenmeden önce Avnullah Bey’le bir gönül macerası 

olmuştur (Kür, 2006a: 131). 

İstanbul’da Avnullah Bey tekrar politikayla ilgilenmeye başlar. Çiftin ikinci 

çocuğu Halide Nusret 1901 yılında İstanbul’da dünyaya gelir. Fakat Halide Nusret 

henüz bir yaşındayken Avnullah Bey,  Müşir Fuat Paşa’nın konağında yakalanır ve 

ömür boyu kalebentlikle Sivas’a sürülür. Buradan kaçmaya çalışınca 101 yıllık bir 

cezayla Sinop’a gönderilir. Artık kendisi için bir gelecek göremeyen Avnullah Bey 

karısından boşanmak ister ama kocasına bütün kalbiyle bağlı olan Nazlı Hanım bu 

teklifi reddeder (Kür, 2006a: 133). 

Ayrı kaldıkları altı yıl boyunca oldukça zor zamanlar geçirirler. Halide Nusret 

anılarında o günlerden bahsederken yaşadıkları maddî sıkıntının yanında insanların 

onlardan uzak durduklarını ve ailenin oldukça yalnız bir yaşam sürdüğünü anlatır 

(Zorlutuna, 1978: 16).  

II. Meşrutiyet’in ilanıyla ailenin hayatı değişir. Avnullah Kazımî hürriyet 

kahramanı olarak İstanbul’a döner. Fakat yeni idareye de muhalif olan Kazımî, kısa süre 

sonra tekrar politikayla uğraşmaya başlar. Aynı yıl bu kez İttihat ve Terakki’ye 

muhalefet olan Fedakârân-ı Millet Cemiyeti’ni kurar. Cemiyet; II. Abdülhamit 

zamanında Avrupa ve Mısır’a kaçanlar ya da mahkûm edilenlerden oluşur. İttihatçı 

mahkûm ve sürgünler çoğunlukla istediklerini elde ettikleri için bir problemleri 

kalmamıştır. Fakat İttihatçı olmayanlar sıkıntı içindedir. 12 Ağustos 1908’de bütün 

sürgünleri tanıştırmak ve birlik kurmak için bir toplantı düzenlerler. Böylece Fedâkârân-

ı Millet Cemiyeti kurulur. Cemiyet’in başkanlığına da Avnullah Kazımî getirilir. 

Cemiyetin çalışmaları sonucunda mağdur durumdaki pek çok kişi memuriyete alınır. Bu 

çeşitli dedikodulara sebep olur. İttihat ve Terakki, cemiyetin çalışmalarından rahatsız 

olmaya başlar (Galitekin, 2005: 173). Sonunda Dr. Nazım ve arkadaşları cemiyet 

merkezine gece baskını düzenlerler.  Bu olaydan sonra 16 Eylül 1908’de bu cemiyetin 

yayın organı olan Hukuk-u Umumiye gazetesi yayın hayatına başlamıştır. Gazete İttihat 

ve Terakki aleyhinde yayın yapar. Sonunda Dâhiliye Nazırının emriyle nişancı 

taburlarından bir bölük avcı askeri 12 Aralık 1908’de cemiyet genel merkezi ve 
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Avnullah Kazımî’nin evine baskın düzenler (Galitekin, 2005: 173). Avnullah Kazımî 

tekrar tutuklanıp yargılanmaya başlar. 

Aile için zor günler tekrar başlar. Evleri aranır, eşyalar harap olur, o heyecan ve 

korku içinde Ayşe Nazlı Hanım üçüncü bebeğini düşürür ve çok hastalanır. Fakat 

doktorlar ve ebeler eve gelip hastaya bakmaya korkarlar. Sonunda cesur bir doktor 

gelmeyi kabul edince Ayşe Nazlı Hanım’ın hayatı kurtulur  (Kür, 2006a: 132). Bu defa 

Avnullah Bey kısa zamanda aklanıp evine döner. Dönemin sadrazamı Hüseyin Hilmi 

Paşa kendisine Kerkük Mutasarrıflığını teklif edince eşi Ayşe Nazlı Hanım’ın da 

ısrarıyla bu teklifi kabul eder. Aile 7 Nisan 1909 ‘da İstanbul’dan Kerkük’e doğru yola 

çıkar  (Galitekin, 2005: 6). 

Yolculuk olaylı geçer. Antakya’ya vardıklarında ahali misafir kaldıkları konağı 

basar ve Ermeni bir komitacı sandıkları Avnullah Kazımî’yi yakalamak ister  

(Kür, 2006a: 40). Konağın sahibi çevrenin hatırlı simalarından biri olduğundan gelenleri 

yatıştırıp gönderir. Halep’e vardıklarında bu defa İttihat ve Terakki’ye üye subaylar 

onları beklemektedir. ll. Abdülhamit’in isyan çıkarması için Avnullah Kazımî’ye 

verdiği büyük miktarda sözde parayı ararlar. Aradıklarını bulamayınca onu tekrar 

serbest bırakırlar. Fakat soruşturma iki gün sürmüştür. Bu süre içinde bu defa Ermeniler 

ayaklanır ve Avnullah Kazımî’yi öldürmek isterler. Halep’teki kargaşadan da kurtulan 

aile sonunda Kerkük’e varmayı başarır. 

İsmet Kür’ün aktardığına göre çalışkanlığı kadar dürüstlüğü ve o zaman neredeyse 

normal sayılan rüşvete karşı aldığı kesin tavır halkın Avnullah Kazımî’ye çabucak 

güvenmesini sağlamıştır (Kür, 2006a: 130). Babasının rüşvet konusundaki tavrına 

Halide Nusret, anılarında şu cümlelerle temas etmiştir:  

“(Kerkük eşrafından gelen hediyeleri kastederek) Gördünüz mü dedi. Hiç 

tanımadığım insan ilk günden iki çuval pirinçle mutasarrıfın sakalını ele alacak. 

Arkadan bir başkası yağ hediye edecek, üç gün sonra fasulye… Bunları kabul ettikten 

sonra altınlar da gelir. Sonra artık mutasarrıf eşrafın ağaları kuklasıdır; arada bîçare 

ahali ezilir, ne olursa millete olur, fakir fukaraya olur, şimdi anladınız mı?”  

(Zorlutuna, 1978: 42). 

Aile Kerkük’e yerleştikten üç dört ay sonra Fedâkâran-ı Millet Cemiyeti için sahte 

bir mühür yapılır ve döneminde yapılan yolsuzluklarla ilgili yargılanmak üzere 
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Avnullah Bey tekrar İstanbul’a çağırılır. O; Nazlı Hanım’a gerçeği söylemez “Eşkıya 

takibine gidiyorum.” der ve ona muhtelif zamanlarda gönderilmek üzere on mektup 

yazıp bırakır. Mektuplar bitene kadar aklanıp döneceğinden emindir (Kür, 2006a: 141). 

Gerçekten de kısa sürede aklanıp işinin başına döner. Kerkük’te açtığı sanat okulu ve 

kurduğu kütüphane Avnullah Kazımî’nin şehre yaptığı hizmetlerden sadece birkaçıdır. 

Aile Kerkük’te dört yıl kadar kalır. Bu zaman zarfında Kerkük’te bir oğulları doğar ve 

kısa süre sonra yine bu şehirde ölür.  

1914 yılında Avnullah Kazımî görevinden azledilir. Aile tekrar İstanbul’a döner. 

Kerkük halkı Avnullah Kazımî’nin gidişini durdurmaya çalışır. Halide Nusret Zorlutuna 

şehirden ayrılışlarını anılarında şöyle anlatmaktadır: 

“Babamın ayrılacağını duyunca Kerkük inanılmaz bir yas havasına büründü. 

Sanki her evden aziz bir ölü çıkmış gibi gecenin sükûnunu feryatlar, vaveylalar 

parçalıyordu. Telgrafhâneyi tutmuşlardı, gece gündüz telgraf yağdırıyorlardı. Kim 

dinler? (…) 

Fakir, zengin, ihtiyar, genç, kadın, erkek atlı ve yaya binlerce Kerküklü yollara 

dökülmüştü. Bizi vaktiyle karşılamış olan kalabalığın belki yüz misli, şimdi geçiriyordu.  

Babam ara sıra duruyor, teşekkür ediyor, artık geri dönmelerini söylüyor fakat 

tarihi milattan öncelere kadar uzanan Kerkük şehrinin bu asil evlatları bir türlü geri 

dönmek istemiyorlardı” (Zorlutuna, 1978: 65–66). 

Kerküklülerin bu sevgisi geçen yıllar boyunca devam etmiştir. İsmet Kür onların 

bu vefalarını anılarında şöyle dile getirmektedir:  

“Annemin, ablamın dedikleri gibi Kerküklüler ince ruhlu, özellikle vefalı 

insanlar… Babamın oradan ayrılışından yarım yüzyıl sonra, orada gömülü kardeşimin 

mezarını onarmış, yeni halinin fotoğrafını ablama göndermişlerdi… Sekiz on yıl önce 

de Kıbrıs’ta karşılaştığım bir üniversite öğrencisi, ‘Babanızın ermişliğine inanılmıştır 

bizim oralarda… Dürüstlüğü, hakkaniyeti, ileriyi görüşü kısaca menkıbeleri hâlâ 

dillerdedir… İlk sanat okulunu açıp, burada fakir fukarayı, eşkıya çocuklarını hatta genç 

eşkıyaları bile giydirip, yedirip, okutup adam ettiği de unutulmamıştır.’ demişti”  

(Kür, 2006a: 144). 

Mutlu geçen Kerkük yıllarından sonra İstanbul’a dönen aile için tekrar sıkıntılı 

günler başlar. Kısa süre sonra Avnullah Bey zatülcenp hastalığına yakalanır. Oldukça 
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pahalı bir tedaviye ihtiyaç duyan Avnullah Bey’in durumu gün geçtikçe ağırlaşırken 

ailenin durumu da gittikçe kötüleşir. Başlıca geçim kaynakları Nazlı Hanım’ın ve artık 

bir lise öğrencisi olan Halide Nusret’in mücevherleridir. O günlerde yaşadıkları 

sıkıntılar Halide Nusret’ in anılarında şöyle yer alır: 

“Vagon ticareti, şeker ticareti gibi birtakım sözler… Topal İsmail Hakkı, Kara 

Kemal gibi bir takım isimler halkın dilinde dolaşıyordu. Yeni türeme zenginler “Löbon” 

da bir çay içmek için kalkıp Erenköy’den Beyoğlu’na iniyorlar, müttefiklerimiz olan ve 

İstanbul’a yayılmış bulunan Alman subayları ile ahbaplık kuruyorlardı. “Çardaş 

Forstin” operasına artist “Liloviç” adlı beygir gibi bir kadın gelmişti İstanbul’a; onun 

sigarasını yeni zengin beyler yüz liralık banknotlarla yakıyorlar, yatağına çarşaf yerine 

bin liralık banknotlar döşüyorlardı. Beri yanda fakir halk, dullar, yetimler, gıdasızlıktan 

kırılıyor; şekersizlikten uyuz oluyor, sabunsuzluktan bitleniyor, gazsızlıktan gece 

karanlıkta oturuyorlardı. Bazen hasta babacığımın odasında tek idare kandili –çok zayıf 

yanan bir çeşit petrol lambası- yanıyordu. Ve ben bu ışıkta ders çalışıyordum” 

(Zorlutuna, 1978: 96).  

Bu zor günlerde 29 Eylül 1916’da çiftin son çocukları olan Halide İsmet Kür 

dünyaya gelir.  İsmet Kür ilk adını kullanmamıştır.  Ailenin iki kızına da “Halide” adını 

vermesinin sebebini İsmet Kür anılarında şöyle açıklar:  

“Ben Hazret-i Halid’e bağlı imişim. Yani ilk kundağım salâ verilirken, orada 

‘sallanmış’. Bu yüzden Benim de ilk adım ablamınki gibi Halide’dir. Bu yüzden yılda 

bir kez gidip Hazret-i Halid’in hatırını sormam gerekirmiş, yoksa küser hatta kızarmış 

bana…” (Kür, 2006a: 203) 

Aynı yıl Avnullah Kazımî de hayata gözlerini yumar. Böylece İsmet Kür 

döneminin çok seçkin şahsiyetlerinden biri olan babasını tanıyamadan büyür. 

Çeşitli kaynaklarda nakledildiğine göre Avnullah Kazımî gerçekten pervasız, 

cesur, dindar ve dürüst biridir. Dış görünüşünü İsmet Kür şöyle tarif eder: …Ve bu 

sayfayı boydan boya kaplamış aslan gibi bir adam… Boynundan el ve ayak 

bileklerinden kalın zincirlerle duvara mıhlı… Sakalı göğsünde yedi yıllık sakal… 

Saçları omuzlarından aşağıda… Yedi yıllık saç… Kara gözler alev alev… Öfke, 

kararlılık, meydan okuyuş, saygı uyandıran öz güven” (Kür, 2006a: 136). 
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1.2  Çocukluğu ve Eğitimi 
 

İsmet Kür, çocukluğundan bahsederken hatırladığı ilk evin İstanbul Göztepe’de 

büyük bir bahçe içindeki köşk olduğunu anlatır (Kür, 2006a: 116). Bu köşk onun ilk 

çocukluk günlerini geçirdiği yerdir. Bütün dünyası bu köşkten annesinden ve ablasından 

ibarettir. İsmet Kür daha o günlerde sıra dışı bir çocuktur. Halide Nusret kardeşine 

yazdığı bir mektupta onun bu yönünü şöyle dile getirmektedir:  

“Göztepe’deki evdeydik… Demek sen en fazla beş yaşındaydın… Belki yoktun 

bile… Evet, yoktun, katiyen yoktun… Bir sabah annemiz  ‘Soba yanmıyor mu? Hiç de 

sesi çıkmıyor.’ Dedi. Sen kahvaltı ediyordun. Bugünkü gibi gözümün önünde… Gayet 

sakin söze karıştın: ‘Soba Celal Sâhir Bey gibi yanıyor.’ Annem dönüp yüzüme baktı. 

Ben önce çok şaşırdım… Çok ama... Sonra sarılıp seni öptüm zannederim. Mesele şu 

idi: O sıralar veya bir zaman önce Celal Sâhir’in bir şiiri çıkmıştı. Ben de yüksek sesle 

okumuştum zannederim.(…) ‘Nedir kabahatim niçin Emine/ Yanıyorum için için 

Emine’ Senin o yaşındaki bir çocuğun böyle bir yakıştırma yapması… İnanılacak gibi 

değildir” (Kür, 2006a: 280).  

İsmet Kür ketum ve inatçı bir çocuktur. Bu büyük ölçüde yalnız bir çocuk 

olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yaşıtı olan arkadaşları yoktur. Genellikle kendi 

kendine oynar. Bu durum onun hayal gücünün gelişmesine bir ölçüde katkıda 

bulunmuştur. Dediğine göre günlerini kendi kendine hayali arkadaşlar yaratarak ve 

onlarla oynayarak geçirir (Kür, 2006a: 261). Onun bu özelliği oldukça aydın ve ileri 

görüşlü bir insan olan annesini korkutmak yerine mutlu eder. Ayşe Nazlı Hanım büyük 

kızı gibi küçüğünün de sanatçı olmasını ister. 

Oldukça otoriter bir kadın olan Ayşe Nazlı Hanım ve İsmet Kür’ün arası biraz 

gergindir. Bunun sebebini İsmet Kür şu şekilde anlatmaktadır:  

“En çocukluğumdan beri, annemle zıt gitmekten hoşlanırdım biraz… Tabii daha 

çok içimden… Elimden geldiğince dışımdan da… Daha fazlasını yapmak haddime 

düşmemişti çünkü… Annem kendisinden çok çekinilen bir kişiydi… Yakın ve uzak 

çevresi için… Onun dediği her şey itirazsız kabul edilmeliydi… Edilirdi de… 

Dayanamadığım buydu herhalde” (Kür, 2006a: 123).  



 32

İsmet Kür’ün çocukluk günlerinde ve sonrasında en yakın arkadaşı müteakip 

satırlardan da anlaşılacağı üzere ablası Halide Nusret olmuştur: 

“Uzun yıllar… Taa Pınar doğuncaya kadar, ablam her şeyimdi. Annemden çok 

severdim… Babamdı, arkadaşımdı… ‘Ablam ölürse ben de kendimi öldürürüm.’ 

Derdim. Gerçekten öldürür müydüm? Söylerken gerçek olduğuna inanırdım. 

Aramızdaki büyük yaş farkına karşın, en çocukluğumdan beri ablam beni kendine 

arkadaş etmişti… Yazdığı her şiiri, bunları anlamama olanak bulunmadığı yaşlarımda 

bile, ilk bana okurdu. Gününün nasıl geçtiğini anlatırdı. Çok sonraları düşündüm. Her 

yaştan her cinsten pek çok hayranı arasında çok mu yalnızdı Halide Nusret?”  

(Kür, 2006a: 32). 

İsmet Kür’ün edebiyat dünyasıyla tanışması da çok erken yaşlarda ablası 

sayesinde olmuştur. Halide Nusret gittiği her yere kardeşini de götürmekten hoşlanır. 

Bu sebeple İsmet Kür döneminin pek çok ünlü ismiyle çocuk yaşında tanışmış henüz 

anlayamayacağı yaşlardan itibaren edebiyat sohbetlerine tanık olmuştur. Özellikle 

“Ahmet Halit Kitabevi” çocukluk günlerinde onu edebiyat dünyasıyla tanıştıran en 

önemli mekânlardan biridir. İsmet Kür Ahmet Halit Kitabevi’nin hayatındaki önemine:  

“ (…) Neyse… Ahmet Halit Kitabevi’ne dönelim. Ben zaman içinde, pek çok 

ünlü insanı orada tanıdım: İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) olağanüstü yakışıklı bir adam… 

Mustafa Şekip Tunç, Reşat Nuri Güntekin, İbrahim Alâeddin Gövsa, Hamdullah Suphi 

Tanrıöver ve adları aklıma gelmeyen daha başkaları… Çocuğun dünyasını 

zenginleştirmek için bundan iyi fırsat az bulunur” (Kür, 2006a: 100) cümleleriyle temas 

etmektedir. 

Yazar yaşadığı maddi imkânsızlıklara ve yetim kalmasına rağmen çocukluk 

günlerini sevgi dolu bir ortamda geçirir. Annesi ve ablası ona çok düşkündür. İsmet Kür 

bu sevgi dolu ortamdan bahsederken hayatının ilerleyen dönemlerinde daha özgür 

olmasını engelleyen unsurlardan birinin de bu ortam olduğunu söyler: “Bizim evde 

esen, yaşanan aşırı sevginin, bağlılığın akıl almaz fedakârlıkların alışkanlığa… Hayır, 

çembere dönüştüğünü fark edemezsiniz çünkü… Sizi ılık bir su gibi habersizce sarar… 

Ve orada yaşamaya adeta mahkûm eder” (Kür, 2006a: 87). 

İsmet Kür’ün Göztepe’deki evde yaşadığı birkaç önemli olay vardır. Bunlardan 

ilki onu uzun zaman yatağa hapseden tifo hastalığıdır. İsmet Kür, iki ay kadar hasta 
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yatmış ve annesiyle ablasının titiz bakımı sayesinde kurtulmuştur. Küçük yaşta ölüme 

bu kadar yaklaşmasını sağlayan bir sınır deneyim yaşaması muhakkak ki onun kişiliği 

ve sanatçı yönü üzerinde önemli tesirler bırakmıştır. İsmet Kür’ün ölüme karşı 

kayıtsızlığı ve yaşamla bağlarını sürekli gevşek tutması büyük ihtimalle bu sınır 

deneyimin bir sonucudur. 

Hayatının ilk beş yılını geçirdiği bu evde yaşadığı bir diğer önemli olay da 

eğitimine başlamasıdır. Ailenin âdetleri gereğince dört yaş dört ay dört günlükken 

annesi tarafından ilk eğitimine başlanır. Okuma yazma, matematik, coğrafya ve tarih 

öğrenmeye başlar. Büyük kızı gibi küçüğünün de sanatçı olacağını uman Ayşe Nazlı 

Hanım kızının eğitimine büyük önem verir: “Çocukluğumda, genç kızlığımda evin 

hiçbir işinden sorumlu tutulmadım. Ancak, daima çok iyi bir karne getirmem beklendi 

benden… Okula başlayacak yaşa gelmeden, Türkçe okuyup yazmayı öğrenmem 

yetmedi, bir de Fransızca öğretecek bir öğretmen tutuldu… Bu da yetmedi, keman 

dersleri başladı” (Kür, 2006a: 153).  

İsmet Kür’ün ilk din dersleri de bu dönemde başlar. Ayşe Nazlı Hanım ve Halide 

Nusret dindar kadınlardır. Çocukluğunun ilk yıllarında İsmet Kür’e de bu yönde bir 

eğitim verilir: “(…) Çünkü taa çocukluğumda sevmiştim Tanrı’yı ya da 

sevdirmişlerdi… O’na güvenmenin rahatlığına alışmıştım bir kez… 

Hele daha önceleri, çevremdeki insanlara, hayvanlara, bahçemizdeki ağaçlara, 

çiçeklere bakar Tanrı’nın ne kadar güzel şeyler yaratmış olduğuna, Tanrı’ya hayran 

olurdum. Dünyamızı göklerden gülümseyerek seyreden ve her şeyi görüp bilen bizi 

koruyan olağanüstü bir güç… İşte çocukluğumun Allah’ı… İnsanlar onunla söyleşmek, 

verdikleri güzelliklere teşekkür etmek için namaz kılar, aynı nedenle iyilikler yapar, iyi 

mükemmel insan olmaya çalışırlardı… Ablam böyle demişti bana” (Kür, 2006a: 184). 

Annesinden ve ablasından aldığı bu ilk eğitim çevresindeki kimi insanlar 

tarafından daha o günlerde çözülmeye başlar. Cehennem ve cezalandırılma fikri yazarın 

dîne bakışını olumsuz etkileyen en önemli unsurlardır. İsmet Kür, bu olumsuz tavra 

anılarında şöyle yer verir: 

“Bir de komşumuz vardı. Yan tarafta küçük sayılabilecek bir evde otururdu. Yaşı, 

annemle ablam arasındaydı. O, bizimkiler gibi örtünmezdi. Kısa kollu giysilerle bile 

sokağa çıktığı olurdu. Süslendiği zamanlarda taktığı şapkalara bayılırdım. Bir gün 
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anneme ya da ablama; ‘Siz neden madam gibi giyinmiyorsunuz? Ben büyüdüğüm 

zaman onun gibi giyineceğim’ demiştim…  

‘Sen de öyle giyinemezsin. Çünkü biz Müslümanız, Müslüman kadınlar öyle açık 

saçık gezmezler.’ 

‘Keşke Müslüman olmasaydık.’ 

‘Sus günaha girme Allah seni cehennemde yakar sonra…’ Bu çıkış dadımdan… 

Annem ya da ablam; ‘Bırak Hatçahan çocuğun aklını karıştırma’ derlerdi  

Ne ki çocuğun aklı fena halde karışmış ve Müslümanlık kafasında ilk soru 

işaretini almıştı… Hatta ilk tepkisini… Şu cehennem yanma yakılma gözdağlarıydı 

kafamı kızdıran… Hâlâ da kızdırır” (Kür, 2006a: 146).  

İsmet Kür’ün hayata bakışı ve kişiliği de bu ilk yıllarda şekillenir. Kişiliğinin 

oluşmasında sürekli kendisiyle meşgul olan annesi ve ablasının yanında hiç tanımadığı 

babasının da büyük etkisi olmuştur. İsmet Kür, babası hakkında anlatılanları dinleyerek 

büyümüştür. Babasıyla ilgili sürekli anlatılanlar küçük kız için büyük bir gurur 

kaynağıdır. Fakat aynı zamanda “Avnullah Kazımî’nin kızı olmak” (Kür, 2008: 99) 

sorumluluğunu hissetmesini sağlar. Küçük yaşlardan itibaren içinde bulunduğu 

psikolojiyi yazar şöyle nakleder: 

“ ‘Avnullah Kazımî’nin kızı ağlamaz.’, ‘ Avnullah Kâzımî’nin kızı hiçbir şeyden 

korkmaz.’ Annesinin en sık yinelediği sözlerdi bunlar.(…) Toparlanmaya çalışıyordu. 

Ağlamamak için gösterdiği çaba, dört yaşında bir çocuktan beklenecek gibi değildi. 

Ama annesinin, kızının, henüz söz anlamaya başlamadan başlattığı; “babayı tanımak, 

O’nun gibi olmasını sağlamak” çabası öyle güçlü, öyle etkiliydi, ‘ Avnullah Kazımî’nin 

kızı olmak sorumluluğu kan olup damarlarında akmaya başlamıştı çocukcağızın. 

Ağlamak güçsüzlüktü, baş eğmek demekti. Oysa babası ‘Allah’tan başka kimseye baş 

eğmemişti. Ölümün eşiğine geldiği zamanlarda bile dimdikti başı. Çocukluğunda da hiç 

ağlamamıştı.’ Bütün bu ve benzeri sözleri ezberlemişti artık” (Kür, 2008: 99–100). 

Yazarın Atatürkçülüğünün temeli de bu günlerde atılmıştır. Yazar Atatürk’ü ilk 

ablasının sözleriyle tanır: “İyice anımsıyorum bir gün ablam ‘Bizi düşmanlardan 

kurtarmak için Çalap’ın (Ablam böyle derdi o zamanlar Allah sözcüğünün en Türkçesi 

olarak) bir kurtarıcı meleği insan şekline sokup Mustafa Kemal adıyla bize 

gönderdiğini’ söylemişti” (Kür, 2006a: 185). 
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İsmet Kür, cinselliğine bakışını şekillendiren ilk etkileri de çok küçük yaşlarda 

ailesinden edinir. Cinsellik pek çok ailede olduğu gibi İsmet Kür’ün ailesinde de 

hakkında konuşulmayan bir konudur. Yazar da kendi cinsel kimliğini geliştirirken 

özellikle annesinin bu konudaki tavrından etkilenmiştir. İsmet Kür, Cinsel kimliğine 

bakışı ve bu bakışın şekillenmesi hakkında şunları söyler: 

“Bu konudaki aptallığa varan saflığımın, hatta bir ölçüde soğukluğumun sebebini, 

çocukluk yıllarında aldığım yanlış, ters eğitime ya da etkilere bağlamıştım uzun zaman 

önce… Ama “neden”i bulmak kurtulmak için yemiyordu her zaman 

Bizim evde cinsel konuların konuşulması ayıp sayılırdı. (Birçok evde hâlâ öyle) 

Ayıp sayılıp hiç ağza alınmasa gene iyi… Annem ve arkadaşları erkeklerden de, hayli 

üstü kapalı konuşulan cinsel ilişkilerden de hep yüzlerini buruşturarak söz ederlerdi. Hiç 

anlamadığım zamanlardan başlayarak üstünde durulan bir de bekâret konusu vardı… 

Özellikle benim yanımda konuşulan… Sonraları anladığım kadarıyla bir zar idi söz 

konusu olan… Bir zar ki kadının namusu demekti… Ve ille de kocası tarafından 

bertaraf edilmesi şarttı. 

Bu konuşmalar sonunda ilk edindiğim fikir “Namus eşittir zar.” Olmuştu. Ne 

kadar saçma aynı zamanda tehlikeli bir öğreti. Bu kadar yanlış bir öğretiden sonra ben 

nasıl gerçekten namuslu oldum, bilemem. Vakıa yalanın, hırsızlığın, iftiranın, haksızlık 

yapmamın da büyük ayıplar; büyük günahlar olduğu öğretilenler arasındaydı. En 

namuslu insanlar olarak tanıtılan babam ve Hazreti Ömer asla böyle şeyler 

yapmamışlardı” (Kür, 2008: 104–105). 

İsmet Kür, hayatının ilk yıllarını geçirdiği bu evden ayrıldığında beş yaşındadır. 

Aile maddi sıkıntılar sebebiyle Vefa’da yol üzerinde, iki katlı bir eve taşınır. Evdeki 

eşyaların büyük bir kısmı elden çıkartılır. Aile yadigârı olan bu eşyaları elden çıkarmak, 

alıştıkları çevreden ve yaşam tarzından ayrılmak aile için çok zor olmuştur. Yaşı henüz 

çok küçük olmasına rağmen İsmet Kür, o günlerin kasvetli havasını hissetmiş ve 

hatıralarında bu olayı şöyle nakletmiştir: 

“Evet, bir iki hafta süren geceli gündüzlü çalışmalar sonunda selamlıktaki, tavan 

arasındaki eşyalar boşaltılmış bunların az bir bölümü – tavan arasından daha çok olmak 

üzere - tavan arasında boş duran kocaman ve süslü sandıklara yerleştirilmiş, pek çoğu 

da girişteki geniş taşlığa ve oradaki boş bir odaya düzenli bir biçimde konulmuştu. Bu 
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işlerin nedenini sorduğumda ablam şöyle bir açıklama yapmıştı: ‘ İşe yaramayan eşyalar 

bunlar… Fazlalık hepsi… Başkalarına verilecek.’ O güne kadar taşınmış eşyalar için 

tamamdı, ama izleyen günlerde evde az kullanılan, çok kullanılan bir yığın eşya da 

taşınmıştı aşağıya. Böyle olduğunu fark ediyordum ama yadırgamıyordum. Eninde 

sonunda yaşı beşle söylenen bir bızdıktım. İkinci katta benim çok sevdiğim ‘pembe 

oda’ya ve kapısı, pek önemli misafirlere açılan ‘beyaz oda’ ya dokunulmamış olmasına 

seviniyordum. Bunların açık arttırmaya oldukları yerde çıkacaklarını nasıl 

düşünebilirdim. 

Derken bir sabah, o ‘başkaları’ gelmeye başladılar. Görmeye alıştığım insanlardan 

hayli farklı insanlardı çoğu. Her biri eşyaları teker teker gözden, hatta elden geçiriyor, 

kimileri aralarında konuşuyorlardı; iyice alçak sesle. İçlerinden birkaç tanesi yukarı kata 

bile çıktı. Hepsi de çok sevimsizdi” (Kür, 2008: 110). 

Göztepe’den Vefa’ya taşınmak aile için bütün hayatlarının değişmesi anlamına 

gelir. İsmet Kür,  aile ortamını hatta yaşamını derinen etkileyen bu değişikliği şöyle dile 

getirmiştir: 

“Göztepe’den Vefa’ya geçiş sanırım, hayatımın en iç acıtıcı hadisesidir. Ve belki 

de etkileri sürüp gelen… 

Aile yaşamında dönüm noktası diyebileceğim bu değişikliğe, annem, ablam yavaş 

yavaş, çok zor da olsa, az da olsa kendilerini alıştırarak ağır ağır gelmişlerdi. Ama gene 

de duydukları şaşkınlık, acı beninkinden çok daha derindi kuşkusuz. Ve çok yönlü… 

Evi, çevreyi yadırgama hali benimkinden çok daha ciddi, daha anlamlıydı. Ben, geniş, 

tertemiz bir yol üstünde, gepgeniş bahçeli, koskoca evi kendine oyun alanı kabul etmiş 

beş altı yaşlarında bir çocuğun; bir sabah alıştığı güzelliklere uyanıp; akşamına kendini 

hiç tanımadığı bir dünya içinde bulmasının şaşkınlığını ve daha kim bilir nelerini 

yaşıyordum. Ablam, özellikle de annem için değişen sadece mekân değildi. Tam bir 

yaşam biçimiydi” (Kür, 2008: 119). 

Vefa’ya taşınmak bütün aile için büyük bir değişim olsa da en fazla Ayşe Nalı 

Hanım’ı etkilemiştir: 

“Anneciğim bu mahalleye, insanlarına, bu eve hiç alışamadı. Eski dostlarını da, -

iki üç tanesi dışında- tümden silmişti hayatından. Sadece bu davranış bile yeterdi onun 

dünyasının karanlığını anlatmaya.(…) 
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Bazen kitap, tiryakisi olduğu gazeteleri okumaya bile fırsatı olmuyordu. O günlere 

dek, eline alışveriş torbası alıp yollara düşmemişti hiç. Hiç bulaşık yıkamamış, bir kez 

bile soğan doğramamış, süpürgeyle hiç tanışmamış olan bir hatunun, kırkından sonra 

bütün bunları, daha başkalarını da yapmaya mecbur olması bile yeterdi mutsuz, sinirli, 

ters bir insan haline gelmesi için. Ailenin paradan yana en sıkıntılı zamanı, babamın 

hapishanede bulunduğu yıllarmış. O zamanlarda bile, alışveriş işlerini ve benzerlerini, 

babamın lalası üstlenmiş; ev işlerini de, ablama dadı olarak alınmış, ama işler karışınca 

da evin işlerini yapmış olan İkbal Hanım” (Kür, 2008: 121–122). 

Annesinin ruh halindeki bu değişim henüz beş yaşında bir çocuk olan İsmet 

Kür’ün çocukluğunda da önemli bir dönüm noktası olmuştur: 

“Annem artık hiçbir zaman eski annem olmadı. Olamadı… O yıllarda avcıların 

acımasızlığına uğramış yaralı bir ceylan gibiydi çoğu zaman. Kimi zaman da, yaralı ama 

yaralı olmayı kabullenmeyen, güçsüzlüğüne isyan eden, öfkeli bir kaplan… Yani 

insanüstü bir sabrın ya da insanüstü bir isyanın simgesi… 

Ve annesinin kucağında otururken bile annesini izleyen bir küçük kız; ben”  

(Kür, 2008: 120). 

Göztepe’deki büyük bahçeden ayrılmak da doğayla iç içe yaşamaya alışmış İsmet 

Kür için çok zor olmuştur. Fakat burada kendi kapalı dünyasından bir ölçüde sıyrılmış 

ve dış dünya ile ilişkileri artmıştır. 

Yazarın üçüncü evi Türbe civarınadır. Uzun süre oturmadığı bu evde yaşarken 

Erenköy Kız Lisesi’nin ana sınıfına devam etmeye başlar (Tuncor, 02.04.1951: 8). Bir 

süre sonra aile tekrar taşınır. Bu seferki ev dönemin nadir bulunan özel okullarından biri 

olan İstiklâl Lisesi’ne çok yakındır. Ayşe Nazlı Hanım’ın çabalarıyla İsmet Kür okulun 

sınavlarına girerek ilköğretim kısmının üçüncü sınıfına devam etme hakkı kazanır. 

Okulda başarılı bir öğrenci olsa da hâlâ yalnız bir çocuktur: “Bu sınıftaki arkadaşlarım 

beni çok yadırgadılar. Tabii ben de onları… Yaşımın dışında sıskacıktım da… Özellikle 

teneffüslerde o kadar yalnız kalıyordum ki,  okulun sahibi ve müdürü olan Âgah Bey 

(Âgah Sırrı Levent) henüz okula gitmeyen kızını çağırırdı bahçeye bana arkadaşlık 

etmesi için” (Kür, 2006a: 153).  

Bu sırada Halide Nusret öğretmen olarak Edirne’ye gider. Kısa süre sonra Ayşe 

Nazlı Hanım ve İsmet Kür onun peşinden Edirne’ye giderler. İsmet Kür ilköğrenimini 
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Edirne Kız Muallim Mektebi’nin tatbikat kısmında tamamlar. Edirne günleri İsmet Kür 

için yepyeni bir dünyanın da kapılarını açmıştır. Anılarını yazarken bu değişimi şöyle 

kaydeder: “Aynı yıl içinde Edirneli yaşam başlar. Koskoca İstanbul’da ben çocuklar 

içerisinde bir çocuktum. Kimsenin tanımadığı, köşedeki bakkala bile gönderilmeyen, 

arkadaşsız, biraz ürkek yine de yaramaz bir kedi yavrusu… 

Edirne’de Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) edebiyat hocası meşhur şair ve 

muharrir Halide Nusret Hanımefendi’nin akıllı sevimli kardeşi oluverdim… Hele 

öğretmen okulunda sahnelenen bir manzum oyundaki uzun ve zorlu ezber isteyen bir 

çocuk rolünün altından kalkınca, kendi başıma “şöhret” olmuştum. Edebiyat tarihçisi 

İsmail Habip Sevük, Edirne’de Milli Eğitim Müdürüydü o sıralar ‘Eskiden çocukları 

hafız-ı Kur’an yaparlardı. Siz bu çocuğu hafız-ı eş’ar yapmışsınız.’ demişti”  

(Kür, 2006a: 154). 

İsmet Kür ilk şiir denemelerini de bu yıllarda yapar. 1927 yılında Ahmet- Naime 

Halit’in “Çocuk Dünyası” adlı dergisine İsmet Ayten ismiyle gönderdiği Atatürk adlı 

şiiriyle beş liralık bir ödül kazanmış; üstelik şiiri yıllarca Türkçe kitaplarında yer 

almıştır (İçözü, 07.06.2002: 21). O yıl ve sonrasında İsmet Kür bu dergide yazmayı 

sürdürür. 1931’de Talebe Defteri’nde yazmaya başlar. 

Edirne’de içine kapanık yapısından kurtulan yazar çocukluğunun en güzel 

günlerini de bu şehirde geçirir. Eğitimini de İstanbul ve Edirne arasında gidip gelerek 

yapar. İsmet Kür ilköğrenimini Edirne Kız Muallim Mektebi’nin tatbikat kısmında 

tamamlar. Ortaokul için İstanbul’a döner ve Çamlıca Ortaokulu’na devam eder. Orta 

öğretimine İstanbul Erenköy Kız Lisesi’nde başlar daha sonra Edirne Kız Öğretmen 

okuluna geçerek liseyi orada tamamlar. 

Bu okulun son sınıfında hocası olan Vasfi Çobanoğlu idealizmi ve köycülüğüyle 

İsmet Kür üzerinde önemli etkiler bırakır. Öğretmen okulunu bitirip de o zaman âdet 

olduğu üzere, nerede görev yapmak istediği kendisine sorulunca yazar, “Herhangi bir 

köyde” cevabını verir (Tuncor, 02.04.1951: 6). İsmet Kür, bir süre öğretmenlik yapıktan 

sonra, 1937’de Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümü imtihanlarına girmiş ve1939’da 

buradan mezun olmuştur. 

Vasfi Çobanoğlu’nun yanında İsmet Kür, hayatı boyunca kendisini çok etkileyen 

iki öğretmenden daha özellikle bahsetmektedir. Bunların ilki, İsmet Kür’ün ablası 
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Halide Nusret Zorlutuna’dır. Kür ondan eğitimde sevginin başka bir şeyle 

kıyaslanamayacak gücünü öğrendiğini söyler (Kür, 2008: 195). 

İsmet Kür’ü çok etkileyen bir diğer öğretmen de Kız Öğretmen Okulu müdürü 

Halit Ziya’dır. Yazar anılarında ondan “takip” öğrendiğini söylemiş (Kür, 2008: 195) ve 

onun nasıl bir eğitimci olduğunu anlatmak için de öğrencilik günlerinden şu anıyı 

nakletmiştir: 

“Bir salı akşamı, müdür salona geldiğinde suratı iyice asıktı, zaten pek de 

gülümseyen bir yüzü yoktu. Toplantının sonuna doğru patladı: ‘Siz ne biçim öğretmen 

adayısınız? Bir hafta radyo yayınlarını kestim. Yemekhanede, bahçede, koridorlarda… 

Her yerde… İçinizden bir kişi bile gelip: ‘Neden müziğimiz kesildi? Bize haber 

vermeden nasıl yaparsınız bunu? Haydi, bir teknik arıza oldu diyelim; neden bir haftayı 

susarak, bizi adam yerine koyup da, sebebi bize anlatmadan geçirdiniz?’ demedi. Böyle, 

sizin gibi, ağzı dili olmayan, kendini, haklarını müdafaa etmesini bilmeyen, aklına 

getirmeyen sümsük muallimlere ihtiyacı yok bu memleketin. Siz böyle olursanız, fikri 

hür, vicdanı hür, şerefli bir milleti kim yetiştirecek?’ Ve daha bir yığın eleştiri uyarı 

aldık müdürümüzden” (Kür, 2008: 199). 

İsmet Kür, Halit Ziya’nın eleştirilerime büyük değer verir. Onun öğrenci hakları 

konusundaki hassasiyeti, yetiştirmek istediği öğretmen tipi ve disiplini yazar üzerinde 

derin izler bırakır. 

 

1.3  Öğretmenlik Yılları 

 

İsmet Kür, Edirne Kız Öğretmen Okulu’ndan mezun olunca ilk tayini 

Kırklareli’ne çıkar. Göreve başlamanın heyecanıyla yazar, henüz tayin emrini almadan 

kırk gün kadar şehir merkezinde bir okulda vekâleten çalışmıştır. Fakat annesi ve ablası 

Halide Nusret onun kendilerinden ayrılmasına karşı çıkarlar. O da bunun üzerine Kars’a 

geçerek iki yıl kadar ablasının yanında kalır. 1937’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nün 

sınavlarını kazanınca ailesinin yanından ayrılıp eğitimine devam eder. 1939 yılında bu 

okuldan mezun olur. Aynı yıl Türkçe öğretmeni olarak Bursa’ya atanır. 
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Yazar, “Yıllara mı Çarptı Hızımız” isimli anı kitabında Bursa’yla ilgili ilk 

intibalarına şu cümlelerle yer verir: “ İkindiye doğru Pervin’i otobüs terminaline 

bıraktıktan sonra, şöyle bir dolaştım ana caddede. Bursa’ya istemeyerek geldiğim için 

olacak, her gördüğüm dayanılmaz çirkinlikte ve ilkel geliyordu bana… Mustafa Kemal 

Atatürk’ün, usta elden çıkmış, görkemli heykeli bile” (Kür, 2008: 150). 

İsmet Kür’ün bu olumsuz düşünceleri aynı gün kalacağı evi görünce değişir: 

“Bahçeye çıktık. Yeşili, doğallığı, koca koca ağaçlarıyla, ağaçların altındaki 

çiçeklerle dolu, taptaze çayır. İnsanı çarpan hem de “huzur”un ta kendisi olan bir 

bahçe… Doğallığı öylesine çarpıyor ki, insan eliyle dikilmiş nadide çiçekleri bile 

sonradan görüyorsunuz… 

Zehranım teyze ve iki konuğuyla tanıştık. Üçünü de hemen sevdim. Hatta belki 

Bursa’yı da! Bu kadar çabuk yumuşamamı, bahçeden süzülüp içime dışıma bulaşan o 

ince huzura borçlu olduğumu biliyorum” (Kür, 2008: 151). 

İsmet Kür, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi öğretmenliğinde de, yenilikten 

korkmayan, tuttuğunu koparan, cesur bir portre çizer. Bursa’da çalışırken sınıf kitaplığı 

kurmak için gösterdiği çaba onun bu özelliklerinin çok güzel bir örneğidir: 

“- Olmaz Zorlu Gızım, katiyen( kesinlikle) yapamazsın! 

Çiçeği burnunda öğretmen şaşırdı önce… Müdürden, beklediğinin tam tersi 

yanıttı gelen… Ama hemen toparlandı ve öfkelendi biraz… Yapmak istediği için, 

yapılması zorunlu olduğuna öyle inanıyordu ki… 

- Neden Müdür Bey?... Neden Yapamam? Sesinde, sorudan daha fazla kararını 

çoktan vermiş insanların sakin güvenliği vardı… Ve hemen ekledi. Türkçe 

öğretmeninin, hatta herhangi bir öğretmenin görevidir öğrencilerini kitapla… 

- Olmaz dediysem bir sebebi vardır. Üstelik bu teşebbüsünün, daha doğrusu, 

niyetinin kabul görmesi için, bir değil, birçok sebep var. 

- Sadece en mühimini olsun öğrenmek istesem?... Lütfeder misiniz efendim? (…) 

- Hepsi de mühim… Biiir: Öğrencilerden para toplanmaz… Dedikodu olur… 

İkiii: Burası Bursa,  Hocanım… Senin bildiğin vilayetlere benzemez. Vallahi velilerden 

dayak bile yeriz… Aralarında, Kuran-ı Kerim’ den başkasına kitap demeyi bile günah 

sayanlar vardır. Hele de hikâye, roman gibi şeylerin adını ağza almak bile günah-ı 

Kebîrdir (Büyük günah)” (Kür, 2008: 186). 
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Müdür Bey’in bütün karşı çıkmalarına ve velilerden gelen tepkilere rağmen İsmet 

Kür, düşüncesinden vazgeçmez ve sınıfına bir kitaplık yaptırır. Bu mücadelesi 

sonucunda sadece öğrenciler değil zaman içinde anne-babalar da kitaplıktan 

faydalanmaya başlarlar.    

İsmet Kür, 1939 yılında Bursa’da görev yaparken Gazi Eğitim Enstütüsü’nde 

öğrenciyken tanışıp anlaştığı matematik öğretmeni Behram Kür’le evlenir, 1942 yılında 

çiftin ilk çocukları Pınar Kür burada dünyaya gelir. Behram Kür, İstanbul Hadımköy’de 

askerliğini tamamladıktan sonra 1943’de her ikisinin de tayini Bilecik’e yapılır.  

Bilecik günleri aile için oldukça hareketli geçer. İsmet Kür Bilecik’te 

Yardımseverler Cemiyeti’nin propaganda şefliğini yapar. Bu arada da “Kadın”, 

“Millet”, “Kopuz”, “Çınaraltı” “Türk Kadını” gibi mecmualarda çeşitli makale, hikâye 

ve şiirler yayınlar. Ayrıca çiftin ikici ve son çocuğu Işılar Kür 1943’de Bilecik’te görev 

yaparken dünyaya gelmiştir. 

Kocası Behram Kür ise Halkevinde köycülük şubesinde faal olarak görev 

yapar.19 Mayıs için beraber bir müsamere hazırlarlar. Millî değerler ve köycülükle ilgili 

Behram Kür tarafından verilen konferans halk tarafından çok beğenilse de amirlerini 

tedirgin eder. Bu olaydan sonra İsmet Kür ve Behram Kür “Turancılıkla” itham 

edilirler. Hemen arkasından onlar aleyhinde bir mazbata düzenlenerek elden ele 

dolaştırılır. Fakat Bilecik halkı çok çalışkan ve dürüst olan bu iki öğretmeni çok sever. 

Koca Bilecik’te mazbatayı imzalayacak sadece yedi kişi bulunur  

(Tuncor, 09.04.1951: 6).  

Birkaç gün içinde Behram Kür’ün Eskişehir’e nakil emri gelir. Fakat Bilecik halkı 

onları bırakmak istemez. Bu sefer karşıt bir mazbata hazırlanır ve çok yüksek bir 

katılımıyla Millî Eğitim Bakanlığı’na gönderilir. Eskişehir’e nakil emri geri çekilir. 

Sonunda İsmet Kür ve Behram Kür münhal bulunan Zonguldak’a gönderilmiştir. 

Zonguldak’ta İsmet Kür öğretmenliği ve sosyal çalışmalarını sürdürürken ilk şiir 

kitabını olan “Yaşamak”ı yayınlamıştır. (1945) Şiirin ne sadece kuru fikir ne de marazî 

bir his çağlayanı olduğunu söyleyen İsmet Kür; şiirin her şeyden önce biraz ilham ve 

müzik olduğuna inanır (Tuncor, 02.04.1951: 6). İsmet Kür bu kitabında daha çok 

yaşama dair ayrıntıları anlattığı şiirlerine yer vermiştir. 
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Behram Kür 1947 yılında Zonguldak’ta Çelikel Lisesi’nde matematik 

öğretmenliği yaparken işinden ayrılıp ticaretle uğraşmaya başlar. 

Bir süre sonra İsmet Kür; kendi edebî ve sosyal çalışmaları ayrıca çocuklarının 

eğitim hayatı için Ankara’da yaşamak istediğine karar verir. Aslında Zonguldak’ta 

kocasının işleri de oldukça iyi gitmektedir. Fakat yazar, Ankara’ya yerleşmeye karar 

vermiştir ve naklini ister. Bu konudaki duygu ve düşüncelerini yakın arkadaşı Şevkat 

Hanım’a yazdığı bir mektupta şöyle dile getirmiştir:  

“Efendim Ankara’da yaşamaya karar verdim… Evet, kararım bu… ‘Aman hanım, 

sen öğretmensin, bu işler senin pat diye verdiğin kararla olur mu?’ Diyebilirsiniz… 

Haklısınız… Vakıa naklimi istedim ama olma ihtimali yüzde on… Bile değil.(…) 

Evet, Zonguldak güzel bir yer… Türkiye’nin Paris’i olduğu söyleniyor… Ne var 

ki ben Türkiye’nin başkentinde yaşamayı tercih ediyorum….(…) 

Zonguldak’ta Behram’ın çok iyi para getiren bir işi de var… Bu da doğru… 

Ankara’ya naklim yapılmazsa, orada beş parasız kalma ihtimalimiz olduğu da bir 

hakikat… Neyleyim ki ben daha medenî özellikle de her türlü sanat hareketi olan bir 

yerde yaşamak ve bilhassa çocuklarımı böyle bir şehirde yetiştirmek istiyorum”  

(Kür, 2008: 380–381). 

İsmet Kür, bu konuda o kadar kararlıdır ki nakil emri gelmeden Ankara’dan bir ev 

bile tutar. Kısa süre sonra yazar, Ankara Dördüncü Ortaokul Türkçe öğretmenliğine 

nakledilir (1948). Eşi de Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde bir göreve yerleştirilir. 

Böylece aile Ankara’ya yerleşir. Ankara’da olmak gerçekten de İsmet Kür’ün edebî 

çalışmalarını hızlandırır. 1949 yılında TRT radyosunda Çocuk Saati programının hem 

yazarlığını hem de yönetmenliğini üstlenir. Oldukça da olumlu tepkiler alır.1951 yılında 

Zafer gazetesinde yazmaya başlar. İki yıl boyunca Zafer gazetesinde çeşitli makale, 

öykü ve eleştirileri yayımlanır. 

İsmet Kür, 1956 yılında Kültür Ataşesi Yardımcılığı göreviyle Amerika’ya gider. 

Kısa süre sonra kocası Behram Kür de ona katılır. Çocukları da eğitimlerine orada 

devam ederler. İsmet Kür, orada yaşayan Türk aileleri, özellikle orada yetişen ya da 

okuyan Türk gençleri ile ilgili çalışmalar yapar. 
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1960 yılında İsmet Kür, Amerika’dan döner ve eski okulunda tekrar 

görevlendirilir. Küçük kızı Işılar Kür Güzel Sanatlar Akademisi’ne başlayacağı için 

İstanbul’a naklini ister. Tayini yapılmayınca da 1961 yılı ders yılı başında emekli olur. 

İsmet Kür işini çok seven ve ciddiye alan bir öğretmendir. Oldukça genç 

denebilecek bir yaşta mesleğini bırakmasının en önemli sebeplerinden birinin de 

özgürlüğüne düşkün karakteri olduğunu ifade etmiştir: “Çok sevmeme rağmen 

öğretmenliği erken bıraktım; kendimi zil seslerinin tutsağı andığım için”  

(Kür, 2006a: 79). İsmet Kür, her ne kadar öğretmenliği bıraksa da eğitimci kimliğinden 

hiç sıyrılmaz; çeşitli gazetelerde hazırladığı eğitim sayfaları ve çocuklar için yazdığı 

kitaplarla bu konudaki çalışmalarını sürdürür. 

 

1.4  Evliliği 

 

İsmet Kür, 1939 yılında okuldayken tanışıp anlaştığı Behram Kür’le evlenir. 

Behram Kür Azerbaycanlıdır. Köklü bir aileden gelir. Babası komünistler tarafından 

öldürülünce Türkiye’ye kaçarak amcasının yanında yaşamaya başlar. Kocasının 

yaşadığı sıkıntılara İsmet Kür anılarında; “Çok sevdiği babasının komünistler tarafından 

işkenceyle öldürülmesi ilk anılarındandı… Küçük kız kardeşinin bostan kuyusuna 

düşüp boğulması… Kuyu başında yaşanan çaresizlik…’ Oracıkta kalmış küçücük 

terlikleri hiç gözümün önünden gitmez.’ Derdi. Annesinin, kayınbiraderiyle evlenmesini 

de hiç bağışlamadı… Azerbaycan’dan kaçıp da kendinden önce kaçarak İstanbul’da 

yaşamaya başlamış olan Azerbaycan’ın eski iç işleri bakanı amcasının yanına 

sığındığında dokuz yaşındaymış. Amca, katı, sevgisiz bir adam… İyi bir eğitim görmesi 

için çocuğu Fransız okuluna gönderecek kadar dikkatli, ama küçük Behram’a, en çok 

gereksinmesi olan sıcaklığı vermeyi düşünmeyecek kadar dikkatsiz” (Kür, 2006a: 18) 

cümleleriyle temas etmektedir. 

Behram Kür oldukça yakışıklı, zeki, idealist ve kültürlü biridir. İsmet Kür’le Gazi 

Eğitim Enstitüsü’nde tanışırlar. Her ikisi de spora çok düşkündür. Ama asıl tanışmaları 

arkadaşları vasıtasıyla olur. Klasik müzik ve edebiyat gibi ortak zevkleri onları 

birbirlerine yaklaştırır. Yine de İsmet Kür açısından yaşanan büyük bir aşk yoktur. 
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Arkadaşlıkları süresince yazar evliliği düşünmez. Zaten kendisi için evlilik çok uzak ve 

korkunç bir düşüncedir. 1935 yılında hatıra defterine evlilikle ilgili düşüncelerini şöyle 

kaydetmiştir: “ Evlenmekten ölümden korkar gibi korkuyorum. O eloğlunun burnunun 

dibinde mutlaka sıkıntıdan patlarım. Hep aynı insan… Aynı hareketler. Korkunç bir 

yeknesaklıktır evlilik. Nefret ettiğim şeylerin başında yeknesaklık gelir. Kiminle 

evlenirsem evleneyim bedbaht olacağım muhakkak” (Kür, 2006a: 240). 

Behram Kür’e büyük bir aşk duymamasına ve evlilik kurumuna karşı bu olumsuz 

hislerine rağmen İsmet Kür, evlenmeyi kabul eder. Fakat yazarın özgürlüğüne aşırı 

düşkün yapısı ile Behram Kür’ün korumacı ve kıskanç karakteri sebebiyle daha ilk 

günlerden evliliklerinde sıkıntılar baş gösterir:  

“Bir Cumhuriyet balosu için sırtı açık bir tuvalet diktirmiştim. Ama öyle tümden 

açık falan değil. ‘Hazır mısın?’ diye odaya geldiğinde aynanın önündeydim, arkam 

kapıya dönüktü... Sırtımı görünce aynadan bile fark edilecek kadar sarardı… Yüzünde 

tek damla kan kalmamıştı sanki… Kapıya yaslanıp durdu… Bir süre sonra ‘Şimdi senin 

bu güzel sırtını gören herifler çileden çıkacaklar… Rüyalarına gireceksin… Günlerce 

senden bahsedecekler…’diye söylendi. ‘İstediğin bu mu?  Neden böyle giyindin?’ 

demedi. 

 O kadar perişandı ki üzerime bir etol alırım demek zorunda kaldım”  

(Kür, 2006a: 20). 

Bu şartlar altında İsmet Kür evliliklerinin hemen başında boşanmayı düşünmeye 

başlar. Hatta bu sebeple her iki hamileliğini de büyük üzüntüyle karşılar: “Boşanma 

fikri kafama takıldığında çok yeni evliydik. Bu yüzden Pınar’ı aldırmak ya da düşürmek 

için çok uğraştım. Bir yıl kadar sonra Işılar’a da yaptım aynı haksızlığı… Tanrı’ya 

şükür başaramadım… Ve bu güne değin o iki başarısızlığın mutluluğunu yaşadım” 

(Kür, 2006a: 19). 

Aralarındaki uyuşmazlıklara rağmen gürültülü kavgalar ve büyük patlamalar 

yaşamazlar. İkisi de entelektüel ve olgun insanlardır. 

İsmet Kür’ü boşanma fikrinden vazgeçiren önemli nedenlerden biri çocuklarıdır: 

“Şu kesin ki boşanmalarda çocuk boşanmamak için önemli bir neden… Yani bizimki 

gibi kavgasız, dövüşsüz geçimsiz de olsa her zaman nazik, saygılı en ağır sözleri ‘ukala’ 

olan aileler için bu böyle” (Kür, 2006a: 20). 
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İsmet Kür’le Behram Kür’ün aralarındaki tüm çatışmalara rağmen çocukları için 

sevgi dolu bir ortam hazırlamayı başardıkları anlaşılıyor. O kadar ki Paris’te okuyan 

kızları Pınar Kür; evin insanı mutlu eden sıcak havasını ne kadar özlediğinden yakınır. 

Hatta okuldan falan vazgeçip eve dönmek istediğini anlatır (Kür, 2006a: 87).  

Evliliğindeki gerginlikler ve kocasının kıskançlığı elbette İsmet Kür’ün edebî ve 

meslekî çalışmalarını da olumsuz etkiler. Yazar anılarında evliliğinin meslek yaşamına 

etkisine şu cümlelerle değinir:  

“Evlenince benden beklenen, istenen işler tümden değişti; tam tersine döndü. Yazı 

hele şiir yazsam kıskançlık sahneleri, binbir soru beni bekliyor demekti. Öğrencilerin 

ödev ve sınav kâğıtlarını okumak, hatta derslere zamanında gitmek bile suçumsu 

şeylerdi kocam için… Tartışma konularıydı. Oysa bunlar sevdiğim benimsediğim 

zevkle yaptığım işlerdi… Görevimdi de üstelik.(…) 

Kızlarım büyüyünceye, kocamdan ayrılıncaya kadar sürekli emek isteyen önemli 

bir yapıt veremeyişimin sebebi yaşadığım bu gerginlik, bu iç ve dış çatışmaydı elbet 

O zamanlar da hep bir şeyler yazdım. Özellikle Ankara Radyosu Çocuk Saati’nin 

başındayken Her hafta kırk, kırk beş dakikalık bir oyun yazmak zorundaydım. Ara sıra 

şiir, öykü başka radyofonik oyunlar… Ama bunların hiç biri sürekli çalışmak, 

bölüntüsüz çalışmak ve sürekli kafa yormak isteyen yazılar değildi. 

Çocuklar, okul, şu bu arasında, bu yaptığım ufak çalışmalardan ötürü, kendimi 

suçlu hissetmem için – oysa bunların getirdiği parasal destek hiç de küçümsenecek gibi 

değildi - dolaylı dolaysız yolları deneyen kocam… Domuzluk, kötülük olsun diye 

yapmazdı… Elinden başka türlüsü gelmiyordu” (Kür, 2006a: 12-13).  

İsmet Kür 1960 yılında Amerika’dan kızı Işılar’la birlikte döner Behram Kür iki 

yıl daha Amerika’da kalır. Behram Kür, 1962’ de Ankara’ya dönünce çift bu ayrılığı 

resmîleştirerek boşanır, pek çok yönden sıkıntılı olan bu evlilik böylece sona erer. 

Boşandıktan sonra Behram Kür Zonguldak’taki görevine döner kısa süre sonra da ağır 

bir kalp krizi geçirir. Her ne kadar evlilikleri bitmiş olsa da İsmet Kür hastalığı 

süresince onunla ilgilenir, 1965’deki vefatına kadar onu yalnız bırakmaz. 
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1.5  Yurt Dışındaki Çalışmaları 

 

İsmet Kür, 1956 yılında “Amerika Bölgesi Öğrenci Müfettişliği ve Kültür 

Ataşeliği”ne atanır. Yazar Amerika’da bir taraftan görevini yaparken bir taraftan da 

“Çocuk ve Gençlik Yazını”, “Çocuk Psikolojisi”, “Gençlik Psikolojisi”, “İnsan 

İlişkileri”, “Toplumların, Ulusların Yaşamdaki Etkileri ve Görevleri” konularında 

kurslar alarak eğitimini sürdürür. 

İsmet Kür, Türkiye’de olduğu gibi Amerika’da da çok yoğun bir tempoda çalışır, 

özellikle oraya yerleşmiş olan Türk ailelerin çocukları ve eğitimini Amerika’da 

sürdüren genç Türklerle ilgili birçok çalışma yapar. İsmet Kür ataşelikte yaptığı 

çalışmaları şu cümlelerle nakletmektedir: 

“Müfettişlikteki işler yoğundu… Üstelik ben de başıma bir sürü ‘zor’ işler 

açmıştım…(…) O sırada New York’ta yerleşik olarak oturan Türk ailelerinin 

çoğunluğu, çocuklarına kendi dillerini, kendi dillerinde ‘anne’ demeyi bile 

öğretmeyecek kadar ulusal bilinçten oksundu. Birinci Cihan Savaşı sonrasında, 

Amerika’nın göçmenleri kolay kabul ettiği sıralarda; Anadolu’nun çeşitli yörelerinden, 

özellikle de köylerinden, nasıl olmuşsa kopup buraya gelmişlerdi. İlk gelenler iyice 

yaşlanmışlardı artık. Onca yıl sonra bile çoğu yemeklerini yerde yiyecek kadar 

köylerinde yaşıyorlardı hâlâ…(…) 

Türkler ve Türkiye için acıklı bir durumdu bu… Kısacası ben de Cumartesi- Pazar 

okulu kurmuştum. Ücretsizdi elbette. Gene de kimi aileler çocuklarını göndermediler. 

Kimileri arabaları olmasına rağmen bizim gidip almamızı beklediler… Gittik”   

(Kür, 2006a: 15–16). 

Bütün bu temponun ortasında İsmet Kür, haftada dört gece de daha önce sözünü 

ettiğimiz kurslara katılır. Böylece New York’ta geçirdiği süreyi olabildiğince verimli 

değerlendirir. 

Bu yoğun çalışmalarının yanında İsmet Kür, orada okuyan Türk gençleriyle de 

ilgilenmiş, onlara memleketlerini unutturmamak için ayda bir Türk müziği konserleri ve 

şiir dinletileri düzenlemiştir. Ayrıca Amerika’ya yerleşme niyetinde olan gençlerle de 

tek tek görüşüp zaman zaman da mektup yazarak onları vazgeçirmeye çalışır.  
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Kocası Azerbaycan göçmeni olduğu için İsmet Kür’ün de Amerika’ya yerleşme 

imkânı vardır. Fakat o bunu hiç düşünmez. Yazar anılarını yazarken bütün bu çabasının 

ve Amerika’ya yerleşmeyi hiç düşünmeyişinin sebebini şu cümleyle özetler: “Öyle 

seviyorduk ki Türkiye’yi Türk olmayı” (Kür, 2006a: 96). 

1960 yılında İsmet Kür’ün görevi sona erer ve Ankara’ya Dördüncü 

Ortaokulundaki görevinin başına döner. 

İsmet Kür emekli olduktan yıllar sonra 1975’te bu defa Almanya’nın Köln şehrine 

Türk çocuklarının okullardaki başarısızlıklarının sebebini araştırmak üzere gider. Yazar 

ulaştığı sonuçları bir rapor haline getirir. Bu rapor 1978 yılında Hürriyet Gazetesi’nde 

yayımlanır. 

 

1.6  Emeklilik Günleri 

 

İsmet Kür oldukça genç denebilecek bir yaşta 1961 yılında emekli olarak 

İstanbul’a yerleşir. Öğretmenliği bıraktıktan sonra İsmet Kür, edebî çalışmalarına hız 

verir ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan röportajlar ve yazı dizileri hazırlar.  

Yazar, 1964 ve1965 yıllarında Cumhuriyet gazetesinde ard arda yayımlanan 

röportaj ve yazı dizileriyle kamuoyunda büyük yankı uyandırır. Bu çalışmaların ilki 

Aralık 1964’de yayımlanan “Suçsuz Çocuklar” yazı dizisidir. İsmet Kür, çocuk 

tutukevlerini gezerek çeşitli incelemeler yapmış, ayrıca tutuklu çocuklarla yaptığı 

röportajları da yayımlamıştır. 

Kür, Şubat 1965’de bu defa emeklilerin problemlerini gündeme getiren bir dizi 

röportaj yaparak “Emekli Demek Dertli Demek” adıyla yayımlar. Bunu Nisan 1965’de 

yayımladığı, köyden kente göç edenlerin sorunlarını anlattığı “Büyük Kentin 

Tutsakları” izler. 

İsmet Kür, 1965 yılında Cumhuriyet gazetesinde “Olaylar ve Görüşler” köşesinde 

sürekli yazmaya başlar ve bu köşeyi 1968 yılına kadar sürdürür. Bu köşede yazar güncel 

konulardan ve çeşitli eğitim meselelerinden bahseder. Yazar bu yıllarda Türk çocuk 

edebiyatı tarihinde kendisine saygın bir yer kazandıran çocuk romanlarını da yazmaya 
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başlar.  İsmet Kür, aynı yıl eski eşi Behram Kür’ün sağlık sorunlarıyla da ilgilenir ve 

onu kaybetmenin burukluğunu yaşar. 

1967 yılında İsmet Kür tekrar Ankara Çocuk Radyosu’nda çalışmaya başlar. 

Radyoda seslendirilmesi için bir dizi oyun kaleme alır. Bu oyunlardan en uzun 

soluklusu “Mutlugiller” olmuştur. “Zehir Hafiye” ve “Gel Katıl Bize” de bu dönemde 

seslendirilen diğer oyunlarıdır. 

1969 yılında yazar bu defa “Yeni İstanbul” gazetesinde “Aydınlar Konuşuyor” 

köşesini yazmaya başlar. Bu köşede daha çok eğitim ve öğretim meselelerindeki 

görüşlerini kaleme alır. Aynı yıl ayrıca “Yeni Gazete”de “Günlük Sorunlarımız” 

köşesini hazırlamıştır. 

1970 yılında “Yeni Gazete”de “Sohbet” köşesini yazmaya başlar. 1972–73 

yıllarında da “Barış” gazetesinin eğitim sayfasını hazırlar. Ayrıca 1792’de “Barış” 

gazetesinde “İsmet Kür’den Sevgilerle” isimli bir köşesi vardır. 

1973 yılından sonra da İsmet Kür zaman zaman çeşitli gazete ve dergilere 

yazmayı sürdürür. Fakat hiçbir gazetede sürekli yazmaz. 

Bir süre çalışmalarına ara veren İsmet Kür 10 Haziran1984 yılında çok sevgili 

dostu ve ablası Halide Nusret Zorlutuna’yı kaybetmenin acısıyla sarsılır. Ablasını 

kaybetmenin kendisine yaşattığı üzüntüyü yazar şu dizelerle anlatmıştır: 

“Artık bahar gelmeyecek 

Bir yerinden kopuverdi gün 

Tutmaz oldu günlerin yıpranmış yerlerine attığımız 

İlmekler. 

Ne gözyaşlarımız ısıtabildi 

Soğuyan ellerini 

Ne dualar 

Tekrar görüşünceye kadar sevgilim 

Hoşça kal” (Kür, 2006: 115) 

İsmet Kür hâlen İstanbul’da Elmadağ Caddesi’ndeki evinde yaşamakta ve edebî 

çalışmalarını sürdürmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. EĞİTİMCİLİĞİ 

 

Eğitimci bir yazar olan İsmet Kür; eğitim ile ilgili görüşlerini çocuklar için 

yazdığı romanlarında, çeşitli vesilelerle kaleme aldığı annelere yönelik broşürlerde ve 

gazete yazılarında dile getirmiştir. Onun eğitim hakkındaki görüş ve düşüncelerini ara 

başlıklar halinde şöyle tasnif edip özetleyebiliriz: 

 

2.1 Ailede Eğitim 
 

İsmet Kür, eğitimin ailede başladığını düşünür. Ona göre, bu eğitim çocuk henüz 

anne karnındayken başlar. Özellikle doğumdan sonra bebeklik günlerinde anne-babalar 

davranışlarına çok dikkat etmeli ve ilk günlerden itibaren bilinçli ebeveyn olmaya 

çalışmalıdırlar. İlk olarak dikkat edilmesi gereken hususları yazar şöyle 

vurgulamaktadır: 

 “Kişi, iyi ya da kötü bütün alışkanlıklarını bebeklik günlerinde almaya başlar. Bu 

yüzden de bebeğin beslenme, uyku saatlerinin düzenli olması temizliğe alıştırılması 

ileriki eğitimin temel taşlarıdır” (Kür, 18 Nisan 1973: 5). 

 İsmet Kür’e göre (18 Nisan 1973: 5) bu ilk bebeklik dönemlerinde aileler her 

şeyden önce sabırlı olmalıdır. Bebek her ağladığında istediğini vermek, her istediğinde 

beslemek şefkat gösterisi gibi görünse de aslında annenin sabırsızlığının bir 

göstergesidir. Bu şekilde büyütülmüş çocuklar her istediklerini ağlayarak elde etme 

alışkanlığı edinir ve ileriki yıllarda; bencil, hırçın, şımarık çocuklar olurlar. 

 Bebeklik günlerinde anne-babalara düşen bir diğer görev de bebeğin çevresiyle 

ilgilenmesini sağlamaktır. Bu hususta şunları kaydetmektedir: 
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 “Günlük gezmeler, oyuncaklar ve bebekle konuşmak onun çevresiyle 

ilgilenmesini sağlayacaktır. 

 Çocukla konuşurken kelimeler tam ve doğru anlamlarıyla söylenmelidir. 

Çocuklar gibi yarım bozuk konuşulmamalıdır. Bebekle konuşmak gerçekten çok 

önemlidir. Dozunu kaçırmamak gerekir. Kendisiyle gereğinden fazla konuşulan çocuk, 

buna alışır. Hep kendisiyle konuşulmasını ister. Oysa çocuğun yalnızlığı da ihtiyacı 

vardır” (Kür, 18 Nisan 1973: 5). 

Ailede çocuk eğitimi her şeyden önce çocuk için uygun ortam sağlanmasıyla 

başlar. Çünkü çocuk ilk dönemlerinde sevgi ve güven dolu bir ortamda yaşarsa çok daha 

sağlıklı bir birey olacaktır. İsmet Kür (15 Mayıs 1972: 2) anne ve babalara hitaben bu 

düşüncelerini; “Sevgili ana babalar; bu sayfa her şeyden önce sizin içindir. Çünkü siz 

gelecek kuşaklara –her anlamda- ilk adımı atmasını öğreten kişilersiniz. Gözlerini mutlu 

bir eve açmış, ilk çocukluğunu, evinde geçirdiği her günü mutlu bulmuş çocukların 

toplum için kazanılmış bireyler olduğunu biliyoruz. İleriki yılların bütün gücünü ya da 

güçsüzlüğünü hazırlayan sizsiniz.”  şeklinde ifade eder.  

 Yazarın kanaatine göre böyle bir aile ortamı hazırlamak için şüphesiz ki öncelikle 

ailenin eğitilmesi, bilhassa annenin korunması gerekir: 

“Ana-babanın önemini olduğu gibi bilen pek çok uygar ülkede, bir aile çocukları 

olacağını hissedince, devletin genç ana-babalar için hazırladığı kurslara devama 

başlarlar. Annelerin beden ve ruh sağlıkları kontrol altına alınır. Bilindiği gibi, ana 

karnına düştüğü günden itibaren çocuğun sağlığı, bir anlamda geleceği annenin 

sağlığına sıkı sıkıya bağlıdır” (Kür, 15 Mayıs 1972: 2). 

İsmet Kür, Türkiye’de anne-baba için düzenlenmiş eğitim imkânlarının kısıtlı 

olduğuna dikkatleri çekerek bu konunun üzerine bireylerin gitmeleri, kendi imkânlarıyla 

bir şeyler öğrenmeye çalışmaları gerektiği düşüncesindedir. Bunun için de izlenecek yol 

bol bol okumak ve her şeyden önce ebeveyn olmanın insanın sırtına yüklediği büyük 

sorumluluğun farkında olmaktır. 

 İsmet Kür, (15 Mayıs 1972: 3) ebeveynlerin çocuklarını tanımalarını ister. Bu 

görüşün pek çok aileye ters gelebileceğini belirten İsmet Kür, ailelerin her şeyden önce 

çocuğun anne-babasından bağımsız bir birey olduğunu kabul edip onu tanımak ve 

anlamak için çaba sarf etmeleri gerektiğini söyler. 
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Yazar, annelik ve babalık rolleri üzerinde özellikle durur ve sağlıklı nesiller 

yetiştirmek için, aileleri bilinçlendirmeye çalışır. Okuyucularına sık sık “İyi anne baba 

mısınız?” (Kür, 1970: 16–17) sorusunu sorar ve bu konuda kendilerini sorgulamalarını 

öğütler ve aşağıdaki testle de ailelerin kendi yeterliliklerini sınamalarını sağlamaya 

çalışır: 

“1- Üç yaşındaki çocuğunuz yeni doğan yavrunuzu dövüyorsa ne yaparsınız? 

A- Günde bir iki saatinizi ona ayırır, meşgul olursunuz. 

B- Siz de onu bir temiz döversiniz. 

C- Yaptığının doğru olmadığını söyleyerek bir daha yapmayacağına dair söz 

alırsınız. 

2- Aç veya altı ıslak olmadığı halde yeni doğmuş çocuğunuz sürekli ağlıyorsa ne 

yaparsınız. 

A- Ağlamak ciğerler için iyi idmandır diyerek ağlamaya bırakırsınız 

B- Bir iğne veya düğme bir tarafını acıtıyor mu diye bakar, bir şey olmadığını 

görünce işinize bakarsınız. 

C-Hem çocuğu rahatsız eden bir şey olup olmadığına bakar hem çocuğu 

kucağınıza alıp ‘kış kış’ yaparak hoplatırınız. 

3- Beş yaşındaki çocuğunuz kendisine ait olmayan şeyleri alıyorsa ne yaparsınız? 

A- Pataklarsınız. 

B- Sevdiği bir şeyden mahrum ederek cezalandırırsınız. 

C-Çalmanın fena bir hareket olduğunu anlatırsınız. 

D-Çocuğa daha fazla sevgi ve alaka göstermeye başlarsınız. 

4- Çocuğunuz marifetlerini herkese göstermekten zevk alıyorsa ne yaparsınız? 

A-Kendisine fazla güvenir ve mağrur olmaması için böyle hareket etmesine mani 

olursunuz. 

B-Gösterdiği marifetleri her zaman daha çok takdir edersiniz. 

C-Marifetlerini tenkit edersiniz. 

5-Çocuğunuz pek sevdiğiniz bir şeyi kırarsa ne yaparsınız? 

A- Döversiniz ve fena bir insan olduğunu söyleyerek azarlarsınız. 

B-Hiç kızgınlık alâmeti göstermeden daha dikkatli olmasını tembih edersiniz. 
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C-Çok üzüldüğünüzü belli edip yaptığı yanlış harekete rağmen onu sevdiğinizi 

anlatırsınız. 

6- Çocuğunuz yapmaması gereken şeyleri yapıp sizden nefret ettiğini söylerse ne 

yaparsınız? 

A- Çocukların bazen büyükleri sevmediklerini, fakat sizin onu sevdiğinizi ve her 

şeye rağmen sözünüzü dinlemesi gerektiğini anlatırsınız? 

B-Annesinden, babasından nefret ettiği için utanması gerektiğini söylersiniz. 

C-Bu kadar kalpsiz ve fena bir çocuk olduğu için onu tokatlarsınız. 

7- Çocuğunuz fazlasıyla sessiz ve usluysa ne yaparsınız? 

A-Bu kadar uslu ve terbiyeli olmasından gurur duyarsınız. 

B-Çocuğu daha serbest bırakır yaptığı yanlış hareketler için daha az azarlarsınız. 

C- Öbür çocuklara benzemeye çalışmasını söylersiniz. 

8-Süt çocuğunuz başparmağını emiyorsa ne yaparsınız? 

A-Parmağına kırmızıbiber sürersiniz. 

B-Parmağını emmesine ses çıkarmazsınız. 

C- Ellerine bezden bir eldiven giydirirsiniz veya bağlarsınız. 

9- Büyüdükten sonra da çocuk parmağını emmeye devam ederse ne yaparsınız? 

A- Bir süt çocuğu halinde kalmasının sebeplerini araştırırsınız. 

B- Aklının başına gelmesi için parmağını iğnelersiniz. 

C- Parmak emmenin ancak pek küçük çocuklara yakıştığını, bu huydan 

vazgeçmesini söylersiniz. 

10- Çocuğunuz küçük kızların eteklerini kaldırıyorsa ne yaparsınız? 

A- Küçük kız kardeşini yıkadığınız zaman onu da yanınızda bulundurur, cinsler 

hakkında soracağı sualleri cevaplandırırsınız. 

B- Çocuğu cezalandırır ve bir daha böyle şeyler yapmamasını tembih edersiniz. 

C-Cici erkek çocuklarının böyle şeyler yapmadığını anlatırsınız”  

(Kür, 1970: 16–17). 

İsmet Kür bu testi biri Barış gazetesindeki köşesinde ikisi de anneler için 

hazırladığı kitapçıklarda olmak üzere üç defa yayımlamıştır. Yazarın bu küçük test 

üzerinde ısrarla durmasının kanaatimizce iki önemli sebebi vardır. 
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Bunlardan ilki anne-babaların kendilerini sorgulamaları ve tavırlarını gözden 

geçirmelerini sağlamaktır. İsmet Kür pek çok yazısında ebeveyn olmanın 

sorumluluğundan ve anne-babaların sürekli okuyarak kendilerini geliştirmesi 

gerektiğinden bahseder. Bu küçük testle de onları kendilerini geliştirmeye teşvik 

etmektedir. 

İkincisi ise testin cevaplarında gizlidir. Doğru cevaplarını gözden geçirdiğimizde, 

( 1-a, 2-c, 3-d, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b, 8-b, 9-a, 10-a) farklı konular üzerinde durulmasına 

rağmen; sevgi dolu, çocuğunu anlamaya ve onunla gerçek bir ilişki kurmaya çalışan, 

sabırlı ve ilgili tek bir anne profili ortaya çıkar. Bu test sayesinde İsmet Kür, hem 

annelerin kendilerini denemelerini hem de ortaya çıkan “ideal anne” görüntüsü üzerinde 

düşünmelerini amaçlar. 

“İdeal anne” kavramı üzerinde ısrarla duran İsmet Kür, çocuk eğitiminde babanın 

rolünü de yok saymaz. Elbette anne ne kadar çabalarsa çabalasın; ailedeki eğitimin 

uygun şekilde verilebilmesi için babanın da üzerine düşen sorumluluktan kaçmaması 

gereklidir. İsmet Kür (1970: 6) bu konudaki düşüncelerini şu cümlelerle ifade eder: 

“Çocuk sadece annenin değildir ki… Baba da en az anne kadar sorumludur 

çocuktan. O da anne gibi çocuğuna örnek olmak ister… Çocuğu üzerinde söz sahibi 

olmak ister. 

Ne ki, bunları çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi hakkında iyice bilgi sahibi olmadan 

yapmaya kalkarsa çekilmez bir ‘müdahaleci’ durumuna düşer kuşkusuz.  Anne 

tarafından yapılmış iyi şeyleri de bozabilir. Babanın bu duruma düşmemesi, evde zararlı 

hır-güre neden olmaması için çocuk eğitimini bilmesi, ayrıca kendi çocuğu hakkında 

bilgi sahibi olması gerekir.”. 

İsmet Kür, anne- babanın çocuk eğitimindeki rolleri ve sorumlulukları yanında, 

özellikle ülkemizde ailelerin çocuk eğitimi konusunda sıkça yaptıkları yanlışlara da 

yazılarında yer vermektedir. 

Köklü ataerkil bir kültürden gelen, Türk toplumunda; otoriter, sert ve çocukları 

üzerinde baskı kurarak onları eğitmeye çalışan baba modeli çok yaygındır. İsmet Kür; 

genelde toplum tarafından da onay gören bu baba modelinin çocuk eğitimi üzerinde 

yaptığı olumsuz etkileri hususunda özellikle durmaktadır. 
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Öncelikle ebeveynlerden birinin aşırı baskın olması, diğerinin baskılanmasına ve 

çocuk üzerindeki etkisini kaybetmesine sebep olur. Aile içinde oluşacak böyle bir 

dengesizliğin çocuk üzerindeki etkisine yazar şu cümlelerle dikkat çeker: 

“Evde sert bir baba var. Anneyi çocukların eğitimine karıştırtmıyor. Çocukların 

gündüz vakti yaptıkları kabahatler karşısında anne sesini bile çıkartamıyor. Annenin 

söyleyebileceği tek etkili söz ‘Akşama babana söylerim.’ dir.(…) Çocuk anne baba 

arasında ‘denge’ bulmaktan yanadır. Bu dengeyi bulamadığı zaman kendi de dengesiz 

olur. Dengesizlik eğitim sakatlıklarının en tehlikeliklerindendir ve de Türkiye’de en çok 

rastlanan çeşitlerindendir. 

Babanın anneyi çocuk eğitimine karıştırmaması da dengeyi çoğu kez anne 

aleyhine bozması sonucunu doğurur. Annesini saymayan çocuk bir yönü eksik kalarak 

büyüyor demektir. Bu eksiklik ileriki yaşlarda da geçmeyecektir” 

(Kür, 15 Haziran 1972: 2). 

Babanın evdeki otoritenin tamamını yüklendiği ve gücün tek hâkimi olduğu aile 

modeli toplumumuzda yerleşmiş ve kabul gören bir aile modelidir. Bu sebeple bazen 

babanın öyle bir arzusu olmasa da anne kendisini çocukla ilgili sorumluluklarından 

soyutlayarak, babanın gölgesi olmayı tercih eder. Bu durum çocuk için babanın baskıcı 

tutumu kadar, hattâ daha fazla zararlıdır. İsmet Kür bu durumun sebep ve sonuçlarına da 

yazılarında yer vermiştir: 

“Bu sayın anneleri böyle olmaya zorlayan çeşitli nedenlerdir. Bazıları kendilerini 

çocuklarıyla ilgilenmeyecek kadar güçsüz hissederler. Bu çok tehlikeli küçüklük 

duygusunun nedenlerini bulup bunları ortadan kaldırmak ancak babaların da yardımıyla 

mümkündür. Babalar hem kendi, hem çocukları hem de kendileri hesabına ne pahasına 

olursa olsun yapmalıdırlar bunu. 

Bazen da anneler- çoğu kez farkında olmadan- rahatlarına düşkündürler. 

Çocukların yaramazlıkları, terslikleriyle uğraşıp yorulmaktansa; bu hallerin 

düzeltilmesini babaların üzerine yıkmayı yeğ tutarlar. Bu tutum ailenin her üç öğesi 

bakımından da sakat, tehlikeli bir tutumdur. 

Pek az rastlanır olsa da, bazı anneler cezalandırmayı babaya bırakarak daha çok 

sevilen olmak, hatta böylece kocalarına duydukları öfkenin bir çeşit intikamını almak 

isterler” (Kür, 15 Haziran1972: 2). 
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Sebebi her ne olursa olsun yazara göre ebeveynlerden birinin çocuğun 

eğitimindeki bütün sorumluluğu ve evdeki otoritenin tamamını yüklenmesi sağlıklı ve 

dengeli bireyler yetiştirmenin önündeki en önemli engellerden biridir. Anne ve baba 

çocuğun sorumluluğunu ortak paylaşmalı ve aralarında anlaşarak eğitimi hakkında ortak 

bir tutum belirlemelidir. 

Aşırı baskın baba rolünün çocuk eğitimine getirdiği bir diğer sorun da ailede aşırı 

sert ve hoşgörüsüz bir eğitim anlayışının benimsenmesidir. Böyle bir durumda anne 

yumuşak bir tavır benimseyerek bir çeşit denge kurmaya çalışabilir. Fakat İsmet Kür’e 

göre anne – babanın tavırları arasındaki bu farklılık beraberinde dengeyi değil 

dengesizliği getirir. Bu dengesizlik elbette ki çocuğun karakterine de yansıyacaktır. 

Yazara göre çocuk eğitiminde aşırı sert bir tutum başlı başına bir sorundur. Bu 

sorunu İsmet Kür, (15 Haziran1972: 2) şu cümlelerle dile getirir: 

“Çok sert tutum da ancak bir zaman için sürdürülebilir. Çocuk belli bir yaşa 

gelince ‘korku’ çemberini kıracak ve de elbet kendisini bu çember içinde sıkmış olanları 

da bu çemberle birlikte kırıp atacaktır. Çok sert anlayışsız eğitim biçimini izleyen 

evlerde çok sık rastlanan bir sonuçtur bu…” Geleneksel Türk aile yapısından 

kaynaklanan sorunlar yanında İsmet Kür çocuğun kişilik gelişimini etkileyen ebeveyn 

tavırlarına da yazılarında değinmiştir. 

Çocuğun özgüven geliştirmesinde özellikle annenin tavrı çok önemlidir. 

Yaptıkları sürekli eleştirilen, kendisine sorumluluk vermekten kaçınılan çocukların 

özgüven sorunu yaşaması son derece doğaldır. İsmet Kür bu meseleyi örnekleyerek 

açıklamayı tercih etmiştir: 

“Konuk: İyi olur ama sen otur da Leylak yapsın. Hadi, Leylakcığım, annenle bana 

iki orta şekerli kahve yapıver. 

Leylak: Peki teyzeciğim 

Anne: Dur dur… Sen yapamazsın, ben yaparım. 

Leylak: Neden anneciğim? Pişiririm ben. 

Anne: Tamam pişirirsin… Her iş gibi onu da yüzüne gözüne bulaştırırsın”  

(Kür,1 Mayıs 1969: 5). 
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Bu tavrı gösterdikten sonra İsmet Kür, (1 Mayıs 1969: 5) böyle davranılan 

çocukların, kendi beceriksizliklerini peşinen kabullendiklerini ve güvensiz, ezik 

yetişkinlere dönüştüklerini açıklar.  

Görüldüğü üzere çocuk ailenin aynasıdır. Kendisine nasıl davranılırsa o da 

kendisini öyle tanımlayacak ve çevresiyle ilişkilerini de bu tanım üzerine kuracaktır. 

Yazar; çocuk tiyatro ve romanlarında da oluşturduğu kimi karakterlerde okuyucunun 

dikkatini bu konuya çekmiştir. 

Örneğin; Gel Katıl Bize oyununun karakterlerinden Merve oldukça zengin bir 

ailenin tek çocuğudur. Ailesinden gerekli ilgi ve sevgiyi göremediği için, huysuz, içine 

kapanık ve inatçı bir çocuk haline gelmiştir. Onun huysuzluğunun sebebi dinleyiciye 

şöyle aktarılır: 

“Hasan: Günaydın Hocam 

Günseli: ( Biraz sorar gibi) Günaydın 

Hasan: Efendim, yeni öğrenciniz Merve’yi getirdim… Ama çocuk arabadan 

inmemekte direniyor, gelmek istemiyor. 

Günseli: Demek eski okulundan ayrılmak istemiyor çocuk. Neden ille bu okulda 

okuması isteniyor ki? 

Hasan: Şey… Efendim… Zaten öbür okullarına da hep zorla gönderildi… Yani 

nasıl diyeyim… Biraz ters bir kızdır. Zaten son okulundan da bu yüzden… Yani üçüncü 

sınıfa geçti ama… Bu sizinki beşinci okul olacak. 

Günseli: Annesi babası da arabada mı? 

Hasan: Hayır efendim. Piraye Hanım yani çocuğun annesi… Erken kalkmaz da… 

Orhan Bey yani Merve’nin babası… Biraz sinirlidir… Yani kızına karşı. 

Günseli: ( Biraz sabırsız) Peki daha çok kim ilgilenir Merve’yle? 

Hasan: Hepimiz yani evde çalışanlar. Hepimiz az- çok ilgileniriz”  

(Kür, 1967: 1-3). 

Mavi’nin Serüvenleri dizisinin birinci kitabında da yazar çocukların kimi 

özelliklerini anlatırken bunların sebeplerine değinir. Örneğin Hilmi; çok alıngan bir 

çocuktur. Yazar onun bu özelliğinin kaynağını Fahri Amca’nın ağzından okuyucuya 

aşağıdaki cümlelerle aktarır: 
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“Bundan önceki üvey babası, her fırsatta Hilmi’yle alay eden, hiç ilgisi 

bulunmayan konularda bile Hilmi’yi suçlamaktan hoşlanan bir adammış. ‘Bu derhal 

alınma ve kendini savunmaya geçme huyu bundan ötürü yerleşmiş olabilir çocukta.’ 

Derdi Fahri Amca” (Kür, 1965: 35). 

Yukarıda söylenenlerden de anlaşıldığı üzere İsmet Kür eğitimin ailede 

başladığına inanmaktadır. Gerek gazete yazılarında gerekse roman ve oyunlarında bu 

konuya sık sık değinir. Böylece anne-babaları bilinçlendirmeyi ve üstlendikleri 

sorumlulukları yerine getirmelerinde yardımcı olmayı amaçlar. 

Özellikle annelere doğrudan seslenerek sorumluluklarını hatırlatmaktan da 

çekinmez: 

“Hanımlar dikkat! Ne para sizindir ne de çocuk! Harcadığınız her kuruş bu halkın 

alın teri, dünyaya getirdiğiniz her çocuk bu memleketin alın yazısı demektir”  

(Kür, 10 Aralık,1967: 5).  

 

2.2  Aile İçi Şiddet 

 

İsmet Kür’ün aşırı sertliğe dayalı aile modelinin sakıncalarıyla ilgili görüşlerini 

“Ailede Eğitim” bahsinde anlatmıştık. Bunun bir adım ilerisi çocuğa fiziksel şiddet 

uygulamaktır. Yazara göre çocuk için son derece yıkıcı olan dayak ne yazık ki 

ülkemizde en azından bazı çevrelerde kabul görür. Oysa çocukta ruhsal ve bedensel 

sakatlıklar bırakabilecek çok tehlikeli bir uygulamadır. 

İsmet Kür bu konuda çok kesin bir tavır takınır ve hiçbir şart altında dayağın 

eğitim aracı olamayacağını şu cümlelerle vurgular: 

“Oysa dayağın eğitim aracı olamayacağını bilmek için, eğitim kurallarını 

öğrenmiş olmaya da gerek yoktur. Azıcık sağduyu sahibi olan bir kimse, çocuğu 

dayakla ya da herhangi bir şeyle korkutarak eğitemeyeceğini bilir 

Yüzünde tokat şaklarken, şurasında burasında dayağın izleri kabarırken; herhangi 

bir korkuyla titrerken insan öyle zavallıdır ki, ‘insan’ değildir artık. Bu acıya, korkuya 

‘gık’ demeden dayansa bile insanlığı içinde çöken dünyanın altında kalıp ezilmiş yok 

olmuştur. 
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Fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan çocuğun ilerde sağlıklı bir yetişkin olma 

şansı neredeyse hiç yoktur. Dışarıdan sesini çıkartamasa bile bu şiddette karşı duyduğu 

nefret, isyan ve intikam duygularını içinde biriktirir. Sonuçta bu günün dayak yiyen 

çocuğu yarın toplum ve kendisi için zararlı  ‘hasta’ bir birey olacaktır” (Kür, 1989: 20). 

İsmet Kür, dayağın çocuk üzerindeki olumsuz etkilerine romanlarında da yer 

verir. Dayak yiyen çocukların kendilerinden zayıflara karşı zorba, kaba, yalnız ve içine 

kapalı bir portre çizdiklerini gösterir. 

Örneğin “Mavi’nin Serüvenleri1” kitabında karşımıza çıkan Yalçın karakteri 

bütün mahallenin yaka silktiği kötü bir çocuktur. İsmet Kür onu Mavi’nin gözünden 

şöyle tarif eder: 

“Görünüşe göre Yalçın on beş yaşlarında olmalıydı. Gerçekten garip bir çocuktu. 

Onu ya hep kaşları çatık görmüşümdür ya da bir tuhaf kahkahalarla gülerken. Özellikle 

çocuklar gülerken mutluluk duyarım ben… Ne ki Yalçın’ın kahkahaları sadece beni 

değil duyan herkesi tedirgin edecek gibidir. Çoğu zaman ya bir düşene ya da dayak 

yiyene ya da söz gelimi kuyruğuna teneke bağlanarak eziyet edilen bir kediye, köpeğe 

güler… Kısacası onu ne zaman pis pis gülerken duysak, çevrede insan ya da hayvan 

ama mutlaka birinin eziyet çektiğini anlarız” (Kür, 2003d: 16–17). 

Çocuklar onun bu hallerini konuşurken üvey babasından sürekli yediği dayaklar 

yüzünden bu hale geldiği sonucuna varırlar (Kür, 2003d: 16–17).  

Yazara göre dayağı daha zararlı hale getiren ise çocuğu arkadaş çevresi içinde 

aşağılamak ve dövmektir. Mavinin Serüvenleri romanında İsmet Kür bu durumu şöyle 

gözler önüne serer: 

“- Hatırlıyor musunuz, geçen yıl sokağın ortasında dövmüştü çocuğu. Hepimizin 

yanında… 

- Hatırlıyoruz elbet.. Hem farkında mısınız, Yalçın o günden sonra böyle Allah’ın 

belâsı olup çıktı. 

— Sahi be…” (Kür, 2003d: 18). 

İsmet Kür çocuğunu dövmek gibi büyük bir hataya düşen ailelerin bu hatalarını 

telafi etmek için ne yapmaları gerektiğini de yine Yalçın (Mavinin Serüvenleri l)  

karakteri üzerinden anlatır: 
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“- Yalçın’ın babası, Yalçın’ı almış karşısına, ‘Sen bana emanetsin, öz çocuğum 

olmuşsun olmamışsın, ne fark eder… Bundan böyle seni hiç dövmeyeceğim; ver elini 

barışalım’ Demiş” (Kür, 2003d: 71). 

Görüldüğü dibi İsmet Kür çeşitli yazılarında ve romanlarında çocuğu uygulanan 

fiziksel şiddet konusuna değinmiş ve anne–babaların dikkatini bu uygulamanın çocuk 

üzerinde oluşturabileceği hasara çekmeye çalışmıştır.  

 

2.3  Eğitimde Sevgi ve Saygı 

 

İsmet Kür, çocuk eğitiminin çeşitli yönlerinden bahsederken çocuğa her ne eğitimi 

verilirse verilsin ona sevgiyle yaklaşmanın önemi üzerinde durmaktadır. İsmet Kür 

(1989: 14), sevginin önemini; “Dünya kurulalı beri, sanatçılar, filozoflar, ruh bilimciler 

sevgiyi hep konu edinmişler; sevginin büyüsü, gücü, vazgeçilmezliğinde birleşmişler. 

Sevginin yerini tutacak ne var dünyamızda?... Sevginin etkilemediği herhangi bir 

olay düşünebiliyor musunuz? 

Sevginin eğitimde doldurulmaz bir yeri olduğu da çoktan biliniyor. 

Yapılan deneyler göstermiştir ki, bir bebek ne kadar özen görürse görsün, ona ne 

ölçüde sağlıklı yaşam sağlanırsa sağlansın, annelerinin baktıkları bebeklerin ruh ve 

beden gelişimi; ötekilerden daha çabuk, daha iyi olmaktadır. 

Anne, sevgilerin en hasını, büyük bir coşkuyla verir çocuklarına… Bebekleri 

geliştiren bu en has, en coşkulu sevgidir işte” cümleleriyle vurgular. 

İsmet Kür’e göre bütün aileler çocuklarını muhakkak severler. Fakat çocuk için 

asıl olan bu sevginin doğru şekilde ifade edilebilmesidir: 

“ ‘Çocuğunu sevmeyen ana baba olur mu?... Sevgi yetseydi dünyada sorunlu 

çocuk mu kalırdı?’ mı diyorsunuz? İlk bakışta sizi haklı bulmamak olanaksızdır. Ama 

bir soru daha gelebilir hatıra: Acaba bu sevgiyi çocuklarımıza gerektiği zamanda, 

gerektiği biçimde aktarmayı iyice biliyor muyuz?... Aile çocuk ilişkilerinde en önemli 

yöndür bu” (Kür, 19 Haziran 1972: 5). 

Bu durumda diyebiliriz ki yazara göre çocuk eğitiminde oluşan sevgiyle ilgili 

problemler, büyük ölçüde ailenin çocuğunu yeterince sevmemesiyle değil sevgisini 



 60

gerektiği gibi ifade edememesiyle ilgilidir. Toplumumuzda,  anne- babaların 

şımarmasınlar diye çocuklarına sevgilerini göstermekten çekindikleri bir gerçektir. 

İsmet Kür, bu yaklaşımla ilgili düşüncelerini şöyle kaydeder:  

“ Her ana, baba çocuğunu sever. 

Evet, sever… ama , bebeklik çağından sonra ve her zaman için belli eder mi 

dersiniz?... 

‘Çocuğumu ancak uyurken öperim.’ Diye övünen babalar yok mu hâlâ 

içimizde?... 

Sevginizi olanca sıcaklığıyla ve her zaman çocuklarınıza duyurmaktan hiçbir 

zaman çekinmeyin” (Kür, 1989: 14). 

Yazara göre, çocuklarımıza sevgimizi nasıl ve ne kadar göstermemiz gerektiğini 

bilmek çok önemlidir. Anne, babalar sevgilerini yeterli göstermeyerek çocukta çeşitli 

problemlere sebep olabildikleri gibi, aşırı sevgi gösterileriyle de çocuğa zarar 

verebilirler. İsmet Kür, “Çocuğa ne kadar sevgi göstermeliyiz?” sorusuna şu cümlelerle 

cevap verir: 

“Şunu hatırdan çıkarmamak yerinde olur: Sevgiyi gereğinden az göstermek, 

gereğinden fazla göstermekten çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Elbette en iyisi, 

her şey gibi, sevginin de ayarını iyi bilmektir. Dikkatli sorumluluğunun büyüklüğünü 

bilen ana- babalar, kitaplar okuyarak, çocuğunu inceleyerek bu ayarı bulabilirler… Ama 

yukarıda da söylediğim gibi, aşırı bile olsa sevgi, sevgisizlikten çok daha zararsızdır” 

(Kür, Haziran 1972: 5).   

Yazara göre, çocuğa sevgi göstermek ve onu şımartmak birbirine 

karıştırılmamalıdır. Çocuğu sevmek ona kural koymamak, her istediğini yapmak 

anlamına gelmez. Çocuğa gösterilen aşırı hoşgörü asla bir sevgi göstergesi değildir. 

Çocuğa fayda sağlamak yerine zarar verir. İsmet Kür (1989: 15), bu konudaki 

düşüncelerini; “Ancak… Sevmekle şımartmak arasındaki kıldan ince, ama kılıçtan 

keskin farkı da unutmamak gerek. 

Şımartmak, çocuğu her yönden geriletir, sevmek her yönden geliştirir. 

Şımarık insan bencildir, sorumsuzdur, verimsizdir… Önce ailenin sonra toplumun 

baş belasıdır. 
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Evet, şımartmayalım… Ama sevginin sihirli nefesini de çocuklarımızın üzerinden 

eksik etmeyelim olur mu?” şeklinde kaydeder.  

Çocuk eğitiminde sevginin rolüyle ilgili olarak İsmet Kür’ün üzerinde durduğu bir 

başka konu da sevginin pazarlık konusu olarak kullanılmasıdır. Ailenin ve öğretmenin 

çocuğa karşı sevgisi kayıtsız, şartsız olmalıdır. Büyüklerin çocuklara karşı duydukları 

sevgiyi bir çeşit tehdit aracı olarak kullanmasının tehlikelerini İsmet Kür şu cümlelerle 

açıklar: 

“Çocuk ne kadar büyük kabahat işlemiş olursa olsun ‘ Seni artık sevmiyorum.’ 

demeyin ona… 

Bu sözler, dünya eğitimcilerinin, ruhbilimcilerinin ana-babalara, öğretmenlere 

gönderdikleri çok önemli bir mesajdır. 

Oysa pek çoğumuz çocuklarımıza kızdığımızda, ‘ Seni artık sevmiyorum. Senin 

gibi çocuğu zaten kimse sevmez…’ deyiveririz. Bu sözlerin çocuğumuzdan neleri söküp 

götürdüğünün farkında olmadan… 

Çocuk en büyük suçu işlese bile yakınlarının özellikle ana, baba ve öğretmeninin 

sevgisini, güvenini yitirmeyeceğine inandırılmalıdır. 

Bunları yitirdiğini anlayan çocuk, artık tutunacak dalı olmadığını sanır… Bundan 

dolayı düşeceği boşluğun onu nereye götüreceği kestirilemez… Ancak istenir bir yere 

götürmeyeceği kesindir” (Kür, 1989: 15). 

İsmet Kür’e göre çocuk eğitiminde sevgi kadar vazgeçilmez bir kavram da 

saygıdır. Aslında sevgi ve saygı birbirinden ayrılamaz. Türk toplumunda saygıyı sadece 

küçüklerin büyüklerine karşı göstermesi gerektiği gibi yanlış bir inanç vardır. Oysa 

sevgi gibi saygı da karşılıklı olmalıdır. Yazar, (Kür, 1989: 15) kendisine saygı 

duyulmayan çocukların, doğal olarak saygı göstermeyi öğrenemeyeceklerini ve çocuğa 

saygı göstermenin önemini; “Karşılıklı saygı dedim. Evet, sade büyüklerimize değil, 

kendimizden çok genç olanlara da saygı göstermek zorunda olduğumuzu biliyoruz değil 

mi? Aksi halde çocuk saygıyı, saygının önemini, gereğini nasıl, nereden öğrenebilir 

ki?... 

‘Ben çocuğa saygı falan göstermem ama o bana çok saygılıdır.’ Diyenler 

çıkabilir… Ne var ki onların ‘saygı’ sandığı şey, gerçekte ‘ korku’ dur. Saygıda sevgi 
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vardır, güven vardır; korkuda nefret ve başkaldırı… Açık seçik belli edilmese de 

bunlarsız korku olamaz… 

Aslında, saygısız sevgiyi düşünmek bile mümkün değildir. Gerçek sevgide, saygı 

ve sevgi sudaki hidrojen ve oksijen gibi, daima birlikte, birbirinin içinde erimiş olarak 

vardırlar. Bunlardan birinden birinin eksik olduğu su nasıl düşünülemezse, öylece 

saygısız sevgi de düşünülemez.” şeklinde açıklamıştır.  

Sonuç olarak, İsmet Kür sevgi ve saygıyı eğitimin olmazsa olmazı olarak görür ve 

yazılarında bu konuya yer verir.  

  

2.4  Okul Öncesi Eğitim 

 

İsmet Kür, okul öncesi eğitim konusuna da yazılarında yer verir. 

Yazar, gelişmiş ülkelerde 3–6 yaş arası çocuklar için ilköğretim okulları kadar çok 

ve yaygın anaokulu bulunduğunu anlatır: 

“Gelişmiş ülkelerde çocuklar, 3- 6 ya da 4–6 yaş arasındaki yıllarını genellikle 

anaokulunda yani uzman ellerde geçirirler. 

Kimi ülkelerde anaokulu zorunlu kılınmıştır, her aile çocuklarını anaokuluna 

göndermek zorundadır” (Kür, 1989: 24). 

İsmet Kür, ülkemizde, yazının kaleme alındığı yıllarda, anaokullarının 

yetersizliğinden bahseder. Okul öncesi eğitimi gereği gibi alamamış çocukların ilkokula 

başladıklarında gerekli verimi sağlayamamaları da yazara göre normaldir. Ülkemizde 

anaokulu eksikliğinin sonuçlarını İsmet Kür (1989: 24) şöyle kaydeder: 

“Oysa, bizim gibi, okur-yazar oranı düşük, aydın ana-baba sayısı çok az olan bir 

ülkeye anaokulu belki ilkokuldan da daha fazla gereklidir. Çünkü ilkokula gelen çocuk 

kafa ve ruh gelişiminin en önemli çağını artık arkada bırakmıştır. Bizim ilkokul birinci 

sınıflarda, normal gelişimini tamamlamış çocuklarla, kafa yaşı iki, üç yaşlarında kalmış 

çocukcağızlar yan yana otururlar… Ve tabii öğretmen de ne yapacağını şaşırır.”  

İsmet Kür’e göre bir çocuğun; bu ilk yıllarını verimli geçirebilmesi, ilkokula 

hazırlanması, sosyalleşmesi ve hayatı boyunca sürecek olumlu davranışları 

kazanabilmesi için anaokuluna devam etmesi gereklidir. Fakat tek başına yeterli 
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değildir. Bunun yanında ana-baba ve öretmene yardımcı olacak; “ Çocuk tiyatroları, 

çocuk sinemaları, çocuk koroları, jimnastik salonları,  çocuk kitapları, zekâ geliştiren 

oyuncaklar, bilgisayarlar ve birbirinden güzel, çekici renklerle, en iyi kalite kâğıtlara 

basılmış kitaplar” (Kür, 1989: 24) da olmalıdır. 

İsmet Kür, okul öncesi eğitim konusu üzerinde durmuş ve bu kavramı çeşitli 

boyutlarıyla inceler. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için okul öncesi eğitimin 

yaygınlaşması ve daha etkin hale getirilmesi gerektiğini savunmaktadır.  

 

2.5  Çocuk Kitapları ve Masallar 

 

İsmet Kür’e göre masallar çocuk eğitiminde göz ardı edilemeyecek bir role 

sahiptir. İsmet Kür, (1970: 13)  bu konudan “Çocukların masal sevmeleri, doğanın 

annelere en büyük yardımcıdır” demektedir. 

Yazar, masalın faydalarını sayarken ilk olarak; çocuğu kitap sevgisine hazırlayan 

bir basamak olduğundan bahseder. İsmet Kür’e göre çocukla kitap arasındaki ilişki 

çocuk henüz okuma öğrenmeden başlamalıdır. Bunu sağlamanın en güzel yollarından 

biri de masaldır: 

“Çocuk masalı annesinin ağzından dinleye dinleye iyice öğrendikten sonra, birkaç 

kez de kitaptan okunuşunu dinlerse, ‘çocuk’ la ‘kitap’ arasında bir yakınlık, bir dostluk 

kurulmuş olacaktır. 

“( … ) İşte masal kitapları, çocuğu okuma alışkanlığına, kitap sevgisine götüren 

en süslü, aynı zamanda en sağlam köprülerdir” (Kür, 1970: 14). 

Masalın faydalarından biri de çocuğun hayal gücünün gelişmesine sağladığı 

katkıdır. Masalar, çocuğun düşünme gücünün gelişmesine de yardımcı olur. Ayrıca 

doğru masallar seçildiğinde çocuğun memleketini, dünyayı; insanları, hayvanları 

tanımasını sağlar. 

İsmet Kür’e göre malsallar ayrıca çok faydalı eğitim araçlarıdır. Çocuğa 

kazandırılmak istenen davranışlar, özellikler masalın yardımıyla kolayca 

benimsetilebilir. Yazar, masalın bu özelliğinden şu cümlelerle bahseder: 
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“Çocuk, severek, kendini vererek, oradaki olayları yaşayarak, kişilerin yerine 

kendini koyarak dinler ya da okur masalı. Güzel bir masalın etkisinden de kolay kolay 

kurtulamaz. Akıllı, bilgili, ilgili bir anne bu sevimli aracı istediği gibi kullanarak, 

çocuğunun birçok iyi huy kazanmasını, birçok kötü huydan vazgeçmesini sağlayabilir. 

Örneğin çocuğunuz düzensiz mi, oyuncaklarını da çabucak kırıyor mu; ona, içinde 

düzenli bir çocukla düzensiz bir çocuğun kıyaslandığı masalcıkları sık sık anlatırız. Bir 

başka masalımızda da oyuncaklarını hor kullanan bir çocuğun oyuncakları bu kötü 

davranışa tahammül edemeyerek çocukcağızı toptan terk ederler… Yapayalnız kalan 

küçük de sıkıntıdan ne yapacağını bilemez” (Kür, 1970: 13). 

Bu sebeplerden ebeveynler, masal mevzusunu ciddiye almalı ve gerek çocuğa 

okuma alışkanlığı kazandırmakta gerekse onun eğitiminde olabildiğince çok 

kullanmalıdır. Anneler, çocuklarının durumuna uygun masallar uydurarak ya da daha 

önce öğrendikleri masalları çocuklarının durumlarına uygulayarak onlarda büyük 

değişimler sağlayabilir. 

Fakat bu konuda da diğer eğitim meselelerinde olduğu gibi çok dikkatli olmak 

gereklidir. Çocuklara masal anlatırken her şeyden önce onun yaşı ve seviyesine uygun 

hareket etmek gerekir. İsmet Kür (Kür, 1970: 14), annelerin bu konuda nasıl davranması 

gerektiğini; “Eğer çocuğunuz dört yaşından küçükse ya da masal dinlemeye alışık 

değilse yahut dikkatini, ilgisini bir yere taşımakta zorluk çekiyorsa elinize bir masal 

kitabı alıp onu doğrudan doğruya çocuğunuza okumak çok ters sonuçlar doğurabilir. 

Böyle durumlarda masalı önce okuyup bellemesi, sonra çocuğuna aktarması gerekir. 

Çocuğun yaşına, anlama gücüne göre masaldaki olaylara, masalın anlatımına biraz daha 

açıklık vermek, ya da bazı yerlerini tekrar tekrar anlatmak gerekiyorsa bunlar da 

mutlaka yapılmalıdır. Bu açıklık verilmezse de çocuk anlamakta zorluk çekerse 

sinirlenecek, masaldan soğuyacak daha da önemlisi kendine güvenini kaybetmeye 

başlayacaktır” cümleleriyle açıklar. 

Yazara göre masalın sunumu kadar seçimi de önemlidir. Aileler çocukları için 

doğru masalları seçemezlerse çocuk için yararlı olması gereken masallar ona büyük 

zarar verebilir. İsmet Kür masal seçme ve anlatma işinin kolay görülen ama aslında çok 

zor olan işlerden biri olduğunu vurgular. Yanlış seçilmiş masalların çocuğa verebileceği 

zararları İsmet Kür şöyle anlatır:  
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“Çocukların küçük dünyalarında koparacağı fırtınalar hesaba katılmadan 

uydurulmuş masallar; onları korkak, hain, kıskanç, dövüşçü, yalancı ve daha hatıra 

gelmedik bir yığın kötü alışkanlıkların sahibi yapabilir” (Kür, 1970: 14).  

Masallar gibi çocuk kitapları da çocuk eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

İsmet Kür çocuğun okuma alışkanlığı edinmesinin önemini şu cümlelerle 

açıklamaktadır: 

. “Sonra hayvanlar çocukların zaten dostudur. Bir de anne güzelim o 

kitabın“Çocuğu ile ‘kitap’ arasında dostluk kurmuş olan anneler, en mutlu annelerdir. 

Çünkü kitabı seven, iyi okumaya iyiyi okumaya alışmış olan çocuk ‘can sıkıntısı’ denen 

ve cümle kötülüklerin kaynağı olan korkunç devin elinden kurtulmuş demektir… Çünkü 

kitap arkadaşların hem en alçakgönüllüsü en az darılıp güceneni ve en yararlısıdır” 

(Kür, 1970: 14). 

İsmet Kür çocuk kitaplarının öneminden bahsederken çocukların kitaplarla çok 

erken yaşlarda tanıştırılması gerektiğini üzerinde durur. Bunun nasıl sağlanacağı 

konusunda da annelere çeşitli tavsiyeler verir: 

“Yukarda da belirtmeye çalıştığımız gibi, çocukla kitap arasındaki dostluk 

çocuğun okuma-yazma bilmediği günlerden başlatılmalıdır. (…) Renkli, güzel 

resimlerle süslenmiş masal kitapları çok küçük yaşlarda bile çocuğun ilgisini çekebilir. 

Önce çocuk ‘renk’ e ilgi duyar içindekileri tatlı tatlı okursa çocuğun kitabı sevmemesi, 

kitaba bağlanmaması için hiç sebep kalmaz. Artık çocuk için kitap sevgisi, okuma 

alışkanlığı, nefes almak, su içmek ihtiyacı gibi doğal bir duygudur… Ve istenen de 

budur zaten” (Kür, 1970: 14).  

Tıpkı masalda olduğu gibi kitapta da aile, çocuğun yaşını ve seviyesini göz önüne 

alarak seçim yapmalı ve çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışırken onu 

okumaktan soğutmamaya dikkat etmelidir. 

Yazara göre kitap seçimi çocuk için gerçekten çok önemlidir. Aileler kitap 

seçerken resimli olanları tercih etmelidirler. Fakat bu resimler; korkunç, çirkin ve aşırı 

karmaşık olmamalıdır. Ayrıca çiğ renkler kullanılmamalıdır. Çocuk kitaplarına resim 

yapmak önemli bir iştir ve bu resimlerin gerçek ustalar tarafından yapılmaları gerektir 

(Kür, 1970: 16).  
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İsmet Kür’e göre çocuklar için kitap seçerken dikkat edilecek önemli noktalardan 

biri de kitabın çeviri ya da adaptasyon değil yerli olmasıdır. Yazar bunun sebebini şöyle 

açıklar: 

“Bunlar çocuklarımızı kendi gerçeklerinden uzaklaştıran, kendi memleketine, 

kendi halkına yabancılaştıran tehlikeli yayınlardır. 

Örneğin bu kitaplarda Ayşe’nin, Fatma’nın köyü, yani Türk köyü olarak anlatılan 

köyler, kentler, kişiler İtalya’nındır, Fransa’nındır, şuranındır, buranındır ama 

Türkiye’nin değildir. Bunlar uyarlanmış değil de çevrilmiş kitaplar olarak sunuldukları 

zaman böyle zararlı olmazlar. Ama gene de aslında çocuklarımıza ta küçücük yaşlardan 

başlayarak kendi topraklarını tanımasını, kendi insanlarını sevmesini öğretmemiz 

gerekir. Onlara kitap sevdirme gayemizin sebeplerinden biri de budur zaten”  

(Kür, 1970: 15). 

İsmet Kür, her şartta çocukların adapte eserlerden uzak tutulması konusunda 

ısrarlıdır. Fakat çeviri kitaplardan söz ederken klasikleri ayrı bir kefeye koyar ve yerli 

eserlerin yanında onların da okunması gerektiğini belirtir (Kür, 1970: 15). 

Yazar’ın çocuk kitaplarıyla ilgili değindiği bir diğer mesele de “resimli romanlar” 

dır. Yazarın “resimli roman” dan kastı “çizgi roman”dır. İsmet Kür, çocuklara okuma 

alışkanlığı kazandırma adına bu kitapların sunulmasına kesinlikle karşıdır. Aileleri 

çocuklarını resimli romanlardan uzak tutmaları konusunda uyarır. İsmet Kür bu 

kitapların zararlarını şu cümlelerle dile getirir: 

“Okuma alışkanlığından beklenen olumlu sonuç; çocuğa devamlı okuma, sabırla 

inceleme, derslerine zevkle çalışma ve benzeri nitelikler kazandırmaktır. Resimli 

romanlara alışmış olanlar, devamlı okuma, inceleme gibi sabır isteyen işlerden 

tamamıyla uzaklaşırlar” (Kür, 1970: 15). 

Netice itibariyle İsmet Kür, çocuk eğitiminde masal ve çocuk kitaplarının önemini 

vurgulamış ve ailelere bu iki eğitim aracını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda 

rehberlik etmeye çalışmıştır. 
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2.6  Çocuk ve Oyuncak 

 

İsmet Kür’e göre çocuk kitapları ve masallar gibi oyuncak da çocuğun ruhsal 

gelişimine katkı sağlayan önemli unsurlardan biridir. Çocuk dünyayı oyunla tanır; 

küçük ve büyük kas gelişiminde de oyunun katkısı büyüktür. Oyuncak da çocuğa 

oyununda yardımcı olan, onun hayal gücünün gelişmesini destekleyen en önemli 

unsurlardan biridir. Elbette oyuncağın gerçek anlamda faydalı olabilmesi için kimi 

özellikleri bünyesinde barındırması gerekir.  

Bu özelliklerden ilki oyuncağın çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olmasıdır. 

Örneğin küçük parçalar içeren oyuncaklar bunları yutabilecek durumda olan üç yaş altı 

çocuklar için tehlikelidir. Ayrıca çocuğun kas gelişimine ve yaşına uygun olmayan 

çocuk için fazla karmaşık ya da basit olan oyuncakların da çocuğa bir faydası 

dokunmayacaktır (Kür, 1989: 25). 

Yazara göre çocuğun yaşına uygun olması yanında oyuncaklarda bulunması 

gereken başka özellikler de vardır. Bunlardan biri seçilen oyuncağın şiddet çağrıştıran 

özelliklerinin olmamasıdır. Yazar bu konuda aileleri şöyle uyarır: 

“Evet, sevgili anneler, babalar, oyuncak alan herkes çocuklara tabanca ve sahicisi 

vurucu, kırıcı olan oyuncaklardan hiçbirini almayın. 

Çocuğun, ilk aylardan başlayarak, dostu olan oyuncakların, onun kişiliğinin 

gelişmesindeki büyük etkisini unutmayın lütfen…(…) Vurucu, kırıcı, saldırgan, zalim 

kuşaklar yetiştirmeyi kim ister ki” (Kür, 1989: 26). 

İsmet Kür, oyuncakların estetik yönleri üzerinde de durur. Yazara göre çocuğun 

dikkatinin ve zamanının büyük bölümünü alan oyuncaklar ondaki güzellik ve estetik 

duyguların gelişiminde de büyük öneme sahiptir (Kür, 1989: 26). Yazar, ülkemizde 

oyuncakların bu yönden yeterli olmadığı kanaatindedir. İsmet Kür (1989: 26), bu 

konudaki düşüncelerini; “Üzülerek görüyoruz ki bizdeki her keseye uygun oyuncaklar, 

akıl almaz, tahammül edilmez ölçüde çirkindir… Neden böyledir?... Daha ucuz olsun 

diye mi?... Çünkü aynı masrafla düzgün, güzel renklerle, özenle boyanmış olanlar 

yapılabilir” cümleleriyle dile getirir. 

Ülkemizde satışa sunulan oyuncakların bu çirkinliğinin suçunu yazar onları yapıp 

piyasaya sürenler kadar bu oyuncakları hiç itirazsız alıp, çocuğuna veren ailelerde de 
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bulur. Ona göre aileler daha bilinçli olsa ve bu tip çirkin oyuncaklara îtibar etmese 

üreticiler de kendilerini toplamak ve daha iyisi için çabalamak zorunda kalacaktır  

(Kür, 1989: 27). 

İsmet Kür, aileleri, oyuncak seçerken alelâde olanlar yerine zekâ geliştiren, eğitici 

oyuncaklara yönelmeleri konusunda uyarır. Bu tip oyuncaklar çocukların yaşlarına göre 

ayarlanmış ve eğitimcilerin katkılarıyla hazırlanmış olduğundan çocuğun eğitimine de 

katkı sağlayacaktır (Kür, 1989: 27). 

Yazar ayrıca aileleri çocuklarıyla birlikte oyuncak yapmaya da teşvik eder. İsmet 

Kür, çocukla beraber oyuncak yapmanın faydalarını şu cümlelerle açıklar: 

“Ve en önemlisi, en güzeli, annelerin, babaların çocuklarıyla birlikte oyuncak 

yapmalarıdır. 

Annesiyle baş başa el ele verip bebek yapan, bebek giysisi diken ya da babasıyla 

birlikte uçurtma, uçak, marangoz işleri yapan çocuklar, hem bu beraberliklerden hem de 

ortaya çıkan oyuncakta el emekleri bulunmasından öyle mutlu olurlar ki… 

Çocukların becerilerini, mutluluklarını paylaşmak; anneler, babalar için de 

mutlulukların en büyüğüdür elbet” (Kür, 1989: 27). 

Görüleceği üzere yazar, çocuk gelişimine katkıda bulunan diğer unsurlar gibi 

oyuncaklara da yazılarında yer verir ve ailelere oyuncak seçiminde yardımcı olmaya 

çalışır. 

 

2.7  Çocuklarda Korku 

 

Yazarın, çocukların ilk yıllarıyla ilgili değindiği konulardan biri de çocukluk 

korkularıdır. İsmet Kür, korkuları gerçek korkular ve gerçek dışı korkular olarak ikiye 

ayırır (Kür, 1989: 17). 

Gerçek korku, açık seçik bir sebebe dayanan korkudur. Yazar, gerçek korkuların 

çoğu zaman yararlı olduğunu belirtir. Bunlar çocuğu kimi tehlikelerden korur  

(Kür, 1989: 17).  

İsmet Kür, gerçek dışı korkular üzerinde durur. Çocukta görülebilecek çeşitli 

korkuları ve bunlarla baş etme yollarını çeşitli yazılarında gündeme getirir. Özellikle, 
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çocuklarda üç-dört yaşlarında görülmeye başlanan ilk çocukluk korkularıyla çok 

ilgilenir, bunların sebeplerini ve ailelerin bu konuda neler yapabileceğini açıklar. 

Yazara göre bu korkuların üç dört yaşlarında ortaya çıkmasının sebebi, her şeyden 

önce çocuğun bu yaşlarda hayal gücünün çok genişlemesi ve kendi başına gelmemiş 

olayları hayal edebilmesidir. Böylece kendisini başkalarının yerine koyarak ya da 

kafasında yaşanmamış durumlar kurarak çeşitli korkular geliştirir  

(Kür, 29 Ocak 1973: 5). 

İsmet Kür çocuklarda korkunun diğer muhtemel sebeplerini şöyle sıralar: 

“Daha küçükken yemek büyük abdestini söylemek gibi konularda problemleri 

olmuş ve bu yüzden hırpalanmış çocuklarla, gene küçükten beri korkunç masallarla 

avutulmuş olan çocuklarda ayrıca çok sert ve sıkı yetiştirilmiş, kişisel bağımsızlığını 

geliştirme fırsatı bulamamış ya da ana babası aşırı koruyucu bir tutum takınmış olan 

çocuklarda bu tür korkulara daha sık rastlanır. Çocuğun içinde önceden birikmiş olan 

tedirginlik, 3-4 yaşlarında gelişen hayal gücünün yardımıyla, belirli şeylerden korkma 

biçimine dönüşür” (Kür, 29 Ocak 1973: 5). 

Yalnız İsmet Kür bu konuda küçük bir not düşmeyi de gerekli görmektedir: “Tabii 

bu demek değildir ki yeni korkular geliştiren her çocuk kötü yetiştirilmiştir. O kadar 

ileri gitmek gereksiz. Bazı çocukların diğerlerinden daha duyarlı doğduklarını kabul 

etmek lazımdır. Üstelik bütün çocuklar ne kadar dikkatli yetiştirilmiş olurlarsa olsunlar 

bir şeylerden korkabilirler” (Kür, 29 Ocak 1973: 5). 

Bu yaşlardaki çocuklarda en çok görülen korkulardan biri karanlık korkusudur. 

Yazar, anne babaları özellikle çocuğun bu korkusuyla alay etmemeleri ve onu bu 

sebeple azarlamamaları konusunda uyarır. Bu korkular başladığında anne çocuğa yemek 

yedirmek ya da gece tuvalete kalkmasını sağlamak gibi şeyler için çocuğu zorluyorsa 

bunlara ara vermesi gerektiğini söyler, böylece çocuğun üzerindeki stres azalacak çocuk 

daha sakin olacağından korkusu da yavaş yavaş geçecektir.  

Karanlık korkusu hisseden çocuğa karşı uygulanacak bir diğer yöntem de çok 

yaramazlık yapmasını engellemektir. Çünkü gündüz çok yaramazlık yapan çocuklar 

gece duydukları vicdan azabı yüzünden de korkuya kapılabilir. Bu durumda annelerin 

yapması gereken; “Müşvik ama kesin şekilde yaramazlık yapmasını engellemektir” 

(Kür, 5 Şubat 1973: 5). 
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Çocuğun karanlık korkusuyla baş etmesi için kendini güvende hissetmesi şarttır. 

İsmet Kür, (5 Şubat 1973: 5) bu duruma şöyle değinir: 

“Yaramazlık yaptığı takdirde kendisiyle konuşmayacağınız, onu sevmeyeceğiniz, 

komşulara satacağınız şeklinde tehditlere kesinlikle başvurmayın. Çünkü bu çocuğun 

zaten sarsılmış olan güvenini tamamen yok etmek için birebirdir”  

Çocuğun karanlık korkusunu unutmasını sağlamanın bir diğer yolu da günlerini 

mümkün olduğu kadar dolu geçirmesi ve yaşıtlarıyla bol bol oynamasıdır. Çünkü 

çocuğun kafası gündelik aktivitelerle ne kadar dolu olursa korkusunu unutması da o 

kadar kolaylaşır.  

İsmet Kür’e göre çocuğun karanlık korkusuyla baş etmesini sağlamak için eğer 

istiyorsa odasının kapısını aralık bırakmak ve odasında bir gece lambası bulundurmak 

da faydalı olacaktır (Kür, 5 Şubat 1973: 5). 

Bu yaş çocuklarında görülen bir diğer korku da ölüm korkusudur. Ölüm çok doğal 

bir olay ve hayatın bir parçasıdır. Çocuklar da çok küçük yaşlardan itibaren çevrelerinde 

ölümü görürler. Bir yakınlarını kaybetmeseler bile bir ev hayvanının ölümü, hattâ 

mevsim geçişlerinde doğanın yaşadığı değişimler çocuğu ölümle tanıştırır. Bu durumda 

3–4 yaşlarındaki bir çocuğun ailesine ölümle ilgili sorular sorması çok normaldir. Aile 

çocuğun bu sorularını cevaplarken çok dikkatli olmalıdır. İsmet Kür, özellikle çocuğu 

korkutacak cevaplardan kaçınılmasını tavsiye eder. Bu soruları cevaplarken anne ya da 

babanın alacağı tavır da söyleyecekleri kadar önemlidir. Yapılacak açıklamanın önemsiz 

bir şeyden söz ediyormuşçasına sakin ve yalansız olması gereklidir  

(Kür, 12 Şubat 1973: 5). 

İsmet Kür, çocuğa ölümle ilgili olarak yapılabilecek açıklamaları şöyle 

örneklendirir: 

“ ‘Herkes bir gün ölecek.’ Diyebilirsiniz. ‘Genellikle insanlar iyice yaşlanıp 

yorulunca, güçten düşünce yaşamak istemezler. Sabahları kalkıp işe gitmek bile zor 

gelir. İşte o zaman yaşamaktan vazgeçip ölürler.’ ” (Kür, 12 Şubat 1973: 5). 

Yazara göre ölümü çocuklara daha dinî bir yaklaşımla anlatmayı tercih eden 

aileler de bunu yaparken cehennem, ceza gibi korkutucu kavramlardan uzak durmalıdır. 

“Büyük baban çok hastalandı. Biz burada iyi bakamayacaktık ona. Onun için Tanrı aldı 
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cennete götürdü ki daha çabuk iyileşsin. Daha rahat etsin, dinlensin”  

(Kür, 12 Şubat1973: 5) şeklinde bir açıklama çocuk için çok daha faydalı olacaktır.  

Yazarın bu konuda üzerinde durduğu bir diğer husus da anne babanın kendi 

korkularını bazen bilinçsizce de olsa çocuklarına aktarmalarıdır. Anne-baba ölüm 

korkularıyla baş etmişlerse çocuğu da bu korkudan uzak tutmaları çok daha kolay 

olacaktır. 

Ayrıca annelerin çocukla, ölümle ilgili konuşmalar yaparken gülümseyen bir ifade 

takınmaları ve ona sarılarak daha uzun zaman beraber olacaklarını özellikle 

vurgulamaları çocuğun ölüm korkusuyla baş etmesi açısından faydalı olacaktır. 

Su korkusu da bu yaşlarda çocuklarda görülebilecek korkulardandır. Çocuk ister 

bu yaşlarda denizi ya da ırmağı ilk defa görüyor olsun isterse hayatı boyunca su 

kıyısında yaşamış olsun bu yaşlarda birden sudan korkmaya başlayabilir. İsmet Kür bu 

durumda çocuğu asla zorlamamak gerektiğini şu cümlelerle açıklar: 

“Çeke çeke, bağırta çağırta zorla onu suya sokmak bu korkunun giderilmesinden 

çok yerleşmesine yarar çoğu kez. Zorla suya soktuktan sonra sudan birdenbire 

hoşlanabilen ve de korkusunun hemen o dakika kaybediveren çocuklara pek seyrek 

rastlanır. Genellikle bunun tam tersi olur. Zorlanan çocuğun korkusu daha da artar” 

(Kür, 12 Şubat 1973: 5). 

İsmet Kür bu durumda çocuğun özellikle serbest bırakılmasını ister. Çocuk 

böylece suya giren insanların ne kadar iyi vakit geçirdiklerini serbestçe gözleyebilir. 

Böylece süre sonra kendisi suyla oynamak ve suya girmek isteyecektir. 

Çocukların; çeşitli hayvanlar, itfaiye aracı, polis gibi somut şeylerden korkması da 

bu yaşlarda oldukça sık görülür. Bu tip durumlarda da çocuğu korktuğu nesnelere zorla 

yaklaştırmaya çalışmak kesinlikle çözüm değildir. Tam tersi korkunun artmasına ve 

kalıcı olmasına sebep olabilir. Bu yüzden çocuğu serbest bırakmak ve üstüne gitmemek 

çok daha akıllıca olacaktır. Çocuk, korktuğu nesneyi çevresinde görmeye zamanla 

alışacak onun aslında zararsız olduğunu anlayacaktır. Böylece yavaş yavaş ondan 

korkmaktan vazgeçecektir (Kür, 19 Şubat 1973: 5). 

İsmet Kür ayrıca çeşitli oyunlarla da çocuğun korkusundan kurtulmasına yardım 

etmenin mümkün olduğunu anlatır. Örneğin köpekten korkan bir çocuk oynarken küçük 
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bir oyunca köpeği parçalayabilir. Böylece köpek korkusundan kurtulması sağlanabilir. 

Yazar, bunun sebebini şöyle anlatır: 

“Çünkü korku dediğimiz şeyin asıl görevi insanları harekete geçirmektir. Korkan 

insanın gövdesinde adrenalin adı verilen bir hormon salgılanır. Bu salgı yüreğin daha 

hızlı çarpmasına, enerjisinin artmasına yarayan şekerin artmasına yol açar. Sonuç olarak 

kişi deli gibi koşmaya, ya da yırtıcı hayvanlar gibi saldırmaya hazırdır. Koşmak ya da 

dövüşmek korkuyu ortadan kaldırır. Oysa durduğumuz yerde durduğumuz takdirde 

korku olduğu yerde kalır” (Kür, 19 Şubat 1973: 5). 

3–4 yaş grubu çocuklarda anne baba tarafından terk edilme korkusu da 

azımsanamayacak seviyededir. İsmet Kür’e göre bu korku çoğunlukla anne babanın 

çocuğa yeterince şefkat göstermemesinden ya da duydukları sevgiyi çocuğa yeteri kadar 

hissettirememelerinden kaynaklanır (Kür, 1989: 19). 

Yazar, anne- babalardan çocuklarına özellikle, “Seni artık sevmiyoruz.”, “Sen 

artık kötü çocuk oldun. Seni verip yerine iyi bir çocuk alalım da gör” (Kür, 1989: 20). 

Gibi sözler söylememelerini ister. Çocuklara söylenen bu sözler çocuğun 

kaldıramayacağı kadar büyük bir cezadır.  

Terk edilme korkusuyla baş etmek her şeyden önce çocuğa sevgiyle yaklaşmak ve 

daima yanında olacağımızı hissettirmekle mümkündür. 

İsmet Kür, yazılarında değindiği ve değinemediği bütün korkularla mücadele 

etmek için ailelere genel tavsiyeler de vermiştir.  

Bu tavsiyelerin başında çocukta korkuların yerleşmesine fırsat vermemek gelir. 

Yazar (Kür, 1970: 24) bunun nasıl yapılacağı hakkındaki görüşlerini; “Çocuğunuza 

sevginizi gösterin. Daha bir bebekken onu ailede iyi karşılayın ve size ait olduğunu belli 

edin. Yavrunuzu kucağınıza almaktan, okşamaktan çekinmeyin. Daha büyüyünce ona 

ailenin mühim bir ferdi olduğunu ve çocuğunuz olduğu için onu çok sevdiğinizi 

hissettirin! Hiçbir zaman sevginizin onun başarılarına göre değişebileceği gibi yanlış bir 

hisse kapılmasına meydan vermeyin. Çocuğunuzun duyacağı emniyet hissi lüzumsuz 

korkulara karşı bir teminattır.”  cümleleriyle kaydetmektedir. 

Çocuğu hiçbir şarta bağlı olmaksızın sevmek ve bunu ona hissettirmek dışında 

onu itaate zorlamak için korkutmamak da gereklidir. Ayrıca çocuğa çeşitli korkular 
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aşılamamak için önce anne-babaları kendi anlamsız korkularından kurtulması gerektir. 

Çünkü çocuk pek çok şey gibi korkuyu da taklit ederek öğrenebilir (Kür, 1970: 24). 

Çocuğa karşı aşırı koruyucu olmak da onun anlamsız korkular geliştirmesine 

sebep olabilir. Bu durumda aileler özellikle çocuklar oynarken tehlikeleri onların 

gözünde büyütmemeli, kimi endişelerini çocuğa hissettirmemelidir. Böylece çocuk 

sürekli tehlikede olduğu hissini geliştirmeyecektir (Kür, 1970: 24).  

Çocukta anlamsız korkuların gelişmesine izin vermemek elbette en iyisidir. Fakat 

bir şekilde çocuk bu korkuları geliştirmişse ailelerin yapması gerekenleri İsmet Kür 

şöyle sıralar: 

“Onu daha iyi tanımayı ve daha çok sevmeyi öğrenin. Onun size ve hayata karşı 

kesin emniyeti yoksa ne siz ne de doktorlar onu bu korkulardan kurtarabilir. Korkuların 

sebebini araştırın. Korku nasıl doğdu, ne vakit doğdu? 

Korkunun asıl sebebini anladıktan sonra onu çocuğunuza anlatmaya çalışın. 

Çocuk daha bunları anlayabilecek durumda olmasa bile, bütün hayatına tesir edebilecek 

şeylerin kendisine anlatılması bir zarurettir. Tecrübelere girişin. Meselâ karanlıktan 

korkan çocuğa geceleyin güzel havada yıldızları, onların ne kadar güzel olduğunu 

gösterin, isimlerini öğretin. Yüksek yerlerden korkan çocuğu ağaca çıkmak zevkini 

aşılayın. Korktuğu şeyleri ellettirin. Çocuğun o madde üzerindeki hâkimiyeti arttıkça 

korkusu da yok olur” (Kür, 1970: 24). 

Çocuklarda gelişen gerçek dışı korkular üzerinde duran İsmet Kür; kimi zaman 

ailelere çok anlamsız gelen bu korkuların asla küçümsenmemesi gerektiğini söyler. 

Bunlar üzerine dikkatle eğilmek çok önemlidir. Çünkü bunlar çocuğun gelişimini büyük 

ölçüde etkiler. 

 

2.8  Çocuklarda Kıskançlık 

 

İsmet Kür, çocukluk korkuları gibi ilk çocukluk yıllarını zorlaştıran ve çocuğun 

gelişimini olumsuz etkileyen kıskançlık konusuna da yazılarında yer vermiştir. Çocuğun 

kendisinden küçük kardeşini kıskanması; kardeşler arası düzgün bir ilişkinin 
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kurulmasına engel olduğu gibi, büyük çocukla ailenin arasının açılmasına, çocuğun 

içine kapanmasına ve gelişiminin gerilemesine sebep olabilecek önemli bir sorundur.  

Yazar, anne-babaların dikkatini çekmek için,  kardeşi doğan bir çocuğun hislerini, 

onun ağzından yazdığı bir mektupta şöyle anlatır: 

“Bana gelen kardeş küçücük, kıpkırmızı bir şey… Hiç güzel değil ama nedense 

herkes çok seviyor bu oğlanı… Beni unuttular… Herkes, ‘Aman oğlanın maması 

gecikmesin, aman oğlanın altı temizlensin’ hep ‘ aman oğlan, aman oğlan’ bıktım bu 

oğlandan… Nerden geldi… Evde rahat kalmadı… Çok sıkılıyorum Muratçığım, hep 

ağlıyorum. Bu sefer de ‘ her şeye ağlıyorsun ne miskin, ne aksi kız oldun sen.’ Diye 

azarlıyorlar beni. Yemek de yemiyorum, uyku da uyumuyorum. Gece ışık sönünce 

korkuyorum ondan uyuyamıyorum. Oysa bilirsin hep küçükten beri karanlıkta 

uyurduk… Ama korkuyorum şimdi… 

Oğlanın ad Yağmur… Ne çirkin ad değil mi Murat? Görsen ne aptal şey, ne 

konuşuyor ne bir şey… Bazen ‘agu’ diyor herkes bayılıyor. Yani çok seviyorlar bu 

oğlanı… Be de seviyordum eskiden ‘ kardeş çok sevilir’ diye bilirdim… Ama şimdi 

sevmiyorum… Hiç sevmiyorum… Beni anneciğimden, babamdan, herkesten ayırdı 

neden seveyim? Hep tokatlamak istiyorum ama elletmiyorlar. Ben de gelip geçerken bir 

çimdik atıyorum bazen. Ağlamaya başlıyor, ağlayınca da acıyorum”  

(Kür, 1970: 10).  

Çocukta yukarıda anlatılana benzer sıkıntıların oluşmaması için ailelerin yapması 

gerekenleri İsmet Kür, üç aşamada ele almıştır. 

Bunlardan ilki bebek henüz doğmadan çocuğu gelecek bebeğe hazırlamaktır. Aile 

her şeyden önce, henüz dünyaya gelmeden çocukta bebeğe karşı bir soğukluk 

uyandırmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de “Artık pabucun dama atılacak” gibi 

yaklaşımlardan mutlaka kaçınmalıdır (Kür, 1970: 10). Ailenin yapması gereken tersine 

çocuğun aklına takılan kimi soruları cevaplamak ve doğacak kardeşine yakınlık 

duymasını sağlamaktır. Bunun için öncelikle çocuğa “Kardeşini leylek getirecek.” Tarzı 

yalanlar söylenmemelidir. Çoğunlukla çocuklar bunun yalan olduğunu bilirler. Böylece 

hem kafaları karışır hem de ailelerine duydukları güven azalır (Kür, 1970: 10). 

İsmet Kür, (1989: 27) ailenin bebek doğmadan önce yapması gerekenleri; “İlk 

çocuğa dünyaya gelecek kardeşten faydalanacağı, mesela kendisi için oyun arkadaşı 
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olacağı gibi sözler söylenmeli. Doğacak bebeğin ana babanın olduğu kadar kendisinin 

de malı olduğu ve hiçbir zaman onun sevgisine ortak olmayacağı belirtilmelidir.  

Müstakbel abla ve ağabeye küçük kardeşinin mini mini bir zerreden başlayıp nasıl 

gelişip büyüdüğü hakkında, yaşına göre, anlayabileceği bir dille hattâ resimlerle izahat 

vermek çok faydalı olur. Böylelikle kardeşinin nereden geldiğini zaten merak eden 

çocuk ‘leylek getirdi’ gibi saçma sapan cevaplar yerine hem doğru bilgi edinmiş olur, 

hem de daima büyümeye, gelişmeye çalışan bu zavallı yavruya karşı kendisinde bir 

yakınlık uyandırılmış olur” cümleleriyle açıklar. 

Yazara göre doğumdan önce çocuk için hazırlanmış, onu merakla bekleyen abla 

veya ağabey doğum esnasında da unutulmamalıdır. Bu süreçte annenin çocukla 

ilgilenmesi elbette mümkün değildir. Onun bu eksikliğini baba mutlaka tamamlamalı, 

çocukla eskisinden daha çok ilgilenmeli ve onu gelişmelerden haberdar etmelidir. 

Annenin de birkaç gün kalacağı hastaneden çocuğa küçük notlar göndermesi çok faydalı 

olacaktır (Kür, 1989: 27). 

Doğumdan sonra ailenin yapması gerekenler elbette daha çok çaba ister. Her an 

ilgi isteyen küçük bir bebek varken, anne- baba ve diğer yetişkinler büyük çocuğun 

duygularını unutabilirler. Fakat aslında bu konu bebeğin bakımı kadar önemlidir. 

Öncelikle, abla veya ağabeyin yanında bebekle fazla meşgul olmanın onu 

kıskandıracağı akıldan çıkarılmamalıdır. İsmet Kür (29 Mayıs 1989: 27), bunu 

engellemek için yapılması gerekenleri; “ Bu kıskançlık duygusunun meydana gelmesine 

fırsat vermemek için, bebekle fazla meşgul olmayı gerektiren halleri, mesela bebeğin 

banyo saatlerini büyük çocuğun uyku saatlerine denk getirmek faydalı olacaktır. Keza 

kendisine, büyük çocuk olmanın da birçok üstünlükleri olduğunu, meselâ şekerciden 

şeker, bakkaldan öteberi almak gibi hakların yalnız kendisinde olup küçüğün bunlardan 

mahrum olduğunu belirtmek iyidir.” cümleleriyle okuyucuya aktarır. 

Anne- babanın gösterdiği bu hassasiyet elbette tek başına yeterli değildir. Eve 

gelen; büyükanne, büyükbaba, hala, teyze gibi diğer büyüklerin de dikkatli olması 

büyük çocuğun yanında küçükle çok fazla ilgilenmekten kaçınması da mutlaka 

gereklidir.  

Ailedeki çocuklar arasında eşya değişimi olması da son derece normaldir. 

Büyüğün küçülen eşyaları küçüğe devredilecektir. Bu konuda da büyüğün kendini 
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eşyalarından mahrum bırakılmış hissetmemesi için dikkatli olmak gerekir. Bu konuda 

nasıl davranmanın uygun olacağını yazar şöyle anlatmıştır: 

“Büyüğün eşyalarını kardeşine mal ederken o şekilde davranmalı ki çocuk, 

kendisinin ihmal edilip bu eşyalardan mahrum bırakıldığını zannetmesin. Bu sıralarda 

büyük çocuğa karşı alâka ve sevgi arttırılmalı ve bu olay büyüğe yenisi temin edildiği 

zamana rastlatmalıdır. Meselâ abla veya ağabey kardeşine beşiği terk ederken kendisine 

bir karyola alınırsa kıskançlık duymaz. Ufak tefek oyuncaklarda bile dikkatli 

davranmak lazımdır” (Kür, 1989: 28). 

Kıskançlık çocuklar arasında çok yaygın bir problemdir. Fakat İsmet Kür, bu 

problemi aşmanın hiç de zor olmadığını söyleyerek ailelere bu konuda tavsiyeler verir, 

böylece daha sağlıklı ve mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmaya çalışır. 

 

2.9  Öğretmenin Eğitimdeki Rolü 
 

Çocuk eğitiminde aileden sonra en önemli unsur da hiç şüphesiz okul, yani 

öğretmendir. Yazara göre öğretmen, “İnançları yeni baştan yoğurup yaratan bir 

insandır.” (Kür, 15 Mayıs 1972: 2). 

İsmet Kür’e göre öğretmenlik tıpkı sanatkârlık gibi, bir eğitimin sonucu olduğu 

kadar Tanrı vergisi bir yetenektir. Eğitimciliği uğraş olarak seçen kimse hiç olmazsa 

sezgileri yoluyla çocuğa nelerin verilmesi gerektiğini bilir. Farklı baskılar ve sürekli 

değişen eğitim sistemleri arasında ne kadar bunalırsa bunalsın sağduyusu ve doğuştan 

getirdiği özellikleri ona doğru yolu bulmasında yardımcı olur (Kür, 15 Mayıs1972: 2). 

İsmet Kür, (29 Eylül 1969: 2) öğretmenlerin taşıdıkları büyük sorumluluğun 

farkında olmasını ister ve; “Her öğretmen bilmelidir ki geleceğin en büyük sorumlusu 

kendisidir. Sorumluluğunun bilincine varmayan uğraşına kafasını, yüreğini koymadan 

çalışan öğretmen bu memlekete kötü politikacıdan, kötü yöneticiden daha fazla kötülük 

yapıyor demektir.” diyerek öğretmenleri uyarır. Ona göre ülkemizde yaşanan pek çok 

yanlışlığın sorumluluğu da herkesten önce öğretmenlere aittir. Örneğin, Atatürk’e 

yapılan saldırılardan şöyle bahseder: 
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“Mustafa Kemal Atatürk’e ve devrimlere yapılan saldırıları duyup gördükçe 

Cumhuriyetin ilanından bu yana gelmiş geçmiş öğretmenleri kınamamak elden 

gelmiyor. Eğer bu yarım yüzyılın öğretmenleri görevlerini tam yapmış olsalardı bu gün 

ne Atatürk’ün heykelleri kırılır, ne de devrimleri zedelenirdi. 

Eğer öğretmenler görevlerini yapmış olsalardı, öğrencileri, Ulusal Kurtuluş 

Savaşı’ndan önceki günleri sonra da Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın hangi koşullar içinde 

yapıldığını, hangi imkânsızlıklar içinden yepyeni bir Türkiye yaratılmış olduğunu iyice 

öğreneklerdi... Ta içlerinde duyarak adeta yaşayarak öğreneceklerdi Kurtuluş 

Savaşı’nı… Ve bu gün Türkiye sancı çekmeyecekti”   (Kür, 28 Nisan 1969: 2). 

Ülkede yaşanan her türlü, olayın muhakkak öğretmenlerle ilgili olduğuna inanan 

İsmet Kür; öğretmenin görevlerini yerine getirmesinin önemini vurgular. Bu görevlerin 

neler olduğu üzerinde de duran yazar onları şöyle açıklar: 

“Öğretmenlik bazılarının sanıları ya da kasıtlı iddialarının tersine çok yönü olan 

bir meslektir. Öğretmeni sınıfta A,B,C öğreten kişi olarak görmek, yüzyıllar önce 

anlaşılmış, yüzyıllardır süregelmiş, bu gün de tazeliğini, değerini korumakta olan bazı 

önemli eğitim gerçeklerinden habersiz olmak anlamına gelir. 

Öğretmeni ve sorumluluklarını;  

1. Öğrencileri,  

2. Yakın çevresi,  

3. Toplumu,  

4.Dünya halkı arasındaki yerleri içinde ele almak gerekir”  

(Kür, 19 Temmuz 1969: 2). 

Öğretmenin görevleri sıraladıktan sonra yazar (19 Temmuz 1969: 2) onların 

öğrencilerine karşı sorumluluklarını; “Öğretmenin sınıf içindeki görevi, öğrencilerini 

her bakımdan yetiştirmek, yani onlara gerekli bilgileri vermek ve onları 

bilinçlendirmektir. Örneğin öğrenciler, petrolün bileşimini öğrenirken, bu nesnenin 

ulusların hayatındaki önemli yerini ve de bunun yabancılara kaptırılmaması gerektiğini 

öğrenmelidir. Öğrencisine güzelliklerini, zenginliklerini tanıtarak memleketini 

sevdirmek öğretmenin ne kadar görevi ise, bu memleketi yabancıların her türlü 

saldırısından, sömürüsünden korumasını öğretmek de en önde gelen ödevidir. Eğer 
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çocuklarımız, yurt sevgisini, yurdu bilinçli olarak korumak heyecanını okul sıralarında 

almazlarsa ne zaman alabilirler ki?...” cümleleriyle açıklar. 

İsmet Kür, öğretmenlerin topluma karşı görevleri hakkında ise şu cümleleri 

söylemektedir: 

“Öğretmen, yalnız sınıfta öğrencilerinin değil, yakın ve uzak çevresinin, tüm 

toplumun öğretmenidir. Özellikle bizimki gibi yüzyıllar boyu uyutulmak istenmiş halka 

kendi kendini öğretmek; halkı her türlü düşmandan kendi kendini koruyabilir hale 

getirmek, öğretmenin en kutsal görevlerinden biridir. 

Konuşmalarla, yazılarla, seminerlerle de daha geniş halk yığınlarına seslenmek; 

toplumun kültür düzeyini yükseltmek, dünyada olup bitenlerden halkı haberli kılmak, 

bütün aydınlara özellikle öğretmenlere düşen görevdir” (Kür, 19 Temmuz 1969: 2). 

İsmet Kür’ göre bütün bu sorumlulukların yanında öğretmenin tüm dünya halkına 

karşı da görevleri vardır: 

“Öğretmen de her aydın gibi, fakat görevi gereği her aydından biraz daha ileri ve 

etkili insan olarak, dünyada olup bitenleri, ulusların gelişimini izlemek, aynı zamanda 

dünya uluslarının eski ve yeni kültürlerini bilmek zorunda olan bir kişidir. 

Başka ülkelerin, politika, ekonomi, eğitim, güzel sanatlar ve diğer konularda 

yaptıklarını ve yapmakta olduklarını öğrenip vatandaşlarına duyurmak görevi gene 

öğretmenindir. Öğretmen halkı için dünyaya açılan pencere olmak görevini taşır”  

(Kür, 19 Temmuz 1969: 2). 

Öğretmenin sorumluluklarını bu şekilde anlatan İsmet Kür,  

(19 Temmuz 1969: 2) bütün bu söylediklerini; “Öğretmen öğrencilerine ve toplumuna 

bilinçli bir milliyetçilik heyecanı aşılamakla görevlidir.” şeklinde özetlemiştir. 

Öğretmenin bütün bu ağır sorumlulukları üzerinde ısrarla duran yazar, ülkemizde 

öğretmenin işini zorlaştıran aksaklık ve sıkıntıların da farkındadır. Bu sıkıntıları başında 

İsmet Kür’e göre millî eğitim politikalarımız gelir. Yazar, (29 Eylül 1969: 2) bu 

konudaki düşüncelerini; “Cumhuriyet’in ilk yılları dışında bizim millî eğitimimizin bir 

“öğretmen politikası” olmamıştır. Olmuş olsaydı bu gün yeterince öğretmene sahip olur; 

sahip olduğumuz öğretmenlere değerince önem verir, onların yaşama koşullarını da 

gereğince düzeltmiş bulunurduk. 
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Gene Cumhuriyetin ilk kuruluş yılları dışında, bizim Millî eğitimimizin bir Millî 

eğitim politikası da olmamıştır ki… Olmuş olsaydı bugün eğitim kurumlarımız, yayılış 

ve çalışmaları bakımından şehir- köy ve coğrafî bölgeler bakımından böylesine büyük 

farklılıklar göstermezdi. 

Kısacası 46 yıldan bu yana bilinçli bir Millî eğitim politikamız olsaydı,  Millî 

Eğitim işleri gelip giden partilerin hükümetlerin, hattâ bakanların keyfince idare 

edilmez; hiçbir bakanın, hükümetin, hattâ partinin değiştiremeyeceği bir plan içinde 

gelişir, olgunlaşır ve de olgunlaştırırdı toplumu.” cümleleriyle ifade eder. 

Öğretmenin baş etmek zorunda olduğu sıkıntılardan biri de maddî problemlerdir. 

İsmet Kür bu konuda öncelikli olarak öğretmenin “memur” olarak kabul edilip diğer 

memurların da aynı şartlarda yaşadığı, dolayısıyla öğretmenin şikâyet etme hakkı 

bulunmadığı düşüncesine karşı çıkar: 

“Öğretmen nasıl hekim ya da ressam değilse öylece memur da değildir. Ve bunun 

için de çevresiyle olan ilişkileri, bir memurun çevresiyle olan ilişkilerinden çok 

farklıdır. Örneğin herhangi bir memur kendisiyle iş teması yapanlara, konuşmasıyla, 

kıyafetiyle, kafası ve kişiliğiyle “örnek olmak” durumunda değildir. Akşama kadar 

doksan çeşit insan girer çıkar memurun yanına, ama hiç biri de “giydiği nedir, 

konuşması, hareketleri ölçülü müdür, yeni çıkan kitapları izleyen biri midir” ve benzeri 

sorularıyla tartıya vurmaz memuru. Oysa öğretmenin durumu böyle değildir. Öğretmen 

dikkatli giyinmek zorundadır. Öğretmenin kafası günlük işlerle meşgul olmamalıdır; 

oldu mu sınıftaki başarısı en az yüzde elli eksilir. Çünkü öğretmenin her gün yaptığı da 

aynı iş değildir. Öğretmen her saat her biri ayrı bir sorunu bulunan, en az 50–60 kişinin, 

hem de gelişmekte olan, hem de gelişmesi öğretmenin tutumlarına bağlı olan kişilerin 

karşısında her an uyanık her an tetikte olmalıdır. Öğretmen her gün en az iki gazete 

okumak yeni kitapları, yeni eğitim gelişmelerini izlemek zorundadır. Her gün kendi 

kendini tazelemekle sorumludur” (Kür, 22 Ocak 1973: 5). 

Anlaşıldığı üzere öğretmenin sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve kendisini 

sürekli geliştirebilmesi için gündelik maddî sıkıntılardan uzak birinci planda meslekî 

görevlerine yoğunlaşabileceği bir ortama ihtiyacı vardır. Bunun için de; “kafasının dinç, 

karnının tok, sırtının pek olması” (Kür, 22 Ocak 1973: 5) gereklidir. 
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Öğretmenlerin maddî sıkıntıları kadar pek çok okulda karşımıza çıkan çeşitli 

imkânsızlıklar da öğretmenin işini yapmasını zorlaştıran sorunlardır. Eski, rutubetli, iyi 

ısıtılamayan sınıflar; laboratuar ve malzeme eksikliği okullarımızda görülen 

eksikliklerden sadece birkaçıdır. İsmet Kür okulların içinde bulunduğu maddî sıkıntılara 

da yazılarında değinmiştir: 

“Görülüyor ki, sıradan yana bile fakirmiş çevre okulları. Ya harita? Ya ders 

araçları ve kitaplıklar? Hattâ ya süpürge… Evet, süpürge parası, elektrik, su telefon 

parası bile ödeyen yok okullara…” (Kür, 5 Mart 1973: 5) 

Elbette sürekli değişen politikalar, her bölgede farklılık gösteren şartlar ve maddî 

problemler öğretmen için sürekli bir sıkıntı kaynağıdır. Ama çalışma şartlarının zorluğu 

yazara göre öğretmenin görevini yapmamasının ya da eksik yapmasının mazereti 

olamaz. Çünkü şartlar zorlaştıkça öğretmenin görevleri ağırlaşır ve önemi artar: 

“Hal böyle olunca umudu, her zaman olduğu gibi, gene öğretmene, Türk 

toplumumun bu çileli ve önemli kişisine bağlamak gerekiyor” (Kür, 29 Eylül 1969: 2). 

Elbette, bir yığın maddi ve manevi sıkıntıyla boğuşurken öğretmenin işini eksiksiz 

yapabilmesi çok zordur. Fakat İsmet Kür, öğretmenlerin her şartta başarılı 

olabileceklerine inanır. Ayrıca öğretmenin görevlerini eksik yapma ya da yapamama 

gibi bir lüksü yoktur. Yazar bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirir: 

“Bütün kötü koşullara karşın, eğer öğretmen isterse, bu memleketi yarın ellerine 

gönül rahatlığı ile bırakabileceğimiz aydın kafalar yetiştirir… Ama öğretmenin istemesi, 

mesleğinin büyük gücüne, kişiliğinin kuşaklar boyu sürecek etkisine inanması; 

öğretmenliği parmağının ucuyla değil, bütün gücüyle benimsemesi şarttır. Her öğretmen 

bilmelidir ki geleceğin en büyük sorumlusu kendisidir… Sorumluluğunun bilincine 

varmayan; uğraşısına kafasını, yüreğini koymadan çalışan öğretmen, bu memlekete kötü 

politikacıdan, kötü yöneticiden, en kötü düşmandan daha fazla kötülük yapıyor 

demektir” ( Kür, 29 Eylül 1969: 2).  

Kendisi de bir öğretmen olan İsmet Kür, öğretmenlerin görevlerini, yaşama ve 

çalışma şartlarını, karşılaştığı problemleri en iyi bilen yazarlardan biridir. Görüldüğü 

gibi yazılarında da bu mevzulara sık sık değinmiştir. 
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2.10  Öğretmen-Aile İlişkileri 

 

Okul ve aile aynı amaca hizmet eden iki müessesedir. Her ikisi de çocuğun 

mümkün olduğu kadar iyi bir insan olması için çalışan, hattâ bunun için ortaya çıkmış 

müesseselerdir. Bu durumda çocuğun eğitim sürecinde bu iki kurumun el ele vermesi ve 

çocuk için birlikte çalışmaları çok doğaldır. Ailelerin bu konuda her şeyden önce 

yapması gereken okula ve öğretmene güvenmektir. Ebeveynler, iyi niyetle de olsa 

çocuklarının eğitiminde kimi yanlışlara düşmüş olabilirler ve çoğunlukla öğretmenin de 

onların bu tavrını devam ettirmesini isterler. Bu durum aile ve öğretmen arasında 

anlaşmazlıklara sebep olabilir. Yazar, (1989: 32) okul ve aile arasında doğabilecek bu 

tip anlaşmazlıkların sebeplerini “Aşırı şefkatin etkisi, ya da yeni öğretim, eğitim 

metotlarıyla ilgilenmemiş olmak aileyi öğretmeni anlamamak durumuna düşürür” 

şeklinde açıklamıştır. Bu anlaşmazlıklar sonucunda olacakları ise şu cümlelerle ortaya 

koymaktadır: 

“O zaman ana- baba öğretmeni, okul yöneticilerini gereği kadar şefkatli 

olmamakla, çocukları anlamakla, idaresizlikle, bir şey öğretememekle hattâ bilgisizlikle 

suçlamaya kalkarlar… Bu suçlamalar başlayınca da öğretmen aileler tarafından 

gerçekten yetkisiz hale getirilmiş olur” (Kür, 1989: 32). 

Aile ve okul arasındaki bu tip bir anlaşmazlığın asıl kurbanı yazara göre bizzat 

çocuktur. Çocuğun eğitimi için el ele vermesi gereken bu iki kurum karşı karşıya 

gelince ister istemez çocuğun kafası karışır. Böyle bir durumun çocuğun eğitimine 

verdiği zararı yazar şöyle anlatmıştır: 

“Eğitilebilmesi için çocuğun okula, öğretmene inanması gerekir. Öğrenmenin de, 

eğitilmenin de birinci şartı, inanmak ve güvenmektir. Okulla aile arasındaki 

anlaşmazlıklar, özellikle bu anlaşmazlıkların çocuk yanında söz konusu edilmesi, 

çocuğun öğretmenine olan saygı ve inancını yitirmesine sebep olacağı için çok 

tehlikelidir. Hem de çocuk bir defa büyüğe saygı göstermemeğe alışmaya görsün… Bir 

alıştı mı, bundan, her bakımdan zarar görecek olan gene anne- baba olacaktır”  

(Kür, 1989: 33).  

Bu tip bir anlaşmazlık durumunda ailenin neler yapması gerektiğine de İsmet Kür, 

(1989: 33) “Çocuğunun iyiliğini düşünen, onun istenilen amaca varmasını arzulayan 
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ana-baba, çocuğunun yanında öğretmenin aleyhinde konuşmamaya, hattâ çocuğun içine 

kuşku düşürecek bir söz söylememeye pek çok dikkat etmelidir. 

Yukarıda söylediğimiz türlü nedenlerden ötürü velî, öğretmenin tutumunu 

beğenmeyebilir. Bu durumda yapılacak şey, öğretmene başvurarak anlaşılmayan konu 

üstünde açıklama rica etmektir. 

Mademki okul ve aile, aynı amaca varmanın arzu ve kaygısı içinde bulunan iki 

temel müessesedir, o halde birbirlerini sevmeleri, anlamaları ve her bakımdan iş birliği 

yapmaları gerekir” cümleleriyle işaret etmektedir.  

Bu şartlar halinde ailenin ilk yapması gereken okula ve öğretmene güven 

duymaktır. Yazar, çocuğu okula başlayan ailenin okula karşı nasıl bir tutum sergilemesi 

gerektiğini şu cümlelerle anlatmıştır: 

“Şöyle ki; eskiler, çocuğu mektebe götürüp ve hocaya teslim ederken,  ‘Hoca eti 

senin, kemiği benim.’ Derlermiş… 

Öğretmene çocuğunu, ‘ Eti senin, kemiği benim’ diyerek teslim eden velî 

‘Çocuk üzerinde senin de benim kadar hakkın var, sana kayıtsız, şartsız inanıyorum.’ 

demek istemektedir ki bu davranış çocuk için okul hayatının en önemli yönünü teşkil 

eder” (Kür, 1989: 33).  

Elbette okul ve aile arasındaki ilişki sadece karşılıklı güven duymaktan ibaret 

olmamalıdır. Büyük bir güvenle çocuğunu okula teslim eden aile sadece bununla 

yetinirse görevini yapmış değil çocuğun bütün sorumluluğunu öğretmene yüklemiş olur. 

Çocuğun eğitiminin gerektiği gibi olması için okul ve aile arasında sürekli iletişim 

olması da şarttır. Yazar, bu iletişimi sağlamak için aileye, öğretmene, okul yönetimine 

ve devlete düşen görevler üzerinde durmuştur. 

Çocuğu tanımak, anlamak ve ona en iyi şekilde eğitim vermek öğretmenin en 

önemli görevidir. Fakat o bunu sadece sınıf içerisinde çocuğu gözlemleyerek yapamaz. 

Çocuğu eğitebilmek için “Onun doğmadan önce başlayan yaşam serüvenini, bu gün 

içinde bulunduğu sorunlarını” (Kür, 1989: 9) öğrenmeye ihtiyaç duyan öğretmen bu 

aşamada mutlaka aileyle iş birliği yapmalıdır. Öğretmenin çocuğu anlamak için neler 

yapması gerektiğini İsmet Kür şöyle anlatmıştır: 

Her anne, çocuğun zor ya da kolay doğduğunu, hamileyken geçirdiği hastalıkları, 

hamilelik süresinin sakin ya da sinirli geçtiğini, ayrıca çocuğunun geçirdiği hastalıkları, 
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ailenin kaçıncı çocuğu olduğunu bilir kuşkusuz. Ne var ki bunların, çocuğun genel 

sağlığı, zekâ düzeyi, ruh yapısı, kişilik gelişimi üzerindeki etkilerini bilen ailelerin 

sayısı çok azdır. 

Eğer öğretmen bunları ve çocuğun aile sorunlarını araştırıp öğrenirse; bunların 

çocukta ne gibi izler bırakmış olabileceğini ve bunları giderme yollarını ailelere de 

anlatabilirse… Eğitim sorunu çözümlenmiş sayılabilir” (Kür, 1989: 9). 

Elbette ki ailenin yardımı ve iş birliği olmadan öğretmenin bütün bunları tek 

başına yapması mümkün değildir.  Bu konuda aileye de düşen görevler vardır. İsmet 

Kür, çeşitli gazetelerde hazırladığı eğitim köşelerinde kendisine çocuğuyla ilgili akıl 

danışanları sürekli bu konuda uyarmıştır. Örneğin, çocuğu sürekli okuldan kaçan ve 

derslerinde başarısız olan bir babanın mektubunu cevaplarken yazar şunları söylemiştir: 

“Sayın baba keşke bu akıl danışmayı yıllar önce, çocuğu okuldan ilk kaçtığı 

günlerde, yani derslere çalışmamayı, okuldan kaçmayı alışkanlık haline getirmediği 

günlerde yapmış olsaydı… Gidip çocuğun öğretmeniyle sıkı bir ilişki kursaydı, beraber 

çare arasaydılar bu hallere… Durum sorun haline gelmemiş olurdu”  

(Kür, 12 Haziran1972: 2). 

Yazar, sadece çocukta görülen bir sorunu çözmek için değil, onun eğitimiyle ilgili 

bir karar alırken de ailenin muhakkak öğretmenle görüşmesi gerektiği kanaatindedir. 

Örneğin, okulda kimi derslerde başarısız olan bir öğrenciye özel ders aldırmak isteyen 

aile önce mutlaka bu konuyu çocuğun öğretmeniyle konuşmalı, onun ya da okul 

yönetiminin tavsiye edeceği bir öğretmenle çalışmayı tercih etmelidir  

(Kür, 16 Mayıs 1973: 5).  

Ayrıca yazara göre çocukta hiçbir sıkıntı olmasa ya da öğretmenden bu konuda bir 

istek gelmese bile, çocuğu hakkında bildiklerini öğretmene anlatmak ve onun 

görüşlerini almak ailenin görevlerinden biridir (Kür, 1989: 9). 

Elbette bütün ailelerin, bu görevleri yerine getirecek kadar eğitimli ve bilinçli 

olmalarını beklemek yanlış olur. Onları bu konuda bilinçlendirmek de okul yönetimi ve 

devletin görevidir. 

Yazara göre okul yönetimi, hem öğrencileri hem ana- babaları her yıl birkaç hafta 

sürecek kurslarla aydınlatmalıdır. Bu kurslar okul tarafından hazırlandığı için aileler 

tarafından ilgi görmesi çok muhtemeldir. Ayrıca yılda sadece bir defa hazırlanacağından 
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ve çok uzun bir zaman devam etmeyeceğinden okul yönetimi için de öğretmen için de 

büyük külfet olmayacaktır. Çok fazla çaba gerektirmeyen böyle bir kursun hem aileler 

hem de öğretmen açısından faydası ise çok büyük olacaktır (Kür, 1989: 9). 

Devletse bu konuda okullara destek olmalı gerekirse televizyon ve radyo 

aracılığıyla ailelerin eğitilmesine katkıda bulunmalıdır (Kür, 1989: 9).  

Aile, okul ve devlet üzerine düşeni yaptığı takdirde okul ve aile arasında gerekli 

iletişimin sağlanmaması için hiçbir sebep yoktur. Öğretmen ve aile arasındaki ilişkinin 

açık ve sağlam olması en çok çocuğun menfaatine olacaktır.  

 

2.11  Okulda Başarı 

 

Bir eğitimci olan İsmet Kür öğrencilerin okullardaki başarı ve başarısızlıkları ve 

bunların sebepleri üzerinde durmuştur. Özellikle yurt dışında yaptığı çalışmalarda Türk 

çocuklarının okullarda başarı durumunu incelemiştir. 1976 yılında Almanya’ da yaşayan 

Türk çocuklarının başarısızlık sebeplerini araştırmıştır. 

İsmet Kür’e göre eğitim bir bütündür. Çocuğun okulda başarıyı yakalayabilmesi 

için okullardaki maddî şartlar, müfredat, aile, ders kitapları ve öğrencinin motivasyonu 

gibi pek çok unsurun büyük önemi vardır. 

Ülkemizde çocukların başarısızlık nedenlerine İsmet Kür, çeşitli yazısında şöyle 

sıralamıştır: 

“A- Çoğu kez o ders yılında hangi ders kitabının okutulacağını bilmez ama, 

hangisini okursa okusun sonucun aşağı yukarı aynı olacağını, yani gözlerinin 

bozulacağını, dersleri anlamakta zorluk çekeceğini, az-çok yanlış bilgiler alacağını ve 

kitabın birkaç aydan fazla dayanmayacağını, 

B- Bu kitaplara sahip olabilmek için aile bütçesinin şiddetle bunalacağını bu 

yüzden ailesiyle öğretmeni arasında kalarak şiddetle bunalıp ezileceğini, 

C- Eğer 3–5 büyük kentin birinde yaşamıyorsa parası olsa bile bu kitapları 

bulmakta zorluk çekeceğini, 

D- Sınıfının tıklım tıklım dolu olacağını bu yüzden öğretmen tarafından tanınmak 

şansının çok az olduğunu, 
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E- Gene 3–5 büyük kentin birinde oturmuyorsa sık sık öğretmensiz kalacağını, 

F- Kalmadığı zaman da bu öğretmenlerin çoğunun gerçek olmayıp, çeşitli devlet 

dairelerinden ya da evlerinden devşirilen insanlar oldukları için yeterli olmayacaklarını, 

G- Asıl öğretmenlerin de geçim kaygısı, ders yılı ortası falan denmeden; 

nakledilme, bakanlık emrine alınma gibi kuşkularından ötürü kendilerini gerektiği kadar 

öğrencilerine veremeyeceklerini, 

H- Sınıf geçme koşullarının politik havaya göre, ders yılının sonuna dek birkaç 

kez değişebileceğini bilir” (Kür, 29 Eylül 1969: 2). 

Bütün bu kaygılarla ders yılına başlayan öğrenci, öğretmen ve ailenin gerçek 

anlamda verimli bir yıl geçirmesi elbette çok zordur. İsmet Kür, ülkemizde genel olarak 

öğrencileri başarısızlığa iten bu sebepleri sıraladıktan sonra bunlarla ilgili şu 

değerlendirmeyi yapmıştır: 

“İşte bizim özellikle orta dereceli okullarımızda başarı oranının bunca düşük 

olmasının başlıca nedenleri bunlardır. Dikkat edilirse çocuklarımızı başarısızlığa 

götüren bütün bu nedenlerin ortadan kaldırılması ancak devlet eliyle olacak niteliktedir. 

Ve de bu aksaklıkların yıllar boyu var olmaya devam etmesi, iş başına gelmiş 

hükümetlerin güçsüzlüklerinden ötürüdür… İş başına gelmiş hükümetlerin eğitim 

işlerini eğitim işi olarak, memleketin en önemli sorunu olarak, bir eğitimci hassasiyeti 

ve bilgisiyle değil de bir politik konu olarak ele alışlarından ötürüdür”  

(Kür, 29 Eylül 1969: 2). 

Görüldüğü gibi Kür, ülkemizde öğrencilerin okullardaki başarı oranının 

düşüklüğünü öncelikle sürekli ve tutarlı bir eğitim politikamız olmayışına ve devletin 

eğitimle ilgili görevlerini tam yapamayışına bağlar. 

Yazara göre öğrencilerin boş zamanlarını faydalı, onların bilgi ve kültürlerinin 

artmasına, sosyalleşmelerine yardımcı olacak, aktivitelerle geçirmelerini sağlamak da 

onların okuldaki başarılarına çok önemli katkı yapacaktır. Bunun sağlanması için aileye, 

okula ve devlete düşen bir takım görevler vardır. Aileye düşen görev ilk günlerden 

itibaren çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmaktır. İsmet Kür, ilerde 

onun başarısını sağlayacak ve onu pek çok kötü alışkanlıktan uzak tutacak bu ilgiyi 

sağlamak için ailenin yapması gerekenleri şöyle anlatmıştır: 
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“İlk çalışmaların ailede başlayacağı tabiidir. Okul öncesi çocuğun oyuncakları 

çoğu kez onda bir “merak” uyandıracak niteliktedir. Resimleri en güzel renklerle, usta 

eller tarafından çizilmiş masal kitapları okuma yazma bilmeyen çocuğu “okuma 

merakına” hazırlar. Sonra da devlet, okul, aile bu uyanmış merakları değerlendirmek, 

yerleştirmek, geliştirmek için el birliği ederler” (Kür, 21 Nisan 1969: 2).   

Okulda da öğrenciler merak ve ilgi duyacakları, kendileri için son derece faydalı 

olan uğraşlara yönlendirilmelidirler. Bu uğraşlar hem çocuğun boş zamanını doldurarak 

onu kötü alışkanlıklardan koruyacak, hem derslerine destek olacak hem de çocuğun 

okuluna olan sevgi ve bağlılığını arttıracaktır. Bütün bunların sağlanabilmesi için 

okulda bulunması gereken özellikleri yazar (21 Nisan 1969: 2); “Okullarda öğrencilerin 

ilgisini çekecek, rahat çalışma yapabilecekleri laboratuarlar, atölyeler, kitaplıklar, 

tiyatro müzik salonları, öğrenci dergileri, açık kapalı spor alanları vardır. Buradaki 

çalışmaları, ders dışı yapacağı her sosyal çalışma için de öğrenciye “servis kredileri” 

verilir. Bu servis kredilerinin öğrencinin eğitim hayatında hattâ daha yüksek dereceli bir 

okula geçmek istediği zaman dahi çok önemli bir rol oynaması, çocuğun boş 

zamanlarını değerlendirme konusunda okul ve devletçe gösterilen gayretlerin 

göstergesidir. Öğretmenler öğrencilerine sık sık kitap salık verir; kitap inceletir, kitap 

kartlarına bakarak öğrencinin okuma hazine ve düzeyini ölçmeye çalışırlar. Yeni çıkan 

kitapların, konser tiyatro biletlerinin okulda satılmaları ana-babayı memnun eder. 

Okulun çalışma ve ilgisinin işareti olarak kabul edilen olaylardır” cümleleriyle 

kaydetmektedir.   

Çocuğun eğitimine katkıda bulunmak için boş zamanlarını değerlendirmede okul 

dışında devlete düşen roller de vardır. Yazara göre (21 Nisan 1969: 2) bunlar: 

“Her mahalledeki çeşitli spor alanları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, 

evlere kitap dağıtımı yapan aynı zamanda geniş okuma salonları bulunan kütüphaneler, 

ucuz ya da bedava konserler, tiyatrolar hep devletin gençleri, çocukları avarelikten, 

başıboşluktan, kötü alışkanlıklardan ve başarısızlıktan kurtarmak için hazırladığı faydalı 

ve çekici tuzaklardır” şeklinde örneklendirilebilir..   

İsmet Kür olması gerekenleri böylece sıraladıktan sonra Türkiye’deki duruma da 

değinmiştir. Türkiye’de çocuklara sunulması gereken bütün bu imkânların 

bulunmadığını bu sebeple de çocuklarımızın kahvehane, oyun salonları gibi kendilerine 
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zarardan başka bir şey getirmeyecek ortamlara itildiğini anlatmıştır. Bu şartlar altında 

bu çocuklardan başarı beklemenin ya da başarısızlıkları için onları suçlamanın yanlış 

olacağını yazar şu cümlelerle ortaya koyar: 

“Hâl böyleyken yani biz Aile, Okul ve Devlet olarak çocuklarımızın bu kadar 

farkında olmazken çocuklarımızı kınamak hakkını kendimizde nasıl bulabiliriz? 

Herkes verdiğini alır. Bu en büyük eğitim ve doğa kanunudur. Almak istiyorsak, 

verimli olumlu kuşaklar yetiştirmek istiyorsak önce bizim yani ailenin okulun ve 

devletin, el birliği yaparak, görevlerimizin bilincini yaşayarak, vermemiz gerekir”  

(Kür, 21 Nisan 1969: 2).   

Yaşanan bütün bu imkânsızlıklar içinde öğrencinin okulda bir ya da birkaç dersten 

başarı sağlayamamasını normal karşılamak gerekir. Bu durumu İsmet Kür şöyle 

anlatmıştır: 

“Millî Eğitimimizin bu günkü durumu içinde okumanın da ana-baba ve öğretmen 

olarak okutmanın da ne kadar güç olduğunu çok iyi biliyorum. Talim- Terbiyenin her 

gün değişen kararları; yıllardan beri hazırlanamamış kitaplar; müfredat programları, 

öğretmeni bile hazırlanamadan birleştirilmiş dersler, ikili hattâ üçlü öğretim yapan 60–

70 kişilik sınıflar… Ve bütün bu beceriksizliklere eklenmiş kötü niyet… 

Bütün bu keşmekeş içinde çocuğun derslerini okulda yardımsız öğrenmesi gerçek 

bir mucize olacaktır.  

Bu mucizeyi yaratamayan evlatlarınızı çok kınamayın sayın ana-babalar”  

(Kür, 16 Mayıs 1973: 5). 

Böyle durumlarda çocuğa kızmak yerine başarılı olamadığı derslerden özel ders 

almasını sağlamak gerekir. Bir öğretmenden ders alması yerine çocuğun anne ya da 

baba tarafından çalıştırılması yazara göre verimli olması çok zor bir seçenektir. Bunun 

sebeplerini şöyle anlatır: 

“Genellikle ana-babadan birinin çocuğa ders çalıştırması iyi sonuçlar vermez. Bu 

ne ana-babanın bilgisinin ne de öğretme isteğinin azlığındandır. Belki de tersine çok 

dört elle sarıldığından çocuk bir şeyi bilemediğinde çok üzülüp sinirlendiğindendir. 

Çocuk zaten dersini anlamakta güçlük çekiyorsa sinirli bir anne ya da babanın 

karşısında kafası büsbütün karışacaktır. Bir başka sakınca da anne ya da babanın 

uyguladığı yöntemin okulda uygulanandan değişik olabileceğidir. Okulda gösterileni 
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doğru dürüst anlayamayan bir çocuk, aynı konu başka bir yöntemle karşısına 

çıkarıldığında anlamakta daha da güçlük çekecektir.  

Anne ya da baba çocuğuna ders çalışmakta hiç mi hiç yardım etmesin demiyoruz. 

Çünkü çok ender de olsa, bazen ana-babanın ders çalıştırmasından iyi sonuçlar 

alınabilir. Ama ne olursa olsun önce sınıf öğretmeniyle konuşup bir karara varmalı, ilk 

sonuçlar iyi olmadığı takdirde ders çalıştırmaktan hemen vazgeçmelidir”  

(Kür, 16 Mayıs 1973: 5). 

Bu durumda çocuk derslerinde problem yaşadığında yapılacak şey, eğer ailenin de 

imkânları müsaitse, çocuğa özel ders aldırmaktır. İsmet Kür, özel dersi desteklemekle 

beraber aileleri bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarmıştır. Okulda açılan bir 

kurs varsa çocuğun oraya devam etmesi ya da en azından okul tarafından tavsiye edilen 

bir öğretmenle çalışması en uygunu olacaktır (Kür, 16 Mayıs 1973: 5). 

Yazar, okullarımızdaki başarı oranlarını incelerken üniversiteleri de ayırmamış, 

üniversite öğrencilerinin başarı durumlarıyla ilgili tespitlerini şöyle dile getirmiştir: 

“Üniversiteli çocuklarımızın başarı durumlarına gelince; 1967–68 ders yılında 

başarısızlık toplam yüzde 49,3’tür. Yarısı demektir bu… Başarısızlıkta yüzde 67,9’la 

Eczacılık, yüzde 62,6 ile Diş Hekimliği, yüzde 59,2 ile Hukuk Fakültesi önde, yüzde 9,9 

ile Orman fakültesi en geridedir. Bilindiği gibi Orman Fakültesi yatılıdır”  

(Kür, 16 Haziran 1969: 2). 

İsmet Kür, o dönemde üniversitelerimizdeki başarı durumunu böylece göz önüne 

serdikten sonra bunun sebeplerini de şöyle sıralamıştır: 

“A- Üniversitenin değişmemiş olan başarısızlık getiren aksaklıkları,  

B- Özellikle küçük yerlerden gelen öğrencilerin üniversite çevresine 

intibaksızlıkları, üniversite yetkililerinin buna seyirci kalmaları, 

C- Üniversitedeki dershane, laboratuar, kütüphane, okuma odaları, kitap ve 

öğretim araçlarının ihtiyaca cevap vermemesi, 

D- Öğrenci, öğretim üyesi sayısının nispetsizliği, 

E- Öğrencilerin ekonomik sıkıntıları, 

F-Barınma ve beslenme bozuklukları gibi sıkıntılardır” (Kür, 16 Haziran 1969: 2). 
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Üniversitelerde başarısızlığa sebep olan bütün bu sıkıntıların yanında o dönemde 

ülkemizde yaşanan karmaşa da İsmet Kür’e göre üniversite öğrencisinin başarısızlık 

sebeplerinden biridir. Üstelik ülkedeki problem çözülmeden öğrencilerin bundan 

soyutlanması da mümkün olmayacaktır (Kür, 16 Haziran: 2). 

Yukarıdaki cümlelerden anlaşıldığı üzere bir eğitimci olan İsmet Kür, 

öğrencilerimizin okullardaki başarısızlıklarının sebepleri üzerinde özellikle durarak bu 

konuda aile, okul ve devlete düşen görevlere de değinmiştir. 

 

2.12  Ders Kitapları 
 

Yazılarında pek çok eğitim meselesini ele alan İsmet Kür, çeşitli yazılarında ders 

kitaplarının önemi, işlevi, özellikleri ve ülkemizde ders kitaplarının durumuna da 

yazılarında değinmektedir: 

İsmet Kür’e göre ders kitapları örgün eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yazar 

onların önemini şöyle dile getirir: 

“Müfredat programları ve bunlara uygun olarak yazılması gereken ders kitapları, 

bir topluma verilmek istenen yönü gerçekleştirecek eğitim araçlarıdır. Yani ders 

kitapları geç kuşakların dümdüz bilgi sahibi olmalarına değil, aynı zamanda fikir sahibi 

olmalarına, bilinçlenmelerine, olumlu bir kişilik kazanmalarına aracılık edecek, 

yardımcı olacaklardır.(…) Ders kitapları, genç kuşaklara gerekli bilgiyi vermek ve de 

onları belirli bir amaca yöneltmek; o amaca en zevkli, en kolay, en etkili yollarla 

götürmek için hazırlanır” (Kür, 18 Ağustos 1969: 2). 

Bu kadar önemli bir görevi yerine getirmesi beklenen ders kitaplarının elbette 

kimi özellikleri de bünyesinde barındırması gerekir. Bu kitapların; okutulan müfredatla 

tam bir uyum içinde olması, dil ve içerik bakımından hatasız olması, baskı ve 

mizanpajının kusursuz olması muhakkak gereklidir (Kür, 18 Ağustos 1969: 2). 

Ders kitaplarında bulunması gereken nitelikleri ve bunların neden önemli 

olduğunu İsmet Kür maddeler halinde şöyle açıklamıştır.: 

“Ders kitaplarını önce; a- Dış görünüşü, b- Dili c- Öğretici yönü ile ele almak 

gerekir.  



 90

A- Kitabın dış görünüşü kâğıdı, baskısı, mizanpajı demektir. Bu üç şey 

çocuklarımızda sadece güzellik duygusunu geliştirdikleri için önem taşımazlar… Bunlar 

aynı zamanda göz sağlığı bakımından önemlidir. Kötü bir kâğıt üzerine yapılmış kötü 

bir baskıya bir de evlerimizdeki sağlığa aykırı ışıklandırma eklenince çocuklarımızın 

gözlerini, ilk yıllardan başlayarak, bozulmaya mahkûm etmiş oluruz. 

Bizim ders kitapları çoğunluğuyla, pek çoğunluğuyla göz sağlığına zararlıdır. 

Bunlar mizanpajı ve klişeleri de kötü olan kitaplardır. 

B- Ders kitaplarındaki dil aleladelikten uzak, fakat anlaşılması kolay ve akıcı 

olmalıdır. Çocuk dilini sadece Türkçe kitaplarınsan değil, okuduğu bütün ders 

kitaplarından öğrenecektir. Bunun için bizim ders kitabı yazarları, konuları ne olursa 

olsun, dil bakımından taşıdıkları sorumluluğun farkında olmalıdırlar. 

C- Ders kitapları, sınıfta öğretmenin ders anlatımını şu veya bu nedenle kaçırmış 

olan öğrenciler için öğretmenin yerini tutan öğreticidir. Esasen sadece sınıfta öğretmeni 

dinleyerek dersi eksiksiz öğrenen ve unutmayan çocuk sayısının yok denecek kadar az 

olduğu düşünülürse kitabı daima öğretmenin bir tamamlayıcısı olarak kabul etmek 

gerekir. Bu yüzden, ders kitabı hazırlayanlar kendilerini tamamıyla öğretmenin yerine 

koyarak çalışmak zorundadırlar. Öğrenci derse hazırlanırken, öğrenmesi gereken 

bilgilerin bütün önemli anahtarlarını bulmalıdır kitapta. 

Bizim ders kitaplarının çoğu bu yönleriyle de yeterli değildir”  

(Kür, 24 Ağustos 1969: 2). 

Bütün bu şartların sağlanabilmesi için ders kitaplarının “Her türlü günlük politika 

kaygısından uzak, Millî Eğitim Bakanlığı’nın üstünde bir tarafsız bilim kurulu 

tarafından hazırlanması gerekir” (Kür, 24 Ağustos 1969: 2).  

Ders kitaplarıyla ilgili bir diğer mesele de ekonomiktir. Bu kitapların hem devlete 

hem de aileye ekonomik sıkıntı verdiği bir gerçektir. Bu sıkıntının önüne geçmek için 

İsmet Kür’e göre (24 Ağustos 1969: 2) her şeyden önce uygulanması gereken iki şey 

varır. Bunlardan ilki kitapların mümkün olduğunca kaliteli ve dayanıklı hazırlanmasıdır. 

Böylece kitap ders yılının sonuna gelmeden parçalanmayacak aile tekrar tekrar kitap 

almak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca kitap hazırlanırken, içindeki bilgiler eksiksiz ve 

müfredat programına uygun düzenlenmelidir. En başta eksiksiz ve iyi kaliteli bir kitap 

basmak biraz daha pahalıya gelebilir. Ama bu sayede sık sık ders kitabı değişmeyecek, 
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aynı kitap bir kardeşten diğerine geçecek böylece hem devletin hem de ailenin yükü 

hafifleyecektir.  

Ders kitaplarının ekonomik külfetini azaltmak için yapılması gereken bir diğer 

uygulama da tek kitaba geçilmesidir. Tek kitap sistemi, ülkenin her yerinde bütün 

okullarda her ders için aynı kitabın kullanılmasıdır. Tek kitap, çok kitap tartışması 

günümüzde de geçerliliğini sürdüren konulardan biridir. Bu sebeple İsmet Kür’ün bu 

konuda yazdıkları bu gün de önemini sürdürür. Yazar, tek kitap uygulamasını şöyle 

anlatmıştır: 

“Bir zamanlar okullarımızda tek kitap yöntemi (usulü) vardı. Yani her sınıfta 

okutulacak ders kitapları, her ders için yalnız bir tane olmak üzere, bir kurul tarafından 

seçilir ve devlet eliyle bastırılırdı. Devlet kâr peşinde olmadığı için kitap fiyatları 

devlete mal olduğu kadardı” (Kür, 24 Ağustos 1969: 2).   

İsmet Kür, tek kitap uygulamasının, her okulda farklı kitap kullanılmasından çok 

daha sağlıklı olduğu görüşündedir. Bunun sebeplerini şu cümlelerle ortaya koymaktadır: 

“Oysa tek kitap yöntemi, sadece eğitim birliği sağlaması yönünden değil, 

ekonomik nedenlerle de bizim memleket için çok yararlıdır… Şöyle ki şimdi her 

öğretmenin seçimine bırakılmış bir yığın ders kitabı, bir yığın da yardımcı kitap var. Bu 

yüzden bir ders yılı içinde bir okuldan başka bir okula geçmek zorunda kalan bir 

öğrencinin bütün kitapları birden değişebilir… Esasen bir dizi ders kitabı almakta 

zorluk çeken aileler için bir ikinci kez bir dizi kitap almak büsbütün zordur… Hele 

çocuk da çoksa bu zorluk ciddi bir sıkıntı halini alır. Ayrıca ders kitaplarındaki birbirini 

tutmazlık yüzünden öğrenci için yeni kitabın geçmiş bölümlerini hazırlamak da bir 

külfet olur. Bütün okullarda aynı kitap okutulursa bu gibi pürüzler söz konusu 

olmayacağı gibi, aile her çocuğuna ayrı kitaplar alma masrafından da kurtulacaktır. 

Bundan başka devlet eliyle yazdırılmamış, bastırılmamış kitaplar üstünden çeşitli 

kişilerin geçindiği, kar sağladığı için ders kitaplarının paraları bizim ailelerin genel 

geçim seviyesine göre yüksektir” (Kür, 24 Ağustos 1969: 2).   

Sonuç olarak, İsmet Kür, günümüzde de önemini koruyan ders kitapları konusunu 

çeşitli yönleriyle incelemiş; kitapların kalitesi, sahip olmaları gereken özellikler, 

okullarda tek kitap uygulaması gibi konulardaki görüşlerini gazete yazılarında 

okuyucusuyla paylaşmıştır. 
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2.13  Eğitimde Devletin Rolü 

 

İsmet Kür’e göre Devlet her şeyden önce çocukları korumakla yükümlüdür. 

Onların suça itildiği, şiddet gördüğü, temel insan haklarından mahrum bırakıldığı 

durumlarda çocukları bu ortamdan uzaklaştırıp güvenliklerini sağlamak devletin 

sorumluluğudur. 

Özellikle suçlu çocuklarla ilgili çalışmalar yapmış olan İsmet Kür, 1969 yılında 

23 Nisan sebebiyle kaleme aldığı bir yazısında devletin bu görevlerini ve o gün 

itibariyle ülkemizdeki durumu şöyle dile getirmiştir: 

“Eğer bir ülkenin korunmaya muhtaç çocukları için yıllar önce çıkan kanun bir 

türlü uygulamaya konulamıyorsa; eğer ülkede bir tek bile çocuk mahkemesi yoksa eğer 

bir ülkenin suçlu ya da suç zanlısı çocukları azılı haydutlarla bir arada geçiriyorsa 

tutukluluk günlerini; eğer bir ülkenin sokaklarını sakatlaştırılmış dilenci çocuklar 

dolduruyorsa; eğer bir ülkede her çocuğa eşit okuma şansı tanınmıyorsa; eğer bir 

ülkenin sayısı bir milyonu geçen geri zekâlı, intibaksız, tedirgin çocukları için devletin 

özel okulları yoksa o ülkede çocuklar hiçe sayılıyor demektir” (Kür, 23 Nisan 1969: 5). 

İsmet Kür’e göre, çocukları korumaya yönelik bu görevlerinin yanında, anne- 

baba eğitimi için kurslar açmak, böylece çocuğun daha iyi şartlarda yetişmesine ve 

ailede uygun bir eğitim almasına katkıda bulunmak da devletin görevleri arasındadır. 

Yazar bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir:  

“Ana-babanın önemini olduğu gibi bilen pek çok uygar ülkede, bir aile çocukları 

olacağını hissedince, devletin genç ana-babalar için hazırladığı kurslara devama 

başlarlar. Annelerin beden ve ruh sağlıkları kontrol altına alınır. Bilindiği gibi, ana 

karnına düştüğü günden itibaren çocuğun sağlığı, bir anlamda geleceği annenin 

sağlığına sıkı sıkıya bağlıdır” (Kür, 15 Mayıs 1972: 2). 

Ailelerin eğitilmesiyle başlayan süreç devlet eliyle oluşturulan yaygın ve etkin bir 

okul öncesi eğitimle desteklenmelidir. Yazar, özellikle örgün eğitimde devletin rolü 

üzerinde durmuştur. Gerekli sayıda ve nitelikte öğretmen yetiştirmek, yeterli sayıda 

okul yapmak ve bunların eğitim öğretim için uygun hale getirmek devletin bu konudaki 

görevlerindendir. Ayrıca, okullarda anlatılacak müfredatı, uygulanacak sınav sistemini, 

not ve sınıf geçme sistemini yani millî eğitim politikasını belirleyecek olan Millî Eğitim 
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Bakanlığı’dır. Bu durumda bir ülkede eğitim konusunda en büyük görev bizzat devletin 

kendisine düşmektedir (Kür, 29 Eylül 1969: 2). 

İsmet Kür, devletin bu görevlerini yazılarında sık sık hatırlatmıştır. Ülkemizde bu 

görevlerin ne kadar yerine getirilebildiğini de 1969 yılında kaleme aldığı bir yazısında 

şöyle dile getirmiştir: 

“Bizim ailelerimiz, bizim çocuklarımız neden tedirginlik denen korkunç ruh 

haliyle karşılarlar yeni ders yılını?... Bu tedirginliğin yıllar boyu hiç değişmemiş 

olmasının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: Bizi öğrencilerimiz her ders yılına başlarken, 

A- Çoğu kez o ders yılında hangi ders kitabının okutulacağını bilmez ama 

hangisini okursa okusun sonucun aşağı yukarı aynı olacağını, yani gözlerinin 

bozulacağını, dersleri anlamakta zorluk çekeceğini, az-çok yanlış bilgiler alacağını ve 

kitabın birkaç aydan fazla dayanmayacağını, 

B- Bu kitaplara sahip olabilmek için aile bütçesinin şiddetle bunalacağını bu 

yüzden ailesiyle öğretmeni arasında kalarak şiddetle bunalıp ezileceğini, 

C- Eğer 3–5 büyük kentin birinde yaşamıyorsa parası olsa bile bu kitapları 

bulmakta zorluk çekeceğini, 

D- Sınıfının tıklım tıklım dolu olacağını bu yüzden öğretmen tarafından tanınmak 

şansının çok az olduğunu, 

E- Gene 3–5 büyük kentin birinde oturmuyorsa sık sık öğretmensiz kalacağını, 

F- Kalmadığı zaman da bu öğretmenlerin çoğunun gerçek olmayıp, çeşitli devlet 

dairelerinden ya da evlerinden devşirilen insanlar oldukları için yeterli olmayacaklarını, 

G- Asıl öğretmenlerin de geçim kaygısı, ders yılı ortası falan denmeden; 

nakledilme, bakanlık emrine alınma gibi kuşkularından ötürü kendilerini gerektiği kadar 

öğrencilerine veremeyeceklerini, 

H- Sınıf geçme koşullarının politik havaya göre, ders yılının sonuna dek birkaç 

kez değişebileceğini bilir” (Kür, 29 Eylül 1969: 2). 

Görüldüğü gibi İsmet Kür, 1969 yılı itibarîyle ülkemizde millî eğitimde yaşanan 

sorunları tablolaştırmıştır. İsmet Kür, bir türlü düzeltilemeyen bu sıkıntıların altında 

Cumhuriyet’in kuruluşundan beri gelip giden hükümetlere, bakanlara, değişen politik 

şartlara göre değişmeyen, sürekli aynı çizgide yürütülen bir millî eğitim politikamızın 

olmayışının yatığına inanır.  Her politik dönemde yön değiştiren bir millî eğitimin 
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yaşanan sorunları çözmek yerine, eğitim hayatımıza sürekli yeni sorunlar eklemesi 

doğaldır. İsmet Kür ayrıca, eğitim işlerinin başında bulunan insanların muhakkak bu 

işin önemini takdir eden ve ülkemizin gerçeklerini çok iyi anlamış eğitimcilerden 

oluşması gerektiğini de vurgulamıştır (Kür, 29 Eylül 1969: 2). 

İsmet Kür, ülkemizdeki “öğretmen politikaları” nı da eleştirmiş ve bu konudaki 

görüşlerini şöyle dile getirmiştir: 

“Cumhuriyetimizin ilk yılları dışında bizim Millî Eğitimimizin bir “öğretmen 

politikası” olmamıştır. Olmuş olsaydı bu gün yeterince öğretmene sahip olur; sahip 

olduğumuz öğretmenlere değerince önem verir, onların yaşama koşullarını da gereğince 

düzeltmiş bulunurduk” (Kür, 29 Eylül 1969: 2). 

Yazar, eğitim politikalarımızda görülen bütün bu aksaklıkların, sadece 

okullarımızı değil ülkemizde yaşanan bütün ekonomik, siyasî ve sosyal olayları 

etkilediği görüşündedir: 

“Bir Millî Eğitim politikamız olsaydı, Cumhuriyetin 46. yıl dönümünü 

kutlayacağımız şu günlerde, ortalığı böyle türlü çeşitli yobazlar sarmaz; böyle birbirine 

düşman, birbirini tüketmeye çalışan gençlik grupları yaratan bir politik ortam olmazdı 

memlekette… 

Sağlam bir Millî Eğitim politikasına sahip olsaydık, memleket ekonomisi böyle 

yabancıların, çıkarcıların elinde bulunmazdı… Gerçekten karnı tok, sırtı pek kişilerin 

yaşadığı yer olurdu Türkiye… Ne topraklarımızı kiraya verir ne de zenginliklerimizi 

düşmana kaptırır ne de yüzyılların besleyip bu güne getirdiği millî gururumuzdan bir 

damla yitirirdik” (Kür, 29 Eylül 1969: 2). 

İsmet Kür, ülkemizde yaşanan problemlerin çözümü için öncelikle eğitimin 

düzeltilip rayına oturtulması gerektiği görüşündedir. Eğitim politikasında demokrasiye 

yer vermek, böylece uygulamalara işlerlik kazandırmak ve okullarda demokrasiyi 

yerleştirmek de devletin görevleri arasındadır. Fakat eğitimde demokrasi çok geniş ve 

farklı kişilerce çok farklı yorumlanan bir konudur. Bu yorumların başında okullarda 

müfredat programına bile gerek olmadığını ileri sürenler vardır. Onlara göre öğretmen 

ne anlatması gerektiğini herkesten iyi bilir. Okul müdürleri ve müfettişler de çoğunluğu 

oluşturan öğretmenler tarafından seçilmeli ve bu seçim her yıl tekrarlanmalıdır. Bu 

görüşün tam karşısında olanlar ise : “Öğretmenlerin salt çoğunlukta oldukları için 
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yöneticileri kalabalığın gürültüsüyle iradeleri altına almalarının; istenmeyen, yararlı 

olmayan sonuçlar vereceğini söyleyip, asıl demokrasinin yönetimi sesi, böyle gereksiz, 

çok yükselenlerden kurtarmak olduğunu savunurlar” (Kür, 22 Eylül 1969: 2). 

İsmet Kür bu iki görüşe de tam olarak katılmaz. Ona göre öğretmenler zaten, ana 

hatlarıyla bile olsa, ellerinde bir müfredat programının bulunmasını isterler. Ayrıca, 

okula personel alımı ya da okulun alım-satım işlerine karışmak öğretmenin görevleri 

değildir. Fakat işini hakkıyla yapabilmesi için devletin öğretmene kimi özgürlük ve 

hakları tanıması da gereklidir. İsmet Kür bu konudaki düşüncelerini şu cümlelerle dile 

getirmektedir: 

“Fakat (öğretmenler), müfredat programını yorumlamak ve uygulamak konusunda 

sıkı bir çember içine alınmamalarına; okullarda kendi çalışmalarıyla ilgili kararların, 

kendilerine sorulmadan alınmasına karşıdırlar” (Kür, 22 Eylül 1969: 2). 

Öğretmenin kendi fikri alınmadan verilmiş kararlara ve yapılmış düzenlemelere 

uymaya zorlanması eğitim sisteminde demokrasiye hiçbir şekilde yer verilmediği 

anlamına gelir. Bu durumun yaratacağı sıkıntıları İsmet Kür şöyle açıklamıştır: 

“Böyle hallerde öğretmenin kişilik ve okul içinde bir varlık olduğu inkâr ediliyor 

demektir ki bu tutumun gerçek bir öğretmeni sinirlendirmesi ve de olumsuz bir ruh hali 

içine düşürmesi çok doğaldır. Genellikle her yönetimde tepeden gelen karar ve 

buyrukların, çoğu kez onandırıcı yönü noksandır. Bu kararları uygulayacak olanlar 

bunların gereğine inanmazlarsa, uygulamalarında elbette içten ve başarılı 

olmayacaklardır…. Oysa aynı kararların uygulayıcıların fikirlerine başvurularak, 

tartışmalarına sunularak hem daha olumlu hem daha verimli hale getirilmeleri 

mümkündür… Ve akıllı bir yönetici, özellikle okullarla ilgili bir yönetici ise, bu ince 

noktayı asla gözden kaçırmayacaktır” (Kür, 22 Eylül 1969: 2). 

Yazara göre demokratik bir eğitim sisteminin oturtulması için öğretmenin 

müfredatların ve yeni düzenlemelerin oluşturulmasında rol oynamaları elbette 

gereklidir, fakat tek başına yeterli değildir. Devletin bu konudaki görevlerini tam olarak 

yerine getirebilmesi için eğitimin ana unsuru olan öğrencinin de okul içinde belli 

ölçülerde söz sahibi olması sağlanmalıdır. İsmet Kür, bu konudaki görüşlerini şöyle 

kaydetmektedir: 
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“Demokratik bir düzen içinde yaşayan toplumların okullarında, sadece 

öğretmenlerin değil, öğrencilerin de fikri alınarak uygulanabilecek pek çok iş bulunmak 

gerekir. Öğrencilerin, okul yönetiminde görev alarak, kendilerinin de bu düzen içinde 

bir varlık olduklarını hissetmeleri gelecekte iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bir 

başlangıçtır. Bu başlangıç ne kadar erkene alınırsa başarı oranı da o kadar 

yükselecektir” (Kür, 22 Eylül 1969: 2). 

Yukarıdaki cümlelerden anlaşılacağı üzere devletin eğitimdeki rolü çocuk henüz 

doğmadan başlar ve bütün eğitim aşamalarınsa devam eder. İsmet Kür, yazılarında bu 

görevleri tanımlamış ve ülkemizde ne kadar yerine getirilebildiklerini sorgulamıştır. 

Yazara göre, ülkemizde ne yazık ki devlet eğitim görevlerini gerektiği kadar titizlikle 

yerine getirememektedir. Bunun sonucu olan aksaklıkları toplumun bütün 

kademelerinde görmek mümkündür. 

 

2.14  Din Eğitimi 

 

İsmet Kür’e göre din eğitimi tüm toplum için son derece önemlidir. Özellikle bu 

meselenin toplumda çeşitli ayrılıklara yol açtığı Türk milleti gibi toplumlarda önemi 

daha da artar. Yazara göre, Türkiye’de bir grup İnsan dini ve devlet düzenini karşıt 

nerdeyse düşman gibi algıladığından bu mesele daha da karmaşık bir hâl almaktadır. 

İsmet Kür, kendisiyle yaptığımız görüşmelerde üzerinde devlet denetimi ya hiç olmayan 

ya da çok az olan Kur’an kurslarında çocuklara gerekli dînî bilgiler değil devlet ve rejim 

düşmanlığı aşılandığı düşüncesini özellikle belirtmiştir. Her toplumun bağlı bulunduğu 

dini öğrenmesinin muhakkak gerekli olduğunu dile getiren yazar bu eğitim Kur’an 

kursları aracılığıyla verilemeyeceğinin altını çizmektedir. Her şeyden önce bu kurslarda 

Arapça ezbere dayanan bir eğitim verildiğinden çocuk dinin anlamına ilişkin bir şey 

öğrenemez. Sadece anlamadığı sureleri ezberlemekle kalır. İsmet Kür’e göre bu çocuğu 

eğitmek yerine zamanını harcayan bir uygulamadır. İsmet Kür, bunun yerine din 

eğitiminin ailede verilmesi taraftarıdır. Devlet direk çocuklara değil ailelere yönelik 

kurslar açmalı ve öncelikle aileyi eğitmelidir. Gerekli durumlarda çocuklar için kurslar 

da açılabilir fakat bunlar ezbere değil dini anlamaya yönelik kurslar olmalıdır. İsmet 
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Kür, Amerika’da çalıştığı dönemde Türk çocukları için dil, tarih ve din derslerinin 

verildiği bir kursun açılmasında bizzat çalışmış ve orada dil dersleri vermiştir. 

Kur’an kursları yazara göre din eğitimine olumlu değil olumsuz etki yapmaktadır. 

Onların bu etkisini yazar çocukların küçük yaşta gönderildikleri Kur’an kurslarına 

ilişkin bir okuyucu mektubunu değerlendirirken şu cümlelerle açıklar: 

“Mektubundan öğrendiğime göre bu sayın okurum bundan 32–33 yıl önce 

ilkokulla birlikte- o zaman yasak olmasına rağmen- bir de Kur’an kursuna başlar… 

İlkokuldaki öğretmeninin ve de onun öğrettiklerinden hiç mi hiç etkilenmeyip, Kur’an 

kursundaki hoca efendinin sözlerinin tümüne inanır ve böylece öğretmenine, devrimlere 

hattâ Atatürk ve arkadaşlarına düşmanlık duymaya başlar.” (Kür, 6 Ekim 1969: 2). 

Bu şekilde eğitim almış çocukların gelecekte ülkeleri için faydalı birer vatandaş 

olamayacakları da İsmet Kür’e göre ortadadır. Din eğitiminin uygun ve doğru şekilde 

verilmesinde aileye büyük rol düşmektedir. Ama İsmet Kür’ e göre bu konuda asıl iş 

aydın din adamlarına düşer. Halk arasında sözleri tartışmasız gerçek kabul edilen bu 

insanların, cahil, yobaz hattâ devlet düşmanlığı yapan kişiler değil; aklı başında, aydın 

ve dinimizi gerçekten bilen insanlar olması muhakkak gereklidir. Din adamının toplum 

üzerindeki etkisini yazar şöyle anlatır:  

“Gerçekten de bizde olduğu gibi, halkın kafası inançları kadar güçlendirilmemiş 

ülkelerde din adamı, öğretmenden de basından da hattâ kanunlardan da daha etkili bir 

varlıktır” (Kür, 6 Ekim 1969: 2).   

Bu kadar büyük etkiye sahip din adamlarının halkı eğitmek konusundaki 

sorumlulukları da elbette çok büyüktür. İsmet Kür, din adamının sahip olması gereken 

özellikleri şöyle kaydetmektedir: 

“Aklı müspet ilimlere yatkın, dünyanın gidişinden haberli olan, hiç olmazsa 

anayasanın sınırları içinde kalmasını bilen kişiler arasından seçilmesini istemek laik 

Türk toplumunun hakkıdır” (Kür, 6 Ekim 1969: 2).   

İsmet Kür, din adamı yetiştirme meselesi üzerinde de durmuştur. İmam Hatip 

okulları aydın din adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuş okullardır. Fakat İsmet Kür’e 

bu okullar kuruluş amacından sapmış, kendisinden beklenen aydın din adamı yetiştirme 

misyonunu yerine getirememiştir. 
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Sonuç olarak yazara göre din eğitimi gibi çok önemli ve hassas bir konu, niyeti ve 

eğitimi belli olmayan yabancıların eline bırakılmamalı, devletin de desteğiyle bizzat aile 

tarafından çocuğa verilmelidir.  

 

2.15  Erkek Çocuk Eğitimi  
 

İsmet Kür, yazılarında çocuk eğitimini bir bütün olarak görmüş ve eğitimin genel 

ilkelerini ortaya koyarken asla cinsiyete bağlı bir ayrım yapmamıştır. Ona göre çocuk 

cinsiyeti ne olursa olsun en üst derecede sevgi, saygı ve özeni hak eden bir mahkûktur. 

Onlara ihtiyaç duydukları eğitimi vermek sadece ailenin değil toplumun ve devletin de 

en önemli görevlerinden biridir.  

Görüşleri bu yöndeyken yazarı erkek çocuk eğitimine dair yazı yazmaya iten Türk 

toplumunda kız ve erkek çocukları arasında gözetilen ayrımdır. İsmet Kür bu ayrımı üç 

atasözü üzerinden anlatmıştır: 

“ ‘Kızını dövmeyen dizini döver.’ Ya oğlunu dövmeyen?... Eğer dayak eğitim 

aracıysa oğlunu dövmeyen dövünmez mi sonradan? 

‘Yuvayı dişi kuş yapar.’ Ya erkek kuş?… Yuvanın kurulmasında, devamında ya 

da bozulmasında erkek kuşun hiç mi etkisi yoktur? 

‘Kadının yüzü karası, erkeğin eli kınası’… Neymiş bu?... Ne olursa olsun, bir şey, 

bir garip şey ki kadında yüz karası ahlaksızlık; erkekte erdem hiç değilse süs 

sayılmaktadır. 

En eskilerin ‘darb-ı mesel’ daha sonrakilerin ‘atasözü’ dedikleri bizim ‘tekerleme’ 

diyebileceğimiz ama adı ne olursa olsun, işte Türk toplumunun dilinde ve törelerinde 

yüzyıllar boyu yaşamış, dünden bu güne kalmış sözlerden üç tanesi… 

Bir toplum halkının kabullenip de sürdürdüğü bu çeşit sözler; o toplumun yapısı 

hakkında esaslı bilgiler verdikleri için önemlidirler. Nitekim yukarıya aldığımız bu üç 

tekerleme de dünden bu güne kalmış Türk toplumunun yaşantısında olumsuz etkilerini 

hâlâ sürdüren bir büyük eğitim yanlışının etkilerini taşımaktadır”  

(Kür, 1 Nisan 1969: 2). 
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Türk toplumunun bilinçaltına yerleşmiş ve uzun yıllardır uygulana gelen bu 

eğitim yanlışının kökeninde elbette cinsiyet ayrımcılığı vardır. Erkek çocuklarını 

kızlardan daha üstün görmek ve aile içinde kız çocuklarından daha çok söz hakkı 

tanımak şeklinde kendini gösteren bu tutum özellikle aile düzeninde ve kız erkek 

ilişkilerinde kendini gösterir. Bu çarpık eğitim anlayışını şu cümlelerle İsmet Kür tarif 

etmiştir: 

“Bu tekerlemelerin ilkine göre ana sonradan pişmanlık duymak istemiyorsa kız 

çocuğuna iyi terbiye vermek zorundadır. Bu tekerlemenin kullanıldığı yerleri hatırlarsak 

iyi terbiyenin her şeyden önce erkeklerden sakınmak olduğunu da anlarız. Çünkü kızı 

bir erkekle ilişki kurar üstelik de bu ilişki derinleşirse kızın başına her türlü felaket 

gelebilir. Hattâ bu felaket elinde babasız bir bebekle ortada kalıvermek bile olabilir. Bu 

sondan bebeğin babası değil annesi sorumludur, hattâ suçludur toplum önünde… Bu 

nedenden ötürü dikkatli olması gereken de sadece anne adayıdır elbette”  

(Kür,1 Nisan 1969: 2).  

Oysa annelerin yapması gereken kız çocuklarının bu konudaki eğitimine 

gösterdikleri özeni fazlasıyla erkek çocuklarına da göstermektir. 

Bu yanlış eğitim İsmet Kür’e göre sadece cahil insanlar arasında değil toplumun 

en aydın kesimlerine kadar hemen her tabakasında kendisini gösterir. Asıl üzücü olan da 

bu durumdur. Yazar bu durumu şöyle ifade etmektedir: 

“Türk toplumunda erkeğe bu tehlikeli rahatlığı tanıyanlar okuma yazması kıt, 

eskinin ağından kurtulamamış olanlar olsa durum bunca acıklı görünmezdi. Ama nice 

okumuş yazmış hattâ öğretmenlik gibi gerçekten önemli ve etkili görevi taşımakta olan 

anneler bilirim ki; gençliğin eşiğinde olan oğlunu; ‘ Kızlarla istediğin gibi gez, eğlen, 

seviş böyle şeyler erkekler için ayıp değildir. Kızlar düşünsün üst tarafını.’ Biçiminde 

öğütlemekte ve böylece oğluna sadece kızlarla kuracağı ilişkilerde değil fakat tüm 

yaşantısında sürüp gidecek sorumsuzluk duygusunu aşılamaktadır”  

(Kür, 1 Nisan 1969: 2). 

Yazar erkek çocuklara verilen bu yanlış eğitimin topluma da zararlı etkileri 

olduğundan bahsetmiştir. 

Bu etkilerden ilki aile kurumunda kimi dengesizliklere sebep olur. Erkek 

çocuğuna tanınan sınırsız özgürlük ilerde aile kurunca da koca ve baba olarak ailenin 
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yükünü yuvayı yapmakla yükümlü olan karısının üzerine yıkmasına sebep olur. Pek çok 

köyde, kasabada hattâ şehirlerde görülen bütün gün kahvede oturup karısının 

çalışmasını, çocuk yetiştirmesini bu arada evle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini 

bekleyen erkek tipi yazara göre bu eğitimin sonucudur (Kür, 1 Nisan 1969: 2). 

İsmet Kür’e göre erkek çocukların özellikle karşı cinsle olan ilişkilerinde aşırı 

özgürlük tanınarak büyütülmesinin verdiği bir diğer zarar da bu çocukların asla gerçek 

birer yetişkin haline gelememesidir. Çocuklara bir çeşit üstünlük gösterisi olarak 

sunulan sınırsız özgürlükler aslında onların kişilik gelişimine büyük zararlar verir. Bu 

çocuklar her insanın sahip olması gereken sorumluluk duygusunu edinemeden büyürler.  

Bunun sebebini yazar şu cümlelerle ortaya koymaktadır: 

“Sorumluluk duygusu bir bütündür. Kişinin şu konuda sorumluluk duygusuna 

sahip olması, öbür konuda istediği gibi hareket etmesi gibi bir şey olamaz. Bu çok 

önemli duygu bir insanda ya vardır, huy haline gelmiştir, ya da yoktur… Sorumluluğun 

bilincini yaşamaya alışmamış kişilerde bazı konularda varmış gibi görünen sorumluluk 

duygusu aslında bir çeşit korku duygusudur. Görevlerin sorumluluk duygusu içinde 

yapılmasıyla korku duygusu ile yapılması arasındaki fark hepimizce malûmdur. 

Görülüyor ki erkek çocuk eğitimi hakkında ne dün atalarımız doğru dürüst öğüt 

vermişler, ne de bu gün analarımız, çoğunlukla, bir doğru yol üstündedirler. 

Geri kalmışlığın bunalımını yaşayan bütün ülkelerde müşterek olan yön de, 

çoğunluğun sorumluluk duygusundan yoksun oluşudur” (Kür, 1 Nisan 1969: 2). 

Şu halde yazara göre yapılması gereken kız erkek ayrımı yapmadan bütün 

çocukların hayatın her alanında yaptıklarının sonuçlarını düşünebilen sorumluluk sahibi 

bireyler olarak yetiştirmektir. 

 

2.16  Cinsel Eğitim 

 

Yazara göre, Türk toplumu gibi muhafazakâr toplumlarda cinsellik en kapalı 

konulardan biridir. Aile içinde ya da okulda yetişkinler çocuklarla bu konuda 

konuşmaktan kaçınır. Çocuğun doğal gelişiminin bir parçası olan kimi davranışları bile 

aile tarafından ayıplanıp bastırılır. Oysa her konuda olduğu gibi bu konuda da çocuk 
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anne-baba ve öğretmen gibi kendisinden sorumlu yetişkinlerin rehberliğine ihtiyaç 

duyar. Çocuğa yardımcı olabilmek için önce aile ve öğretmenler bu konuda 

bilinçlendirilmelidir. İsmet Kür, bir yazısında çocuktan sorumlu yetişkinlere şöyle 

seslenmiştir: 

“Bilindiği gibi eğitim deyince akla önce aile ardından da öğretmen gelir, okul 

gelir. 

O halde cinsellik ve cinsel eğitim konusunda ailelerin ve öğretmenlerin öncelikle 

kabul etmeleri, içlerine sindirmeleri gereken gerçek şudur: 

Kişi, cinsel duygu ve dürtülerini doğarken beraberinde getirir. Yani insan yavrusu, 

kız ya da erkek olması hiç fark etmez, doğuşta örneğin, karın doyurma içgüdüsüne, 

dürtüsüne nasıl sahipse, cinsel duygulara da öylece sahiptir... Ve cinsel duygular da 

karın doyurma içgüdüsü kadar doğaldır.  

Bu gerçek Freud’dan beri bilinmekte, vurgulanmaktadır, ama yetişkinler 

çoğunlukla bunu bir türlü kabullenemezler. Oysa her biri, sadece kendi çocukluğunu 

anımsamaktan bu kadar kaçmasa, işler çok daha kolaylaşacaktır” (Kür, 1989: 28). 

Çocuğun cinsel konularda da diğer konularda olduğu kadar belki daha fazla 

eğitime muhtaç olduğunu vurgulayan İsmet Kür, çocuklara cinsel eğitim verilirken 

ailelerin dikkat etmesi gereken hususları da şöyle sıralamıştır: 

“1- Demek ki, çocukların cinsel eğitimini düşünürken gözden hiç 

kaçırmayacağımız gerçek, kız ve erkeklerde cinsel duyguların doğuştan var olduğu ve 

çok da doğal olduğudur. 

Cinsel duydular da tıpkı öteki duygular gibi çocukla beraber büyüyüp gelişir. Bu 

konuda da kız ve erkek ayrımı yapılamayacağı çok doğaldır.   

2- Her çocuk hem kendi bedenini hem de arkadaşlarınınkini merak eder, bunlar 

hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bu kendini ve çevresini tanımak arzusundan başka bir 

şey değildir. Endişelenecek bir durum yoktur.  

3-  Her çocuk dünyaya nereden, nasıl geldiğini merak eder, öğrenmek ister. 

Yetişkinlerin bu sorulara verecekleri yanıtlar çok doğru olmalıdır. Çocuk sormadan bir 

şey söylemeye gerek yoktur. Ancak ana-baba çocuğunun bu konuda çok yanlış bilgiler 

edindiğini fark ederse duruma derhal el koymalıdır. 
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4- Önemli bir nokta da çocuğun sorusuna elden geldiğince etraflı cevap vermektir. 

Şöyle ki: Çocuğun doğmasına neden olan cinsel birleşme tek başına anlatılmamalıdır. 

Kadın- erkek ya da doğrudan kendi ilişkilerinin başlangıçtaki havasından başlamak, 

oradan tatlı bazı anılara geçmek, çocuğun doğmasına neden olan cinsel birleşmeyi bu 

aşk ve evlenme olayının doğal bir parçası olarak sunmak yerinde olur. 

5- Ana-babayı en çok endişelendiren olaylardan biri mastürbasyon, öbürü de aşk 

oyunlarıdır. 

Oysa mastürbasyon ve çocukların aralarında oynadıkları ünlü ‘doktorculuk’ ya da 

‘ana-baba’ ve benzeri oyunlarda korkacak bir şey yoktur. 

Böyle bir duruma rastlayan kişinin yapacağı en doğru hareket olayı görmezden 

gelmektir. Yapılacak en zararlı ileride büyük aksaklıklara yok açacak hareket de;  

bağırıp çağırmak, çocuğu suçlamak, tehditler yağmuruna tutmaktır.  

6- Kız olsun, erkek olsun eğer çocuk çok fazla mastürbasyon yapıyorsa ya da aşk 

oyunlarına aşırı düşkünse, büyüklerin yapacağı iş bunun nedenlerini araştırmaktır. 

Ancak başka bir sorunu olan çocuk normalden daha çok düşer bunların üstüne…  

7- Çocukların cinselliklerini doğal karşılamalı ama bunu kışkırtacak 

davranışlardan da uzak durmalıyız. Bazı annelerin erkek çocukların kulak memelerini 

emdikleri, ikide bir pipileriyle ilgili şakalar yaptıkları görülür” (Kür, 1989: 28–29). 

Yazara göre ailelerin bu konuda dikkat etmeleri gereken bir diğer husus da 

ebeveynlerle çocukların aynı odayı paylaşmamalarıdır. Bu durum çocuğun kafasını 

karıştırmaktan başka pek çok psikolojik soruna da yol açar (Kür, 1989: 28–29). 

Hayatın ilk yıllarında olduğu gibi yetişkinliğe geçişte de cinsel eğitim çok 

önemlidir. Ailelerin bu dönemde çocuklarını başıboş bırakmak yerine onlara rehberlik 

etmesi sağlıklı nesiller yetiştirilmesi açısından son derece önemlidir. Çocuğu ergenlik 

döneminde olan ana- babalara İsmet Kür bu konuyla ilgili şu tavsiyeleri vermektedir: 

“1-  Çocuklara sormadan cinsel konuları açmayın demiştik. Gençler için durum 

farklıdır. Gençler sormasa da onları kimi konularda aydınlatmak gerekir. Örneğin, 

babalar erkek çocuklara hastalıktan korunma ya da çocuk yapmama yollarını 

öğretmelidirler. Ancak bu işlerin abartılmaması gençte korkuya yol açmaması büyük 

önem taşır. 
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Kızlara aybaşı kanamaları ve bunun anlamı mutlaka önceden anlatılmalıdır. 

Aybaşı kanamaları süresince her gün ılık suyla banyo yapmaları, ancak hafif sporları 

yapabilecekleri mutlaka söylenmelidir. 

Bekâret konu da abartılmadan anlatılmalıdır. 

2- Eğitimde baskının yeri yoktur, yararı da yoktur ama zararı çoktur.  

Bütün baskılara karşın bizim kızlarımızın da flört ettiklerini biliyoruz. Ne ki kızlar 

bunu suçluluk duyguları içinde ve gizli yaparlar. 

Flört olayının en tehlikeli yanı işte bu gizliliktir. Çünkü bu durumda yani gizli 

olunca aile kontrol şansını tümden yitirmiş olur. 

Kızlarımıza arkadaş toplantılarına, dans partilerine gitmek ve erkek arkadaş 

edinme izni verelim… Çünkü dans etmek, birlikte gezmek, bir güzelliği paylaşmak gibi 

şeyler cinselliği yatağa düşmekten uzak tutar. 

Ancak, kız arkadaşlarını olduğu gibi erkek arkadaşlarını da kendi yaşıtlarından 

seçmesine dikkat etmeliyiz. 

3-Bir de bizde bir yanlış inanış vardır. Kız ya da erkeğin her gün bir başkasıyla 

arkadaşlık ediyor olası kınanır. Oysa arkadaşlıkların uzun sürüp koyulaşması gençler 

açısından hiç de yararlı olmaz” (Kür, 1989: 29–30). 

Cinsel eğitim konusunda İsmet Kür’ün üzerinde durduğu bir başka mesele de 

okullarda cinsel eğitim verilmesi konusudur. Yazar, tıpkı batı ülkelerinde olduğu gibi 

Türkiye’de de okullarda sağlık bilgisi derslerinde cinsel eğitim verilmesinden yanadır. 

Fakat yazar; “Gençleri gereksiz çağrışımlardan hem de kendilerine yaramayacak 

konuları okumak külfetinden kurtarmak için” (Kür, 1989: 30) sağlık bilgisi derslerinin 

kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı verilmesi gerektiğini savunur. İsmet Kür, ayrıca 

okullarda bu dersler verilmeden önce okullar tarafından açılacak ve televizyon 

vasıtasıyla desteklenecek kurslarla anne- babaları konu hakkında bilgilendirip eğitmenin 

gerekliliği üzerinde de durmaktadır. 

Yukarıdaki cümlelerden de anlaşılacağı üzere İsmet Kür’ ün cinsel eğitim 

konusunda ailelerden ilk beklentisi bu konuyu tabu olmaktan çıkarmaları ve her konuda 

olduğu gibi bu konuda da çocuklarına rehberlik etmeyi görev bilmeleridir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINA KATKISI 

 

3.1.  Çocuk Edebiyatına Bakışı 

 

Çocuk edebiyatı alanında pek çok değerli eser vermiş olan İsmet Kür, çocuk 

edebiyatının niteliği ve ülkemizde çocuk edebiyatının durumu konusundaki görüşlerini 

çeşitli gazete yazılarında dile getirmiştir. Öncelikle çocuk edebiyatının neden çok 

önemli olduğu üzerinde duran yazar, bu konudaki düşüncelerini; 

“ ‘Kiminle arkadaş olduğunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.’ diye bir söz 

vardır dilimizde. Bir de ‘Kişi refikinden (arkadaşından) azar.’ derler. Bu sözlerin 

günümüze uygulanmasında arkadaşın yerini rahatlıkla kitap, dergi, film alabilir.  

Özellikle söz konusu kişi çocuksa kitabın, derginin, filmin etkisi; daha güçlü, daha 

dayanıklı, daha sürekli olacaktır. 

Çocuk kitapları, çocuk dergileri çocukla ilgili her şey onun ilerdeki kişiliğini 

yaratacak etkenler oldukları için önemlidir. Onun için üstünde titizlikle durmak 

zorundayız. Ana- baba olarak, okul- öğretmen olarak, devlet ya da vatandaş olarak 

mecburuz buna” (Kür, 2 Haziran 1972: 2) cümleleriyle dile getirir. 

Yazar, çocuklar için yazılan eserlerin onların eğitimlerine katkıda bulunması 

gerektiği kanaatindedir. Ona göre bu eserleri kaleme alanlar, yazdıkları şeylerin 

çocukların gelişimi üzerinde oluşturabileceği etkileri iyice düşünüp tartmalıdır. İsmet 

Kür, bu konu üzerinde özellikle durmuş ve gazete yazılarının yanında romanlarında da 

bu mesele üzerinde durmuştur. “Mavi’nin Serüvenleri” nin üçüncü kitabı olan “Mavi 

Sokak Köpeği” romanında, küçük bir çocuğun, pervasızlıkla kendisini tehlikeye atışının 

sebebini şöyle açıklar: 

“- Yaparım tabii, neden yapamayayım? Ben, Korkusuz Alpaslan’dan daha mı 

akılsızım, yoksa daha mı korkak?.. Korkusuz Alpaslan bir oyuncak tabancayla, koskoca 
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bir çeteyi teslim aldı. Ben bir kişiyi mi teslim alamayacağım yani? Bu akşam gidince bir 

kere daha okurum kitabı… 

İş anlaşıldı… Ömer’i, aslında çok akıllı bir çocuk olan Ömer’i, böyle budala hâle 

getiren, ona akıl almaz kararlar alma hevesini veren; asla “yazar” olmayan, saçma sapan 

insanların karalayıp ortaya salıverdikleri ipe sapa gelmez kitaplardan biriydi demek” 

(Kür, 1998: 114).  

Bu tip yayınların çocuklardan uzak tutulması için, çocuklara yönelik yayınların 

devlet tarafından da denetlenmesi yazara göre muhakkak gereklidir. Ayrıca ana-babalar 

ve öğretmenler de gereken tepkileri göstererek zararlı yayınları çocuklardan uzak 

tutmakla görevlidir. Bu konular üzerinde yeterli titizlik gösterilmediğinde doğacak 

sonuçları İsmet Kür şu cümlelerle okuyucuya aktarır:  

“Özellikle demokrasiyi yanlış yorumlayan ülkelerde, çocuk yayınlarının tam bir 

başıboşluk içinde bulunduğu ve böyle ülkelerde aynı zamanda çocuk suçlarının arttığı, 

şaşkın gençlerin türediği bir gerçektir. Çocuk yayınlarının her türlü eğitim amacından 

uzak olmasına karşı devlet kontrolünden, toplum tepkisinden de uzak, sadece para 

kazanma aracı olarak kullanılmasının böyle çok tehlikeli sonuçlar doğurması doğaldır. 

(…) Demokrasinin yanlış anlaşıldığı ülkelerde başıboşluk yalnız çocuk 

yayınlarında değildir. Çocukları gençleri sorumsuzluğu sürükleyen bir sürü nedeni 

vardır böyle toplumların… Ama bu nedenlerden biri, hem de en önemlilerinden biri, hiç 

kuşkusuz çocuk yayınları yapanların sorumluluk duygusundan mahrum bulunmaları ve 

de devlet otoritesinin bu adamların yakasına yapışmamasıdır”  

(Kür, 11 Ağustos 1963: 2). 

Yazar, çocuklara yönelik eserlerin dil bakımından kusursuz olması gerektiğini 

vurgular. Bu kitaplar sayesinde çocuklar ana dillerini doğru öğrenecek ve ilerde okuma 

alışkanlığı edinecektir. İsmet Kür bu konuyu ; “(…)  kitaplar, çocuğu okuma 

alışkanlığına, kitap sevgisine götüren en süslü, aynı zamanda en sağlam köprülerdir” 

(Kür, 1970: 14) cümleleriyle ortaya kayar. Bu kitaplar yazılırken gerekli özen 

gösterilmediğinde çocuğa faydadan çok zarar verecekleri kuşkusuzdur. 

Ayrıca bu kitaplar, gerçekçi olmalıdır. Çocuğu gerçeklerden koparıp hayal 

dünyasına dalmasına sebep olan kitaplar onlara büyük zarar verebilir.  
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Yazara göre çocuklar için yazılan kitapların bir diğer görevi de onlara ülkelerini 

tanıtmak ve sevdirmek olmalıdır. Bu sebeple çeviri ve adapte yerine her ülkenin 

kendine özgü bir çocuk edebiyatı olmalı; bu alanda gerekli özelliklere sahip yeterince 

eser üretilmelidir. Çeviri ve adapte eserlerin zararlarını İsmet Kür, şu cümlelerle açıklar: 

“Bunlar çocuklarımızı kendi gerçeklerinden uzaklaştıran, kendi memleketine, 

kendi halkına yabancılaştıran tehlikeli yayınlardır. 

Örneğin bu kitaplarda Ayşe’nin, Fatma’nın köyü, yani Türk köyü olarak anlatılan 

köyler, kentler, kişiler İtalya’nındır, Fransa’nındır, şuranındır, buranındır ama 

Türkiye’nin değildir. Bunlar uyarlanmış değil de çevrilmiş kitaplar olarak sunuldukları 

zaman böyle zararlı olmazlar. Ama gene de aslında çocuklarımıza ta küçücük yaşlardan 

başlayarak kendi topraklarını tanımasını, kendi insanlarını sevmesini öğretmemiz 

gerekir. Onlara kitap sevdirme gayemizin sebeplerinden biri de budur zaten”  

(Kür, 1970: 15). 

İsmet Kür, yazılarında ülkemizdeki çocuk edebiyatının durumuna da yer 

vermiştir. Yazara göre ülkemizde, çocuk edebiyatıyla uğraşanların büyük kısmı 

yaptıkları işin ciddiyetinin farkında değildir. Bunun sonucunda çocuk edebiyatımıza bir 

başıboşluk hâkimdir. Yazar, 1972 yılında çocukların neler okuduğuna dair bir araştırma 

yapmış ve çıkan sonuçları gazetede okurlarıyla paylaşmıştır. Bu sonuçlara göre 

Türkiye’de çocuklar çoğunlukla resimli romanlara (çizgi roman) yönelmiş durumdadır. 

Resimli romandan başka şeyler okuyan çocuklar da vardır ama bunları okumayan çocuk 

yok gibidir. İsmet Kür, ortaokul ve lise seviyesindeki bu çocuklardan erkek olanların, 

şiddet içerikli çizgi romanları tercih ettiğini söyler. Kızlar ise daha romantik 

denebilecek hikâyelere yönelmiştir. Yazar, çıkan bu sonuçlardan büyük üzüntü 

duyduğunu anlatır. Çünkü bu kitapların çocuklar üzerinde hiçbir olumlu etkisi olmadığı 

gibi birçok zararları vardır. İsmet Kür, bu gibi zararlı yayınların durdurulmaması ve 

bunların yerine gerektiği gibi yazılmış, faydalı çocuk kitaplarının piyasaya çıkmaması 

halinde; okumayan, araştırmayan kafası faydalı bilgiler yerine saçma hayallerle dolu bir 

nesil yetişeceğini ifade eder (Kür, 2 Haziran 1972: 2). 

İsmet Kür, gazete yazılarında dile getirdiği bu görüşlerini çocuklara yönelik 

kaleme aldığı eserlerinde uygulamıştır. 
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Yazarın, çocuklara yönelik roman ve tiyatroları vardır. Bunun yanında anne- 

babalara yönelik hazırladığı kitapları ve araştırmaları da mevcuttur. Biz onun bu 

çalışmalarını türlerine göre inceleyeceğiz.   

 

3.2.  Romanları 

 

İsmet Kür’ün değişik yaş gruplarına hitap eden toplam yedi çocuk romanı 

mevcuttur. On dört - on beş yaşlarında çocuklara yönelik hazırlanan Karvera (1999) 

serisi ve on üç - on dört yaş grubuna yönelik Coşkun’un Serüveni (1994) ikişer kitaptan; 

on bir - on iki yaşlarındaki çocuklar için kaleme alınmış Mavi’nin Serüvenleri (1965) üç 

kitaptan oluşur. Bu kitaplar her ne kadar belli yaş grupları düşünülerek kaleme alınmış 

olsa da yetişkinlerin de zevkle okuyabileceği sağlam bir olay örgüsü ve akıcı bir dile 

sahiptir. 

Yazar, kendisiyle yaptığımız röportajda açıkladığı gibi, çocuklara yönelik bu 

eserleri kaleme alırken onlara sadece iyi vakit geçirtmeyi ve okuma alışkanlığı 

kazandırmayı amaçlamamıştır. Bunların yanında onların gelişimlerine de katkıda 

bulunmak için; ülkelerini, dillerini tanıyıp sevmelerini; toplumda yaşananlara karşı 

kayıtsız olmamalarını, nazik ve düşünceli olmalarını, çalışma, araştırma alışkanlığı 

kazanmalarını sağlamaya çalışmıştır. 

Bu sebeple İsmet Kür’ün romanlarındaki merkezî figürler, yaşıtları arasında 

özellikle okuma alışkanlıkları ve kendilerini ifade etmedeki becerileriyle göze çarpan 

çocuklardır. Ayrıca bütün romanlarında ülkemizin güzelliklerinden bahsettiği bölümler 

vardır. Fakat bunlar abartılı, hayalî güzellikler değildir. İsmet Kür çocukların aklını 

hayallerle doldurmayı değil, onların ülkelerini olduğu gibi tanıyıp sevmelerini ister. 

Okuyucunun dikkatini zaman zaman toplumdaki dengesizliklere çekmekten de geri 

durmaz, onları bu konular hakkında düşünmeye sevk eder. 

Bu romanların bir diğer özelliği de, çocuklar için kaleme alınmış olmalarına 

rağmen anne-babalar için de önemli mesajlar içermeleridir. İsmet Kür, çocuk 

yetiştirmenin doğru ve yanlış yollarını, çocuk yetiştirirken yapılan hataların muhtemel 

sonuçlarını kahramanları üzerinden anlatır.  
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Romanlar, eğitici özellikleri baskın olarak kaleme alınsa da birer edebî eser 

oldukları unutulmamıştır. Yazar, olay örgüsünü ve romanın doğal akışını bozmadan, 

sıkıcı olmadan eğitici olmaya çalışmıştır.  

Bu romanları, Prof. Dr. Mehmet Tekin’in “Roman Sanatı” isimli çalışmasında 

ortaya koyduğu şablon çerçevesinde,  hitap ettikleri yaş gruplarını esas alarak büyükten 

küçüğe doğru inceleyeceğiz. 

 

3.2.1. Karvera ve Karvera Nereye 

 

“Karvera” ve “Karvera Nereye” romanları özellikle Meksikolu bir çocuğun 

öyküsünü anlattığı için dikkat çekicidir. Olay örgüsü Meksiko’da geçse de roman, 

çocukluktan gençliğe adım atan birinin kendisiyle, ailesiyle ve çevresiyle yaşadığı 

çatışmalar üzerine kurulu olduğundan evrensel bir öykü anlatır. Yazar bu durumu 

“Karvera” romanının arka kapağında yer alan ; “Kitabımızın kahramanı Carvera 

Meksikalı bir delikanlı… Ne var ki dünyanın herhangi bir yerinde yaşamış ya da 

yaşamakta olan her genç, Carvera’nın serüvenlerinde mutlaka kendini bulacaktır. Siz de 

sevgili dostlar aynı yaşlarda –belki biraz daha erken ya da daha geç- ama kesinkes 

Carvera’yla aynı yollardan geçtiniz, geçeceksiniz de… Örneğin, çevrenizle, ailenizle 

sürtüşmenin, onlara kendinizi kabul ettirmenin sıkıntılarını aynı zamanda aile 

mutluluklarını da yaşadınız. İlk aşkın coşkusunu, ilk kıskançlığın burukluğunu, acılarını 

tanıdınız. Okul arkadaşlarınızla anlaşmanın tadını, ters düşmenin tatsızlığını da 

yaşadınız. Kısacası dostlarım, “Karvera” da onun serüvenlerini okurken, biraz aynaya 

bakar gibi olacaksınız” (Kür, 2003a) cümleleriyle ortaya koyar. 

İsmet Kür, öykünün evrenselliğinden söz ederken çoğunlukla haklıdır. Gerçekten 

Carvera’nın çocukluktan gençliğe geçiş süreci bir gelişim evresi olduğu için evrenseldir. 

Romanın başkahramanı Carvera’nın, diğer karakterlerin de sık sık dile getirdiği gibi, 

olağan üstü bir çocuk olması da yazarın “Kısacası dostlarım, “Karvera” da onun 

serüvenlerini okurken, biraz aynaya bakar gibi olacaksınız.” (Kür, 2003a) cümlesini 

biraz geçersiz kılar.  

Karvera ve Karvera Nereye romanları, kronolojik olarak birbirinin devamı 

oldukları; aynı kahramanlar çerçevesinde aşağı yukarı aynı mekânlarda şekillendikleri 
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için ikisini ayrı ayrı incelemek tekrara düşmemize sebep olacaktır. Bu nedenle bu iki 

romanı birlikte incelemeyi daha uygun bulduk. 

 

3.2.1.1. Kimliği 

 

“Karvera” romanı: 

1. Baskı, Bu Yayınevi 1999 

2. Baskı Bu Yayınevi 2003 

. 

“Karvera Nereye” romanı:  

1. Baskı, Bu Yayınevi 2001 

2. Baskı, Bu yayınevi 2005 şeklindedir. 

 

3.2.1.2. Özeti 

 

Karvera romanı, Carvera on yedi yaşındayken başlar fakat geri dönüş tekniğiyle, 

kahramanın ilkokul beşinci sınıfından on yedi yaşına kadar olan dönemini anlatır. 

Carvera son derece sıra dışı bir çocuktur. Onun en belirgin özelliği okumaya olan 

olağanüstü düşkünlüğüdür. Yalnızca çok okumakla kalmaz, çok faydalı ve seçkin 

eserleri, anlayarak ve özümseyerek okur. Öğretmeni Carvera henüz on üç yaşındayken 

onun bu özelliklerini şu cümlelerle anlatmıştır: 

“Öğretmen bu kitabı verirken, ‘Senin yaşındaki herhangi bir çocuğa bu kitap ağır 

gelir,’ demişti. ‘Ama sen birinci sınıfta benim elime geldiğinde okumayı çoktan 

öğrenmiştin. Önceleri annenin sana okuduğu daha sonra köyümüzün kütüphanesinden 

alıp okuduğun tüm kitaplar da hep yaşının üstünde, kimileri çok üstünde olan 

kitaplardı… Ve hep bu böyle sürüp gitti… Sanırım ve umut ederim ki bu hep böyle 

sürüp gidecek. (…) 

Sana verdiğim her kitabı, kitabın hakkını vererek okudun Carvera. Biliyorsun 

birçoğunun üstünde konuştuk tartıştık. Senin yaşında bir çocuk için… Ne senin yaşında 

canım pek çok lise öğrencisi için bile olağan üstü bir anlayışın var” (Kür, 2003a: 29).   



 110

Okuma tutkusunun yanında Carvera’nın yaşamına yön veren bir diğer tutku da 

yazmaktır. Çok olgun bir düşünce yapısına sahip olan Carvera düşüncelerini ve 

duygularını kâğıda dökmekten büyük zevk alır. Üstelik bu konuda da çok başarılıdır. 

(Kür, 2003a: 29 )   

Neredeyse bütün enerjisini okumaya veren Carvera’nın hayali elbette eğitimini 

tamamlamaktır. Fakat bir boğa yetiştiricisi olan babası Paul onun ortaokula gitmesine 

bile karşıdır. Babasının Carvera’dan beklentisi kendi işini sürdürmesidir.  

Sert tabiatı ve inatçılığından dolayı “Boğa” lakabıyla anılan Paul’un okulla ilgili 

düşüncelerini yazar; “Önce paramız yok zaten… Ama Karun kadar zengin olsam gene 

de okutmam oğlumu… Okumak zaman yitirmekten başka nedir ki? Hayata geç 

başlamak… Aile kurmakta gecikmek… Hem okuyanların başı göğe mi eriyor kuzum?... 

Al işte memurlar… Öğretmenler, benim kadar bile kazanmıyorlar… Üstelik bir çeşit 

köle onlar… Miskin, pısırık… Emir kulları” (Kür, 2003a: 20) cümleleriyle anlatır. 

Boğa Paul’un bu tutumu elbette baba oğul arasında sürekli bir gerginliğe sebep 

olur. Fakat bu patlamalar yaşanan, iki tarafın birbirine bağırıp çağırdığı bir gerginlik 

değildir. Carvera saygılı bir çocuktur. Paul de biraz sert ve alaycı olsa da sürekli bağırıp 

çağıran bir adam değildir. İlk bakışta evde uyum ve mutluluk vardır. Fakat baba oğul 

arasındaki bu gerginlik, nispeten birbirlerine soğuk ve uzak davranmalarına sebep olur. 

Baba oğul arasındaki bir diğer gerilim de Paul’un işinden kaynaklanır. Carvera 

çevresindeki bütün canlılara sevgi ve merhametle yaklaşan duygusal bir çocuktur. 

Babasının yetiştirdiği boğalara karşı da sevgi doludur. İlk çocukluğunda babasının işi 

üzerine fazla düşünmez Carvera, onun köyde sevilen ve saygı duyulan bir adam 

olduğunu bilmekle yetinir. Daha sonraları babasının boğaları kimler için yetiştirdiğini 

sorduğunda annesi Margaritta’nın yaşadığı sıkıntı sonradan olacakların habercisi 

gibidir:  

“Oğlunun ne kadar yufka yürekli olduğunu, üstelik hayvanların tümünü de ne 

kadar çok sevdiğini bilirdi. Bu koca hayvanları, sinekleri, fareleri bile sevdiğini… 

Boğaların matadorlar tarafından alındığını, yüzlerce, binlerce seyircinin alkışları 

arasında, işkenceyle öldürülmek için alındığını bu yüzde söyleyemedi oğluna… Ama 

mademki öğrenmek istiyordu ve de öğrenmek en doğal hakkıydı, öğrenmeliydi… 

Ama… bu hayvan delisi çocuk, durumu öğrendiğinde ya babasından nefret ederse ?... 
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Yok canım neden etsin?... Babasının yaptığı yasa dışı bir iş değil ki … Hem akıllı bir 

çocuktur Carvera… Olgun çocuktur… 

-Öğrenmeyi çok istiyorsan babana sor” (Kür, 2003a: 15). 

Paul’un bu duruma yaklaşımı ise karısından bambaşka olur. Ona göre oğlu bir 

erkek için fazla duygusal ve yufka yüreklidir. Bundan bir an önce kurtulması gereklidir. 

Carvera’ya uzun uzun anlatmak yerine onu boğa güreşine götürmeye karar verir. 

Böylece çocuk hem babasının ne iş yaptığını iyice anlayacak hem de kırılgan yapısından 

kurtularak gerçek bir erkek olma yoluna girecektir (Kür, 2003a: 15–16). 

Oğlunu boğa güreşine götürürken Paul kararlı görünse de aslında içten içe 

tedirgindir. Onun yaşadığı sıkıntıyı yazar şu cümlelerle okuyucuya yansıtır: 

“(…) Babayı durgunlaştıran da gece yatağına girdiğinden beri yaşadığı iç 

çekişmesiydi. Evet, Carvera, erkek çocuğa yakışmayacak kadar sessiz aynı zamanda 

yufka yürekliydi. Bu halinden bir an önce kurtulması, yaşamın iniş çıkışlarına ayak 

uydurması şarttı. Kitaplardan da kurtulmalıydı… Ama karısının sözlerini de atamıyordu 

kafasından. Carvera’nın yaradılışı ve boğa güreşini görünce yaşayacağı dehşet hakkında 

söylediklerini… 

Plaza de Toros’a yaklaştıkça bu düşünceler yüreğini daha da sıkmaya başladı. 

Belki biraz da korku vardı bu sıkıntıda… ‘ Ya çocuk gördüğü manzara karşısında 

fenalaşırsa? Ya benden nefret ederse” (Kür, 2003a: 21). 

Boğa güreşi başlayınca Paul’un korkuları bir dereceye kadar gerçek olur. Yaşadığı 

deneyim Carvera açısından oldukça sarsıcı olacaktır. Yazar Carvera’nın güreş 

esnasındaki tepkilerini şöyle ortaya koyar: 

“Carvera, dikkatle izlemesine karşın hayvanın bedenine saplanmış okları bir 

zaman fark etmedi. Sonra yere akan kanı görünce ayıldı sanki. 

- Baba, dedi dehşetle. Bu kanlar hayvandan mı akıyor?... Ellerindeki o şişleri 

boğaya mı saplıyor pikadolar? 

Baba ses çıkarmadı. Carvera ayağa kalkmış, durumu saptamaya çalışıyordu. 

Hayvana eziyet edildiğinden emin olunca, bütün gücüyle haykırdı: 

- Spor değil bu, canavarlık!... Canavarlık!...  

Halkın alkışları ve ‘bravo’ sesleri öyle büyük bir gürültü yaratıyordu ki, çocuğun 

bu feryadını, babasından ve yakın çevresinden başka kimse duymadı. 
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- Polis yok mu burada, hayvana yapılan işkenceyi durduracak kimse yok mu? Bu 

canavarları… Canavarları… 

Carvera’nın her tarafı öylesine titriyor, sesi hıçkırıklarla öylesine boğuluyordu ki, 

tümcesini tamamlayamıyordu. Yüzünü elleriyle örtmüş, avaz avaz ağlıyordu şimdi. Bir 

an ellerini çekti gözlerinden, alana baktı. Tam o sırada, matador ince kılıcını hayvana 

saplıyordu. 

Carvera yerinden fırladı; oturanların ayaklarına basarak, oradan ayrılmaya 

çalışıyordu. 

Paul de kalktı, ne yapacağını, ne söyleyeceğini ilmez halde oğlunun peşinden 

koştu” (Kür, 2003a: 24–25). 

Bu durum baba- oğlun arasının daha da açılmasına sebep olur. Carvera, yaşadığı 

bu deneyimden sonra hem içinde yaşadığı dünya hakkında hem de babası hakkında 

şüpheye düşer. Aile ilişkilerinde daima nazik olan ve anne- babasına karşı saygısızlık 

etmeyen Carvera babasına karşı tepkisini önce büyük bir suskunlukla ifade eder. 

Sonrasında ise babasına neden bu işi yaptığını sorar. Paul küçükken babasını 

kaybettiğini ve hayat şartları öyle gerektirdiği için bu işi yaptığını anlatır. Paul’un 

mesleği hakkında bir seçim yapma şansı hiç olmamıştır (Kür, 2003a: 26). Fakat Carvera 

babasının o günlerde yaşadığı çaresizliği anlamaktan çok uzaktır. İçten içe babasını 

suçlamaya devam eder. Ayrıca okulunun ve ailesinin dışındaki dünya hakkında ne kadar 

az şey bildiğini fark eder. Dışarıdaki dünya son derece karışık ve acımasızdır. 

Çok sinirlenen Carvera ertesi gün okula gitmeyi reddeder. Okula gitmeme sebebi 

hakkında annesine “Arkadaşlarımdan utanıyor olabilirim” (Kür, 2003a: 26) diye 

açıklama yaparak babasının yaptığı işten utandığını itiraf eder. Her zaman rahatça içini 

açtığı her konuda desteğine güvendiği annesi sert tepki gösterince Carvera bu konuyu 

en azından görünüşte kapatır. Ama kafasında bir sonuca bağlayamaz her zamanki gibi 

kitapların sığınır. O sıralarda on üç yaşında ilkokul son sınıfta olan Carvera ortaokula 

devam etmeyi çok daha fazla istemeye başlar ve kendi kendine çok önemli bir karar alır. 

Ne olursa olsun babasının işini yapmayacak, bu işkencenin bir parçası olmayacaktır 

(Kür, 2003a: 30). Fakat babasının bu mesleği seçerken yaşadığı çaresizliği anlamayan 

Carvera, benzer bir durumda kalınca, bu kararından vazgeçecek ve babasının işini 

sürdürecektir. 
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Paul’un oğlunun okumasına, kendisininkinden farklı yumuşak tabiatına bu kadar 

tepki göstermesinin altındaki en büyük sebep gururudur. Oğlunun kendisinden farklı 

olmasına tahammül edemez. Çünkü bilinçaltında Carvera’nın kendisinden uzaklaşınca 

artık onu beğenmeyeceğini, takdir etmeyeceğine inanır. Biricik oğlunun kendi yaşam 

tarzından bambaşka bir yaşam tarzını benimsemesi Paul’e ağır gelir. Onun kahramanı 

olmamaya dayanamaz.  

Romanın başında Paul’ün konuşmalarında sezilen bu durum Paul hastalanıp da 

çevresine ördüğü duvarlar zayıflamaya başlayınca düşüncelerinde çok açık şekilde 

görülür. Karısının düşünce tarzına, oğlunun okuma arzusuna aşağılamayla karışık bir 

alayla yaklaşan Paul’un aslında aşağıladığı kendisinden başkası değildir  

(Kür, 2003a: 156).  

Oğluna karşı sert bir tavır sergileyen Paul bu davranışlarıyla Carvera’yı babası ve 

seçtiği yaşam tarzı arasında seçim yapmaya zorlar. Bu durumu Carvera ortaokula 

başlayınca açıkça görürüz. Çocuğun okula gitmesine engel olamayan Paul, onun her 

gün okuldan sonra iki saat ve hafta sonlarında kendisine yardım etmesini şart koşar 

(Kür, 2003a: 33). Onun bu davranışının altında yaran sebebi yazar şöyle anlatır: 

“(…) Çok seyrek de olsa hayvanlarla olmaktan keyiflendiği bile oluyordu. Oğlunu 

böyle görmekten Boğa Paul de keyifleniyordu. Ne ki bu işin onu keyiflendiren yönü 

başkaydı: ‘ Bu gidişle nasıl olsa kötü karne getirecek, böyle olunca da, oğlumu okuldan 

almama kimse ses çıkaramayacak,’ diyordu kendi kendine” (Kür, 2003a: 34). 

Paul bu konuda büyük hayal kırıklığına uğrar, çünkü Carvera her şeye rağmen 

sınıf birincisi olmayı başarmıştır. Arkadaşları, oğlunun başarısı için onu tebrik ettikçe 

Paul’un sıkıntısı ve kızgınlığı da artar. Onun öfke ve inadını İsmet Kür, şu cümlelerle 

okuyucuya aktarır: 

“- Şunu iyi bilin ki komşular oğlum iyi okuduğu için ne mutluyum, ne de kendimi 

şanslı buluyorum.  

(…) 

- Para işini çözümledik diyelim… Zaten asıl sorun o değil… Okumanın, hele o 

kadar uzun boylu okumanın hiç gereği yok, anlamı da yok bence… 

Gürültülü bir kahkaha attı Paul: 
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- Ders çalışmasın diye neler yapıyorum bilseniz… Dedi ve durumu hayli 

abartarak sürdürdü sözü: 

- Her akşam, okuldan gelir gelmez işe koşuyorum keratayı. Yorgunluktan pestili 

çıkıncaya kadar çalıştırıyorum. Nerede, ne zaman hazırlıyor derslerini anlamıyorum” 

(Kür, 2003a: 35). 

Carvera’nın ortaokul yılları, beklendiği gibi çok başarılı devam etmektedir. Bu 

yıllar içinde Carvera’nın hayatındaki en önemli insanlardan biri öğretmeni Luisa’dır. 

İlkokul öğretmeni olan Luisa, daha sonra da köyde yeni açılan ortaokulda Ana Dil 

derslerini vermiş böylece, köyden ayrılana kadar Carvera’nın yaşamının önemli bir 

parçası olmuştur. 

Luisa’nın, Carvera için önemi, her alanda kendisini destekleyen bir öğretmenden 

çok ötedir. O aynı zamanda Carvera’nın ilk aşkıdır. 

Carvera orta ikinci sınıfta, bir arkadaşının; “Senin Luisa’ya aşık olduğunu çoktan 

beri biliyorum” (Kür, 2003a: 40), demesi üzerine duyguları hakkında düşünmeye başlar. 

Okula başladığı günden beri Luisa’ya hayrandır. Büyüyüp çocukluktan gençliğe doğru 

yol alırken Luisa’ya karşı hisleri de derinleşmeye başlamıştır. Yazar onun hislerini 

okuyucuya; “ Alfred’in dediğini de yaptı, yatağına erken girdi, Luisa’yı düşünmeye 

başladı. Sesi… gülüşü… yürüyüşü… konuşması… Her haliyle olağan üstü bir kadın… 

O geceye kadar Carvera, öğretmenini birçok kez düşünmüş, her hâliyle gene 

olağanüstü bulmuş ve her seferinde düşüncelerini, ‘Ne olağanüstü insan’ diyerek 

noktalamıştı. İlk kez o gece ve hiç ayrımında olmadan, insan değil de kadın sözcüğünü 

kullanıyordu. 

Carvera o gece her zamankinden biraz daha geç uyudu. Düşlerinde hep Luisa’yla 

beraberdi. Düşlerinde hep Luisa’yla beraberdi. Birlikte tepelere tırmandılar, düzlükte el 

ele koştular… Kır çiçekleri arasında oturup kitap okudular” (Kür, 2003a: 41–42) 

cümleleriyle anlatır. 

Bu ilk aşk Carvera’nın hayatında pek çok yeni sevinç ve hüznü beraberinde 

getirir. Aşkın yarattığı coşku onu içten aydınlatmış gibidir. Eskisinden daha mutlu ve 

heyecanlıdır. Görünüşüyle de daha çok ilgilenmeye başlar. Günlük işlerine karşı 

kayıtsızlaşır, hayal dünyasında yaşamaya başlar (Kür, 2003a: 42–43). 
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Bu ilk aşk Carvera’ya sadece mutluluk getirmez. Bir anlamda çocukluktan 

sıyrılmaya başlamasını simgeleyen aşkı, beraberinde kıskançlık ve ümitsizlik gibi ilk 

aşkını yaşayan her çocuğun az- çok tattığı duyguları da getirir ( Kür, 2003a: 42–43). 

Carvera, bu yaşadığı karmaşaya gömüldükçe, onu içinde tutamaz hâle gelir. Tüm 

yaşadıklarını “Böyle Bir Aşk” adını verdiği uzun hikâyesinde anlatır. Duygularını 

böylece kâğıda dökmek Carvera’yı bir dereceye kadar rahatlatsa da, duygularını 

gerçekten anlamasında, köyün en sevilen ve sayılan kişisi Altın Baba ile yaptığı 

konuşma belirleyici olmuştur. 

Altın Baba, çok okuyan, çok düşünen tecrübelerini insanlara yardım etmek için 

kullanan yaşlı bir adamdır. Herkes tarafından çok sevilse de Carvera için ifade ettiği 

anlam çok daha fazladır. Carvera daha çocukken, sık sık Altın Baba’yı ziyaret etmeyi 

alışkanlık haline getirmiştir. Onun zengin kitaplığından faydalanmak Carvera’nın 

önünde yeni ufuklar açar. Ayrıca Altın Baba’nın evi, babasının alaylarından ve 

azarlarından uzak rahatça okuyabileceği ve konuşabileceği bir sığınaktır Carvera için 

(Kür, 2003a: 71). 

Kendi duygularının iniş çıkışlarıyla bunalan Carvera sonunda bu konuda Altın 

Baba ile dertleşmeye karar verir. Carvera’yı bunalıma sokan duyguların aşk değil 

hayranlık olduğunu Altın Baba, kolayca açıklar, duygularının böylece çözümlenmesi 

Carvera’yı bir taraftan rahatlatırken bir taraftan da üzmüştür (Kür, 2003a: 70–71). 

Luisa’ya karşı böyle derin duygular beslerken, Carvera henüz on beş yaşındadır 

ve bir de kız arkadaşı vardır. Sınıflarına sonradan katılan bu kız güzelliğiyle bütün ilgiyi 

üzerinde toplar. Arkadaşları ona Lolita demeye başlarlar gerçek adı unutulur. Lolita ve 

Carvera arasındaki arkadaşlık Lolita’nın ısrarıyla oluşur ve şekillenir. Fakat Carvera, 

hiçbir zaman Lolita’ya karşı derin bir bağlılık hissetmemiştir.  

Lolita, Carvera’nın yaşamında ve düşünce dünyasında fazla yer kaplamamış, onun 

üzerinde derin izler bırakmamıştır. Yazar, bu karakter aracılığıyla hem ergenlik 

döneminde kız-erkek ilişkilerini incelemiş hem de yanlış eğitimin sonuçlarının ne kadar 

yıkıcı olabileceği üzerinde durmuştur. 

İsmet Kür’e göre ergenlik yıllarında yaşanan aşklarda cinsellik de bu çocukların 

hayatına yavaş yavaş girmeye başlar. Yazar, gençlerin cinsellik konusunda dikkatli ve 

sorumluluk sahibi olmalarını, heyecanlarının değil mantıklarının sesiyle hareket 



 116

etmelerini ister ve bu konudaki doğru davranışı okuyucusuna Carvera’nın Lolita’ya 

davranışları aracılığıyla anlatır: 

“- Şimdi bunu bırak da beni dinle sevgilim. Mademki benimle mutlusun, o halde 

tam anlamıyla… sevgilim. Ben henüz kimseyle olmadım. Biliyor muydun bunu? 

- Nasıl bilebilirim sevgilim? 

- Seni seviyorum. Bu aşk ne kadar gerçektir bilmiyorum… Ama seviyorum… Ve 

kesinlikle biliyorum ki… bu aşk gerçek olsun olmasın, bundan sonra kimseyi seni 

sevdiğim gibi, seni sevdiğim kadar sevemem. Seni istediğim kadar isteyemem kimseyi. 

Ve ilk kez seninle olmak istiyorum. Sevdiğim adamla… Sen de beni istiyorsun, 

biliyorum. 

Kızın sesi, genç adamın kanını tutuşturacak kadar etkili. Genç adam sarhoş gibi… 

Kısa bir süre…  Sonra büyük bir çaba harcayarak doğruluyor… Zorla ayağa kalkıyor… 

Gene büyük bir çaba harcayarak doğruluyor… Zorla ayağa kalkıyor… Gene büyük bir 

çaba ile ve boğuk bir sesle: 

- Lolita, sen bunalım geçiriyorsun. Ruhsal bir bunalım. 

- Evet, biliyorum. Ama bu isteğin bununla ilgisi yok. Seni seviyorum. 

Uzun ve çetin bir iç savaşım… Carvera iyice yorgun; 

- Hayır Lolita… Hayır… Kesinlikle hayır! Olmaz… Olmaz Lolita! Olamaz”  

(Kür, 2003a: 67-68). 

Carvera’nın, bu konudaki tutumu daha sonra Altın Baba tarafından övülmüş, 

doğru davranışın bu olduğu tekrar vurgulanmıştır (Kür, 2003a: 70). 

Ortaokulun son senesinde okula devam edebilme ümitleri tükenirken Luisa 

yapılacak burs sınavını ortaya atar ve Carvera’nın bu sınava hazırlanmasına destek olur. 

Bu sınava babasından gizli girmesi gerektiğini de çocuğa şu sözlerle anlatır: 

“- Kararım şu: Her şeyi babandan gizli yürüteceğiz, Ne sınava girişinden haberi 

olacak ne de okula gidişinden. 

Başından beri çocuğun kafasında, mutluluğunu gölgeleyen ‘Ya babam?’ sorusuna 

yanıt gelmişti nihayet. 

- Biliyorum, hiç doğru bir davranış değil bu… Ne ki, bu durumda bir 

zorunluluk… Bir yanda olağan üstü bir gencin geleceği söz konusu, öbür yanda 

çocuğunu okutmamak için direnen bir baba… Üstelik babanın bu direnişinin hiç mi hiç 



 117

nedeni yok.. Biliyorsun çok dil döktük babana… Çok yalvardık annenle birlikte… ‘ 

Cebinden tek kuruş çıkmayacak Paul Baba…’ dedik. Karşılık olarak beni kovmaktan 

beter etti” (Kür, 2003a: 77). 

Yaşadığı gerginlik ve büyümenin verdiği sıkıntılar içerisinde Carvera burs 

sınavına girer ve sınavı kazanır. Bu Carvera’nın hayatında o zamana kadar yaşadığı en 

önemli dönüm noktasıdır. Babasının okul için evden ayrılmasına izin vermeyeceğini 

bilen Carvera, bir mektup bırakarak sabaha karşı evden ayrılır (Kür, 2003a: 80-81). 

Carvera, babasını bir daha ancak ölmek üzereyken görür, fakat babası onu affetse 

de o kendini affedemeyecektir. Mektubun anne ve babasında uyandırdığı duygular 

birbirinden çok farklı olmuştur. Paul oğlunun böyle çekip gitmesini, büyük bir 

saygısızlık olarak görür (Kür, 2003a: 100–101). Margaritta ise oğlundan ayrıldığı için 

üzgün olmakla beraber, Carvera kendi yolunu seçecek kadar cesur olduğu için onunla 

gurur duyar. Çocuğunu çok iyi tanıyan Margaritta olayların bu şekilde gelişeceğini 

zaten tahmin etmektedir. Onun bu konuyla ilgili duygularını yazar şu cümlelerle dile 

getirmiştir: 

“Bu gün köyden ayrılacağını öğretmeninden başkası bilmiyordu. Ama Margaritta 

sonucun böyle olacağını çoktan anlamıştı. (…) Oğlunun geleceği için hazırladığı planın 

ne olduğunu kesin olarak bilmemek (onu) çok rahatsız ediyordu. Hiç soru sormamıştı 

ona. Çünkü oğlu kendinden gerçeği saklarsa, gideceğini söylemezse, çok kırılacağını 

biliyordu. Doğruyu söylemesinden, ‘Gidiyorum anne’ demesinden de korkuyordu. 

Kocasına durumu haber vermeyeceğini, böylece suç işlemiş olacağını düşünüyordu 

kadın. Bu yüzden çok karmaşık, çok tedirgin günler geceler yaşamaktaydı. 

Peki, ya Carvera ‘Okumaktan vazgeçtim anne, Mexico City’ye gitmiyorum’ 

derse? Annenin en çok korktuğu bu olasılıktı belki de… Okumaktan vazgeçip köyde 

kalırsa, oğlunun ne kadar mutsuz olacağını iyi biliyordu çünkü” (Kür, 2003a: 83). 

Evden ayrılıp Mexico City’deki yatılı okula başlamak Carvera’nın hayatını 

tümden değiştirir. Carvera’nın hayatında artık yeni bir dönem başlamıştır. 

Küçük bir köyde sınırlı imkânlarla büyüyen Carvera ilk bakışta okulu çok lüks ve 

rahat bulur. Fakat her şeye rağmen ilk günlerde evine büyük özlem duyar. O kadar ki 

zaman zaman okuldan ayrılıp evine dönmeyi bile düşünür (Kür, 2003a: 88). Bu 

duyguları bir süre sonra değişir ve Carvera yeni okuluna uyum sağlar. Kısa zamanda 
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zeki, çalışkan ve saygılı bir öğrenci olarak öğretmenlerinin gözüne girer. Bu kadar 

sivrilmesi sonucunda okulda daha önce farkına varmadığı sınıf ayrımı su yüzüne çıkar 

ve Carvera kendisini yeni bir çatışmanın ortasında bulur. Onun içine düştüğü bu durumu 

yazar şu cümlelerle anlatır: 

“Çok kısa zamanda öğretmenlerin çok sevip saydığı bir öğrenci haline gelmesi, 

‘kimilerini’ çok rahatsız ediyordu anlaşılan. Onların böyle saldırgan ve de acımasız hâle 

gelmeleri için bir aşka neden bulamıyordu Carvera. Üstelik bu ‘kimileri’ sınıfın 

elebaşları, sınıfta hatta bir miktar da okulda egemenlik kurmuş kişilerdi. İşe, Carvera’ya 

selam vermemek, onun selamını almamakla başlamışlardı. Bir süredir de sözle rahatsız 

ediyorlardı: ‘ Dün köyden geldi bu gün kendini bir şey sanmaya başladı. Salak, bilmiyor 

ki öğretmenlerin kendisine ilgi göstermesi, ona acıdıkları içindir. Köyden gelmiş bir 

zavallı fakir çocuk… İlk zamanlar ben de acıyordum, ama bu salak böyle şımarınca…’ 

‘Zavallı pek görgüsüz!’ ‘ Ömründe köyünden dışarı çıkmamış ki…’ ‘Ülen ne haddine 

senin, bizim gibi görgülü şehir çocuklarıyla boy ölçüşmeye kalkmak…’ ‘ Köylü parçası 

işte, ne olacak.’  ‘ Sofrada bir de çatal bıçakla yemek yemeğe kalkmıyor mu?... Güler 

misin ağlar mısın haline…’ ” (Kür, 2003a: 111). 

Kendisini incitmek için söylendiğini bilse de Carvera bu sözlere aldırmazlık 

edemez bu yaklaşım onu çok sinirlendirir ve üzer. Fakat bu sözler davranışlarında bir 

değişikliğe sebep olmaz. Carvera, sinmediği için diğer çocukların davranışları da 

sertleşmeye başlar. Aşağılayıcı cümlelere, yanlışlıkla olmuş gibi çarpmalar, çelme 

takmalar da eklenir. Carvera, bir çözüm arayışına girer. Sınıf arkadaşlarının kendisinden 

istediklerini yapmak, bir köşeye çekilip derslerde elinden geleni yapmamak ve okul 

başarısını düşürmek anlamına geldiği halde Carvera ne olursa olsun bunu yapmak 

niyetinde değildir. Arkadaşlarını şikâyet etmeyi kendisine yakıştıramayan Carvera 

derslerde parmak kaldırmayı bırakıp, sessiz ve sıkıntılı bir ruh haline bürünür  

(Kür, 2003a: 112–113). Fakat Carvera’nın başarısını sürdürmesi ve sınıf birinciliğinin 

en büyük adayı olması ortamın daha da gerilmesine sebep olur.  

Her zaman çevresine özen gösteren ve herkese sevgiyle yaklaşan Carvera için 

böyle bir ortamda bulunmak son derece zor olmaya başlamıştır. Sonunda bir gün bu 

çocuklar Carvera’yı okul koridorunda yakalar ve sıkıştırırlar: 

“- Seni aptal köylü çocuğu seni!... Sen kendini ne sanıyorsun be! 



 119

Carvera sakin ama kesin bir sesle: 

- Jacky, yakamı bırak, pişman olursun, dedi. Bu söze öğretmeni görmeyenlerden 

pek çoğu kahkahalarla güldüler, tabii Jacky de… Sonra: 

- Şu küstaha bak be, derken, Carvera’ya bir yumruk atmak üzere kolunu kaldırdı. 

Carvera, Jacky’nin yumruğunu havada yakaladı, incecik bedeninden beklenmeyen bir 

güçle bükmeye başladı. Jacky acıyla bağırdı: 

- Bırak kolumu, kıracaksın sersem! 

Carvera, Jacky’yi geriye itti. Oğlan yalpalayarak bir süre gittikten sonra, merdiven 

parmaklıklarına çarptı. Bu sırada Carvera, sakin bir yüzle çevresindeki çemberi yarıp 

geçerken, Öğretmen Manuel’le göz göze geldi” (Kür, 2003a: 115). 

Bu kavganın iki sonucu olmuştur. Bunlardan ilki edebiyat öğretmeni Manuel bu 

sahneye tanık olmasıdır. Manuel, duruma el koyar ve zorbalık eden öğrencilerle bu 

konuyu konuşur. Jacky ve arkadaşlarını yaptıkları şeyi düşünmeye davet eder. Fakat 

öğretmene yakalandıktan sonra gerçekten öz eleştiri yapan ve davranışından utanan tek 

kişi Grandy isminde bir çocuktur. Öğretmeninin isteği üzerine Carvera ile aralarında 

geçenleri uzun uzun düşünür. Sonunda onun başarısına karşı bu kadar tepkili oluşlarını 

okulda yarattıkları sınıf ayrımına bağlar. Grandy’nin Carvera’ya karşı şahsi bir 

kızgınlığı yoktur. Fakat köyden gelen, burslu okuyan bir çocuğun zengin çocuklarından 

daha başarılı olması, özellikle gruplarının lideri durumundaki Jacky için en büyük 

suçtur. Bu sınıf ayrımını Grandy öğretmeni Manuel’e şöyle anlatır: 

“- Sınıf ağaları mı demiştim?... Ha..evet… şey yani… Benim bugün taktığım bir 

ad bu… Yani… Açıklamaya çalışayım… Ancak… Kaygım şu: Bunları anlatmakla… 

Arkadaşlarımı gammazlamak gibi olur kaygısındayım… Ne ki bu ağalar arasında ben 

de varım. 

Sınıflarındaki, hatta okullarındaki sınıflaşmayı, sınıflandırmayı kısaca anlattı: 

Sınıflarda şöyle bir ayrım yapılmaktadır: Zengin aynı zamanda çalışkan olanlar…  

- Grandy bunlara ‘sınıf ağaları’ diyordu işte - on bir kişiydiler ve kendilerini ‘1. sınıf’ 

sayıyorlardı. 

Herkesin de, özellikle ‘alt sınıf’ diye adlandırdıklarının durumu kabullenmesini, 1. 

sınıfın isteklerine göre hareket etmelerini istiyorlardı. Bu alt sınıf öğrencileri, yani 

parasız yatılı, fakir öğrenciler, çalışkan olabilirlerdi, - zaten hemen hemen tümü de 
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öyledir - ama örneğin, sınıf birinciliğine soyunamazlar, hiçbir alanda ‘yıldız’ 

olamazlar… Hele derslerde ve sporda… Sosyal konularda da söz sahibi olamazlar” 

(Kür, 2003a: 125). 

Böylece Grandy haksızlığını anlar ve Carvera bir arkadaş ve müttefik kazanmış 

olur. Ayrıca onun ve arkadaşlarının düşünceleri okuyucuya açılır ve insanları kişisel 

özellikleri yerine ekonomik durumlarıyla değerlendirmenin ne kadar saçma ve yanlış 

olduğu vurgulanır. 

Bu kavganın ikinci sonucu ise Carvera’nın birden okuldaki burslu öğrencilerin 

sözcüsü ve lideri konumuna gelmesidir. Kavga okulda duyulunca kendileri de aynı 

zorbalıkla uğraşmak zorunda kalan burslu öğrencilerin gözünde Carvera’nın önemi 

birden artar. Diğer burslu öğrenciler Carvera’ya destek olmaya başlarlar  

(Kür, 2003a: 131). 

O zamana kadar sessizce ‘sınıf ağaları’na boyun eğen burslular Carvera’nın 

çıkışından sonra bu durumu değiştirmek için toplanırlar. Pek çoğu intikam peşindedir. 

Carvera’yı da davet ettikleri bir toplantı düzenlerler. Zengin çocuklarına karşı neler 

yapacaklarını konuşmaya başlarlar. Carvera’nın önünde iki seçenek vardır. Yıllarca 

yapılan haksızlıkların intikamını almak için parasız yatılılara önderlik yapmak ya da her 

şeye rağmen daha barışçı bir yol izlemek. Carvera, hiçbir zaman kavga taraftarı bir 

çocuk olmamıştır. Onun karakterinin mantıklı ve barışsever yönü burada da kendini 

gösterir ve Carvera bütün yaşadıklarına rağmen intikam peşindeki arkadaşlarına şunları 

söyler: 

“ - Özel bir nedeni yok canım. Sıramı bekledim. Neyse, ama beni ukala bulmayın 

olur mu? Konuşmaları dikkatle izledim. Hepinizin içi öfkeyle dolu… Ve hepiniz, 

onların güçlerini kırmak için bir başka güç oluşturmak istiyorsunuz. Yani, bundan böyle 

bizim sınıf iki düşman gücün, şu ya da bu biçimde çarpışacakları savaş yerine 

dönüşecek… Aynı sınıfta, iki ayrı topluluk bulunması da çok ters geliyor bana. Hele iki 

düşman güç… Korkunç değil mi arkadaşlar” (Kür, 2003a: 142). 

Carvera’nın bu tutumu ve Grandy’nin arkadaşlarıyla konuşması üzerine Jacky ve 

yanındaki birkaç kişiye rağmen okulda olaylar büyümez, tersine yatışmaya başlar. 

Olayların yatışmasında öğretmen Manuel’in de katkısı büyüktür. Son derece aklı 

başında bir insan olan Manuel, öğrencilerine sevgi ve saygıyla yaklaşan çok başarılı bir 
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öğretmendir. Okula gelişinden bir süre sonra Carvera için neredeyse eski öğretmeni 

Luisa’nın yerini alır. Önce Grandy’le yaptığı konuşma, sonra da okulun hazırladığı 

tiyatro oyununun iki başrolünü Jacky ve Carvera arasında paylaştırması çocukların 

arasındaki gerilimi azaltır. Sonunda karneler dağıtılıp sınıf birincisi açıklanmadan önce 

Carvera, Jacky’le konuşur. Konuşmaya başlamadan önce de eğer tiyatro çalışmalarında 

birbirlerini daha yakından tanımamış olsalar böyle bir konuşmayı asla yapmayacağını 

belirtir (Kür, 2003a: 237). Böylece gençler birbirlerini sevmeseler de en azından iletişim 

kurarak birbirlerine saygı duymayı öğrenirler. Okul birinciliğini ve para ödülünü 

Carvera aldığı halde okulda olay çıkmaz. Carvera’yı tebrik eden Jacky üzgün olsa da 

artık Carvera’nın düşmanı değildir (Kür, 2003a: 240).  

Çocukların ve gençlerin yanlış davranışlarını, kötü düşüncelerini anlatırken bunun 

daima yanlış eğitimden kaynaklandığını açıklayan İsmet Kür, Jacky’nin bu zorba 

tavırlarını da babasına bağlar. Jacky’nin köylüleri aşağılayan tavrı ailesinin bu konudaki 

tutumunun bir yansıması gibidir. O köylülerin aptal, pis, kurnaz olduğunu söyleyen 

babasının cümlelerini olduğu gibi benimsemiştir (Kür, 2003a: 137–138). Ayrıca 

kendisini sürekli rekabete iten ve herkesten üstün olmasını bekleyen babasının sürekli 

itelemesi de Jacky’i başkalarının başarısını çekemeyen biri haline getirmiştir  

(Kür, 2003a: 237). 

Bütün zorluklarına rağmen lisede geçirdiği yıl Carvera’nın hayatının en güzel yılı 

olmuştur. Okuma yolunun açılması ve hayallerine yaklaşmak kadar o yıl hayatına giren 

Elif’in de bu konuda payı büyüktür.  

Carvera, Grandy sayesinde tanıştığı Elif’le çok çabuk arkadaş olur. Kısa süre 

sonra bu arkadaşlık yerini aşka bırakır. Ortaokul yıllarında yaşadığının aksine bu 

ayakları yere basan gerçek bir sevgidir. Elif de Carvera gibi yaşıtlarından daha olgun 

biridir (Kür, 2003a: 240). 

Elif olgun, çok düşünen, çok okuyan aklı kadar yüreğiyle de yaşayan bir kızdır. 

Bu açıdan Carvera’nın dengidir. Türk bir baba ve Meksikalı bir annenin kızıdır. 

Meksika’da yaşasa da Türklüğünden bir şey yitirmemiştir. Yazar onun aracılığıyla 

Kızılderili dili ile Türkçe arasındaki akrabalığa değinir. Okul tatile girince babasından 

hâlâ haber almamış olan Carvera, tatilini geçirmek üzere anneannesinin evine gider. 
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Elif, Carvera’yı ziyarete gittiğinde Carvera’nın dedesiyle kııl derili dili ve Türkçe 

arasındaki akrabalık üzerine sohbet ederler (Kür, 2003a: 246).  

Carvera ve Elif’in arkadaşlığı ilerledikçe gelecek planları da yapmaya başlarlar. 

Hayallerini gerçekleştirebilmek için önlerinde uzun bir yol vardır. Eğitimlerini 

tamamlamaları, hayatlarını düzene sokmaları için önlerinde neredeyse on yıl vardır. Her 

şeye rağmen, “Karvera” kitabının sonunda, kitabın başkahramanı Carvera’nın hayatı 

zirve noktasındadır. Okumaya devam etmek için önündeki engelleri aşmış, hayatının 

aşkıyla tanışmış ve arzu ettiği geleceği kurmaya başlamıştır. Önündeki yol hâlâ uzun da 

olsa, artık çizilmiştir. Babasının ilerleyen hastalığından haberi olmayan Carvera, ilk kez 

hayatındaki her şeyin yerli yerine oturduğunu düşünür. 

Fakat Carvera’nın hayatında bütün bunlar olurken babası hastalanmış, 

ihmalkârlığı ve doktora gitmeyi reddetmesi sebebiyle hastalığı iyice ilerlemiştir. Paul 

artık son günlerini yaşamaktadır. Kendi ölümüyle yüzleşen Paul’ün karakteri de hızla 

değişir.  

Karvera Nereye romanı babasının durumundan habersiz Carvera’nın bu iyimser 

günlerinde başlar.  

Babasının hastalığını öğrenmesiyle Carvera için güzel günlerin de sonu gelmiştir. 

Baba- oğul sadece birkaç günü birlikte geçirme fırsatı bulurlar. Paul oğluna yaptığı 

haksızlığı kabul ederek ondan af diler (Kür, 2005b: 56). Aralarındaki çekişme böylece 

sona erer. Ertesi sabah Paul ölür.  

Babasının ölümüyle Carvera’nın hayatında bir dönem kapanmıştır. Annesini 

yalnız bırakmak istemeyen Carvera, okulu bırakma kakarı alır. Bu konuda seçeneği 

olmadığına inanan çocuk, babasının yanında kendi geleceğini de kaybetmenin acısını 

yaşar. Onun içinde bulunduğu ruh halini yazar şu cümlelerle anlatmıştır: 

“ ‘Tabi ya… tabi’ dedi kendi kendine ‘ O yaşarken gömülmüş o adam benim… 

Üstünde yığılmış toprakların altında soluk almakta zorlanan… adam… ben; benim 

umutlarım, beklentilerim… Benim geleceğim… 

Her biri de capcanlıydı… kıpır kıpır … Ama hepsi babamla birlikte gömüldü” 

(Kür, 2005b: 63). 

Margeritta oğlunun okula dönmesi için elinden geleni yapar. Boğaları satıp koyun 

almaya karar verir. Böylece hayvanlara kendisi bakacak oğlu da okula dönebilecektir. 
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Carvera bu teklifi reddeder. Zaten son derece ahlaksız bir adam olan Colombo’nun 

Margaritta’ya göz diktiği anlaşılınca Carvera’nın annesini bırakıp gitmesi iyice 

imkânsızlaşır. Zaten, babasının ölümünden kendisini sorumlu tutan Carvera hiçbir şartta 

okula dönmeyi düşünmez. 

Bu bunalımlı günlerde Altın Baba ve Danny gibi dostları ailenin yanında olur ve 

az da olsa Carvera’nın kendisini toparlamasına yardım ederler. Bu arada okulların 

açılma vakti çoktan gelmiştir. Margaritta hastaneden aldığı bir raporla birlikte oğlunun 

durumunu anlatan bir mektubu okula gönderince Carvera okuma hakkını kaybetmekten 

kurtulur. Fakat o eski hayatıyla ve okuluyla bütün bağlarını koparma derdindedir. 

Carvera’daki bu değişimi yazar; “ Yaşamında hiç beklemediği bir dönemin başladığını 

kesinkes kabullendiği o günden sonra Carvera, özellikle de iç dünyası tümden değişti. 

Yitirdiği umutlar yerini, korkunç bir boşluğa bırakmıştı. Bir boşluğu yaşamak elbette 

kolay değildir… ama asıl zor olan bu boşluğu anıların dolduruvermemesi için genç 

adamın verdiği iç savaştı. 

İşe mektuplardan başladı. Postacının getirdiği her mektubu kimden geldiğine bile 

bakmadan un ufak ediyor. Ya da hemen küle çeviriyordu.(…) Geçmişini anımsatacak 

her şeye savaş açmıştı; o kadar ki Luisa’yla karşılaşmayı bile reddediyordu”  

(Kür, 2005b: 68) cümleleriyle okuyucuya aktarır. 

Artık hayatını boğa yetiştiricisi olarak kazanan Carvera o günlerde Bonito adlı 

çok güçlü ve güzel bir boğa alır. Sevdiği her şeyden uzaklaştığı bu dönemde bu boğaya 

sevgiyle bağlanır. 

Köye bir lise açılınca Margaritta ve Danny tekrar umutlanır fakat Carvera; 

“Babam bir gün demişti ki… Liseye gitmek istediğim günlerin birinde…(…) Çok iyi 

anımsıyorum şöyle demişti: ‘Aklından sil bu saçmalıkları oğlum, boğa eğitimcisi 

dediğin en çok ilkokul mezunu olur. Hadi biz göz yumduk ortaokul diploması olsun 

dedik… Ama lise diplomalı bir boğa bakıcısına uzayda bile rastlanmaz anladın mı?’  O 

zaman anlamamıştım, şimdi çok iyi anlıyor ve babama hak veriyorum”  

(Kür, 2005b: 99), sözleriyle okul konusunu tekrar kapatır. 

Margaritta bir trafik kazasında ölünce Carvera’nın hayatı tekrar tepe taklak olur. 

Annesini kaybeden Carvera çok daha büyük bir boşluk içine düşer ve içine kapanır. En 
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yakın dostları olan Danny ve Altın Baba’yla bile ilişkisini keser. Artık onun için 

tamamen karanlık günler başlamıştır (Kür, 2005b: 106- 107). 

Margaritta’nın ölümüyle Carvera’nın okula devam etmesiyle ilgili hiçbir engel 

kalmamıştır. Artık annesinin sorumluluğunu taşımayan çocuk istediği an okula 

dönebilir. İçten içe bu gerçeğin farkına varan Carvera büyük bir vicdan azabı yaşar. 

Neredeyse annesinin ölümünden de kendisini suçlamaya başlar. Okula dönmesi için onu 

ikna etmeye çalışan Altın Baba’ya okula gitmeyi hak etmediğini söyler  

(Kür, 2005b: 120). 

Zamanla Carvera biraz düzelmeye başlar. Bu iyileşme sürecinde Altın Baba’nın 

rolü büyüktür. Artık kıyafetleri eskiyip küçülmeye başlayan Carvera bir mart sabahı 

şehre inmeye karar verir. Uzun zamandır uzak kaldığı şehri gerçekten özlemiştir. 

Alışverişini yaptıktan sonra yolda, Grandy’nin eski kız arkadaşı Anjelica ile karşılaşır. 

İki eski arkadaş oturup konuşurlar. Anjelica Jacky’nin babasıyla evlenmiştir. Anjelica 

uzayan sohetlerine katılması için kocası Jeack’i yanlarına çağırır. Sohbetleri bütün gece 

sürer böylece bu zengin çift ve Carvera arasında sıcak bir dostluk oluşur. Carvera’nın 

özelliklerini oğlundan da çok dinlemiş olan Jeack ona tüm eğitim hayatını kapsayacak 

bir burs önerse de Carvera bunu reddeder (Kür, 2005b: 186). Bu cömert teklifi geri 

çevirme sebebini Altın Baba ve Danny’e şu cümlelerle anlatır: 

“- Ben de düşündüm ve aşımdaki devlet kuşunu kışkışlamaya karar verdim. 

Okumaya kesin karar vermiş olsam bile, ki henüz kesin bir karar vermiş sayılmam, 

bilirsiniz, işlerimi kendim yapmak isterim, sorunlarımı kendim çözümlemek… Hele de 

böyle tanımadığım, geçmişini bilmediği bir kişinin, hem de parasal yardımını almak… 

Üstelik bu yardımı kabul etmek özgürlüğümü yitirmek demektir. Naıl yaparım bunu” 

(Kür, 2005b: 193).   

Elif’in de yakın arkadaşı olan Anjelica bir süre sonra bu konuyu açar. Elif’in 

ailesiyle birlikte Türkiye’ye döndüğünü ve İstanbul’da yaşadığını anlatır. Carvera için 

kaybettiği sevgilisini anmak çok acı olmuştur (Kür, 2005b: 185). 

Bu karşılaşma ve dostluk farkında olmasa da Carvera’nın yalnızlığından sıyrılarak 

dış dünyaya açılmasına yardımcı olmuştur. 
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Bu karşılaşmadan kısa süre sonra Carvera, Elif’ten sevgi dolu bir mektup alır 

fakat yazdığı cevapta onun kendisinden tamamen ümidini kesmesini sağlamaya çalışır 

(Kür, 2005b: 200–209). 

Bütün bu olaylardan sonra Carvera kendisiyle bir hesaplaşmaya girer ve başından 

beri yaptığı hataları görür. Babasının ölümünün sorumluluğunu üstlenmenin, sonra aynı 

şeyi annesi için yapmanın ne kadar büyük hata olduğunu fark eder. Kendisini, 

okulundan, hayallerinden mahrum ederek cezalandırmak hem aşırı kibirli hem de 

çocukçadır. Carvera bu gerçekleri gördükten sonra hayatında yeni bir dönem 

başlayacak, o çocukluktan sıyrılıp gerçek bir yetişkin olma yolunda ilk adımı atacaktır 

(Kür, 2005b: 229- 232). 

Carvera, okuluna devam etmek için başvurur. Okula devam hakkı kazanır ama 

çok değerli bursunu kaybetmiştir. O da, çiftliği ve boğaları satıp eğitimine devam 

etmeye karar verir.  Bütün boğalarını satar, fakat çok sevdiği Bonito’yu arenada görme 

fikrine dayanamadığı için onu en sona bırakır. Sonunda onu da bir çiftçiye satar. 

Böylece köyüyle tüm bağını koparmış, yeni hayatına başlamaya hazırdır.  

Kısa süre sonra Bonito’nun arenaya çıkacağını öğrenir. Büyük bir üzüntüyle ona 

veda etmek için Danny’le birlikte arenaya gider. Dövüş sırasında Bonito matadoru çok 

zorlar, o kadar direnir ki sonunda insanlar ona tezahürat yapmaya başlarlar. Carvera, 

insanların çığlıklarına aldırmadan dövüş alanına iner. Bonito sahibini tanır ve ona 

saldırmaz. O boğaya yaklaşır ve Danny’nin “ Carvera nereye?” sorusuna aldırmadan 

uzaklaşır.  

 

3.2.1.3. Tertibi 

 

Karvera romanı 248 sayfa ve her biri kendi başlığını taşıyan otuz iki bölümden 

oluşmuştur. Bölüm başlıkları o kısımda anlatılanlar hakkında ipuçları verir.  Bölümler 

kısa tutulmuştur. En Uzun bölüm on yedi sayfa devam eden “Günler Geçtikçe” 

bölümüdür. Bu bölümleri sayfalarına göre söyle sıralayabiliriz: 

5-12 Carvera Büyürken 

13-20 Paul Babanın İşi 

21-32 “ Plaza De Toros” Yolunda 
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33-36 Sıkıntılı Günler 

37-50 Harika Bir Burs 

51-56 Böyle Bir Aşk 

57-60 Yoksa… Luisa da mı? 

61-72 Sürpriz Bir Teklif 

73-79 Luisa Köye Erken Dönüyor 

80-81 Carvera’dan İlk Mektup 

82-87 Ayrılık Sabahı 

88-95 İkinci Mektup 

96-105 Carvera’dan Üçüncü Mektup 

106-110 Margaritta’nın Sıkıntısı 

111-128 Günler Geçtikçe 

129-139 İki Toplantı 

140- 142 Parasız Yatılılar 

143-152 Polivera’nın Öyküsü 

153- 164 Köyde Neler Oluyor 

165- 167 Parasız Yatılıların İkinci Toplantısı 

168- 173 Karne Verilmeden 

174- 179 Soldakiler 

180- 182 Hekimlerin Dedikleri 

183- 186 Şaşırtıcı Olaylar 

187- 194 Kim Bu Elif? 

195- 207 Paul Direniyor 

208- 218 Carvera Sevdalanıyor mu? 

219- 220 Tiyatro Çalışmaları 

221- 235 Çanak Dedenin Çanakkale Serüveni 

236- 240 Ara Tatil Başlarken 

241- 243 Ödül Günü 

44- 248 Okullar Ara Tatile Girmiş 
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Karvera Nereye romanı ise 304 sayfa ve 33 bölümden oluşur. İlk kitapta olduğu 

gibi bölümler genellikle kısa tutulmuştur. Sayfalarına göre bölümler şunlardır: 

5-20 Carvera Çok Mutlu Ama? 

21- 22 Koca Paul- Boğa Paul- Baba Paul 

23-54 İlk Karşılaşma… Ve… 

55- 61 Koca Paul- Boğa Paul- Baba Paul 

62- 67 Carvera 

68- 70 Yeni Carvera 

71- 73 Rapor Gitti Ama 

74- 77 Kim Bu Adamlar 

78- 82 Merhaba Bonito 

83- 100 Aylardan Ekim 

101- 103 Danny’nin Aklına Gelen 

104 Karanlık Bir Akşamüstü 

105- 108 Ve… Sonra 

109- 124 Toparlanma Zamanı 

125- 131 Daha da Pekişen Dostluk 

132- 137 Kimi Zaman Geceler Ne Kadar Kısadır 

138- 145 Şehir Özlemi 

146- 155 Polis Kuşkulanmaya Görsün 

156- 193 Şakacı Başkent  

194- 196 Kentteki Bir Gün 

197- 226 Mektuplar 

227- 232 Hesaplaşma 

233 İkinci Mektup 

234 Şu Mektup Gelmese 

235- 239 Üçüncü Mektup 

240- 242 Çaresizlikler İçinde 

243- 251 Kent Yolunda 

252- 256 Anjelica’dan Carvera’ya 

257- 267 Mexico City’de Geceler Başkadır 
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268- 278 Beklenen ya da Beklenmeyen Mektup 

279- 283 Bonito Ne Olacak? 

284- 296 Eski Okulunda Yeniden 

297- 304 Carvera Nereye  

 

Görüldüğü gibi her iki romanda da bölüm uzunlukları işlenen konuya göre 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile okuyucunun, dikkati dağılmadan ve sıkılmadan 

çocuklar için uzun sayılabilecek bu romanları daha rahat ve kolay okuması 

hedeflenmiştir. 

 

3.2.1.4. Konusu 

 

Romanlar, Mexico City yakınlarında bir köyde doğup büyüyen Carvera isimli bir 

gencin, okuma ve hayatının kontrolünü ele alma mücadelesini anlatır. 

 

3.2.1.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı  

 

Her iki romanda da anlatıcı 3. tekil şahıstır. Bu sayede yazar karakterlere ve 

olaylara yukardan bakarak mesafesini korumuştur. Karakterleri daha gerçekçi kılmak ve 

okuyucuyla baş başa bırakmak için yazar mektup, iç monolog ve iç diyalog tekniklerini 

kullanmıştır. 

Carvera romanında, Carvera’nın Mexico City’deki okulunu anlattığı üç mektup 

Carvera’nın gözüyle 1. tekil şahıs anlatıcı ağzından kaleme alınmıştır. . Bu mektuplar 

Carvera’nın geleceğe yönelik hayalleri, ev özlemi gibi konuları içerse de asıl olarak 

yeni okulu hakkında hissettiklerini anlatır. Carvera Nereye’de ise Elif’in Carvera’ya 

yazdığı iki mektup onun gözünden ve yine 1. tekil anlatıcı ağzıyla yazılmıştır. Bu 

mektuplar, Türkiye hakkında pek çok bilgi içermenin yanında, Elif’in Carvera’ya olan 

sevgisini de anlatır. 

İlk kitapta iç monolog ve iç diyalog yöntemleri çoğunlukla fazla konuşmayan 

Margaritta ve Paul üzerinde kullanılmıştır.  Paul’ün sert ve katı tavırlarının altındaki 

tereddüdü ve güvensizliği yazar iç diyalog yöntemiyle anlatmıştır: 
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“Öylece kalakaldı bir zaman, orada taş gibi dururken tek isteği, karısını 

kucaklayıp koltuğa oturtmak… Onun dizlerinin dibinde ağlamak… Sonra aradan geçen 

bunca yıl için ondan af dilemekti.  Ona doğru ilk adımını atarken içindeki o zalim ses 

konuştu gene. ‘Dikkat Paul… Kendine gel, kendini bil… O hâlâ 18 yıl öncesinde 

olduğu kadar genç… güzel… Bir şehir kadını gibi ince zarif… Ya sen? Yaşlı, hantal, 

cahil bir köylüden başka nesin? 18 yıl önce hiç değilse gençtin… Yakışıklıydın… 

Ağzın laf yapardı biraz. Şimdi, bir kütük gibisin…’ 

Döndü, bir şey demeden odadan, odadan, evden, bahçe kapısından çıktı. ‘ Evet 

ben işte buyum.’ diye mırıldandı” (Kür, 2003a: 156). 

İkinci romanda, kitabın dönüm noktası olan ve Carvera’nın tekrar hayata 

tutunmasını simgeleyen “Hesaplaşma” bölümü de Carvera’nın iç diyaloğundan oluşur. 

Kahraman burada kendisini acımasızca yargılar ve yanlışlarını görür  

(Kür, 2005b: 230–232). 

Görüldüğü üzere yazar, kahramanlarının iç dünyalarına ışık tutmak ve onların 

değişimlerini anlatmak için özellikle iç monolog ve iç diyalog yöntemlerini başarıyla 

kullanmıştır. 

 

3.2.1.6. Zaman 

 

Romanların vak’a zamanı Carvera’nın on iki ve on yedi yaşları arasıdır. İlk roman 

Carvera on yedi yaşındayken başlar ve geriye dönüş tekniğiyle kahramanın içinde 

bulunduğu noktaya nasıl geldiğini anlatır. Romanın başında Carvera yalnız, içine 

kapanık, mutsuz bir boğa yetiştiricisidir. Carvera’nın yıllar önce asla bu işi 

yapmayacağına dair karar vermesiyle vak’a zamanı başlamış olur (Kür, 2003a: 10). İlk 

roman Carvera on yedi yaşındayken başladığı noktaya çok yakın bir yerde biter. 

Carvera’nın birinci kitapta bulunduğu yere gelmesi ikinci kitabın sonlarında gerçekleşir. 

Carvera’nın içinde bulunduğu şartlar ve ruh hali uzun süre devam ettiğinden bu dairenin 

ikinci kitabın tam olarak neresinde tamamlandığını söylemek mümkün değildir. Fakat 

Margaritta’nın ölümünden sonra olduğu düşünülürse 125- 138. sayfalarda bu dairenin 

tamamlandığı ve Carvera’nın ilk romanın başındaki konuma geldiği söylenebilir. İkinci 

kitap bu dairenin tamamlanmasından sonra birkaç ay daha devam eder. Bu birkaç ay 
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içinde vak’a tamamlanır ve Carvera içinde bulunduğu bunalımdan kurtularak yoluna 

devam eder. 

Bu durumda, vak’anın toparlandığı son birkaç ayı saymazsak romanlardaki zaman 

dairesel bir şema çizer.    

 

3.2.1.7. Mekân   

 

Her iki kitap da, mekân olarak, kahramanın karne tatili dışında, Carvera’nın köyü 

ve Mexico City’i kullanmıştır. Yazar dış mekânlar yerine iç mekânları tercih eder. 

Çoğunlukla geniş mekân tasvirleri yapmaz, bunun yerine karakterlere odaklanır. Ayrıca 

köyü ve Mexico City arasında gidip gelen karakter için bu yerlerin simgesel anlamları 

da vardır. İlk kitapta evinden ayrılıp Mexico City’e giden Carvera için bu bir zafer 

öyküsüdür. Ayrıca bu yolculuk onun çocukluktan gençliğe adım atışını ve hayatının 

kontrolünü eline alışını simgeler. İkinci kitaptaki geri dönüş ise bir yıkım ve gerileme 

öyküsüdür. Ayrıca ikinci kitapta yer alan Elif’in mektuplarıyla mekân Türkiye’ye kadar 

genişler. 

Romanların mekân açısından üç bölümde ele almak mümkündür. İlk bölüm 

Carvera’nın liseye başlayana kadar yaşadığı köydeki evi ve bahçesidir. Babasıyla 

arasındaki çatışmaya rağmen bu ev huzurlu ve dost bir mekândır. Margaritta’nın özenli 

eli sayesinde ev daima temiz ve bakımlıdır. Anne- babasına gönderdiği mektupta 

Carvera eviyle ilgili şunları yazar: 

“(…) Evimi çok özledim… Hem düşünüyorum da bizim köy evimizde de, insanca 

yaşamak için gerekli her şey vardır. Ne vazolarımızdan taze çiçekler eksilir ne de 

yataklarımızdan tertemiz ütülü çarşaflar… Ne ki bunlar her köy evinde bulunan 

güzellikler, incelikler değildir… Ve bunları Margaritta adlı bir güzel kadın iyice 

yorularak sağlar” (Kür, 2003a: 97). 

Carvera’nın evinin romandaki yeri kendi içinde tezatlar barındırır. Ev çocuğun 

içinde büyüdüğü sevdiği bir yuva olmasının yanında hapishanesidir. Hayallerine 

kavuşmak için terk etmesi gereken bir yerdir. İlk romanda Carvera’yı hayallerinden 

uzaklaştırıp evde tutmak isteyen babasıyken, ikinci kitapta bu rolü kahramanın suçluluk 

duygusu, gururu ve maddî sıkıntılar üstlenir. 
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İlk romanda her şeye rağmen sıcak ve huzurlu olan ev kahramanın babasının 

ölümünden sonra kasvetli bir mekâna dönüşür. Margaritta’nın ölümünden sonra ise 

Carvera’nın yalnızlığının ve mutsuzluğunun simgesi olmuştur. Romanda öyle bir an 

gelir ki Carvera ya bu evi, yani bunalımını, geride bırakacak ya da büsbütün 

kaybolacaktır. 

Özellikle ilk romanda geniş yer tutan bir diğer mekân da Carvera’nın Mexico 

City’deki okuludur. Ömründe köyünden başka bir yer görmemiş çocuk için bu yatılı 

okul yeni bir dünyadır. Okulun fiziksel özelliklerini Carvera ailesine yazdığı mektupta 

şöyle anlatır: 

“Okuluma gelince: Şehir merkezine 11 kilometre uzakta. Çevresi duvarlarla 

çevrili geniş, çok geniş bir bahçenin aşağı yukarı ortasında koskocaman, görkemli bir 

taş bina. Üç katlı. İçi de dışarıdan görüntüsü kadar görkemli binanın. Bahçeden mermer, 

geniş süslü bir merdivenle çıkılıyor. Binanın girişi (Hol diyorlar burada) kırmızı 

halılarla kaplı. Mermer sütunlar, tavanlara yaklaşan boylu poslu aynalar. Çok büyük 

saksılar içinde boyları küçük bir ağaca yakın, kocaman yapraklı bitkiler. Üçüncü kattaki 

odalar öğrencilerin yatak odaları. Her odada dörder öğrenci var. O dalarımız çok şık ve 

rahat. Geniş yemekhanemiz de öyle… Anneciğim senin kadar değilse d, ona yakın 

beyazlıkta örtülerle örtülü dört kişilik masalar ve inanmazsınız, o masaların her birinde, 

taze çiçekleri sık sık değişen vazolar… Bahçenin bir bölümü sadece çiçek yetiştirmeye 

ayrılmış. Bahçıvan da var ama asıl öğrenciler çalışıyor 

Spor sahaları bahçenin çok büyük bölümünü kaplıyor. 

Ve kitaplık anlatamayacağım kadar görkemli, geniş, rahat ve sinek uçsa 

duyulacak kadar sessiz” (Kür, 2003a: 89).  

Bu yeni mekân Carvera’nın hedeflerine yaklaşmasını ve hayatının yükselişe 

geçişini simgeler. Fakat ev gibi bu okul da kahraman hayatında birden fazla kavramı 

simgeler. Lise Carvera’nın hayatında yükseliş kadar mücadelenin de simgesidir. 

Köyden gelmiş bir burslu öğrenci olarak kendisini küçümseyen zengin çocuklara 

kendini kabul ettirmek zorundadır. Böylece okul Carvera’nın kişilik gelişimine farklı 

şekillerde etki eder. 

Carvera’nın anneannesinin evi romanlarda çok fazla yer tutmamakla beraber, 

kahramanın ilk aşkını ve o zamana kadar olan hayatının en mutlu günlerini temsil 
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etmesi açısından önemlidir. Yazar, romanın diğer kısımlarında iç mekânları tercih 

ederken, burada doğayla iç içe dış mekânları yeğlemiştir (Kür, 2003a: 244–248). 

Romanlarda çok az yer kaplamasına rağmen önemli dönüm noktalarına sebep 

olması açısından Plaza De’l Toros da önemlidir. Bu mekân boğa güreşlerinin yapıldığı 

büyük bir arenadır. İki romanda sadece iki defa görülür. İlkinde Carvera babasıyla 

gittiği arena da, yaşanan vahşetten dehşete düşmüş ve babasını bu işin uzaktan da olsa 

bir parçası olduğu için hiçbir zaman affedememiştir. Arena baba- oğul arasındaki 

uçurumun simgesi olmuştur. 

İkinci romanda ise en sevdiği boğası Bonito’yu izlemeye giden Carvera romanın 

sonunda yanında hayatta kalmayı başaran Bonito’yla uzaklaşır. Arkasından yükselen “ 

Carvera nereye?” sorusu, romanın da son cümlesidir. 

Yer yer Mexico City sokaklarına ve kimi dostlarının evlerine uzansa da romanlar 

yukarıda sayılan mekânlar çerçevesinde şekillenmiştir.  

Türk çocuklarına hitaben yazılmış romanların Meksiko’da geçme sebebi büyük 

ölçüde yazarın bu kitabı kaleme almasında etkili olan Bonito isimli bir boğadır. İsmet 

Kür ikinci kitabın başında okuyucusuna bu durumu şu cümlelerle anlatır: 

“Sevgili genç dostlarım, 

Bonito’yu benim hayalimde yarattığım bir boğa sanmayın sakın… Bu hayvanı, 

Hayat yayınları arasından çıkmış Hayvanlar Ansiklopedisi’nin  “Hayvanlara Dair 

Gerçek Hikâyeler” bölümünden aldım.(…) 

İnanır mısınız yazdığım iki koskoca romanın Karvera ve Karvera Nereye’nin ilk 

kıvılcımı Bonito’dur. Bonito’nun dövüş sırasında sergilediği olağan üstü güce, baş 

eğmemek konusunda inadına, sonrasındaki duyarlılığa duyduğum saygı ve büyük 

hayranlık” (Kür, 2005b: 1). 

Olayların geçtiği yer olarak Meksiko gösterilse de kitabı okurken yer yer olayların 

Türkiye’de bir köyde geçtiği duygusuna kapılmak mümkündür. Carvera’nın babası 

Paul’un kahve alışkanlığı, “bacı, emmoğlu” gibi sözcüklerin romanda kullanılması, 

misafirlere çay ikramı, komşuluk ilişkileri gibi hususlar ve Carvera’nın anadil 

öğretmeni Luisa için birkaç yerde yanlışlıkla “Türkçe öğretmeni” ifadesi kullanılması 

okuyucuya Türkiye’yi çağrıştırır.  
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Kitabın mekânın Türkiye’yi çağrıştırmasının yanında Elif’in Türkiye’den 

Carvera’ya yazdığı mektupta gezdiği İzmir, Bursa, Uludağ ve Adrasan’dan bahsetmesi 

de mekânı genişletir (Kür, 2005b: 202- 205).  

 

3.2.1.8. Olay Örgüsü  

 

Romanların olay örgüsü Carvera’nın eğitim hayatını sürdürüp sürdüremeyeceği 

sorusuna dayanır. İlk kitapta bu durum iki şekilde karşımıza çıkar. 

İlk ve ortaokul dönemlerinde Carvera’nın geleceğini etkileyen iki unsur vardır. 

Bunlardan ilki Carvera, annesi ve öğretmeni Margaritta’nın çocuğun okula devam 

etmesi yönündeki istekleri, diğeri ise Paul’un ters yöndeki baskısıdır. Bu iki zıt eğilim 

Carvera’nın, Luisa’nın desteğiyle burs sınavını kazanıp liseye devam etmek için evi terk 

etmesine kadar sürer. Bu ayrılık zorunlu olsa da Carvera için kesin bir kopma değildir. 

Eve dönmese de mektup yazarak okul hayatını ailesiyle paylaşır ve onları da yeni 

yaşamına ortak etmeye çalışır (Kür, 2003a: 87–89, 96–97). Paul’ün muhalefeti sürse de 

artık bu çocuğun geleceği için bir tehlike oluşturmaktan uzaktır.   

Carvera okula başlayınca, bu defa kendisini çekemeyen zengin çocuklarıyla 

yaşadığı gerilim ortaya çıkar fakat bu ilki kadar büyük sorun oluşturmaz. Öğretmeni 

Manuel’in desteğiyle Carvera bu gerilimi aşar ve kendisini küçümseyenlerin bile 

saygısını kazanır. 

Görüldüğü gibi “Karvera” romanında çatışma unsuru, Carvera ile dış dünya, 

babası, okul arkadaşları, arasındadır. Kahraman, zekâsı ve sağlam karakteriyle bunları 

aşmanın yolunu bulur. Fakat ikinci kitaptaki çatışmanın temelleri de bu romanda atılır. 

Paul’ün ilerleyen hastalığı ve yaklaşana ölümü Carvera’nın geleceğini tehlikeye sokar. 

“Karvera Nereye” romanı Paul’ün hastalığı ile başlar Carvera, babasını görmeye 

gider ve baba oğul arasında süregelen sorunlar çözülür. Hatta Paul haksızlığını kabul 

ederek oğlundan özür diler (Kür, 2005b: 55-61). 

Paul’ün ölümünden sonra çocuğun eğitimine devam edip edememesi yine 

birbirine zıt iki unsurun etkisiyle şekillenir. Bu defa eğitimin önündeki engeller; maddî 

güçlükler, Margaritta’nın yalnız kalması meselesi ve Carvera’nın vicdan azabıdır. 

Çocuğun eğitimine devam etmesini destekleyen unsurlar ise Margaritta ve aile dostları 
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Danny’nin baskısı olur. Fakat bu baskılar en başta Carvera engeline takılır. 

Margaritta’yı yalnız bırakmak Carvera’nın asla yapamayacağı bir şeydir. Bu şartlar 

altında anne kendisini oğlunun sırtındaki bir yük gibi görmeye başlar fakat onun fikrini 

değiştirmek elinden gelmez. Margaritta’nın ani ölümüyle bu çatışma sona erer. Artık 

maddi olarak Carvera’yı okula gitmekten men edecek bir durum kalmamıştır. 

Bu defa da annesinin kaybından duyduğu üzüntü ve bu ölümün kendisine getirdiği 

hürriyetten dolayı yaşadığı vicdan azabı Carvera’nın eğitim hayatının önüne çıkan 

engellerdir. Bu dönemde kahraman tam anlamıyla dibe vurmuş, kendisini büyük bir 

yalnızlığa ve mutsuzluğa mahkûm etmiştir. Onun eğitim hayatına devam etmesini 

isteyen ise dostları Danny, Altın Baba, Anjelica ve Jeack’tir. Bu defa terazinin ibresi 

Carvera’ya doğru kaymıştır. Bütün dış müdahalelere rağmen onun için her şey bitmiş 

gibi görünür. Kendi önüne koyduğu engeli aşan yine Carvera’nın kendisi olmuştur. 

Yenik, yıkılmış, suçluluk duygusuyla ezilmiş Carvera, bir gece; güçlü, inançlı, mantıklı 

ve iyimser Carvera ile karşı karşıya gelir. Bu yüzleşmenin sonucunda kaybeden 

tamamen yok olacak ve kahramanın hayatını diğeri yönlendirecektir. Romanın zirve 

noktası olan bu hesaplaşma sonunda, yazarın değimiyle “Gerçek Carvera” galip gelir 

böylece ilk romanın başından beri Carvera’nın hayatında çeşitli sebeplerle oluşan 

belirsizlik büyük ölçüde kaybolur (Kür, 2005b: 227–232).  

Kendi içindeki sorunları aşan Carvera’nın önünde artık sadece maddî engeller 

kalmıştır. O da köydeki hayvanlarını satarak bu engeli aşma yoluna gider. Fakat çok 

sevdiği Bonito’ya olan bağı çok güçlüdür. Onu satması demek, Bonito’nun arenaya 

çıkıp öldürülmesi anlamına gelecektir. Sonunda bir orta yol bulunur ve Bonito bir 

çiftliğe satılır. Carvera’nın bütün çabalarına rağmen çiftçi boğayı tekrar satar ve 

Carvera’nın son kâbusu da gerçekleşir. Artık boğayı geri almak imkânı olmadığından 

kahramanımız yanında arkadaşı Danny’le arenaya sevgili Bonito’nun ölümünü izlemeye 

gider. Fakat Bonito da Carvera gibi sıra dışıdır. Bir türlü pes etmez, vazgeçmez 

kendisine çizilen kaderi yaşamayı reddeder. Sonunda Carvera dövüş alanına inerek 

seyircilerin şaşkın bakışları arasında, o kadar yaralıyken bile kendisini tanıyıp 

saldırmayan boğasını alarak uzaklaşır. Danny’nin arkasından bağırarak sorduğu soru 

aslında her iki romanın da çevresinde şekillendiği sorudur: “Carvera nereye?”  

(Kür, 2005b: 304). 
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3.2.2. Coşkun’un Serüveni 

 

İsmet Kür’ün on üç- on dört yaşlarındaki çocuklara yönelik kaleme aldığı 

“Coşkun’un Serüveni” iki kitaptan oluşur. Kronolojik olarak birbirini takip eden bu iki 

romanın, mekânı, merkezî figür dışında kalan karakterleri birbirinden farklı olduğu ve 

ikinci kitap daha çok bir yol hikâyesi olarak şekillendiği için bu kitapları ayrı ayrı ele 

alıp incelemek uygun olacaktır.   

 

3.2.2.1. Mutlu ve Zorlu Yıllar 

 

3.2.2.1.1. Kimliği 

 

1.Baskı, 1994 Yapı Kredi Yayınları 

2. Baskı, 1996, Bu Yayınları 

3. Baskı, 1998 Bu Yayınları  

4. Baskı, 2003 Bu Yayınları 

 

3.2.2.1.2. Özeti 

 

Roman Bartın’a bağlı Balkaya köyüne Ankara’dan zengin bir ailenin gelişiyle 

başlar. Onlar sahneye çıkmadan önce senelerdir otuz bir haneden oluşan köye, kocaman 

bir köşk yapılır. Bu yeni köşk ve gelen eşyalar köylüler için büyük bir merak konusu 

olmuştur. Köylüler genellikle yeni komşuları konusunda iyimser ve heyecanlıdır. Onları 

merak edenlerden biri de Zeynep kadındır. Kocasını ve büyük oğlunu bir deniz 

kazasında kaybeden Zeynep kadın yaptığı el işlerini Bartın’da bir dükkâna satarak oğlu 

Coşkun’u büyütmeye çalışmaktadır. Zeynep, Balkayalı’dır fakat çocukluğunda bir süre 

Zonguldak’ta karı- koca öğretmen bir ailenin yanında kalmıştır. Çocukluğunun 

öyküsünü şu cümlelerle anlatır: 

“- Velhasıl efendim Belkıs öğretmen beni yıkadı, pakladı, zengin çocukları gibi de 

giydirip kuşattı. Ben de doğrusu söylediklerini çabuk kaptım… Çocuklar da çok 
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tatlıydılar. O zamana dek görmediğim oyuncaklarla oynuyorduk. Çocuklar bana hemen 

ısınmışlardı… Okullar tatile girince, bir aydan fazla İstanbul’da kalırdık her yaz… 

Okullar açılınca beni okula yazdırdılar… O evde ömrümün en mutlu günlerini yaşadım” 

(Kür, 2003b: 30). 

Fakat ailenin tayini çıkınca Zeynep köye dönmüş ve babasının karşı çıkması 

sebebiyle eğitimine devam edememiştir. Yine de ortaokul ikinci sınıfa kadar okuması 

ve Belkıs öğretmenin evinde aldığı terbiye onda hemen fark edilen bir nezaket ve 

sağduyu yaratmıştır. O, balıkçılık yapan kocasını ve büyük oğlunu bir deniz kazasında 

kaybetmiştir. Küçük oğlu Coşkun’u tek başına büyütme mücadelesi vermektedir. 

Zeynep kadın gibi sekiz yaşındaki oğlu Coşkun da yeni komşuları heyecanla 

beklemektedir. Coşkun da annesi gibi kibar ve akıllıdır. Köylerinde okul olmadığı için 

sekiz yaşında olduğu halde okula başlayamamıştır. Fakat bu konuda son derece 

umutludur, sınava girip doğrudan ikinci sınıfa devam etmeyi hayal eder.  

Köyde yeni komşuların gelişinden büyük rahatsızlık duyan ve daha tanışmadan 

onlardan nefret edenler de vardır. Bunların başında Nimet Abla ve Abdullah gelir. Karı-

koca fesat ve kıskanç olan bu insanlar aslında çevrelerindeki herkese karşı bir hınç 

beslerler. 

Köye Ankara’dan gelen aile Bülent Gürsu Bey, altı yedi yaşlarındaki kızı Özge ve 

Özge’nin bakımı ve eğitimiyle ilgilenen Suna Hanım’dan oluşur. Bülent Bey, karısını 

iki yıl önce kaybetmiştir. Özge, annesinin ölümünden sonra içine kapanmış ve girdiği 

bunalımı bir türlü atlatamamıştır. Ailenin köye geliş sebebi de Özge’nin bunalımdan 

çıkmasına yardım etmektir. Bülent Bey kızına çok düşkündür, onun iyileşmesi için 

hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. Buna rağmen sabırsız yapısı ve çocuk psikolojisinden 

anlamaması sebebiyle zaman zaman yanlış davranışlar sergilediği de olur. Suna Hanım 

ise senelerce hemşirelik yapmış, daha sonra uzun zaman bir çocuk psikiyatristinin 

yanında çalışmıştır. Özge’ye de çok düşkündür. Gerek Özge’ye gerekse Coşkun’a 

davranışlarında bilinçli, sabırlı ve sevgi doludur. 

Gürsu ailesi köye taşındıktan bir gün sonra Özge ve Coşkun tanışırlar ve çok iyi 

anlaşırlar. Fakat onları asıl yakınlaştıran tanışmalarından kısa süre sonra Coşkun’un 

geçirdiği kazadır. Denizin sahile çok yakın bir yerinde “Şeytan Kuyusu” isimli bir yer 

vardır. Coşkun oraya düşer. Köylülerin burayla ilgili batıl inançları olduğundan 
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yaklaşmaya korkarlar. Onlara göre kuyuya yuva yapmış bir şeytan vardır. Bu şeytan 

kurbanlarını çağırır ve bir kere oraya geleni asla bırakmaz. Her yıl kuyuya birkaç 

kurban verilmesini normal karşılarlar (Kür, 2003b: 22). Suda çırpınan Coşkun’un bir 

süre sonra sesi çıkmaz olur. Köylüler annesine haber vermek için uzaklaşırlar. Artık 

ümidini kesen Bülent Bey ve Suna Hanım da uzaklaşmak isterler fakat Coşkun’un 

başına gelenle annesinin ölümü arasında bağ kurmuş olan Özge çırpınmaktadır. Acı 

içerisinde geçen birkaç dakikadan sonra Özge’nin köpeği Kuzgun, Coşkun’u sudan 

çıkartır ve Suna Hanım ilk yardım uygulayarak onu hayata döndürür. Bülent Beyler 

Coşkun’u hastaneye götürdükten sonra onunla beraber evlerine dönerler. 

Bu arada köylülere durumu anlatması ve Zeynep kadını çağırması için bir adam 

gönderirler. Zeynep kadın Coşkun’u eve götürmek istese de köşkte yaşayanlar buna 

karşı çıkar ve anne oğul köşkte kalırlar. Bu arada birlikte zaman geçiren çocuklar iyice 

yakınlaşır. Bu arada işlerinden uzun zaman ayrı kalması mümkün olmayan Bülent Bey 

Ankara’ya döner. Zeynep kadına da ısınan Suna Hanım, Bülent Bey’in de iznini alarak, 

ona köşkte kalması ve ev işlerine yardımcı olmasını teklif eder. Zeynep kadın, bu 

teklifin asıl nedeninin köşkte kendisine ihtiyaç duyulması değil Özge’yi mutlu etmek 

olduğunu düşünür. Teklifi reddetmeye hazırlanırken Suna’nın: “Yakında biz Özge’yle 

derslere başlayacağız. Özge’yi sınavlara hazırlamak istiyorum. Coşkun’la birlikte 

yaparız dersleri diye düşünmüştüm” (Kür, 2003b: 32) cümlesi üzerine köşkte kalmaya 

karar verir. 

Coşkun ve Zeynep kadının da aralarına katılmasından sonra köşk halkı köylülerle 

daha iyi ilişkiler kurmaya başlar. Çocuklar, Coşkun’la oynamaya geldiklerinde Özge ile 

de yakınlaşırlar. Bütün bunların yanında köye elektrik ve telefon gelmesinde de Bülent 

Bey’in katkısı olmuştur. Bu da köylülerin sempatisini kazanmalarına yardımcı olur. Bu 

elektrik ve telefon meselesi ülkemizdeki politik durum hakkında da ipucu verdiğinden 

üzerinde durulmuş ve şu cümlelerle okuyucuya aktarılmıştır: 

“Üstelik köydekilerin yeni komşularına ısınmaları için iki önemli neden vardı: 

Balkaya köyü çok kısa bir zaman içerisinde elektriğe ve telefona kavuşmuştu. Aslında 

elektrik telleri de telefon telleri de iki yıl önce çekilmişti köye… Seçimlerden hemen 

önce… Ama işte o kadar… O gün bu gündür ne elektrik yüzü görmüşler ne de bir ‘alo’ 

diyebilmişlerdi” (Kür, 2003b: 33). 
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 Köydeki herkese büyük yakınlık gösteren Suna Hanım, sadece Coşkun’un değil 

bütün köylülerin eğitimlerine katkıda bulunmaya çalışır. 25 Ağustos akşamı çocukları 

ve gelmek isteyen büyükleri köy odasına çağırır. Onlara Kurtuluş Savaşı hakkında “çok 

tatlı bir hikâye anlatır gibi, herkesin anlayacağı bir dille” (Kür, 2003b: 36) bilgiler verir. 

Bu konuşma köylülerin de çok hoşuna gittiği için 30Ağustos’a kadar sürer. Bu 

konuşmalardan sonra köylüler daha önce hiç düşünmedikleri konularda fikir yürütmeye 

başlarlar Köy delikanlılarından biri olan Şahin’in söylediği şu sözler köylülerin Suna 

Hanım’ın anlattıklarından çıkardıkları sonucu gözler önüne serer: 

“Öyle Tanrı razı olsun demekle olmaz, Mehmet Çavuş, hem de hiç olmaz. Belli ki 

sen sadece savaşları anlamışsın… Onlar da önemli elbet, ama asıl önemli olan Atatürk 

devrimlerini anlayıp yaşatmaktır. Devrimler olmasaydı, o senin dediğin savaş da pek işe 

yaramazdı” (Kür, 2003b: 37). 

Köy halkı 30 Ağustos’un anlamını ve önemini kavradıktan sonra o gün köyde 

büyük bir şenlik düzenlerler. Suna Hanım’ın anlattıkları Coşkun’un da ilk dersleridir. O 

günden sonra Özge ve Coşkun Suna Hanım’dan düzenli ders almaya başlarlar. Kimi 

kelimeleri yazabilen, kafasından matematik işlemleri yapabilen Coşkun da Özge gibi en 

başından başlar öğrenmeye, Suna Hanım’ın niyeti onu sınava sokup ilkokul dördüncü 

sınıfa kabul edilmesini sağlamaktır. O günlerde Ankara’dan ziyarete gelen Bülent Bey, 

müziğe çok ilgi duyan ve çok güzel kaval çalan Coşkun’a onun için özel yaptırdığı bir 

kaval hediye eder (Kür, 2003b: 39). Kış bastırdıkça, dersleri de ağırlaşırken, Özge ve 

Coşkun birlikte daha çok zaman geçirmeye başlarlar. Özge eninde sonunda Ankara’ya 

döneceğinden Suna Hanım Coşkun’un köydeki arkadaşlarıyla da ilişkisinin devam 

etmesi için çaba sarf eder. 

Köşk, Coşkun için gerçek bir yuvaya dönüşmüştür. Sevdiği insanlar arasında, 

geleceği için büyük umutlar besleyerek yaşamaktadır. Fakat Ankara’ya dönmüş olan 

Bülent Bey’den gelen bir mektup her şeyi değiştirir. Bülent Bey, Suna’ya yazdığı 

mektupta çocuklara hissettirmeden hazırlıklara başlamasını on iki gün sonra gelip onları 

alacağını ve hep beraber Ankara’ya döneceklerini haber verir (Kür, 2003b: 42). 

Coşkun’u dördüncü sınıf için zaten sınava sokmuş olan Suna Hanım, bir gün onu komşu 

köydeki okula götürerek kaydını yaptırır. Böylece Coşkun komşu köydeki okulun 

dördüncü sınıfına devam etmeye başlar.  
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Özge’nin karşı çıkmasına rağmen kısa sürede hazırlıklar tamamlanır. Gürsu ailesi 

yaza geri dönmek üzere köyden ayrılır. Özge ve Coşkun’un ayrılması çok zor olmuştur. 

Coşkun’un hayatını kurtararak iki çocuğun yakınlaşmasını sağlayan Kuzgun da köyden 

ayrılmayı istemez ve istasyonda kaçarak köşke geri döner. Giderlerken Bülent Bey, 

Zeynep ve Coşkun’dan köşkte kalmalarını ve kendileri yokken oraya göz kulak 

olmalarını istemiştir. Bu sebeple görünüşte Zeynep kadın ve Coşkun’un hayatlarında 

büyük değişiklik olmamıştır. Fakat anne-oğul koca köşkte kendilerini çok yalnız 

hissetmektedirler. Yine de rahat bir kış geçirirler. Baharda, Coşkun ve Özge 

mektuplaşmaya devam ederler. Özge mektuplarında sık sık babasının Mudanya’da 

aldığı çiftlikten bahsetmeye başlar. Babasının bu çiftliğe düşkünlüğünden tedirgin 

olmaktadır. Sonunda beklenen olur ve Zeynep kadın, Suna Hanım’dan köşkü sattıkları 

haberini alır. Bu haber beklenmedik olmamakla berber sarsıcı olmuştur. Yine de Zeynep 

kadın; “Her zaman hayatımızda onlar mı vardı?.. Coşkun’umu bu boya onlar mı getirdi? 

Geçinip gidiyorduk işte. Evet bize çok faydaları oldu, ama yeterdi gayri… Kendi 

yağımızla kavrulmalıyız” (Kür, 2003b: 55) diye düşünerek teselli bulur. Buna rağmen, 

küçük kulübelerine tekrar taşınmak Zeynep kadın ve Coşkun için çok zor olur. 

Zeynep kadın ilk günlerde kendisini çok yalnız ve korumasız hisseder. Fakat 

özellikle komşusu Şaban Reis’in varlığı ve desteği ona güç verir. Aile kısa zamanda 

yeni yaşamlarına alışır. Şaban Reis’in birden hastalanması ve ölmesiyle Zeynep kadın 

ve Coşkun güvendikleri bir dostlarını daha kaybederler (Kür, 2003b: 65). Bu arada 

Zeynep de hastadır. Kimseye sezdirmese de kendisini sürekli halsiz hisseder. Coşkun 

bir gün okuldan dönüşte evlerinin önünde büyük bir kalabalık görür. Neler olduğunu 

anlamak için eve girdiğinde ise annesinin öldüğünü öğrenir (Kür, 2003b: 73). 

“Coşkun’un mutsuz günleri böyle başlar” (Kür, 2003b: 73).  

Zeynep kadının toprağa verilmesinden sonra Coşkun bir süre eve kapanır. 

Kimseyle görüşmek istemez. Köylüler ise hayatta kimsesi kalmamış olan bu çocuğa 

nasıl bakacaklarını düşünmeye başlarlar. Herkesin kendi çocukları vardır. Bir ara 

Coşkun’u Bülent Beylere göndermeyi düşünürler. Fakat Coşkun için çok farklı planları 

olan Nimet Abla buna şu sözlerle karşı çıkar: 



 140

“Ne diyorsunuz siz, çocuk el kapılarında mı büyüyecek?.. Böyle bir şey yaparsak 

Zeynep kadının ruhu çarpar valla hepimizi… Dünyada gönderemeyiz…”  

(Kür, 2003b: 75) 

Sonunda Nimet Coşkun’u kendi yanına alacağını söyler. Aslında gözü 

Ankara’dan Coşkun’un okul masrafları için düzenli gönderilen paradadır. Çocuk bir 

süre dirense de sonunda Nimet Abla ile Abdullah’ın evine yerleşir. Ev küçük olduğu 

için bütün okul eşyaları ve karyolası kendi evinde kalmıştır. Bülent Bey’in hediye ettiği 

kavalı da annesinin eşyaları arasına saklar. Artık onun için çok zor günler başlamıştır. 

Abdullah sürekli içer, Nimet Abla ise zamanında köşke yerleştiği için kıskandığı 

Zeynep kadına olan hıncını Coşkun’dan çıkarmaktadır. Okulun çok uzak olduğunu 

bahane ederek Coşkun’u okuldan alırlar. Çocuk direnmeye çalışınca Abdullah’tan 

dayak yer. Öğretmenin ricaları da bu durumu değiştirmeye yetmez. Artık Coşkun’un 

hayattaki tek dostu Kuzgun’dur. Sonunda Abdullah onu da köşkün yeni sahiplerine 

satar. 

Coşkun’a kaval çalmayı zamanında Abdullah öğretmiştir fakat çok yetenekli olan 

Coşkun zaman içinde ustasından çok daha güzel kaval çalmaya başlayınca Abdullah 

çocuğa kin bağlar. Sonunda bir akşam Coşkun’dan yeni kavalını ister, Coşkun 

vermeyince de acımasızca dövmeye başlar o kadar ileri gitmiştir ki Nimet Abla bile 

dayanamayarak kocasını tutar ve Coşkun’a kaçmasını söyler. Can havliyle evden 

ayrılan çocuk artık tamamen yapayalnızdır. İlk kitap çocuğun bu çaresizliği ile kapanır. 

 

3.2.2.1.3. Tertibi 

 

Roman 88 sayfa ve 23 bölümden oluşmuştur. Bölümler kısa tutulmakla birlikte 

sayfa sayıları değişkendir. En uzun bölüm 17 sayfayla 9–26. sayfalar arasında yer alan 

“Yeni Komşular”dır.  Her bölüm anlattığı kısmı özetleyen bir ad almıştır. Kitaptaki 

bölümlerin sayfalarına göre sıralanışı; 

4-9 Otuz İkinci Ev 

9-26 Yeni Komşular 

26- 28 Köye Haber 

28- 32 Zeynep Kadın 
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32-33 Kaynaşma 

33-38 Köyde Şenlik 

38-40 Yeni Yaşam 

40-42 Kış Gelince 

42-44 Korkulan Mektup 

44-48 Ayrılık Günü 

48-50 Sessiz Ev 

50-52 Mudanya’daki Çiftlik 

52-54 Yabancı İki Adam 

54-58 Önemli Mektup  

58-62 Tatsız Yaz 

62-63 Şaban Reis 

63-65 Zor Saatler 

65-68 Kulübede Bir Konuk 

68-70 Kuzgun Nerede 

71-73 10 Kasım 

73-81 Mutsuz Günler 

81-88 Lütfen Yapmayın şeklindedir. 

 

3.2.2.1.4. Konusu  

 

Roman, Coşkun adlı bir çocuğun, köylerine gelen Gürsu ailesiyle tanışmasıyla 

değişen yaşamı ve annesini kaybetmesiyle gelişen olayları konu edinir. 

 

3.2.2.1.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı  

 

Romanda anlatıcı 3. tekil şahıstır. Bu sayede yazar karakterlere ve olaylara 

yukardan bakarak mesafesini korumuştur. Yazar ayrıca bu yöntem sayesinde insanların 

psikolojilerini incelemiş ve onlar hakkında kendilerinin bile bilmediği gerçekleri 

okuyucuya açıklamıştır: 



 142

“Büyük merakına karşın Nimet abla evine gidip oturdu. Bir süre sonra herkesin 

ona sorduğu soruyu sordu kendine: ‘Neden kızıyorum bu insanlara?...’  Sorusuna yanıt 

bulamadı… Yaradılıştan bir hayli ters, yaşadığı hayal kırıklıklarıyla tedirgin ve belki 

hepsinin üstünde, kıskanç biri olduğunu kendisi bilmiyordu ki” (Kür, 2003b: 8–9). 

Yazar, romanda mektuplara yer verse de bu mektuplar okuyucuya doğrudan 

sunulmamış sadece içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Yalnız romanın başında giriş niteliği taşıyan bir buçuk sayfalık kısım 1. tekil şahıs 

anlatıcıyla Coşkun’un ağzından kaleme alınmıştır. Coşkun bu kısımda okuyucuya 

kendisini ve köyünü tanıtır. 

 

3.2.2.1.6. Zaman  

 

Romanda vak’a zamanı Coşun sekiz yaşındayken başlar ve yaklaşık iki yıl devam 

eder. Romanın başındaki bir buçuk sayfalık kısım haricinde zaman kronolojik sırayı 

takip eder. 

Eserin başındaki bir buçuk sayfalık bölüm, bilinmeyen bir zamanda başlar. 

Coşkun’un okuyucuya hitaben söylediği; “ Merhaba arkadaşlar, adım Coşkun…(…) 

Ben sizin gibi bir çocuğum… Yaşım belki sizinki kadar, belki biraz daha büyük 

ya da daha küçük” (Kür, 2003b: 3) şeklinde seslenir. Coşkun’un köyünü, ailesini tanıtan 

cümlelerinden sonra; “Köyümüzde yıllardan beri otuz bir ev vardı; sonra otuz iki oldu. 

Sanırım benim serüvenim bu otuz ikinci evle başlar. Şimdi sizi otuz ikinci evin 

yapıldığı ilk yıla götüreceğim” (Kür, 2003b: 3) cümleleriyle romanın vak’a zamanı 

başlar.  

Vak’a zamanı hakkında okuyucuya direk bilgi verilmemiştir. Fakat Suna Hanım, 

25 Ağustos günü köylülere Büyük Taarruz’u anlatırken yazarın kullandığı; 

“Kısa bir merhabalaşmadan sonra o geceden 69 yıl önce 1922 yılının 25 

Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gecesinde (…)” (Kür, 2003b: 36) cümlesinden 

olayların 1991 yılında başladığını anlamamız mümkündür.   

 Olaylar kronolojik sırayla devam etse de kahramanlar tanıtılırken geri dönüşlerle 

onların geçmişleri kısaca anlatılmıştır. Yazar bunun için çoğunlukla diyalog yöntemi 

kullanmıştır. Örneğin Zeynep kadın çocukluğunu; “Teyzem, Zonguldak’ta bir öğretmen 
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hanımın evinde çalışırdı. Eşi de öğretmendi. Biri iki biri üç buçuk yaşında iki kızları 

vardı. Onlarla oynayacak aklı başında bir çocuk istemişler. Sekiz dokuz yaşında vardım. 

Teyzemin yanında olacağım için beni göndermekte sakınca görmediler (…)”  

(Kür, 2003b: 29) cümleleriyle anlatır. Bazen de yazar doğrudan doğruya araya girerek 

kahramanın geçmişini anlatma yoluna gitmiştir. Suna’nın, Gürsu ailesinin yanında 

çalışmaya başlamasının öyküsünü de yazar bu yöntemle anlatmıştır: 

“Bülent ilk işe başladığında, Suna’nın kocasını büroda muhasebeci olarak 

bulmuştu. Babasının çok sevdiği, güvendiği pırıl pırıl bir genç adam… Ekrem, 

babasının öldüğü yıl evlenmişti Suna’yla. Suna hemşireydi. Evlendikten az sonra 

hastaneden ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre sonra Bülent’in can dostu çocuk 

psikiyatristi Faruk Balaban’ın yanında çalışmaya başladı. Uzun yıllar da çalıştı. 

Faruk’un iki yıllık bir görevle Paris’e çağırılması, Nazan’ın halsizliklerinin başladığı ilk 

günlere rastlar. O sırada Suna’nın kocası öleli üç yıl kadar olmuştu. Yalnızlığına bir de 

işsizlik eklenince iyice aklı karışmıştı Suna’nın… Nazan’dan gelen öneri, kurtarıcı gibi 

göründü Suna’ya… Zaten Gürsu ailesini çok severdi” (Kür, 2003b: 13). Fakat 

görüldüğü üzere, okuyucu kitlesinin yaşı göz önünde tutularak bu bölümler kısa 

tutulmuş ve ayrıntıya girilmemiştir. 

 

3.2.2.1.7. Mekân 

 

Eserde mekân Bartın iline bağlı Balkaya köyüdür. Köy gerçek bir mekândır. 

İdealize edilmeden ve kötülenmeden mümkün olduğu kadar gerçekçi bir yaklaşımla 

anlatılmıştır. Yazar zaten bu konuda görüşlerini bildirdiği gazete yazılarında da 

çocuklarda okuma alışkanlığının faydalarından biri olarak kendi ülkelerini olduğu gibi 

tanımaları ve sevmelerini göstermiştir. 

Balkaya köyü kitabın daha ilk sayfasında farklı yönleriyle şu cümlelerle tanıtılır: 

“Balkaya Bartın ilinin köylerinden biri. Köyümüz, defne ağaçlarıyla kaplı 

yamaçlardan başlar; Karadeniz’in kayalık kıyılarından birinde son bulur. Sizin 

anlayacağınız, yeşille mavinin iyice kaynaştığı, iç içe olduğu güzel bir toprak parçasıdır. 
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Köyümüzün erkekleri, ya komşu kent Zonguldak’ın çevresindeki kömür 

ocaklarında çalışır ya da balıkçılık yaparlar. Ocaklar köye hayli uzak olduğu için, 

gidenler, bazen aylarca dönmezler. 

Balıkçılık yapanlar, gün ışımadan denize açılır; en erken gün kararırken 

dönerler… Küfeleri kimi zaman dolu, kimi zaman boş… Kimi zaman çıktıkları sayıda, 

kimi zaman bir iki arkadaşlarını Karadeniz’in kara dalgalarına kaptırmış olarak”  

(Kür, 2003b: 3). 

Köyde dış mekânlar sahil, köy odası ve köy meydanıdır. Fakat buralar sadece isim 

olarak anılmış, yazar bu yerleri tasvir etmemiştir. Bir de Mudanya’daki bir çiftlikten 

bahsedilir fakat burası tasvir edilmemiş sadece çok güzel olduğu söylenmiştir. 

 İç mekânlar ise, Gürsu ailesinin köşkü, Zeynep kadının evi ve Abdullah ve 

Nimet’in evleridir. 

Köşk, büyüklüğü ve güzelliği ile ön plana çıkar. Eşyaların güzelliği de köy 

halkıyla yeni komşularının arasındaki sosyal sınıf farkını vurgulayacak niteliktedir. 

Fakat içinde yaşayanlar gibi köşk de sıcaktır. Kapıları daima köy halkına açıktır. Bu 

sebeple söz edilen sosyal sınıf farkı bir düşmanlık yaratmaz. Ayrıca köşk Coşkun’un 

hayatının altın dönemini simgelemesi açısından da önemlidir. Coşkun bu köşkte okula 

başlamış, en yakın arkadaşıyla, annesiyle ve kendisine değer veren insanlarla birlikte 

güven içinde yaşamıştır. Fakat el değiştirince köşkün anlamı ve çehresi de değişir. Artık 

köşk sıcak bir mekân olmaktan çıkar. Her zaman kendisine açık olan bu kapının böyle 

kapanması Coşkun’un giderek yalnızlaşmasını ve gidecek bir yeri kalmamasını 

vurgulamıştır. 

Zeynep kadının evi Coşkun’un içinde doğup büyüdüğü mekândır. Annesinin 

varlığıyla ısınır. Fakir bir köy evidir. Temiz ve düzenli olduğunu anlarız. Bülent Bey 

tarafından elden geçirilmiş olmasına rağmen eksikleri vardır. Zeynep’in ölümünden 

sonra Coşkun için yaşadığı sıkıntılardan uzaklaşıp sığınacağı bir mekân haline gelmiştir. 

Romanda kullanılan son kapalı mekân Abdullah ve Nimet’in evidir. Burası 

diğerlerinin aksine soğukluk ve düşmanlık ifade eder. Coşkun bu eve taşınınca masasını 

okul eşyalarını çok değerli kavalını geride bırakmak zorunda kalmıştır. Bütün bu 

eşyalar onun okula devam etme umudunu da arkasında bıraktığı anlamına gelir. Bu ev 

hiçbir zaman onun yuvası olamayacaktır. Tersine aşağılandığı ve eziyet gördüğü 
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mekândır. Romanın sonunda Coşkun bu evden kaçarken kaderini de arkasında 

bırakmayı deneyecektir. 

Görüldüğü üzere yazar bu romanda uzun ayrıntılı mekân tasvirlerine yer 

vermemiştir. Fakat merkezî figürün hayatındaki değişimler mekânların kullanımıyla 

belirginleştirilmiştir. Romanda Coşkun’un hayatının zirve noktası henüz kitabın başında 

yerleştiği köşktür. Burası hem sunduğu maddî imkânlar hem de Coşkun’un okul 

problemini çözmesiyle dikkat çeker. Köşkten sonra gelen köy evi köşkün bir alt 

basamağıdır. Coşkun’un bir romanda yaşadığı son ev olan Abdullah’ın evi ise her 

açıdan çok kötüdür. Bu mekânlardaki değişime bakarak kahramanın hayatının gidişatını 

açıkça görmek mümkündür. 

 

3.2.2.1.8. Olay Örgüsü 

 

Roman, Balkayalı Coşkun adlı bir çocuğun, köylerine taşınan Gürsu ailesiyle 

tanıştıktan sonra değişen hayatını anlatır. Roman’da Coşkun’un hayatı Gürsu ailesiyle 

tanışana kadar düz bir çizgide ilerlemektedir. Çok akıllı bir çocuk olmasına rağmen, 

köylerinde okul olmadığı için okula başlayamamıştır. Köylülerin büyük çoğunluğu gibi 

madenci ya da balıkçı olacak, hayatı beklenen çizgide sürecektir. Köye gelen Gürsu 

ailesiyle tanışınca Coşkun’un hayatında bir kırılma olur ve hayat çizgisi yükselmeye 

başlar. Geçirdiği trajik kaza onu Gürsu ailesine yaklaştırmış ve onun hayatında bir çeşit 

yeniden doğum olmuştur.  

Köşkün sahiplerinin taşınmasıyla bu yükseliş durur. Coşkun yine hayatından 

memnun olsa da artık onu koruyan, güçlü ve zengin dostlarından uzaklaşmıştır. Köşkün 

satılmasıyla kahramanın hayatındaki düşüş hızlanır ve annesinin ölümü ve Abdullah’ın 

yanına taşınmasıyla dibe vurur. Coşkun’un evden kaçışı bir çaresizliğin sonucudur ve 

düşüşün son noktasıdır. Coşkun artık gidecek hiçbir yeri kalmamış yapayalnız bir 

çocuktur.  

Görüldüğü gibi olay örgüsü yüksekten başlayıp inen bir şema şeklindedir. 
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3.2.2.2. Bilinmeyene Yolculuk 

 

“Bilinmeyene Yolculuk”, “Coşkun’un Serüveni” serisinin ikinci ve son kitabıdır. 

Coşkun’un ilk kitapta başlayan macerası, bu kitapta sonuca ulaşır. 

 

3.2.2.2.1. Kimliği 

 

1. Baskı 1994 Yapı Kredi Yayınları 

2. Baskı 1996, Bu Yayınları 

3. Baskı 1998, Bu Yayınları  

4. Baskı  2003 Bu Yayınları 

 

3.2.2.2.2. Özeti 

 

Roman, ilk kitabın bittiği yerden başlar. Coşkun, Abdullah’tan kaçmış, ne 

yapacağını bilmeden koşmaktadır. Sonunda deniz kıyısına iner ve çaresizlik içinde 

yediği dayağın acısıyla yere uzanır. Köşkten kaçıp yanına gelen Kuzgun’u görünce 

arkadaşına kavuşmanın sevinciyle doğrulup geleceği için planlar yapmaya başlar.  

Hayatının değiştiği gecede Coşkun ilk olarak annesi ile birlikte yaşadığı eve 

gitmeyi akıl eder. Orada uzun uzun düşünüp Ankara’ya Bülent Bey’in yanına gitmeye 

karar verir. Annesinin paltosunun astarına dikilmiş parayı da hatırlayınca küçük bir 

çanta hazırlar ve Kuzgun’la birlikte yola çıkar. Köydekilerden birinin yanına sığınıp 

yardım istemek yerine Amasra’ya doğru yürümeye başlar. Aç ve yorgundur. Yediği 

dayak yüzünden acı içindedir ama kaderinin iplerini eline almış olmanın güveniyle yola 

çıkmıştır. Amasra’ya gün doğarken varır. Çok aç olduğundan öce karnını doyurmak 

ister.  

İlk kitapta Coşkun iyi, zeki ve çalışkan bir çocuk olarak tanıtılmışsa da okuyucu 

onu gerçek anlamda ikinci romanda tanıyacaktır. Köpeğine de yemek almak isteyince 

onu kovan köfteci çocuğun kibarlığından etkilenerek hem ona hem de Kuzgun’a servis 

yapmayı kabul eder (Kür, 2003c: 11). Böylece karnını doyuran Coşkun Ankara’ya 

giden bir otobüse binmek ister fakat hiçbir otobüs Kuzgun’u kabul etmez. Her ne olursa 
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olsun köpeğinden ayrılmayı düşünmeyen Coşkun bir kez daha ortada kalmıştır. 

Sonunda yürümekten başka çaresi olmadığına karar verir. Parkta karşılaştığı yaşlı bir 

adamın yol göstermesiyle bir harita ve biraz yiyecek alarak tekrar yola koyulur. Son 

derece hastadır. Sonunda yoldan 800 metre içerde olan Gökırmak köyünün sapağında 

yere yığılır. Ona bir şey olduğunu anlayan Kuzgun köye koşar ve Asiye Hanım ile kızı 

Güllü’yü bularak zor da olsa yardım getirir. 

Coşkun’u bulan ve ona kucak açan Çamlıdağ ailesinin Ali, Ayşe ve Güllü isimli 

üç çocukları vardır. Özellikle on dört yaşındaki Güllü; akıllı, okumaya düşkün, cesur bir 

çocuktur. Yine de babası Muharrem, öğretmeninin bütün ısrarlarına rağmen onun okula 

devam etmesine izin vermemiştir. Silik ve korkak bir kadın olan Asiye de kızının 

haklarını kocasına karşı koruyamadığı için Güllü büyük bir üzüntüyle eğitimini yarım 

bırakmak zorunda kalmıştır (Kür, 2003c: 20). 

Coşkun’u bulduktan sonra bütün aile onun bir an önce iyileşmesi için çabalamaya 

başlar. Eve doktor çağırırlar. Doktor Emrah Coşkun’la yakından ilgilenir. Çocuğun 

zatürre geçirdiğini bakıma ihtiyacı olduğunu aileye anlatır. Bu sırada tanıştığı Güllü’nün 

zekâsından ve okuma sevgisinden de etkilenerek ona hemşirelik okulundan bahseder ve 

sınavlara girmesi için onu cesaretlendirir.   

Coşkun, birkaç gün kendini bilmeden yattıktan sonra Çamlıdağ ailesinin yanında 

gözlerini açınca kendisini hiç beklemediği sıcak bir ortamda bulur. Onun yavaş yavaş 

kendisine geldiği bu ortamı yazar şu cümlelerle anlatır: 

“Evet, her şey çok güzel… Doktor, Güllü abla ve öbürküler… Coşkun unutmaya 

başladığı aydınlık duygularla dopdolu… Bu gün eve getirilişinin on ikinci günü. Doktor 

bu sabah koluna girip onu kapının önüne çıkardı. Coşkun’u ayakta gören komşular o 

kadar sevindiler ki neredeyse ağlayacaktı” (Kür, 2003c: 25). 

Başlarda kimsesiz bir çocuk olduğu için ona kucak açan aile üyeleri, Coşkun’u 

tanıdıktan sonra onu gerçekten sevmeye başlarlar. Onun ağır başlılığı, nezaketi, 

özellikle bilgili oluşu çocukları çok etkiler. Yazar, özellikle Coşkun’un okuma sevgisi 

üzerinde durmuş ve onun bu özelliğini şöyle vurgulamıştır: 

“- Coşkun yahu, ders yılı başında ayrılmışsın okuldan… Ben beşi pekiyi ile 

bitirdim. Ama sen her şeyi benden çok, benden iyi biliyorsun. Matematiği bile… Nasıl 

oluyor bu iş anlamadım.  
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Ayşe çokbilmiş sesiyle konuştu: 

- Ben biliyorum. Çünkü Coşkun Ağabey Ali Ağabeyden daha akıllı. 

Sonra kendi sözlerine kendi güldü kıkır kıkır 

- Yok canım senden iyi falan bildiğim yok. 

- Ablam dedi ki… Coşkun çok okuyor, hem de öyle okuyup geçmiyor, kafa 

yoruyor okudukları üstüne; onun için böyle çok şey biliyor, dedi” (Kür, 2003c: 31). 

Coşkun güçlendikçe ev işlerini yaparak aileye destek olmaya çalışır. Tarlada 

çalışmasına doktor karşı çıktığından elinden gelen yardım bu kadardır. Bu arada 

geleceği içinde planlar yapmaya başlar. Gürsu ailesinin yanına ulaşabilmek için yola 

çıkmış olsa da bu konuda tedirgindir. Abdullah’ın kendisine gelen mektupları 

engellediğini bilmediğinden, onlar tarafından nasıl karşılanacağını bilemez. Yine de 

kendine güveni tamdır, Ankara’ya gitmekte kararlıdır. Kafasındaki planları Doktor 

Emrah’a şöyle anlatır: 

“- Düşündüm ki… Çok çaresiz kalırsam… Meclise gider Bartın milletvekilini 

bulurum… Onlar da bana yatılı okul falan bulurlar. Bir tanesini biraz tanıyorum. 10 

Kasım törenlerinden sonra öğretmenim tanıştırdı… Uzun uzun da övdü beni. 

Diyeceksiniz ki, koskoca milletvekili seni mi anımsayacak? Evet, bunu da düşündüm. O 

zaman ben de kendime göre bir iş bulur çalışırım… Dışardan sınavlara girer okumayı 

sürdürmeye çalışırım. Benim için önemli olan konu, okumak” (Kür, 2003c: 27). 

Coşkun’un toparlanıp kendine geldiği o günlerde, Ankara’ya Bülent Gürsu’ya 

Balkaya köyü muhtarından bir mektup ulaşır. Mektup, ailenin yıkılan eski evine 

gittiğinden bir ay kadar geç gelmiştir. Mektuptan anlaşıldığı kadarıyla köylüler evden 

kaçan Coşkun’un atkısını deniz kıyısında Şeytan Çukuru’nun yanında bulunca onun 

intihar ettiği sonucuna varmışlardır. Bu haber özellikle Özge’yi derin bir üzüntüye 

boğar. 

Artık iyice iyileşen Coşkun bir gün tüm aile tarladayken onlara minnetlerini 

bildiren uzun bir mektup yazarak tekrar yola koyulur. Bir süre gittikten sonra yanında 

duran bir jandarma arabasına zorla bindirilerek köye geri döner. Altınları kaybolan 

Asiye, Coşkun’un da evden ayrıldığını görünce onu şikâyet etmiştir. Coşkun ne dese 

jandarmayı inandıramaz.  
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Kitapta karakol insanların rahatça gidip dertlerini anlatacakları bir yer olmaktan 

çok uzaktır. Jandarmaların bazıları iyi ve anlayışlı olsa da bazıları ellerindeki gücü 

insanları ezmek, onlara eziyet etmek için kullanmaktan zevk alırlar.  

Tarladan erken dönen Güllü annesinin yaptığını öğrenince çok üzülür. Karakola 

koşar fakat jandarma çavuşu onu dinlemeyi bile reddederek kovar. Üç gün sonra altınlar 

bulunana kadar Coşkun karakolda kalır. Okuyucuya onun karakolda kötü muamele 

gördüğü açıkça anlatılmasa da sezdirilmiştir (Kür, 2003c: 56).  

Coşkun’un suçsuz olduğu anlaşılınca, onu haksız yere suçlayan Asiye büyük 

vicdan azabı çeker ve birkaç gün daha kalması için ikna eder. Çocuk için üzülen 

Yüzbaşı bir araba gönderir, Coşkun ve Kuzgun’u Gerede’ye kadar götürürler.  

Coşkun’un niyeti Gerede’de çalışan Doktor Emrah’ı bulmaktır. Ama hastaneye 

gittiğinde Doktorun annesinin hastalandığını ve acil olarak memleketi Bursa’ya gittiğini 

öğrenir. Bu haber onu gerçekten çok üzer bir kere daha ortada kalmıştır. Gecelemek için 

bir otele gider otel sahibi Nuri Bey çok iyi bir insandır, Coşkun’la birlikte Kuzgun’u da 

otele alır. Coşkun gündüzleri hafif işlerde ona yardım ederek ve akşamları otelin 

salonunda kaval çalarak orada üç gün kalır. Sonunda Nuri Bey’in Kızılcahamam’a 

düğüne giden bir tanıdığı Kuzgun’u ve Coşkun’u Kızılcahamam sapağına kadar 

götürmeyi kabul eder. Coşkun çok sevdiği Nuri Bey’in yanından ayrıldığı için üzgün 

olsa da sonunda yola çıkabildiği için mutludur. 

Coşkun’u arabasına alan Veli Usta, kötü niyetli biridir. Yol boyunca çocuğu 

konuşturarak kimsesiz olduğunu öğrenir. Kızılcahamam sapağında onu indirmez, 

düğünde kaval çalması gerektiğini söyler. Ona karşı çıkmaya çalışsa da Coşkun kabul 

eder. Fakat ertesi gün de Veli Usta, Coşkun’a bir arkadaşının çırağının hastalandığını 

bir hafta ona yardım etmek zorunda olduğunu anlatır. Coşkun karşı koymanın anlamsız 

olduğunu bildiğinden susar ve demirci ustası Rüstem’in yanında çalışmaya başlar. 

Bir hafta sonra Coşkun, çırağının gelmediğini görünce Rüstem Usta’ya sorar. 

Ortada kendisinden başka çırak olmadığını öğrenir. Veli Usta borçları karşılığında onu 

bırakmıştır. Çaresiz kalan çocuk demircide çalışmaya başlar. Bu sırada bakkalın oğlu 

Aydın’la tanışır ve arkadaş olur. Rüstem Usta da esnafın baskısıyla ona zaman zaman 

izin vermeye başlar. Fakat başına gelenleri birine anlatmaması konusunda ona gözdağı 

vermekten de geri kalmaz. Zamanla Coşkun, Aydın’a güvenir ve ona her şeyi anlatır. İki 
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çocuk okullar açılınca her şeyi Aydın’ın Türkçe öğretmenine anlatıp ondan yardım 

istemeye karar verirler.  

Bir gün Coşkun ve Aydın gezerken Kuzgun’un yardım isteyen havlamalarını 

duyarlar. Yerde bilinçsiz yatan yaşlı bir adam görünce ona yardım ederler. Adamın 

bileğindeki künyede “Üst cebimde ilacım var. Lütfen dilimin altına koyunuz”  

(Kür, 2003c: 71) yazmaktadır. İlacı verip adama yardımcı olurlar ve onu oteline kadar 

götürürler. Adam onları ertesi sabah otele davet eder. Coşkun ertesi gün adamdan 

yardım istemeyi planlar. Sabah bir bahaneyle dükkândan çıkıp Aydın’la birlikte otele 

giderler. Ne yazık ki adam otelden ayrılmıştır. Fakat çocuklar için içinde yüklüce bir 

miktar para bulunan iki zarf bırakmıştır. Coşkun Rüstem Usta’dan korktuğu için zarfı 

Aydın’a bırakır. Ama bu önlem işe yaramayacaktır. Olanları duyan Rüstem Usta, gece 

çocuğun yanına gelir ve paraları ister. Aralarında bir arbede yaşanır, Kuzgun’un da 

yardımıyla Coşkun oradan kaçar. Kendisini Akdere köyünde öğretmenlik yapan Ersin 

Bey’in evine atar. Ersin Bey ona yardımcı olur. Otobüs şoförü olan bir arkadaşıyla 

konuşarak Coşkun’u ve Kuzgun’u Ankara’ya gönderir. 

Coşkun Ankara’ya varınca hemen bir taksiye biner ve adresi verir. Beklediğinden 

çok daha uzun ve olaylı geçen yolculuğu nihayet bittiği için mutludur. Ne yazık ki 

adrese gittiğinde evin yıkıldığını ve orada bir inşaat olduğunu görür. Ustabaşı İnşaatın 

sahibinin Bülent Bey olduğunu ve Çankaya’ya taşındığını anlatır. Çocuk ne yapacağını 

düşünürken işçilerden biri olan İdris yanlarına gelerek evi bildiğini Coşkun’u 

götürebileceğini söyler. İdris ve Coşkun taksiye binerler, İdris yolda bir telefon 

kulübesinde durur. Coşkun’a Bülent Bey’in evini aradığını ama evde olmadıklarını ama 

merak etmemesini birkaç gün onu misafir edebileceğini söyler (Kür, 2003c: 83).  

Aslında İdris uyuşturucu satan bir şebekede çalışmaktadır ve Coşkun’u da 

kuryelik yapması için alıkoymak niyetindedir. Onu çetenin diğer elemanlarıyla birlikte 

yaşadığı otele götürür.  

Otelde Coşkun, çetenin lideri olan Yaşar ve Güngör’le tanışır. Kendisine çok 

sıcak davranan bu insanları hemen sevmiştir. Onların verdiği zarfları bir yerlere 

götürmekte de bir sakınca görmez. Ama zaman geçtikçe yapılan işte bir terslik 

olduğunu anlar ve sorular sormaya başlar. Onun bu sorularından bunalan çete üyeleri 

ona da bir iğne yapıp uyuşturucuya alıştırmaya karar verirler. Fakat Coşkun’da kendi 
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çocukluğunu gören ve ona kıyamayan Güngör, Bülent Bey’in evine giderek durumu 

anlatır. Ertesi gün Coşkun’u getireceğini söyleyerek oradan ayrılır. Ertesi gün 

Coşkun’un yaptığı kuryelik işi için birlikte otelden ayrılırlar. Coşkun’a her şeyi anlatır 

ve ona Bülent Bey’in adresini vererek gitmesini söyler. Ama Kuzgun otelde kalmıştır. 

Coşkun köpeğini almak için otele dönünce Yaşar onu yakalar. O sırada Güngör’ün 

çağırdığı polisler oteli basarlar. Kargaşa arasında köpeğini de alan Coşkun bir taksiye 

binerek Bülent Bey’in adresini verir. 

 

3.2.2.2.3. Tertibi 

 

Roman 104 sayfa ve 21 bölümden oluşur. İlk romanda olduğu gibi bölümler kısa 

tutulmuştur. Kitaptaki bölümlerin sayfalarına göre sıralanışı şu şekildedir: 

 

7-20 Yollar Uzun 

20-22 Hastalık Günleri 

22-25 Durumu İyi Değil 

25-27 Her Şey Öyle Güzel Ki 

27-30 Çankaya’daki Ev 

30-34 Coşkun ve Çamlıdağ Ailesi 

34-35 Sağlam Raporu 

35-40 Yolculuk Başladı Gökırmak’tan 

40-52 Altınlar Nerede 

52-56 Yüzbaşım Bu Gün Gelmez 

56-58 Üç Gün Daha 

58-62 Yolcu Yolunda Gerek 

62-72 Kızılcahamam Serüveni 

73-76 Uykusuz Bir Gece 

76-78 Müthiş Gece 

79-80 Ankara Yolunda 

80-86 İşte Ankara 

87-89 İşe Çıkma Zamanı 
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89-96 Coşkun Soruyor 

96-98 Gene Gürsuların Evi 

98-104 Sonun Başlangıcı   

 

3.2.2.2.4. Konusu 

 

Roman, Hayatta yapayalnız kalmış bir çocuğun yaşama ve kendisine yeni bir yuva 

bulma mücadelesini konu alır. 

 

3.2.2.2.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 

Roman serinin ilk romanı gibi 3. tekil şahıs anlatıcı tarafından kaleme alınmıştır. 

Yazar, bu sayede olaylara yukardan bakmış ve karakterlere olan mesafesini korumuştur. 

Zaman zaman iç monolog ve iç diyalog yöntemlerini kullanan yazar bu sayede 

karakterleri direk olarak okuyucuyla karşı karşıya getirmiş ve okuyucunun onları daha 

yakından tanımasına imkân sağlamıştır. 

Coşkun’u haksız yere hapsedildiği karakoldan kurtarmak için çırpınan Güllü’nün 

kafasından geçen cümleler kitapta iç monolog yönteminin kullanılmasına iyi bir 

örnektir: 

“ ‘Coşkun’u eline geçirince jandarmanın ne yapacağı besbelliydi… İçinde bir 

şeyler parçalanıyordu Güllü’nün… Ve yapabileceği bir şey yoktu…’ ‘Belki annemi 

kandırabilirim… Çocuklar da bana yardımcı olurlar kesin… Babamla birlikte 

giderlerse…’ ” (Kür, 2003b: 47). 

 

3.2.2.2.6. Zaman 

 

Romanda olaylar Coşkun on yaşlarındayken başlar ve bir buçuk yıl kadar devam 

eder. Olaylar anlatılırken kronolojik sıra takip edilmiştir. Yazar zaman hakkında ayrıntı 

vermese de kitabın sonlarında Bülent Bey’e, köylülerin yanlış anlaması sonucu, 

Coşkun’un öldüğünü haber veren mektubun gelişinin üzerinden tam bir yıl geçtiği 
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söylenir. Daha öncesinde yaşananlar ve mektubun bir ay geç gelmesi göz önünde 

bulundurulursa vak’a zamanının bir buçuk- iki yıl arasında olduğunu söylemek yanlış 

olmaz. 

Her iki romanda da zaman düz bir çizgi üzerinde ilerlese de yazarın verdiği 

tarihlerde baskıdan da kaynaklanması mümkün olan bir sıkıntı vardır. İlk kitapta geçen; 

“Kısa bir merhabalaşmadan sonra o geceden 69 yıl önce 1922 yılının 25 Ağustos’u 26 

Ağustos’a bağlayan gecesinde (…)” (Kür, 2003b: 36) cümlesinden yola çıkarak vak’a 

zamanını 1991 olarak belirlemenin mümkün olduğunu söylemiştik. İkinci kitapta bu 

olaydan neredeyse bir yıl sonra Bülent Bey’e Coşkun’un ölüm haberini getiren 

mektubun tam tarihi ise “10 Haziran1990” olarak verilmiştir (Kür, 2003c: 27). 

Yazar, bu kitapta da geri dönüş metodunu zaman zaman kullanarak karakterlerin 

geçmişlerini anlatma yoluna gitmiştir. Fakat bu bölümleri mümkün olduğunca kısa 

tutarak olayların akışına ara vermemeyi tercih etmiştir. 

 

3.2.2.2.7. Mekân  

 

Roman bir yol hikâyesi olduğundan pek çok ayrı mekân kullanılmıştır. 

Eser, Balkaya köyünde başlar. Sokakta kalan Coşkun, Kuzgun’u da yanına alarak 

annesiyle yaşadığı eve gider. Burası onun kafasını topladığı, karar verdiği ve yola 

çıkmak için ihtiyaçlarını karşıladığı yerdir. Coşkun bu sevdiği ve bildiği yerden 

bilinmeyene doğru adım atar. 

İkinci mekân ise Amasra’dır şehir hiç tanıtılmamıştır, sadece Coşkun’un uğradığı 

bir duraktır. Sonunda tekrar yollara düşer. 

Bartın-Gerede asfaltı da kitapta kullanılan mekânlardandır. Bu işlek yol, gece 

karanlığında canlı gibidir. Coşkun gece vakti hasta ve yorgun halde köpeğiyle birlikte 

yürürken yazar onu hem korkutan hem de kendisine hayran bırakan yolu şöyle tarif 

eder: 

“Fırtına ağaçların kuru dallarını kıracak kadar güçlü… Coşkun’u ürperten acayip 

seslerle kırılıyor dallar… ‘ Kıyamet böyle mi kopar?’ diye düşünüyor zaman zaman… 

Sık oturup dinleniyor… Aspirine karşın baş ağrısı, sırt ağrıları sürüyor… Yorgunluk… 
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Uykusuzluk… Gene de doğanın güzelliğine hayran kalacak kadar uyanık Coşkun… 

Çılgın gibi sallanan ağaçların, özellikle tepelerindeki yapraklar ay ışığı altında pırıl 

pırıl… Ay kocaman, kocaman… Gök, maviye yakın aydınlık… Ay ışığı altında asfalt 

bir başka güzel” (Kür, 2003c: 16). 

Gökırmak köyü, Coşkun’un bu zorlu yolculuktan sonra ulaştığı yeni bir yuva 

gibidir. Yazar köyü uzun uzun tarif etmez. Yalnız, köylülerin tarımla uğraştığını ve 

köyün orman kıyısında olduğunu söylemekle yetinir (Kür, 2003c: 32).  

Kızılcahamam da Coşkun’un duraklarından biridir. Coşkun burada zor günler 

geçirse de şehri sevmiştir. Gökırmak gibi Kızılcahamam da uzun uzun anlatılmamıştır. 

Fakat Kızılcahamam’ın şifalı sularından özellikle bahsedilmiştir (Kür, 2003c: 68). 

Ankara, roman boyuca ulaşılmak istenen yer olduğu için önemli mekândır. 

Coşkun’un Ankara’da uyuşturucu satıcılarıyla birlikte kaldığı otel orada yaşayan 

insanlar gibi aldatıcı bir sıcaklığa sahiptir. Yazar orayı; “dört katlı, pırıl pırıl bir yapı” 

(Kür, 2003c: 83) olarak tarif eder. İsmet Kür, Ankara’da pek çok semt ismi verse de 

şehri tasvir etme yoluna gitmemiştir. 

Görüldüğü üzere roman Balkaya Ankara hattı üzerinde bulunan pek çok mekân 

kullanmış olmasına rağmen, mekânlara değil olaylara ve karakterlere ağırlık 

verdiğinden uzun tasvirlere rastlanmaz. 

 

3.2.2.2.8. Olay Örgüsü 

 

Romanda, oldukça akıcı ve hızlı bir olay örgüsü vardır. Coşkun’un Ankara’ya 

ulaşıp ulaşamayacağı kitabın ilk seksen sayfasının düğümüdür. Coşkun uzun yolculuğu 

boyunca pek çok insanla tanışır, yolun her durağı farklı karakterler çerçevesinde 

şekillenmiş farklı bir maceradır. Başkahraman, kimi zaman destek alıp kimi zaman 

engellense de zekâsı, nezaketi ve iyiliğiyle bütün zorlukları yenmeyi başarır. 

Eserin sekseninci sayfasından sonra, bu sefer Ankara’ya ulaşmış olan Coşkun’un 

aralarına düştüğü uyuşturucu şebekesinden kurtulup kurtulamayacağı ve Gürsu ailesinin 

evine ulaşıp ulaşamayacağı sorusu ortaya çıkar. Romanın son sayfasında çözülen bu 

düğümle Coşkun en baştaki hedefine varır ve çok daha mutlu geçmesi beklenen yeni 

hayatına adım atar. 
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Serinin bu ikinci kitabında olay örgüsü ilkine göre çok daha hızlı gelişir, sürekli 

yenilenen ara düğümlerle okuyucunun merak seviyesi yüksek tutulmuştur. Olay örgüsü 

inişli çıkışlı bir şema çizer.  

 

3.2.3. Mavi’nin Serüvenleri  

 

On bir- on iki yaşlarındaki çocuklar için kaleme alınmış Mavi’nin Serüvenleri 

(1965) üç kitaptan oluşur. Her kitap Mavi’nin yerleştiği yeni bir evi, tanıştığı yeni 

insanları ve girdiği farklı çevreleri konu edindiği için kahramanları ve mekânları 

birbirlerinden tamamen farklıdır. Bu sebeple her bir romanı ayrı ayrı ele alıp kendi 

içinde değerlendirmek uygun olacaktır. 

Bu kitap serisinin önemli özelliklerinden birisi özellikle ikinci kitapta yer yer 

otobiyografik özellikler taşımasıdır. Romanların başkahramanı “Mavi” nin de ismi ve 

kimi maceraları İsmet Kür’ün köpeğinden esinlenilmiştir. Yani Mavi bir yere kadar 

gerçek hayattan alınmış bir karakterdir. 

 

3.2.3.1. Eski Ev 

 

3.2.3.1.1. Kimliği 

 

1. Baskı 1965 Kür Yayınları 

2. Baskı 1966 Kür Yayınları 

3. Baskı 1968 Kür Yayınları  

4. Baskı 1971 Kür Yayınları  

5. Baskı 1973 Kür Yayınları  

6. Baskı 1974 Kür Yayınları 

7. Baskı 1996 Bu Yayınları 

8. Baskı 1998 Bu Yayınları 

9. Baskı 2003 Bu Yayınları 
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3.2.3.1.2. Özeti 

 

Roman, geri dönüş tekniğiyle Mavi’nin, eski evindeki adıyla Arap’ın, gece kondu 

mahallesinde, birlikte yaşadığı aileyi ve sosyal çevreyi, başından geçen olayları, o 

ailenin yanından ayrılmak zorunda kalmasının sebeplerini anlatır. 

Mavi, gece kondu mahallelerinden birinde Koşucu ailesinin yanında yaşayan bir 

köpektir. Koşucu ailesinin reisi Nejat Bey, inşaat ustasıdır. Oldukça zengin ve kültürlü 

bir aileden gelmesine ve annesinin bütün ısrarlarına rağmen okumamıştır. Yine de, 

kendisini iyi ifade eden, kibar ve çalışkan biridir. Nejat Bey’in böyle bir insan 

olmasında annesinin rolü büyüktür. Koşucu ailesiyle birlikte yaşayan Pamukanne, 

bacaklarından hasta olduğu için yatağa mahkûmdur. Tüm dış dünyası üzerinde 

uyuduğu, namaz kıldığı ve yemek yediği sedirden ibarettir (Kür, 2003d: 9). Bunlara 

rağmen içine kapalı ve mutsuz bir kadın değildir. Çevresine faydalı olmaya çalışır. Çok 

varlıklı bir yaşamdan geldiği halde durumundan şikâyet etmez. Torunlarına 

çocukluğundan bahsederken onları kendi hayatlarından soğutmamaya çalışacak kadar 

ince düşüncelidir. Pamukanne’nin evdeki varlığının sonuçlarından biri de aile ve Fahri 

Amca arasındaki dostluk olmuştur. Fahri Amca, emekli bir askerdir. Zengin bir adam 

olmamasına rağmen, her ziyaretinde evdekilere armağanlar getirmeyi adet edinmiştir. 

Pamukanne ve Fahri Amca arasında yıllar önce bir gönül macerası yaşanmıştır. Hiç 

evlenmeyen Fahri Amca hâlâ Pamukanne’ye âşıktır. Hatta ilerlemiş yaşlarına bakmadan 

ona evlenme teklif eder. Fakat Pamukanne yaşını ve sağlık durumunu ileri sürerek bu 

teklifi reddeder (Kür, 2003d: 12). Fahri Amca, bu olaydan sonra da ziyaretlerini 

sürdürür ve hem ailenin hem de komşuların hayatında önemli bir yer edinir. 

Çevresinde böyle iyi insanlar olsa da Mavi için asıl önemli olan ailenin iki çocuğu 

Hüseyin ve Erol’dur. Çocukların küçüğü olan Erol’u Mavi okuyucuya;“ Erol daha 

yaramazdı. Bizi, en çok da beni kızdırmaktan hoşlanırdı. Ara sıra burnuma dokunup 

kaçar ya da kulağımı hafifçe çekip beni bağırtırdı. Ama bütün yiyeceklerini, hatta pek 

seyrek eline geçen çikolatayı bile bizimle paylaşacak kadar iyi yürekliydi. Bizimle en 

çok oynayan da oydu” (Kür, 2003d: 14) cümleleriyle tanıtır. Biraz yaramaz ve deli dolu 

tavırlarına rağmen Erol, sevgi dolu ve iyi bir çocuktur. Okulda başarılıdır. Özellikle 

resme büyük yeteneği vardır. Henüz çocuk olmasına rağmen ilerde büyük bir ressam 
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olmayı hayal eder. Bu konudaki duygu ve düşüncelerini Pamukanne’ye yazdığı 

mektupta şöyle ifade eder: 

“O halinizle hâlâ göz kapaklarımın altında yaşıyorsunuz. Bu hayali yitirmemek 

için, daha uzun süre gözlerimin sarılı kalmasına razıyım. Bu görüntüyü iyice 

ezberlemek, içime sindirmek, kendime mal etmek, sonra da bunu olanca güzelliğiyle 

çizebilecek hâle gelince, çizmek istiyorum. İçimden bir ses benim ‘Manolya Kadın’ adlı 

tablomla üne kavuşacağımı söylüyor…Ne dersiniz?.. Leonardo da Vinci’nin ‘Mona 

Liza’ kadar, ondan da daha ünlü olacak ‘Manolya Kadın’… Benimle övüneceksiniz, 

tabii ben de sizinle” (Kür, 2003d: 107). 

Ailenin edebiyatçısı Hüseyin kabul edilse de Erol da okumayı seven ve 

konuşurken de yazarken de kendisini çok düzgün ifade edebilen bir çocuktur.    

Hüseyin, Erol’dan çok farklıdır. Ağır başlı, sorumluluk sahibi, ailenin yükünü 

paylaşan bir çocuktur. Babası duvarcı ustası olarak çalıştığında okuldan çıkınca 

babasına yardıma gider (Kür, 2003d: 14). Hüseyin, ayrıca kendisini çok iyi ifade eden 

yazıya özel yeteneği olan bir çocuktur. Onun bu özelliği, kendisi de zamanında 

hikâyeler yazmış olan Pamukanne tarafından sık sık gündeme getirilir. Pamukanne, 

Hüseyin’den sürekli okumasını ve her gün mutlaka bir şeyler yazmasını ister  

(Kür, 2003d: 30). Hüseyin günün birinde ünlü bir yazar olma hayali kurar. Kitapları pek 

çok dile çevrilecek, ödüller alacak ve milyonlarca kişi tarafından okunacaktır  

(Kür, 2003d: 59- 60). Her iki kardeşin de bu özel yetenekleri büyükleri tarafından takdir 

edilip desteklenir. 

 İki kardeş farklı kişilik yapılarına sahip olmalarına rağmen gayet iyi geçinirler. 

Onların arasındaki ilişkiyi yazar şu cümlelerle anlatır: 

“Hüseyin’le Erol, sanırım ki, her kardeşin olamayacağı kadar düşkündüler… 

Zaten evde öyle bir sevgi ve saygı havası eserdi ki, aksi olması garipsenebilirdi. 

Ama kavga da ederlerdi elbet. Dövüşürlerdi bile… Bu dövüşler her zaman 

dışarıda yapılırdı” (Kür, 2003d: 15). 

Hayatını, çoğunlukla çocukların peşinde geçiren Mavi, onların hayatının en yakın 

tanığıdır. Çocukların sosyal çevresi oturdukları Vişne Sokağı’nda yaşayan çocuklardan 

ibarettir. Bu çocuklar birbirlerine çok yakındır. Bunun önemli sebeplerinden biri 

“Şairler Sokağı” nda yaşayan çocuklarla aralarındaki düşmanlıktır. Vişne Sokağı’nda 



 158

yaşayan çocukların “Aslanlar” isimli bir kulübü vardır. Şairler Sokağı’nın çocukları ise 

“Tarzanlar” kulübünün mensuplarıdır. Aralarındaki çatışmalar sürüp gider. Her iki 

kulübün de kendilerine ait bayrakları ve hükümranlık alanları vardır. 

“Tarzanlar” ın lideri, Yalçın isimli on beş yaşlarında bir çocuktur. Kötü ve 

kabadır. Çevresindekilere zorbalık etmekten hoşlanır. Kendi emrindeki çocuklar bile 

ondan çekinirler. Yazar onun bütün bu kötü özelliklerini sıraladıktan sonra, çocuğun 

aile hayatına da bir göz atmış ve onun bütün bu kötü özelliklerinin kaynağını okuyucuya 

şöyle aktarmıştır: 

“-Tamam… Ama Yalçınınki ( üvey babası) berbat bir adam. 

 - İstese çocuğu pek âlâ okutabilirdi. Hâli vakti yerinde. Ama naptı?... Çocuğu aldı 

okuldan işte… Seninki aldı mı?(…) 

(…) 

- İkide bir yok yere dövüyormuş koca oğlanı… Annesi de hiç ses etmiyormuş… 

- Yalçın’ı asıl çileden çıkaran da buymuş zaten. Annesinin ses çıkarmaması… 

(Kür, 2003d: 17- 18). 

 Yalçın’dan başka Kör Hasan da “Tarzanlar” ın önemli kişilerindendir. Sinsi, kötü 

kalpli, insanlara ve hayvanlara zarar vermekten hoşlanan bir çocuktur. Sadece 

kulüplerin ara sıra yaptıklar savaşlarda değil normal oyunlarda bile insanların canını 

yakmak için bahane arar. Mahallede onu seven tek kişi bile yoktur. Yalnız Pamukanne 

ile Fahri Amca Hasan’ın bu tavırların altında yatan sebepleri düşünürler onlara göre; 

“Hasan’ın böyle ters ya da sinsi bir çocuk olmasının nedeni, arkadaşları ve 

sevgisizliklerini saklamayan büyükleriymiş. Eğer arkadaşları onun sıska, sağlıksız 

bedeniyle dalga geçmeseler, ona “Kör Hasan” demeseler, onu sevseler, Hasan da iyi 

çocuk olurmuş” (Kür, 2003d: 24). 

“Aslanlar” ın yapısı “Tarzanlar” dan farklıdır.Onlar birbirlerini denetleyen, 

birbirlerini eğiten bir topluluktur. “Aslanlar” a katılmak mahallede bir ayrıcalık kabul 

edilir. Örneğin grupta küfür etmek kesinlikle yasaktır. Çok güçlü kuvvetli bir çocuk 

olduğu halde Güngör isimli bir çocuğu küfür etme alışkanlığı yüzünden aralarına 

almamaları, büyüklerin bile saygısını kazanmıştır (Kür, 2003d: 24). “Aslanlar” ın lideri 

İhsan, Yalçın’ın aksine çok iyi ve efendi bir çocuktur. 
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Aslanlar ve Tarzanlar her altı ayda bir savaş yaparlar. Bu savaşı kazanan büyük 

çınar ağacının dalına bayrağını asma ve ağacın altındaki mahzeni kullanma hakkı 

kazanır. Bu savaşı ve bayrak dikme merasimini çok ciddiye alan çocuklar bu konuyu 

Fahri Amca ve Pamukanne’ye şöyle açıklarlar: 

“- Çünkü bu, çok önemli bir savaştır. 

 - Bu savaşı kazanan, şu tepedeki çınara ve onun altındaki mahzene sahip olur. 

 - Ordusunun ve kulübünün eşyası, ağacın altındaki mahzene yerleştirilir. 

- Kazananın bayrağı, çınar ağacına büyük bir törenle çekilir. 

- İyi ama, neden o çınar da başkası değil?... 

(…) 

- Aslına bakarsanız, o da herhangi bir ağaçtır. Ne ki, biz onu, öbürlerinden 

ayrıcalıklı görmek istedik. Neden istedik?... Bunu ben de bilmiyorum… Ne dersin Erol, 

bu ağaç bizim için neden önemli? 

- Çünkü üstünde bayrağımız var. 

- Çünkü üstünde bayrağımız var. 

- Evet, ama bayrağı başka bir ağaca çekmiş olsaydık. 

- O zaman da başka ağaç önemli, değerli olacaktı. 

- Doğru… O zaman o ağaç değerlenecekti. Önemli olan bayrak… İyi 

anımsıyorum, ilk gün, tepede bir ağaç, her yandan görünen bir dal, diye bayrağımızı 

oraya çektik, anlatabiliyor muyum? Üstüne bayrak çekilince çınar, artık öbürlerinden 

ayrıcalıklı olmuştu. 

(…) 

- Ve çınar büyük bir konu 

- Hayır, Pamukanne, bayrak büyük… 

- Bayrak elbette büyük yavrum, 

- Bayrak elbette büyük yavrum, fakat siz bu çınar… 

- Ne olursa olsun biz ona önem veriyoruz… Onun için çarpışmaktan onur 

duyuyoruz. 

- ‘Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!’ diyorlar sultanım”  

(Kür, 2003d: 33–34–35). 
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 Çocukların aralarında “Büyük Savaş” adını verdikleri kavganın hazırlıkları 

sürerken Erol’un on ikinci yaş günü de yaklaşmaktadır. Ailede hatta mahallede doğum 

günü kutlamak gibi bir alışkanlık olmamasına rağmen Fahri Amca bir kutlama yapmak 

ister ve bu düşünce tüm aile tarafından benimsenir. O gün için büyük hazırlıklar yapılır. 

Her zaman temiz bir kadın olmasına rağmen Meliha Hanım evi baştan temizler, ikram 

etmek için pastalar yapar. Sandıkta bekleyen örtülerini bile ortaya çıkartır. Fahri Amca, 

herkes için küçük armağanlar getirir. Ev halkı gibi, tüm mahalle de heyecan içindedir. 

Çocuklar o gün için özellikle hazırlanırlar. Sonunda misafirler geldiğinde eğlence 

başlar. Fahri Amca, çocuklara sürpriz olarak bir karagöz takımı getirmiştir. Önce 

karagözün tarihçesi hakkında bilgi verir ardından çocuklara karagöz oynatır  

(Kür, 2003d: 46–52). 

Fahri Amca ayrıca davete gelen her çocuk için küçük hediyeler almıştır. Çocuklar 

sırayla birer numara çekip, numaralarına karşılık gelen hediyeyi alırlar. Çocuklar 

yemekler ve hediyeler kadar, büyüklerin kendilerine gösterdiği özenin de tadını 

çıkartırlar. Erol’un öğretmeni de bu özel günde onu yalnız bırakmaz. Kısa süre için de 

olsa uğrar. Onun gelişi, özellikle de Erol’a hediye getirdiği kitap çocuklar arasında 

büyük heyecan yaratır (Kür, 2003d: 58). 

Gece kondu mahallesinde yaşayan çocukların hepsi mahallenin okuluna devam 

eder. Okulun fiziki şartları çok yetersizdir. Okulun bu konudaki yetersizliğini 

öğretmenler Pamukanne’ye şöyle anlatır: 

“- Ah! Derdi bazıları. Okulumuz ikili öğretim yapıyor olmasa, velilerin göz yaşına 

bakmaz, öğleden sonra çocukların tümünü okula toplar, zorunlu etüt yaptırırdık. Ama 

mümkün değil. 

- Bir fazla sınıfçık yok mu kızım? En azından en zor durumda olanları 

toplasanız… 

- Nerde Pamukanne? Okulun kütüphane, müsamere salonu bile yok… Böyle de 

okul olmaz ki zaten” (Kür, 2003d: 63). 

Çocukların iyi bir eğitim almasının önündeki tek engel okulun fiziki şartlarının 

yetersizliği değildir. Çocukların yaşam şartları da derslerine gereken özeni 

göstermelerini zorlaştırır. Bu zor şartları yazar Mavi’nin cümleleriyle ortaya koyar: 
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“Anlattıklarına göre, öğrencilerin çoğu, ödev yapmadan, derslerini hazırlamadan 

daha doğrusu hazırlayamadan geliyorlarmış okula. Çünkü, okuldan sonra kimi kendi 

kardeşine bakmak ya da şuraya buraya işe gitmek zorundaymışlar. Çoğunun tek odalı 

evlerinde bir düzine insan barınıyormuş. Yorgunluktan, uygusuzluktan sınıfta uyuklar 

gibi ders dinleyen çocuklar varmış” (Kür, 2003d: 63). 

Bütün bu zorluklar yanında ailelerin çocuklarına karşı ilgisizlikleri de verimli bir 

eğitim yapılmasını zorlaştırır (Kür, 2003d: 64). 

Sonunda üçüncü sınıf öğrencileri, okullarındaki ve evlerindeki sorunlara dikkat 

çekmek için, öğretmenleri Günseli Hanım’ın başkanlığında sessiz bir yürüyüş 

düzenlemeye karar verirler. Ellerinde kendi hazırladıkları pankartlarla Erol’un doğum 

gününün ertesi sabahı mahallede yürüyüş yaparlar (Kür, 2003d: 65). Mahalleli, tertemiz 

giyinmiş, özenle hazırlanmış çocukları görünce önce anlam veremez. Sonra okuması 

olanlar pankartlarda yazanları sesli okumaya başlar: 

“ ‘Sevgili anneler, babalar sizden daha fazla ilgi bekliyoruz.’ 

‘Herkes evinin önünü temiz tutsun bütün mahalle temiz olacaktır.’ 

‘Sevgili baba, günün yorgunluğunu kahvede, şurada burada değil evinde çıkart.’ 

‘Bu güne kadar dayakla kimse adam olmamıştır. Ama serseri olan çoktur.’ 

 ‘Sevgili baba, alkol kokmayan nefesin eve şifa; alkol kokan nefesin eve beladır.’ 

‘Ana, baba ve öğretmenlerimizin bize örnek olmalarını istiyoruz.’ 

‘Büyük insanlar olmak istiyoruz. Bize yardım edin.’ 

‘Bizi daha çok sevin, daha çok sayın.’ 

‘Derslerimize daha çok zaman ayırmamıza yardım edin. Ders hazırlamadan okula 

gitmek zamanı ziyan etmek demektir.’ 

‘Okulda etüt salonu boş, bizde kafa boş… Emeklere yazık değil mi?’ 

‘Bana vurma, senin düşmanın değilim.’ 

‘Kavgasız, dayaksız, sevgi ve saygı dolu bir yaşam istiyoruz.’ 

‘Mahallenin bütün çocuklarını öz evlatlarınız gibi sevin, koruyun… İnsanlık 

budur.’ ”  (Kür, 2003d: 66- 67). 

Sessiz yürüyüşün yankıları büyük olur. Bazı insanlar kızar, bazıları düşünür ama 

genel olarak bu yürüyüşten sonra anne- babalar öz eleştiri yapmaya çalışırlar. 

Yürüyüşten en çok etkilenenlerden biri de Yalçın’ın üvey babasıdır. Çocuğu sürekli 



 162

dövmesi ve okuldan almasıyla onda ciddi davranış sorunlarının gelişmesine sebep olan 

adam, bu yürüyüş sayesinde hatalarını anlamış ve Yalçın’dan özür dileyerek 

değişeceğine söz vermiştir (Kür, 2003d: 71). 

Mahallede sessiz yürüyüşün yankıları sürerken, çocukların uzun zamandan beri 

planlayıp hazırlandıkları savaş günü de gelmiştir. Önce Erol’un doğum gününde, sonra 

da sessiz yürüyüşte araları ısınmaya başlayan çocuklar, eskisi kadar istekli olmasalar da, 

çınar ağacının altında buluşurlar. Herşeye rağmen savaştan vazgeçmemeleri, 

aralarındaki düşmanlıktan çok uğrunda savaşılacak değerli bir şeye sahip olma 

heyecanından kaynaklanır. Onların bu duygularını Hüseyin; “Bağışlayın, 

Pamukanneciğim, biz sokakta adam taşlamıyoruz. Gayet disiplinli ve yasalarına bağlı 

bir ordumuz var. Çınardan da olsa bizim için kutsal olan kalemizi ve üzerindeki bayrağı 

korumak için savaşıyoruz” cümleleriyle anlatır (Kür, 2003d: 72). Çocuklar, savaşa 

gerçek bir ordu gibi ciddiyetle hazırlanırlar. Onlar büyük bir ciddiyetle cephanelerini, 

planlarını gözden geçirirken savaşı izlemek için de büyük bir kalabalık toplanır. 

Aslanlar bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra, büyük bir inançla kulüplerinin andını 

okurlar. Bu ant kulübün ilkelerini ortaya sermesi açısından önemlidir: 

“ Hey, hola hola hey!... 

 Biz insan aslanlarız 

İnsanları hem sever, hem sayarız. 

Yasamız: 

Kimseye kötülük etmemek; 

Gerekirse, 

Kalemiz ve bayrağımız uğruna can vermek…  

Hey hola hola hey!.. 

Haydi arkadaş 

Zafer seni bekliyor 

Koş zafere ulaş”  (Kür, 2003d: 81). 

Savaş her iki ordunun karargâhlarının önüne astığı kâğıttan yapılmış panolara ok 

atılmasında ibarettir. Kırk beş dakika sonra hangi çete karşı panoya daha fazla ok 

saplamayı başarırsa savaşı kazanır. Bir taraftan ok yağmuru sürerken bir taraftan da 

çocuklar, önceden toplayıp yığdıkları taşları birbirlerine atarlar. Ellerinde taşlardan 
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korunmak için çoğu teneke kutuların kapaklarından oluşmuş “kalkanlar” vardır. Bu 

arada hakemler savaşın kurallara uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlerler  

(Kür, 2003d: 82). 

Savaş kızışıp, taşlar uçuşmaya başlayınca önce İhsan yaralanır. Kolu kanlar içinde 

olan çocuk, hakemlerin yardımıyla savaş alanından çıkıp evinin yolunu tutar. Bir süre 

sonra seyirciler arasında İhsan’ın babasının polis getireceği hakkında söylentiler 

dolaşmaya başlasa da kimse umursamaz. Çünkü mahallelerinde sadece çocuklar 

arasında değil büyükler arasında da kavgalar yaygın olmasına rağmen daha önce hiçbir 

kavgayı polis ayırmamıştır. Fakat bu defa söylentiler doğrudur ve İhsan’ın babası 

yanında polisle gelir. Onlar kavga edenleri ayıramadan gözüne bir taş gelen Erol, kanlar 

içinde yere düşer. Polis olaya el koyar ve Hüseyin’i telefon etmesi için okula gönderir. 

Kendisi de Erol’u kucaklayıp evine götürür. Bu Mavi’nin Erol’u, bu romansa, son 

görüşü olacaktır. 

Durumu ciddi olan Erol hastaneye kaldırılır. Onun yaralanması ailede yaşanacak 

trajedilerin başlangıcıdır. Yazar; “Ailenin zaten pek yerinde olmayan şansı, birden 

büsbütün berbat olmuştu. Sanki göklerden bir el uzanmış, Koşucu ailesinin üzerine belâ 

serpeliyordu” (Kür, 2003d: 82) cümleleriyle ailenin yaşamında yeni bir dönemin 

başladığını vurgulamıştır. 

Erol’un yaralandığını duyan Pamukanne fenalaşır. Çevresindekilerin bütün 

çırpınmalarına rağmen kurtarılamaz. Onun yokluğu sadece ailesi için değil tüm mahalle 

için çok zor olmuştur. Cenazesine tüm mahalle, öğretmenler, öğrenciler hatta emekli 

subay olan Fahri Amca’nın getirdiği bir grup asker katılır. Pamukanne, sürekli 

çevresindekilere yardım etmeye çalışan, güler yüzlü ve kibar bir insan olduğu için 

yokluğu herkes tarafından hissedilir.  

Hastanede yatan Erol, Pamukanne’nin ölümünden habersizdir. Yanında refakatçi 

olarak bulunan Fahri Amca, çocuğun moralini yüksek tutup iyileşmesine destek olmak 

için, bu durumu çocuktan saklar. Erol, sürekli çok sevdiği Pamukanne’den bahsederek 

bilmeden de olsa Fahri Amca’yı bir hayli üzer. 

Erol’un durumu oldukça ciddidir. Gözünden bir ameliyat geçirmesine rağmen 

durumu hâlâ tehlikelidir. Gözlerindeki sargılar açılmamıştır. Kısa sürede Erol ve 

refakatçi olarak yanında kalan Fahri Amca hastanedeki herkes tarafından sevilirler. 
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Fahri Amca bütün zamanını, Erol’a kitap okuyarak, onunla sohbet ederek ve onun 

mektuplarını yazarak geçirir. Mediha Hanım ve Hüseyin her gün Nejat Bey ise haftada 

iki kere Erol’u görmeye hastaneye giderler. Hüseyin de zaman zaman Pamukanne’nin 

ölümünden hâlâ habersiz olan Erol’un ona mektup yazmasına yardım eder.   

Gözleri sargılar içindeki Erol’un en sevdiği şey ailesine mektup yazdırmak 

olmuştur. Yazar onun içinde bulunduğu durumu, duygularını, gelecek planlarını bu 

mektuplar aracılığıyla okuyucuya ulaştırır. Erol’un ilk mektupları daha çok yaşadığı 

olay üzerinedir. Kendisine yasak olduğu halde sapanla taş atan Hasan’a olan 

kızgınlığını, herkesi bu kadar üzdüğü ve telaşlandırdığı için yaşadığı üzüntüyü uzun 

uzun anlatır (Kür, 2003d: 104). Fakat zamanla Fahri Amca’nın okuduğu kitaplar, 

alıştığı hayattan ayrılıp düşünmek için zaman bulması ve kör olma tehlikesiyle karşı 

karşıya olması gibi sebeplerle olgunlaşan Erol’un yazdıklarında ve üslubunda büyük 

değişimler olur. Erol’un mektupların hem içeriği hem de üslubu onun yaşında bir 

çocuktan beklenmeyecek kadar etkileyici hale gelir. Yazar, bu durumu; “Bu arada 

Erol’un mektupları o kadar güzelleşiyordu ki, öğretmenler dâhil herkes şaşkınlık 

içindeydi” (Kür, 2003d: 104) cümleleriyle anlatır.   

Sürekli kendisine okunanları dinleyen ve onlar hakkında sohbetler eden Erol’un 

gelecek planları da değişmiştir. Resme çok meraklı olan çocuk, edebiyata yönelmiş ve 

çocuk kitapları yazma hayali kurmaya başlamıştır. Gözlerini kaybetme ihtimali 

olduğunu bilse de iyimserdir. Pamukanne’ye yazdığı mektupta bu duygularını şöyle 

ortaya koyar: 

“Kısacası, tezim şu: İnsan gözlerini yitirirse mutsuz olmaz. Bana göre 

görmeyenlere acımak anlamsızdır. Neden mi?.. Anlatayım: Evet, görmek, dünyanın 

güzelliklerini tanımak çok güzel bir olay… Ama insanın bir de, Fahri Amca’nın 

değişiyle ‘iç dünyası’ var. Bunu yadsıyabilir misiniz?.. Hayır… Değil mi?.. Gözlerimiz 

açık olduğu zaman , pek çoğumuz, sadece dış dünyayı görüyoruz.(…) Ama şimdi, 

kapalı gözlerimin içinde, o zaman fark edemediğim, göremediğim güzellikleri en ince 

noktalarına kadar seyrediyorum. 

(…) 

Biliyor musunuz babaanne, gözlerim açılmazsa ressam olmak yerine yazar 

olmaya karar verdim. En güzel çocuk romanlarını ben yazacağım. Şimdi ben 
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söylüyorum, başkası yazıyor… Yani birini zahmete sokuyorum, ama o zaman, 

görmeyenler için hazırlanmış daktilo makinelerinden yararlanırım. Bunlarla yazmayı 

öğrenmek gayet kolaymış. 

Ama üzülmeyin, açılacak gözlerim” (Kür, 2003d: 110–111–112). 

Erol’un sargılarının açılacağı gün yaklaştıkça, aile onun gözlerinin durumu kadar, 

Pamukanne’nin ölümünü ona haber verecek olmanın sıkıntısını da yaşar. Fahri Amca, 

Pamukanne’nin ağzından, Erol’a yazdığı mektuplarla onu bu düşünceye alıştırabilmek 

için şunları söyler: 

“Dün akşam düşündüm. Fahri Amca bana Hisar’da köşk değil ama küçük bir yer 

alsa iyi olur. Şöyle, Yahya Kemallere, Tanpınarlara yakın, küçücük bir yer… Oranın 

manzarası da güzeldir…(…) 

Dedim ya, çok yorgunum… Artık dizlerimin ağrımayacağı, kemiklerimin 

sızlamayacağı; rahat sakin bir dünyaya göç ettiğimi düşünerek memnun olmalısın” 

(Kür, 2003d: 110–111–112). 

Sonunda Erol’un sargıları açılır ama gözleri görmediği gibi beyninde de sıkıntılar 

olduğu ve acilen tedavi için yurt dışına götürülmezse öleceği anlaşılır. 

Aile gerçekten zor durumdadır. Erol’u yurt dışına götürmek değil, birikmiş 

hastane faturasını ödeyecek güçleri bile yoktur. Fahri Amca hastane faturasını ödemek 

için bir sürü borca girmiştir. Erol’un durumu ortaya çıkınca evini satarak çocuğu 

İsviçre’ye götürmeye karar verir. Fakat eline geçecek para da tedavi için yeterli 

olmayacaktır. Aile çaresizlik içinde bir çözüm yolu ararken; bir akşam kapıları çalınır 

ve üzerinde gecekondularının bulunduğu arsanın satıldığını acilen evlerini boşaltmak 

zorunda olduklarını öğrenirler. Kendisini Bay Türkkan olarak tanıtan adam saygısızca 

evlerine dalar ve beş gün içinde evi boşaltmazlarsa çatıyı başlarına yıkacaklarını söyler. 

Hüseyin’in tartışması üzerine biraz da kurtulmak için kartını vererek evden çıkar. 

Böylece ailenin sıkıntılarına bir yenisi daha eklenmiş olur.  

Nejat Bey, çaresizlikten de olsa, başkasının arsasına ev yapmış olmalarının 

yanlışlığının farkındadır yine de bütün felâketlerin üst üste gelmesi, evi boşaltmaları 

için verilen sürenin kısalığı ve eve gelen adamın kabalığı onu çok kızdırır. Sonunda 

yapacak başka bir şey olmadığı için adamı görmeye gider. Bu çok yerinde bir karar 

olmuştur çünkü adamı beklerken büroda karşılaştığı arsanın gerçek sahibi Hikmet Caner 
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Bey’den, Yorgi Türkkan’ın arsa sahibi olmadığını, evlerini boşaltmak için bir ay 

zamanları olduğunu ve bütün ev sahiplerine, kendilerine yeni bir yer bulabilmeleri için, 

üç bin lira verileceğini öğrenir. Bütün bunların yanında Hikmet Bey, Erol’un durumuyla 

da çok ilgilenir ve onun bütün tedavi masraflarını üstlenmeye karar verir  

(Kür, 2003d: 140–141–142). 

Kısa sürede bütün hazırlıklar tamamlanır ve Erol yanında Fahri Amca’yla 

İsviçre’ye doğru yola çıkar. Yine o günlerde Hikmet Bey, Nejat Bey’e Beyoğlu’ndaki 

otelinde iş önerir. Bu işle aile otele yerleşecek ve hayat standartlarında büyük gelişme 

olacaktır. Ne yazık ki köpekleri oraya götürmeleri mümkün değildir. 

Mavi’nin annesi daha çok okul bahçesinde vakit geçirdiği için onu oraya 

bırakırlar. Kardeşi Bobi’yi de bir komşuya verirler. Mavi’nin kaderi ise bambaşka 

olacaktır. Nejat Bey onu Taksim’e götürür ve kibar görünüşlü bir kadına satar. Mavi 

evinden ayrıldığı için çok üzgündür. Özellikle Erol’un durumunu öğrenememekten 

korkar. Ama yine de ümitlidir. Yeni sahibinin kucağında, yeni evine doğru yola 

çıkarken Erol’u tekrar görme ya da ondan haber alma umudunu yitirmemiştir. 

 

3.2.3.1.3. Tertibi 

 

Roman 160 sayfa ve 30 bölümden oluşur. Her bölüm içeriğini özetleyen bir başlık 

taşır. Yazar, bu romanında kimi kahramanları tanıtmak için de müstakil bölümler 

kullanmış ve o bölümlere tanıttığı kahramanların adını vermiştir. Bölümlerin uzunluğu 

çeşitlilik gösterir, yarım sayfadan oluşan, sayfa 27’deki “Aslanlar” ve sayfa 36’daki 

“Değişik Bellek” eserin en kısa bölümleridir. En uzun bölüm ise 70 ile 91. sayfalar 

arasında yer alan “ Büyük Savaş”tır. Romanın sayfalara göre bölümleri; 

4-5 Eski Ev 

5-8 Bizim Gecekondu 

8-9 Fahri Amca 

9-10 Pamukanne 

10-13 Fahri Amca- Pamukanne 

13-15 Hüseyin ve Erol 

15- 16 Aslanlar ve Tarzanlar 
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16-20 Yalçın 

20- 23 Gülsüm 

23-27 Kör Hasan 

27 Aslanlar 

27- 35 İhsan 

35- 36 Hilmi 

36 Değişik Bellek 

37-46 On İkinci Yaş 

46-55 Karagöz 

55–60 İkinci Sürpriz 

61- 69 Sessiz Yürüyüş 

70- 91 Büyük Savaş 

91–98 Karanlık Günler 

99–102 Boş Sedir 

103–115 Erol’un Mektupları 

116–120 Bir Mektup  

120–125 Önemli Gün Yaklaşırken 

126–128 Kötü Günler Bitmemiş  

129- 136 Kapıda Bir Yabancı 

137- 143 Hikmet Caner 

143–144 Umutlu Günler 

144–152 Bir Felâket Daha 

152- 160 Taksim Alanı şeklinde sıralanır. 

 

 

 

3.2.3.1.4. Konusu 

 

 Romanda, Koşucu Ailesi çerçevesinde gecekondu mahallelerinde yaşayanların 

verdiği hayat mücadelesi konu edilmiştir. 
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3.2.3.1.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 

Roman, bütün olaylara şahit olup okuyucuya anlatan, Mavi’nin gözüyle 1. Tekil 

şahıs anlatıcı ağzıyla kaleme alınmıştır. Evin içinde ve dışında olaylara tanık olan Mavi, 

gördüklerini ve duyduklarını okuyucuya aktarırken zaman zaman konu ile ilgili 

düşüncelerine de yer verir. Örneğin “Büyük Savaş”ı anlatırken çocukların andını 

naklettikten sonra; “Bütün saçmalıklar arasında tek güzellik bu ‘ant’tı bence…”  

(Kür, 2003d: 81) diyerek araya girer. Ayrıca okuyucuya; “Benim gibi küçük bir şeyin 

birkaç ay önce yaşanmış olayları, duyulmuş konuşmaları nasıl böyle kelimesi 

kelimesine hatırladığına şaşıyorsunuz değil mi?.. Haklısınız… Siz insanlar bunu 

anlayamazsınız. Çünkü insanlarla bizim kafamızın çalışması birbirine hiç benzemez. 

Sizin gibi konuşma yeteneği esirgenmiştir bizden. Buna karşılık plak gibi kapıp 

saklayan bir bellek verilmiştir… Hepimize değil… Sadece benim gibi roman kahramanı 

olmak şansına kavuşmuş olan köpeklere” (Kür, 2003d: 36) cümleleriyle her şeyi en ince 

ayrıntısına kadar nasıl anlatabildiğini açıklar. 

Romanda elbette Mavi’nin gidemediği yerler, şahit olamadığı olaylar da 

mevcuttur. Bu durumda genellikle Mavi konu ile ilgili duyduklarını aktararak 

okuyucuyu aydınlatır. Örneğin Yalçın’ın üvey babasının çocuğa karşı davranışlarını 

mahalleli çocukların konuşmalarından duyup aktarır (Kür, 2003d: 17–18). 

Erol’un hastanede yattığı dönemde yaşadıklarını yazar hem Mavi’nin evde yaptığı 

gözlemlerle hem de Erol’un yazdığı mektuplarla anlatmıştır. Romanın  

103–113. sayfalar arasında kalan kısmı yine birinci tekil şahıs ağzından ama bu sefer 

Erol’un gözüyle kaleme alınmıştır.  

Yazar, bu romanda özellikle mektup yöntemini ustaca kullanmıştır. Karakterlerini 

tanıtmak ve onların iç dünyasına ışık tutmak için ise gözlem metodunu kullanır. Bu 

sebeple okuyucu kahramanlara dışarıdan bakmak zorunda kalır. Romanda okuyucuya en 

açık olan karakterler Mavi ve mektupları dolayısıyla Erol’dur. 
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3.2.3.1.6. Zaman 

 

Eser, geri dönüş metoduyla kaleme alınmıştır. Mavi’nin iki ay önce ayrıldığı eski 

evinde yaşadıklarını anlatmasıyla oluşur.  

Vak’a zamanı üç-dört ay kadar sürer. Fakat roman içinde geri dönüşlerle kimi 

olayların ve kahramanların geçmişi anlatıldığından bu zaman çok daha gerilere kadar 

gider. Romanda zamanın en geriye gittiği yer Fahri Amca ile Pamukanne’nin 

öyküsünün anlatıldığı kısımdır (Kür, 2003d: 10–11). Ayrıca ailenin bu gecekondu 

mahallesine taşınmasını da yazar geri dönüş metoduyla şöyle anlatmıştır: 

“- Ben burasını adamakıllı iyi yapardım ama, zaman çok kıttı, diye başlardı 

evciğin öyküsünü anlatmaya: 

- Bir sabah baktık dayanmışlar kapıya… Hem de ellerinde kazma kürek… 

‘Hayrola?’ dedik. ‘Burası yola gidiyor. Hemen boşaltın!’ dediler… Hani neredeyse evi 

başımıza yıkacak adamlar… İnanır mısınız, dört günlük izni zor aldık… Biz, eski(den) 

kirayla otururduk. Ev sahibimiz çok iyi insandı. Hiç sıkmazdı bizi… Çocuklar küçük o 

zaman… Mediha Hanım ev arayamaz… Annem deseniz rahatsız… Böyle yatağa 

mahkûm değildi o zamanlar ama sancılar içindeydi. Böyle olmasalardı da elden gelecek 

bir şey yoktu ya… Kesemize göre ev bulmak mümkün değildi… 

- Ah, hep öyle değil mi Nejat Bey? Şimdi paramız olsa bu uyduruk yerlerde mi 

otururduk… 

- İşte biz bu uyduruk yeri yapabilmek için… Yani Belediyenin verdiği süre içinde 

evi boşaltabilmek için, konu komşu üç gün üç gece çalışıp bu fakiri diktik işte buraya” 

(Kür, 2003d: 5). 

 Aslanlar ve Tarzanlar kulüplerinin kurulması da (Kür, 2003d: 29–30) geri dönüş 

metoduyla yazılmıştır.  

Olayların geçtiği zaman kesin olarak belirtilmemişse de çocukların aralarında 

geçen bir konuşmayla yazar olayların geçtiği kesin tarihi vermiştir: 

“- Dinleyin arkadaşlar, dinleyin dedi ve okumaya başladı: ‘ Bu kitap 1956 yılında 

Gençlik Kitapları Armağanı kazanmış olup… 

 - Yani altı yıl önce” (Kür, 2003d: 59). 

Bu konuşmadan hareketle olayların kesin zamanını 1962 olarak belirleyebiliriz. 
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Olaylar anlatılırken kronolojik sıra takip edilmez. Mavi olayı yarıda keserek başka 

anılarını araya koyar böylece romanın başlarında otuz altıncı sayfada anlatmaya 

başladığı “Büyük Savaş”ın öyküsüne yetmişinci sayfada devam etmiştir. Öyküyü 

anlatmaya ara verirken okuyucuya; “ İşte Tarzanları ve Aslanları kısaca anlattım size… 

Bu iki topluluğun yaptığı ve öbür küçük kulüplerin izleyici olarak katıldıkları Büyük 

Savaş’ı ve onun unutamayacağım sonuçlarını anlatmadan önce, iki anımdan daha söz 

etmek istiyorum” (Kür, 2003d: 36) cümleleriyle seslenen Mavi okuyucunun konu ile 

ilgili merakını da taze tutmuştur. Romanın en önemli ara düğümü olan “Büyük Savaş’ın 

sonu ne olacak?” sorusu bu atlayarak ve geri dönüş metodu kullanılarak düzenlenen 

anlatım sonucunda okuyucuyu en çok meşgul eden soru olmuştur. 

 

3.2.3.1.7. Mekân  

 

Roman’da üç ana mekân kullanılmıştır. 

Bu mekânlardan ilki Koşucu ailesinin evidir. Bu ev romanın ana mekânıdır, 

olayların büyük kısmı burada geçer. Ev Koşucu ailesine ait olsa da yasal olmayan 

şekilde başka birinin arsasına yapıldığı için sürekli bir gerginlik sebebidir. Aile arsa 

sahibinin gelip kendilerini dışarı atacağı korkusunu sürekli hisseder. Nejat Bey, 

komşularıyla konuşurken bu konudaki korkularını şöyle dile getirir: 

“- Bakalım buradan bize ne zaman ‘yürü’ diyecekler… Orası kontratlı evimizdi. 

Burası elâlemin arsası… Elbet bir gün sahibi gelip ‘Haydi arkadaş, topla pılını pırtını! 

Ben toprağıma apartman dikeceğim’… Diyecek” (Kür, 2003d: 7). Sonuçta bu korkuları 

gerçekleşecek aile evden ayrılmak zorunda kalacaktır. 

Yazar, ayrıca bu evi ailenin maddi durumunu anlatmak için de kullanmış ve şu 

cümlelerle tarif etmiştir: 

 “Eski evim lüks bir gecekondudur. Kapısından toprak ve yarı karanlık hol gibi bir 

yere girersiniz. Gözünüz karanlığa alışınca, buraya beş kapının birden açılmış olduğunu 

görürsünüz. Sol tarafta yan yana olan kapılardan biri, tepesindeki pencerelerden biraz 

ışık alan mutfağa girer… Öbürü de ne kadar düzensiz ve ufak olduğunu bu evde 

yaşamaya başladıktan sonra fark ettiğim, biraz uydurma bir banyoya ve helâya açılır. Ne 
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ki bizim gecekonduyu ‘lüks’ yapan da, küçücük kurnası ve akarsuyu bulunan bu 

banyodur işte… 

Öbür kapılar küçük üç odanın kapılarıdır. 

Bu odaların en büyüceğinde Pamukanne yatar. Komşular da bu odada toplanır. 

Kısacası gecekondumuz öbürlerine göre geniş ve lüks, ama gerçekte çok derme 

çatma bir evdir” (Kür, 2003d: 5). 

Her şeye rağmen Pamukanne’nin gençliğinde yaşadığı rahat hayatın izlerini de bu 

evde görmek mümkündür. Tek tük değerli eşyanın yanında duvarda asılı olan 

fotoğraflar, eski rahat günlerin izlerini taşır. Yazar, bu durumu eve arsanın satıldığını 

haber vermeye gelen Yorgi Türkkan’ın ağzından okuyucuya şöyle aktarır: 

“İnsanların incelenmesi bitince, yeniden eşyalara döndü: Duvardaki üniformalı 

erkek portrelerini, şık bayan resimlerini, sedef kakmalı ceviz konsolu, üstündeki sedefli 

kristal aynayı, onun önündeki çok şık eski zaman lambalarını, kristal vazoyu teker teker 

gözden geçirdi” (Kür, 2003d: 131).    

Ev derme çatma haliyle ailenin içinde bulunduğu maddi sıkıntıları vurgulasa da 

aynı zamanda içinde yaşayan ailenin sıcaklığını taşıyan gerçek bir yuvadır. 

Koşucu ailesinin evi gibi mahallenin okulu da romanda fizikî şartlarının 

yetersizliği ön plana alınarak tanıtılmıştır. Okulun kütüphanesinin, müsamere salonunun 

olmayışı anlatılarak eğitim öğretim yapmaya uygun olmadığı vurgulanmıştır  

(Kür, 2003d: 63). Fakat öğretmenler canla başla çalışarak bütün bu yetersizliklere 

rağmen çocuklara faydalı olmaya uğraşırlar (Kür, 2003d: 64). Okul da, Koşucu ailesinin 

evi gibi, sıcak ve sevgi dolu bir mekândır. 

Gecekondu mahallesinin sokakları da romanda çocukların oynadığı, sohbet ettiği, 

kavga ettiği mekân olarak kendisisine yer bulmuştur. Bu sokaklar tasvir edilmez. Yalnız 

bir cazibe merkezi olan çınar ağacı, çocuklardaki vatan ve bayrak duygusunu temsil 

ettiği için önemlidir. 

Görüldüğü gibi romanın ana mekânı gecekondu mahallesidir. Fakat bu mekân 

Erol’un yaralanmasıyla birlikte genişler. Erol’un yattığı hastane eserde sadece adı 

verilmiş hakkında hiçbir açıklama yapılmamış bir yerdir. 
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Çocuğun hastaneden evine yazdığı mektuplarda ailesine daha önce gördüğü 

yerlerden bahsettiği kısımlarla mekân İstanbul’un Aşiyan, Fatih gibi semtlerini ve 

Rumeli Hisarı, Adile Sultan Yalısı gibi tarihî binalarını içine alacak kadar genişler. 

Daha önce yapılan tasvirler Mavi’nin gözüyle yapılmış ve mekânların 

karakteristik özellikleri ve anlamları merkeze alınmıştır. Erol’un mektuplarında anlattığı 

mekânlarda ise şairane bir yaklaşım göze çarpar. Gözleri sarılı olan Erol, daha önce çok 

da dikkat etmeden gördüğü yerleri kafasında canlandırırken onların gerçek 

güzelliklerini takdir eder: 

“Bir gün de yine Fahri Amca’yla Rumeli Hisarı’na gitmiştik. O gün de beni en 

çok ilgilendiren o sarsak asansör olmuştu. Asansöre ilk binişim değildi. Ama Hisar’daki 

gerçekten komikti… Hem da bununla yükselmek heyecanlandırıyordu insanı. Ne var ki, 

bu asansör orada gördüklerimiz yanında bir hiçti… Hiç olmalıydı… 

 Oysa şimdi o günü anımsarken, yüce Fatih’i O’nun karadan yürüttüğü gemilerini; 

bu büyük olaydan önce İstanbul’un çeşitli uluslar tarafından sarılışını, her sarılışında 

dökülmüş olan kanları düşünüyorum… Hisar’dan karşı sırtların olağan üstü güzel 

görünüşünü düşünüyorum. Düşünebiliyorum… Artık dış dünyayı göremediğim için, 

önceden gördüklerimin anlamına varıyorum” (Kür, 2003d: 112). 

 Görüldüğü üzere yazar, Erol’un ağzından yaptığı bu tasvirlerle; okuyucuya 

İstanbul’un güzelliklerini tanıtmayı, bir tarih bilinci aşılamayı ve okuyucuların estetik 

duygusunun gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. 

 

3.2.3.1.8. Olay Örgüsü  

 

Romandaki olay örgüsünü dört kısma ayırmak mümkündür.  

Birinci kısım 37 ve 60. sayfalar arasında anlatılan Erol‘un doğum günüdür. 

Doğum günü kutlaması mahalle için çok yeni bir olaydır ve özellikle çocuklar arasında 

büyük heyecan yaratır. Doğum gününe katılan bütün çocuklara armağanlar verilmesi, 

Fahri Amca’nın karagöz oynatması o günü gerçek bir bayrama dönüştürür. Doğum 

gününün hemen arkasından yapılan sessiz yürüyüş de çocukların sergilediği sosyal 

sorumluluğu ve yaşamlarını güzelleştirmek için verdikleri çabayı ortaya koymak 

açısından önemlidir. Bu kısım da olay örgüsü yükselen bir şema çizer.  
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İkinci kısım 69 ve 90. sayfalar arasında anlatılan “Büyük Savaş” tır. İki sokağın 

çocuklarının kurdukları kulüplerle, mahalledeki çınar ağacına bayraklarını asmak için 

yaptıkları kavga hem çocuklardaki bayrak ve vatan duygularını ortaya koyması hem de 

bu tip şiddet içeren oyunların tehlikelerini gözler önüne sermesi bakımından önemlidir. 

Romanda heyecan dozu en yüksek kısım burasıdır. Savaşın sonunda Erol’un 

yaralanmasıyla olay örgüsünün şeması hızla düşmeye başlar. 

Üçüncü kısım 99 ve 136. sayfalar arasında yer alan Erol’un hastane günleridir. 

Çocuğun gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya oluşu, Pamukanne’nin ölümü, 

ailenin evlerinden çıkarılması gibi pek çok felaket üst üste gelir. Erol’un ameliyatının 

işe yaramaması ve çocuğun tedavi için İsviçre’ye gitme zorunluluğu durumu iyice 

zorlaştırır. Aile çok zor zamanlar geçirir. Bu kısım olay örgüsünün dibe vurduğu 

kısımdır. 

Son kısım ise 137. sayfadan itibaren başlayan ve neredeyse bütün sorunların 

çözüldüğü sonuç kısmıdır. Nejat Bey’in, Hikmet Caner’le tanışmasıyla her şey birden 

değişir. Gecekondu mahallesinin arsa sahibi olan Hikmet Bey, Erol’un tedavi 

masraflarını üstlenir, Nejat Bey’e yeni bir iş ve aile için yaşayacak yeni bir yer sağlar. 

Bu gelişmeler sonucunda Mavi çok sevdiği Koşucu ailesinin yanından ayrılmak 

zorunda kalır. Erol’un iyileşip iyileşmeyeceği henüz belli olmasa da olay örgüsü tekrar 

yükselişe geçmiş ve ailenin hayatı tamamen değişmiştir. 

Görüldüğü gibi olay örgüsü önce hızla düşüp sonra yine hızla yükselen “V” 

şeklinde bir şema çizer.  

 

3.2.3.2. Mavi Yeni Dostlar Arasında 

 

3.2.3.2.1. Kimliği 

 

1. Baskı 1971 Kür Yayınları 

2. Baskı 1973 Kür Yayınları 

3. Baskı 1996 Bu Yayınları 

4. Baskı 1998 Bu Yayınları 
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3.2.3.2.2. Özeti 

 

Daha önce de söylediğimiz gibi “Mavi” İsmet Kür’ün köpeğinden esinlenerek 

oluşturduğu bir karakterdir. Bu romanda da Kür ailesinin Mavi’yle yaşadıkları kimi 

olaylar aynen anlatılmıştır. Zaten Mavi’nin yanında yaşadığı aile, edebiyat öğretmeni 

anne ve biri ressam, biri yazar olma yolundaki iki genç kız, yazarın kendi ailesiyle 

büyük benzerlikler gösterir. Ayrıca yazarın kaybettiği yakın dostlarından olan Hikmet 

Caner de ilk romanda olduğu gibi kahramanlar arasında yer alır. Bu sebeple roman yer 

yer otobiyografik özellikler gösterir.  

İkinci roman, ilkinin kaldığı yerden başlar. Mavi yeni sahibinin kucağında, yeni 

evine doğru yola çıkmıştır. Heyecandan ve korkudan tir tir titreyen Mavi kendisini 

kucağına alan beyin pantolonuna çişini kaçırır. Yeni sahibi, bir taraftan adamdan özür 

dilerken bir taraftan da kahkahalarla gülmekten kendini alamaz (Kür, 2003e: 7–8). Bu 

olay İsmet Kür’ün köpeği Mavi’yi aldığı gün yaşanmış gerçek bir olaydır. Bu maceralı 

yolculuk bitip de eve varınca Mavi kendisini alıştığı ortamdan bambaşka bir ortamda 

bulur. Bu ev, eski evinden çok daha büyük, güzel ve aydınlıktır. Yavaş yavaş yanına 

yerleştiği bu insanları tanımaya başlar. Belkıs Hanım’dan başka evde kızları Şafak ve 

Leylak yaşamaktadır. Evin babası Nizamettin Bey işi dolayısıyla sürekli şehir dışında 

bulunduğundan eve çok seyrek gelir. Aile de bir de Nizamettin Bey’in ilk evliliğinden 

olan kızı Deniz vardır. Deniz yurt dışında seyahatte olduğu için okuyucu onu ancak 

mektuplarından tanır. Deniz eve döndükten sonra bu defa da Anadolu turuna çıkıp, bu 

sefer yurdun çeşitli yörelerinden yazdığı mektuplarla romanda yer alır. Bu karakterin 

romanda bulunuş sebebi çeşitli yerleri ve sanat eserlerini okuyucuya tanıtmaktır demek 

yanlış olmaz. 

Belkıs Hanım, Pınar ortaokulunda edebiyat öğretmenidir. Uzun sarı saçlı, ince, 

zarif ve güzel bir kadındır. Onun dış görünüşünü Mavi şöyle tarif eder: 

“Belkıs anne, (…) uzun boylu, kocaman kara gözleri, açıldığı zaman belinden 

aşağı kadar uzanan dalgalı, yumuşak gür sarı saçları var”  (Kür, 2003e: 16).  

Belkıs Hanım, işini çok ciddiye alan bir öğretmen ve kızlarına çok düşkün bir 

annedir. Onlarla sohbet etmekten, yaşadıklarını, gördüklerini çocuklarıyla paylaşmaktan 
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büyük zevk alır (Kür, 2003e: 18–19). Özellikle kızlarının yanındayken neşelidir. Bu 

hem kızlarıyla vakit geçirmeyi çok sevdiği hem de yorgunluğunu, üzüntüsünü 

kızlarından saklamayı tercih ettiği içindir (Kür, 2003e: 18–19).   

Belkıs Hanım ‘ın müziğe özel bir yeteneği vardır. Çok güzel piyano çalar. 

Gençliğinde önemli bir müzisyen olma yolunda ilerlerken Nizamettin Bey’le tanışmış 

ve evlendikten sonra müzik çalışmalarını ikinci plana itmiştir. Kocasının sürekli şehir 

dışında olması evin ve çocukların bütün Bu durum Belkıs Hanım kadar çevresindekileri 

de üzer. Belkıs hanım’ın dostları bu konuda şöyle konuşurlar  

“- Leylak da çok tatlı, hem de iyi bir yazar olacağa benzer. Üçü de ayrı ayrı güzel, 

tatlı, değerli çocuklar. Çok iyi yetiştirdi Belkıs onları… Belkıs yetiştirdi diyorum. 

Biliyorsun babaları ne kadar az bulunuyor yanlarında. 

- Ne yapsın, işi böyle. 

- Evet, ama Belkıs çok yoruluyor. Ben bildim bileli, kız evin hem kadını hem 

erkeği. 

- Hakkın var, zor. 

- Zavallı Belkıs, piyanosunun kapağını bile açamaz olmuş. Ne kadar çok şey 

bekliyorduk ondan. Büyük bir sanatçı olacağından emindik. 

- Şimdi de o, kızlarından büyük başarılar bekliyor” (Kür, 2003e: 21).   

Belkıs Hanım, öz kızlarına olduğu kadar üvey kızı Deniz’e karşı da sevgi doludur 

(Kür, 2003e: 21).   

Kızların her üçü de son derece terbiyeli, kibar birbirlerine ve annelerine düşkün 

gençlerdir. Şafak ve Leylak anneleri gibi sanatla ilgilenirler.  

Leylak, edebiyatla ilgilenir, son derece umut vadeden bir yazardır. Bir tiyatro 

oyunu yayınlanmış ve çok iyi eleştiriler almıştır. Mavi eve geldiğinde, hâlâ evde bu 

oyunun heyecanı sürmektedir. Mavi kendisi için biraz kafa karıştırıcı olan bu durumu 

şöyle anlatır: 

“Bakıyorum bir ara Leylak’la Şafak anlamını kavrayamadığım bir biçimde 

konuşmaya başlıyorlar, Leylak abla durup dururken: 

- Bir delinin, deliliğini kabul etmesi o delinin olgunluğuna işarettir, deyiveriyor. 

Derken Şafak abla: 

- Ya öyle mi? Kim öğretti bunları sana? 
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- Doktor! 

- Doktor mu? Nasıl bir şey bu doktor? 

Bu sözlerin anlamı anlaşılıyor ama pek yersiz, sırasız sözler… Derken; 

Leylak abla: 

- Yok, olmadı yanlış söyledin, diyor 

- Allah Allah, oyunu ben mi yazdım, sen mi? İzin ver de kendi yazdığımızı senden 

iyi bilelim. 

O zaman anlıyorum ki, Leylak’ın yazdığı oyunun bir sahnesiymiş, az önce 

oynanan” (Kür, 2003e: 19–20). 

Leylak, başarılı bir yazar olma yolunda ilerlerken; Güzel Sanatlar Akademisi 

birinci sınıf öğrencisi olan Şafak da resimle uğraşmaktadır.  

Ailenin en büyük kızı Deniz ise çok başarılı bir öğrencidir. “İstanbul’daki bir 

yabancı üniversiteyi birincilikle, hem de her yıl iftihar listesine geçerek bitirmiş olduğu 

için, okul kendisine bir gezi bursu vermiştir” (Kür, 2003e: 20). Yurt dışında gezide olan 

Deniz, yurt dışı gezisinden sonra Anadolu gezisine de çıkar. Romanda daha çok 

mektuplarıyla yer alır. Deniz mektuplarında, gezip gördüğü yerleri, gittiği müzeleri, 

etkilendiği sanat eserlerini uzun uzun anlatır. Bunu yaparken onlarla ilgili yorumlarını 

ve kıyaslamalarını da ekler: 

“Bu gün nihayet yıllardan beri birlikte görmeyi hayal ettiğimiz Louvre Müzesi’ni 

gezdim.(…) Ah Şafak; gezerken seni ne çok anımsadım bilsen… Rembrandt’ın 

tablolarının önünde, onun hayatını bana anlattığın günü düşündüm.(…)  

Eminim ki Şafak, seninle resim üzerine uzun konuşmalar yapmamış olsaydım, bu 

gün gördüğüm bu çok eşsiz yapıtların değerini tam anlayamayacaktım. Örneğin; 

Raphael’in Meryemleri gerçekten senin dediğin gibi tombul… Oysa İtalya’da 

gördüğüm, Fra Angelico’nun yaptığı Meryemler, çok daha ince, zarif”  

(Kür, 2003e: 29–30). 

Deniz, yurt dışı gibi Türkiye’de de gördüklerini ailesiyle paylaşır. Anadolu’yu 

gezerken yaşadığı heyecana engin bir vatan ve millet sevgisi de eklenir. Ailesine 

Bursa’da Yeşil Cami’den yazdığı mektup onun bu hislerini ortaya koyacak niteliktedir: 

“O mihrap nedir öyle anneciğim! O ne şaheserdir! Sanat, renk, zerafet ve bütün 

bunların üstünde insanla konuşur gibi bir hâl…(…) 
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Hakkınız var, anneciğim hâlâ bizim tarihin edebiyatı yapılmış değildir. Ve bunu 

yapmak dünyaya Türk kahramanlığından, Türk savaşçılığından başka, çok başka bir 

Türk sanatı bulunduğunu duyurmak gerek… bu gün uygarlıkları, sanatlarıyla övünen 

uluslara asıl büyük sanatın ne olduğunu anlatmak gerek” (Kür, 2003e: 115–119).  

Yazar, Deniz’in mektupları aracılığıyla okuyucusuna kendi gezilerini ve 

gördükleri karşısında yaşadıklarını aktarmıştır.  

Deniz’in mektupları evde büyük sevinçle karşılanır. Uzun uzun okunur ve 

üzerinde konuşulur. Evdeki herkes sanatın bir dalıyla ilgili olduğundan yapılan 

sohbetler de genellikle sanatla ilgilidir. Ayrıca Belkıs Hanım, Türkçe öğretmeni olduğu 

için dilin doğru ve güzel kullanımı da ev halkı için çok önemlidir. Dil ile ilgili 

sohbetleri yazar doğrudan okuyucuya aktarmamıştır. Bunun yerine Mavi olayları 

anlatırken zaman zaman bu konuya dikkat çeker: 

“Size şimdi bu evdekilerin portrelerini çizmek istiyorum. Bakın bu ‘portre’ 

sözcüğü de yenidir benim için. Yani şimdi kullandığım anlamıyla yenidir. Yoksa eski 

evde duvarlara asılı birkaç resimden ‘Pamukanne’nin portresi’, ‘Paşa Baba’nın portresi’ 

diye söz edildiğini duymuştum. Ama şimdi ‘bu evdeki insanların portrelerini çizmek’ 

derken, onları iç ve dış görünüşleriyle anlatmak, demek istiyorum. Bu sözcüğün 

anlamını Belkıs anne, yazma ödevlerini düzeltirken öğrendim” (Kür, 2003e: 15). 

Mavi, yeni evindeki insanlara kısa sürede alışır ve onları sever. Fakat bu yeni 

ortama uyum sağlamak onun için hiç de kolay değildir. Her şeyden önce ayrıldığı evini 

çok özler. Erol’un durumunu merak eder. Kendisi sıcak bir evde özenle bakılırken 

sevdiği insanların ne durumda olduğunu bilememek onu çok üzer. O kadar ki ilk günler 

sürekli ağlar (Kür, 2003e: 13–14). 

Eski evine duyduğu özlemden başka Mavi, yeni evindeki kurallara uymakta da 

çok zorlanır. İlk günler tuvalet meselesi sorun olur. Mavi eski evindeyken sokağa çıkıp 

rahatça ihtiyacını karşılamaya alışmıştır. Yeni evinde ise sokağa istediği zaman tek 

başına çıkması yasaktır. Mavi hayatını bir hayli zorlaştıran bu durumu şöyle anlatır: 

“Evet… Meğerse ben hiç de temiz bir çocuk değilmişim… Bunu anlamak fırsatını 

eski evimde bulamamıştım… Çünkü, bağışlayın beni, bir ihtiyacım olunca, hep aralık 

duran kapıyı iter, dışarı çıkardım. Söz aramızda bunu öğreninceye kadar da hayli dayak 

yemiştim. (…) 
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Bir tahta kutu getirdiler, içine toprak koydular illa ki kakamı, şey… Yani k…mı 

ve ç…mi illa ki buna yapmamı istiyorlar… Bir türlü beceremiyorum bu işi… Ve bu 

yüzden çok dayak yiyorum…(…) O aralık, bir dahaki sefere istedikleri gibi olmaya 

karar veriyorum… Veriyorum ama… Keşke her yaratık, verdiği kararı gerçekleştirecek 

güçte olabilseydi” (Kür, 2003e: 25–26). 

Ayrıca bir de evdeki yardımcı Ayten Hanım meselesi vardır. Ayten Hanım 

Mavi’nin varlığının işlerini çok arttırdığını söyleyerek işi bırakmak ister. Asıl amacı 

maaşını arttırmaktır, fakat olaylar beklediği gibi gelişmez. Belkıs Hanım onun işten 

ayrılma isteğini ikiletmeden kabul eder. Ayten, ayrılmak istemediğini sadece zam 

istediğini söylese de, bu tip dalaverelerden hiç hoşlanmayan Belkıs Hanım onu işten 

çıkartır (Kür, 2003e: 34–36). Bunun sonucunda aile yardımcısız kalmış ve Belkıs 

Hanım ve kızlarının işi daha da artmıştır. Üstelik ev sahipleri okulda olduğundan Mavi 

bütün gün evde yalnız kalmaya başlamıştır. 

Mavi’nin evde yalnız kalması bir sürü yeni yaramazlık yapmasına ve zaman 

zaman yeni sahipleriyle arasının açılmasına sebep olur. Yaşadığı uyum problemine 

rağmen Mavi Belkıs Hanım’ı ve kızlarını çok sever ve kısa sürede kendisini onlara 

sevdirmeyi başarır. Her gün aileden biri onu yeni tasmasıyla sokağa çıkartır. Mavi iyice 

çevreye alıştıktan sonra sabahları evden ilk çıkanla birlikte sokağa çıkmaya ve biraz 

oynadıktan sonra eve dönmeye başlar. Bir gün, yolun karşısına geçmeye karar verince 

ona araba çarpar. Sadece ev halkı değil mahallede pek anlaşamadığı komşular bile ona 

yardım etmek için koştururlar. Mavi kısa sürede toparlanır. Bu olay ona karşıdan 

karşıya trafiği kontrol etmeden geçmenin ne kadar tehlikeli olduğunu öğretir. Zor 

durumda kaldığında normalde kendisini hiç sevmeyen komşuların bile yardımına 

koşması da Mavi’yi çok duygulandırır (Kür, 2003e: 50–54). 

Mavi, yeni evinde, sahiplerinden başka insanlarla da tanışma fırsatı bulur. Bu 

evde edindiği en yakın dostlarından biri de komşunun küçük oğlu Orhan’dır. Orhan 

çocuk felci geçirdiği için tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan bir çocuktur. Balkonları 

çok yakın olduğundan Mavi ile balkondan balkona arkadaşlık ederler. Orhan’ın annesi 

de çok zor ve yavaş ilerleyen tedavi sürecinde oğlunu neşelendirdiği için Mavi’yi çok 

sever. Melahat Hanım bütün hayatını hasta çocuğuna adamıştır, en büyük hayali onun 

tekrar yürüdüğünü görebilmektir. Çocuğuna aşı yaptırmadığı için yaşadığı vicdan azabı 
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da onun hayatını çok zorlaştırır (Kür, 2003e: 63). Annesinin ve hekimlerin çabaları 

sonunda Orhan ayağa kalkıp yardımsız birkaç adım atmayı başarır. Ondaki bu iyileşme 

ailesini ve dostlarını çok mutlu etse de aslında küçük bir aşının ihmal edilmesinin nelere 

mal olabileceğini de ortaya koyar (Kür, 2003e: 97–98). 

Orhan’dan başka, daha önce Koşucu ailesine yaptığı yardımlar sebebiyle adını 

duyduğu, Hikmet Caner de Mavi’nin sevgisini kazanmıştır. Hikmet Caner, Belkıs 

Hanım’ın çok eski bir dostudur ve ona büyük bir aşkla bağlıdır. Belkıs Hanım’la bu 

konuyu asla açık açık konuşmazlar. Fakat sohbetleri sırasında söylediği kimi şeyler 

onun bu duygularını ortaya koyar. Hikmet Caner’in, Belkıs Hanım için camdan bir köşk 

yaptırma hayali vardır. Belkıs Hanım’ın çocukça bir hayal olarak gördüğü bu düşünce, 

Hikmet Bey için çok gerçek bir plandır. Yaptıracağı köşkü Belkıs Hanım’a şöyle 

anlatır: 

“- Bunca yıldır sürüp gelen bir düş, artık gerçekleşmeli, Belkıs Abla… Diyordu, 

Hikmet Ağabey. 

- O camdan köşkü yaptırmalıyım sana artık… Elimdeki parayı bu köye yatırmakla 

budalalık mı ettim ne? 

(…) 

-Vallahi hâlâ çocuksun sen, Hikmet. Denizin ortasında bir cam köşk… 

- Evet, denizin ortasında camdan bir köşk… Nereye baksan deniz… Bastığın yer, 

sağın, solun… Tam senin istediğin gibi işte… Ve sen… Saçların böyle iki örgü hep… 

Etekleri yere değen beyaz giysiler olacak sırtında… Bir melek görünüşü içinde inatçı bir 

kafayla, sapasağlam, parıl parıl bir yürek dolaşıp duracak bu camsan köşkte”  

(Kür, 2003e: 76–77). 

Mavi’nin Hikmet Bey’in konuşmalarını gece boyunca dikkatle dinlemesinin 

sebebi, iyileşip iyileşmediğini bilmediği Erol’dan haber almaktır. Ne yazık ki Hikmet 

Bey’in yaşadığı çiftlik ve Poyracık köyü ile ilgili bir sürü ilginç şey öğrense de Erol’un 

adı hiç anılmadan Hikmet Caner’in ziyareti sona erer (Kür, 2003e: 72–83). Bu ziyaret 

keyifli olsa da sağlığı hiç de iyi olmayan Hikmet Bey’in durumu ve bir türlü doktora 

gitmeyi kabul etmeyişi özellikle Belkıs Hanım için üzücü olmuştur (Kür, 2003e: 79).   

Mavi’nin yeni evinde tanıştığı insanlar içinde çok sevmedikleri de elbette vardır. 

Leylak’ın yakında nişanlanmayı planladığı arkadaşı Murat bunlardan biridir. 
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Murat yakışıklı, nazik bir çocuk olsa da Mavi ona bir türlü ısınamaz. Zaten 

sonuçta Murat’ın Leylak’a sınavları hakkında yalan söylediği, okulunu bitiremediği 

ortaya çıkar. Bu olaya çok üzülen Leylak, kendisine daha en baştan yalan söyleyen 

biriyle bir evliliğin yürütülemeyeceğini düşünerek ilişkisini bitirir (Kür, 2003e: 72–83).   

Evin babası Nizamettin Bey de aileden olmasına rağmen evde çok az bulunduğu 

için Mavi için yabancıdır. Nizamettin Bey’in kısa süreliğine de olsa evine dönmesi 

bütün aileyi çok mutlu eder. Fakat Mavi evin babasına bir türlü ısınamaz, üstelik bu 

hisleri karşılıklıdır. Nizamettin Bey, karısının ve çocuklarının bu küçük köpeğe 

gereğinden çok fazla düşkün olduklarını düşünür. Mavi de evin babasının gelmesiyle 

kendisine gösterilen ilginin azalmasına üzülür. Üstelik açıkça belirtilmese de Nizamettin 

Bey’in gelişiyle evdeki sakin, huzurlu hava bozulmuştur. Mavi, yaptığı bir yaramazlık 

sonucu başına gelenleri anlatırken bu gerçeği de açıkça ortaya koyar: 

“Bu hâle en çok Nizamettin Bey kızmıştı tabiî: 

‘Ben size demedim mi, apartmanda köpek beslenmez diye… Bu ne hâl böyle!.. 

Yarın evden gidecek bu hayvan! Yoksa bir daha ayak basmam bu eve!..’ diye bar bar 

bağırıyordu. Ben bile ‘Eyvah komşular uykudan uyanacaklar şimdi’ diye üzülüyordum 

da, o koskoca adam düşünmüyordu… Belinden kemerini çıkarıp beni bir temiz dövdü. 

Hayatımda canımın bu kadar acıdığını hatırlamıyorum.(…) Bu arada hepsi, ama sanırım 

ki en çok da Şafak Abla üzüldü. Bana şak şak kemerler indikçe o da hıçkıra hıçkıra 

ağlıyordu. Babası arkadan bir de onu azarladı; sonra gidip odasına yattı. Leylak’la Şafak 

odalarında ağlarken, ben kemerden kabarmış yerlerimi yalayarak iyi etmeye 

çalışıyordum. O, odasında horlamaya başlamıştı bile” (Kür, 2003e: 97–98). 

Nizamettin Bey’in ziyareti bitince ev halkı üzülse de Mavi derin bir soluk alır. Bu 

sefer evde, Hikmet Bey’in daveti üzerine Poyracık’a yapılacak gezinin heyecanı 

başlamıştır. Daha önce hiç köy görmeyen Mavi için bu yolculuk çok öğretici olur. 

Hikmet Bey’in köye yaptırdığı sağlık ocağı ve köylülerin hayatlarını kolaylaştıracak 

daha birçok şeye rağmen, pamuk toplayan insanların hayatı çok zordur  

(Kür, 2003e: 101–102). 

Mavi’nin hayatı böyle küçük maceralar ve yolculuklarla sürüp giderken, 

Nizamettin Bey’in Almanya’da bir iş bulmasıyla her şey değişir. Belkıs Hanım ve kızlar  
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bir taraftan taşınma hazırlıkları yaparken bir taraftan da Mavi için yeni bir ev aramaya 

başlarlar. Bu yoğun günlerde gelen Hikmet Caner’in ölüm haberi hepsi için büyük 

yıkım olur. Hikmet Caner, Koşucu ailesinin çalıştığı, Beyoğlu’ndaki otel dışında her 

şeyini Belkıs Hanım’a bırakmıştır. Otel Koşucu ailesinin olacaktır. Konu ile ilgili 

yapılan konuşmalar sırasında Mavi, Erol’un hâlâ İsviçre’de olduğunu, henüz 

iyileşmemiş olmasına rağmen ümit olduğunu öğrenir (Kür, 2003e: 132). 

Mavi’nin üçüncü evi ilk ikisinden çok farklıdır. Sosyal ve maddî durumları 

arasında benzerlik olmasa da geçmişte yaşadığı her iki evde de sevgi ve saygı dolu bir 

aile ortamı vardır. Yeni ev ise çok zengin bir ailenin yaşadığı büyük ve çok lüks bir 

köşktür. Mavi ilk günler bu evdeki yaşamla, eski evlerindeki yaşamı şu cümlelerle 

kıyaslar: 

“Eski iki evimle bu ev arasındaki fark beni şaşırtıyor… Evet, gecekondudaki 

yaşantı ile Bebek’teki Belkıs Annelerin evindeki yaşantı arasında da fark vardı ama en 

fazla; ev, eşya, yemek ayrılıklarıydı bunlar… İnsanlar beziyorlardı birbirine… Her iki 

evde de insanlar birbirleriyle tatlı tatlı konuşurlar, birbirlerini severler, sayarlardı… 

Gördüğüm kadarıyla bu evde böyle şeyler yok pek. 

Sonra, öbür evlerimde herkes kendine göre bir iş yapardı, çalışırdı… Burada öyle 

değil, Örneğin; Madam çok geç uyanıyor. Koca, parlak bir tepsi içerisinde kahvaltısı 

yatağına götürülüyor. Her sabah bir erkek, bir de kadın geliyor. Erkek olan Madam’ı 

masa gibi bir şeyin üstüne yatırıyor. Kollarını, bacaklarını, sırtını kısacası her yanını 

ilaçlıyor. Sonra başlıyor ovmaya… ‘Masör’ diyorlar bu evde o adama… Madam’ın oda 

hizmetçisiyle aşçısı konuşurlarken duydum; Madam, şişmanlamasın hem de 

ihtiyarlamasın diye katlanıyormuş o kadar işkenceye… Oysa benim ilk evimde; ‘ Ah 

bizimki çok zayıfladı, çocuklar da öyle… Ne yapsam da şişmanlatsam şunları’ diye 

konuşurlardı hep kadınlar… Belkıs Anne de genç kalmak için hep çalışmak, yararlı bir 

işin içinde bulunmak gerektiğini söylemişti” (Kür, 2003e: 137–138). 

Köşkte çok zengin bir iş adamı, iş adamının karısı ve evin üniversiteye giden oğlu 

Yılmaz yaşar. Evin küçük kızı Meryem yatılı okulda okuduğundan sadece hafta sonları 

eve gelir. 
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 Çok küçük bir aile olmalarına rağmen çevrelerinde onlara hizmet eden bir sürü 

yardımcıları vardır. Bu evde Mavi ile ilgilenen kimse yoktur. İnsanlar birbirlerini bile 

sürekli görmezden geldikleri için koca evde köpeği unutmak çok kolaydır. 

Bir hafta kadar evde yaşadıktan sonra, Mavi bahçeye kendisi için yapılmış olan 

kulübeye geçer. Köşkün çok büyük bir bahçesi vardır ama hayatında ilk defa zincire 

bağlı yaşamak zorunda kaldığından bu bahçe bile Mavi’yi mutlu etmez. Çok şık bir 

kulübesi olduğu, önüne sürekli güzel yemekler konduğu halde Mavi bu evde çok yalnız 

ve mutsuzdur. Yalnız hafta sonları eve gelen, evin küçük kızı, Meryem, ilk günler Mavi 

için mutluluk kaynağı olsa da; kısa süre içinde Meryem’in içinde büyüdüğü bu sevgisiz 

ortam yüzünden, aksi, huysuz ve kaba bir çocuk olduğu anlaşılır. Üstelik çocuk, 

köpeklerden de çok korkar. 

Mavi’nin bu evdeki tek dostu olan Yılmaz ise kimseye faydası olmadan boşu 

boşuna harcanan paralar, evdeki ortam gibi sebeplerle sürekli babasıyla tartışır ve bazen 

günlerce eve uğramaz. Sonunda Yılmaz evi temelli terk etmeye karar verdiğinde bu 

özgürlük şansını Mavi’ye de sunar ve onun zincirini çıkartıp salıverir (Kür, 2003e: 158).   

Hayatında ilk defa gidecek bir yeri olmadan kalabalık caddede tek başına kalan 

Mavi, çok korkar. Bir ara köşke geri dönmeyi bile düşünür, fakat o kocaman zinciri 

hatırlayınca vazgeçer. Kalabalık sokakta bir duvara yaslanıp hayatın bundan sonra 

kendisine neler getireceğini düşünür. 

  

3.2.3.2.3. Tertibi 

 

Roman 159 sayfa ve on iki bölümden oluşur. Yazarın diğer kitaplarına oranla 

bölüm sayısı az ve bölümlerin hacmi geniştir. Bu durumun başlıca sebebi, Mavi’nin 

yeni evini anlattığı ilk bölüm dışında, bölümlerin tek bir olayı ya da kişiyi 

anlatmamasıdır. Bölümler kendi içlerinde ‘mayıs’, ‘mayıs sonu’, ‘haziran’ gibi tarihler 

atılarak alt kısımlara ayrılmıştır ve her kısımda ayrı bir olay anlatılır. Bölümde anlatılan 

ilk olay ya da kişi, o bölümün adı olmuştur. Yalnız Deniz’in Bursa’dan yazdığı mektup 

(115- 120 Bursa’dan Mektup) ve Fatih Camii ile Sultanahmet Camii’ni anlattığı 

kısımlar (109–114 Deniz İstanbul’u Geziyor) eserde müstakil birer bölüm olarak 

sunulmuştur. Romanın bölümleri sayfalarına göre şöyle sıralanır: 
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7- 24 Yeni Evim 

24- 49 Bundan Böyle Anılarımı Günü Gününe Anlatmaya Karar Verdim 

50–54 En Heyecanlı Olay 

55- 86 Evin Babası 

87- 91 Veteriner 

92–108 Deniz Abla 

109–114 Deniz İstanbul’u Geziyor 

115- 120 Bursa’dan Mektup 

121- 125 Ne Yapacağız Bu Çocuğu 

126–132 Korkunç Haber 

133- 155 Üçüncü Ev 

156–159 Yepyeni Bir Serüven 

 

3.2.3.2.4. Konusu 

 

Romanda, Mavi adlı bir köpeğin gözünden, Bebekte yaşayan orta sınıf bir ailenin 

ve yine o civarda yaşayan çok zengin bir ailenin yaşamları konu edilmiştir.   

 

3.2.3.2.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı  

 

Romanda, olaylar Mavi’nin gözüyle 1. Tekil şahıs anlatıyla kaleme alınmıştır. 

Mavi ilk romanda olduğu gibi yine izleyici konumundadır, fakat bu romanda yavaş 

yavaş Mavi de olaylara karışmaya başlamış ve çevresindeki insanlar kadar olmasa da 

kendi öyküsünü de romana katmıştır. Mavi, yaptığı yaramazlıkları, geçirdiği trafik 

kazasını, veterinere yaptığı yolculukları romanda anlatarak olay örgüsünde büyük 

olmasa da bir yer edinir. 

İlk romandaki Erol’un mektupları gibi bu eserde de Deniz’in mektuplarında 

anlatıcı değişir. Romanda Deniz’in üç mektubuna yer verilmiştir. Bunlardan ilki 

Paris’ten yazdığı ve Louvre Müzesini anlattığı mektuptur. Bu mektupta müzedeki sanat 



 184

eserlerini uzun uzun anlatmış, kardeşlerine, onlar hakkında daha önce yaptıkları 

sohbetleri hatırlatmıştır: 

“Ah, Şafak; gezerken seni ne çok anımsadım, bilsen… Rembrant’ın tablolarının 

önünde, onun hayatını bana anlattığın günü düşündüm. Toplum bazen ne kadar zalim 

oluyor… Bir büyük sanatçıyı açlıktan ölmeye sürükleyen yalnızca Hollandalılar değil 

aslında” (Kür, 2003e: 29).   

İkinci mektubunda gezerken hayran kaldığı New York’u romana taşır  

(Kür, 2003e: 46–49).   

Deniz, üçüncü mektubunda da Bursa’nın doğal ve tarihî güzelliklerini anlatır 

(Kür, 2003e: 115–120).   

Bu mektuplardan başka Deniz’in gezdiği Sultanahmet Camii ve Fatih Camii’ni 

anlattığı kısımlar da Deniz’in ağzından okuyucuya ulaştırılmıştır: 

“ - 1609’dan 1616’ya kadar sürmüş yapılması, yani yedi yıl… Ama istediği gibi 

de olmuş Sultan’ın… Tam Ayasofya’nın karşısında ve onu rahatlıkla gölgede bırakıyor. 

Dışardan bir Sultanahmet Camii’ne bir de Ayasofya’ya bakın, Ayasofya kilisesi sadece 

bir taş yığını etkisi bırakıyor” (Kür, 2003e: 113).   

Görüldüğü gibi romanın tamamı 1. tekil şahıs ağzından kaleme alınmıştır. Eserin 

büyük kısmında anlatıcı Mavi iken toplam 16 sayfalık kısmı Deniz’in ağzından 

yazılmıştır. 

 

3.2.3.2.6. Zaman 

 

Romanda zaman düz bir çizgi üzerinde ilerler ve olaylar kronolojik sıra takip eder. 

Romanda kullanılan ve ‘mayıs sonu’ gibi tarihler veren başlıklar sayesinde vak’a 

zamanının mayısta başlayıp aralık sonuna kadar devam ettiğini anlıyoruz. Olayların 

geçtiği yılın 1962 olduğunu da ilk romanda geçen şu diyalogdan anlamamız 

mümkündür: 

“- Dinleyin arkadaşlar, dinleyin dedi ve okumaya başladı: ‘Bu kitap 1956 yılında 

Gençlik Kitapları Armağanı kazanmış olup… 

 - Yani altı yıl önce” (Kür, 2003d: 59). 
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Bu durumda romandaki kesin vak’a zamanını 1956 yılı mayıs ile aralık sonu arası 

olarak belirlememiz mümkündür. 

Eserde olaylar kronolojik sıra izlese de romanın başındaki dört sayfa geri dönüş 

metoduyla kaleme alınmıştır. Bu bölümde Mavi, ilk romandaki olayları kısaca 

özetlemiş ve olayların başlangıcını okuyucuya hatırlatmıştır. Mavi bu hatırlatmaları 

yaparken okuyucuya; “Anımsıyorsunuz değil mi?” (Kür, 2003e: 6) şeklinde doğrudan 

seslenmiştir. Mavi, ilk evinde yaşadıklarını anlatırken kronolojik sıra takip etmemiş, 

olayları karışık şekilde zaman zaman araya başka şeyler katarak aktarmıştır: 

“Neyse… Tüm insanlar üstüne konuşmak bana düşmez… Benim tatlı, akıllı, iyi 

yürekli dostlarımdan, Hüseyin’le Erol’dan söz ediyordum; o konuya dönelim gene” 

(Kür, 2003e: 5). 

Bu ilk kısım dışında romanda karakterler anlatılırken zaman zaman geriye dönüş 

metodu kullanılmış, böylece okuyucunun o karakteri daha yakından tanımasına imkân 

sağlanmıştır. Örneğin Orhan’dan bahsedilirken annesinin ağzından çocuğun hastalanma 

sebebi şöyle dile getirilmiştir: 

“- (…) Aslında benim derdim çekilecek gibi değil kızım… Çocuğun bu halinden 

kendimi suçluyorum üstelik. Suçluyum hem de… Ben de babası da suçluyuz.Çocuğu 

aşılatmak yok muydu?... Eksik olmasın anneciğim ‘ Ver, ben götüreyim, biz hazır 

gidiyoruz.’ demişti de vermemiştim. ‘Aman ne olacak bizi mi bulacak?’ demiştim 

içimden de” (Kür, 2003e: 63). 

Ayrıca ailenin Hikmet Caner’le dostluğu anlatılırken de bu dostluğun ne kadar 

eski olduğu geri dönüş metoduyla anlatılmıştır: 

“- Biz çocukken aylarca otururdu bizde. 

-Az kahrınızı çekmedi sizin de. 

-Yaa, Anımsıyor musun Şafak hani Zonguldak’tayken, annem babam bizi Hikmet 

Ağabey’e bırakıp Ankara’ya gitmişlerdi… 

-Anımsamaz mıyım? Elinde yemek tabağı bahçede koşup dururdu arkamızdan” 

(Kür, 2003e: 84) . 
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3.2.3.2.7. Mekân 

 

Roman’da geçen mekânlara baktığımızda ana mekânın Belkıs Hanım’ın 

Bebek’teki evi olduğunu görürüz. Bu yeni ev gecekondu mahallesindeki evden çok 

farklıdır. Evin kendisi kadar pencerelerden görülen manzara da Mavi için çok yenidir. 

Mavi, okuyucuya yeni evini şöyle tarif eder: 

“Bebek’te oturuyoruz. Erol’un Pamukanne’ye yazdığı mektuplarda anlattığı 

Boğaz’ın dizi dibinde… Salon dedikleri, bizim eski evi birkaç kez içine alacak 

genişlikte olan yerin her tarafı cam. Bunun için çevreyi rahatça görüyorum. Adlarını 

gene Erol’un mektuplarından öğrenmiş olduğum sonra da buradaki konuşmalarda 

duyduğum Kandilli Lisesi, Küçüksu Kasrı tam karşımızda. (…)  

Evimizin yan tarafında çok güzel bir koruluk var. Her taraf o kadar güzel ki 

neresini seyredeceğimi şaşırıyorum doğrusu. 

Yalnız salondan değil, evin bütün odalarından deniz ve karşı tepeler rahatça 

görülebiliyor. Bu salondan başka üç tane daha oda var. Hele biri, bizim evi tümüyle 

içine alabilir. Mutfak da çok geniş, bir de banyo denen yer var ki, bayılıyorum. 

Bembeyaz, pırıl pırıl bir yer” (Kür, 2003e: 13–14). 

 Evin görüntüsü kadar kaloriferli oluşu da Mavi için yeni bir şeydir. Hiçbir 

yerinde soba yanmayan evin sıcak olması ilk günler onu bir hayli şaşırtır  

(Kür, 2003e: 12). 

Evi ilk gördüğünde çok büyük ve lüks olduğunu düşünen Mavi, ev sahiplerinin; 

“En azından bir oda daha gerek bize” (Kür, 2003e: 14) demeleri karşısında hem şaşırır 

hem de öfkelenir. Fakat zamanla eve alıştıkça ilk başta kendisine çok büyük ve harika 

görünen evle ilgili görüşleri de değişmeye başlar. Önceleri evi küçük bulan ev 

sahiplerine kızarken sonradan onların bu görüşlerini benimsemeye başlar  

(Kür, 2003e: 12). 

Bu ev, Mavi için, geniş ferah bir yaşama alanı, güzel yiyecekler ve güzel 

manzaralardan öte içinde yaşarken sevildiği ve çevresindekileri sevdiği gerçek bir 

yuvadır. 

Romandaki diğer ana mekân ise Mavi’nin üçüncü evidir. Bu ev Bebek’teki evden 

çok daha büyük ve lükstür. Mavi evi okuyucuya şöyle tarif eder: 
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“Yalnız kalmıştım… Evi bir dolaşayım dedim. Ev değil mahalle burası. Birkaç 

kez yolumu yitirdim. Allah’tan burnum iyi koku alır… Odalar, salonlar, merdivenler, 

balkonlar… Bu koskoca evde kaç kişi oturuyorlar merak ettim doğrusu… Bahçesi beni 

daha çok şaşırttı. Çevredeki yüksek duvarları görmesem kendimi ormanda sanacaktım.” 

(Kür, 2003e: 136).  

Mavi bu güzel evde bir hafta kadar yaşar. Daha sonra bahçede kendisi için 

hazırlanan kulübeye geçer. Bütün güzelliğine rağmen evden ayrılmak onu hiç üzmez. 

Çünkü bu evde son derece yalnızdır, evde yaşayanlar yanlarındaki hayvana değil 

birbirlerine bile sevgi göstermezler. 

Mavi’nin iki buçuk ay kadar yaşadığı kulübesi de bütün güzelliğine rağmen onun 

hayatına mutluluk getirmez. Mavi artık kocaman bir bahçenin ortasında yaşasa da bir 

zincire bağlıdır. Yanında kendisine arkadaşlık edecek kimse de olmadığı için büsbütün 

mutsuz olur. 

Görüldüğü gibi, Mavi’nin bu son evi, ne insanlar ne hayvanlar için sıcak bir yuva 

olmaktan çok uzaktır. 

Romanda kullanılan mekânlardan bir diğeri de Hikmet Bey’in çiftliğinin 

bulunduğu Poyracık köyüdür. Romanda, köyün yeri ve hangi ile bağlı olduğu hakkında 

bilgi verilmemiştir. Mavi, girdiği bu yeni ortamı pek beğenmez. Köy ona göre “öyle 

bayılınacak bir yer değil” dir (Kür, 2003e: 100). Poyracık, eserde fizikî özellikleriyle 

değil sosyal yapısıyla tanıtılır: 

“Köyde yaşam bambaşka… İstanbul’dakine hiç mi hiç benzemiyor. Bebek’teki 

yaşamı bırakın, gecekondudakine bile benzemiyor. Herkes çok erken uyanıyor burada… 

Karanlıkta kalkıyorlar âdeta ve hemen iş başı yapıyorlar. Akşam da erkenden yatıyorlar. 

Çocuklar bizim gecekondudakinden beter ortalıktalar. Bunlar öbürküler kadar zayıf, 

çelimsiz değil. Hepsi benimle dost” (Kür, 2003e: 100–101).  

Poyracık halkı pamuk yetiştirir. Romanda pamuk toplayan insanlardan 

bahsedilerek bu işin ne kadar zor olduğu vurgulanır (Kür, 2003e: 100–101).  

Kahramanların, Poyracık dönüşü uğradıkları İzmir, çok az da olsa romanda 

kendisine yer bulur. Mavi çok sevdiği bu şehri şöyle anlatır: 

“Ne güzel yer burası: Fuar Parkı denen koca bir bahçe var. Koca koca havuzlar, 

ağaçlar, rengârenk çiçekler… Ve de ne çok dükkân. Uluslar arası pazaryeri gibi bir 
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şeymiş orası meğer. Her yıl 20 Ağustos - 21 Eylül arasında ‘yetmiş iki buçuk millet’ 

buraya toplanır, mallarını sergilerlermiş. Ben ömrümde bu kadar insanı bir arada 

görmemiştim. ‘İğne atsan yere düşmeyecek’ diyor ablalar” (Kür, 2003e: 100–101).  

 Mavi’nin yaşadığı bizzat gördüğü bu mekânlardan başka Deniz’in mektuplarıyla 

romanın mekânı Paris, New York, Bursa gibi yerleri de içine alacak kadar genişler. 

Ayrıca yine Deniz’in gezip ailesine anlattığı Fatih Camii ve Sultanahmet Camii’ni de 

mekânlara eklemek gerekir. Deniz tarafından aktarılan bütün bu yerler tarihî ve doğal 

güzellikleriyle, oldukça bilgili ve dikkatli bir turistin gözüyle romana yansıtılmışlardır. 

 

3.2.3.2.8. Olay Örgüsü 

 

Romanda olay örgüsünü iki kısımda incelemek mümkündür. İlk kısım Mavi’nin 

Bebek’teki evde yaşadıklarını içerir. İlk 134 sayfada anlatılmıştır. Bu kısımda Mavi’nin 

ve yeni ailesinin günlük hayatları, konukları, gezip gördükleri yerler, sohbetleri anlatılır. 

Çok fazla merak unsuru olmayan bu bölümde özellikle Mavi’nin yaptığı yaramazlıklar 

okuyucuyu eğlendirecek niteliktedir. Nizamettin Bey’in işi dolayısıyla ailenin taşınması 

ve Mavi’nin yaşamak üzere yeni bir eve gönderilmesiyle bu kısım sona erer. Buraya 

kadar olay örgüsü doğrusal bir şema takip eder. 

İkinci kısım, Mavi’nin üçüncü evinde yaşadıklarını ve sonrasında oradan kaçışını 

içerir. Bu yeni evde Mavi son derece mutsuzdur ve her yeni gelişmeyle mutsuzluğu 

artar. Yalnızlığı kadar evdeki insanların bencil, savurgan ve kaba davranışları da onu 

üzer. Sürekli çok güzel bir ev ve bahçe içinde de olsa, daha önce hiç tatmadığı çok 

lezzetli pahalı mamalarla da beslense Mavi bir türlü mutlu olamaz. Onun da tıpkı 

insanlar gibi bir işe yaramaya, sevip sevilmeye ihtiyacı vardır. Sonunda o evdeki tek 

dostu Yılmaz tarafından serbest bırakılınca, sokaklarda tek başına yaşamaktan çok 

korkmasına rağmen evi terk eder. 

 Roman, Mavi soğuk bir sokakta belirsizliklerle dolu geçmişini düşünürken son 

bulur.  

Görüldüğü üzere olay örgüsü önce düz, sonra hızla aşağı doğru inen bir şema 

çizer. 
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3.2.3.3. Mavi Sokak Köpeği  

 

3.2.3.3.1. Kimliği 

 

1. Baskı 1996 Bu Yayınları 

2. Baskı 1998 Bu Yayınları 

 

3.2.3.3.2. Özeti 

 

Roman, bir önceki kitabın bittiği yerden başlar. Mavi, birden kendisini sokağın 

ortasında yapayalnız bulunca çok korkar. Hayatında ilk defa, bir sahibi, kendisini 

besleyecek, kendisiyle ilgilenecek bir insan olmadan ortada kalmıştır. Küçükken 

geçirdiği trafik kazası yüzünden arabalar onu hâlâ dehşete düşürmektedir. Yavaş yavaş 

bir ara sokağa girer ve sokağın sonundaki arsada bir duvar dibine uzanır. Soğuğu ve 

belirsizliği unutmak için o güne kadar yaşadıklarını düşünmeye başlar. Gecekondu 

mahallesi, oradaki evinde birlikte yaşadığı Koşucu ailesi, çocukların yaptığı “Büyük 

Savaş” ve bu savaşın sonucunda Erol’un başına gelen kazayı düşünür  

(Kür, 1998: 7–12). Bütün geceyi bu düşüncelerle geçirir. Ertesi gün de yiyecek bulmak 

için bile yerinden kalkamayarak bu düşüncelerini sürdürür. Gecekondu mahallesindeki 

evin boşaltılması, Hikmet Caner’in Koşucu ailesine yaptığı büyük yardım. O kadar 

merak ettiği Hikmet Caner’le tanışmasındaki mucizeyi düşünür uzun uzun. Hayatta 

mucizeler olabileceği fikrine tutunmaya çalışır. Çünkü hayatı boyunca bir mucizeye o 

anki kadar ihtiyaç duymamıştır (Kür, 1998: 13). Bu düşüncelerle uyuyakalan Mavi gün 

ışırken ocak ayının keskin ayazıyla titreyerek ve soğuğun şiddetiyle umutsuzluğa kapılır 

ve bir süre yattığı yere büzülüp kendine acır. Bir süre sonra toparlanan Mavi, güçlü 

olması gerektiğini kendisine şu sözlerle telkin eder: 

“Sonra birden fena kızıverdim bu halime. Olacak şey değildi. Sokakta yaşayan bir 

sürü köpek vardı. Kedi vardı. Onlar ne yapıyorlarsa be de onu yapacaktım elbet  

(Kür, 1998: 14). 

 Mavi, bu düşünceler arasında hayatında ilk defa özgür olduğunu fark eder. 

Şimdiye kadar insanlar istediği zaman dışarı çıkmış, onlar istediği zaman içeri girmiş, 
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hayatını onların isteklerine göre şekillendirmiştir. Sahiplerini ne kadar sevse de artık 

kendi hayatının kontrolünü eline almış olmanın mutluluğunu yaşar. Bu düşüncelerin 

verdiği heyecanla caddeye kadar koşar. Cadde kalabalıklaşmaya başlamıştır. Yanından 

geçtiği insanların çoğu ona aldırmazlar, bir kısmı ise onu görünce korkarak kaldırımdan 

iner. Mavi insanların kendisinden korkmasına alışkındır. Fakat şaşkınlıkla kendisinin de 

bu tanımadığı kalabalıktan ürktüğünü fark eder. Özellikle araba kullananlar onu çok 

korkutur. 

Yaşadığı öz güven patlamasına rağmen Mavi, bu yeni hayatındaki zorluklara 

alışabilmiş değildir. En büyük sıkıntısı yiyecek bulma sorunudur. Daha önce çöplerden 

karnını doyuran hayvanlar gördüğü halde bu işi bir türlü yapamaz. Zaten yaşadığı 

arsada bulunan çöplere, o geldiğinden beri yeni bir şeyler ilave edilmemiştir. Eski 

çöplerin yaydığı koku da dayanılmazdır. Çaresiz yemek aramaya çıktığında lüks bir 

apartmanın çöp bidonunu devirdiği için, apartmanın kapıcısı tarafından taşlanır. Açlığa 

dayanamayacak hale gelince yaşadığı arsanın çöplerinden bir şeyler yer ama kendisi 

için hazırlanmış temiz ve taze yiyeceklere alışık olduğu için midesi bu yiyecekleri kabul 

etmez ve hepsini çıkarır.  

Kendisi için hiç de uygun olmasa da Mavi, bu arsadan ayrılmayı hiç istemez. 

Açlıktan ölme tehlikesine karşın ısrarla o küçük arsayı terk etmeme sebebi bu fakir 

mahallenin kendisine doğduğu gecekondu mahallesini hatırlatmasıdır  

(Kür, 1998: 14). Bu, düşünce ona umut verir. Belki burada yaşayanlar da gecekondu 

mahallesindekiler gibi onunla dost olacak ve yiyeceklerini onunla paylaşacaktır. Bu 

hevesle kapılarına gittiğinde büyük hayal kırıklığı yaşar. İnsanlar ona yakınlık 

göstermek yerine kapılarından kovmuşlardır. Bu olaydan sonra Mavi arsayı terk eder ve 

Belkıs Hanım’ın evinden hiç de uzak olmadığını hatırlar. Bu düşünce bile içini ısıtmaya 

yeter. Yalnız, son günlerde o kadar zayıflamış ve kirlenmiştir ki oraya bu zavallı haliyle 

gitmekten utanır. Kendisine yaşamaya eskisinden biraz daha elverişli bir arsa bulur. Bu 

arsanın olduğu mahalle zengin bir mahalle değildir. Evlerin çoğunun önünde çöp 

tenekesi yoktur. İnsanlar çöplerini Mavi’nin yaşadığı arsaya dökerler. Bu sayede 

günlerden beri ilk defa karnını doyursa da; bunun orada yaşayan insanlar için hiç de iyi 

bir not olmadığını ve sağlıkları için çok zararlı olduğunu söylemekten çekinmez  

(Kür, 1998: 18). 
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Mavi bu yeni arsada nispeten daha iyi hayat şartlarına kavuşunca eski mahallesine 

gitme fikrinden da vazgeçer. Fakat o çöplükten beslenen diğer köpekler Mavi’yi biraz 

hırpaladıktan sonra kovarlar. Böylece yeni bulduğu rahatlığı kaybeden Mavi için tekrar 

açlıkla geçen günler başlar. Sonunda iyice çaresiz kalan Mavi tekrar Belkıs Hanım’ın 

oturduğu mahalleyi düşünmeye başlar. Oraya neden gitmek istediğini şu cümlelerle 

açıklar: 

“Ne olursa olsun Belkıs Annelerin evini arayarak başlayacağım yarınki güne. 

Açlık berbat bir şey… Ne yazı ki artık eski mahalleye, eski dostlara sığınmak tek 

umudum benim… Tek kurtuluş yolum. Trafik kazası geçirdiğim gün herkes, hatta 

benden korkanlar, beni sevmeyenler bile ne kadar üzülmüşlerdi… Ve, oradan ayrılırken 

krallara layık bir uğurlama töreni hazırlayanlar arasında da vardılar. Yarın mutlu bir 

yaşam başlayacak benim için” (Kür, 1998: 19). 

Ne yazık ki olaylar hiç de Mavi’nin beklediği gibi gelişmez. Eski mahallesini 

gayet kolay bulur. Tanıdık yüzler görmeyi de başarır, fakat insanlar onu çoktan 

unutmuşlardır ya da çok sevdikleri küçük köpekle, sokaklarda kirlenmiş, açlıktan 

zayıflamış bu sokak köpeği arasında bir benzerlik göremezler. Selam vermeye çalıştığı 

insanlar ondan korkar. Sonunda bir zamanlar kendisini çok seven bakkal tarafından 

taşlanarak kovalanır (Kür, 1998: 20). 

Bu olay sayesinde Mavi, ne kadar özgürlüğü seçse de aslında hâlâ insanlardan 

yardım beklediğini onlara sığınma ihtiyacı içinde olduğunu fark eder. Önce gecekondu 

mahallesindeki anılarının tesiriyle insanların kapısına gitmiş, sonra da eski mahallesinde 

eski dostlarından yardım almaya çalışmıştır. Fakat tanıdığı insanlar tarafından 

kovulmak yaptığı bu yanlışı anlamasını sağlar. Yazar, Mavi’nin bu konudaki 

düşüncelerini; “ Dünkü olay bana bir kez daha anımsattı ki, her yaratık, herkesten çok 

kendine güvenmelidir. Hep başkalarına yaslanmak, onlardan destek alamayınca 

dertlenmek, umutsuzluğa düşmek de neyin nesi? Artık, eski alışkanlıklarımdan, beni bir 

başka türlü bağımlı kılan, görünmez zincirlerle bağlayan her türlü alışkanlıktan 

kurtulmanın zamanı geldi” (Kür, 1998: 20) cümleleriyle ortaya koyar. 

Bu olaydan sonra Mavi’nin hayatı belirgin şekilde değişir. Artık hiç kimseden 

hiçbir şey beklemeyen gerçek bir sokak köpeği olmuştur. Zamanla yiyecek bulmakta da 

ustalaşır. Yine de insan ya da köpek bir arkadaşının olmayışı onun için çok zordur. 
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Mavi özgür hayatının ilk kışını yeni hayat şartlarına alışmaya çalışarak geçirir. Havalar 

ısınmaya başlayınca onun hayatı da belirgin şekilde kolaylaşır. Her şeyden önce çok 

zengin bir arsa bulur. Burası bir yatılı okulun arsasıdır. Devletin parasıyla çocukların 

beslenmesi için yapılan yemekler; doğru dürüst pişirilmediği için öğrenciler aç kalırken 

arsaya bir yığın yiyecek atılmaktadır. Mavi bu israftan büyük üzüntü duysa kendisinden 

başka bir yığın köpek ve kediyle birlikte o arsada yaşamaya başlar (Kür, 1998: 27). İlk 

önce orada yaşayan köpekler Mavi’yi aralarına almak istemeseler de yemek herkese bol 

bol yetecek kadar çok olduğu için seslerini çıkartmazlar. 

Bu arsanın bir diğer özelliği de Mavi’nin hem insan hem de hayvan bir sürü 

arkadaş bulmuş olmasıdır. Mavi, arsada yaşayan diğer köpeklerden çok farklıdır ve 

onlarla pekiyi anlaşamaz. Bu anlaşmazlığın sebebini yazar okuyucuya şöyle aktarır: 

“Gerçekte, köpeklerle arkadaşlık kurmak istiyordum. Ama, hepsi öyle bilgisiz, 

öyle görgüsüz şeyler ki… Ömürleri boyunca ne bir evin içine girmişler ne de bir kez 

olsun bir insan eli okşamış onları… Bu bilmedikleri, büyük olasılıkla da 

bilemeyecekleri güzellikleri anlatmak istemiyorum onlara” (Kür, 1998: 29). 

Aralarındaki büyük farklara rağmen, Mavi diğer köpeklerle bir ilişki kurmayı 

başarır. Ama bu arsadaki asıl arkadaşları öğrencilerdir. Duvara oturmuş okul politikası, 

israf sosyal adalet gibi konularda sohbet eden çocukları dinler  

(Kür, 1998: 40–42). Özellikle Emrah isimli bir öğrenci Mavi’yi ölen köpeğine 

benzettiği için çok sever. Belediye memurları zehirlemesin diye ona bir tasma takar. 

Emrah, Mavi’yi evine götürmeyi çok istemesine rağmen annesinden çekindiği için bunu 

yapamaz. Yeni bir eve kavuşma ihtimalini düşünen Mavi, artık çok değiştiğini ve ne 

olursa olsun tekrar ev köpeği olamayacağını fark eder (Kür, 1998: 38).  

Havalar iyice ısınıp, okul tatil olunca Mavi bu arsadan ayrılır. Yeni edindiği ve 

adını Siyah-Beyaz koyduğu arkadaşıyla dolaşmaya başlar. Bu sırada zaman zaman yeni 

köpek dostlar edinir. Bir süre sonra, Siyah-Beyaz’dan ayrılıp, tüylerinin rengi sebebiyle 

Sarı adını verdiği bir köpekle dolaşmaya başlar. Sarı’yla dolaşırken, Beyaz adlı bir ev 

köpeğiyle tanışırlar. Beyaz’ın balkonunun altında durup onunla sohbet ederler. Bu 

küçük köpeği ikisi de çok sever. Ne yazık ki Beyaz’ın sahipleri, onun kuduz aşısını 

ihmal ettiği için kudurarak ölür. Üstelik sahibini de ısırdığı için onun hayatını da 

tehlikeye atar (Kür, 1998: 64–64). Bu olaydan sonra Sarı ve Mavi, mahalleden 
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ayrılırlar. Mavi, Beyaz’ın durumuna çok üzülmekte ve sahibinin hayatı için de 

endişelenmektedir. Sonunda onun sürekli bu meseleden bahsetmesinden sıkılan Sarı 

Mavi’yi terk eder. Mavi, yalnız günlerine geri dönmüştür. 

Sarı’dan ayrılan Mavi, apartmanların arasına sıkışıp kalmış bir arsaya yerleşir. 

İçinde ağaçlar da olan bu arsa ağzı açık birkaç çöp tenekesi de barındırdığı için 

yaşamaya çok elverişlidir. Mavi, buraya yerleştikten kısa süre sonra arsada garip şeyler 

olduğunu fark eder. Bir takım adamların gece vakti gelip çalıları karıştırdıklarını, oraya 

bir şeyler bırakarak ya da oradan bir şeyler alarak uzaklaştıklarını görür. Bu durum 

ilgisini çekse de fazla üzerinde durmaz. Üstelik arsanın bekçisi ona arada bir yemek 

vermektedir. O da bütün garip olaylara rağmen arsaya yerleşir. Mavi arsanın bekçisiyle 

sık sık oraya gelen Hasan adlı bir adamın yaptığı konuşmalardan; oradaki mahzene bir 

şeyler gizlediklerini ve yasadışı bir iş çevirdiklerini anlar. İki adamdan da hiç 

hoşlanmamıştır. 

Bir süre sonra, yandaki apartmanın terasında top oynayan çocuklar toplarını 

arsaya düşürürler. Topu ararken çalılıkların arasındaki mahzen kapağını ortaya 

çıkartırlar. Biri dışında çocuklar bu kapağa hiç önem vermez. Ama Ömer, zeki ve 

meraklı bir çocuktur. Üstelik sürekli okuduğu macera romanları yüzünden fazla 

pervasız olmuştur. Hayattaki tek amacı sırları ortaya çıkarmak ve suçluları 

yakalamaktır. Arsanın bekçisi kovunca o da diğer çocuklar gibi gider ama mahzen 

kafasına takılmıştır. Eline bir kitap alıp arsaya gelmeyi bu sırada da kendince 

araştırmalar yapmayı adet edinir. Çocuğu çok seven Mavi, onun başına bir şey 

gelmesinden endişelenmeye başlamıştır. Üstelik Mavi gelenlerin konuşmalarından 

arsanın bir çeşit uyuşturucu deposu olarak kullanıldığını öğrenir (Kür, 1998: 89–90). 

Küçük arkadaşı için endişelense de yakında okulların açılacağını Ömer’in de her şeyi 

unutacağını umut eder. Ama tersine bir süre sonra Ömer geceleri evden kaçıp gizlice 

arsaya gelmeye ve gelip giden adamları gözlemeye başlar. Olaylar gittikçe daha 

tehlikeli bir hal almaktadır. 

Bir gece arsanın bekçisi Ali Ömer’i arsada yakalar. Çocuğu sorguya çeker. Çocuk 

Ali’nin dostça tavırlarına aldanarak ona mahzen kapağını bulduğundan ve kapağı açıp 

bakmak istediğinden bahseder. Ali çocuğu bu düşünceden vazgeçirmeye çalışır. 
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Mahzenin içinde cinler periler olabileceğinden bahseder. Ama Ömer bu tip saçmalıklara 

inanacak bir çocuk değildir (Kür, 1998: 105–108).  

Ali büyük bir ikilemde kalmıştır. Bir taraftan çocuğu tehlikeye atmak istemez ama 

bir taraftan da arsaya uyuşturucular için gelen Hasan’dan da çok korkar. Hasan 

gerçekten çok acımasız bir adamdır. Ali’yi sürekli köydeki ailesine zarar vermekle 

tehdit eder hatta bazen döver. Sonunda korkudan olayı hafifleterek anlatır. Hasan’a 

uyuşturucuları başka yere taşımasını tavsiye eder. Hasan da aynı fikirdedir. Yine de 

bütün malları polisi şüphelendirmeden bir yerden bir yere taşımak çok zor olduğundan 

bazı ayarlamalar yapmak zorundadır. Hasan duyduğu haberin etkisiyle yaşadıkları bu 

kanun dışı hayatın ne kadar yıpratıcı olduğunu ve sonunda ölüm ya da hapisten başka 

kurtuluş olmadığını söyler (Kür, 1998: 111). Aynı gece bir ağacın arkasına saklanmış 

olan Ömer, Hasan’ın mahzene girişini görür. 

Bütün bu tehlikenin ortasında Ömer, gördüklerini büyüklerine anlatıp onlardan 

yardım istemek yerine Hasan’ı tek başına yakalama hevesine kapılmıştır. Mavi onun 

gibi akıllı bir çocuğun bu kadar saçma bir düşünceye kapılmasına inanamaz. Ömer’in 

Mavi ile konuşurken söylediği şu sözler neden bu kadar pervasız hareket ettiğini gözler 

önüne serecek niteliktedir: 

“- Yaparım tabii, neden yapamayayım? Ben, Korkusuz Alpaslan’dan daha mı 

akılsızım, yoksa daha mı korkak?.. Korkusuz Alpaslan bir oyuncak tabancayla, koskoca 

bir çeteyi teslim aldı. Ben bir kişiyi mi teslim alamayacağım yani? Bu akşam gidince bir 

kere daha okurum kitabı… 

İş anlaşıldı… Ömer’i, aslında çok akıllı bir çocuk olan Ömer’i, böyle budala hâle 

getiren, ona akıl almaz kararlar alma hevesini veren; asla “yazar” olmayan, saçma sapan 

insanların karalayıp ortaya salıverdikleri ipe sapa gelmez kitaplardan biriydi demek” 

(Kür, 1998: 114).  

Ertesi gece Hasan bütün malları nakletmek için gelince Ömer planını uygulamaya 

başlar. Hasan, arabasını arsanın yanına park etmiş ve mahzene girmişken sessizce 

mahzene yaklaşıp bekler. Hasan çıkınca daha bir şey yapmaya fırsat bulamadan 

aksırınca, Hasan çocuğun üzerine atılır ve onu arabaya doğru sürüklemeye başlar. 

Çaresiz kalan Mavi çocuğu kurtarmak için Hasan’ın üzerine atılır ve aralarında korkunç 

bir kavga başlar. Kopan gürültüye insanlar uyanır. Hasan’ın kaçmaya kalkması üzerine 
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şüphelenip onu yakalarlar. Çok kötü yaralanmış olan Mavi kendisinden geçer  

(Kür, 1998: 115–119).  

Mavi kendine geldiğinde bir veterinerdedir ve büyük acılar içindedir. Mahallelinin 

kendisini buraya getirmiş olduğunu anlar. Birkaç gün veterinerde kalır. Ağrıları korkunç 

olsa da zamanla düzelmeye başlar. Beş gün sonra veteriner köpeği bırakanlardan bir 

haber çıkmadığı için onu sokağa bırakır. 

Mavi yine hiç tanımadığı bir sokakta yapayalnızdır. Artık böyle yaşamaya alışkın 

olduğundan hemen kendisine kalacak yeni bir arsa aramaya başlar. Oldukça tenha bir 

arsa bulur. Bu yaralı halinde kimseyle kavga etmek istemediği için diğer köpeklerden 

saklanarak yaşamaya başlar. Arsanın yanında bir lokanta ve bu lokantanın da bir köpeği 

vardır. Mavi, diğer köpeklerden saklanarak geçirdiği günler boyunca bu köpeği izler. 

Onu gerçekten çok güzel bulmuştur. Kısa süre sonra adının Prenses olduğunu öğrendiği 

bu köpekle çok iyi arkadaş olur. Prenses’in gündüz sokağa çıkması yasaktır, gece de 

ancak parmaklıkların arkasından görüşebilirler. Mavi gündüzleri dinlenip geceleri 

Prensesle sohbetler etmeye başlar. Hayatının en mutlu günlerini yaşamaktadır. Ne yazık 

ki bu mutluluğu uzun sürmez. Lokantanın kışın kapandığını ve Prensesin kış için 

sahibinin evine gitmek zorunda olduğunu öğrenir. Mavi ve Prenses birbirlerine âşık 

olurlar. Prenses sık sık lokantadan kaçar birlikte gezerler. Prenses, lokantaya dönmek 

istemediği halde Mavi onun gibi narin bir köpeğin sokaklarda yaşayamayacağını 

bildiğinden bu düşünceye karşı çıkar. Kısa süre sonra havalar soğur ve beklenen ayrılık 

gerçekleşir. 

Prenses’ten ayrılan Mavi uzun müddet hiçbir amacı olmadan sokaklarda 

dolaştıktan sonra, yatılı okulun yanındaki arsaya dönmeye karar verir. Yol uzun ve 

meşakkatli olsa da oraya ulaşınca bütün zahmetlerinin boşuna olduğunu anlar. Okul 

binasının yıkılmış olduğunu görür. Okulun yerine büyük bir inşaat yapılmaktadır. Mavi 

çaresiz tekrar yollara düşer. Bir arsada doğum yapmak üzere olan bir köpeğe rastlarınca 

kış boyunca ona ve yavrularına yardım eder. Havalar ısınmaya başlayınca Prensesi 

tekrar görmek umuduyla, onun yaşadığı lokantaya doğru yola çıkar. Lokantaya varması 

üç gün sürer. Fakat oraya vardığında Prenses’i bulamaz.  

Aradan yıllar geçmiştir. Mavi bütün zorluklara ve belediyenin sokak köpeklerine 

uyguladığı kıyıma rağmen hayatta kalmayı başarır, ama artık yaşlı bir köpektir. Bir 
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sabah, otların arasında uyuklarken tanıdık bir koku duyar. Ayağa fırlar önünden bir kız, 

bir erkek iki genç geçmektedir. Mavi kısa süre sonra erkeğin Erol olduğunu anlar. 

Yanına gitmek ister ama kız korktuğu için Erol’u kolundan çekmeye başlamıştır. Erol, 

bu kara köpeği çocukluğundaki köpeğine benzetse de kızla beraber uzaklaşır. Yıllarca, 

Erol’u merak etmiş ve onunla tekrar karşılaşma hayalleri kurmuş Mavi bu olaya çok 

içerler. O kadar ki öyküsünü anlatmayı bırakarak okuyucuya “hoşça kal” bile der  

(Kür, 1998: 154). O an yaşadığı duyguları okuyucuya şöyle aktarır: 

“Erol’un bana ‘ne tatlı şey’ deyip geçmesi, beni anlatılması zor karanlık bir 

boşluğa fırlatmıştı… Tutunacak tek dalı bulunmayan korkunç bir boşluktu bu…(…)  

Erol’un gözlerinin kurtulmuş olduğunu görmenin mutluluğu yüreğimin bir 

köşesinde ışıl ışıldı… En sevdiğim, en beklediğim insanın beni tanımamış olması, 

yüreğimin bir başka köşesini paramparça etmişti, ama öbür köşenin parıltısı 

küçümsenecek gibi değildi. Gene de sık sık ‘Bu düş böyle mi bitecekti’ diye 

sayıklamaktan kendimi alamıyordum” (Kür, 1998: 155- 156).  

Mavi korkunç bir gece geçirir, düş görmek korkusuyla uyuyamamıştır bile. 

Düşüncelere dalmışken bir ıslık sesiyle kendine gelir. Erol’un kendisini bulmak için 

döndüğünü görünce de çok mutlu olur. 

Erol onu Koşucu ailesinin yeni evine götürür. Koşucu ailesinin maddî durumunun 

da düzeldiğini görmek Mavi’yi ayrıca mutlu eder. Uzak kaldıkları süre boyunca Koşucu 

ailesi de Mavi’yi özlemiş ve onunla tekrar kavuşma hayalleri kurmuşlardır. Hatta otelde 

yaşarken bir gece sokaktan gelen bir köpek sesini Mavi sanıp sokağa fırlamışlardır 

(Kür, 1998: 158).  

Kısa süre sonra Hüseyin onun evde mutlu olmadığını fark eder, Mavi yıllarca 

başıboş, özgürce yaşamaya alışığından evde yaşamaya tekrar alışmak onun için zor 

olacaktır. Böylece aile onu bir zamanlar Hikmet Caner’in olan Caner Çiftliği’ne 

götürmeye karar verir. Aralarındaki konuşmalardan Belkıs Hanım’ın ve kızların da, 

“üstelik aralarına yeni katılan damatlar ve torunlarla” (Kür, 1998: 160) çiftlikte 

olduğunu öğrenmek, kaybettiği diğer dostlarına da kavuşacağını anlamak, Mavi’yi daha 

da mutlu eder. 

Böylece roman Mavi’nin kaybettiği her şeyi geri kazanması ve özlediği herkese 

kavuşmasıyla son bulur.  
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3.2.3.3.3. Tertibi 

 

Eser 160 sayfa ve on beş bölümden oluşur. Bölümlerin hacimleri arasında bir 

orantı gözetilmemiştir. “Önemli Olaylar” (13) ve “Mutlu Yolculuk” (160) isimli 

bölümler yarım sayfa ile en kısa; “Zehir Hafiye” (84–114) otuz sayfa ile en uzun 

bölümdür. Bölümler, ikinci kitapta olduğu gibi, tek bir olayı anlatmazlar. Bölümler, 

kendi içlerinde “ertesi gün”, “birkaç gün sonra”, “soğuk bir gün” gibi, zamanı 

belirtmekten çok olaylar arasındaki geçişi sağlamaya yönelik, küçük başlıklarla birkaç 

kısma ayrılmışlardır. Bölümlerin sayfalarına göre sıralanması aşağıdaki gibidir: 

12- Bir Gece Sonrası 

13 Önemli Olaylar 

13-23 Sokakta İlk Gün 

24-49 İlk Savaş 

50-68 Küçük Dostun Özel Evi 

69-83 Bir Garip Adam 

84-114 Zehir Hafiye 

115-126 Müthiş Bir Gece 

127-139 Cennet Bahçesi 

140-146 Bir İnilti Ve Heyecan 

146-147 Yıllar Geçiyor 

147-152 Herkes Kendi Yerinde 

152-154 Böyle mi Bitecekti? 

155-160 Dostluklar Ölmez 

160 Mutlu Yolculuk 

 

3.2.3.3.4. Konusu 

 

Roman, sokaklarda yaşayan bir köpeğin yaşamını ve çevresinde şahit olduğu 

olayları konu edinir. 
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3.2.3.3.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 

Roman 1. tekil şahıs anlatıcıyla Mavi’nin gözünden kaleme alınmıştır. Bundan 

önceki romanlarda da Mavi anlatıcı konumundadır. Ama merkezdeki Mavi’nin değil 

yanında yaşadığı insanların hayatıdır. Mavi, kendi serüvenini değil, görüp, dinlediği 

insanların serüvenini anlatır. Bu romanda ise durum büyük ölçüde değişmiştir. 

Merkezde olan Mavi’nin yaşamıdır. Mavi kendi hayat mücadelesini anlatırken, zaman 

zaman karşılaştığı olayları ve insanları da romana taşır. Ama sadece olayları anlatan bir 

gözlemci değildir. Yazarın sözcüsü konumundadır. Yatılı okulun yanındaki arsaya 

yerleştiğinde dökülen yemeklerle ilgili söyledikleri bu konuya iyi bir örnektir: 

“Konuşabilseydim, şu okulun müdürüne gider, ‘Görevini yap müdür bey, 

görevini… Şu yemeklerin yenecek gibi olmasını sağla… Okul müdürlüğü, rahat 

koltuklara kurulup ahkâm kesmek değildir… Ben, o geldiğim gecekondu mahallesinde 

ne müdürler, ne öğretmenler gördüm… Yemekleri denetlemek elinden gelmiyorsa, bari 

dökme de fakir fukaraya ver…’ derdim. Konuşabilenlerden bunları anlatan olmuyor mu 

acaba bu adama… Örneğin; öğretmenler, öğrenciler neden yapmazlar bunu”  

(Kür, 1998: 39).  

Şahit olduğu adaletsizlikler ve düzensizlikten başka, Mavi, kimi tehlikelere karşı 

da çocukları uyarır. Evden kaçıp sokaklarda yaşayan çocukların içler acısı halini 

gördükten sonra şöyle konuşur: 

“Ve şuradaki ‘özgür’ sayılan insanların, bir çöplüğü kediler ve köpeklerle 

paylaşmaktan mutluluk duyduklarını hiç sanmıyorum. 

Açtılar besbelli… Hiç değilse ete, pirince, nohuta açtılar… Ve evlerinden 

kaçarken, başlarına nelerin gelebileceğini asla bilmiyorlardı… Çünkü bu çocukların 

yaşadıkları ‘özgürlük’ değil, sefalet ve tehlikelerdi sadece” (Kür, 1998: 39). 

Roman’da serinin ilk romanları kadar olmasa da Mavi’nin insanların 

konuşmalarını aynen aktardığı bölümler de mevcuttur. Bunlar genellikle sosyal bir 

takım eleştirilerin yapıldığı bölümlerdir. Yatılı okul öğrencilerinin okuldaki terslikler 

üzerine yaptıkları konuşmalara romanda yer verilmiştir. Öğrencilerin, son zamanlarda 

yemeklerin biraz da olsa düzelmesi üzerine yaptığı tartışma özellikle dikkat çekicidir: 

“- Yani, hiç değilse aç kalkmıyoruz kahvaltıdan… Hiç değilse bazı günler… 
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- Haftada bir tere yağı, reçel bile vermeye başladılar. Allah razı olsun. 

Yusuf birden fena kızdı: 

- ‘Allah razı olsun’muş… Sizi hiç anlamıyorum, kusura bakmayın… Siz bu kadar 

az şeyle yetinirseniz, haklarınızın tümünü almak için çaba göstermezseniz, elbette 

düzelmez işler… Yahu, adamların görevi bize iyi, kaliteli besin vermek… Anlamıyor 

musunuz, başta gelen görevleri bu. Devletin parasını yerinde harcamak, bu arada 

yetişme çağındaki bizleri gereği gibi beslemek baş görevleri… Biz yemeklerden aç 

kalkıyoruz, yemekler karavanalarla çöplüğe dökülüyor” (Kür, 1998: 40). 

Görüldüğü gibi diğer serinin diğer romanlarının aksine bu eserde anlatıcı 

değişmemiş eser boyunca olaylar Mavi’nin gözünden okuyucuya aktarılmıştır 

 

3.2.3.3.6. Zaman 

 

Romanda vak’a zamanını tespit etmek için ilk kitaptan itibaren olayların takip 

ettiği zaman çizgisine bakmak gereklidir. İlk romanda geçen şu diyalogdan olayların 

başlangıç tarihini anlamamız mümkündür: 

“- Dinleyin arkadaşlar, dinleyin dedi ve okumaya başladı: ‘ Bu kitap 1956 yılında 

Gençlik Kitapları Armağanı kazanmış olup… 

 - Yani altı yıl önce” (Kür, 1998: 59). 

Bu durumda ikinci romandaki kesin vak’a zamanını 1956 yılı mayıs ile aralık 

sonu arası olarak belirlememiz mümkündür. Üçüncü roman tam olarak ikincinin kaldığı 

yerden başlar. Bu durumda “Mavi Sokak Köpeği” romanında vak’a zamanının 1957 yılı 

ocağında başladığını söyleyebiliriz. 

Olaylar, romanda kronolojik sıra takip etse de başlangıcından sonra zamanın 

ilerleyişi, Mavi’nin gözünden anlatıldığından, yalnız mevsimlerin geçişi belirtilmiştir. 

Romanın başlangıcında Mavi; “Bütün gücümle günleri şaşırmamaya çalışıyorum”  

(Kür, 1998: 16) dese de bir süre sonra kaçınılmaz olarak günleri şaşırır. Eserde sık sık 

kullanılan, “birkaç gün sonra”, “bir süre sonra” gibi başlıkların zamanı belirlemek 

açısından bir değeri yoktur. Romanın ortalarına kadar mevsimlerin geçişini takip etmek 

mümkünken Mavi’nin söylediği; “Yıllar geçiyor olmalı… Hava soğudu, ısındı, tekrar 

soğudu, yeniden ısındı… Kaç kez yinelendi bu değişiklikler?... Bilemiyorum… 
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İhtiyarladım belki de” (Kür, 1998: 146) cümleleriyle zamanı takip etmek imkânsızlaşır. 

Yalnız romanın sonunda, dört yıllığına Almanya’ya gitmiş olan, Belkıs Hanım’ın hem 

de “sonradan aralarına katılmış olan torunlar ve damatlarla” (Kür, 1998: 160) ülkeye 

dönmüş olması bu eserde en az dört yıllık bir sürecin anlatıldığını ortaya koyar. 

Romanda olaylar kronolojik sıra takip etse de, sık sık geri dönüşlere de yer 

verilmiştir. Özellikle romanın ilk on üç sayfasında geri dönüş metoduyla serinin ilk 

romanı okuyucuya hatırlatılmıştır. 

 

3.2.3.3.7. Mekân 

 

Roman, İstanbul’un dış mekânlarında şekillenir. Bu mekânlar, bir köpeğin 

gözünden anlatıldığı için ancak sokak hayvanlarının yaşamasına elverişli olup olmaması 

yönünden değerlendirilmiştir. Romanda olayların geçtiği mekânlar genellikle mahalle 

aralarına sıkışıp kalmış boş arsalardır. Bu arsaların İstanbul’un hangi semtlerinde 

olduğunu veterinerden ayrılan Mavi’nin şu sözlerinden anlamak mümkündür: 

“Bu güne değin yıllarca sokaklarda dolaşıp durdum… Ama şimdi anlıyorum ki 

hep Boğaziçi’nde dolaşmışım. Ömer’i kurtardığım yer de Tarabya imiş. Boğaz 

kıyılarında bir yermiş orası da” (Kür, 1998: 146).  

Romanda çok sadece iki kapalı mekân vardır. Bunlardan ilki Mavi’nin Ömer’i 

kurtardıktan sonra mahalleli tarafından götürüldüğü veterinerdir. Bu mekân tarif 

edilmemiş sadece yaralanan Mavi’nin tedavi edildiği yer olduğu için anılmıştır  

(Kür, 1998: 120–122).  

İkincisi ise Mavi’nin eski dostu Ömer’le birlikte gittiği Koşucu ailesinin evidir. 

Romanda bu ev de okuyucuya tanıtılmamıştır. Yalnız eskisinden çok farklı bir ev 

olduğu vurgulanır. (Kür, 1998: 156). Yazar, bu farklılığın mahiyetini belirtmemiştir. 

Yalnız ailenin maddî durumundaki düzelmeyi kendisine verilen yiyeceklerin “eski fakir 

yemeklerden” çok farklı olduğunu söyleyerek vurgular. 

Görüldüğü gibi, serinin ilk iki romanında mekânlara ayrı bir önem verilmişken bu 

eserde mekânlar ikinci plana itilmiş ve mekân tasvirleri yapılmamıştır. 
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3.2.3.3.8. Olay Örgüsü 

 

Romanda olay örgüsünü beş kısımda incelememiz mümkündür. İlk kısım romanın 

ilk yirmi altı sayfasını kapsar ve Mavi’nin bu yeni hayatına alışma çabalarını anlatır. Bu 

kısımda ayrıca kimseye el açmadan kendi ayakları üzerinde durmanın güzelliği 

vurgulanmıştır. 

İkinci kısım; Mavi’nin yatılı okulun yanındaki arsada geçirdiği günleri anlatır. Bu 

bölümde, özellikle yetki sahibi insanların devletin parasını nasıl boşa harcadığı ve 

bunun sonucunda herkesin zarar gördüğünü vurgulanır. İnsanların çevrelerinde 

gördükleri yanlışlıklara ve haksızlıklara karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini anlatılır. 

(Kür, 1998: 26–44). 

Üçüncü kısım, Mavi’nin uyuşturucu satıcılarıyla karşılaştığı ve küçük Ömer’i 

kurtararak onların yakalanmasını sağladığı bölümdür. Bu kısımda uyuşturucunun 

kötülüğü kadar; sorumsuzca yazılan ve çocukları saçma hayallere sürükleyen kitapların 

zararları üzerinde de durulmuştur. Bu bölümde Ömer’i kurtarmaya çalışan Mavi çok 

ağır yaralanır. Mahalle halkının duyarlılık gösterip onu veterinere götürmesiyle hayatı 

kurtulur. (Kür, 1998: 69–126). 

Dördüncü kısım Mavi’nin Erol’la karşılaşması ve bu karşılaşma sonucunda 

kaybettiği bütün dostlarına kavuşmasının anlatıldığı sonuç bölümüdür  

(Kür, 1998: 152–160). 

Bu bölümler, romanın olay örgüsünün ana hatlarını oluşturur. Bu olaylar romanda 

ardı ardına sıralanmazlar. Aralarında ufak tefek olaylara yer verilmiştir. Ama asıl olay 

örgüsünün çatısı anlattığımız gibi kurulmuştur. 

Son kısma kadar olay örgüsü ufak tefek iniş çıkışlar gösterse de genel olarak 

doğrusaldır. Sonuç kısmında ise hızla yükselir. 

Görüldüğü üzere İsmet Kür, çocuklara yönelik kaleme aldığı romanlarında, 

sağlam bir olay örgüsü kurmuş, kahramanlarını çeşitli durumlara sokarak onların doğru 

ve yanlış tercihlerinin hayatlarını nasıl etkilediğini gözler önüne sermiştir. 

 Romanlar, akıcı ve kolay okunur tarzda kaleme alınmıştır. “Mavi’nin 

Serüvenleri” serisi kendi içinde çok bütünlük arz etmese de üçüncü kitabın sonunda 

Mavi’nin ilk kitapta ayrıldığı ailesine kavuşmasıyla Mavi başladığı yere dönmüş olur 
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böylece daire kapanır. “Coşkun’un Serüveni” ve “Karvera” serileri ise “Mavi’nin 

Serüvenleri”ne oranla daha çok bütünlük arz ederler.  

“Karvera” karakterlerin derinliği ve bütünlüğü konusunda diğer romanlardan daha 

başarılıyken, “Coşkun’un Serüveni” romanları hareketli ve heyecanlı olay örgüsüyle 

diğerlerinden ayrılır. “Mavi’nin Serüvenleri” nin ise eğitici- öğretici yanı ağır basar.  

Yazar’ın incelediğimiz romanlarının hepsinde; romancı kimliği kadar eğitimci 

kimliğinin de öne çıktığını görüyoruz. İsmet Kür, yarattığı karakterlerle çocuklara örnek 

olmanın yanında, anne-babalar için de önemli mesajlar verir. 

Sonuç olarak, bu romanlar çocukların keyifle okuyacağı ve okurken pek çok 

konuda eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde kaleme alınmış eserlerdir.    

 

3.3. Tiyatroları 

 

İsmet Kür, çocuk eğitiminde tiyatronun önemine inanan bir yazardır. Yazar, 

tiyatroyla henüz öğrenciyken tanışmış ve bu konuya ilgisini hiç kaybetmemiştir. Yazar 

“Ne Güzel Şey” oyununun ön sözünde tiyatroyla tanışmasını şöyle anlatır: 

“Evet, yıl 1927, yaşım on bir. Edirne Kız Öğretmen Okulu, o zamanki adıyla, 

‘Darülmuallimat’ın Tatbikat (uygulama) okulunda öğrenciyim. Kız Öğretmen 

Okulu’nun Edebiyat Öğretmeni Halide Nusret (Zorlutuna), her ders yılı içinde, en az bir 

oyun yazıp, büyük başarıyla da sahneleyen örnek bir öğretmen olmasaydı, benim o 

yaşta böyle büyük bir işi değil başarmak, aklıma getirmem bile mümkün olmazdı.(…)  

Hayal ettim, düşündüm, karar verdim, yazdım müsamere programını hazırladım. 

Önce arkadaşlarımla konuştum, oyunu okudum, program hakkında görüşlerini aldım; 

sınıf öğretmenim sevgili Lütfiye Hoca’dan, Halide Nusret Hanım’dan da onay alınca, 

halkevi başkanına gittim, salon sözü aldım. Çalışmalara başladık. Müsamere gecesi 

halkevinin geniş salonuna sığmadı davetliler. Ayakta izleyenler, evinden sandalye 

getirenler de az değildi. Millî eğitim müdüründen, valinin ailesinden (Vali Sabri Bey 

teftişteydi) başlayın, aklınıza kim gelirse arayın mutlaka seyircilerin arasında 

bulursunuz” (Kür, 2006b: 8). 
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Tiyatroyla okul sıralarında tanışan İsmet Kür; tiyatronun eğitimdeki yeriyle 

ilgilenmiş ve öğretmenlik yıllarında da “bu nefis eğitim aracını” (Kür, 2006b: 7) sık sık 

kullanmıştır 

Yazar’ın sahnelenmek için yazılmış ve kitap halinde yayımlanmış tek çocuk 

oyunu “Ne Güzel Şey”dir. Bunun dışında TRT çocuk radyosu için çocuklara yönelik 

radyo oyunları hazırlamıştır. Bu oyunlar her hafta farklı bir bölümünün seslendirildiği 

“Mutlugiller” “Gel Katıl Bize” ve “Zehir Hafiye” isimli eserlerdir. Bu oyunlar 

yayımlanmadığından bütün bölümleri elimizde bulunmamaktadır. 

İsmet Kür, hikâye ve romanlarında olduğu gibi tiyatro eserlerinde de, çocukların 

iyi vakit geçirmelerini sağlarken onların eğitimlerine de katkıda bulunmaya çalışmıştır.  

Bu çalışmada yazarın tiyatro eserleri “Sahne Oyunları” ve “Radyofonik Oyunlar” 

adlı iki bölüm halinde incelenecektir. 

 

3.3.1. Sahne Oyunları 

 

Yazarın bu başlık altında incelenecek tek oyunu mevcuttur. Bu çalışmada oyun 

yapısal olarak inceleyip değerlendirilecektir. 

 

3.3.1.1. Ne Güzel Şey 

 

İsmet Kür, bu oyunu 1972 yılında kaleme almıştır. Oyunun sahnedeki macerasını 

yazar kendi cümleleriyle şöyle anlatır: 

“Ankara Devlet Tiyatroları Altındağ Sahnesi’nde (1972) ve turnenin repertuarında 

üç yıl ardı ardına yer aldı. 1984’te yeniden sahnelendi. 

1983’te ünlü balet, koreograf ve bale öğretmeni Sait Sökmen’in yönetiminde 

İstanbul’da “Şan Tiyatrosu”nda ve bildiğim kadarıyla, Ankara, İzmir ve Kars’ta 

okullarda da sahnelendi. İstanbul dâhil gösterildiği yerlerin gazetelerinde büyük övgüler 

aldı” (Kür, 2006b: 8). 

Oyun 1990 yılında da Ankara Devlet Tiyatroları Altındağ Sahnesi tarafından 

sahnelenmiştir. Aynı sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
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düzenlenen şenlikte de 18–23 Nisan tarihleri arasında Ankara ve Diyarbakır’da 

izleyenleriyle buluşmuştur. 

 

3.3.1.1.1. Konu 

 

Eser, “Ağustos Böceği ve Karınca” hikâyesinin alternatif bir son ve farklı bir 

bakış açısıyla yeniden düzenlenmiş halidir. 

 

3.3.1.1.2. Özet 

 

Olaylar, yazın sıcak günlerinde başlar. Genç karıncalar şarkı söyleyerek neşe 

içinde çalışırlar. Şarkılarında çalışmanın güzelliği kadar paylaşmanın önemini de 

vurgularlar. Dede karınca onların bu düşüncelerine karşı çıkar. Ona göre paylaşmak 

saçmalıktır. Bu arada yalnız bir çocuk olan Kezban da karıncaların şarkısına ve dansına 

katılır. Karıncalar gözden kaybolduktan sonra, babası geç saatlere kadar çalıştığı için 

tek başına kalan Kezban, heyecanla ağustos böceklerini beklemeye başlar. Onların 

danslarının ve şarkılarının yalnızlara dertlerini unutturmak için ne kadar iyi olduğundan 

bahseder. Ağustos böcekleri gelince gerçekten de Kezban onlarla birlikte şarkı söyleyip 

dans ederek sıkıntılarını unutur. Kendisini yalnız bırakmadıkları için sevgili dostlarına 

minnettardır. Bu duygularını dile getirince Ağustos böcekleri, kendileri hakkında genel 

düşüncenin hiç de olumlu olmadığını şöyle dile getirirler: 

“2. Ağustos Böceği: 

-Ne yazık ki çokları anlamazlar bizi, 

3. Ağustos Böceği: 

-Üstelik küçümserler 

‘Küçük geveze şeyler’ der geçerler 

2. Ağustos Böceği: 

-Evet bizi anlayamaz yalnızlık çekmeyenler 

Neden böyle durmadan şarkı söylediğimizi bilmezler. 

4. Ağustos Böceği: 

-Üstelik tembel derler bize. 
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2. Ağustos Böceği: 

-‘Asalak gürültücüler’ bile derler” (Kür, 2006b: 21). 

Böylece “Ağustos Böceği ve Karınca” öyküsüne gönderme yapıldıktan sonra; 

ağustos böceklerinin şarkılarını zevkle dinleyen ve onlara saygı duyan Kezban bu 

düşüncelere itiraz eder. Ağaç ve kuşlar da Kezban’a katılırlar. En son Yaz Anne gelerek 

ağustos böceklerinin şarkılarıyla yaşamına kattığı zevki anlatır. Ağustos böcekleri 

haklarındaki olumsuz yargıların değişmesinden duydukları mutlulukla şarkı söyleyip 

dans etmeye devam ederler. 

Son bahar, geldiğinde Kezban, okulların açılmasıyla, öğretmeni ve arkadaşlarına 

kavuşmanın mutluluğu içindedir. Fakat sevgili dostları karıncalar ve ağustos 

böceklerinden ayrılacak olduğu için de üzgündür. Özellikle kışın ağustos böceklerinin 

yaşayacakları zorluklar onu çok endişelendirir. Artık işleri azalmaya başladığı için evde 

daha çok vakit geçiren babasına bu endişesinden söz eder. Babasıyla bu konuda 

yaptıkları konuşma dikkat çekicidir: 

“Baba: 

- Güzel kızım onlara da sen yardım et 

Kezban: 

- Ediyorum zaten… Ama benim yardımım yetmez ki… Aç kalanlar sadece benim 

komşularım değil ki… 

Baba: 

- Yetmez ya kızım, sadece senin yardımın yetmez elbet… İnsanlar için de durum 

aynı, kişinin kişiye yardımı ne yapsan yetmez… Başka bir düzen gerek, bir yardım, 

dahası bir yaşam düzeni” (Kür, 2006b: 31). 

Kezban’ın babasının durumu da yazın topladıklarıyla kışı geçirmek zorunda olan 

böceklerden çok farklı değildir. Havalar iyi giderken arabasıyla taşımacılık yapan 

babanın işleri kışın gelmesiyle bitecektir. Bütün yaz çok sıkı çalışmasına rağmen kışın 

getirecekleri hakkında endişelidir. Bu endişelerini Kezbanla paylaşmaz tersine ondan 

gizlemeye çalışır. Sıkıntılarını sadece;” Müşteriler azalacak… Çok azalacak… 

(Gülmeye çalışır.) Napalım sağlık olsun. Bu yaz işler kötü gitti sayılmaz”  

(Kür, 2006b: 30) cümlelerinden anlarız. 
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Baba-kız havaların iyi gitmesinden faydalanarak, babanın at arabasını hazırlayıp 

gezmeye giderler. 

Sonunda kış gelmiştir. Yazdan çok az yiyecek depolayan ağustos böcekleri açlıkla 

karşı karşıyadır. Yuvalarında sorunlarına çözüm ararlar. Gençler yardım istemekten 

yanadır. Büyük Anne ise sadaka isteme fikrinden hoşlanmaz. İsteyeceklerinin sadaka 

olmadığını gençler ona şöyle açıklarlar: 

“2.Baba: 

- Neden sadaka diyorsun, anne? Bizim istediğimiz emeğimizin karşılığı… 

Dünyada her yaratığın ayrı bir görevi var. Sanatçı yaratıklarız biz” (Kür, 2006b: 42). 

Büyük Anne yine de geçmişte yaşadıkları aşağılanmayı bir türlü unutamadığı için 

bu konuda kararsızdır. Gençler ona kuşların, ağaçların, Kezban’ın kendilerini nasıl 

övdüğünü, onları nasıl alkışladığını anlattığında da fikri değişmez. Bazı toplumlarda 

sanatçıların çok alkışlandığını ama yine de hak ettikleri maddî karşılığı alamadıklarını 

anlatır (Kür, 2006b: 43). Özellikle karıncaların kendilerine yardım edeceğine hiç 

inanmaz. Gelin ağustos böceği, seneler önce başından geçen bir olayı anlatarak, 

“Ağustos Böceği ile Karınca” öyküsüne gönderme yapar: 

“Gelin: 

- (Çok dalgın) Kayınvalidem bilir, anlatmıştım geçen kış… Benim de vardır, çok 

acıklı bir anım, her anımsayışta hâlâ titrer her yanım… Berbat bir kış günüydü, benim 

de yolum kapılarına düştü… ağlıyordum, açtım, her yanım üşümüştü. Bir karınca şöyle 

dedi gülerek: ‘Evet, besinimiz çok, çünkü bütün yaz çalıştık biz. O uzun yaz günlerinde 

ne yaptınız kuzum siz?...’ Daha ağzımı açamadan ben, öbürü atıldı hemen: ‘Ne mi 

yaptılar? Eğlendiler, saz çaldılar.’ Ve bir ağızdan şöyle dediler: ‘Şimdi de dans edin ne 

var?... Yazın çalan kışın oynar…’ Ve kahkahalarla gülerek kapıyı suratıma kapattılar” 

(Kür, 2006b: 51-52).  

Kötü anılara rağmen genç ağustos böceklerinin ısrarıyla iki genç ağustos 

böceğinin karıncaların kapısına gitmesine karar verilir. Onlar evden ayrıldıktan kısa 

süre sonra kapı çalınır. Bu soğuk kış gününde ağustos böceklerinin beklediği kimse 

yoktur. Kapıyı açtıklarında yazdan beri görmedikleri kuş dostlarından biri, elinde 

büyükçe bir çıkınla içeri girer. Kuş ailesi bu zor günlerde dostlarını unutmamıştır. 

Kendi yiyeceklerinden bir kısmını ağustos böceklerine getirmişlerdir. Üstelik ağaç 
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dostları da onları düşünerek gövdesinde yiyecek saklamıştır. Bu vefa ağustos 

böceklerini çok mutlu eder. Kısa süre sonra karıncaların evine giden ağustos böcekleri 

yanlarında bir sürü yiyecek ve kendilerine bunları taşımakta yardım eden birkaç genç 

karıncayla birlikte eve dönerler. Ağustos böcekleri yiyecekler kadar karıncalarla 

aralarındaki düşmanlığın bitmesine de sevinirler. Onlar mutluluk içinde şarkı söyleyip 

dans ederken perde kapanır. 

 

3.3.1.1.3. Vak’a Kuruluşu 

 

Eser üç perdeden oluşmuştur. 

İlk perde sıcak yaz günlerinde keyifle dans edip şarkı söyleyen ağustos 

böceklerini anlatır. Onların şarkılarının çevrelerindekilerin yaşamlarına kattığı renk 

vurgulanır. 

İkinci perde, son baharda geçer. Kezban ve babasının arasında geçen 

konuşmalarla yardımseverliğin önemi ve buna rağmen tek tek çabalarının bir şeyleri 

değiştirmeye yetmeyeceği anlatılmıştır. 

Son perde, kış günlerini anlatır. Ağustos böcekleri beklendiği gibi zor durumda 

kalmışlardır. Ama beklenenin aksine dostları onları yalnız bırakmaz ve yiyeceklerini 

onlarla paylaşırlar. Eserin ana düğümü; “Kışın ağustos böceklerine ne olacak?”sorusu 

ilk perdeden beri seslendirilir. 

 

3.3.1.1.4. Figürler 

 

Dede Karınca 

 Yaşlı bir karıncadır. Çok çalışkan, yorulmak nedir bilmeyen bir karınca olmasına 

rağmen bencildir. Genç karıncaların paylaşma düşüncesine; “Hıh, paylaşacakmışım… 

Hadi oradan züppe yumurcaklar sizin aklınızdan zorunuz mu var?” (Kür, 2006b: 15) 

cümleleriyle karşı çıkar. 
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Genç Karıncalar  

Dede karınca gibi çalışkan ve becerikli olmalarının yanında hayatın güzelliğinin 

de farkındadırlar ve dedelerinin aksine paylaşmanın güzelliğine inanırlar. Genç ağustos 

böcekleri ile aralarında sağlam bir dostluk vardır. 

Kezban 

Karıncalarla ve ağustos böcekleriyle arkadaşlık eden bir çocuktur. Mahallesinde 

çıkan yangında evi yandığı için bu dağ başına taşınmıştır. Babasıyla birlikte yaşar. 

Babası at arabasıyla yük ve insan taşıyarak durumunu düzeltmeye çalışır. Bu arada eve 

çok az uğrayabilir. Bu sebeple Kezban, yalnız ve üzgün bir çocuktur. Hayvan 

dostlarının hayatına karışarak bu yalnızlığını unutmaya çalışır 

Baba  

Kezban’ın babasıdır. Çok çalışkan, iyi kalpli, kızına çok düşkün bir babadır. Kış 

günlerinde işlerinin iyice azalacağını bildiğinden bütün yazı gece gündüz çalışarak 

geçirir. 

Genç Ağustos Böcekleri 

Neşeli şarkıları ve danslarıyla dinleyenleri mutlu eden, dost canlısı ve iyi kalpli 

yaratıklardır. Kimileri tarafından tembel ve işe yaramaz olarak nitelendirilmekten büyük 

üzüntü duyarlar. Çünkü onlar aslında doğa için çok önemlidir. Onların değerini Kezban; 

“Siz yalnızların, durgun, sessiz dünyalarına canlılık katar, ses getirirsiniz… Siz doğanın 

müzisyenleriniz, şairlerisiniz doğanın” (Kür, 2006b: 21) şeklinde dile getirir. 

Bu ağustos böceklerinin, sayıları azaltılıp çoğaltılabilir. Genelde grup halinde 

bulunurlar. “Miniko”, “Cincom” ve “Cingöz” ismi anılan genç ağustos böcekleridir. 

Büyükanne Ağustos Böceği 

En yaşlı ağustos böceğidir. İyi kalpli, akıllı ve bilgedir. Yavrularına daha çalışkan 

olmalarını ve kış günlerini düşünmelerini öğütler. Karıncalarla arlarındaki 

anlaşmazlıkları en çok önemseyenlerden biridir. Fakat bu düşmanlığın devam etmesini 

istemez. 

Ağaç  

Çevresinde insanlar, başka ağaçlar ve dallarında kuşlarla doğanın en mutlu 

yaratıklarından biridir. Ağustos böceğinin, şarkılarını zevkle dinleyen dostlarından 

biridir. 
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Kuşlar  

Gökyüzünde özgürce dolaştıkları için mutlu, dost canlısı hayvanlardır. Ağustos 

böceklerinin de sevgili dostlarıdır. 

Yaz Anne  

Yaz mevsiminin kişileştirilmiş halidir. Toprağı besleyen, meyveleri olgunlaştıran 

odur. Ağustos böceklerini kendi çocukları gibi gördüğü için çok sever. 

 

3.3.1.1.5. Zaman  

 

 Oyun, yaz, son bahar ve kış mevsimlerini ağustos böceklerinin macerası 

çerçevesinde anlatır. Çocuklara yönelik fantastik bir eser olduğundan gerçek bir vak’a 

zamanından söz etmek mümkün değildir. Yine de; Kezban’ın babasının insanları 

taşımak için at arabası kullandığını göz önüne alırsak eserin kaleme alındığı 1972 yılı 

şartları çerçevesinde hazırlandığını söylememiz mümkündür. 

 

3.3.1.1.6. Mekân 

 

Eser, iki mekânda geçer. İlk iki perde açık havada bir bahçede geçer. İlk perdede 

görülen bahçeye yaz manzarası hâkimdir. Yazar bu bahçeyi şöyle tarif eder: 

“ Sahne, bakımsızca geniş bir bahçedir. Çiçekler vardır ama dana çok doğa kendi 

güzelliğiyle yaşamaktadır. 

Kocaman bir ağaç… Bu ağaca çizilen kocaman gülen bir insan yüzü dikkati 

çekmektedir. 

Arka ve yakın planda küçük bir kır evi” (Kür, 2006b: 11). 

Bu şekilde tasvir edilen dekor, ikinci perdede bu sefer son bahar manzarasını 

yansıtılacak şekilde değiştirilir. Çiçeklerin yerini renk renk boyanmış kuru yapraklar 

alır. Yalnız bu perdede sahneye bir ahır kapısı ve bir bırıçka (Tek atlı, üstü kapalı, hafif 

at arabası) eklenmiştir. 

Yazar, oyunun çoğunlukla okullarda sahneleneceğini göz önüne alarak, araba 

bulmakta zorlanılırsa bu perdenin iptal edilebileceğini söylemiştir. (Kür, 2006b: 9). 



 210

Üçüncü perde, ağustos böceklerinin yuvasında geçer. Yazar, yuvanın durumunu, 

sahneleyenin hayal gücüne ve şartların uygunluğuna bırakmıştır. 

 

3.3.1.1.7. Sahneye Uygunluk Derecesi 

 

Eser, okullarda oynanmak için kaleme alınmıştır. Yazar, oyunun ön sözünü 

yazarken söze “Değerli öğretmen arkadaşlarım, merhaba!” cümlesiyle başlamıştır  

(Kür, 2006b: 9). Bu sebeple oyun okul şartlarında sahnelenmeye uygun düzenlenmiştir. 

Yazar, dekorun da el işi dersinde yapılabileceğini belirtmiştir (Kür, 2006b: 9). İsmet 

Kür, ayrıca şartlar uygun olmazsa ikinci perdenin tamamen kaldırılabileceğini 

belirtmiştir (Kür, 2006b: 9). 

Oyun üç perdeden oluşur. İlk perde 16, ikincisi 10, son perde ise 26 sayfadan 

oluşmuştur. Perdelerin arasında ilk görüşte bir dengesizlik olsa da bu daha çok ilk ve 

son perdede sık sık şarkı sözlerine yer verilmesinden kaynaklanır.  

Oyunun dekoru gibi kadrosu da şartlara göre azaltılıp çoğaltılabilecek tarzda 

düzenlenmiştir. Ağustos böceği ve karınca sayısı, sahnenin uygunluğuna ve öğrenci 

sayısına göre düzenlenebilir. 

Ne Güzel Şey kaleme alınırken izleyicinin katkısı da düşünülmüş karakterler sık 

sık izleyiciye seslenmiş ve özellikle dans sahnelerinde seyircilerin de sahneye çıkıp 

dans etmesi istenmiştir. Böylece seyirci de oyunun bir unsuru haline gelir. 

Eserde konu hızlı ilerler, akıcıdır. Kullanılan kısa cümleler ve sık sık yer verilen 

şarkılarla oyunun sahne için gayet uygun olduğunu söylemek mümkündür. Eserin uzun 

süre çeşitli tiyatroların repertuarına alınması ve sık sık oynanması da seyirciden aldığı 

olumlu tepkilerin ispatıdır. 

 

3.3.2. Radyofonik Oyunları  

 

 Tiyatroyla çocuk yaşta tanışıp bütün öğretmenlik hayatı boyunca onu bir eğitim 

aracı olarak kullanan İsmet Kür’ün radyofonik oyunlar ile ilgilenmesi Zonguldak’tan 

Ankara’ya taşındığı yıllara rastlar. Yazar 1949 yılında TRT radyosunda Çocuk Saati 
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programının hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstlenir. Bu yıllarda ve sonrasında 

radyoda seslendirilmesi için çeşitli oyunlar kaleme alır. Yayımlandığı dönemde büyük 

ilgi çeken bu oyunlar “Mutlugiller”, “Gel Katıl Bize” ve “Zehir Hafiye”dir. Yazar, daha 

sonra “Gel Katıl Bize” ve Mutlugiller oyununu, “Bizimgiller” adıyla, televizyona 

uyarlamış fakat bu çalışmalar beklenen sonucu vermemiştir. Ayrıca “Mutlugiller”’in 

“Beykoz Macerası” adını taşıyan bölümü kitap olarak yayımlanmıştır. Yayımlanan 

bölüm yarım olmasına ve eserin seri olarak basılacağının duyurulmasına rağmen kitabın 

devamı gelmemiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi “Mutlugiller” in tek bölümü dışında bu eserler 

basılmamıştır. Eserlerin elimizde bulunan bölümleri de yazarın daktiloya çektiği ve 

daha sonra Kadın Araştırmaları Kütüphanesi’ne bağışladığı bölümlerdir. Bu sebeple 

elimizde bulunan bölümleri inceleyerek, onlardan hareketle yazarın radyo tiyatroları 

hakkında genel yargılara ulaşmaya çalışacağız. 

 

3.3.2.1. Gel Katıl Bize 

 

Eser radyo tiyatrosu olarak kaleme alınmış, daha sonra İsmet Kür tarafından 

televizyona uyarlanmıştır. Serinin mevcut tek bölümü de uyarlanmış metinlerdendir. 

Oyun 1967’de TRT çocuk radyosunda seslendirilmiştir. 

 

3.3.2.1.1. Konu 

 

Eserde “Özel Şafak İlköğretim Okulu” nun gündüzlü ve yatılı öğrencileri ile 

öğretmenleri etrafında gelişen olaylar konu edilmiştir. 

 

3.3.2.1.2. Özet 

 

Ders yılının ilk günü Özel Şafak İlköğretim Okulunun bahçesinde heyecanlı bir 

karmaşa vardır. Yaz boyunca görüşememiş arkadaşlar bir araya toplanmış sohbet 

etmektedir. 
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Bir köşede Yusuf, Şima, Yaprak ve Günseli Öğretmen konuşmaya dalmıştır. Daha 

çok artık son sınıf olan Yusuf’un mezuniyetinden ve okuldaki diğer öğrencilerden 

konuşurlar. Onlar neşe içinde konuşurken üniformalı bir şoför olan Hasan yanlarına 

yaklaşır ve yeni öğrenci Merve’yi getirdiğini haber verir. Merve’nin arabadan inmeyi 

reddetmesi sebebiyle Hasan, Günseli Öğretmenden yardım istemek zorunda kalmıştır. 

Çocuğun okula girmek istemeyişini, eski okulundan ayrılmak istememesine bağlayan 

Günseli, çocuğun neden okulundan ayrıldığını öğrenmek ister (Kür, 1967: 3). Böylece 

Hasan, Merve’nin bütün okullarında sorun çıkardığını ve neredeyse her yıl okul 

değiştirdiğini anlatır (Kür, 1967: 3). Belli ki çocuk çok geniş maddi imkânlar içinde olsa 

da sevgi ve ilgi görmeden büyümektedir. 

Durumu anladıktan sonra Günseli Öğretmen, Merve’yi arabadan inmeye ikna 

etmek ve onunla arkadaşlık etmek için Şima, Feride ve Yıldız’ı gönderir. Onlar 

Merve’yle konuşurken sahne değişir. 

Okulun biraz ilerisinde bakkallık yapan Suna Abla, gazetesini okumaktadır. 

Yoldan geçen Kerem’i görünce ona seslenir. Kerem’le aralarında eski bir dostluk 

olduğu bellidir. Suna, okullar açılmışken Anadolu Lisesini yatılı ve burslu olarak 

kazanmış olan Kerem’in okulda değil de sokakta olmasına anlam veremez. Suna’nın iç 

konuşmalarından Kerem’in ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını fakat yine de 

çocuklarının okumasını istedikleri anlaşılmaktadır. Kerem, konuşmakta isteksizdir. 

Okula gitmek yerine işe başladığını söyler ama bakkala doğru gelen öğrencileri görünce 

onlarla karşılaşmak istemeyerek aceleyle çıkar. Neden okula devam etmediği 

konusunda hem Suna’yı hem de seyirciyi merak içinde bırakır. 

Bu arada okulda öğrenciler sınıflarına girmişlerdir. Yalnız yeni arkadaşlarının 

ısrarıyla arabadan inmiş olan Merve bahçede tek başına oturmaktadır. Müdür onu görüp 

içeri girmesini söyleyince son derece ters bir şekilde reddeder  

(Kür, 1967: 8–9). Bunun üzerine müdür öğrencileriyle birlikte sınıfı süslemekte olan, 

Günseli Öğretmenin sınıfına giderek çocuğu çağırmasını söyler. Günseli de 

öğrencilerinden Yıldız ve Feride’yi Merve’yi çağırmaları için bahçeye gönderir. 

Okulun ilk gününün ilk dersinde 7B sınıfında kargaşa ve gürültü hâkimdir. Bekir 

Öğretmen, elinde cetvelle masaya vurup sınıfı sakinleştirmeye çalışmaktadır. Biraz 

sonra sınıfta bir kedi miyavlaması duyulur. Öğrencilerin kahkahaları arasında Bekir 
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Öğretmenin kediden korktuğunu belli eden hareketleri göze çarpar, zaten öğrenciler de 

hiç sevmedikleri öğretmenlerinin kediden korktuğunu öğrendikleri için intikam almak 

amacıyla bu oyunu hazırlamışlardır. Neden öğretmenlerine karşı bu kadar hınçlı 

olduklarını şöyle anlatırlar:  

“Yalçın: Hangi şaka be Bekir ağabey, intikam derler buna, Allah… Hem de ne 

intikam 

Ali: Yahu Yusuf ağabey, geçen yıl, hiç yoktan bir şeye kızdı bu adam tümümüzü 

silme bütünlemeye bıraktı. Hüseyin’i bile bıraktı be… Çocukcağız okul birincisi 

olacaktı. Bekir’in yüzünden olamadı. 

Nafiz: Sık sık da ağzını bozar, hiçbirimizi insan yerine koymaz”  

(Kür, 1967: 13–14). 

Sonunda çocuklar dışarı atmak bahanesiyle, kediyi öğretmene doğru fırlatırlar. 

Bekir çareyi sandalyenin üzerine fırlamakta bulur. Sonunda çocukların kahkahaları 

arasında sınıfı terk eder. 

 

3.3.2.1.3. Vak’a Kuruluşu  

 

Eser uzun bir serinin bir bölümü olarak tasarlanmıştır. 14 sayfa ve üç bölümden 

oluşur. 

İlk bölüm okulu ve öğrencileri tanıtma üzerine kuruludur. Özellikle yeni gelen 

öğrenci Merve’nin hikâyesi üzerinde durulur. Merve’nin okula alışıp alışamayacağı; 

yeni okulunda neler yaşayacağı bu bölümün düğümüdür. 

İkinci bölüm Suna ve Kerem arasında geçen diyalog üzerine kuruludur. Kerem’in 

okulu bırakıp işe başlaması anlatılır. Bu bölümde Kerem’in neden okula gitmediği 

sorusu ortaya atılır. 

Son kısım ise 7B sınıfında olanlar anlatılır. Komedi unsurlarının da kullanıldığı bu 

bölümde öğretmenlerin yanlış ve kaba davranışlarının kendilerine nasıl dönebileceği 

konu edilmiştir. 

Eserde üç tane düğüme yer verildiğini görüyoruz. Bunlardan iki tanesinin çözümü 

serinin gelecek bölümlerine bırakılırken son kısımda ortaya atılan “7B sınıfında neler 

oluyor?” sorusunun cevabı bölüm içinde verilmiştir. 
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3.3.2.1.4. Figürler 

 

Günseli Öğretmen 

Öğrencilerini çok seven ve yaptığı işin öneminin bilincinde olan gerçek bir 

öğretmendir. Öğrencileri arasında çok sevilir. Öğrencilerinin onu ne kadar çok sevdiğini 

yazar şöyle ortaya koyar: 

“Yusuf: Öğretmenim, siz Ankara’da tatildeyken bu yıl okulda sizin 

olmayacağınızı duydum. ‘ Günseli öğretmen yoksa ben de yokum.’ Deyince bizimkileri 

bir telaştır aldı… Neyse okula telefon ettik falan…” (Kür, 1967: 2) 

Çocukların her şeyiyle ilgilenen Günseli öğretmen çocukların gelecek planlarında 

da etkili olur. Onların hayallerini paylaşarak, onlara yol gösterir: 

“Yaprak: ( Sözünü keser) Bilseniz öğretmenim ne hayalleri var Yusuf’un 

Yusuf: Bilmez olur mu Yaprakçığım, tüm hayallerim, yapacağım her iş için, önce 

Günseli öğretmenin kafasını şişiririm ben” (Kür, 1967: 2). 

Günseli, çocukların okulu sevmeleri, zevkle, isteyerek okula gelmeleri için de 

çaba sarf eder. Okulun ilk günü öğrencilerle birlikte sınıfı süslemesi de bu sebeptendir. 

Günseli, sınıfı süslemesine kızan müdüre bu konuda, şunları söyler: 

“Günseli: Ah, keşke okulumuzu çocuklarımız için, bayram yeri kadar sevimli, 

keyifli bir hale getirebilsek sayın müdürüm” (Kür, 1967: 10). 

Yusuf 

Özel Şafak İlköğretim Okulu son sınıf öğrencisidir. Çalışkan, zeki, sosyal, 

kendine güveni olan ve biraz da haşarı bir çocuktur. Günseli öğretmenle çok iyi 

anlaşmasına karşın sert ve anlayışsız bir adam olan müdürle sürekli takışır. Açık 

sözlülüğü ve yaptığı yaramazlıklar yüzünden okul müdürü tarafından hiç sevilmese de 

öğrenciler onu çok sever: 

“Yaprak: Önümüzdeki yıl sen de yoksun okulda ne haber?.. Biz de seni 

arayacağız Yusuf Bey… 

Yusuf: Ama geniş bir nefes alacaklar da olacak! ( Gülüşler) 

Şima: Merak etme Yusuf ağabey, yerin boş kalmaz. 
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Yaprak: Yok, Şima, o kadar değil… Yusuf’un yerini dolduracak kimse 

görünmüyor ufukta. Şu 6B öğrencileri… Ay onlar da 7B oldular tabii… Müdürün 

deyişiyle ‘ Şu Allah’tan korkmaz kuldan utanmazlar bile korkarlar Yusuf’tan 

Yusuf: Yok yahu neden korksunlar ki?... Belki biraz tutarlar beni o yüzden işte…” 

(Kür, 1967: 2). 

Şima 

İlkokul beşinci sınıf öğrencisidir. Zeki olmasının yanında yaşına göre çok olgun 

ve sevgi dolu bir çocuktur. Özellikle okula yeni gelen Merve’ye karşı davranışlarında 

akıllı ve sabırlı bir yetişkin gibidir: 

“Şima: Aramıza hoş geldin Merve kardeş 

(…) 

Merve: (Onları duymuyormuşçasına asık suratla uzaklara bakmaktadır.) 

Şima: Merveciğim benim adım Şima… Beşinci. Sınıfta okuyorum. Birinci 

sınıftan beri bu tatlı bu güzel okulda 

Merve: (Arabanın penceresini kapatır. Başını öbür yana çevirir. Şima gülümser, 

ötekiler hafifçe bozulurlar.) 

Şima (Yavaşça) Aldırmayın, ben onu yola getiririm. Hani ne derler; ‘ Tatlı dil 

yılanı bile deliğinden çıkartır.’… Bu küçük şey yılan falan da değil… Sevgisiz kalmış 

bir kızcağız” (Kür, 1967: 4). 

Merve 

Oldukça zengin bir ailenin tek çocuğudur. Ailesinden gerekli ilgi ve sevgiyi 

görmediği için huysuz, içine kapanık ve inatçı bir çocuk haline gelmiştir. Onun nasıl bu 

kadar huysuz bir çocuk haline geldiğini yazar şöyle ortaya koyar: 

“Hasan: Günaydın Hocam 

Günseli (Biraz sorar gibi) Günaydın 

 Hasan: Efendim, yeni öğrenciniz Merve’yi getirdim… Ama çocuk arabadan 

inmemekte direniyor, gelmek istemiyor. 

Günseli: Demek eski okulundan ayrılmak istemiyor çocuk. Neden ille bu okulda 

okuması isteniyor ki? 
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Hasan: Şey… Efendim… Zaten öbür okullarına da hep zorla gönderildi… Yani 

nasıl diyeyim biraz ters bir kızdır Merve… Zaten son okulunda da bu yüzden… Yani… 

3. sınıfa geçti ama bu sizinki 5. okulu olacak. 

Günseli: Annesi, babası arabada mı? 

Hasan: Hayır efendim… Piraye Hanım… Yani çocuğun annesi… Erken kalkamaz 

da… Orhan Bey yani Merve’nin babası… Biraz sinirlidir… Yani… Kızına karşı… 

Günseli: (Biraz sabırsız) Peki, daha çok kim ilgilenir Merve’yle? 

Hasan: Hepimiz… Yani evde çalışanlar… Hepimiz az çok ilgileniriz”  

(Kür, 1967: 3). 

Bekir Öğretmen 

Öğretmen olmasına rağmen çocuklarla iletişim kurmayı beceremeyen, yaptığı işin 

önemini kavrayamamış biridir. Özellikle çocuklara kaba davranması hatta bazen hakaret 

etmesi yüzünden öğrenciler arasında hiç sevilmez. Çocuklarla arasında bitmeyen bir 

savaş var gibidir. Yazar, onu öğrencilerin gözüyle söyle anlatır: 

“Yalçın: Hangi şaka be Bekir ağabey, intikam derler buna, Allah… Hem de ne 

intikam 

Ali: Yahu Yusuf ağabey, geçen yıl, hiç yoktan bir şeye kızdı bu adam tümümüzü 

silme bütünlemeye bıraktı. Hüseyin’i bile bıraktı be… Çocukcağız okul birincisi 

olacaktı. Bekir’in yüzünden olamadı. 

Nafiz: Sık sık da ağzını bozar, hiçbirimizi insan yerine koymaz” 

(Kür, 1967: 13–14). 

Yalçın 

Zeki, sosyal, yaramaz bir yedinci sınıf öğrencisidir. Aslında akıllı ve anlayışlı bir 

çocuktur. Fakat kimi öğretmenlerin kaba ve sert tavırlarını affedemez ve yanlış yollarla 

olsa da hakkını aramaya çalışır. Hayvanlardan nefret eden özellikle kedilerden korkan 

Bekir Öğretmenin dersine gizlice kedi getirmesi onun bu yönünü ortaya koyar  

(Kür, 1967: 14). 

Suna Abla 

Suna Abla, okulun yakınlarında bir bakkaldır. Akıllı, çocukları seven, bilgili bir 

kadındır. Dükkânına uğrayan öğrencilerle çok güzel ilişki kurar. Onları tanımaya çalışır 
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ve gerçekten önemser. Öğrencilerden bazıları onun için değerli dostlar olmuştur. Suna 

dükkânı ve öğrencilerden oluşan müşterileriyle ilgili düşüncelerini şöyle dile getirir: 

“Suna: Şu yumurcak dükkân ve bu tatlı yumurcaklar olmasaydı, yaşam asla bu 

kadar güzel olmazdı” (Kür, 1967: 6). 

Kerem’le yaptığı kısa konuşmadan onun çocuk psikolojisinden de anladığını 

görmek mümkündür. Kendisiyle konuşmakta gönülsüz olan Kerem’e şunları söyler: 

“Suna: (Biraz bekler) Peki canım. Belli ki konuşmak istemiyorsun bugün. Biz her 

zaman iyi arkadaştık ya… Bunun için sordum o soruları… Unut gitsin… Anlıyorum 

seni canım… İnsan kimi zaman en iyi arkadaşıyla da konuşmak istemez”  

(Kür, 1967: 7). 

Kerem 

Okulda değil Suna Abla’nın bakkalında karşımıza çıkan bir çocuktur. Çok üzgün 

ve suskundur. İzleyiciye onun öyküsü anlatılmaz sadece ufak ipuçları verilir. Suna 

Abla’nın çocuğun Anadolu Lisesi’nin parasız yatılı sınavını kazandığını söylemesi 

üzerine Kerem’in çalışkan bir öğrenci olduğunu anlarız. Çocuğun okulun açıldığı gün 

okulda değil de sokakta olması ve Kerem’in “Yarın gelirim ben… Biraz geç 

gelebilirim… İşten sonra geleceğim” sözleri onun okulu bıraktığını gösterir  

(Kür, 1967: 7). Onun nasıl bir problem yaşadığı ve eğitimini neden bırakmak zorunda 

kaldığı belli değildir. Yalnız Suna ile aralarında geçen şu konuşma çocuğun ailevî bir 

sıkıntısı olduğu izlenimini vermektedir: 

“Suna: Annenin seninle Pendik’e gittiğini biliyorum… Ama… Koca yaz geçti 

baban da hiç uğramadı. 

Kerem (Biraz öfkeli, daha çok üzgün) Ne yüzle uğrayacak ki? (Susar)”  

(Kür, 1967: 7). 

Görüldüğü üzere Kerem gizemli bir karakterdir. Onun hayatındaki gelişmeler 

daha sonra anlatılmak üzere bırakılmıştır.  

 

3.3.2.1.5. Zaman 

 

Eserde, okulların açıldığı ilk gün birkaç saat içinde yaşanan olaylar anlatılır. 

Eserin vak’a zamanını bu birkaç saat oluşturur. Fakat kahramanların ortak bir 
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geçmişinin olduğunun vurgulanması ve 7B sınıfındaki öğrencilerin öğretmenlerinden 

intikam almaları gibi kimi olayların geçmişte yaşananların sonucu olarak karşımıza 

çıkması bu zamanı geçmişe doğru uzatır. Aynı zamanda eserin zamanına bir süreklilik 

duygusu katar. 

 

3.3.2.1.6. Mekân 

 

Eserde olaylar, dört ana mekânda şekillenir. Bu mekânlardan üç tanesi iç mekân 

biri ise dış mekândır 

Eserde kullanılan tek dış mekân okul bahçesidir. Eser, okul bahçesinde açılır. 

Birbirlerini ve okullarını çok özlemiş çocukların cıvıltılarıyla dolu neşeli bir mekândır. 

Okuldaki bütün kahramanların bir arada bulunduğu bir yer olduğu için izleyicinin 

kahramanları tanımasına hizmet eder. Yazar, okul bahçesini şöyle anlatmıştır: 

“Öğretim yılının ilk günü… Her taraf kümelenmiş ya da dolaşarak konuşan, 

gülüşen kızlı erkekli, büyüklü küçüklü öğrenciler… Ana, babalar… Kimilerinin eline 

yapışmış bu yıl okula başlamış en küçükler” (Kür, 1967: 1). 

 Öğrencilerin sınıflarına girmelerinin ardından, bahçede sadece Merve kalınca 

mekânın havası değişir. Çocuk cıvıltılarıyla canlanan mekân boş kalınca Merve’nin 

yalnızlığını ve toplum dışında kalışını simgeler. 

İç mekânlardan ilki Suna Abla’nın “Yumurcak Pazarı” adındaki bakkalıdır. 

Bakkalı yazar; “Raflarda kitaplar, defterler, küçük oyuncaklar, camın önündeki tezgâhta 

dergiler, kavanozda şekerler, çikletler… Kısacası çocukları ilgilendirecek bir yığın 

eşya” cümleleriyle tanıtır ” (Kür, 1967: 5). 

Görüldüğü gibi bu küçük dükkân çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre 

şekillenmiştir. Suna Abla’nın güler yüzü de eklenince sıcak sevimli ve dost bir yer 

olarak karşımıza çıkar. 

Karşımıza çıkan ikinci iç mekânsa Günseli Öğretmenin sınıfıdır. Okulun ilk günü 

şerefine öğrenciler sınıfı süslemektedir. Neşe içinde sınıflarını güzelleştirmeye çalışan 

öğrencilerin ısıttığı mekân, renkli kâğıtlar ve balonlarla süslü olduğundan neşeli ve 

renklidir. Günseli Öğretmenin varlığı öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle 

kurduğu sevgi ve saygı dolu ilişki sınıfı daha da güzelleştirir. 
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Eserde kullanılan son iç mekânsa 7B sınıfıdır. Burada esen hava Günseli 

Öğretmenin sınıfından çok farklıdır. Sınıfı dolduran gürültüyü, öğretmen cetvelle 

masaya vurarak arttırır. Öğretmenin kullandığı kaba sözler ve öğrencilerin alaycı 

tavırları sebebiyle sınıf sıcak bir mekân olmaktan çok uzaktır. Bekir Öğretmen’in 

sınıftan çıkmasıyla ortamdaki düşmanca hava da kaybolur. Mekâna soğukluğu taşıyan 

öğrenciler değil öğretmendir. 

Görüldüğü üzere önce radyo tiyatrosu olarak kaleme alınıp sonra televizyona 

uyarlanmasına rağmen yazar bu eserde sahnede de canlandırması kolay mekânları tercih 

etmiştir. 

 

3.3.2.2. Zehir Hafiye 

 

“Zehir Hafiye” İsmet Kür’ün diğer radyofonik oyunlarından farklı özellikler 

göstermesiyle dikkat çeken bir eserdir. Bu farklılıkların ilki eserin tek bir olay üzerine 

kurulu olmasıdır. Bölüm başlarında özet verilerek dinleyiciye konu hatırlatılır ve oyun 

kaldığı yerden devam eder. Diğer farklılıksa bu eserde anlatılan olayın yazarın 

“Mavi’nin Serüvenleri 3”, “Mavi Sokak Köpeği” (1. Baskı 1996) isimli romanının 84–

114. sayfaları arasında “Zehir Hafiye” adını taşıyan bir bölümde tekrar anlatılmasıdır. 

Yazar bağımsız bir radyo tiyatrosu olarak kaleme aldığı eseri romanında bir bölüm 

olarak kullanmıştır. 

Oyunun elimizde bulunan tek bölümü 9. bölümdür. Bölüm bir özetle başlar ve beş 

sayfadan oluşur. Yalnız sayfa numaraları 51- 55 olarak verilmiştir. Eser asıl olay 

örgüsünün çok küçük bir kısmını anlattığı ve bölümün başında özete yer verildiği için 

burada bu bölüm ele alınırken olay örgüsü ve konuya özet kısmını yani öykünün baş 

tarafını da dâhil edilmiştir. 

 

3.3.2.2.1. Konu 

 

Eser, tesadüf eseri uyuşturucu satıcılarının kullandığı bir depoyu keşfeden ve 

okuduğu polisiye kitapların etkisiyle büyüklerine haber vermek yerine onlarla kendisi 

mücadele etmeye çalışan bir çocuğun öyküsünü anlatır 
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3.3.2.2.2. Özet 

 

Olayların baş kısmını yazar bölümün başında şöyle özetlemiştir: 

“Yalçın, yakınlarındaki arsada, çalıların altına saklanmış bir demir kapak görür. 

Kapağın çalıların altına gizlenmiş olması çocuğu kuşkulandırır… Ve gece gündüz 

demeden arsanın yanındaki ağaçlıkta oturup çalıları izler. 

Bir gece, bir adamın sessiz sedasız çalıların altındaki kapağı kaldırıp içerden bir 

paket alıp gittiğini görür. Kuşkuları gerçekleşmiştir. 

Olayı büyüklerine haber vermek yerine, okuduğu polis romanlarının etkisiyle, 

kendi çözümlemeye kalkışınca işler karışır. Sonunda adama yakalanır. Adam çocuğu 

boğmaya çalışırken Yalçın’ın dostu olan köpek de adamı fena halde yaralar. 

Gürültüye önce çevre halkı, sonra bekçi daha sonra da polisler yetişir. Halk ve 

bekçi adamdan kuşkulanmışlardır ama en son gelen komiser yaralayanın köpek 

olduğunu öğrenince, çok kan kaybetmekte olan adamı serbest bırakmak ister”  

(Kür, 1966: 51). 

Olaylar kargaşa içinde başlar, arsada toplanmış kalabalık hem olayları anlamaya 

hem de birbirlerine anlatmaya çalışmaktadır. Komiser, köpek tarafından saldırıya 

uğrayan Yakup’u bir araba bulup hastaneye ulaştırma telaşındadır. Bekçi Yakup’tan 

şüphelendiğini söylese de Komiser ona kulak asmaz. Yakup da bu arada kendi arabası 

olduğunu öne sürerek oradan uzaklaşmak ister. Komiser, ondan şüphelendiği için değil, 

tek başına araba kullanacak durumda olmadığı için, Yakup’un gitmesine izin vermez.  

Araba beklenirken bir kadın, elinde bir çantayla komiserin yanına yaklaşır. 

Elindeki çantayı insanlar arsaya doluşmadan önce Yakup’un attığını görmüştür. Bunun 

üzerine Yakup telaşlanır ve çantanın kendisinin olduğunu inkâr etmeye başlar. Komiser 

de artık Yakup’tan şüphelenir ve onu tutuklar. Yakup hastaneye beraberinde polislerle 

tutuklu olarak gönderilir. Arabanın uzaklaşmasından sonra mahallelilerden biri arsanın 

bir köşesinde baygın yatmakta olan Yalçın’ı görür. Mahalle halkı Yalçın’ın öldüğünü 

zanneder. Büyük bir üzüntü yaşanır. Orada bulunan bir doktor çocuğu muayene ederek 

hayatta ama durumunun kritik olduğunu bildirir. Hemen bir cankurtaran çağırılır ve 

çocuk da hastaneye gönderilir. 



 221

Bütün bu olaylar yaşanırken, hayatı pahasına Yakup’a saldırıp, Yalçın’ın hayatını 

kurtaran, üstelik bunun üzerine bir de mahalleliden dayak yiyen köpek ise tamamen 

unutulmuş gibidir. Sonunda bir kadın onu hatırlayarak aramaya başlar. 

 

3.3.2.2.3. Vak’a Kuruluşu 

 

Eser, serinin dokuzuncu bölümü olarak tasarlanmıştır. Tek bölüm ve beş sayfadan 

oluşur. Olayların gelişimine bakıldığında dokuzuncu bölümün sondan bir önceki bölüm 

olma ihtimali büyüktür. Bu bölümde kötü adam yakalanır, zor durumdaki Yalçın 

kurtulur. Geriye sadece Yalçın’a yardım eden köpeğin akıbetinin ne olacağı sorusu 

kalmıştır. 

Bu bölüm eserin çözüm kısmının bir parçası olduğundan, heyecan dozu son 

derece yüksektir ve olaylar hızlı gelişir. 

 

3.3.2.2.4. Figürler 

 

Komiser  

Görevini hakkıyla yapmaya çalışan sakin ve zeki bir adamdır. Önce Yakup’tan 

şüphelenmese de sonunda onu tutuklar. Sakin tavırlarıyla olayların kontrolünü ele alır 

ve arsaya toplanmış olan mahalle halkını yatıştırır. 

Doktor 

Karakterinden çok mesleğiyle öne çıkmıştır. Yalçın’ı muayene ederek, ölmediğini 

ortaya çıkarması ve onunla birlikte hastaneye gitmesi sebebiyle eserde kendine yer 

bulabilmiştir. 

Bekçi 

Mahallelinin hemen arkasından arsaya gelmiştir. Görevini yapmaya çalışan akıllı 

ve uyanık bir adamdır. 

Yakup 

Bir uyuşturucu satıcısıdır. Son derece kötü ve acımasız biridir. Kendisine engel 

olmaya çalışan Yalçın’ı öldürmek istemesi onun ne kadar acımasız olduğunu açıkça 
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ortaya koyar. Ayrıca soğukkanlıdır. Çanta ortaya çıkana kadar, bir yolunu bulup kaçmak 

için çaba sarf eder. 

Yalçın 

İncelediğimiz bölüm boyunca baygın olduğundan Yalçın hakkında bilgi 

edinmemiz mümkün olmaz. Fakat olayların geçmişine baktığımızda; onun akılı ve cesur 

bir çocuk olduğunu anlarız. Okuduğu gerçek dışı polisiyelerin etkisinde kalması 

sebebiyle ayrıca çok hayalperest olduğunu da söylemek mümkündür. 

 

3.3.2.2.5. Zaman 

 

Zehir Hafiye, oyununun dokuzuncu bölümü esas alındığında, zaman sadece birkaç 

saatten ibarettir. Yalçın’ın okulunun açılmasına çok az kaldığını da hesaba katarsak 

ağustosun son günleri ya da eylülün ilk günlerinde bir gece vakti olayların 

gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 

Eserin tamamı hesaba katıldığında bu süreyi Yalçın’ın kapağı keşfetmesiyle, 

olayların çözülmesi arasında geçen birkaç haftaya uzatmamız mümkündür. 

 

3.3.2.2.6. Mekân 

 

Eserde kullanılan tek mekân, mahalle arasındaki, yanında küçük bir ağaçlık 

bulunan bir arsadır. 

 

3.3.2.3. Mutlugiller 

 

“Mutlugiller” serisi İsmet Kür’ün en uzun süre devam eden radyofonik oyun 

serisidir. 1967 de yayımlanmaya başlamış ve ertesi yıl da devam etmiştir. 1967 yılında 

oyunun bir bölümü Kür Yayınları tarafından kitap halinde basılmıştır. Fakat devamı 

gelmemiştir. Oyun “Mutlugiller” adıyla televizyona uyarlandıysa da yayınlanma şansı 

olmamıştır. 
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Eser, ana hatlarıyla, Mutlu ailesinin tatillerde İstanbul içinde ya da başka şehirlere 

yaptıkları yolculukları anlatır. Bu serinin radyoda seslendirilen on bir bölümü 

mevcuttur. Ayrıca “Mutlugiller” adıyla televizyona uyarlanmış bölüm bir de yine 

“Mutlugiller” adıyla kitaplaştırılmış kısım bulunmaktadır. Oyunun mevcut bulunan 

bölümlerini kısaca şöyle tanıtabiliriz: 

11. bölüm Mutlugiller’in Uludağ’da yaptıkları yaz tatilini ve kaldıkları çadır 

kampını anlatır. Apollonia kalıntıları hakkında bilgi verir. 

13. Bölüm on sayfadan oluşur. Elif ve Murat’ın arkadaşlarının doğum günü 

kutlamalarına katılmalarını ve arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları hayvanat bahçesi 

gezisini anlatır. 

14. bölüm on bir sayfadır. Ailenin Silivri’de yaptığı geziyi konu alır. Pîrî Mehmet 

Paşa hakkında bilgiler verir. 

15. Bölüm: Bu bölüm on bir sayfadan oluşur. Ailenin Şile’ye yaptığı yolculuğu 

anlatır. Yolda olan bir trafik kazası aracılığıyla da dikkatsiz ve aşırı hızlı araba 

kullanmanın tehlikelerine dikkat çeker. 

16. Bölüm. On bir sayfadan ibarettir. Ailenin Âşiyan’a yaptığı gezi çerçevesinde 

Tevfik Fikret’in yaşamı ve şiirleri konu edilmiştir. 

17. Bölüm: On bir sayfadan oluşur. Mutlugiller’in Küçüksu gezisini konu alır. 

Aile Küçüksu’da gezip günün tadını çıkartırken köpekleri Mavi de eve giren hırsızlarla 

mücadele etmektedir. Sonunda kendisi yaralansa da hırsızları kovalamayı başarır. 

18. bölüm dokuz sayfadan oluşur. Faruk Dayı ile birlikte Tekirdağ’a giden Murat 

ve Elif’in yolculuğunu konu alır. Bu arada Tekirdağ doğumlu şair Namık Kemal 

hakkında da çeşitli bilgiler verir. 

19. bölüm sekiz sayfadan ibarettir. Ailenin İzmir’e yaptığı yolculuğu konu alır. Bu 

arada çarpık yapılaşmanın tehlikeleri üzerinde durur. 

20. Bölüm, on bir sayfadan oluşur. Bu bölümde Hikmet Bey ve çocuklar, Deniz 

Hayvanları Müzesi’ni gezer ve Belgrat Ormanlarına giderler 

21. Bölüm: On üç sayfadan ibarettir. Ailenin kış tatilinde Uludağ’a yaptığı kayak 

gezisini anlatır. Mutlugiller, yollar karla kaplı olduğundan Kirazlı Yayla da konaklamak 

zorunda kalırlar. Ailenin küçük oğlu Murat yaşadıklarından hiç memnun değildir. 
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Büyük bir serüven yaşamak derdindedir. Sonunda haydutlarla uğraştığı bir kâbus 

görünce bu serüven merakından vazgeçer. 

Son bölüm sekiz sayfadır. Artık okullar açılmak üzeredir. Mutlugiller okul 

dönemi boyunca gezilerine ara vermiştir. Bu bölümde çocukların okullarına dönme 

sevinci ve yaptıkları okul hazırlıkları anlatılır. Ayrıca resimli romanların zararları 

üzerinde durulur. 

Görüldüğü gibi Mutlugiller dinleyicilerin iyi vakit geçirmesini sağlamak kadar 

onların eğitimlerine de katkıda bulunmak için kaleme alınmıştır. Yazar “Bizimgiller”in 

ilk bölümünün başında serinin amaçlarını şöyle sıralar: 

“A- Mutlu ve bilinçli bir aile modeli sunmak, 

B- Ailenin dostu olan ve çocukları ya da birbirleriyle problemleri bulunan aileleri 

de ara sıra diziye katıp, problemlerine çözüm getirirken, bazı noktaları olaylar içinde 

vurgulamak, 

C- Aile gezilerinde yurdumuzun tabiî ve tarihî güzelliklerini, değerlerini tanıtmak, 

D- Ulusal duyguları geliştirip güçlendirmek, 

E- Konuşmalarda güzel ve doğru Türkçeyi sunmak, 

F- Ara sıra dil konularını iki kardeş arasında tartışma konusu yaparak doğrusunu 

vermek, 

G- Olaylar içinde görgü kurallarını öğretmek” (Kür, 1969: 1) 

Yazar, bu eser için belirlediği amaçları Mutlu ailesi üzerinden gerçekleştir. Aile 

dört kişiden oluşur. Hepsi okumaya, öğrenmeye gezmeye düşkün, birbirlerini seven ve 

uyum içinde yaşayan kişilerdir. Son derece ideal bir aile tablosu çizerler. Oyunun son 

bölümünde aile üyeleri dinleyiciye şöyle seslenirler: 

“- Günaydın, sevgili çocuklar!.. Biliyorsunuz, ben anneyim… Mutlugillerin Nazlı 

annesi… Bütün gücümle yaşantımızı kolaylaştırmaya, Mutlugilleri mutlu kılmaya 

çalıştım… İnsan böyle candan istediği bir şeyde başarı göstermez olur mu hiç? İşte ben 

de bizimkilerin mutluluğunda birazcık payım olmasının kıvancını yaşıyorum.(…) 

Elif: Günaydın, sevgili dinleyici kardeşlerim. Tanıdınız değil mi? Ben Elif 

Mutlu…(…) Gene mektuplardan anladığıma göre, içinizde beni sevenler bulunduğu 

gibi, bana kızan beni ukala hatta aksi bulanlarınız da var. Oysa inanın öyle ukala, ters 

bir kız değilim ben… Bir insan on iki yaşında olur, hem çok okur hem de bütün 
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okuduklarını, bildiklerini başkalarına anlatmakla görevlendirilmiş olursa, siz söyleyin, 

benden başka türlü olabilir mi? 

Murat: Günaydın arkadaşlar…(Susar) Şey!!.. Günaydın arkadaşlar deyince birden 

kendimi sınıfta sandım da şaşırdım. Bizim sınıfta her öğrenci her sabah sınıfa girdiğinde 

böyle der çünkü…( Susar) Tanıdınız tabii… Ben Murat Mutlu… Yarın, yani tam dokuz 

yaşımı bitirdiğim gün, yeni bir sınıfa, 4. sınıfa başlamış olacağım.(…)  

- Merhaba çocuklar!... Mutlugillerin babasını tanıdınız değil mi? (…) Eveeet… 

Her Pazar bir yerlere gittik sizinle… Doğrusunu isterseniz her Pazar uzun bir gezintiye 

çıkmak benim için, bazı kez yorucu oluyor… Ama bütün günlerini evde geçiren nazlı 

anneyi de düşünmem gerek… Sonra, bu dünya güzeli memleketimizi çocuklarıma 

tanıtamazsam görevimi yapmış sayamam kendimi” (Kür, 1967: Son Bölüm, 1-3) 

Kahramanların dinleyiciye sesleniş tarzlarından da belli olduğu gibi Mutlugiller 

her özellikleriyle sadece çocuklara değil anne-babalara da örnek olması için tasarlanmış 

bir ailedir. İsmet Kür, 1967 yılında Kür Yayınları tarafından basılan “Mutlugiller” 

kitabının başında Mutlu ailesinin tüm ailelere örnek olan mutluluğunun sebebini söyle 

anlatmıştır: 

“Mutlugiller öyle zengin falan değiller… Ne arabaları var ne bir şey… Hattâ kira 

evinde oturuyorlar… Ama soyadları gibi gerçekten mutlu insanlar, çünkü birbirlerini 

sevmesini ve saymasını biliyorlar… Birbirlerine inanıyor, güveniyorlar… Bilirsiniz bu 

dört duygu, sihirli tüy gibidir” (Kür, 1967: 4) 

Eser, genel konusu itibarîyle Mutlu ailesinin günlük yaşamını, dostlarıyla 

ilişkilerini ve İstanbul içinde ve dışında yaptıkları seyahatleri anlatır. Ana konu 

çoğunlukla seyahat çerçevesinde şekillenir, bu seyahat sırasında yaşananlar, tanışılan 

insanlar, gidilen bölgenin önemli özellikleri ve bu bölgelerde doğmuş ya da yaşamış 

sanatçılar, olay örgüsünün içinde dinleyiciye aktarılır. 

İsmet Kür, yurt sevgisine büyük önem veren bir yazardır. Ona göre çocukların 

ülkelerini sevmeleri için önce onu hakkıyla tanımaları gerekir. Bu sebeple İsmet Kür, 

neredeyse bütün eserlerinde ülkemizin çeşitli yerlerini tanıtmaya çalışmıştır. Mutlugiller 

yazarın, en fazla mekân kullandığı eseridir. 

Eserde; İstanbul’un Bebek, Aşiyan, Çamlıca, Emirgan, Balta Limanı, Üsküdar 

gibi semtleri tanıtılır. Ayrıca Tekirdağ, İzmir, Pamukkale, Şile, Uludağ gibi yerler de 
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oyunda kendisine yer bulur. Yazar bu kadar yeri dinleyicisine farklı yönleriyle 

tanıtırken eseri bir belgesel havasına sokmamak, sıkıcı hâle getirmemek için bu 

bilgilerin bir kısmını çocukların aralarında oynadığı soru-cevap oyunuyla, bir kısmını da 

gördüğünü aktarma şeklinde vermiştir. Ayrıca bu bilgilerin hepsini birden vermek 

yerine olay örgüsünün içinde kısa kısa vermeyi tercih etmiştir: 

“Baba: Eee, söyleyin bakalım çocuklar, Mudanya kaçıncı yüzyılda kurulmuştur? 

Elif: Bilemiyorum babacığım 

Murat: Ben de… 

Elif: Mudanya deyince sadece Mudanya Mütarekesini anımsıyorum. 

Baba: Mudanya Mütarekesinin imzalandığı bina bu gün müze olarak 

kullanılmaktadır. 

Murat: Gezecek miyiz babacığım? 

Baba: Şimdi değil belki dönüşte… 

Elif: Babacığım Mudanya ilçesinin ne zaman kurulduğunu söylemediniz. 

Baba: Milattan önce yedinci yüzyılda. 

Murat: Ooo yirmi yedi yüzyıl önce kurulmuş çok eski bir ilçe demek ki 

Mudanya… 

Anne: Bazı sur kalıntıları vardır burada. 

Baba: Haydi çocuklar, yavaş yavaş toparlanalım. Millet çıkmaya başladı bile… 

Murat: Ah, şu kayaklarıma bayılıyorum… 

Elif: Ben de bayılıyorum. 

Anne: Ben de, yıllardan beri yapmaya yapmaya unuttuğum kayak sporunu nasıl 

yapacağım diye düşünürken bayılacak gibi oluyorum. (Gülüşürler)”  

(Kür, 1967: 21,6) 

Yazar, oyunda zaman zaman ünlü şair ve yazarlara da değinmiş, dinleyicilerine 

onları tanıtırken onların hayat görüşlerini de anlatmaya çalışmıştır. Eserin kimi 

bölümleri bir şair ya da yazarı tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Örneğin on altıncı 

bölüm ailenin Aşiyan’a yaptığı geziyi anlatır. Bu gezinin ana konusu Tevfik Fikret’tir. 

Daha yola çıkmadan Murat ve Elif; onun hayat görüşü ve şiirleri üzerine sohbet etmeye 

başlarlar: 
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“Elif: ‘Kara taştan su damla damla akar’, ‘Birikir sonra bir gümüş göl olur’, 

‘Arayan hakkı en sonunda bulur..’ Anlatın bakalım Murat Bey, şair bu mısralarıyla ne 

anlatmak istemiş? 

(…) 

Murat: Bu doğru… Öbürkü de… Sabırla, ısrarla çalışılırsa, yapılmayacak iş 

yoktur demek istiyor. Yani… Nasıl diyeyim… Örneğin insanlar haklarını almak için 

yılmadan çalışırlarsa, sonunda mutlaka başarı kazanırlar demek istiyor. 

Peki, Elif, Tevfik Fikret hakkını almak için uğraşmış mı hiç? 

Elif: Türk halkının hakları için, özgürlüğü için şiirler yazmış… Örneğin Sis adlı 

şiiri çok ünlüymüş… Ben anlayamıyorum doğrusu. 

Murat: Neden anlayamıyorsun? 

Elif: Sözcükleri eski… Ama çocuklar için yazdıklarını genellikle anlıyorum. 

Murat: Çocuklar için de mi şiir yazmış Tevfik Fikret 

Elif: Çok yazmış… Çocuklar için yazılmış iki çeşit şiiri var… Yani şöyle kimini 

fakir, kimsesiz çocuklar için yazmış” (Kür, 1967: 16, 1–2) 

Bir yazar ya da şairi tanıtmak için yazılmamış bölümlerde de edebiyat daima aile 

içinde bir sohbet konusudur. Kimi yazarların sözleri ya da bir şairin birkaç dizesi 

özellikle Elif tarafından söylenir. Zaman zaman da açıklanır. Ailenin Şile’ye yaptığı 

yolculuğun konu edildiği on beşinci bölümde yolda yapılan konuşmalar bu konuda iyi 

bir örnek teşkil eder: 

“Elif: Topraklar da ne kadar kırmızı. 

Baba: Kına toprak, ana toprak… Ne diyor, Halide Nusret… ‘Hayran sana, kurban 

sana canlar!’, ‘Hür bayrağımın sahibi toprak, ana toprak!’ 

Murat: Aa, bu aşağıdaki yolun başında da ‘Alem Dağı’na gider’ diye yazıyor… 

Alem Dağı suyu da var değil mi anne? 

Anne: Evet canım 

Murat: Elif, bak, orda bir köy var, uzakta… 

Elif: O köy bizim köyümüzdür. 

Murat: Ne diyorsun kuzum sen?… Neden bizim köyümüz oluyormuş ki? 

Elif: ‘ Orda bir köy var uzakta, O köy bizim köyümüzdür, Gezmesek de tozmasak 

da, O köy bizim köyümüzdür.’ Anladın mı şimdi? 
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Murat: (Kahkahayla güler) Yani ben bir şiirin ilk mısrasını söylemiş oldum ha… 

Aman ne komik… 

Elif: Tabii ya, Ahmet Kutsi Tecer’in bir şiirinin başlangıcını söyledin” 

(Kür, 1967: 15, 5) 

Yazar, bu oyunda çeşitli yerleri ve kişileri tanıtmanın yanında; konuşmalar 

arasında, anne babalara çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili tavsiyeler de 

vermiştir. Çocukları terbiye etmek, okul başarılarına katkıda bulunmak İsmet Kür’ün 

değindiği ana konulardır. Mutlu ailesinin annesi Nazlı Hanım’ın davranışları ve sözleri 

ailelere örnek olarak sunulmuştur: 

“Anne: Kimi kapatmışlar bakayım eve? 

Murat: Ayşe’yi 

Elif: İkmalleri var diye, bütün yaz denize bile göndermemişler kızcağızı… Size 

göre doğru bir hareket mi bu anneciğim? 

Anne: (Kısa bir süre karşılık vermez) Ayşe’yi eğer sadece ikmalleri var diye eve 

kapatmışlarsa…(Susar) 

Elif: Evet evet sadece bunun için… Örneğin ben kalsaydım, siz beni bütün yaz 

eve kapatır mıydınız? 

Anne: Asla… Gezi programımızı uygulayamazdık; fakat günlük çalışmaların 

dışında normal dinlendirici gezilerimizi sürdürürdük tabiî… 

Elif: Ah benim canım annem, siz bu kadar iyi olmasaydınız, biz de ne bu kadar 

mutlu, ne bu kadar başarılı olamazdık ki… 

Anne: İyilik falan değil bu kızım… Basit bir hesap meselesi… Herkesin biraz 

dinlenmeye ihtiyacı vardır… Aksi halde, yaz sonunda girilecek sınavlarda da, gelecek 

ders yılındaki çalışmalarda da başarı umudu azalır. 

Elif: Tamam, ben de böyle düşünüyorum anneciğim. 

Anne: Ancak, derslerini zamanında hazırlamış, ikmalsiz sınıf geçmiş bir çocuğun 

tatiliyle, tembel bir çocuğun tatili arasında elbette fark olacaktır”  

(Kür, 1967: Son Bölüm,,  1–2). 

Ayrıca öğrencilerin okuldaki başarısızlıklarının sebepleri de Mutlu ailesinin 

tanıdıkları ve komşuları vasıtasıyla gündeme getirilir. Örneğin hem üç hem de dördüncü 
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sınıfı tekrar etmek zorunda kalan Hakkı’nın neden derslerde başarılı olamadığı 

konusunda Elif ve Murat şöyle konuşur: 

“Elif: Çok tuhaf doğrusu (Biraz susar) Peki roman falan okumaz mı bu çocuk? 

Murat: Okur ama resimli romanlar okur hep. 

Elif: Aaa, tamam Hakkı Bey kardeşimizin derdi anlaşıldı şimdi. Olayları okuyarak 

değil, resimlerden izlemek Hakkı’ya okuma tembelliği vermiş, çok tehlikeli”  

(Kür, 1967: Son Bölüm, 3). 

Elif de Murat da okumayı çok severler. Onların sürekli okuyup öğrendikleri 

bilgileri ve güzel şiirleri dinleyicilerle paylaşmaları da dinleyicileri okumaya 

özendirmek açısından önemlidir. 

Nazlı Hanım gibi çocuklar da çevrelerinde gördükleri yanlış davranışlara dikkat 

çekerek çocukların eğitimlerine katkıda bulunurlar. Örneğin serinin Uludağ’da geçen 

11. bölümünde, aynı çadır kampında kaldıkları arkadaşları Yusuf’un ailelerden habersiz 

ormana gitme teklifine Elif kesin olarak; “Biz annemize, babamıza sormadan 

gidemeyiz” (Kür, 1967: 11., 1) şeklinde cevap verir. Yine aynı bölümde Çocuklar 

arasında geçen şu konuşma onların nezaket ve görgü kuralları konusunda da dinleyiciyi 

eğitme amacı güttüklerini ortaya koyar: 

“Elif: İyi dinleyin… Elimde iki tane kabım var… 

Yusuf: Aaa ben biliyorum bunu. 

Ahmet: İki kap var diye başlayan bir sürü bulmaca vardır Yusuf… Hem, darılma 

ama, biri bir toplulukta bir şey anlatırken ‘ben bunu biliyorum’ diye ortaya atılmak 

ayıptır. 

Yusuf: Ayıpsa ayıp, senden terbiye dersi alacak değilim. Bacak kadar boyunla 

ukalalık etmeye kalkışma karışmam… 

Elif: Kusura bakma Yusuf, haksızlık ediyorsun… Ve en azından oyunbozanlık… 

Yusuf: (Biraz bozulmuş ama belli etmemeye çalışan bir sesle) Niçin Elif? 

Elif: (Ciddi fakat yumuşak) Ahmet, senin yakışıksız bir davranışını iyi niyetle 

düzeltmek istedi. Ona teşekkür etmen gerekirdi” (Kür, 1967: 11, 1). 

Görüldüğü gibi yazar, diğer eserlerinde de olduğu gibi, dinleyicilerinin hoş vakit 

geçirmesinin yanında onlara faydalı olmayı da amaçlamış ve gerek yarattığı karakterler 

gerekse değindiği konularla bu konuda oldukça başarılı bir çalışma yapmıştır. 
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Yayımlandığı dönemde çok sevilen ve iki yıl yaz ve sömestr tatillerinde yayınlanan 

“Mutlugiller” oyunu hem çocuklar hem de yetişkinler için çok faydalı bir eser olarak 

karşımıza çıkar. 

 

3.4. Okul Öncesi Çocuklar İçin Kaleme Aldığı Eserleri 

 

İsmet Kür, eğitim görüşlerini anlatırken, ailede eğitime de değinmiştir. Yazar, 

çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması, anadil eğitimi verilmesi gibi konularda 

onların yaşına uygun kaleme alınmış eserlerin önemine değinmiştir. Yazar bu 

konudaki düşüncelerini şöyle dile getirir: 

 “Çocuğu ile ‘kitap’ arasında dostluk kurmuş olan anneler, en mutlu 

annelerdir. Çünkü kitabı seven, iyi okumaya, iyiyi okumaya alışmış olan çocuk 

‘can sıkıntısı’ denen ve cümle kötülüklerin kaynağı olan korkunç devin elinden 

kurtulmuş demektir… Çünkü kitap arkadaşların hem en alçakgönüllüsü en az 

darılıp güceneni ve en yararlısıdır. Yukarda da belirtmeye çalıştığımız gibi, çocukla 

kitap arasındaki dostluk çocuğun okuma-yazma bilmediği günlerden 

başlatılmalıdır. (…) Renkli, güzel resimlerle süslenmiş masal kitapları çok küçük 

yaşlarda bile çocuğun ilgisini çekebilir. Önce çocuk ‘renk’ e ilgi duyar içindekileri 

tatlı tatlı okursa çocuğun kitabı sevmemesi, kitaba bağlanmaması için hiç sebep 

kalmaz. Artık çocuk için kitap sevgisi, okuma alışkanlığı, nefes almak, su içmek 

ihtiyacı gibi doğal bir duygudur… Ve istenen de budur zaten”  ( Kür, 1970: 14). 

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kaleme alınan kitapların önemine 

dikkat çeken yazarın, bu tarzda kaleme aldığı tek eseri “Memo Serisi”dir.  

 

3.4.1. Memo Serisi 

 

İsmet Kür’ün 1969 yılında kaleme aldığı ve on beş gün arayla yayınladığı bu seri, 

beş kitaptan oluşur, her bir kitap okul öncesi çocuklar için kaleme alınmış küçük bir 

öykü içerir. 
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 Bu kitaplar; “Memo ve Ay”, “Ay İle İkinci Gece”, “Memo Masallar Ülkesinde”, 

“Oyuncakların Öfkesi”, “Memo Vahşiler Arasında”dır. Bu kitaplar büyük boy kaliteli 

kâğıda basılmış ve her sayfası renkli güzel resimlerle süslenmiştir. 

Bu kitaplarda küçük bir çocuk olan Memo’nun dünyayı tanıma serüveni anlatılır. 

Kaleme aldığı eserlerde gerçekçi bir yaklaşım sergileyen ve çocukları gerçek dünyadan 

koparıp saçma sapan hayallere sevk eden yayınları şiddetle eleştiren İsmet Kür’ün 

hayalî öğelere en fazla yer verdiği eseri de şüphesiz Memo’dur. Bunun sebebi öykülerin 

hitap ettiği yaş grubudur. Okul öncesi çocukların hayal dünyası çok geniştir. Onlara 

göre oyuncakların, hayvanların, nesnelerin konuşması normaldir. İsmet Kür de bu 

eserinde onların hayallerinden hareket etmiş fakat bunu yaparken de çocuklara gerçek 

bilgiler vermeyi ve doğru davranışlar kazandırmayı amaçlamıştır. 

Öykülerin kahramanı, beş altı yaşlarında bir çocuk olan Memo ve onun küçük 

köpeği Şeytan’dır. Memo, anne- babasının sözünü dinleyen akıllı ve terbiyeli bir 

çocuktur. Her çocuğun olması gerektiği gibi temiz ve tertiplidir. Yazar onun bu 

özelliklerini anlatmak yerine göstermeyi tercih etmiştir. Örneğin, yatma zamanı 

geldiğinde Memo’nun yaptıkları şöyle gözler önüne serilir: 

“Memo, annesiyle babasını inandıramamış olmanın üzüntüsü içinde öptü 

babasını; yukarı çıktı, soyundu… Ayaklarını, ellerini, yüzünü, kollarını iyice yıkadı; 

dişlerini fırçaladı” (Kür, 1969b: 2). 

Memo’nun bir diğer özelliği de anne ve babasının koyduğu kurallara, onlar 

yanında değilken bile, uymasıdır. Onun bu özelliğini yazar şöyle ortaya koyar: 

“Herşey gibi bunları da öyle tatlı söylerdi ki, Memo’nun ödü kopar anneciği 

üzülecek diye… Ne zaman annesinin hoşlanmayacağı bir iş yapmak istese, onun tatlı 

sesini duyar gibi olur Memo ve hemen vazgeçer yapacağı işten”  

(Kür, 1969b: 2-3). 

Ayrıca Memo, son derece düzgün ve kibar konuşan bir çocuktur: 

“- Anneciğim izin verirseniz kapının eşiğinde oturabilir miyim?.. Şeytan da, 

beraber oturalım” (Kür, 1969b: 4). 

Görüldüğü gibi öykülerin başkahramanı olan Memo, kendi yaş grubu için örnek 

olarak görülebilecek bir çocuktur. 



 232

Öykülerde Memo’dan sonra en geniş yere sahip kişi, Memo’nun köpeği 

Şeytan’dır. Şeytan, başkalarının yanında sıradan bir köpek gibi davransa da Memo ile 

yalnız kaldığında onunla konuşur ve maceralarında ona eşlik eder. O da sahibi gibi 

akıllı ve kibardır. Ama henüz küçük bir köpek olduğu için anlamadığı pek çok şey 

vardır, üstelik Şeytan, meraklı bir köpektir. Bilmediklerini bazen Memo’ya bazen de 

Ay’a sorarak öğrenir. Bu sayede kitapların öğretici rolü artar. Yazar, çocuklara 

öğretmek istediği kavramları onun merakı sayesinde anlatma imkânı bulur. Şeytan ile 

Ay arasında geçen şu konuşma bu konuda güzel bir örnektir: 

“- Aman Ay Dedeciğim- dedi Şeytan- her çocuk, eğer ölmezse elbette günün 

birinde ‘büyük adam’ olur büyüyünce… 

Bu kez gülme sırası Ay’a gelmişti: 

- Küçük Şeytan-dedi- sen de akıllı, hazırcevap, tatlı bir küçücüksün… Ama 

bilmediğin pek çok şey var daha… Her çocuk, senin dediğin gibi, ölmezse büyür; ama 

her çocuk büyüyünce ‘büyük adam’ olamaz… 

-  Yaa…-dedi Şeytan, biraz şaşırmış, biraz da utanmış olarak- demek her büyümüş 

adam büyük adam değildir… Peki ‘büyük adam’ ne demektir Ay Dede”  

(Kür, 1969b: 8-9). 

Öykülerde karşımıza çıkan bir diğer kişi de Ay’dır. İnsanların Ay’a ilk kez ayak 

bastığı 1969 yılında bu olay bütün insanlar için çok heyecan verici bir gelişmedir. İlk 

öykü de zaten radyoda Ay’a yapılan bu yolculuk hakkında konuşulurken başlar. 

Yaşanan bu gelişme sebebiyle, o günlerde, günlük konuşmalarda önemli bir yer tutan 

Ay, bu öykülerde çocuklara hem kendisi hem de başka konular hakkında bilgi veren, 

bilge bir kişi olarak karşımıza çıkar. Öykülerde Ay; yaşlı, bilgili, bilgilerini çocuklarla 

paylaşan bir çeşit öğretmen gibidir. Ayrıca onları Masallar Ülkesi’ne düşsel bir 

yolculuğa çıkartan sıra dışı biridir. Onun yanına gelmek isteyen Memo ve Şeytan’a; 

“Hııı, şu mesele…-diye mırıldandı Ay Dede, düşünceli bir sesle- Dün gece biraz 

konuşmuştuk bu konuyu… Siz daha kendi çevrenizi tanımıyordunuz, değil mi?.. Önce 

kendi çevrenizi, kendi topraklarınızı, kendi dünyanızı bir tanıyın bakalım”  

(Kür, 1969b: 11) cümleleriyle öğüt verir. 

Öykülerde karşımıza çıkan son karakter de Memo’nun annesidir. 

Konuşmalarından onun çocuğuna düşkün dikkatli ve kibar bir anne olduğunu anlarız: 
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“Farkında olmadan pencereden sarkar, sonra düşüverirsen ne yaparız sevgilim?... 

Derdi. Annesi Memo’suz kalırsa ne yapar? Sakın ben yokken açma pencereyi, 

pencereden dışarı sarkma emi sevgilim” (Kür, 1969b: 2). 

Ayrıca Memo’nun annesi, çocuğunu yakınında tutmayı seven, endişeli bir 

kadındır. Onun bu özelliğini Şeytan şöyle dile getirir: 

“ - Biz çevremizi tanıyamayız ki…-dedi- Size dün gece de söyledim, Memo’nun 

annesi izin vermez… Biz arka sokağa bile gidemeyiz” (Kür, 1969b: 12). 

Memo’nun babası da öykülerde zaman zaman karşımıza çıksa da sadece 

Memo’nun bir babası olduğunu, ailenin anne- baba- çocuktan oluştuğunu göstermek 

için yer verilen bir kişidir. Belirgin bir özelliği yoktur. 

1969 yılında Ay’a ilk kez ayak baslıması öykülerin başlangıç noktası olduğundan, 

öykülerin zamanını 1969 olarak belirlemek mümkündür. Ama bunun dışında öyküler 

herhangi bir zamanda geçebilir. 

Öykülerin mekânı Memo’nun evi ve evin önündeki merdivenlerdir. Fakat bu 

mekân Memo’nun hayal gücü sayesinde Masallar Ülkesi’ne ve Ay’a kadar uzanır. 

Memo’nun, ailesi ve dostları Şeytan ve Ay yardımıyla çevresini tanıma serüveni 

öykülerin konusunu oluşturur. 

Güzel resimlerle süslenen kitaplar, hitap ettikleri çocukların yaşları dikkate 

alınarak on beş sayfa civarında tutulmuştur. Bu öyküler, çocukların çevrelerini 

tanımalarına yardımcı olurken, anadil eğitimlerine ve davranış eğitimlerine de katkıda 

bulunur.  

 

3.5. Araştırma ve İncelemeleri 

 

İsmet Kür, çocuklara yönelik kurmaca eserlerinin yanında yine çocukların 

okuması ya da ülkemizdeki çocuk edebiyatının gelişimini ortaya koymak amacıyla 

çeşitli araştırma ve incelemeler yapmıştır. Ülkemizde çocuk edebiyatı dalında en çok 

emek veren yazarlarımızdan olan İsmet Kür, yaptığı bu çalışmalarla da çocuk 

edebiyatımıza büyük hizmette bulunmuştur. 
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3.5.1. Anılarla Mustafa Kemal Atatürk 

 

İsmet Kür’ün Atatürk’ün çeşitli özelliklerini gözler önüne seren, otuz iki anıyı bir 

araya getirdiği bu eser ilk defa 1998 yılında İş Bankası tarafından basılmıştır Eser 

çocuklar kadar büyükler için de kaleme alınmıştır. Toplam 136 sayfa ve 32 bölümden 

oluşur. Yazar, pek çok anı kitabını tarayarak seçtiği bu otuz iki hatıra ile Atatürk’ü 

çeşitli yönleriyle tanıtmayı amaçlamıştır. Eserinde yer verdiği anıları neye göre seçtiğini 

yazar, kitabın en başında yer alan “Yazarın Notu” kısmında şu cümlelerle açıklar: 

“Bu az sayfalı kitabı hazırlayabilmek için 100’e yakın anı kitabı okumak, birçok 

gazete ve dergi incelemek zorunda kaldım… Çünkü, alacağım her anı, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün gerçek kimliğinden ipuçları versin istiyordum… Böyle anı bulmak kolay 

olmadı” (Kür, 2005). 

 Eserde yer alan anıları konularına göre şöyle gruplayabiliriz: 

Atatürk’ün çocuk sevgisini ve çocuklara yaklaşımını anlatan “Ve Gözüm Arkada 

Kalmayacak” (7-9), “Kimse Atatürk Olamaz” (9-16), “Bunları Hiç Kaybetmeyin” (16-

23) başlıklı anılar onun çocuklarla ilişkisini, çocukların gözünden anlatır. 

“Mustafa Kemal Ankara’da Karşılanıyor” (43-46) ve “Bu Gün O Hatırayı 

Yaşıyorum” (53-55) anıları da Atatürk’ün halk tarafından ne kadar sevildiğini ortaya 

koyar.  “Mustafa Kemal Ankara’da Karşılanıyor” 1919 yılında Atatürk’ün Ankara’da ne 

kadar büyük bir kalabalık tarafından nasıl bir sevgiyle karşılandığını anlatır. Diğerinde 

ise Atatürk’ün İzmir’de halktan gördüğü sevgi ortaya konmuştur. 

“Efendiden Sayılmak” (111-117), “Memleketin Efendisi” (117-121)  “Bu Akşam 

Efendimiz Gelecek” (121-136) ve “Cumhuriyetten Beklediğimiz” (136) bölümleri de 

Atatürk’ün milletine duyduğu büyük sevgiyi konu edinir. Onun, her şartta halkın 

sorunlarıyla ilgilenmesi ve herkese saygıyla yaklaşması bu anılarla vurgulanmıştır. 

Onun halkına duyduğu sevgi büyük bir demokrasi inancıyla kendini ortaya koyar. 

Atatürk kanunlar önünde herkesin eşit olması gerektiğine yürekten inanmış ve her 

ferdin her şartta kanunî hakkını arayabilmesini istemiştir. 

Atatürk’ün en ağır şartlar altında bile milletinin gücüne ve bağımsızlığa inancını 

kaybetmemesi onun eserde vurgulanan özelliklerinden biridir. Onu büyük bir komutan 

yapan özelliklerinden biri de bu sarsılmaz inancıdır. Atatürk, bu inancından 
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kaynaklanan büyük bir gurura da sahiptir, ancak onun gururu kendisini değil milletini 

ve ülkesini yücelten bir tutumdur. Mustafa Kemal bu inançtan aldığı güçle zaman 

zaman kendi hayatını hiçe sayarak bağımsızlık savaşını sürdürmüştür.  Onun bu 

özelliklerini yazar; “Kazanılan Bir An” (31-33), “Umudunu Yitirmeyen Tek İnsan”(33-

36), “Anadolu’nun Sesi” (36-40), “Karanlık Günler İçinde” (40-43) “Gerekirse” (58-

62), “Bir Şark Emiri” (62-65), “Ölüm Mustafa Kemal Atatürk’ten Korktu” (102-104) ve 

“Memleketin Efendisi” (117-121) başlıklı anlarla ortaya konmuştur. 

Yazar, Atatürk’ün evliliğinin öyküsünü de, Latife Hanım’la tanışmasından 

itibaren “Mustafa Kemal İzmir’de”(65-75), “Mukaddes Paşa da” (75-78), “Mustafa 

Kemal Evleniyor”(78-81) anılarıyla anlatmıştır. “Mustafa Kemal İzmir’de” başlığı 

altında Latife Hanım’ın biri Salih Bozok’a diğeri ise bizzat Atatürk’e hitaben yazdığı iki 

mektuba yer verilmiştir (Kür,2005a 70-74). Yazar bu evliliğin başlangıç öyküsünü 

böylece ele aldıktan sonra “Kırk Yılın Ötesinden” (81-85) bölümünde 24 Eylül 1965’de 

Latife Hanım’la yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtlarını yazmış, böylece Latife 

Hanım’ın Atatürk’ten ayrıldıktan sonra onun hakkında konuşmama kararı ve kişiliği 

hakkında ipuçları vermiştir. 

Eserde, Atatürk’ün üzerinde durulan özelliklerinden biri de çalışkanlığıdır. Yazar 

onun, uykusundan fedakârlık ederek çok uzun saatler boyunca çalışmasını, bir işe 

başladığı zaman onu bitirmeden bırakmamasını ve hiçbir imkânsızlığın onun 

çalışmasına engel olamamasını; “Mustafa Kemal Atatürk Nasıl Çalışırdı?” (104), “Bir 

de Uykunun Çaresi Bulunsa” (105-108), “Zaman, Mekân Hatta İmkân Söz Konusu 

Olamazdı” (108-111) isimli anılarla ortaya koymuştur. 

Mustafa Kemal’in kadınlara yaklaşımına da “Ona Özgü Vuruş” (46-48) ve “Kadın 

Ulusun Temelidir” (99-102) anılarıyla eserde yer verilmiştir. Bu anılarda Atatürk’ün 

Türk kadınına duyduğu büyük saygı ve hayranlığın yanı sıra kadınlara şeçme ve seçilme 

hakkı verilmesinin öyküsü anlatılır. 

Yazar Atatürk’ün özelliklerinden bazılarını yukarıda anlatıldığı gibi birbirini 

tamamlar ve destekler nitelikte gibi birkaç anıyla anlatırken bazıları hakkında tek bir anı 

kaydetmekle yetinmiştir. 

Atatürk’ün alçakgönüllülüğü ve merhameti “Hayat Yaratmasını Bilen Adam” (27-

31) başlığı altında anlatılırken; nezaketi “Vatan Kurtarmaktan Dönen Mustafa Kemal” 
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(48-51) isimli anıya konu olmuştur. Mustafa Kemal’in herkesçe bilinen doğa sevgisini 

de yazar “Kıyılır mıydı Hiç” (51-53) başlıklı anıyla kaydetmiştir. 

Yazar, “Olağanüstü Bir Gündü” (23-26) başlığı altında Edirne’de öğrenci olduğu 

1933 senesinde okulundan seçilmiş başka öğrencilerle birlikte Cumhuriyet Bayramı 

kutlamaları için Ankara’ya gidişini ve kutlamalarda Atatürk’ü görüp onu dinlemenin 

heyecanını okuyucusuyla paylaşmıştır. 

“Bütün Bu Şenlik Bu Bayram” (55-58) adıyla naklettiği anıda İsmet Kür, 

Cumhuriyetin 10. Yılı sebebiyle verilen baloda Atatürk’ün Millî Mücadele hakkında 

cahil ve umursamaz davranan iki genci balodan göndermesinin öyküsü anlatılır. 

İsmet Kür, “Mustafa Kemal’den Corinne’e Mektuplar” (85-95) bölümünde 

Atatürk’ün, Ömer Lütfi Bey’in eşi olan, arkadaşı Corinne’e yazdığı mektupların beş 

tanesine yer vermiştir. Bu mektuplara kitapta yer verme sebebini yazar şöyle açıklar: 

“Mustafa Kemal’in Corinne’e yazdığı mektupların bazıları, onun önemli 

fikirlerini,-bir ölçüde- yaşamının ‘amacını’ açıklayan ve bu nedenle, -gene bir ölçüde- 

‘tarihsel belge- niteliği taşıyan ve bunun için kitabımızda yer verdiğimiz yazılardır” 

(Kür, 2005a: 85). 

Eserde yer verilen beş mektubun tamamı değil sadece gerekli görülen kısımları 

alınmıştır. Bu mektuplar 1914 ile 1916 yılları arasında memlekette yaşanan gelişmeler 

ve Mustafa Kemal’in bu gelişmeler hakkındaki görüşleri ve Çanakkale Savaşı ile ilgili 

kimi bilgiler içerir. Yazar, söz konusu mektupların 20 Kasım 1954’den itibaren on beş 

gün süreyle Milliyet Gazetesi tarafından yayınlandığını belirtmiştir. 

İsmet Kür, bu eserde anıları sadeleştirmiş hatta neredeyse yeniden kaleme alarak, 

okunması kolay ve keyifli öyküler haline getirmiştir. Eseri okurken onun üslubunu 

açıkça görmek mümkündür. Yazar; “Yazarın Notu” bölümünde “Kitaptaki üslup 

bütünlüğünden de anlaşılacağı gibi, yer betimlemeleri, yüz ve ses ifadelerinin anlatımı 

bana aittir” (Kür, 2005) cümlesiyle bu durumu ortaya koyar. “Umudunu Yitirmeyen 

Tek İnsan” başlıklı anıda yer verilen şu betimlemeler bu durumu örnekleyecek 

niteliktedir: 

“Önce isteksiz, yorgun alkış sesleri… Sonra sessizlik… Ağır, umutsuz bir 

sessizlik… Mezar başı sessizliği… Dost generalin bu umutsuz, bu karamsar sözleri, 

kırık gönüller üstüne bir bulut daha eklemiştir. Sofrada hazır bulunanlar, ‘ Artık hiçbir 
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kurtuluş umudunun ve olanağının bulunmadığı şu anda’ kendilerini ölesiye mutsuz ve 

çaresiz hissediyorlar” (Kür, 2005a: 34). 

İsmet Kür, eserinde böyle bir sadeleştirme ve düzenleme yoluna gitmesine 

rağmen Atatürk’ün “ O zaman… Artık bunu bilmiyorum bir muhakeme-i mantıkiye 

midir, yoksa sevk-i tabiî midir” (Kür, 2005a: 32) gibi kimi sözlerini olduğu gibi 

almıştır. Yazar ayrıca Lâtife Hanım’ın Salih Bozok’a yazdığı mektubun ilk paragrafını 

“Lâtife Hanım’ın yazı tarzı hakkında fikir edinilebilmesi için”  

(Kür, 2005a: 70)  aynen aktarmış fakat mektubun kalanını ve eserde yer verdiği diğer 

mektupları sadeleştirmiştir. 

İsmet Kür, kitabında yer verdiği anılar için kaynak göstermemiştir. Yine kaynak 

zikretmemekle birlikte yazar, üç anıyı anlatırken onları nakleden kişi olarak; Salah 

Cimcoz (Hayat Yaratmasını Bilen Adam), Emir Çavuşu Ali Metin (Efendiden Saymak) 

ve Mahmut Esat Bozkurt’un  (Memleketin Efendisi) adını anmıştır. 

Görüldüğü üzere eser, akıcı ve duygusal üslubuyla diğer anı kitaplarından ayrılır. 

Derleme bir çalışma olmasına rağmen kitapta bir üslup bütünlüğü sağlanmıştır. Bu 

sebeple okunması kolay ve keyifli olduğu kadar, Atatürk’ü sevdirerek tanıtması 

açısından da, hem çocuklar hem de yetişkinler için son derece faydalı bir eser olarak 

öne çıkar. 

 

3.5.2. Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları 

 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından 1991 yılında basılan bu 

eser uzun ve titiz bir çalışmanın sonucudur. İsmet Kür bu eserinde, ülkemizde 1869 ile 

1928 yılları arasında yayımlanan yirmi sekiz çocuk dergisine yer vermiştir.  

Yazar, 1991 yılında yayımlanan bu eser için 1966 yılında çalışmaya başlamış ve 

yıllar boyunca çalışmayı sürdürmüştür. İsmet Kür, 558 sayfa tutarındaki bu önemli 

çalışmayı neden yaptığını eserinin başında şöyle dile getirir: 

“Bu araştırmaya başlarken niyetim, birkaç makale, bir iki konuşma hazırlamaktı. 

Ancak, işin içine girdikçe, bu konunun öyle birkaç yazı, bir iki konuşmaya sığmayacak 

kadar geniş, derin ve önemli olduğunu gördüm. Kültür tarihimizin, bu gerçekten önemli, 
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gerçekten ilginç bölümü üstünde derinine çalışmanın şart olduğu kanısına vardım… 

Kısacası bu konuda bir ‘başvuru kitabı’ hazırlamayı görev bildim” (Kür, 1991: 1). 

Eserde yer verilen dergiler seçilirken “harf devrimine kadar yayımlanmış olan 

çocuk dergilerinin önemli ya da uzun ömürlü olanlarının üstünde durulmuştur”  

(Kür, 1991: 2). 

İsmet Kür, incelediği bu eski harfli dergileri, yeni harflere aktarırken imlâ 

meselesinde nasıl bir tutum izlediğini ve nelere dikkat ettiğini şöyle sıralamıştır: 

“Osmanlı alfabesiyle yazılmış Arapça, Farsça sözcüklerin yeni Türk alfabesiyle 

aktarılması, seslerin olduğu gibi verilmesinin mümkün olmadığı bilinmektedir. Böyle 

sözcükler, mevcut işaretlerle, mümkün olduğunca aslına uygun olarak seslendirilmiştir. 

İnsan adları Osmanlıca yazılışlarıyla alınmıştır. 

Eğer bir sözcük herhangi bir işaret alıyorsa, o sözcüğün öbür harfleri de aslına 

uygun olarak yazılmıştır (mektûb, kitâb, mevcûd gibi). 

Yabancı sözcüklerin tümünün doğru yazılışını bulmak mümkün olmamıştır. 

Kimi dergilerde italik yazılmış sözcük veya deyimlere rastlanacaktır. Bunlar, imlâ 

özellikleri bulunan ya da günümüze gelinceye değin anlamı, kullanılış yeri az çok veya 

tümden değişmiş olan sözcükler ve deyimlerdir” (Kür, 1991: 4). 

İsmet Kür, yaptığı çalışmadan bahsederken, kütüphanelerin süreli yayınlar 

bölümüne ayrı bir yer ayrılmadığını bu sebeple bu dergilere ulaşmanın zorluğu, bu 

dergilerin saklanma koşullarının kötülüğü ve böyle giderse kısa süre sonra bu dergilerin 

tamamen okunmaz hâle geleceği gibi konulardan söz etmiştir   

(Kür, 1991: 3).   

Yazar, eserinde yer verdiği yirmi sekiz derginin ilk sayılarını olduğu gibi yeni 

harflere aktarmışken sonraki sayılarından örnek yazılar almayı tercih etmiştir. Her 

derginin sonunda o dergi için “Dergiye Genel Bakış” ve “Dil ve İmla” bölümleri 

konmuştur. 

Yazar, her dergi için yazdığı “Dergiye Genel Bakış” bölümü yazarın dergi için 

yaptığı genel bir değerlendirmeyi içerir. İsmet Kür, çoğunlukla derginin boyutları, 

kapağı, sayfa sayısı hakkında bilgi verir. Örneğin, Türk Yavrusu dergisi için yapılan 

değerlendirmeye yazar şu cümlelerle başlar: 

“Türk Yavrusu’nun eni 20 boyu 28 cm. 
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Kapak dâhil dört yaprak, yazıları kapağın iç yüzünden başlayıp arka dış kapağa 

kadar taşıyor” (Kür, 1991: 330). 

 Fakat yazar,  her dergi için bu bilgileri vermemiştir. Örneğin Mektebli’yi 

incelerken mecmuanın dış yapısıyla ilgili şunlar söylenmiştir: 

“Mektebli’nin, görüldüğü gibi, öbür dergilere benzemeyen, alışageldiğimiz kapak 

düzenine uymayan bir kapak biçimi var başlangıçta. Dış kapak, iç kapak durumu da 

değil bu… Hani kimi sahne oyunları perdenin önünde başlar; burada da dergi kapaktan 

önce başlıyor. 

Mektebli’nin kapakları parlak parşömen ve ayrıca veriliyor. Sonraları mat ve 

renkli kâğıtlara basılıyor. 20. sayıda kapak düzeni değişiyor” (Kür, 1991: 292). 

Yazar, bu bölümde mecmuanın dış özellikleri yanında genellikle değindikleri 

konular ve derginin genel mahiyeti hakkında bilgiler de verir. “Çocuk Dünyası” 

değerlendirilirken şunlar söylenmiştir: 

“Harfler yeterince büyük… Bol resimli… Resimlerin hepsi birbirinden tatlı… 

Zaten bu derginin iki önemli özelliğinden biri resimleri, öbürü de, bizim çocuk 

edebiyatında pek sık rastlanmayan tatlılıkta şiirler yayımlaması. O zamanın en ünlü – 

hemen tümünün de adı günümüze kadar gelmiştir- şairleri Halide Nusret (Zorlutuna), 

Yusuf Ziya (Ortaç), Yaşar Nabi (Nayır), Necdet Rüştü (Efe), düz yazılarda Mahmut 

Yesari, Aptullah Ziya, Nihat Adil derginin yazarları arasındadır. Gene de yazıların pek 

çoğu çeviri… Bu yüzden kendi memleketini, kendi insanını yeterince tanıtamıyor 

çocuğa diyebiliriz. Memleket sorunlarına eğilmek gibi bir kaygısı da yok. Yalnız 

Mehmet Behçet iki manzumesinde köylülerin ilkel ve yoksul yaşamlarını konu etmiş. 

Ne var ki, onların baş tarafına ‘Eski zamanlarda’ notu koymuşlar” (Kür, 1991: 516). 

İsmet Kür, “Dergiye Genel Bakış” bölümünde derginin dış görünüşü ve mahiyeti 

hakkında bilgiler verdikten sonra dergi hakkında bir değerlendirme yaparak onun ne 

kadar başarılı olduğunu, başarılı ve aksayan yönlerini dile getirir, dergiyle ilgili 

yorumlarına yer verir. Yazar, “Sevimli Mecmua”yı şu cümlelerle değerlendirir: 

“Ne yazık ki bir derginin adını sevimli koymak, onun ‘sevimli’ olmasına 

yetmiyor. 

(…) 
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“Sevimli Mecmua”nın eğitim görüşü de eğlence görüşü de bir garip… ‘Kuş 

yuvalarını bozmak’ olayından ‘zevkli bir eğlence’ olarak söz etmesi; oyuncak olarak 

‘lüverler’ yapmayı öğretmesi, üstelik bunun ‘böcek ve kuş öldürmek için’ 

kullanılacağına işaret etmesi; çok tehlikeli aynı zamanda zalim bir olayı ‘ güldürücü bir 

şaka’ olarak alması vb. tutumu gerçekten şaşırtıcıdır” (Kür, 1991: 483). 

“Dergiye Genel Bakış” bölümünde incelediği dergiyi genel özellikleriyle 

değerlendiren yazar, “Dil ve İmla” bölümünde derginin dilini ve imlâsını inceler. 

Yazar, derginin dilini incelerken genellikle dilin sadeliğini esas almıştır. Dilin 

çocukların rahatça anlayabileceği kadar sade olmasını isteyen yazar bu dergilerin 

yabancı kökenli kelimelerle değil Türkçe kelimelerle kaleme alınması gerektiğini 

düşünür ve dergilerin dilini bu bakış açısıyla değerlendirir. Yazar, “Türk Yavrusu” 

dergisinin dil özelliklerini şöyle değerlendirmiştir: 

“Mehmet Emin Yurdakul gibi, sade dilin öncülerinden bir kişiyi ilk sayısına 

kapak yapan, onun koşuklarını yayımlayan bir derginin daha arı bir dil kullanması 

beklenirdi. Örneğin, ‘Bîkes Çocuk’ adlı öyküyü, ‘Türk yavrularının’ kolayca 

anlayabileceğini sanmıyorum. ‘Memâlik-i Osmâniyye’ vb yabancı tamlamalar ‘Türk 

Yavrusu’na yakışmıyor” (Kür, 1991: 331). 

Eserde, incelenen dergilerin imlâ özellikleri üzerinde durulurken de eski imlâyı mı 

sürdürdükleri yoksa bu konuda birtakım yenilikler mi yaptıklarına bakılmıştır. Ayrıca 

derginin genelinde kullanılan imlânın tutarlılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Yazar, imlâ konusundaki görüşlerini “Mektebli” dergisini bu açıdan incelerken şu 

cümlelerle ortaya koyar: 

“İmlâ hiçbir kaygısı yok, Mektebli’nin. ‘Her heceye bir ünlü’ eklemeyi denemiyor 

hiç. Kanımca doğru bir tutum içindedir bu konuda… Çünkü imlâ sorunlarını, öyle 

uluorta, herkesin aklına estiği gibi çözüme kalkışması yanlış bir davranıştır. Böyle 

denemeler için çocuk dergilerinin seçilmesi ya da çocuk dergilerinin de deneme alanı 

içine alınması büsbütün sakıncalıdır” (Kür, 1991: 293).   

İsmet Kür, dergilerden örnek yazılar seçerken bunların “çıktıkları yılların 

yazınsal, eğitsel, sosyal ve politik özelliklerini içeren, yansıtan parçalar olmasına”  

(Kür, 1991: 2) dikkat etmiştir. Yazarın dergilerin ikinci ve daha sonraki sayılarından 

verdiği örnekler hacim olarak değişiklik gösterir. Örneğin “Mümeyyiz” dergisinde 
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elindeki sayılardan bir iki örnek vermekle yetinirken, “Arkadaş” dergisinde beş altı 

örnek verdiği sayılar bulunmaktadır. Bunun sebebi büyük ölçüde eldeki süreli yayının 

hacmidir. “Mümeyyiz”, genelde dört sayfa yayınlanan küçük bir mecmuadır. Yazar, elde 

fazla yazı oldukça derginin sekiz sayfaya kadar uzayabildiğini söyler  

(Kür, 1991: 16). Arkadaş ise “32 sayfa. Genellikle çok küçük puntolarla dizilmiş. Resmi 

az” (Kür, 1991: 241) bir mecmuadır. Bu sebeple “Arkadaş”tan daha çok örneğe yer 

verilmesi normaldir. Bu örnekler genellikle tam metin değil, metinden seçmeler 

şeklindedir. Yazar, gerçekten edebiyat, şiir, eğitim gibi konulardaki yazılardan örnekler 

vermeyi tercih etmiştir. Dergilerden örnekler verilirken örneğin başına, yazının örneğe 

kadar olan kısmıyla ilgili küçük bir açıklama konmuştur. Bu açıklamalar metinle 

karışmaması için ayrı bir paragraf olarak ve büyük harflerle yazılmıştır. Örneğin: 

“GELECEK KUŞAKLAR BU GÜNKÜ EDEBİYATI İNCELERLERSE HİÇBİR 

ŞEY BULAMAYACAKLARMIŞ YAZARA GÖRE. ÇÜNKÜ BAŞKALARININ, 

YABANCILARIN KADERLERİNİ VE ZEVKLERİNİ YANSITIYORMUŞ O 

GÜNKÜ YAZILAR. AMA BU HEMEN DAİMA BÖYLE OLURMUŞ. VE ŞÖYLE 

SÜRÜYOR” (Kür, 1991: 238).   

Dergileri kronolojik sıra ile inceleyen yazarın eserinde yer verdiği dergileri ve 

bunların yayın tarihlerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

Mümeyyiz 1869 

Sadâkat 1875 

Etfâl 1875 

Arkadaş 1876 

Vasıta-i Terakki 1883 

Çocuklara Kıraat 1883 

Çocuklara Talim 1887 

Çocuklara Mahsus Gazete 1896 

Çocuklara Rehber 1897 

Çocuk Bahçesi 1904 

Musevver Küçük Osmanlı 1909 

Arkadaş 1909 
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Çocuk Dünyası 1913 

Çocuk Yurdu 1913 

Mektebli 1913 

Çocuk Duygusu 1913 

Türk Yavrusu 1913 

Çocuk Bahçesi 1913 

Çocuk Dostu 1914 

Hür Çocuk 1918 

Bizim Mecmua 1922 

Çocuk Postası 1923 

Yeni Yol 1923 

Haftalık Resimli Gazetemiz 1924 

Sevimli Mecmua 1925 

Çocuk Dünyası 1926 

Çocuk Yıldızı 1927 

Yazar, eserin sonunda incelediği dergileri üç açıdan değerlendirmiştir. Bunların 

ilki 1869-1928 yılları arasında yayımlanmış çocuk dergilerinin ortak noktalarıdır. 

Yazara göre, bu dergilerin en önemli ortak noktaları çocuğa gösterdikleri saygıdır. 

Dergilerde küçük okuyucularına hitaben kullanılan “Beyefendi, Muhterem Beyefendi” 

hitapları kadar çocuklar için eğitim, dil, kadın hakları gibi konularda yazılar yazılması 

da onlara gösterilen saygının sonucudur. İsmet Kür, incelediği dergilerdeki bu yaklaşımı 

şu cümlelerle destekler: 

“İlkokul öğrencilerine, “Beyefendi, Muhterem Beyefendi” denmesi 

birçoklarımıza; abartmalı, nedensiz, yapay gelebilir. Son yıllarda çocuklarımızdan, 

saygı belirten sözleri, öyle esirger olduk ki; doğrusu bu sözleri, ilk ağızda ben de 

abartmalı ve yapay bulmuştum. 

Ancak, dilimizde bir eski deyiş vardır: ‘Bir kişiye kırk kez deli dersen deli, velî 

dersen velî olur.’ Deriz… Bu deyiş dilimizde eskidir ama yeni eğitim görüşünün yalın 

bir ifadesidir” (Kür, 1991: 545). 
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Kanaatimizce bu dergilerin okuyucularına “Beyefendi” diye seslenmesi onlara 

gösterdikleri saygı kadar, cinsiyet ayrımcılığının da çok küçük yaşlardan itibaren 

başladığına işaret eder. 

İncelenen çocuk dergilerinin bir diğer ortak noktası da yazara göre, sömürülen-

sömüren ilişkilerini ısrarla ele almalarıdır. Yazar, bu dergilerde çeşitli şekilde korkak, 

zalim, bencil, kıyıcı güçlülerle; namuslu, gözü pek güvenilir ezilenlerin öykülerinin 

anlatıldığını vurgular. İsmet Kür’e göre bunların; “ilk ağızda ‘fazla abartmalı, budalaca 

uydurulmuş’ gibi gelse de, üstünde düşünüldüğünde hayli anlamlı oldukları görülebilir” 

(Kür, 1991: 546). 

Esere konu edilen çocuk dergilerinde yazarın değindiği son ortak nokta ise 

bunların kısa ömürlü oluşlarıdır. 

Yazar incelediği mecmuaları ortak yönlerinden başka “dönemlerinin toplumsal, 

siyasal ve kültürel yansımaları” (Kür, 1991: 546) açısından da değerlendirir. İsmet Kür, 

bu değerlendirmeyi yaparken özellikle “sansür” meselesi üzerinde durmuş ve bu konuda 

dergileri kabaca üç kısımda incelemiştir. 

1869-1876 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dergiler nispeten özgür bir 

hava içindedirler. Bu dergilerde “Söze padişaha teşekkürle başlayıp, sözü ‘Padişahımız 

Efendimiz’e dua ile bitirmek gibi bir yapaylık, bir zorlama bir ‘beyin yıkama gayreti’ ” 

(Kür, 1991: 547) bulunmaz. 

Özellikle 1882 yılından sonra yayımlanan dergilerde ise durum farklıdır. Basının 

her dalını etkileyen sansür meselesi, çocuk dergilerinde de kendisini gösterir. Dergilerde 

toplumsal meselelere daha az değinilir.  1904 yılında yayımlanmakta olan “Çocuk 

Bahçesi”, Padişahımız Efendimizin tenbihlerine uymayan neşriyat yaptığı gerekçesiyle 

önce ceza alır, sonra tamamen kapatılır. Dergilerde geniş olarak padişahın övgülerine 

yer verilir. Bu durum 1908 yılına kadar sürer. 

1908’de ülkeyi saran özgürlük rüzgârları çocuk dergilerini de etkisi altına alır. 

Dergilerde “ ‘Ey hür vatanın hür çocukları’ ve benzer sözlere” (Kür, 1991: 549) sık sık 

rastlanır. 1913’ten sonra “hürriyet” kavramına “hak” kavramı da eklenir ve dergilerde 

kadın hakları, çocuk hakları konusunda yazılar yayımlanmaya başlar. Bu yazılarda 

çocuklar haklarını aramaları konusunda cesaretlendirilir. İlerleyen yıllarda ülkemizde 

sanayi ve ticaretin gelişmemiş olması gibi konuların yanında Balkan Savaşları’nın yol 
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açtığı acılar da bu dergilere yansır. I. Dünya Savaşı yıllarında, çocuk dergilerinin 

neredeyse tamamı yayından kalkmıştır. 1922 yılında, çocuk dergileri tekrar basın 

hayatımızdaki yerlerini almaya başlarlar. 

1923-28 yılları arasında yayımlanan çocuk dergileriyle ilgili olarak yazar, şöyle 

bir tespitte bulunur: 

“İnceleme alanımız içinde bulunan 1923-28 yılları arasında çıkan dergilerde 

Kurtuluş Savaşı’ndan, savaş kahramanlarından hemen hiç söz edilmez. Çoğunun, 23 

Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos günlerinde bile garip bir suskunluk içinde bulunmaları 

ilginçtir” (Kür, 1991: 551).   

İsmet Kür, incelediği çocuk dergilerini son olarak dil ve imlâ açısından 

değerlendirir. Ona göre bu dergilerin çoğu sade dil gayreti içinde olsa da bunu 

gerçekleştirmeyi tam olarak başaramamışlardır. 

Yazar, araştırmasına konu olan çocuk dergilerinin genellikle imlâyı 

kolaylaştırmaya çalıştıklarından bahseder. Bunun için çeşitli uygulamalar yapmış 

olsalar da yazara göre 1927 yılında yayımlanan “Çocuk Yıldızı” dergisinin dışında 

kalanlar bu konuda tutarlı bir yaklaşım uygulayamamışlardır (Kür, 1991: 551). 

İsmet Kür, çalışmasının sonunda “Kronolojik Sıralama” ve “Alfabetik Sıralama 

ve Bulundukları Kütüphaneler” bölümlerine yer vermiştir. Böylece bu konuda çalışacak 

araştırmacılara kolaylık sağlanır. Kitabın sonunda incelenen dergilerin bazılarının 

kapaklarına ve içerdikleri resimlerin bir kısmına yer verilmiştir. 

Görüldüğü üzere büyük bir zaman ve emek harcanarak yapılmış bu çalışma 1869-

1928 yılları arasında yayımlanan çocuk dergilerine ve o yıllardaki çocuk edebiyatımızın 

genel durumuna büyük ölçüde ışık tutacak niteliktedir. Bu konuyla ilgili bu kadar 

hacimli başka bir çalışma da bulunmadığından, İsmet Kür’ün söz konusu çalışması 

sadece çocuk edebiyatımız açısından değil edebiyat tarihimiz açısından da büyük önem 

taşıyan bir eser olarak karşımıza çıkar. 

 

 

 

 



 245

3.6. Ebeveynler İçin Hazırladığı Kitaplar 

 

Çeşitli gazete ve dergilerde eğitim görüşlerini dile getiren İsmet Kür, sık sık 

çocuğun eğitiminde anne-babanın rolü üzerinde durmuş ve çeşitli vesilelerle eğitimin 

ailede başladığını vurgulamıştır. Yazarın çocuklar için kaleme aldığı roman ve tiyatro 

eserlerinde de aileler için önemli bilgiler yer almaktadır. Çocuk eğitiminde ailenin 

önemine, bu kadar çok değinen yazarın ebeveynler için kaleme aldığı iki eseri 

mevcuttur.  

 

3.6.1. Anne Olmak  

 

Yazar, 1970 yılında, Akbank’ın annelere hediye ettiği 47 sayfalık bir kitapçık 

hazırlamıştır. Bu kitapçık bir ön söz ve yirmi bir bölümden oluşur. Yazar, bu bölümlerin 

çoğunu kendisi hazırlamıştır. Yalnız; Parent’s Magazine’den aldığı “Annelik Sınavı” 

(16-18) ve “Siz ve Çocuklarınız” (11-12) bölümleri, 8. sayfada ayrı bir bölüm olarak yer 

alan Halide Nusret Zorlutuna’nın “Annem” şiiri ve Dr. Galip Ataç’ın Ankara 

Radyosu’nda yaptığı sağlık sohbetlerinden alınma “Gebelikte Yemekler” (43-45) 

bölümleri alıntıdır. Yazar ayrıca çocuk yetiştirmek ve anneliğin kutsallığından 

bahsederken aralarda, Ziya Osman Saba’nın “Çocuk Gülüşleri” (6), Aile (13); Ahmet 

Kutsi Tecer’in “Anneler”, İdil Özerdem’in “ Yıkanan Anne” ve “Gözbebekleri” (28) 

şiirlerine de yer vermiştir. Eserde yer alan bölümleri şöyle sıralayabiliriz:    

Anne Olmak 

Anneler Gününün Doğuşu 

Annem 

Bir Bebek Konuşsaydı 

Zeynep’ten Murat’a Mektup 

Siz ve Çocuklarınız 

Çocuk-Masal- Kitap 

Annelerin Sınavı 

Bir Mayıs Sabahı 

Çocuk ve Korku 
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Annelik Sınavının Cevapları 

İlk Çocuğun İkinciyi Kıskanmaması İçin Bazı Çareler 

Erkek Çocuk Eğitimi 

Sabah Kahvesi 

Okul- Aile İlişkileri 

Oyun 

Üvey Anne 

Eşref Saati Kollayınız 

Gebelikte Yemekler 

Genç Kalmak 

Eserde, yazarın dile getirdiği eğitim görüşlerini “Eğitimciliği” bölümünde 

incelemiştik. Kitapçıkta eğitim görüşlerinin yanında yazarın kadınlara farklı konularda 

tavsiyeler verdiği bölümler de mevcuttur. Bunlar; “Sabah Kahvesi”, “Eşref Saati 

Kollayınız” ve “ Genç Kalmak” bölümleridir. 

Yazar 31. Sayfada yer alan “Sabah Kahvesi” bölümünde, yazar, hanımlara 

misafirliğe gitmenin uygun şekillerini anlatmış ve onlara şöyle tavsiye vermiştir: 

“Sabah kahvesine gitmek, bazı yerlerde sürüp giden bir alışkanlıktır. Sabahleyin 

evden kocasını, çocuğunu uğurlayan bayanlar, örgüsü, dikişi varsa eline alır çoğu kez 

bunları da eline almadan komşusunun kapısını çalar… Ve böylece öğlene kadar zaman 

öldürürler. Oysa sabahtan öğleye kadarki süre, evin bütün işlerinin yoluna konması 

gereken zamandır. Belki evin erkeği, belki de çocuklar öğle yemeğinde evde 

olacaklardır. Olmasalar bile ev geceden dağınık çıkmıştır, sabaha…  Derlenip 

toplanması, arınıp paklanması, yemeklerin ateşe konması gerekir. Sabah kahvesine 

gelen komşu sade kendi işlerini ihmal etmekle kalmayıp misafir gittiği evin bütün 

işlerini de aksatacaktır. 

(…) 

Gideceğimiz yere bir haber saldıktan sonra gitmek en uygun tutum olacaktır. Eğer 

karşınızdaki işi olduğunu bildirir, sizi bir başka zaman bekleyeceğini söylerse buna 

alınmamak gerekir” (Kür, 1970: 31). 
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“Sabah Kahvesi” bölümü, hanımların komşuları ve dostlarıyla ilişkisine 

değinmişken “Eşref Saati Kollayınız” (41-43) bölümünde hanımların kocalarıyla 

ilişkileri üzerinde durur. Bu bölümde İsmet Kür, hanımlara iki önemli tavsiye verir. 

 Bunlardan ilki, kadınların önemsiz meselelerle kocalarının sabrını taşırmamaları 

üzerinedir. Yazar, kadınları, günlük problemlerinin tamamını kocalarına yansıtmamaları 

ve konuşmak için kocalarının eşref saatlerini beklemeleri konusunda uyarır. İsmet Kür 

bu konuda şunları söyler: 

“Siz, peki ama, tek ‘beyefendinin’ rahatı bozulmasın, keyfi kaçmasın diye evin 

bütün zahmet ve sıkıntılarını biz mi omuzlarımıza yüklenelim? Diyeceksiniz. Hayır, hiç 

de öyle değil. Siz sadece dert yanmanın, tenkit etmenin, bir şey istemenin sırasını iyi 

seçiniz yeter. Etrafınıza bir göz atınız: Bağırıp çağıran, ne kadar dedikodu varsa akşam 

kocasına yetiştiren, ‘akşam babanız gelince her şeyi söyleyeceğim’ diye çocukları 

korkutan kadınlar en az sevilen ve genellikle kocalarından; ‘ Bırak şimdi, bu saçma 

sapan şeylerle kafamı şişirme!’ cevabını alan kadınlardır” (Kür, 1970: 41). 

Bu bölümde yazar bir de kadınların kocalarına gereksiz yere nasihat verme 

huyuna değinmiştir. İsmet Kür, bu konuda kadınlara şunları söyler: 

“Garibime giden bir şey daha var: Birçok kadınlar kocalarına karşı bir ‘anne’ tavrı 

takınmaktan, hatta onları çocuk yerine koyarak yabancılar önünde bile nasihat 

vermekten çekinmiyorlar: ‘Bu gün hava serin, pardösünü giy’, ‘Yağmur yağacak 

şemsiyeni al’. Hâlbuki bunlara ne gerek var? Havanın nasıl olduğunu o da bizim kadar 

bilir. O da bizim kadar havanın bozmak üzere olduğunu görür. Ama karışılınca çok 

zaman, sırf inat olsun diye pardösüsünü giymeden, şemsiyesini almadan çıkar gider. 

Bir kere adamın giyim kuşamına ne diye karışmalı? Dolabı derli toplu, 

çamaşırlarıyla çorapları ayrı çekmecelerdeyse o da kendisine lazım olanı pekâlâ 

seçebilir” (Kür, 1970: 41-42). 

İsmet Kür’ün kadınlara seslendiği son bölüm, kitabın da son bölümü olan, “Genç 

Kalmak” tır (46-47). Bu bölümde yazar, kadınların genç kalma, genç görünme 

tutkusuna değinir. Yazara göre, genç kalma arzusu son derece normaldir ama kadınlar 

genç kalmanın yolunu yanlış şeylerde arar. Yazar bu yanlışlığı şöyle dile getirir: 

“Ama ‘gençlik’ nedir?.. Genç kalmak, genç görünmek için harcanan gayretlerin 

biçiminden anlıyoruz ki, çoğumuz ‘gençlik’ in anlamını tam bilmiyoruz. Eğer bilseydik, 
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yüzümüz için kremleri, vücudumuz için masajları imdada çağıracağımıza, daha doğru 

yollardan korumak isterdik gençliğimizi” (Kür, 1970: 46).  

Yazara göre, gençlik cildin parlaklığında değil, gözlerdedir. Canlı, genç gözler 

insanı genç gösterir. Böyle genç gözlere sahip olmak için neler yapmak gerektiğini ise 

yazar şu cümlelerle anlatır: 

“Kısacası genç kalmak için alınacak en etkili tedbir, kafayı ve ruhu bütün 

yeniliklere açık tutmaktır. Yeni yayınları, yeni fikir ve sanat akımlarını izlemek, 

modadan haberli olmak, gerekiyorsa kafa kâğıdındaki tarihi unutmak, sağlık kurallarına 

dikkat etmek, bu arada dış görünüşü de ihmal etmemek genç kalmanın belli başlı 

şartlarındandır” (Kür, 1970: 47).  

Görüldüğü üzere bu eser, çocuk eğitimi hususunda tüm ebeveynlere öğütler içerse 

de anneler günü için hazırlanmış olması ve kadınlara özel tavsiyeler içermesi kitabı 

babalardan çok annelere yönelik hale getirmiştir. Kitap gerek eğitimle gerekse 

kadınların günlük hayatlarıyla ilgili önemli bilgiler içeren faydalı bir eserdir.  

 

 

3.6.2. Çiçekler Sevgiyle Büyür 
 

 
İsmet Kür’ün 1989 yılında anne babalar için hazırladığı bu kitapçık kırk 

sayfadır. Yazar, söz konusu eserde çocuk eğitimi ile ilgili düşüncelerini aktarmıştır. 

Bunun yanında daha önce “Anne Olmak” da yayımladığı teste bu eserinde de  “10 Soru” 

başlığı altında yer vermiştir (11-13). Testin sonuçları ise “Notunuz Kaç” bölümünde 

açıklamıştır (33-35).  Ayrıca eser, anne ve çocuklarla ilgili sekiz tane şiir içerir. Kitabın 

bölümlerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

1- Anneler (Şiir), Ahmet Kutsi Tecer 

2- Anneme (Şiir), Halide Nusret Zorlutuna 

3- Merhaba 

4- Çocuk’u Tanımak 

5- 10 Soru  

6- Sevgi ve Çocuk 
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7- Korku (Şiir), Fazıl Hüsnü Dağlarca 

8- Korku, Ceza, Çocuk 

9- Masal (Şiir), Orhan Veli Kanık 

10- Bir Çiçek Ol (Şiir), Tahsin Saraç 

11-  Okul Öncesi Eğitim 

12- Cinsel Eğitim 

13- Doğum Öncesi 

14- Notunuz Kaç 

15- Çocuklarınız İçin Şiirler 

16- Boyalar (Şiir), Fazıl Hüsnü Dağlarca 

17- Annem Der Ki (Şiir), Fazıl Hüsnü Dağlarca 

18- Yavruların Kitapları (Şiir), Neşe Yaşın 

19- Sümbül Hanım Düşünüyor (Şiir), Neşe Yaşın  

 İsmet Kür’ün bu eserinde yer verdiği görüşlerini çalışmanın “Eğitimciliği” 

bölümünde incelemiştik. Yazar, anne-babalar için kaleme aldığı bu eserinde çocuk 

eğitiminde dikkat edilecek noktaların altını çizmiş ve ebeveynleri çeşitli konularda 

uyarmıştır. İsmet Kür, Bu eseri kaleme alma sebebini şöyle açıklar: 

“Bu kitapçıkla size bilmediklerinizi öğretmek savında değiliz… 

Anne, baba olmaya niyet ettikten sonra muhakkak ki bir şeyler okuyup bilgi 

sahibi olmuşsunuzdur. Ne ki, kişi, bildiklerini hiç unutmayıp zamanında ansıyıp 

kullanabilseydi; dünyamız, daha düzgün, daha düzenli, daha güzel bir dünya olurdu. 

Buradaki söyleşiler size bildiklerinizi ansıtacak; belki bunlara biraz da yenilerini 

ekleyecek” ( Kür, 1989:6). 

Görüldüğü üzere yazar, bu eseriyle anne-baba eğitimine katkıda bulunmayı 

amaçlamıştır. Bu sebeple, “Doğum Öncesi” (31-32) bölümünde bebek bekleyen 

annelere; sağlıklarına ve beslenmelerine dikkat etmeleri, hekimin uyarılarını dinlemeleri 

gibi konularda tavsiyelerde bulunmuştur (Kür,1989: 31). Aynı bölümde yazar, baba 

adaylarına da seslenmiş ve onlardan gebeliğin ilerleyişi ve annenin sağlığı konusunda 

duyarlı olmalarını istemiştir (Kür,1989: 32). 
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Sonuç olarak, Akbank’ın bir kültür hizmeti olarak yayımladığı bu eser, anne- 

baba olmakla ilgili önemli ip uçları içeren, temas ettiği konuların önemi ve çeşitliliğiyle 

okuyucusuna katkıda bulunan faydalı bir eserdir.  

 

3.7. Dil ve Üslup 

 

İsmet Kür, kaleme aldığı çocuklara yönelik eserlerde, dil konusuna özel bir önem 

verir. Ona göre, çocukların anadillerini doğru ve güzel şekilde öğrenmesi çok önemlidir. 

Zaten çocuklara yönelik bir edebiyatın oluşturulmasının da önemli gayelerinden biri 

onlarda bir dil bilinci oluşturabilmektir. Bu sebeple yazar, eserlerinde dil konusuna özel 

bir önem vermiştir. Mümkün olduğunca akıcı ve güzel bir Türkçe kullanmaya gayret 

etmiştir. Dil onun eserlerinde bir yapı taşı olmanın yanında bir sohbet konusudur. 

Dille ilgili meseleler yazarın eserlerinde birkaç şekilde karşımıza çıkar. İsmet Kür, 

zaman zaman okuyucunun dikkatini kullandığı kelimelere çeker. Bazen, sadece 

kelimeyi vurgulamakla yetinir. Bu daha çok okuyucunun kelimeyi fark etmesi ve 

günlük konuşma dilinde kullanmasını sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Örneğin, 

Erol, Pamukanne’ye yazdığı mektupta şöyle der: 

“Ben şaka etmiştim zaten, Pamukanneciğim. Ama Hüseyin’i bilirsiniz, her şeyi 

ciddiye alan, ciddi bir çocuktur. Bakın işte, sizden bir tümce daha… Naparsınız, 

şimdilik sizin sözleriniz, sizin fikirlerinizle konuşuyorum. 

Söz aramızda, demin kullandığım ‘şimdilik’ sözcüğü Hüseyin’in pek hoşuna gitti” 

(Kür, 2003d: 104-105). 

Yazar, bazen kelimelere sadece dikkat çekmekle yetinse de çoğunlukla kelime 

hakkında açıklama yapma yoluna gitmiştir. Yazar, açıklama yaparken, kelimenin 

anlamını ya da anlamlarını verdiği gibi onun doğru kullanımını da örnekler. Bunu 

genellikle konuşmanın içine yedirerek yapar: 

“Size şimdi de bu evdekilerin portresini çizmek istiyorum. Bakın bu ‘portre’ 

sözcüğü de yenidir benim için. Yani şimdi kullandığım anlamıyla yenidir. Yoksa eski 

evde de duvarda asılı birkaç resimden, ‘Pamukanne’nin portresi’, ‘Paşa Baba’nın 

portresi’ diye söz edildiğini duymuştum. Ama şimdi ‘bu evdeki insanların portresini 
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çizmek’ derken, onları iç ve dış görünüşleriyle anlatmak demek istiyorum”  

(Kür, 2003e: 15). 

İsmet Kür, çocuklara yönelik eserlerinde, eserin anlaşılır ve kolay okunur olması 

için okurun kelime haznesindeki sözcükleri kullanmak yerine, çocukların günlük 

hayatta fazla kullanmadığı kelimelere de yer verir. Bu kelimelerin anlamlarını ise dip 

not vererek okuyucuya öğretmeye çalışır. İsmet Kür, böylece okuyucularının kelime 

haznesini genişletmeyi amaçlamıştır.  Yazar en çok “Mavi’nin Serüvenleri l” romanında 

bu yöntemi kullanmıştır. Romanda metin içinde geçen on kelime sayfa altına dipnot 

verilerek açıklanmıştır. 

Bu kelimeleri içinde geçtikleri cümlelerle birlikte şöyle sıralamak mümkündür: 

“- Kesin be savaş mı seyredeceğiz, sizin yaveleri mi dinleyeceğiz? 

Yave: Saçma, saçma sapan söz” (Kür, 2003d: 84). 

“Kısacası, hemen külliyetli miktarda para bulmak ve gitmek gerekiyormuş… 

Külliyetli: Pek çok, bir hayli” (Kür, 2003d: 128). 

“Böyle ağır vuruşlara dayanamazdı bizim entipüften evimizin, entipüften kapısı… 

Entipüften: Hiç değeri olmayan, derme çatma, uydurma” (Kür, 2003d: 129). 

“ Bana bak hanım, böyle dalaverelere benim karnım tok. 

Dalavere: Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun” (Kür, 2003d: 133). 

“- Aman beyim, nerdee?... Elinden gelse bizden para sızdıracak… Tanrı da 

nedense hep böyle cibilliyetsizlere verir parayı, gücü… 

Cibilliyetsiz:  Soysuz, sütü bozuk” (Kür, 2003d: 139). 

“Verecek olsa, bir ay mühlet verecek olsa benim burada işim ne?... Vakıa, çağırdı 

çağırmasına… 

Mühlet: Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, 

mehil. 

Vakıa: Gerçi, her ne kadar, ise de” (Kür, 2003d: 140).  

Görüldüğü üzere bu açıklamalar kelimenin sözlük anlamını vermekten ibrettir. 

Yazarın, bu uygulaması, okuyucunun kelime haznesini geliştirmek kadar, 

kahramanlarını kişiliklerine ve eğitim durumlarına göre konuşturma endişesinden de 

kaynaklanır. Arzuhalcilik yapan Nejat Bey’in “vakı’a, mühlet” gibi kelimelerle 

konuşması onun işinin getirisidir. Bir akşam vakti Koşucu ailesinin evine dalan saygısız 
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ve kaba Yorgi Türkkan’ın da “dalavere” gibi kaba kelimelerle konuşması normaldir. 

Ayrıca çocukların yaptığı savaşı izleyenlerden birinin kullandığı “yave” kelimesi de 

gecekondu mahallesinde çocuklar arasında konuşulan argonun romana yansımasıdır. Bir 

köpek olan Mavi de sürekli çevresinde bulunan insanların konuşmalarını dinlediğinden 

onlardan duyduğu “külliyetli” gibi kelimeleri kullanır. 

Görüldüğü üzere yazarın çalışmamıza konu olan eserlerinde oldukça önemli bir 

kelime çeşitliliği vardır. Yazar, “mühlet, külliyet” gibi nispeten eski ve günlük konuşma 

dilinde az kullanılan yabancı kökenli kelimelerin yanında “us” (Kür, 2003d: 83) gibi öz 

Türkçe kelimelere de yer verir. Bu sayede, konumuz olan eserlerde, çocuk kitaplarında 

görülmeyen bir kelime çeşitliliği ve zenginliği sağlanmış olur. 

İsmet Kür, incelediğimiz eserlerinde, okuyucularına sadece kelime anlamlarını 

açıklamakla yetinmez. Yer yer dilimize yerleşmiş yanlışlara da dikkat çekerek doğru 

kullanımı açıklar. Örneğin Mavi kendisini okuyucuya tanıtırken şunları söyler: 

“Fakir bir evde doğdum… Hayır, ‘doğmuşum’ demek daha yerinde olacak… 

Madem ki ilk doğduğum ânı hatırlamıyorum, değil mi?.. 

Bu ille de doğru konuşma hastalığı, bana yeni hanımımdan geçti, Türkçe 

öğretmeni olan Bayan Belkıs’tan” (Kür, 2003d: 4). 

Yazar, eserlerinde sadece kelimeler üzerinde durmaz dille ilgili kimi meseleleri de 

gündeme getirir ve tartışma ortamı yaratarak okuyucunun meseleyi farklı açılardan 

görmesini sağlamaya çalışmıştır. Böylece okuyucusunun dil konusuna kafa yormasını 

ve bu konuda daha bilinçli davranmasını sağlamaya çalışmıştır. Erol’un doğum 

gününde, Gülsüm ve Ayşe arasında geçen, dilimize giren yabancı kelimelerle ilgili 

tartışma bu konuya güzel bir örnektir: 

“- Çaydan sonra size iki sürprizim var. 

- Nesi varmış, nesi varmış? 

- Bilmem ben de anlamadım. 

Erol açıkladı: 

-  Sürprizimiz var, dedi. Yani beklemediğimiz, ummadığımız iki şey hazırlamış 

bize… 

(…) 

Sözcük Gülsüm’ün hoşuna gitmişti: 
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- Sürpriz ha!.. Türkçe değil bu sözcük, değil mi?.. Ama tatlı. 

Hüseyin’in sınıf arkadaşı olan Ayşe: 

- Ben, dedi, Türkçe olmayan sözcüklerden hoşlanmam. Eskiden Arap’tan 

Acem’den alıp dilimizi berbat etmişiz, şimdi de Batı’dan ya da Amerika’dan alıyoruz. 

İki davranış arasında hiçbir fark görmüyorum ben… Arap da Acem de yabancı, bunlar 

da… 

Bu sözleri çocukların çoğu kavrayamadı… Böyle durumlarda çoğu kez olduğu 

gibi, ortalıkta sessizlik oldu. Gülsüm’ün altta kalmaya hiç niyeti yoktu besbelli: 

- Olur, olmaz kelimelerin alınmasını kimse istemez elbet. Yani, aklı başında olan 

kimse istemez. Zaten eskiler gibi önümüze gelen sözü almıyoruz ki… Ama bazı sözler 

var ki, tüm dillere girmiş, herkes kullanıyor. 

- Örneğin?.. 

- Örneğin; atom… 

- A, onlar başka… Onlar gündelik sözler, konuşma dili değil ki”  

(Kür, 2003d: 44-45). 

Görüldüğü gibi İsmet Kür, tartışmayı sonuca bağlamak yerine, okuyucusunun bu 

konuya kafa yorarak ve araştırarak kendi fikrini oluşturmaya çalışmış, ayrıca çocukları 

dil meseleleri üzerine düşünmeye ve tartışmaya özendirmiştir. 

Yazar, ayrıca kahramanlarının ağzından orijinal benzetmeler kullanmayı sever. 

Bazen de kullandığı bu benzetmeler hakkında konuşarak okuyucunun dikkatini bunların 

üzerine çeker. İsmet Kür, bu benzetmeler üzerine konuşurken onları açıklama yoluna 

gitmez. Sadece onların güzelliğini vurgular. Böylece çocukların dikkatini dilin güzel 

kullanımlarına çekerek, onları da daha dili daha güzel kullanmaya özendirir: 

“- Ah, Fahri Amca, siz Hasan’ı tanımıyorsunuz. Sıcak kestane gibidir. Kolayı 

bulunmaz. 

- Sıcak kestane, öyle mi? Bu çocuğun buluşlarına bayılıyorum, Fahri Bey… 

Türkçe ödevlerine de öyle… 

- Bazılarını ben de okudum. Gerçekten çok güzel” (Kür, 2003d: 25). 

Dil meselesi üzerinde hassasiyetle duran İsmet Kür, eserlerinde kullandığı dille 

çocuklara örnek olmaya çalışır. Yazar, çocuklara yönelik eserlerde dilin doğru 

kullanılmasına özellikle önem verdiğinden kendi eserlerinde de bu konuda hassas 
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davranmıştır. İncelediğimiz eserlerde yazarın üslubunun belirgin birkaç özelliği dikkat 

çeker. 

İsmet Kür, eserlerinde sık sık üç nokta (…) ile biten devrik ve yarım cümlelere 

yer verir. Yazar, böylece eserlerindeki monotonluğu kırmış ve daha canlı ve akıcı bir 

anlatım sağlamıştır: 

“Fırtına ağaçların kuru dallarını kıracak kadar güçlü… Coşkun’u ürperten acayip 

seslerle kırılıyor dallar… ‘Kıyamet böyle mi kopar?’ diye düşünüyor zaman zaman… 

Sık oturup dinleniyor… Aspirine karşın baş ağrısı, sırt ağrıları sürüyor… Yorgunluk… 

Uykusuzluk… Gene de doğanın güzelliğine hayran kalacak kadar uyanık Coşkun… 

Çılgın gibi sallanan ağaçların, özellikle tepelerindeki yapraklar ay ışığı altında pırıl 

pırıl… Ay kocaman, kocaman… Gök, maviye yakın aydınlık… Ay ışığı altında asfalt 

bir başka güzel” (Kür, 2003c: 16). 

Özellikle diyaloglar neredeyse tamamen devrik cümlelerden oluşur. Ayrıca yazar 

diyaloglarda üç nokta (…) ile biten yarım cümlelere de çokça yer verir: 

“- Aman Allahım, aman Allahım… Ah zavallı çocuk… Mahvolmuştur şimdi 

çocuk… Canına okumuşlardır zavallının… Sen ne yaptığının farkında mısın, Asiye 

Hanım… Mahvettin çocuğu, mahvettin”  (Kür, 2003c: 42). 

Yazar, diyaloglar gibi sıkça kullandığı iç diyaloglarda da aynı tarzı benimsemiş, 

kahramanın duygu yoğunluğunu okuyucuya aktarabilmek için sık sık üç nokta (…) ile 

biten yarım ve devrik cümleler kullanmıştır.  

“ ‘Tabi ya… Tabi’ dedi kendi kendine ‘ O yaşarken gömülmüş o adam benim… 

Üstünde yığılmış toprakların altında soluk almakta zorlanan… adam… ben; benim 

umutlarım, beklentilerim… Benim geleceğim… 

Her biri de capcanlıydı… kıpır kıpır … Ama hepsi babamla birlikte gömüldü” 

(Kür, 2005b: 63).   

Diyalogları belirleyen ana unsurlardan biri de, konuşanın karakteridir. Özellikle 

tiyatrolarda bu durum daha da ön plana çıkar. “Gel Katıl Bize” oyununda, kibar ve sevgi 

dolu bir insan olan Günseli öğretmenin konuşmasıyla, kaba ve düşüncesiz biri olan 

müdürün konuşması birbirinden çok farklıdır. Yazar, parantez içine düştüğü notlarla ses 

tonunu da kullanarak konuşanın karakterini vurgulamıştır. Örneğin Müdür Bey 

öğrencilerine hitap ederkenki tarzını yazar şöyle ortaya koyar: 
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“Müdür: (Ciddi ve kuru bir sesle) Hepinize iyi günler, hayırlı başarılar dilerim… 

Sayın veliler lütfen kenara çekilsinler. Hatta bence, okulu terk etmeleri daha iyi olur. 

Öğrenciler, siz de, öğretmenlerinizin gösterdiği yerde ikişer ikişer sıra olun… Haydi, 

çabuk çabuk… Sallanmayın” (Kür, 1967: 4). 

Aynı oyundaki Günseli Öğretmenin konuşmaları ise onun sevgi dolu yapısını 

ortaya koyacak niteliktedir: 

“Günseli: Ah, keşke okulumuzu çocuklarımız için, bayramyeri kadar sevimli, 

keyifli bir hale getirebilsek sayın müdürüm” (Kür, 1967: 10). 

Yazarın oluşturduğu diyaloglarda, kahramanların karakterleri kadar eğitim 

durumları da konuşmaların şekillenmesinde etkili olmuştur. Kahramanların üslubu 

kadar kelime seçimleri de, eğitim durumlarını ortaya koyacak niteliktedir. 

“Coşkun’un Serüveni II” romanında karşımıza çıkan Asiye Hanım’ın 

konuşmaları; eğitim almamış, köylü bir kadın için son derece uygundur: 

“- Sizin nafakanızdan kestim de aldım o altınları… Dünyada bağışlamam elin 

çocuğunu, neden bağışlayacakmışım ki?.. Yaptığının cezasını çeksin donguz oğlu 

donguz. (…) Ya kim aldı?.. Tek yabancı girdi mi evimize?.. Hayır… E n’oldu altınlar, 

kanatlanıp uçtular mı?.. Dünyada gelmem karakola… Sonra ne derler adama”  

(Kür, 2003c: 43). 

Asiye Hanım’ın aksine çok okuyan, düşünen ve eğitim alan Carvera’nın 

konuşması da elbette bu özelliklerini ortaya koyacaktır: 

“(…) Evimi çok özledim… Hem düşünüyorum da bizim köy evimizde de, insanca 

yaşamak için gerekli her şey vardır. Ne vazolarımızdan taze çiçekler eksilir ne de 

yataklarımızdan tertemiz ütülü çarşaflar… Ne ki bunlar her köy evinde bulunan 

güzellikler, incelikler değildir… Ve bunları Margaritta adlı bir güzel kadın iyice 

yorularak sağlar” (Kür, 2003a: 97). 

Eserlerde yer verilen diyaloglar kısa tutulmuştur,    

Görüldüğü üzere yazar, eserlerinde kullandığı diyaloglarda konusunda birkaç 

prensip doğrultusunda hareket eder. Diyaloglar konuşma dilini yansıtması amacıyla 

çoğunlukla devrik ve yarım cümlelerden oluşur. Yazar diyalogları, konuşanların 

karakterleri ve eğitim durumlarına göre düzenlemiştir. 
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İsmet Kür, eserlerinde mekân tasvirlerine de geniş yer vermiştir. Yazar, olayların 

geçtiği mekânları anlatırken genellikle sade, kısa cümleler kullanarak, mekânın ana 

hatlarını başarıyla ortaya koyar. Örneğin, “Karvera” romanında, Carvera’nın yatılı 

okuduğu okul onun gözüyle şöyle tasvir edilir: 

“Okuluma gelince: Şehir merkezine 11 kilometre uzakta. Çevresi duvarlarla 

çevrili geniş, çok geniş bir bahçenin aşağı yukarı ortasında koskocaman, görkemli bir 

taş bina. Üç katlı. İçi de dışarıdan görüntüsü kadar görkemli binanın. Bahçeden mermer, 

geniş süslü bir merdivenle çıkılıyor. Binanın girişi (Hol diyorlar burada) kırmızı 

halılarla kaplı. Mermer sütunlar, tavanlara yaklaşan boylu poslu aynalar. Çok büyük 

saksılar içinde boyları küçük bir ağaca yakın, kocaman yapraklı bitkiler. Üçüncü kattaki 

odalar öğrencilerin yatak odaları. Her odada dörder öğrenci var. Odalarımız çok şık ve 

rahat. Geniş yemekhanemiz de öyle… Anneciğim senin kadar değilse de, ona yakın 

beyazlıkta örtülerle örtülü dört kişilik masalar ve inanmazsınız, o masaların her birinde, 

taze çiçekleri sık sık değişen vazolar… Bahçenin bir bölümü sadece çiçek yetiştirmeye 

ayrılmış. Bahçıvan da var ama asıl öğrenciler çalışıyor 

Spor sahaları bahçenin çok büyük bölümünü kaplıyor. 

Ve kitaplık anlatamayacağım kadar görkemli, geniş, rahat ve sinek uçsa 

duyulacak kadar sessiz” (Kür, 2003a: 89).  

İncelediğimiz eserlerde, olay örgüsü Meksiko’da geçen “Karvera” ve “Karvera 

Nereye” romanları haricinde, olayların geçtiği şehir ve semtler de aslına uygun olarak 

betimlenmiştir. Yazar, gereksiz süsleme ve abartılara yer vermeden, mekânı 

canlandırmaktan çok, onu okuyucuya tanıtmak amacıyla kısa ve kesin ifadelerle hem 

fizikî hem de beşerî yönlerden tanıtır: 

“Balkaya, Bartın ilinin köylerinden biri. Köyümüz, defne ağaçlarıyla kaplı 

yamaçlardan başlar; Karadeniz’in kayalık kıyılarından birinde son bulur. Sizin 

anlayacağınız, yeşille mavinin iyice kaynaştığı, iç içe olduğu güzel bir toprak parçasıdır. 

Köyümüzün erkekleri, ya komşu kent Zonguldak’ın çevresindeki kömür 

ocaklarında çalışır ya da balıkçılık yaparlar. Ocaklar köye hayli uzak olduğu için, 

gidenler, bazen aylarca dönmezler. 

Balıkçılık yapanlar, gün ışımadan denize açılır; en erken gün kararırken 

dönerler… Küfeleri kimi zaman dolu, kimi zaman boş… Kimi zaman çıktıkları sayıda, 
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kimi zaman bir iki arkadaşlarını Karadeniz’in kara dalgalarına kaptırmış olarak”  

(Kür, 2003b: 3). 

Yazarın bu bilgi vermeye yönelik yaklaşımı özellikle tarihî binaları anlatırken 

değişir. Cümleleri uzar ve daha sanatlı bir üslup dikkat çeker.  

“O mihrap nedir öyle anneciğim! O ne şaheserdir! Sanat, renk, zarafet ve bütün 

bunların üstünde insanla konuşur gibi bir hal… İnsanın derinlikleriyle konuşur, 

derinliklerini derinleştirir gibi bir hal… Bu camiinin asıl önemi bence, ne yabancı 

mimarlara sırrını vermeyen planında, ne mermere kabartılarak yazılmış çiçekli 

yazılarda, süslü muhteşem kapısındadır. Asıl büyük özelliği, insana kendini 

tanıtmasında; gerçekten, Tanrı’dan bir parça olduğuna inandırmasındadır. Tanrı’dan, 

O’nun yaratıcılığından bir parça olmanın gururunu ve hazzını duyurabilmesindendir” 

(Kür, 2003e: 116–117). 

Görüldüğü üzere yazarın, eserlerinin genelinde kısa cümlelerden oluşan, 

monotonluktan uzak akıcı bir üslubu vardır. İncelediğimiz eserler çocuklar için kaleme 

alındığından onların sıkılmadan okuyabileceği bir tarzda düzenlenmiştir. Yazar sadece 

kimi kahramanlarının ağzından, özellikle sanatla ilgili bilgiler verdiğinde bu üslubu 

değişir. Cümleleri uzar ve daha sanatlı bir üslup benimser. 

Yazarın eserlerinde, çocuk kitaplarında kolayca görülmeyecek bir kelime 

zenginliği de mevcuttur. Günlük hayatta çok sık kullanılmayan kimi kelimelere de yer 

veren İsmet Kür, bu kelimelerin anlamlarını kahramanların ağzından ya da dipnot 

vererek okuyucusuna öğretme yoluna gitmiştir 

 

 

3.8. Temalar 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, İsmet Kür, çocuklara yönelik eserlerini kaleme 

alırken sadece onlara hoşça vakit geçirtmeyi düşünmez. Onların eğitimlerine de katkıda 

bulunmak ister. Bu sebeple gerek romanlarında gerekse oyunlarında işlediği temalar, 

yazarın çocuklara öğretmek istediği kavramları ortaya koyması açısından, son derece 

önemlidir.  
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3.8.1. Sosyal Sorumluluk 

 

İsmet Kür, çocuklar için kaleme aldığı eserlerinde okuyucularını çeşitli konularda 

eğitmenin yanında onlara bir sosyal bilinç de aşılamaya çalışır. Bu sosyal bilinç farklı 

şekillerde kendisini gösterir. Toplumda yaşanan aksaklıkları fark edebilmek bunun ilk 

basamağıdır. Daha sonra bu aksaklıkları düzeltmek için kafa yormak ve gerekirse 

mücadele etmekten kaçınmamak gelir. Yazar, eserlerinde zaman zaman bu sosyal 

aksaklıklara değinmiş ve çocukları bu konularda kafa yormaya sevk etmiştir. 

İsmet Kür’e göre insanların kendilerine yapılan haksızlıklara boyun eğmeleri 

büyük bir sorundur. Özellikle polis gibi devlet görevlileri tarafından ezilen insanların, 

her şeye rağmen sessiz kalmaları ve haklarını aramamaları bu sorunun çözülmesini 

engeller. Örneğin “Coşkun’un Serüveni 2 Bilinmeyene Yolculuk” romanında Asiye 

Hanım, jandarma çavuşunun kendilerini tehdit etmesi üzerine kızı Güllü’ye şunları 

söyler:  

“ - Aman, kızım dedi, gözünü seveyim yüzbaşıya anlatma olanları. Jandarmayı 

düşman etmek olmaz… Hem onlar hep birbirlerini tutarlar zaten, biz düşman 

kazanmakla kalırız” (Kür, 2003c: 55).  

Onun bu tutumu sebebiyle Güllü de hakkını arayamaz ve olaylar aynı şekilde 

sürüp gider. İnsanların bu kadar korkak olmasının asıl sebebi haklarını bilmemeleridir. 

Haklarının farkında olan bilinçli insanlar kanunî yollarla kendilerini savunmayı 

başarırlar. Bilinçli insanlardan oluşan bir toplumda kimse kimseyi ezip sindiremez. 

İnsanların haklarını korumamalarının ve aksaklıklar karşısında, sessiz kalmalarının ne 

kadar yanlış olduğunu yazar çeşitli eserlerinde vurgular.  

Yazara göre devletin kaynaklarının boşa harcanması pek çok kişiye zarar veren 

son derece yanlış bir davranıştır. Bu gibi durumlarda neler yaşanabildiğini yazar; “Mavi 

Sokak Köpeği” romanında yatılı okul örneği üzerinden anlatır. Okulda yemekler çok 

kötü hazırlanır ve çocuklar yiyemediği için çöpe dökülür. Bir grup öğrenci bu konuda 

sessiz kalıp durumu kabullenirken bir kısmı karşı çıkar. Mavi de devletin parasının israf 

edilmesi ve yerinde kullanılmamasının ne kadar yanlış olduğunu anlatır. Bu yanlışı 

görüp de tepki vermemek yanlışa ortak olmak anlamına gelir. Mavi’ye göre yanlışlarla 

mücadele etmek çok önemlidir (Kür, 1998: 28). Okulda yaşanan bu olaya kayıtsız kalan 
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hatta ‘Yine de çok şükür, Allah razı olsun’ şeklinde tepki verenlere öğrencilerden biri 

şöyle çıkışır: 

“ - Allah razı olsunmuş… Sizi hiç anlamıyorum kusura bakmayın… Siz, bu kadar 

az şeyle yetinirseniz, haklarınızın tümünü almak için çaba göstermezseniz, elbette 

düzelmez işler… Yahu, adamların görevi bize iyi, kaliteli besin vermek… Anlıyor 

musunuz, başta gelen görevleri bu. Devletin parasını yerinde harcamak, bu arada, 

yetişme çağında olan bizleri, gerektiği gibi beslemek baş görevleri… Biz yemeklerden 

aç kalkıyoruz, yemekler, karavanalarla çöplüğe dökülüyor… Zeytinin kurtları azaldığı 

için siz onlara hayır duaları ediyorsunuz… Hem de siz… Lise öğrencisi delikanlılar… 

İnsaf yani… Olmaz böyle şey” (Kür, 1998: 40). 

Haksızlıklarla mücadele etmenin önemini yazar hemen her eserinde dile getirir. 

Zaman zaman “mücadele etmek” kavramını da açıklar. Yazara göre insan ne tür 

haksızlığa uğruyor nasıl yanlışlıklarla uğraşıyor olursa olsun kaba kuvvet kesinlikle 

çözüm değildir. Carvera’nın gittiği yatılı okulda başına gelenler ve yaşananlarla 

mücadele tarzı bu konuda önemli bir örnektir. 

Carvera parasız yatılı olarak kazandığı okulda derslerinde ve sosyal faaliyetlerde 

sivrilmeye başlayınca okulda hüküm süren sınıf ayrımının da farkına varır. Zengin 

öğrenciler birinci sınıftır. Derslerde, sporda, sosyal faaliyetlerde zengin öğrenciler başı 

çeker. Burslu okuyanları “görgüsüz, köylü, fakir” diye aşağılarlar (Kür, 2003a: 111). 

Başarılı olan burslu öğrencileri, zaman zaman iftira atmaya, dövmeye varan yöntemlarle 

sindirirler. Carvera da sınıfta başarılı olmaya başladıkça bu baskıyla karşı karşıya kalır. 

Ama o diğer bursluların aksine sinmez, öğretmenlerinin de yardımıyla zenginlere kafa 

tutar. Onun cesareti okuldaki bütün burslu öğrencilerin onu bir çeşit lider olarak 

görmesine sebep olur. Bu sefer de burslu öğrenciler bir kulüp kurarak zenginlerden 

intikam alma hevesine kapılırlar. Carvera ise bu düşmanlığa aynı şekilde karşılık verme 

taraftarı değildir. Görüşlerini onlara şöyle anlatır: 

“- Özel bir neden yok canım. Sıramı bekledim. Neyse, ama beni ukala bulmayın 

olur mu? Konuşmalarınızı dikkatle dinledim. Hepinizin içi öfkeyle dolu… Ve hepiniz 

onların güçlerini kırmak için bir başka güç oluşturmak istiyorsunuz. Yani, bundan böyle 

bizim sınıf iki düşman gücün şu ya da bu şekilde çarpışacakları savaş yerine 
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dönüşecek… Aynı sınıfta iki ayrı topluluk bulunması da çok ters geliyor bana. Hele iki 

düşman güç… Korkunç değil mi arkadaşlar” (Kür, 2003a: 142). 

İsmet Kür’e göre ülkemizde olup bitenlerin farkında olmak da sosyal bir 

sorumluluktur. Çevresinde olanlardan habersiz, yaşananlara karşı umursamaz insanlar, 

iyi insan da iyi vatandaş da olamazlar. Bu durumu Carvera şöyle dile getirir: 

“Lolita da ikide bir Carvera’yla konuşmak istiyordu, ama ortak konuları hiç yok 

gibiydi. Kız kitap şöyle dursun gazete bile okumuyordu. Bir gün Carvera sordu: 

- Bizim memlekette ve dış ülkelerde neler olup bittiğini hiç merak etmez misin? 

- Bana ne canım bunlardan, henüz oy bile kullanamıyorum. Hem sanırım ki benim 

yaşımda olan kimse ilgilenmiyor böyle şeylerle. 

- Haklısın… Ne yazık ki haklısın… Memleketin, dünyanın sorunları da bu yüzden 

çoğalıyor ya… 

- Pek anlamadım ama anladığım kadarıyla gençleri suçluyorsun. 

- Hepsini değil elbette” (Kür, 2003a: 45-46). 

Yazarın dinleyicilerine örnek olarak kurguladığı Mutlu ailesinde yetişkinler kadar 

çocuklar da ülkede olan bitenlerle ilgilidirler. Bu ilgi sadece olumsuzlukları görüp 

eleştirmek anlamına gelmez. Olumlu gelişmeleri de görüp takdir etmeyi gerektirir: 

“Murat: Geç kalmayalım diye kalkıp hazırlandık. Kahvaltı ettik.  

Elif: Erken kalktığımız da iyi oldu… Köye Haberler ya da Köyden Haberler diye 

bir program dinledik. 

Anne: İyi ettiniz. Ne haberler var bakalım köyden? 

Elif: Haberler çok tatlı… Birçok köy adı saydılar… Bunlardan birçoğu kendi 

gayretleriyle köylerinin yollarını yapmış, ya da onarmışlar… Bir kısmı kooperatif 

kurmuşlar. 

Murat: Bazıları yeni yapılmış okullarına eşya falan almışlar. 

Elif: Ne güzel değil mi anneciğim. 

Anne: Yaa çok güzel kızım. 

Elif: Şehirlerde de halk böyle yardımcı olsa devlete, ne iyi olur diye düşündüm” 

(Kür, 1967: Mutlugiller18, 2–3). 

Yazara göre, sadece haklarını bilip korumak ve ülkedeki gelişmelerden haberdar 

olmak da yeterli değildir. İnsanlar, kaç yaşında olurlarsa olsunlar, çevrelerinde 
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gördükleri olumsuzluklarla mücadele etmelidirler. Yazar, bu mücadelenin en güzel 

örneğini “Mavi’nin Serüvenleri Eski Ev” romanında vermiştir. Bu romanda ilkokul 

öğrencilerinin yaptığı “sessiz yürüyüş” son derece anlamlıdır. Öğretmenleri 

önderliğinde hazırlanan çocukların ellerinde taşıdıkları pankartlar yürüyüşün amacını 

açıkça ortaya koyar: 

“ ‘Sevgili anneler, babalar sizden daha fazla ilgi bekliyoruz.’ 

‘Herkes evinin önünü temiz tutsun, bütün mahalle temiz olacaktır.’ 

‘Sevgili baba, günün yorgunluğunu kahvede, şurada burada değil evinde çıkart.’ 

‘Bu güne kadar dayakla kimse adam olmamıştır. Ama serseri olan çoktur.’ 

‘Sevgili baba, alkol kokmayan nefesin eve şifa; alkol kokan nefesin eve beladır.’ 

‘Ana, baba ve öğretmenlerimizin bize örnek olmasını istiyoruz.’  

‘Büyük insanlar olmak istiyoruz. Bize yardım edin.’ 

‘Bizi daha çok sevin, daha çok sayın.’ 

‘Derslerimize daha çok zaman ayırmamıza yardım edin. Ders hazırlamadan okula 

gitmek zamanı ziyan etmek demektir.’ 

‘Okulda etüt salonu boş, bizde kafa boş… Emeklere yazık değil mi?’ 

‘Bana vurma, senin düşmanın değilim.’ 

‘Kavgasız, dayaksız, sevgi ve saygı dolu bir yaşam istiyoruz.’ 

‘Mahallenin bütün çocuklarını öz evlatlarınız gibi sevin, koruyun… İnsanlık 

budur.’ ” (Kür, 2003d: 66- 67). 

Bu yürüyüş mahallede büyük yankı uyandırmış ve insanların kendilerini 

sorgulamalarına sebep olmuştur. Seyirciler arasında geçen konuşmalar yetişkinlerin, 

çocukların bu hareketinden ne kadar etkilendiğini açıkça ortaya koyar: 

“ Bir süre sustuktan sonra alçak sesle: 

- Kusura bakma abi, dedi. Şu meredi bırakmayı ben de istemez miyim sanıyorsun? 

Ama bir kez alışmışım be abi, bırakamıyorum… Baştan alışmamak gerekti. 

- Benim dayımın oğlu, yirmi beş yıl her akşam zil zurna olurdu. Kızını 

evlendirirken kendi kendine söz verdi, şak diye bıraktı. O gün bu gündür ağzına 

zerresini koymaz… 
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- Aferin ona! Olur tabii… Niye olmasın… Yıllar sonra böyle seninki gibi 

bırakanlar çok… Ben neden yapmayacakmışım… Olur elbet, yaparım elbet”  

(Kür, 2003d: 68). 

Sadece yürüyüş sırasında değil sonradan da sessiz yürüyüşün yankıları sürer, 

insanlar yıllardır sürdürdükleri yanlışlardan dönmeye çalışır. Üvey oğluna sürekli şiddet 

uygulayan ve çocukta çeşitli davranış bozukluklarına sebep olan Yalçın’ın üvey babası 

sessiz yürüyüşten sonra beklenmedik şekilde çocuğa tavırlarını değiştirir. Mahallenin 

çocukları bu durumu aralarında şöyle tartışırlar: 

“- Yalçın’ın babası, Yalçın’ı almış karşısına; ‘Sen bana emanetsiz, öz çocuğum 

olmuşsun olmamışsın ne fark eder… Bundan böyle seni hiç dövmeyeceğim, ver elini 

barışalım’ demiş. 

- Hıı… Yalçın büyümeye, güçlü kuvvetli bir delikanlı olmaya başladı ya… Attığı 

dayaklar ters teper diye korkmaya başladı anlaşılan… 

- Yok canım, adam öyle kuvvetli ki bir yumrukta öldürebilir Yalçın’ı. Dünkü 

sessiz yürüyüş var ya… Dövizler çok etkilemiş adamı” (Kür, 2003d: 71). 

Görüldüğü gibi ilkokul çocuklarının öğretmenleriyle birlikte tasarlayıp 

uyguladıkları, sessiz yürüyüş son derece önemli sonuçlar vermiştir. İyi düşünülüp doğru 

davranıldığında çok da büyük olmayan bir çabayla büyük değişiklikler yapılabilir. 

Gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklar, ailelerindeki ve mahallelerindeki 

olumsuzlukları kabullenmemiş, sürüp giden düzene ayak uydurmak ya da dışarıdan 

birilerinin onlara yardım etmesini beklemek yerine olayların kontrolünü ellerine 

almışlardır. Bu davranış gerçek bir sosyal sorumluluk örneğidir. 

Çocukların birbirlerini eğitmesi ve birbirlerinde gördükleri yanlışlıkları 

düzeltmekte kararlı olması da onların görevleri arasındadır. Daha çocukken birbirleri 

üzerinde oluşturacakları denetim, ilerde onların daha iyi insanlar olmalarına yardımcı 

olur. “Mavi’nin Serüvenleri Eski Ev” romanında mahalle çocuklarının kurduğu 

“Aslanlar Kulübü” nün kuralları arasında küfür etmemek de vardır. Böyle kötü 

alışkanlıklara çocukların tavır almasının ne kadar yerinde olduğunu yazar Küfürbaz 

Osman’ın şu sözleriyle ortaya koyar: 

“- İyi etmişler, demişti, aferin çocuklara!.. Bana da çocukluğumda böyle tavır 

koysalardı, şimdi adım küfürbaza çıkmazdı” (Kür, 2003d: 27). 
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Yazarın, eserlerinde hem çocukların hem de büyüklerin sosyal sorumluluklarına 

değinirken, ülke sorunlarına sahip çıkmak, olan bitenlerin farkında olmak gibi hedefler 

belirlediğini görüyoruz. Bu hedefler sebebiyle konu siyasî görüşlere kadar uzanır. 

Ülkesiyle bu kadar ilgili ve bu kadar aydın insanların bir siyasî görüşü olması beklenen 

bir durumdur. Öncelikle belirtilmesi gerekir ki siyasî görüş meselesine yazar nispeten 

daha büyük çocuklar için kaleme aldığı “Karvera” serisinde değinmiş, diğer eserlerinde 

bu konu üzerinde durmamıştır. Karvera’da da yazar her şeyden önce insanların 

fikirlerini kulaktan dolma bilgilerle değil; araştırarak, okuyarak emek harcayarak 

edinmeleri gerektiğini vurgular. Karvera romanında okulda zengin çocukların lideri 

konumundaki Jacky ile öğretmeni Manuel arasındaki konuşma bu açıdan önemlidir: 

“- Ha, demek sence sol düşünce eşittir zenginlik düşmanlığı… Öyle mi? 

- Evet… Yani… Aşağı yukarı… Hakları da var öğretmenim. İnsan sahip 

olmadıklarının başkalarında bol bol bulunduğunu görünce… Kıskanır elbet. Kıskanınca 

da düşman olması doğaldır değil mi? 

- Sen kendi mantığınla mı çıkartıyorsun bu sonucu, yoksa bir kitapta, gazetede 

falan mı okudun? Belki de sadece duydun. 

- Belki okumuşumdur, anımsamıyorum. Ama babamla arkadaşları bir araya 

gelince, bu konuyu mutlaka konuşurlar. Yalnız bir farkla, onlar kızarlar, çok kızarlar 

solculara, ben hak veriyorum biraz. 

Öğretmen gülümsedi, mırıldandı: 

- Eh, iki kuşak arasında bu kadarcık fark bulunmalı 

Sonra ciddileşti: 

- Şimdi sana sol düşüncenin ne demek olduğunu anlatacak değilim. Anlatsam da 

gene kulaktan dolma bilgi olur bu. Ancak… Size sık sık yinelediğim gibi bir düşünce, 

bir akım, hatta tek bir olay hakkında bile başkalarının ağzıyla konuşmak olmaz… 

Bir düşünceye, bilgiye sahip olabilmek için, o konu üstünde mutlaka kişisel 

emeğiniz olmalıdır. Yani, okuduğunuz, özellikle de duyduğunuz bir şeyi benimsemek, 

özellikle de kullanmak için onu araştırmak zorundasınız. Hele de bu konu, demin senin 

sözünü ettiğin kadar önemliyse”  (Kür, 2003a: 176). 

Yazar, bu eserinde herkesin milletine sahip çıkması gerektiğini özellikle vurgular. 

Bu her vatandaşın taşıdığı en önemli sorumluluktur. Ulusal kimliğine tutunmak, onu 
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korumak ve dış ülkelerin dayatmaları yerine kendi değerlerine sahip çıkmak sosyal 

sorumluluk olmaktan da öte bir önem taşır. İsmet Kür, vatanına sahip çıkmayı da şu 

cümlelerle açıklar: 

“Ve kanımca herkes, ulusal marşına sahip çıkmalıdır. Devletinin ve ulusunun yani 

bir anlamda ‘kendi’ sembolü olduğu için… 

Şu son yıllarda moda olan, ‘küreselleşme’, ‘dünya devleti, dünya ulusu’ 

palavralarını, annemle babam ara sıra konuşurlar. ‘Zengin emperyalistlerin çıkar 

oyunları’ olduğu kanısındadırlar. ‘Fakir ve bir türlü gelişemeyenleri tavlamak için’ 

derler. Ben de öyle düşünüyorum. Onlar böyle düşündükleri için değil, okuduklarım, 

gördüklerim ve mantığımdır beni bu noktaya getiren. Asla ‘büyük’ olmayan, sadece 

‘paralı’ olan devletlerin bu canavar oburluğu çıldırtıyor beni… Ama daha da çıldırtan, 

‘var olmaya’ çalışan bazı ülkelerin insanları arasında, o oburların pis ‘şeytanlığını’, 

‘meleklik’ sanan aptalların; daha kötüsü de, halkını uyutmaya, kandırmaya çalışan kimi 

çıkarcı, ahlaksız gazetecilerin hatta yöneticilerin bulunduğunu öğrenmiş olmaktır”  

(Kür, 2003a: 227). 

İnsanların çevresindekilere yardım etmesi de yazara göre sosyal bir 

sorumluluktur. “Mavi’nin Serüvenleri” serisinin ikinci kitabı olan “Mavi Yeni Dostlar 

Arasında” romanının karakterlerinden biri olan Hikmet Caner, Adana civarında bir 

çiftlik almıştır. Önce kendisine güzel bir ev yaptırmak niyetinde olan Hikmet Caner, 

orada yaşayanların durumlarını görünce kendi evini bir kenara bırakarak önce onların 

ihtiyaçlarına eğilir. Hikmet Caner, Çiftlikte yaptığı çalışmaları şöyle anlatır: 

“- Doğru… Ama ben o sevdadan vazgeçeli çok oldu. Önce köylülerimin evlerini 

yaşanır gibi bir hale getirmem lazım en azından… Onlar öyle sağlık kurallarını hiçe 

sayan yerlerde otururlarken, ben kendime yabancı dergilerden fırlamış evler yaptıramam 

elbet… İşin içine girince her şey değişiyor. Önce onların evleri, okulları, sağlık 

merkezleri var şimdi projelerimde” (Kür, 2003e: 68).  

Yardımlaşma son derece güzel bir davranıştır. Yazar yardımlaşmayı 

desteklemesine rağmen bu konuyu farklı bir açıyla da ele alır. Ona göre insanların 

başkalarından gelecek muhtaç bırakılmaları doğru değildir. Devlet bu konuyu ele almalı 

ve vatandaşlarının insanca şartlarda yaşamasını sağlamalıdır. Yoksa insanların kişisel 
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yardımlarıyla problemi çözmek mümkün değildir. İsmet Kür, bu düşüncelerini “Ne 

Güzel Şey” oyununda şöyle dile getirir: 

Baba: 

- Güzel kızım onlara da sen yardım et 

Kezban: 

- Ediyorum zaten… Ama benim yardımım yetmez ki… Aç kalanlar sadece benim 

komşularım değil ki… 

Baba: 

- Yetmez ya kızım, sadece senin yardımın yetmez elbet… İnsanlar için de durum 

aynı, kişinin kişiye yardımı ne yapsan yetmez… Başka bir düzen gerek, bir yardım, 

dahası bir yaşam düzeni” (Kür, 2006b: 31). 

Görüldüğü üzere İsmet Kür, eserlerinde sosyal sorumluluk meselesine yer vermiş 

ve bu konuya değişik açılardan yaklaşmıştır. Yazar, çocukların çok küçük yaşlardan 

itibaren sosyal konulara ve devlet meselelerine duyarlı olmalarını ister. Çocukları bu 

konularda eğiterek, toplumun her kademesindeki yanlışlıkları olumsuzlukları 

anlayabilen, bunlarla mücadele edebilen, vatandaş olma bilincine sahip insanlar 

yetiştirmeyi amaçlar. 

 

3.8.2. Sanat 

 

İsmet Kür’ün çocuklara yönelik eserlerinin hepsinde sanat çok önemli bir yer 

tutar. Özellikle romanlarda yer alan başkarakterlerin hepsi sanatın bir dalıyla ilgilidir. 

“Coşkun’un Serüveni” roman serisinin başkahramanı Coşkun çok güzel kaval çalar. 

Mavi’nin Serüvenleri’nde ilk kitapta Hüseyin yazar, Erol ressam olma hayalleri 

kurmaktadır. İkinci kitapta ise Şafak ressam, Leylak ise yazar olma yolunda ilerler. 

Belkıs Anne de piyano konusunda çok yeteneklidir. “Karvera” serisinin başkahramanı 

Carvera da edebiyata ilgi duyan karakterlerdendir. Bu kadar sanata düşkün bireyler 

çevresinde şekillenen öykülerin sanat konusunu anlatması çok doğaldır. Aile ve dostlar 

arasında yapılan sohbetlerde sanat önemli bir yer tutar.”Mavi’nin Serüvenleri II” 

romanında evde esen bu havayı Mavi şöyle tarif eder: 
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“Deniz’in mektupları okunuyor. Sonra bunların üstüne konuşuluyor, tartışılıyor… 

Mektupta sözü edilen eğer tiyatro ise en çok Leylak, müzikle şiir ise Belkıs Anne; resim 

heykel ise Şafak konuşuyor. Oraları görmüş olanlar anılarını anlatıyor. İyi oluyor 

doğrusu, eğleniyor ve yararlanıyorum” (Kür, 2003e: 31). 

Üç sanatçı adayının yaşadığı ve bütün ev halkının yüksek öğrenim gördüğü bir 

evde bu tür konuşmaların olması doğal karşılanabilir. Fakat Mavi’nin gecekondu 

mahallesindeki ilk evinde de bu tip sohbetler yapılır. 

 Sanatın önemi, güzelliği her fırsatta vurgulanır. Yazar bazen sanatçı isimleri de 

zikreder.  

İsmet Kür, eserlerinde özellikle edebiyat, resim, müzik ve mimariden söz etmiştir. 

Sanat dalları ayrı başlıklar altında incelenecektir. 

 

3.8.2.1. Edebiyat 

 

Daha önce de söz edildiği gibi yazarın romanlarındaki başkarakterlerden Hüseyin, 

Pamukanne, Erol (Mavi’nin Serüvenleri l), Carvera (Karvera, Karvera Nereye), Leylak 

(Mavi’nin Serüvenleri II) yazar olma hayali kuran ve bu konuda kendini yetiştiren 

kişilerdir. 

Leylak, bu kahramanların yaşça en büyüğüdür. Yazdığı bir tiyatro oyunu 

sahnelenmiş ve çok iyi eleştiriler almıştır. Bu konu evde bir sohbet konusu olmasının 

yanında hepsi için bir sevinç kaynağıdır. Bu durum Mavi’nin gözüyle okuyucuya şöyle 

aktarılır:  

“Bakıyorum bir ara Leylak’la Şafak anlamını kavrayamadığım bir biçimde 

konuşmaya başlıyorlar, Leylak abla durup dururken: 

- Bir delinin, deliliğini kabul etmesi o delinin olgunluğuna işarettir, deyiveriyor. 

Derken Şafak abla: 

- Ya öyle mi? Kim öğretti bunları sana? 

- Doktor! 

- Doktor mu? Nasıl bir şey bu doktor? 

Bu sözlerin anlamı anlaşılıyor ama pek yersiz, sırasız sözler… Derken; 

Leylak abla: 
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- Yok, olmadı yanlış söyledin, diyor 

- Allah Allah, oyunu ben mi yazdım, sen mi? İzin ver de kendi yazdığımızı senden 

iyi bilelim. 

O zaman anlıyorum ki, Leylak’ın yazdığı oyunun bir sahnesiymiş, az önce 

oynanan” (Kür, 2003e: 19–20). 

Leylak gibi Carvera da kendisini yazıyla ifade etmeyi tercih eden 

karakterlerdendir. Carvera’nın bu konudaki yeteneği roman boyunca sık sık gündeme 

getirilir. Onun, burslu kazandığı yatılı okuldan ailesine yazdığı mektuplar da yazıya 

olan yeteneğini açıkça ortaya koyar. Bu mektupların yanında ilk aşkını konu alan 

öyküsüne de romanda yer verilmiştir. Bu öykünün yazılışını yazar şöyle aktarır: 

“Evde kimse yoktu, odasına çıktı, yazma isteği vardı içinde. ‘Birkaç gün 

beklemeye gerek yok, mademki okumak ve yazmaya devam etmek istiyorum…’ 

Okumayı bitirince, ‘Güzel…’ dedi. ‘Çok içten, çok doğal olduğu için güzel…’ 

Biraz daha düşündü yazısı üstünde… Sonra bunu öyküleştirmek istedi. Adı gene 

‘Böyle Bir Aşk’ olacaktı. Bir kâğıt çekti önüne. Öyküyü hatlarıyla yazmayı 

düşünüyordu. Sonra işlemek için… Ama hayır… Konuyu önce kafasında tasarlayıp 

geliştirmesi, gelişmiş halinin planını yazıya dökmesi gerekirdi. Bunun hayli zaman 

alacağını hissediyordu Carvera… Luisa’yı düşünmekten bu kadar kaçınırken”  

(Kür, 2003a: 55). 

Hüseyin de kendisini çok iyi ifade eden yazıya özel yeteneği olan bir çocuktur. 

Onun bu özelliği, kendisi de zamanında hikâyeler yazmış olan Pamukanne tarafından 

sık sık gündeme getirilir. Pamukanne, Hüseyin’den sürekli okumasını ve her gün 

mutlaka bir şeyler yazmasını ister (Kür, 2003d: 30). Hüseyin günün birinde ünlü bir 

yazar olma hayali kurar. Kitapları pek çok dile çevrilecek, ödüller alacak ve milyonlarca 

kişi tarafından okunacaktır (Kür, 2003d: 59- 60). 

Diğer kahramanlar için “yazar olmak” gelecek için kurulan bir hayalken 

Pamukanne’nin yazarlık günleri geride kalmıştır. Gençliğinde hikâyeler yazan ve iyi bir 

yazar olma yolunda ilerleyen Pamukanne, kitapta bahsedilmeyen bir sebepten yazmayı 

bırakmıştır. Onun yazıyla ilişkisini Fahri Amca şu cümlelerle okuyucuya aktarır: 

“- (…) Çünkü, sizin yaşınızda… Ve daha sonraları… Bir başlangıç tarihi 

istiyorsanız, evliliğinin ikinci yılına kadar Pamukanneniz çok güzel öyküler yazardı… 
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Gazetelerin sanat sayfaları vardı o zamanlar… Nazan Şevket adlı genç kızın öyküleri bu 

sayfalarda ve günün en sevilen ağırbaşlı dergilerinde yer alırdı. Bu “genç muharrir” için 

övücü yazılar da yer alırdı buralarda” (Kür, 2003d: 31). 

Hüseyin’in küçük kardeşi Erol (Mavi’nin Serüvenleri l) ressam olma 

hevesindeyken geçirdiği bir kaza sonucu bir süre gözleri kapanır. Bu dönemi kendisine 

okunanları dinleyip, sevdiklerine mektuplar yazdırarak geçiren Erol’un edebî yeteneğini 

yazar; “ ‘Doğrusu Erol’un mektupları da olağan üstü bir şey’ diyordu Hüseyin. 

‘Düşündüm, henüz tam on iki yaşında bile sayılmaz… Fahri Amca’nın seçip okuduğu 

kitapların, tartışmalarının… Ve dediği gibi gözlerinin kapalı olmasının da etkileri yok 

değil bu gelişmede. Ama kendisinde yetenek bulunmasaydı hiçbir şey olmazdı’ ”  

(Kür, 2003d: 114) cümleleriyle anlatır. 

İsmet Kür’ün eserlerindeki edebiyat bahsi bu beş kahramanla sınırlı değildir. 

Neredeyse bütün karakterler, okumaya çok düşkün kendilerini yazıyla ve sözle çok iyi 

ifade eden kişilerdir. Özellikle romanlarda yer verilen mektuplar roman kişilerinin 

kendilerini ifade etmekte ne kadar başarılı olduklarını açıkça gözler önüne serer. 

Kahramanların edebiyata ilgisinin yanında, edebiyat İsmet Kür’ün eserlerinde bir 

sohbet konusudur. Özellikle Mutlu ailesinin fertleri sık sık edebiyattan konuşurlar. 

Çocuklar sevdikleri şiirleri birbirleriyle paylaşmaktan ve bunlar hakkında konuşmaktan 

büyük zevk alır. Böylece yazar, okuyucularda bir şiir zevki oluşturmaya yardımcı 

olurken, önemli şair ve yazarlarımızı da tanıtır: 

“Elif: Babacığım, ezberinizde Fikret’ten şiir yok mu hiç?.. Hâmid’den, Akif’ten 

de olur… 

Baba: Kısacası canın şiir dinlemek istiyor, öyle mi kızım? 

Anne: Sahi, bir şiir okusana Hikmet… Bu öğle güneşi altında bu yokuş başka 

türlü inilmez 

Baba: Olur, okuyayım, ama bu dediklerinden okuyacağım bir şiirin arkasından bir 

de tercümesini yapmam gerekecek… Bu da, böyle güneş altında ve yokuş inerken 

olmaz… (Biraz susar) Tanpınar’dan okuyayım bir tane… Nasıl olsa onu ziyarete 

gidiyoruz 

Selam olsun!.. 

Selam olsun bizden güzel dünyaya 
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Bahçelerde hâlâ güller açar mı? 

Selam olsun sonsuz güneşe, aya 

Işıklar, gölgeler suda oynar mı? 

Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına, 

Günlerin geçişi ardı ardına 

Hasretiz bir kanat şakırtısına 

Mavi gökte kuşlar gene uçar mı” (Kür, 1967: Böl.16, 10-11). 

Görüldüğü gibi, edebiyat yazarın çocuklara yönelik eserlerinde oldukça sık 

değindiği sanat dallarından biridir. 

 

3.8.2.2. Mimari 

 

İsmet Kür’ün çocuklara yönelik eserlerinde mimarinin çok özel bir yeri vardır. 

Yazar, ülkemizin çeşitli yerlerindeki yapıların mimari özelliklerini tanıtırken çocuklarda 

bir estetik duygusu uyandırmak ve bu tip güzelliklere dikkatlerini çekmek istemiştir. 

Bunun yanında çocukların ülkelerini, tarihlerini tanımalarını ve sevmelerini de 

sağlamaya çalışmıştır.  

Yazarın, mimari sanatına en geniş yer verdiği eseri “Mavi’nin Serüvenleri II”, 

romanıdır. Bu romanın kahramanlarından Deniz, önce İstanbul sonra Anadolu gezisine 

çıkar ve gördüğü güzellikleri mektupları aracılığıyla Belkıs Anne ve kızlarıyla paylaşır. 

Olay örgüsünde bunun dışında bir rol üstlenmeyen Deniz’in romanda var olma sebebi 

de büyük ölçüde bu güzellikleri okuyucuya aktarmaktır. 

Deniz’in anlattıkları bazen daha çok tarihî yapıların önemi ve görkemi üzerine 

bilgi vermeye yöneliktir. Örneğin Sultanahmet Camii’ni şöyle anlatır: 

“-1609’dan 1616’ya kadar sürmüş yapılması, yani yedi yıl… Tam Ayasofya’nın 

karşısında ve onu gayet rahatlıkla gölgede bırakıyor. Dışarıdan bir Sultanahmet 

Camii’ne bir de Ayasofya’ya bakın, Ayasofya Kilisesi sadece büyük bir taş yığını etkisi 

bırakıyor” (Kür, 2003e: 113). 

Bazen de Deniz’in anlattıkları bilgi vermek yerine okuyuculara bir estetik zevki 

ve bakış açısı kazandırmaya yöneliktir. Deniz, Bursa seyahatinde gördüğü Yeşil 

Cami’yi anlatış şekli bu konuda güzel bir örnektir: 
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“Onun anlattığına göre, caminin planı da bir şahesermiş… Birçok yabancı mimar 

gelip incelemeler yapıyor, ama bir türlü sırrına eremiyorlarmış. Caminin içindeki kemer 

ve istalaktitler harikaymış… Dış kapının üstündeki yazıtın büyük yazınsal değeri 

varmış. 

O mihrap nedir öyle anneciğim! O ne şaheserdir! Sanat, renk, zarafet ve bütün 

bunların üstünde insanla konuşur gibi bir hal… İnsanın derinlikleriyle konuşur, 

derinliklerini derinleştirir gibi bir hal… Bu camiinin asıl önemi bence, ne yabancı 

mimarlara sırrını vermeyen planında, ne mermere kabartılarak yazılmış çiçekli 

yazılarda, süslü muhteşem kapısındadır. Asıl büyük özelliği, insana kendini 

tanıtmasında; gerçekten, Tanrı’dan bir parça olduğuna inandırmasındadır. Tanrı’dan, 

O’nun yaratıcılığından bir parça olmanın gururunu ve hazzını duyurabilmesindendir” 

(Kür, 2003e: 116–117). 

Yazar, belli başlı tarihî binaların mimari özelliklerini tanıtmanın yanında Türk 

mimarisinin genel özelliklerine de değinmiştir: 

“ - Sonunda bütün görkemi ve sadeliği içinde camii göründü. Olağanüstü bir şey 

bu! Bunca güzellik ve bunca sadelik… 

- Türk yapıtlarının belli başlı özelliklerindendir bu, Deniz Abla.  

- Hakkın var Şafak… Selçuklu yapıtlarında da dikkatimi çekmişti aynı şey”  

(Kür, 2003e: 111). 

 

3.8.2.3. Müzik 

 

Müzik de, edebiyat ve mimari kadar olmasa da İsmet Kür’ün eserlerinde değindiği 

sanat dallarından biridir. Yazar, müzikle ilgili uzun sohbetlere yer vermez. Müzikle 

ilgilenen kişiler üzerinden bu konuya değinir. 

“Mavi’nin Serüvenleri II” Romanının kahramanlarından Belkıs Hanım müzikle 

ilgilenen kahramanlardandır. Belkıs Hanım çok güzel piyano çalar. Gençliğinde önemli 

bir müzisyen olma yolunda ilerlerken Nizamettin Bey’le tanışmış ve evlendikten sonra 

müzik çalışmalarını ikinci plana itmiştir. Onun piyanodan ne kadar uzaklaştığını yazar 

şöyle gözler önüne serer: 

“- Neyse bırakalım bunları da sen bana biraz piyano çal, Belkıs. 
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-Piyano mu?.. Hani geçen gelişinde son gece çalmıştım ya, o gün bu gündür 

kapağını bile açmadım” (Kür, 2003e: 81). 

Belkıs’ın müzikten uzaklaşmasını yazar, onun üzerine binen ev ve çocuk 

sorumluluğuna bağlar. Bir eş ve anne olarak Belkıs’ın artık kendisine ayıracak zamanı 

kalmamıştır: 

“- Leylak da çok tatlı, hem de iyi bir yazar olacağa benzer. Üçü de ayrı ayrı güzel, 

tatlı, değerli çocuklar. Çok iyi yetiştirdi Belkıs onları… Belkıs yetiştirdi diyorum. 

Biliyorsun babaları ne kadar az bulunuyor yanlarında. 

- Ne yapsın, işi böyle. 

- Evet, ama Belkıs çok yoruluyor. Ben bildim bileli, kız evin hem kadını hem 

erkeği. 

- Hakkın var, zor. 

- Zavallı Belkıs, piyanosunun kapağını bile açamaz olmuş. Ne kadar çok şey 

bekliyorduk ondan. Büyük bir sanatçı olacağından emindik. 

- Şimdi de o, kızlarından büyük başarılar bekliyor” (Kür, 2003e: 21).  

Belkıs Hanım’ göre ise müziği bırakmasının çocuklarıyla hiç alakası yoktur. O 

sanattan uzaklaşmasını şöyle anlatır: 

“- Yok canım… Heykelci Hadi Baran vardı, tanır mısın? 

- Tanırdım… Yani adından tanırdım. 

- İşte o hep ‘karnında güneş olanlar’ dermiş… Yani Fransızların sözünü 

tekrarlarmış öğrencilerine. Evet, benim de karnımda güneş olsaydı her şeyi yenerdim. 

Ama yokmuş… Eh güneş olmayınca da çevremdekiler ne yapsın? Hele çocuklarım… 

Onların ne suçu var ki?... Onlar doğduğu zaman ben her şeyden elimi eteğimi 

çekmiştim zaten” (Kür, 2003e: 80).  

Müzikle ilgilenen bir diğer kahraman da Coşkun’dur. Coşkun’a kaval çalmayı 

zamanında Abdullah öğretmiştir fakat çok yetenekli olan Coşkun zaman içinde 

ustasından çok daha güzel kaval çalmaya başlayınca Abdullah çocuğa kin bağlar. 

Abdullah; kaba, kötü biridir, onun içindeki iyilik sadece kaval çalarken kendisini 

gösterir: 
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“Aldı… Önce kavaldan çok yumuşak, çok duygulu sesler döküldü… Odanın 

havasını, her şeyi yumuşatan ezgiler… Zaman zaman keder, acı çizgilerinin egemen 

olduğu… 

Coşkun, böyle duyabilen, duygularını böyle ustaca seslendiren bir insanın, aynı 

zamanda nasıl bu kadar kaba, böyle kötü ve acımasız olabildiğini düşünüyordu… Sık 

sık düşünürdü bunu… Eskiden… Küçük Coşkun’a kaval yonttuğu günlerde de böyle 

miydi” (Kür, 2003b: 86). 

Bülent Bey, müziğe çok ilgi duyan ve çok güzel kaval çalan Coşkun’a onun için 

özel yaptırdığı bir kaval hediye eder. Bu çok özel bir kavaldır. Yazar onun özelliklerini 

şöyle anlatır: 

“Getirdiği armağanlar arasında en önemlisi Coşkun için özel yaptırdığı kavaldı. 

Bu kavalın sesi bambaşkaydı. Sanki birkaç kaval birden üfleniyormuş gibi… Dünyalar 

verilse Coşkun bu kadar mutlu olamazdı” (Kür, 2003b: 39). 

 Bu kaval, Bülent Bey ve ailesi köyden ayrıldıktan sonra onlarla arasında kurduğu 

bağı ve kaybettiği güvenlik duygusunu temsil eder. Bu yüzden Coşkun ona çok 

düşkündür. Coşkun; Abdullah ve Nimet Abla’nın merhametine kaldığında; Abdullah 

kavalı ele geçirmeye çalışır. Kavalı ele geçirince Coşkun’dan daha iyi kaval çalacağına 

inanır. Sonunda çok içki içtiği bir akşam Coşkun’dan yeni kavalını ister. Oysa Coşkun 

için bu kaval köşkteki dostlarıyla geçirdiği güzel günlerin hatırasıdır. Ne olursa olsun 

onu Abdullah’a vermek istemez. Coşkun kavalı vermeyince Abdullah onu acımasızca 

dövmeye başlar o kadar ileri gitmiştir ki Nimet Abla bile dayanamayarak kocasını tutar 

ve Coşkun’a kaçmasını söyler. Böylece Coşkun kavalından vazgeçmemek için 

gidebileceği hiçbir yeri olmadığı halde evden kaçar. 

Görüldüğü gibi hem piyano hem de kaval bir cazibe merkezidir. Piyano, Belkıs’ın 

boşa harcanan yeteneğini ve onunla ilgili boşa giden umutları simgeler. Kaval ise 

Coşkun’un yeteneğinin ve kaybettiği dostlarının simgesidir. 

 

3.8.2.4. Resim 

 

İsmet Kür’ün çocuklara yönelik eserlerinde resimle ilgilenen iki karaktere 

rastlarız. Bunlardan biri “Mavi’nin Serüvenleri II” romanının kahramanlarından 
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Şafak’tır. Romanda Şafak’ın resimleriyle ilgili fazla bilgi verilmez. Yalnız Mavi onu 

tanıtırken; “Şafak’ın Akademide ilk yılı (Galeri diyorlar bu ilk yıla). Gördüğüm 

anladığım kadarını söyleyim; Güzel resim yapıyor kız” (Kür, 2003e: 20) cümlelerini 

kullanır. 

Resimle ilgilenen bir diğer karakter de “Mavi’nin Serüvenleri I”  romanının 

Erol’u dur. Erol günün birinde ressam olmayı hayal eder. Yapmayı planladığı tabloyu 

mektubunda şöyle anlatır: 

“O halinizle hâlâ göz kapaklarımın altında yaşıyorsunuz. Bu hayali yitirmemek 

için daha uzun süre gözlerimin sarılı kalmasına razıyım. Bu görüntüyü iyice 

ezberlemek, içime sindirmek, kendime mal etmek, sonra da bunu olanca güzelliği ile 

çizebilecek hale gelince, çizmek istiyorum. İçimden bir ses benim “Manolya Kadın” 

adlı tablomla üne kavuşacağımı söylüyor… Ne dersiniz?.. Leonardo da Vinci’nin 

“Mona Lisa” sı kadar, ondan da daha ünlü olacak “Manolya Kadın”… Benimle 

övüneceksiniz, tabii ben de sizinle”  (Kür, 2003d: 107). 

Resimle ilgilenen kahramanlardan başka, yazar, ünlü ressamlardan ve onların 

eserlerinden de bahsederek okuyucuların bu konudaki bilgilerini de arttırmayı 

hedeflemiştir. Örneğin, Leylak ailesine Paris’ten yazdığı mektupta Louvre Müzesi’ni ve 

orada gördüğü tabloları şöyle anlatır: 

“Leonardo da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa için müzenin onur tablosu 

denilebilir… Öteki tabloların çevresinde böyle kablolar yok. Leonardo’nun da eserlerine 

bakarken senin sözlerin geldi aklıma; ‘ Düşün Deniz’ demiştin, ‘Adam kendini krala 

tanıtırken, ‘Efendim ben mimar, mühendis, müzisyen, yazar, heykeltıraş ve hatta 

ressamım’ demiş. Dünyaya zor gelir böyle insan… Uçağın bile ilk maketini o yapmış! 

Ama kesinlikle, derim ki, en güçlü yönü ressamlığıydı. Resimlerini perilerin yaptığını 

söylerlermiş zamanında. Gerçekten de Mona Lisa’yı seyrederken, bu resmin insan 

elinden çıktığından kuşku duydum. 

Eminim ki Şafak, seninle resim üzerine uzun konuşmalar yapmış olmasaydım, bu 

gün gördüğüm bu çok eşsiz yapıtların değerini tam anlayamayacaktım. Örneğin, 

Rapael’in Meryemleri gerçekten senin dediğin gibi tombul… Yüzlerinde de çocukça bir 

ifade var… Oysa İtalya’da gördüğüm Fra Angelico’nun yaptığı Meryemler, çok daha 

ince zarif” (Kür, 2003e: 30). 
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Görüldüğü gibi İsmet Kür, sanatın çeşitli dallarında eserlerinde yer vererek, 

çocukların sanata duyduğu ilgiyi arttırmaya çalışmıştır. Bunun yanında yazar, çocuklara 

belli bir estetik duygusunun gelişmesine ve konuyla ilgili bilgi birikimlerinin artmasına 

da hizmet etmiştir. Ayrıca, çevrelerince sevilen saygı gören ve çocuklara örnek 

gösterilen karakterlerin sanatla bu kadar ilgili olması okuyucuları da sanatla ilgilenmeye 

teşvik etmesi açısından önemlidir. 

 

3.8.3. Nezaket 

 

İsmet Kür’ün eserlerinde üzerinde durduğu konulardan biri de nezakettir. Yazar, 

çocukların nezaket kurallarını öğrenmelerini ve hayatlarına uygulamalarını çok 

önemser. İsmet Kür insanların herkese karşı nazik ve saygılı davranmasını ister. Bu da 

insanların daha güzel iletişim kurmalarını kolaylaştırır. 

İsmet Kür’ün roman ve oyunlarında nezaket kuralları iki şekilde karşımıza çıkar. 

Bunlardan ilki örneklemedir. Yazar’ın oluşturduğu bütün olumlu kişiler görgü kuralları 

ve nezaket konusunda çok hassastır. İsmet Kür zaman zaman onların bu özelliklerine 

dikkat çeker. Böylece kimi nezaket kurallarını kahramanları üzerinden anlatır. 

İnsanlara bağırmak, kaba davranmak yanlıştır. Yazara göre insan ne kadar 

öfkelenirse öfkelensin duygularını uygun şekilde yansıtmayı bilmelidir. İsmet Kür’ün 

eserlerinde karşımıza çıkan hiçbir olumlu karakter çevresindekilere bağırıp çağırarak 

kendisini ifade etmez. Yine de yazar, Carvera’nın annesi Margaritta’dan bahsederken 

onun bu özelliğini şu cümlelerle vurgular: 

“Carvera odadan çıktıktan sonra Margaritta, en ayıplayan, en kınayan sesiyle 

konuşmaya başladı… O kadar zarif kadındır ki o, öfkesi ne kadar büyük olursa olsun, 

sesine yansıtmamaya özen gösterir” (Kür, 2003a: 17). 

İnsanlara kendimizi nasıl tanıtacağımız da önemli bir konudur. İnsanların 

birbirleriyle tanışırken kullandıkları cümleler onlar hakkında önemli ipuçları verir. 

Yazar, insanlarla tanışırken sergilenebilecek doğru ve yanlış davranışları “Gel Katıl 

Bize” oyununda şöyle gözler önüne serer: 

“Şima: Aramıza hoş geldin Merve kardeş… 

Feride, Yıldız: Hoş geldin. 
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Merve: ( Onları duymuyormuşçasına asık suratla uzaklara bakmaktadır.) 

Şima: Merveciğim benim adım Şima… Beşinci sınıfta okuyorum. Birinci sınıftan 

beri bu tatlı, bu güzel okulda” (Kür, 1967: Gel Katıl Bize, 4). 

Örnek bir öğrenci olan Şima, nazik ve sevecenken, sorunlu bir çocuk olan Merve 

ters ve kabadır.    

Yazara göre insanlarla iletişim kurarken nezaket kuralları çerçevesinde kalmak 

onların da bize olan tavrını etkiler. “Coşkun’un Serüveni” serisinin başkahramanı 

Coşkun, içinde bulunduğu zor şartlara rağmen daima görgü kurallarına uyan bir çocuk 

olmuştur. Onun bu nezaketi çoğu zaman çevresindekileri de etkiler ve ona daha iyi 

davranmalarını sağlar. Nitekim köpeğine de yemek ısmarlamak isteyen Coşkun’u önce 

tersleyen köfteci onun nezaketi karşısında tavrını değiştirir: 

“- Dur bakalım, nazik küçük bey, dedi köfteci, paran var mı? 

Böyle dedi ama parası olmasa da çocuğu doyurmaya karar vermişti. Küçüğün 

bitkin hali, nezaketi ve gözlerindeki sitem, birden dikkatini çekivermişti”  

(Kür, 2003c: 11). 

 İnsanlara daima saygı duymak, yazara göre en önemli nezaket kurallarındandır. 

Nezaket sadece insanlarla kibar konuşmak anlamına gelmez. Onların haklarına, 

isteklerine ve mahremiyetlerine saygı duymak da nezaketin önemli bir parçasıdır. 

Yazar, “Mavi’nin Serüvenleri I”  romanında bu durumu, şöyle anlatır: 

 “- Bu kutuyu da bana bırakmış, dedi 

 Hepimiz ona bakıyorduk: 

 - İçinse bazı mektuplar bir de anı defteri varmış. 

 - ‘Mış’ diyorsunuz açmadınız mı daha? 

 - Açmadım 

 - Herhalde o sevdiği kadını anlatıyordur anı defterinde… Hadi açalım kutuyu 

dedi Leylak 

 - Belki… Ama okumak istemiyorum, diye karşılık verdi Belkıs Anne 

 - Bana verin öyleyse 

 - Hayır Leylak… Ölmüş bir adamın gizlerini ne öğrenmek ne de başkasına 

vermek isterim. 

 - Ama, o kutuyu sana bırakmış Belkıs, 
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 Bu da Nizamettin Bey’den 

 - Belki de okumayacağıma emin olduğu için bırakmıştır. Bilir benim gizlere 

meraklı olmadığımı… Saygılı olduğumu bilir” (Kür, 2003e: 130). 

İsmet Kür’ün çocuklara yönelik eserlerinde görgü kurallarını kavratmak için 

sadece örnekleme yöntemini kullanmaz. Onun eserlerinde zaman zaman kişiler 

aralarında görgü kuralları üzerinde konuşurlar. Böylece belli başlı nezaket kurallarını 

öğretme fırsatı bulur 

 Bu kurallardan biri; kendi sıkıntılarından uzun uzun bahsedip karşısındakinin 

vaktini almanın kabalık olmasıdır. “Mavi’nin Serüvenleri I Eski Ev” romanında Koşucu 

ailesi evlerinden atılmak üzereyken, Nejat Bey, görüşmek üzere gecekondu mahallesini 

satın alan şirkete gider. Orada yaşadıklarını karısına aktarırken aralarında geçen şu 

konuşmalar bu görgü kuralını vurgulayacak niteliktedir: 

 “- Ve olayı kısaca anlattım. 

 - Kısaca anlatılır mı canım, tüm ayrıntılarıyla anlatsaydın… Yaptığı 

terbiyesizliği falan… 

 - Olur mu hanım… Benim sorunum bu, elalemin başını şişirmek olur mu? 

 - O da var ya” (Kür, 2003c: 138). 

 Misafirliğe gidildiğinde, çok çekingen davranmak, ev sahibini ikramlarını 

tekrarlamak zorunda bırakmak da yazara göre kabalıktır. İsmet Kür, bu durumu 

okuyucuya şöyle aktarır: 

 “Mediha Hanım: 

 - Çocuklar, çaylarınızı koydum, soğuyor diye sesleniyordu. Bu çağrıya kimsenin 

aldırdığı yoktu. 

 Gülsüm şöyle bir etrafına bakındı ve ayağa fırladı: 

 - Ben de böyle nezaketten bir şey anlamam doğrusu… Ev sahiplerini bekleterek 

üzmek, nezaket değil, nezaketsizlik bence” (Kür, 2003c: 44). 

 İsmet Kür’ün eserlerinde kahramanların kendi aralarında görgü kurallarına dair 

yaptıkları konuşmalar yanında bu kurallara uymayanları uyardıkları bölümler de yer 

alır. Bu uyarılar çoğu zaman dostçadır. Bir taraftan okuyucunun dikkatini söz konusu 

nezaket kuralına çekerken bir taraftan da yapıcı eleştirilerin ne kadar önemli olduğunu 
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vurgular. “Mavinin Serüvenleri I” romanında çocuklar arasında geçen şu konuşma bu 

konuda iyi bir örnektir: 

 “- Bir gün ben duvarın arkasındaydım. Gülsüm’le Yalçın konuşuyorlardı. 

Oradan bir kadın geçiyordu, anlıyor musun, bir ara kadın, anlıyor musun… 

 Hüseyin biraz öfkeli kesti Ali’nin sözünü 

 - Yerli yersiz ‘anlıyor musun’ deyip durma diyoruz sana Ali!... 

 - Bir sözün böyle sürekli tekrarlanması sıkar zaten dinleyenleri… 

 - Hem Pamukanne söyledi, konuşurken ‘anlıyor musun’ demek ayıpmış. 

 - Ya ne diyecekmişiz? 

 - Canım ille bir şey mi demen gerekiyor? 

 - Karşındaki lafını anlıyor mu, merak ediyorsan ne diyeceksin? 

 - ‘Anlatabiliyor muyum?’ demek gerekiyormuş” (Kür, 2003c: 21).  

 Bu tip uyarılar her zaman dostça olmaz. Bazen olumsuz karakterlerin 

kabalıklarına karşı, onlara nezaket kurallarını hatırlatmak hem belli bir nezaket kuralına 

dikkat çeker hem de kabalık yapan karaktere karşı onu uyarana bir çeşit üstünlük sağlar.  

 “Yabancı, eliyle susmasını söylemeye çalışıyordu. Küçük bir gecekondu 

çocuğunun, bunca rahat ve güzel konuşmasına beli ki hem şaşıyor hem de 

sinirleniyordu. Kaşı gözü oynuyordu ama cevap veremiyordu. 

 Bir kez daha fotoğraflara baktı: 

 - Bunlar akrabalarınız mı? 

 Hüseyin gayet soğukkanlı: 

 - ‘Bunlar’ dedikleriniz nelerdir, anlayamadım. 

 - Herhalde bu itleri sormadım, duvardaki resimleri sordum. 

 - Bağışlayın siz bunlar deyince eşyalardan falan bahsediyorsunuz sandım. Çünkü 

herhalde biliyorsunuzdur. Bunlar sözcüğü insanlar için hele sayın ölüler için hiç 

kullanılmaz da” (Kür, 2003c: 133).  

 Görüldüğü üzere, İsmet Kür, çocuklara yönelik eserlerinde sık sık nezaket 

kurallarına değinmiş ve bu kuralların önemini vurgulamıştır. Yazar, nezaket kurallarını 

gösterip anlatarak çocukların bunları öğrenmesine ve uygulamasına yardımcı olmaya 

çalışmıştır. 
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3.8.4. Cehalet 

 

 İsmet Kür, çocuklara yönelik eserlerinde zaman zaman cehalet konusuna 

değinir. Bu eserlerde cehalet, farklı yüzleriyle ortaya çıkar. Fakat nasıl ortaya çıkarsa 

çıksın cehalet, insanların kendilerine ve yakınlarına zarar vermelerine sebep olur. İsmet 

Kür çocukların dikkatlerini bu konuya çekerek onların cehaletin tehlikelerini 

kavramalarını ve bu konularda uyanık olmalarını sağlamaya çalışır. 

Hastalarla ilgilenmek hekimlerin işidir. Hastalıklar karşısında hekimden değil ehil 

olmayan kişilerden ya da “hoca”lardan yardım istemek son derece tehlikelidir. 

İnsanların sağlıklarını ehil olmayan kişilerin ellerine emanet etmeleri cehaletin 

yüzlerinden biridir. Bunun sonucunda insanların canlarından olmaları bile mümkündür. 

Coşkun hastalandığına yaşananlar bunun en belirgin örneklerinden biridir:   

“- Yok, bu böyle olmayacak, kızım… Akşama erkekler dönünceye kadar, bu ateşe 

dayanamaz çocuk… Ali, koş, berber Halim Usta’yı çağır. İğnesini alıp gelsin. Şimdiye 

kadar neden aklımıza gelmedi?... 

- Dur, Ali, dur, anneme kalsa Bekir Emmi’yi çağırıp köpeciği de öldürecekti. 

(…) 

-Halise Teyze Halim’in iğnesinden ölmedi mi anne?... Sonra Aziz Efendi… 

- Hiç de değil… Onun da öbürünün de ecelleri geldi, öldüler. 

- Ecel kapının önünde bekliyormuş; Halim iğneyi yaptıktan iki dakika sonra 

odaya dalıvermiş… Daha bizim bilmediğimiz kim bilir kaç kişi berber efendinin 

kurbanı olmuştur. 

- Bizim sınıftaki Çağlar’ın da yanlış yerine iğne yapmış, sakat kaldı çocuk 

- Aman be, size de adam beğendirilmez… Şimdi Şemsi Hoca desem… 

- Hah, bak ona söz yok… Hoca bir nefes etse o saat açılır çocuk değil mi? 

- Açılır ya… Kaç kişiyi ayağa kaldırdı onun nefesi. 

- Kız Güllü Abla, sırası geldiğinde okumuşluğu kimseye bırakmazsın… Bu mu… 

- Sen kes sesini bakayım, koş, Çağır Şemsi Hoca’yı 

- Sevgili Asiye Hanımcığım, canım annem, yalvarırım şu berberlerden, hacı 

hocalardan vazgeç… Ölmeyeceği varsa da öldüreceksin elin oğlunu”  

(Kür, 2003c: 21). 
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İnsanların sağlıklarını ehil olmayan kişilerin ellerine teslim etmeleri gibi; hiçbir 

dayanağı olmayan, saçma sapan şeylere de inanmaları da cehaletlerinin sonucudur. 

İnsanların hayatlarını etkileyebilen bu inançlar gerçeğe dayanmadıklarından “batıl 

inanç” olarak adlandırılırlar.  Ne yazık ki çoğunlukla insanların zarar görmelerine neden 

olan batıl inançlar ülkemizde çok yaygındır. Bunlar zaman zaman insanların hayatlarını 

tehlikeye atacak kadar zararlı olabilir. “Coşkun’un Serüveni l” romanında Coşkun’un 

içine düşüp ölümle yüz yüze geldiği  “Şeytan Kuyusu” hakkında köylülerin düşünceleri 

şöyledir: 

“Köy halkı da çaresiz, dertli, ağlayarak bekleşip duruyordu kıyıda… Ve de 

Şükrü’nün hâlâ yaşamakta olduğuna şaşarak… Çünkü onlar Şeytan Kuyusunda 

gerçekten şeytanların, hiç değilse bir şeytanın yaşadığına, kuyunun yanına yaklaşanları 

içine çekiverdiğine inanırlardı. Şeytan istedi mi, insanı böyle gaflete getirip içeri 

alıverirdi işte… Yılda en az iki, üç kurban verilirdi bu kuyuya… Haydi yabancılar, 

bilmezlerdi, koskoca tabelayı görmezlerdi, diyelim, tabela da görülmeyecek gibi değildi 

ya, neyse… Ya köylüler… Sözgelimi Coşkun, bilmez miydi kuyuya 

yaklaşılmayacağını?.. Bilirdi elbet… Ne ki şeytan çağırdı, o da gitti işte”  

(Kür, 2003b: 22). 

Coşkun’un kurtulmasından sonra Bülent Bey’in yardımcısı Bayram’ın köylülere 

söylediği; “Kardeşler, darılmayın, gücenmeyin ama… Allah’ın denizinde şeytan ne 

arar?.. Oraya biri düştüğünde korkup kaçacağınıza… Kurtarmaya çalışsanız… Hani 

belki başka kurtulanlar da olurdu” cümleleriyle yazar bu tip batıl inançların ne kadar 

saçma ve tehlikeli olduğunu vurgulamıştır (Kür, 2003b: 28). 

Yazara göre, cehalet her zaman tehlikelidir. İnsanların sağlıkları için gerekeni 

yapmamaları da cehaletin önemli göstergelerinden biridir. Sonuçları da çok ağır olabilir. 

Örneğin, insanların sağlıklı kalmaları için muhakkak gerekli olan aşıları yaptırmamaları 

büyük bir cahilliktir. “Mavi’nin Serüvenleri II” romanında çocuk felci aşısı yapılmadığı 

için sakat kalan Orhan’ın durumu hakkında annesi şunları anlatır: 

“- Ah, seninle konuşunca içim aydınlanıyor, Şafak… Adın gibi ışıl ışıl bir 

kızsın… Aslında benim derdim çekilecek gibi değil kızım… Çocuğun bu halinden 

kendimi suçluyorum üstelik. Suçluyum hem de… Ben de babası da suçluyuz. Çocuğu 

aşılatmak yok muydu?.. Eksik olmasın anneciğim, ‘Ver, ben götüreyim; biz hazır 
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gidiyoruz.’ Demişti de vermemiştim. ‘Aman ne olacak, bizi mi bulacak demiştim de… 

Buldu işte” (Kür, 2003e: 63). 

İnsanların hareketlerinin sonuçlarını hesap ederek yaşamaları gerekir. 

Yaptıklarının sonuçlarına katlanmak, yaşadıklarının sorumluluklarını almak yerine suçu 

kadere, bahta yüklemek de yazara göre cehaletin sonucudur. Böyle davranan insanlar 

kendi yaşamlarının sorumluluğunu almadıkları için onu değiştirme ve güzelleştirme 

gücünü de bulamazlar. Bütün hayatları boş yere talihsizliklerine üzülmekle geçer. Mavi, 

yaptığı bir yaramazlığı anlatırken bu konuya söyle değinir: 

“Bu günlerde gene talihsizliği üstümde… Ben de insanlar gibi oldum artık: 

Suçlarımı yükleyecek bir yer arıyor; ‘kader’e yükleyince de biraz rahatlıyorum… 

Gecekondudaki komşularımız, bir de Ayten’le aşağı katın işçisi söz ederlerdi en çok 

“kader”den… Belkıs Anneden de ablalardan da hiç duyduğumu sanmıyorum… Bu 

başıma gelen olay da aslında bahtsızlık, kader falan değil, bal gibi benim soysuzluğum” 

(Kür, 2003e: 56). 

Ailelerin çocuklarının eğitimiyle gerektiği gibi ilgilenmemeleri de cehaletin 

göstergesidir. Bu durum ailelerin her şeyden çok sevdikleri çocuklarına zarar 

vermelerine sebep olur. “Mavi’nin Serüvenleri I” romanında mahalledeki ilkokulun 

öğretmenlerinden biri Pamukanne’ye bu durumu; “Pamukanne, derdimiz yani 

çocuklarımızın derdi sadece yersizlik değil… Hatta fakirlik de değil… Zengin olsun, 

fakir olsun ailelerin çocuklarına, yani onların gereği gibi yetişmelerine ilgi duymaları 

gerek. Okumanın gereğine inanmaları gerek… Benim sınıfın en çalışkan öğrencisi kim 

biliyor musunuz? Mahallenin en kalabalık, en fakir ailesinin kızı Hatice… Sonra 

bakarsınız en hali vakti yerinde ailelerin çocukları ne ders çalışır, ne ödev yaparlar. Sen 

önce aileleri inandırabiliyor musun bu işin önemine… Aileleri eğitebiliyor musun? 

Sorun asıl işte bu” (Kür, 2003c: 64) cümleleriyle açıklar. 

İnsan hayatını kolaylaştıran ve güvenliğini sağlayan kuralları bilmemek ya da 

uygulamamak da cehaletin göstergesidir. Trafik kuralları da bilinmesi ve uyulması 

hayati önem taşıyan kurallardandır. Yazar Mavi’nin geçirdiği trafik kazasını anlatırken 

bu konuya değinmiştir. Mavi başından geçenleri okuyucuya şöyle aktarır: 

“ ‘Karşıya geçeyim’ diye atmışım kendimi caddeye… Böyle dikkatsizlik yapılır 

mı hiç? Ama ömrümde zincirsiz, caddeye hiç çıkmamıştım ki… Hep başkaları 
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yönetmişti beni… Özellikle kalabalık yerlerde karşıdan karşıya nasıl geçileceğini 

bilemiyordum. Dün tam öğrenmiş oldum: 

Trafik ışığı olmayan yerlerde geçilmezmiş. Ne olursa olsun, geçerken gene de 

sağa sola bakmak gerekirmiş” (Kür, 2003e: 53). 

Görüldüğü gibi yazar, eserlerinde cehalet konusunu işleyerek, daha aklı başında, 

mantıklı ve dikkatli nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalışmıştır. 

 

3.8.5. Hayvan Sevgisi  

 

Kendisi de bir hayvan sever olan İsmet Kür’ün eserlerinde hayvanların önemli bir 

yer tutması normaldir. Ele aldığımız eserlerden, “Zehir Hafiye” oyununun ve “Mavi’nin 

Serüvenleri” roman serisinin başkahramanının bir hayvan olması yazarın bu konuya 

verdiği önemi ortaya koyar. İsmet Kür’ün çocuklara yönelik eserlerinin neredeyse 

hepsinde hayvanlar önemli bir yer tutar. Özellikle bir köpek olan Mavi ve boğa olan 

Bonito eserlerde yer verilen hayvanlar içinde üzerinde en çok durulanlarıdır. 

Mavi, daha önce de belirttiğimiz gibi, yazarın aynı ismi taşıyan köpeğinden 

esinlenerek yarattığı bir kahramandır. “Mavi’nin Serüvenleri I, II, III” ve “Zehir Hafiye” 

onun maceraları üzerine kurgulanmıştır. Mavi ayrıca “Mutlugiller” oyununda Mutlu 

Ailesinin köpeği olarak karşımıza çıkar. Oyunlarda onun cesareti, vefası, insan 

dostlarına bağlılığı gözler önüne serilmiştir. Mavi’nin Serüvenleri’nde ise bütün olaylar 

ve kişiler Mavi’nin gözünden anlatılır. İnsanların diğer özelliklerinin yanında 

hayvanlara yaklaşımı da Mavi’nin gözüyle değerlendirilir. 

İsmet Kür’ün yarattığı bir diğer önemli hayvan kahraman da “Carvera Nereye” 

romanında karşımıza çıkan boğa, Bonito’dur. Bonito da Mavi gibi gerçek bir hayvandan 

esinlenerek yaratılmış bir kahramandır. Yazarın en başta romanının mekânı olarak 

Meksika’yı seçmesinin sebebi Bonito’nun gerçek öyküsünü anlatmaktır. Yazar 

“Karvera Nereye” romanının başında Bonito hakkında şunları söyler: 

“Sevgili genç dostlarım, 

Bonito’yu benim hayalimde yarattığım bir boğa sanmayın sakın… 
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Bu hayvanı, Hayvanat Yayınları arasında çıkmış Hayvanlar Ansiklopedisi’nin 

‘Hayvanlara Dair Gerçek Hikâyeler’ bölümünden aldım. Bu ansiklopediye temel 

oluşturan yapıt da ‘The Animal Kingdom’ dır. 

İnanır mısınız, yazdığım iki koskoca romanın ‘Karvera’ ve ‘Karvera Nereye’ nin 

ilk kıvılcımı Bonito’dur. Bonito’nun dövüş sırasında sergilediği olağan üstü güce, baş 

eğmemek konusundaki inadına, sonrasındaki duyarlılığa duyduğum saygı ve büyük 

hayranlık” (Kür, 2003a).  

Gerçekten, yazarın çocuklara yönelik eserlerinde karşımıza çıkan hayvanlar; 

duygulu; insan dostlarına karşı sadık ve vefalıdırlar. Mavi, Kuzgun ve hatta bir boğa 

olan Bonito sevdikleri insanları incitmek bir yana zaman zaman onları kurtarmak için 

kendilerini tehlikeye atmaktan çekinmezler. Onların insan dostlarını ne kadar 

sevdiklerini; Belkıs Anne’nin evinde rahat içinde yaşayan Mavi’nin eski ailesine dair 

düşündükleri bu sevgiyi açıkça ortaya koyar: 

“Kemik suyuna yapılmış pilavı ve kemik veriyorlar bana… İçine de vitamin 

karıştırıyorlarmış… Hep derim ya, ben utanıyorum bu lüksten… Bizim gecekondu 

çocukları bunca bakımsızken… Hatta Erol’la Hüseyin bile vitamin ne bulamazken 

benim böyle özel yemeklerle, vitaminlerle beslenmem hiç de yakışık almıyor”  

(Kür, 2003e: 86).  

İncelediğimiz eserlerde olumlu karakterlerin önemli özelliklerinde biri de 

hayvanlara büyük bir sevgi duymalarıdır. Mavi, gecekondu mahallesindeki evini 

anlatırken bu konuya şöyle değinir: 

“Ayrıca bu ev, benim için gerçekten çok önemlidir. Çünkü ben; sevmek, acımak, 

inanmak, özveri gibi duyguları önce bu evde, bu aile içinde öğrendim. Bir dilim kuru 

ekmeğin ya da bir parça çikolatanın insanlar ve hayvanlar arasında nasıl dostça nasıl eşit 

koşullarla paylaşıldığını bu evde gördüm” (Kür, 2003c: 4).  

Hayvanların yaptıkları yanında insanların onlara duyduğu sevgi de incelediğimiz 

eserlerde olay örgüsünün gelişiminde önemli rol oynar. “Coşkun’un Serüveni” 

romanında karşımıza çıkan, Coşkun’un köpeği, Kuzgun’un varlığı ve Coşkun’un ona 

duyduğu sevgi bütün olay örgüsünü değiştirmiştir. En başta, Coşkun’u düştüğü ‘Şeytan 

Kuyusu’ndan çıkarıp hayatını kurtaran Kuzgun olmuştur. Böylece Coşkun ve Kuzgun 

arasında derin bir sevgi bağı kurulur. İlk romanın sonunda Coşkun, bilinmeyen bir 
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geleceğe doğru yürürken Kuzgun onun tek arkadaşıdır. Coşkun Balkaya’dan Ankara’ya 

uzanan yolculuğunda Kuzgun’u arkasında bırakamaz. Bu da büyük zorluklara neden 

olur. Coşkun’un Ankara’ya otobüsle gidememesinin sebebini yazar şöyle gözler önüne 

serer:   

“- Aldırma Kuzgun, daha iyi oldu. Şimdi Ankara otobüsüne biner, orada rahatça 

uyuruz… Terminali biliyorum, gel gidelim. 

Gişede oturan adam sordu: 

- Tek kişi mi? 

- Yeriniz varsa, iki kişi yan yana verebilirsiniz. Kuzgun için. 

Bilet keserken Kuzgun’u gördü, gözleri korkuyla büyüdü: 

- Ne senin yanına oturacak olan bu mu? 

- Evet. 

- Çabuk köpeğini al uç buradan… Ve şunu da bil ki, yanında bu varken seni 

Ankara’ya götürecek otobüs bulamazsın… Çabuk dışarı 

Bu kovuluş ötekilerden farklıydı… Çok daha acıklı… Ne yapacaklardı şimdi?.. 

Ankara’ya kadar yürünmez ki. 

Yandaki parka geçip bir banka oturdu. Kafasında hep aynı soru dönüp duruyordu: 

‘Ne yapacağım?’ Hiç, yapacak bir şey yok… Bir aklı başında sürücü buluncaya kadar 

yürüyecekler. Kim bilir, belki de Ankara’ya kadar… Bari kestirme bir yol olsa”  

(Kür, 2003c: 13). 

Coşkun’un Kuzgun’a olan sevgisi gibi Carvera’nın Bonito’ya sevgisi de olayların 

gidişatını etkiler. Okula dönmek için evini satmak zorunda olan Carvera, derinden 

bağlandığı boğası Bonito’nun ne olacağı konusunda düşünmeye başlar. Bütün 

geleceğini planlayan Carvera, Bonito’nun da güvende olabileceği bir yuva bulmak için 

çabalar. Bonito’yu arenada görmektense kendi geleceğinden vazgeçmeye razıdır. Onun 

bu konuda yaşadığı sıkıntıyı yazar şöyle aktarır: 

“- Kusura bakma Carvera, demişti. Önün de sonunda bir boğa işte. Anlıyorum, 

onu ötekilerden çok farklı buluyorsun. Ben bile sevdim Bonito’yu ama insaf… 

- Jeack, onu simsara satmaktansa, bir iki kurşunla kendim öldürmeyi yeğlerim. 

- Bak bunda haklısın başka çaren kalmazsa… Ki yok gibi geliyor bana. Bu boğa 

için geleceğini mahvedecek değilsin ya… 
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(…) 

- Belki iki üç kişi… Ne dersin? 

- Offf düşünmeye bile dayanamıyorum dostum” (Kür, 2003b: 279-280). 

Görüldüğü gibi, romanlarda kahramanların hayvanlara duyduğu sevgi zaman 

zaman hayatlarını zorlaştırır. Fakat bunun sebebi kahramanların davranışlarındaki 

yanlışlıktan değil toplumun hayvanlara karşı tavrındaki yanlışlıktan kaynaklanır. 

Özellikle bir hayvanla birlikte yolculuk etmek çok zor olabilir. Mavi, Şafak ve 

Leylak’la birlikte gittiği İzmir’de yaşadıklarını şöyle anlatır: 

“Benim yüzümden kalamadılar İzmir denen o güzel kentte. Uğradığımız otellerin 

hiçbiri köpek kabul etmedi. Özellikle de Şafak Abla öfkesinde küplere bindi, Hikmet 

Ağabey de; ‘Neden bu kadar kızıyorsun, kızım? Sonunda bir köpek işte kabul 

etmedikleri, Amerika’nın birçok yerinde kendi vatandaşları olan zencileri ne otellere 

alırlar ne de lokantalara’ dedi. ‘Biliyorum ama bu durum benim köpekten ötürü sokakta 

kalmamı mazur göstermez ki diye cevap verdi Şafak” (Kür, 2003e: 103-104). 

İnsanların hayvanlardan korkması, onlara kötü davranmalarının sebeplerinden 

biridir. Mavi yeni evine taşındığında, bu korkuları ve aslında ne kadar yersiz 

olduklarını, kendi hayatını nasıl etkilediklerini şöyle anlatır: 

“Bu evde kapılar sıkı sıkı kapalı… Üstelik sokağa yalnız çıkmak da yasak… 

Çünkü bu mahallenin çocukları, bizim eski mahallenin çocuklarından çok farklı… Beni 

görür görmez korkudan avaz avaz bağırmaya başlıyorlar… Benim neremden korkarlar, 

bilmem. Geçen gün kendimi aynada gördüm. Küçük bir şeyim. Belkıs Annenin 

koltuğuna bile tırmanamıyorum” (Kür, 2003e: 25). 

Yazar, çocukların hayvanlardan korkma sebeplerine de “Mavi’nin Serüvenleri III” 

romanının kahramanlarından Meryem üzerinden değinir. Ailesinden yeterli sevgi ve 

ilgiyi görmeyen Meryem, başka insanlardan ve hayvanlardan da sevgi beklemez. Bu 

sebeple hayvanlara karşı bile sürekli savunma halindedir: 

“- Ne var korkacak kızım, bak biz nasıl konuşuyoruz onunla dedi Yılmaz gülerek. 

Meryem’i omuzundan indirdi. 

- Yalancı… Köpek konuşur mu hiç? 

- Ağabeyine yalancı demek yaraşır mı hiç sana Meryemciğim?.. Sadece ağabeyine 

değil kimseye yalancı deme bundan sonra emi canım? 
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- Neden demeyecekmişim? Derim işte… Bana diyorlar ya ben de derim”  

(Kür, 2003e: 149).   

İnsanların korkuları kadar kimi inançları da hayvanlara kötü davranmalarına sebep 

olabilir. İsmet Kür, bu inançların yanlış olduğunu açıkça söylemese de, yarattığı 

durumlarla bunların doğruluğunu sorgulamaktan da geri kalmaz. Yazar, Pamukanne’nin 

cenazesinde Mavi’nin yaşadıklarını şöyle anlatır:  

“Çevresi parmaklıklarla çevrili bir yere gelmiştik. Kalabalık büsbütün yavaşladı. 

Kalabalığın içinden biri beni göstererek: 

- Kovun şu köpeği dedi. Mezarlığa köpek girer mi hiç? Hoşt… Cehennem ol 

şurdan… Hoşt 

Camiye giremeyeceğimizi annem öğretmişti bize… Mezarlık hakkında bir şey 

söylememişti. 

- Yahu ne olur girerse? Bırak uğraşma hayvanla… 

- Ne olur girerse ne demek? Müslüman değil misin sen! Köpek giren yere 

melâikeler girmez. Bilmez misin? 

- Haydi, Allah’ını seversen, ahkâm uydurma şimdi. 

- Ne uydurması komşu kitapta yeri var. 

- Bak hele, demek Tanrı, melâikelerin girip, girmeyecekleri yerlerin listesini yapıp 

göndermiş. 

- Sus sus günaha girme mübarek günde. 

- Neden günaha girecekmişim canım. Köpek de Allahın yarattığı bir canlı”  

(Kür, 2003c: 95-96).  

İnsanların hayvanlara kötü davranması sadece yukarıda saydığımız bir kaç 

sebepten kaynaklanmaz. Özellikle çocuklar zaman zaman eğlence için bile hayvanlara 

zarar verirler. Elbette kendisine böyle bir eğlence arayan çocuğun ciddi sorunları vardır. 

İsmet Kür, zaman zaman çevrelerindeki hayvanlara ve insanlara eziyet etmekten 

hoşlanan çocukların durumları ve bunların sebepleri üzerinde durmuştur. Yazara göre, 

bu çocuklar, “Mavi’nin Serüvenleri I” romanındaki Yalçın gibi, hor görülen, incitilen, 

içinde öfke biriktiren çocuklardır. Kendilerinden güçlü olanlardan eziyet gören 

çocuklar, zayıf olanlara eziyet ederler. Oysa hayvanlar da duyguları olan canlılardır. Bu 
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davranışın hayvanları nasıl etkilediğini, bu hareketlere maruz kalan bir köpek Mavi’ye 

şöyle anlatır: 

“- Ah, bir bilsen küçük dostum, bu insanlar kimi zaman ne kadar zalim 

olabilirler… Hem ayağımı onlar böyle yaptı hem de beni topal diye her yerden kovarlar. 

Özellikle hayvanlara karşı çok acımasız oluyorlar. Bak, şu karşıdaki evin oğlu Hüsmen 

de topal… Ama kimse ona topal diye ad takmıyor. Oyunlarına da alıyorlar Hüsmen’i 

- O insan… 

- Evet, insan… İnsan olmak neden bu kadar önemli, anlamıyorum. 

- Neden mi?.. Çünkü insanlar düşünebiliyorlar… 

- Biz düşünemiyor muyuz sanki?.. Biz de düşünüyoruz” (Kür, 2003c: 97). 

Yazara göre hayvanlarla iletişim kurmakta zorlanan kişiler, insanlarla iletişim 

kurmakta da zorlanır. Eserlerdeki olumsuz karakterler kabalıklarıyla olduğu gibi, 

hayvanlara yaklaşımlarıyla da dikkat çekerler. Hayvanlara karşı kaba olanlar, insanlara 

karşı da kabadır. Mavi’nin engelli komşusu Orhan’ın doğum gününde yaşananlar bu 

konuda güzel bir örnektir. Mavi’ye kötü davranan çocuk tekerlekli sandalyedeki 

arkadaşına da aynı özensiz ve kaba tavırla yaklaşır: 

“- Deneriz… Ne tatlı şey o sizin Mavi… Sanki konuşuyor bizimle Şafak Abla… 

Orhan hemen karıştı söze: 

- Konuşuyor ya… Benimle konuşuyor Şafak Abla… Biz her gün konuşuyoruz 

onunla. 

Oradan, kendini beğenmiş halli, pek süslü püslü bir oğlan çocuğu, alaylı bir sesle 

karıştı söze: 

- Ne akılsız şeylersiniz… Köpek de konuşur muymuş hiç? (…) Hadi hadi, köpeği 

falan bırakın da arka terasta körebe oynayalım. 

Sonra birden sessizlik oldu… Herkes aynı şeyi anımsamış olacaktı. Ama o süslü 

oğlan direndi. (…) Kısa bir süre sessizlik sürdü… Orhan sapsarı kesilmişti”  

(Kür, 2003e: 40-41).   

Eserlerinde hayvanlara ve insanların onlara yaklaşım tarzına geniş yer veren yazar 

bu konudaki düşüncelerini, “Coşkun’un Serüveni II” romanında Coşkun’a kucak açan 

bir otel sahibinin ağzından şöyle dile getirir:  
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“- Sana bir şey söyleyeyim mi, üstelik hayvanları da çok severim. Bana sorarsan, 

hayvan sevmeyen, insan da sevmez… Sevgisiz bir yaratıktır o… Senin, köpeğinden 

vazgeçmemek için yürümeyi göze alman yok mu, bayıldım sana” (Kür, 2003c: 61). 

Görüldüğü gibi yazar, eserlerinde hayvanlara yer vererek, çocuklara hayvan 

sevgisi aşılamaya çalışmış, onlara kötü davranmanın ne kadar yanlış olduğunu 

vurgulamıştır. Ayrıca, çocuklara uygulanan baskı ve şiddetin; başta hayvanlar olmak 

üzere kendisinden zayıflara eziyet eden, acımasız ve kaba bireyler yarattığını 

vurgulamıştır.  

 

3.8.6. Özgüven 

 

İsmet Kür’ün eserlerinde özgüven bütün müspet karakterlerin ortak 

özelliklerindendir. Yazar, onların bu yönünü özellikle vurgulamış ve dolaylı olarak 

okuyucusuna özgüvenin bir insan için ne kadar önemli bir nitelik olduğunu anlatmıştır.  

Eserlerde, kahramanlar, yaşları çok küçük de olsa, zaman zaman tek başlarına 

kalırlar. Karşısına çıkan zorluklarla yalnız mücadele etmek zorunda kalan kahraman 

gücünü büyük ölçüde kendisine olan inancından alır. Henüz dokuz- on yaşlarında olan 

Coşkun, Balkaya Köyü’nden ayrılıp Ankara’ya doğru tek başına yola çıkar. Doktor 

Emrah’a uğrayıp ondan yardım alacaktır. Emrah’ın annesinin hastalığı üzerine şehirden 

ayrıldığını öğrenince önce büyük üzüntüye kapılır. Fakat kısa süre sonra kendisine; “Bu 

hâlin nedir Coşkun?.. Özgüvenine ne oldu?.. Bırak şu miskinliği toparlan… Otobüs 

konusunda, adresler konusunda çok güvendim Emrah Ağabey’e… Planlarımı bunlar 

üzerine kurdum… İşte asıl terslik buradan başladı. Aylardır içimi bunlara hazırlamaktan 

kaynaklanıyor şu andaki umutsuzluğum… Köyden ayrılırken ,kendimden başka, 

güvendiğim kimse var mıydı?.. Yoktu. Haydi, aptallığı bırak, kalk, başının çaresine 

bak” (Kür, 2003c: 55) cümleleriyle telkinde bulunarak yaşadığı hayal kırıklığını atlatır. 

Yazar, yardımlaşmanın önemine değinse de, insanın hiçbir konuda başkalarına bel 

bağlamaması gerektiğini de özellikle vurgular. Başka insanların yardımlarıyla hayatını 

sürdürmeye alışanların sonunda muhakkak hayal kırıklığına uğrayacağını anlatır. 

“Coşkun’un Serüveni I” romanında Bülent Bey ve ailesinin köye taşınmasıyla Coşkun 

ve Zeynep Kadın’ın yaşadıkları bu konuda güzel bir örnektir. Bülent Beyler köye 
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taşınınca iki aile arasında büyük bir dostluk kurulur. Coşkun eğitim almaya başlar, 

Bülent Bey onlara maddî destek verir, hatta Zeynep Kadın ve Coşkun Bülent Bey’in 

köşküne taşınır. Hayatlarına giren bu yeni insanlar sayesinde çok daha iyi yaşamaya 

başlarlar. Fakat bir süre sonra aile köyü terk eder ve Bülent Bey köşkü satar. Böylece 

Zeynep Kadın başladığı yere dönmüş olur. Hayatının birden bire böyle değişmesi onu 

büyük hayal kırıklığına uğratır. Bu hayal kırıklığı ve üzüntüyle mücadele eden Zeynep 

Kadın, sonunda kendi kendine şöyle telkinde bulunarak bu ruh halinden kurtulmaya 

çalışır: 

“Birden kızdı kendi kendine ‘Aman canım noluyorum’ dedi. ‘Her zaman 

hayatımızda onlar mı vardı?.. Coşkunumu bu boya onlar mı getirdi?.. Geçinip 

gidiyorduk işte… Evet, bize çok faydaları oldu ama yeterdi gayri… Kendi yağımızla 

kavrulmalıyız… Biraz birikmiş paramız var. Eskiden bu da yoktu ya… Kulübemiz 

güzelce onarıldı’ ” (Kür, 2003b: 55). 

İsmet Kür’e göre insanın hayatına yön verebilmesi ve karşılaştığı güçlükleri 

yenebilmesi için mutlaka özgüven sahibi olması gerekir. Yazar, bu konudaki 

düşüncelerini Mavi’nin ağzından şöyle dile getirir: 

“Dünkü olay bana bir kez daha anımsattı ki, her yaratık herkesten çok kendisine 

güvenmelidir. Hep başkalarına yaslanmak, onlardan destek alamayınca dertlenmek, 

umutsuzluğa düşmek de neyin nesi? Artık eski alışkanlıklarımdan, beni bir başka türlü 

bağımlı kılan, görünmez zincirlerle bağlayan her türlü alışkanlıktan kurtulma zamanı 

geldi” (Kür, 1998: 21).  

İsmet Kür, eserlerinde, aileleri de çocuklarının güvenlerini kırmamaları tersine 

onları yüreklendirmeleri gerektiği konusunda uyarır. Çocuklarına bir işi başaracakları 

konusunda güvenmeyen ve bunu dile getiren ailelerin çocuklarında özgüvenin 

gelişemeyeceğini belirtir. Yazar, gazete yazılarından birinde yaptığı canlandırmada 

yanlış aile tutumunu şöyle gözle önüne serer: 

“Konuk: İyi olur, ama sen otur da Leylak yapsın. Hadi, Leylakcığım, annenle 

bana orta şekerli iki kahve yapıver. 

Leylak: Peki teyzeciğim. 

Anne: Dur dur… Sen yapamazsın ben yaparım. 

Leylak: Neden anneciğim, pişiririm ben. 
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Anne: Tamam pişirdin… Her iş gibi onu da yüzüne gözüne bulaştırırsın”  

(Kür, 1 Mayıs 1969: 5). 

Bu şartlar altında büyüyen bir çocuğun; kendi başına kararlar alması, onları 

uygulaması, kendi yeteneklerinin farkına varıp onları kullanması hatta kendini rahatça 

ifade etmesi mümkün değildir. Oysa insanın kendini gerçekleştirebilmesi için her 

şeyden önce kendi yeteneklerine inanması ve kendine güvenmesi gerekir. Bu güven 

eksik olunca nasıl bir yeteneğe sahip olursa olsun o insanın başarılı olma şansı olmaz. 

Üstelik kendi başarısızlığının tek sebebi kendisi olduğu için onu hak eder. Altın Baba 

bu durumu şu cümlelerle açıklar: 

“- Olabilir… Olabilir değil öyledir. Tamam… Ama Wilde’ın kendine dâhi 

demesi. Yani kendini üstün bir varlık olarak kabul etmesi. Yani kendini bunca beğenir 

olması ters gelmiyor mu size? 

- Elbette ters gelmiyor. Oğlum kişinin kendini iyi tanıması, üstünlüklerinin 

farkında olması ve bunu yapay bir alçak gönüllülük göstermeden söyleyebilmesi insana 

en yakışan erdemlerden biridir. Olmayan bir özelliği; gücü, zekâyı var sanmak, bununla 

övünmek aptalca, zaman zaman gülünç bir davranıştır. Ancak şu kesi ki, kişi 

üstünlüklerinin, ayrıcalıklarının bilincinde olmazsa, bunları kullanmazsa, kendini 

çevresine kabul ettiremez. Mümkün değildir bu” (Kür, 2005b: 217). 

Yazara göre özgüven bağımsızlığı bağımsızlık da gerçek bir birey olmayı getirir. 

Fakat burada dikkate alınması gereken bir husus vardır. Yazarın özellikle üzerinde 

durduğu özgüvenin kesinlikle saygısızlık ve küstahlıkla bir ilgisi yoktur. Bilakis insan, 

herkese saygılı davranmalı ve herkesin fikrine hürmet etmelidir. Yazarın okuyucularına 

örnek olarak kurguladığı ve karakterlerin hiç biri küstah ve saygısız değildir. İhtiyaçları 

olduğunda yardım istemekten de çekinmezler. Sadece verdikleri kararların uygulanması 

için kendilerinden başkasına güvenmemeyi tercih ederler. Karar alırken ve kararlarının 

sonuçlarına katlanırken hayatların sorumluluğunu alırlar. 

 

3.8.7. Özlük - Üveylik  

 

İsmet Kür, çeşitli eserlerinde bazen yarattığı karakterler vasıtasıyla bazen 

doğrudan üveylik konusuna değinmiştir.  
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“Mavi’nin Serüvenleri l” romanında karşımıza çıkan Yalçın ve Hilmi üvey 

babalarıyla birlikte yaşayan çocuklardır. Bu çocukların üvey babalarıyla ilgili 

problemleri ve bu problemlerin onların kişiliğini nasıl etkilediği romanda üzerinde 

durulan konulardandır.  

Yalçın, insanlara ve hayvanlara eziyet etmekten hoşlanan kaba ve zalim bir 

çocuktur. Mahallenin çocukları aralarında konuşurken onun bu kötülüğünü üvey 

babasından gördüğü şiddete bağlarlar (Kür, 2003d: 17-18). 

Hilmi de Yalçın gibi üvey babasıyla yaşayan bir çocuktur. Onun durumu 

Yalçın’dan farklıdır. Hilmi iki üvey baba görmüştür. İlki Yalçın’ın üvey babası gibi 

kaba ve çocuğa değer vermeyen bir adamdır. Yazar, Fahri Amca’nın ağzından, 

Hilmi’nin üvey babası ve onun Hilmi üzerindeki etkisi hakkında şunları söyler: 

“Bundan önceki üvey babası, her fırsatta Hilmi’yle alay eden, hiç ilgisi 

bulunmayan konularda bile Hilmi’yi suçlamaktan hoşlanan bir adammış. ‘ Bu derhal 

alınma ve kendini savunmaya geçme huyu bundan ötürü yerleşmiş olabilir çocukta’ 

derdi Fahri Amca”  (Kür, 2003d: 35). 

Hilmi’nin ikinci üvey babası ise ilkinden çok farklı bir adamdır. Hilmi ve 

arkadaşları, Yalçın’ın durumu hakkında konuşurken ondan şöyle bahsederler: 

“- Biliyor musun Ali Yalçın’ın üvey babası var. 

- Biliyorum elbet… Herkes biliyor. 

Hilmi bir top gibi patladı: 

- Ee, ne olmuş yani üvey babası varsa? Üvey babası olan bir o mu mahallede? 

Benim de üvey babam var işte, ne olmuş yani? Ben serseri mi oldum?.. 

- Canım Hilmi seninki başka… Halil Efendi çok iyi adamdır. 

- Seni öz evlatlarından ayırır mı? 

- Ayırmaz elbet… Ama ben de onu, öz babammış gibi, sever, sayarım. Her şey 

karşılıklı olur bu dünyada oğlum” (Kür, 2003d: 17). 

Hilmi’nin birbiri ardına hayatına giren iki üvey babası ve bunların çocuğa olan 

tutumlarındaki farklılık, üvey baba veya annenin mutlaka kötü olmayacağını vurgular. 

Nitekim serinin ikinci kitabında karşımıza çıkan Belkıs Anne de Deniz’in üvey 

annesidir. Fakat Deniz’i içtenlikle sever. Deniz’in ona yazdığı mektuplardaki sevgi dolu 

üslup, onun da Belkıs Anne’ye ne kadar bağlı olduğunu açıkça ortaya koyar. Deniz’in 
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Belkıs Anne’nin öz çocuğu olmadığını ve ikisinin arasındaki bağı yazar, Belkıs 

Anne’nin dostlarının aralarındaki şu konuşmayla gözle önüne serer: 

“- Nizamettin Bey’in eski eşini, Deniz’in annesini tanır mısınız? 

- Tanımaz mıyım? Bizim sınıftaydı zavallı kız… 

- Deniz’i dünyaya getirirken ölmüş değil mi? 

- Evet, ama Deniz bilmez bunu… Kendini suçlu hissedebilir diye… Anlatabiliyor 

muyum?.. Belkıs’ın öz annesi olmadığını bilir belki… Ama hiç belli etmez… 

- Belkıs gibi üvey anne de bulunmaz dünyada sanırım. 

- Belkıs zaten melek gibi kadındır… Herkese karşı iyidir. 

- Öyledir. Deniz’i de öz çocukları kadar sevdiğine eminim… Çünkü bilirsin, sevgi 

öyle bir şeydir ki, gerçek olmazsa, ucundan köşesinden aksar” (Kür, 2003e: 22). 

Yazar, eserlerinde hem iyi hem de kötü üvey ebeveynlerin örneklerini verdikten 

sonra bu konudaki düşüncesini Mavi’nin ağzından aktarmayı tercih eder: 

“Bu ‘üveylik’ meselesi de hayli düşündürmüştü beni… Yalçın’ın babası da üveydi 

ve iyi bir baba değildi… Oysa Hilmi’nin üvey babası iyi bir üvey babaydı… İyi bir 

insandı da… Demek ki iyi insanlar; iyi üvey baba, iyi üvey anne olurlardı… Ama ne 

diyordu Hilmi: ‘Üvey babam beni sever elbet, ben de onu öz babammış gibi severim.’ 

Demek her şey gibi bu konuda da iyilik karşılıklı oluyordu… Çünkü okunan 

mektuplardan anladığıma göre Deniz de Belkıs Anne’yi, kardeşlerini çok seviyordu” 

(Kür, 2003e: 22). 

Bir ebeveynin üvey olması, sorumluluğundaki çocuğa kötü davranacağı anlamına 

gelmediği gibi, öz olması da çocuğa iyi bakacağı anlamına gelmez. Yazar, eserlerinde 

öz ailesi tarafından ihmal edilmiş ve incitilmiş çocuklara da yer verir. “Gel Katıl Bize” 

oyununda karşımıza çıkan Merve böyle bir ihmal ve sevgisizlikle büyütülen 

çocuklardandır. Yazar, onun aile içindeki durumunu evin şoförü Hasan’ın ağzından 

açıklar:  

“Hasan: Şey… Efendim… Zaten öbür okullarına da hep zorla gönderildi… Yani 

nasıl diyeyim biraz ters bir kızdır Merve… Zaten son okulunda da bu yüzden… Yani… 

3. sınıfa geçti ama bu sizinki 5. okulu olacak. 

Günseli: Annesi, babası arabada mı? 
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Hasan: Hayır efendim… Piraye Hanım… Yani çocuğun annesi… Erken kalkamaz 

da… Orhan Bey yani Merve’nin babası… Biraz sinirlidir… Yani… Kızına karşı… 

Günseli: (Biraz sabırsız) Peki, daha çok kim ilgilenir Merve’yle? 

Hasan: Hepimiz… Yani evde çalışanlar… Hepimiz az çok ilgileniriz”  

(Kür, 1967: Gel Katıl Bize, 3). 

“Mavi’nin Serüvenleri III” romanında karşımıza çıkan Meryem de evdeki durumu 

açısından Merve’ye çok benzer. Her ikisi de büyük bir maddî varlığın içinde, anneleri 

ve babaları yanlarındayken sevgisiz ve düşman bir ortamda büyümeye mahkûm 

olmuştur.  

Yazar, böylece bir çocuğa sevgi ve şefkatle yaklaşmak, ona iyi bakmak için öz ya 

da üvey olmanın değil, iyi insan olmanın ön şart olduğunu vurgulamıştır. 

Üveylik meselesiyle ilgili yazarın değindiği bir başka konu da; yetişkinlerin 

çocukların aklını üvey anne ve babalarla ilgili korkunç hikâyelerle doldurmasıdır. 

Yazar, anneler günü için hazırladığı kitapçıkta, bu konuyu işlediği, “Üvey Anne” isimli 

bir öyküye yer vermiştir.  

Bu öyküde yazar, annesini kaybeden Nazlı adlı küçük bir kızdan bahseder. Nazlı, 

dadısının gözetimindedir. Dadı çocuğu uyutmak için her gece ona masallar anlatır. Bu 

masallarda sık sık üvey annelere yer verilir. Dadı, masal anlatırken sık sık “Üvey anne 

geldikten sonra, her şey birden bire değişmiş… Babası artık sevmez olmuş elâ gözlü, 

bülbül dilli küçük kızını… Üvey anne görünüşte güler yüzlü, ama içinden yılan huylu 

bir kadınmış” (Kür, 2970: 35) cümlelerini kullanır. Kısa süre sonra Nazlı’nın babası 

tekrar evlenmeye karar verince kafası kötü kalpli üvey annelerle ilgili masallarla dolu 

olan Nazlı daha görmeden üvey annesinden nefret etmeye başlar. Oysa üvey annesi 

Ayhan, çok iyi bir kadındır ve Nazlı ile yakınlaşmak için büyük çaba sarf eder. Fakat 

Nazlı dinlediği masalların etkisinden kurtulamadığı için ondan uzak durur. Ayhan bu 

durumdan şöyle yakınır: 

“ ‘Biraz da Nazlı için yapmıştım bu evlenmeyi’ demişti bir gün dadıya… ‘Bütün 

küçük çocukların bir anneye ihtiyacı vardır. Ben Nazlı’ya gerçek bir anne olmak 

istiyorum… Ama çocuğa, korkunç bir üvey anne nefreti aşılanmış… Ben ne yaparsam 

yapayım bu büyük nefreti söküp atamıyorum içinden… Bana inanmıyor zaten… 
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Gözlerinde daima kuşku var… Bütün yakınlaşma denemelerim çocuğun içindeki bu 

kuşkuya bu nefrete çarpıyor” (Kür, 2970: 38). 

Görüldüğü üzere İsmet Kür, bütün önyargılar gibi üvey anne ve babalara karşı 

olan önyargının da yanlış olduğu kanaatindedir. Ona göre çocukların kafasını bu 

önyargılarla doldurmak onlara büyük kötülük etmek olur. 

 

3.8.8. Yurt Sevgisi  

 

İsmet Kür, eserlerini kaleme alırken çocuklara bir vatan sevgisi ve tarih bilinci de 

aşılamaya çalışmıştır. Çocukların bayrağın ve toprağın kutsallığını, yakın tarihimizi ve 

ülkemizi daha yakından öğrenmesini sağlamaya çalışmıştır. 

Yazar özellikle yakın tarihimiz üzerinde durmuş ve çocukların dikkatini 

Cumhuriyetin temel ilkelerine çekmeye çalışmıştır. İsmet Kür’e göre Cumhuriyet’in ne 

şartlar altında kurulduğunu ve dayandığı temel ilkeleri bilmek insanları daha bilinçli 

vatandaşlar haline getirecektir. Kitaplarda zaman zaman bu konuya 

değinilmiştir.”Coşkun’un Serüvenleri l” romanında Suna Hanım, Zafer Bayramı 

kutlamalarını fırsat bilerek, 30 Ağustos’tan birkaç gün önce köylülerle bu konuda 

konuşmaya başlar, 30 Ağustos’a kadar her gece süren bu konuşmaların amacı, köylülere 

sadece yaşananları anlatmak değil, onların anlamını ve sebebini kavratmaktır. Yazar, 

onun bu toplantılarını ve köylülerin anlatılanlara tepkisini şöyle gözler önüne serer: 

“Ve 30 Ağustos gününe kadar toplantılar sürdü. Kalabalık o kadar artmıştı ki köy 

odasına sığmadı, meydanda toplanıldı. Suna, ilk geceden başlayarak soru sormalarını 

istemişti, dinleyenlerden. İlk gece kimseden ses çıkmadı. Kadınlar dirsekleşip güldüler 

bile. İkinci gece açıldılar; o kadar açıldılar ki, Sonunda Suna Abla’nın istediği oldu, 

sadece 1922’yi değil, daha öncesini - bu kez daha etraflı- ve daha sonrasını da 

anlattırdılar Suna’ya. Çok belliydi, Kurtuluş Savaşı’nın, devrimlerin gururunu 

yaşıyorlardı, o güne değin hiç tanımadıkları bir heyecanla”  (Kür, 2003b: 36).  

Yazar, yakın tarihimizle ilgili yapılan bu toplantıları anlatırken, yaşananlardan 

çıkartılması gereken sonucu da köylülerin ağzından şu cümlelerle anlatır: 

“- Öğretmen Hanım, diye başladı söze – Köyde kimileri ‘öğretmen hanım derlerdi 

Suna’ya- ‘ Bütün anlattıklarımdan ne anladınız?’ diye sorarsan, ben bu cahil kafamla 
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bile derim ki: O, çok düşmanlı, çok karanlık günlerde, Mustafa Kemal Paşamız, kelleyi 

koltuğa alıp ortaya atılmasaymış… O arkadaşlarıyla birlikte, çok akıllıca ve de ilerisini 

görüp etraflıca planlar yapmasaymış… Efendime söyleyeyim ve de askerlerimiz öyle 

gözü pek ve de kadınlarımız onca fedakâr olmasaymışlar… Uhuuu çoktan vatan gittiydi 

elden. Türk Milleti diye bir şey kalmamıştı ortada… Ne diyeyim Öğretmen Hanım 

Allah tümünden razı olsun. 

Mehmet Çavuş sözünü bitirir bitirmez, komşu köyden en çok soru soran delikanlı 

Şahin, söz almayı falan unutarak ayağa kalktı: 

- Öyle, Tanrı razı olsun, falan demekle olmaz Mehmet Çavuş, hem de hiç olmaz. 

Belli ki sen sadece savaşları anlamışsın… Onlar da önemli elbet, ama asıl önemli olan, 

Atatürk devrimlerini anlayıp, yaşamaktır. Devrimler olmasaydı o senin dediğin savaş 

bile pek bir işe yaramazdı” (Kür, 2003b: 37).  

Yazar, eserlerinde, yakın tarihimiz yanında bayrağın, vatan toprağının kutsallığına 

da değinir. Özellikle “Mavi’nin Serüvenleri I” romanında uzun uzun anlatılan “savaş” 

bu konuyu vurgular niteliktedir. Söz konusu savaş iki ayrı sokakta yaşayan çocukların 

kurduğu “Aslanlar” ve “Tarzanlar” kulüpleri arasında gerçekleşir. Savaşı kazanan kulüp 

büyük ağacın dalına kendi bayrağını asma hakkı elde edecektir. Koşucu ailesinin 

çocukları Erol ve Hüseyin de dâhil olmak üzere bütün çocuklar bu konuyu çok ciddiye 

alır. Bayraklarını ağacın dalına asmanın onlar için ne ifade etiğini Fahri Amca ve 

Pamukanne’ye şöyle anlatırlar: 

- Aslına bakarsanız, o da herhangi bir ağaçtır. Ne ki, biz onu, öbürlerinden 

ayrıcalıklı görmek istedik. Neden istedik?... Bunu ben de bilmiyorum… Ne dersin Erol, 

bu ağaç bizim için neden önemli? 

- Çünkü üstünde bayrağımız var. 

- Evet, ama bayrağı başka bir ağaca çekmiş olsaydık. 

- O zaman da başka ağaç önemli, değerli olacaktı. 

- Doğru… O zaman o ağaç değerlenecekti. Önemli olan bayrak… İyi 

anımsıyorum, ilk gün, tepede bir ağaç, her yandan görünen bir dal, diye bayrağımızı 

oraya çektik, anlatabiliyor muyum? Üstüne bayrak çekilince çınar, artık öbürlerinden 

ayrıcalıklı olmuştu. 

(…) 
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- Ve çınar büyük bir konu 

- Hayır, Pamukanne, bayrak büyük… 

- Bayrak elbette büyük yavrum, 

- Bayrak elbette büyük yavrum, fakat siz bu çınar… 

- Ne olursa olsun biz ona önem veriyoruz… Onun için çarpışmaktan onur 

duyuyoruz. 

- ‘Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!’ diyorlar sultanım”  

(Kür, 2003d: 33–34–35). 

İsmet Kür’ün, eserlerinde çocuklara aşılamaya çalıştığı vatan sevgisinin soyut bir 

kavram olmasını istemez. Ona göre bir şeyi sevmek için önce onu tanımak gerekir. Bu 

sebeple “Mimari” bahsinde anlattığımız gibi tarihi binalarımızı çocuklara tanıtmaya 

çalışır. Bunun yanında çeşitli vesilelerle kimi şehirlerimizden söz ederek, onların 

özelliklerini gerçekçi şekilde ortaya koyar. Yazarın bu konuya en belirgin olarak 

eğildiği eseri “Mutlugiller” oyunudur. Eserde; İstanbul’un Bebek, Aşiyan, Çamlıca, 

Emirgan, Balta Limanı, Üsküdar gibi semtleri tanıtılır. Ayrıca Tekirdağ, İzmir, 

Pamukkale, Şile, Uludağ gibi yerler de oyunda kendisine yer bulur. Mutlugiller’den 

başka yazarın bütün romanlarında da ülkemizin çeşitli bölgelerinin konu edildiği 

kısımlar mevcuttur. Meksika’da geçen “Karvera”da bile Elif’in mektuplarında 

Türkiye’yi tanıtan bölümler vardır. Bu bölümler gerçekçi olduğu kadar sevgi dolu bir 

dille ifade edilmiştir: 

“Buradan Bursa Ovası’nın büyük bi kısmını görmek de mümkün… Küçük, 

mütevazi ve hemen hepsi de çivit mavisine boyanmış evler ‘unutma beni’ çiçekleri gibi 

serpiştirilmiş ovaya… Zaten Bursa unutulur gibi bir yer değil ki… Eksiksiz bir kent. 

Dağ, ova, sıcak kaynaklar, şifalı sular, eşsiz bir doğa ve tarih! Tarih, tarih ve gene tarih” 

(Kür, 2003e: 22). 

Yazar, ülkemizi anlatırken sevecen bir ifade kullansa da tanıttığı yerlerin sadece 

güzelliklerini göstermek yerine objektif bir tutum sergilemeyi seçmiştir. Elif’in 

Carvera’ya yazdığı mektup bu açıdan iyi bir örnektir:  

“Anadolu, - ancak küçük bir bölümünü gezebildik tabii- ova, yayla demek, dağ 

demek, deniz demek ve olağanüstü güzellik demek. İzmir’e kadar vapurla gittik. Sonra 

da arabayla sürdürdük gezimizi. İzmir’de üç gün kaldık. Tanrı orada doğayı alabildiğine 
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güzel yaratmış. Ama İzmir’e artık ‘güzel bir şehir’ demek zor… İzmir en güzel, en 

zengin doğadan arta kalmış bir kent… Böyle olduğu bilinmese, bu haliyle büyüleyebilir 

görenleri daha çok çevresiyle… Sadece İzmir değil ki bu felaketi yaşayan… Başta 

İstanbul, Türkiye’nin hemen hemen bütün kalabalık yerleşim merkezleri böyle imiş; 

dedem böyle diyor” (Kür, 2003b: 202). 

İsmet Kür, eserlerinde ülkemizin kimi bölgelerini anlatmanın yanında 

Anadolu’nun bütün olarak nasıl bir medeniyet beşiği olduğunu da “ Zaten Anadolu’yu 

dolaşırken utancımdan yerlere geçiyordum… Koskoca bir uygarlık yatıyor 

Anadolu’da… Bir değil birçok uygarlık… Ve biz bunlardan habersiz, yabancı 

uygarlıkların hayranlığı içindeyiz. Bağışlanır bir hal değil bu” (Kür, 2003b: 109) 

cümleleriyle vurgular. 

Yazar, eserlerinde yurt sevgisini aşılamaya çalışırken sadece tarih, coğrafya ve 

bayraktan söz etmez. Türk insanının doğasına da değinir. Ona göre Türk insanı da Türk 

mimarisi gibidir. Dışarıdan olabildiğince sade olmasına rağmen içinde paha biçilmez 

hazineler saklar. Yazar, bu özelliği en çok Türk askerine yakıştırır (Kür, 2003b: 111). 

Görüldüğü gibi, eserlerde yoğun bir milliyetçilik duygusu vardır. Fakat bu politize 

olmuş bir milliyetçilik değildir. Türk Milleti’nin tarihine, toprağına, bayrağına ve 

insanına duyulan büyük bir sevgiyi ifade eder. 

 

3.8.9. Uyuşturucu 

 

İsmet Kür, eserlerinin bir kısmında, gençler için en büyük tehlikelerden biri olan 

uyuşturucu meselesine de değinmiştir. Uyuşturucu konusu “Coşkun’un Serüveni II”, 

“Mavi’nin Serüvenleri III” romanları ve “Zehir Hafiye” oyununda karşımıza çıkar.  

Yazar, eserlerinde uyuşturucu kurbanlarından çok onu satanlar üzerinde durur. 

Uyuşturucu satıcıları eserlerde iki farklı yönleriyle karşımıza çıkar. Bu insanlar, 

insanların felaketi üzerinden para kazanmaya çalışan; başkalarına verdikleri zararları 

umursamayan kötü ve vicdansız, insanlıkla alakası olmayan kişilerdir. Ayrıca bu 

insanlar kendi seçtikleri yolda hapistirler, geri dönüşü olmayan şekilde mahvolmaya 

doğru giderler. Bu açıdan bakıldığında bütün kötülüklerine rağmen acınası insanlardır. 
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Zehir Hafiye oyunu zaten “Mavi’nin Serüvenleri III” romanının 84-114 sayfaları 

arasında yer alan “Zehir Hafiye” bölümünün oyunlaştırılmış halidir. Burada, uyuşturucu 

satıcılarıyla mücadele eden bir köpek ve bir çocuğun yaşadıkları anlatılır. Böylece 

okuyucu (dinleyici) uyuşturucu satıcılarını da yakından tanır. Burada karşımıza çıkan 

iki uyuşturucu satıcısı vardır. Bunlardan biri nispeten daha masum olan ve arsanın 

bekçiliğini yapan Ali’dir. Ali, Ömer’i sürekli bahçeyi gözetlerken yakalayınca, ona 

dostça yaklaşır ve çocuğun, uyuşturucuların saklandığı, mahzeni keşfettiğini öğrenir. 

Bunu patronu Hasan’a söyleyip söylememek arasında kalır. Patronu Hasan’a çocuğun 

keşfinden bahsederse, Ömer’in hayatını tehlikeye atacağının farkındadır. Ama vicdanı 

ne derse desin, olanları anlatmaktan başka çaresi yoktur. Çünkü bu insanlar başkalarını 

zehirleyerek köleleştirirken kendileri de seçtikleri yolun kölesi haline gelirler. Ali 

kendisini sürekli tehdit eden hatta zaman zaman döven patronu Hasan’dan deli gibi 

korkar. Ali ile Hasan’ın ilişkilerinde Hasan baskın karakterdir. İlk anda korkunç 

derecede güçlü görünür. Oysa onun da korktuğu patronları vardır. Ayrıca polise 

yakalanmaktan ve hapse girmekten de çok korkar. Seçtiği yol sonucunda bütün insanî 

özelliklerini kaybetmiştir. Ağaçların arasında kendisini izlerken gördüğü küçük Ömer’i 

öldürmeye çalışacak kadar vicdansızdır.  Sonunda da tıpkı korktuğu gibi yakalanır ve 

tutuklanır (Kür, 1998: 111- 119). 

“Mavi’nin Serüvenleri III” romanında olduğu gibi Coşkun’un Serüveni II” 

romanında da yazar, uyuşturucu satıcılarını okuyucunun karşısına çıkartır. Onların 

seçtikleri yolun nasıl bir çıkmaz olduğunu İsmet Kür; Coşkun’un kulak misafiri olduğu 

şu konuşmalarla özetler: 

“- Bunadım ya… Bunadım elbet… Bunca yıl dayandığıma şaşıyorum. Benden 

sonra başlayanların kimi tımarhanede, kimi mezarda… Kırk iki yaşındayım, gören 

yetmiş sanıyor” (Kür, 2003c: 91). 

Romanda Coşkun, kendisine dostça yaklaşan bu insanlara inanır ve farkında 

olmadan onların işlerine alet olur. Sonunda yaptığı işte bir terslik olduğunu anlayınca 

sorular sormaya başlar. Onlar da Coşkun’u kullanmaya devam edebilmek için onu da 

uyuşturucuya alıştırmayı planlarlar, sonunda çocuğa içtenlikle bağlanmış olan Güngör, 

kendi hayatını mahvetme pahasına da olsa, Coşkun’a nasıl bir tehlike içinde olduğunu 
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anlatır. Güngör, uyuşturucuya şu veya bu şekilde bulaşanların yaşadıkları dramı şu 

cümlelerle gözle önüne serer: 

“- Lise son sınıf öğrencisiydim… Çalışkan, sporcu, herkesin sevip saydığı pırıl 

pırıl bir delikanlı… Şimdiki halime bak… Yetmiş yaşında bir ihtiyarım sanki… Sanırım 

o gece beni gördün… Bana öfkelendiği için o Allah’ın belası şeyden vermemişti 

Yaşar… Kuduz köpeklere benziyordum… Gördün ve korktun… İğrendin benden 

(…) 

- Şu… ‘Beyaz zehir’ dedikleri… Öyle mi? O gece… Sizi gördüğümde 

kuşkulanmıştım” (Kür, 2003c: 100). 

Yazar ayrıca bu romanda uyuşturucu satıcılarının, okullu çocuklara musallat olup 

onları zehirlemeye çalıştıklarını anlatarak okuyucusunu uyarır (Kür, 2003c: 92-93).    

Uyuşturucu konusunda dikkat çekici bir husus da yazarın, bu meseleden 

bahsederken bile hiçbir uyuşturucunun adını anmamış olmasıdır. Uyuşturucudan “zehir” 

diye bahseder. Bu maddenin adının bile çocuklar için zararlı olduğu kanaatindedir. 

 

3.8.10. Bedensel Engeller 

 

İsmet Kür, eserlerinde sık sık engelli karakterlere yer vermiştir. Bu kahramanlar 

çoğunlukla içine kapalı, ezik hatta bazen kötüdür. Fakat yazar onlardan bahsederken 

bütün olumsuz özelliklerini çevrelerindeki insanların onlara davranışlarına bağlar. 

Engelli insanlar, özellikle de çocuklar arkadaş çevrelerinden dışlanırlar. Diğer 

çocuklardan farklı olmak onlar için çok zordur. Diğer çocukların onlara engellerini 

vurgulayacak lakaplar takması da işlerini hiç kolaylaştırmaz. Coşkun “Şeytan 

Kuyusu”na düştüğünde engelli arkadaşı Osman’ın onun arkasından söylediği; “Beni 

‘topal’ diye dışlamayan… Beni ‘topal’ diye çağırmayan… Bir o vardı” sözleri bu 

durumun engelli çocukları ne kadar üzdüğünü açıkça ortaya koyar (Kür, 2003b: 21). 

İncelediğimiz eserlerde üç tane engelli karakterle karşılaşırız. Bu üç karakterin her 

biri diğerinden farklıdır. Yazar, onlar aracılığıyla engelli çocukların, çevrelerinin 

kendilerine yaklaşımı ile bağlantılı olarak ne kadar farklı yönlere gidebileceklerini 

vurgular. 
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 Bu karakterlerden biri “Mavi’nin Serüvenleri I” romanında karşımıza çıkan Kör 

Hasan’dır. Hasan’ın bir gözünün kör olmasının yanında, sıska, sağlıksız vücudu da onu 

arkadaşlarından ayırır. Hasan kötü bir kişidir. Onun karakterini yazar şu cümlelerle 

anlatır: 

“Hasan, sinsi kötülerdendir. Herkesin arkasından dedikodusunu yapar, belki iftira 

bile ettiği olur. Kısacası sever gibi yaparken acıtan, sanki bütün dünyadan alacak hıncı 

olan bir çocuktur.(…) 

Hasan, dördüncü sınıfta üç yıl okuduktan sonra okulu bırakmış. Koca mahallede 

sigara içen iki üç çocuktan biridir. Yalnız savaşlarda değil oyunlarda bile zaman zaman 

yırtıcı bir hayvan halini alır. Elinden sapan düşmez. Önüne gelen hayvana, becerebilirse 

insana da taş atar sapanla” (Kür, 2003d: 23-24).  

Yazar, onun bu kadar yırtıcı bir çocuk olmasının sebebini engeli yüzünden 

dışlanmasına bağlar. Bu konudaki görüşlerini Pamukanne ve Fahri Amca’nın ağzından 

şöyle dile getirir: 

“Yalnız Pamukanne bir de Fahri Amca sever, hiç değilse savunurlardı onu. Onlara 

sorarsanız Hasan’ın böyle ters ya da sinsi bir çocuk olmasının nedeni arkadaşları ve 

sevgisizliklerini saklayamayan büyüklermiş. Eğer arkadaşları onun sıska, sağlıksız 

bedeniyle alay etmeseler, ona ‘Kör Hasan’ demeseler, onu sevseler Hasan da iyi çocuk 

olurmuş” (Kür, 2003d: 24).  

İncelediğimiz eserlerde karşımıza çıkan bir diğer engelli çocuk da “Mavi’nin 

Serüvenleri II” romanının Orhan’ıdır. Orhan tekerlekli sandalyeye mahkûm bir çocuk 

olmasına rağmen sevgi dolu, kibar ve kendisiyle barışık bir çocuktur. Mavi ile kurduğu 

içten dostluk onun ne kadar sevgi dolu bir çocuk olduğunu açıkça ortaya koyar. Onun 

karakteri gibi içinde bulunduğu ortam da Hasan’dan çok farklıdır. Orhan’ın ailesi, 

arkadaşları ve komşuları onu çok sever ve bu sevgilerini açıkça belli ederler. Özellikle 

annesi, Orhan’ın tedavisiyle uğraşmak ve onu mutlu etmek için çırpınır. Bu sebeple 

Orhan, Hasan gibi öfke dolu değildir. Hasan’ın tersine onun engeli hayatını 

mahvetmemiştir. 

“Coşkun’un Serüveni I” romanında karşımıza çıkan Osman’ın bir ayağı aksar. 

Diğer çocuklar gibi koşup oynayamamanın, onların arasına karışamamanın ezikliğini 

yaşar. Suna Hanım köye gelip ona ilgi göstermeye devam edene kadar bu durum böyle 



 300

sürer. 30 Ağustos kutlamalarında Osman’a da görev vermek isteyen Suna Abla onun 

güvensiz ezik tavrını yok etmek için çabalarken aralarında geçen konuşma oldukça 

dikkat çekicidir: 

“Suna yavaş yavaş Osman’a anlattı ki dünyadaki ünlüler, önemli kişiler arasında 

bir organı eksik ya da bozuk olan pek çok kişi vardır. Söz gelimi, dünyaca ünlü İngiliz 

şairi Byron topaldı. Dünyayı buyruğu altına almış Timur ‘Aksak Timur’ diye anılır 

(…) 

- Yani, demem o ki Osmancığım önemli olan insanın kişilik yapısıdır, 

özgüvenidir… Zaten hepimizin görünür ya da görünmez eksiklikleri vardır. 

Osman bir süre konuşmadı… Sonra, kararlı bir sesle: 

- Suna Abla, bana ezberlemem için hangi şiiri vereceksiniz?.. Bu akşam beni 

çalıştırır mısınız? Diye sordu. Vücuttaki herhangi bir eksikliğin insanın hayatını 

karartmaması gerektiğini anlamıştı” (Kür, 2003b: 34-35). 

Yazar, Osman ve Suna arasındaki bu sohbet aracılığıyla hem okuyucusunu engelli 

çocukları dışlamak yerine onları topluma karışmaları ve normal bir hayat yaşamaları 

için cesaretlendirmeleri konusunda uyarır hem de engelli okuyucularına, sahip oldukları 

eksikliklerin cesaretlerini kırmaması gerektiğini hatırlatır. 

Aslında engelli olmamakla birlikte, geçirdiği kaza sonucu uzun süre gözleri 

görmeyen Mavi’nin Serüvenleri I” romanının Erol’u diğer karakterlerden tamamen 

farklıdır. O gözlerini kaybetme konusundaki düşüncelerini ailesine yazdığı mektupta 

şöyle dile getirir: 

“Kısacası tezim şu: İnsan gözlerini yitirse mutsuz olmaz. Bana göre, 

görmeyenlere acımak anlamsızdır. Neden mi?.. Anlatayım! Evet, görmek, dünyanın 

güzelliklerini tanımak çok güzel bir olay… Ama insanın bir de Fahri Amca’nın 

deyişiyle, ‘iç dünyası’ var. Bunu yadsıyabilir misiniz?.. Hayır… Değil mi?.. Gözlerimiz 

açık olduğu zaman, pek çoğumuz, sadece dış dünyayı görüyoruz” (Kür, 2003d: 110). 

Görüldüğü üzere yazar, farklı özellikleri olan engelli çocuklara eserlerinde yer 

vererek, onların toplumdan soyutlanıp, aşağılanmaları yerine öz güveni olan, hayatını 

gerektiği gibi idare edebilen bireyler olma yolunda cesaretlendirilmeleri gerektiğini 

vurgulamıştır. Bütün çocuklar gibi engelli çocukların da sevilmeye ve kabul görmeye 

ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılandığında sağlıklı bireyler olarak yetişmemeleri 
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için bir sebep yoktur. Ayrıca yazar, engelli kahramanları aracılığıyla, engelli okurlarına 

iyimser ve cesur olmaları gerektiği mesajını verir. 

 

3.8.11. Okuma Mücadelesi 

 

İsmet Kür’ün çocuklara yönelik kaleme aldığı eserlerinde, okumak, okula devam 

edip bir eğitim almak, uğrunda mücadele edilmeye değecek kadar önemlidir. 

Karakterler eğitimlerini sürdürebilmek için pek çok fedakârlığı göze alırlar. Hatta 

“Karvera” ve “Karvera Nereye” romanlarının bütün kurgusu Carvera’nın okuma 

mücadelesi üzerine kurulmuştur. Carvera roman boyunca eğitimine engel olan 

unsurlarla mücadele eder. Önce onun okumasını istemeyen babası, burslu kazandığı 

okulundaki zengin arkadaşları, parasızlık; sonra babasına karşı gelmenin ve annesinin 

ölümünün vicdan azabı onun okumasının önündeki engellerdir. Carvera, her zaman 

onlarla mücadele eder ve sonunda hepsini yenmeyi başarır. Romanda eğitim almak bir 

angarya değil, bir hak hatta bir mükâfattır. Carvera, bütün kayıplarına karşın mücadele 

etmekten vazgeçmediği için eğitimine devam etme ödülünü kazanır.  

Romanlarda eğitim almanın bu kadar cazip olmasının sebepleri açıkça 

anlatılmamıştır. Fakat sık sık bir çocuğun hayallerine ulaşabilmesi, hayatının kontrolünü 

eline alabilmesi için muhakkak eğitimini tamamlaması gerektiği ima edilmiştir. Nitekim 

Carvera, eğitimine devam edemeyeceğini düşündüğü zamanlarda karamsar, mutsuz ve 

geleceğine dair umutlarını kaybetmiş bir genç olarak karşımıza çıkar. Örneğin; 

babasının ölümünden sonra annesini yalnız bırakamayacağına inanan Carvera, okulu 

bırakma kakarı alır. Bu konuda seçeneği olmadığına inanan çocuk, babasının yanında 

kendi geleceğini de kaybetmenin acısını yaşar. Onun içinde bulunduğu ruh halini yazar 

şu cümlelerle anlatmıştır: 

“ ‘Tabi ya… tabi’ dedi kendi kendine ‘ O yaşarken gömülmüş o adam benim… 

Üstünde yığılmış toprakların altında soluk almakta zorlanan… adam… ben; benim 

umutlarım, beklentilerim… Benim geleceğim… 

Her biri de capcanlıydı… kıpır kıpır … Ama hepsi babamla birlikte gömüldü” 

(Kür, 2005b: 63).  
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Carvera’nın önünde uzanan parlak gelecek, onun okula devam edip edememesine 

bağlanmış gibidir. Bu durumda okulun bir cazibe merkezi olması elbette kaçınılmazdır. 

 “Carvera” ve “Carvera Nereye” romanlarında olduğu gibi “Coşkun’un 

Serüvenleri”nde de başkahramanın okuma mücadelesi önemli bir yer tutar. 

 İlk kitabın sonunda, gidecek bir yeri kalmadığı zaman Coşkun herşeyden önce 

Ankara’ya Bülent Bey’in evine ulaşma çabasındadır. Fakat yolculuğunun ilerleyen 

evrelerinde bu önceliği yavaş yavaş değişir. Coşkun Bülent Bey’e ulaşıp 

ulaşamayacağını, ulaşırsa orada nasıl karşılanacağını sorgulamaya başlar. Hayatını nasıl 

devam ettireceğine dair planlar yaparken ilk önceliği eğitimine devam edebilmektir. 

Coşkun değişen önceliğini Emrah’a şöyle anlatır: 

“- Hem… Okumayı ne kadar çok istediğimi biliyorsunuz. 

- Evet, ama en kötü olasılığı düşünelim hiçbir tanıdığının olmadığı koca, yabancı 

bir kentte ne yapmayı düşünüyorsun ki?   

- Düşünüyorum ki çok çaresiz kalırsam… Meclise gider Bartın milletvekillerini 

bulurum… Onlar da bana yatılı okul falan bulurlar… Bir tanesini biraz tanıyorum. 10 

Kasım törenlerinden sonra, öğretmenim tanıştırdı… Uzun uzun da övdü beni. 

Diyeceksiniz ki koskoca milletvekili seni mi anımsayacak? Evet, bunu da düşündüm. O 

zaman ben de kendime bir iş bulur çalışırım… Dışarıdan sınava girer, okumayı 

sürdürmeye çalışırım. Benim için en önemli konu okumak” (Kür, 2003c: 27). 

Görüldüğü gibi eserlerde, kahramanların okula devam etmelerinin önünde birkaç 

engel vardır. Bunlar, genel olarak, maddî engeller, köylerinde okul olmayışı ve 

ailelerinin karşı çıkmasıdır. Kız çocuklarının okula gitmemeleri gerektiği yönündeki 

cahilce yargı da zaman zaman çocukların eğitim hayatına engel olur. Eserlerde bu 

engelleri aşıp okula devam edebilen kahramanlar olduğu gibi, bu yüzden eğitimini 

yarım bırakmak zorunda kalanlar da vardır. Örneğin Coşkun’un annesi Zeynep, 

babasının karşı çıkması üzerine okulu bırakmış ve öğretmen olma hayallerine veda 

etmek zorunda kalmıştır. Aradan seneler geçmiş olmasına rağmen eğitimini yarım 

bırakmanın burukluğunu yaşamaya devam eder. Onun öyküsünü yazar, kendi ağzından 

şöyle aktarır: 

“- Orta ikiye geçtiğim yaz, karı koca öğretmenlerin Ankara’ya tayinleri çıktı. 

Ailemden çok uzak kalmamak için beni götürmek istemediler. Zaten bizimkiler de 
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bırakmazdı. Ama yatılı okul sınavlarına sokacaklardı… Ah, onun gibi bir öğretmen 

olmayı ne kadar istiyordum… Lâkin babam bırakmadı. Zaten ortaokula gönderiyorlar 

diye kıyametleri koparmış… Allah’tan annem akıllı kadındı. Zonguldak’a gelmesini 

önlemiş… 

Zeynep Kadın sustu… O kadar kederliydi ki, Özge bile sesini çıkarmadı  

(Kür, 2003b: 30). 

Açıkça görüldüğü üzere, incelediğimiz eserlerde eğitim almak çok önemli bir 

şeydir. Yazar, kahramanlarını bir okuma mücadelesinin içine atarak; okuruna pek 

çoğunun önünde bulup da kıymetini bilmediği için değerlendiremediği eğitim fırsatının 

aslında ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

 

3.8.12. Okuma Alışkanlığı 

 

İsmet Kür’ün çocuklara yönelik olarak kaleme aldığı eserlerinde üzerinde durduğu 

konulardan biri de okuma alışkanlığıdır. Yazarın kurguladığı bütün olumlu karakterler 

okumaya çok düşkündür. Yazar, sık sık onların bu özelliklerini öne çıkartır ve başka 

olumlu özelliklerini de onların okuma alışkanlığına bağlar. Yazar, kahramanlarının çok 

okumaları kadar; değerli eserleri anlayıp hakkını vererek okumaları üzerinde de durur. 

Ona göre tek başına kitap okumak yeterli değildir. Doğru kitapları, gerektiği gibi 

okumak önemlidir. 

Eğitimine geç başlamasına rağmen yaşıtlarından pek çok konuda ileri olan 

Coşkun’un okuma alışkanlığını yazar şöyle ortaya koyar:  

“- Coşkun yahu, ders yılı başında ayrılmışsın okuldan… Ben beşi pekiyi ile 

bitirdim. Ama sen her şeyi benden çok, benden iyi biliyorsun. Matematiği bile… Nasıl 

oluyor bu iş anlamadım.  

Ayşe çokbilmiş sesiyle konuştu: 

- Ben biliyorum. Çünkü Coşkun Ağabey Ali Ağabeyden daha akıllı. 

Sonra kendi sözlerine kendi güldü kıkır kıkır 

- Yok canım senden iyi falan bildiğim yok. 

- Ablam dedi ki… Coşkun çok okuyor, hem de öyle okuyup geçmiyor, kafa 

yoruyor okudukları üstüne; onun için böyle çok şey biliyor, dedi” (Kür, 2003c: 31). 



 304

Geçirdiği kazadan sonra uzun süre gözleri kapalı olarak hastanede kalan Erol da, 

hastanede geçen günlerini kendisine okunan kitapları dinleyerek ve onlar üzerine Fahri 

Amca ile sohbet ederek geçirir. Bütün dikkatini kitaba vermenin ve sonra onun 

hakkında konuşmanın, sıradan bir okumadan ne kadar farklı olduğunu Erol’un ailesine 

yazdığı mektuptan anlamak mümkündür: 

“Gevezeliğim azaldı. Yani çok konuşmuyorum. Fahri Amca’nın okuduğu çok 

güzel kitapları dinliyorum daha çok. Fahri Amca onlarla ilgili açıklamalar yapıyor kimi 

zaman… Bunların üstüne konuşuyor, tartışıyoruz. Böylece okumak çok daha yararlı 

oluyor hem de daha çok hoşuma gidiyor… Örneğin; ben Küçük Prens’i daha önce 

okumuştum. Geçen hafta Fahri Amca yeniden okudu… Geçen sefer hiç dikkat 

etmediğim bir yığın incelikler buldum bu kez… Fahri Amca da bazı açıklamalar 

yapınca kitap gözümde bambaşka bir anlam kazandı”  (Kür, 2003d: 112-113). 

Carvera da Erol ve Coşkun gibi çok okuyan aynı zamanda bilinçli okuyan bir 

çocuktur. Onun kendisine yüksek hedefler belirlemesini de yazar, çok okuyarak ufkunu 

genişletmiş olmasına bağlar. Onun okuma alışkanlığı ile kendine çizdiği yol arasındaki 

ilişkiyi babası büyük bir öfkeyle dile getirir: 

“Paul de şaşırdı önce; sonra kocaman bir kahkaha salıverdi. Gülmesi bitince alaylı 

bir sesle sordu: 

- Carvera profesör olmak istiyor ha? Bu çocuk iyice çıldırmış. Okuduğu, hem de 

okumayı söktüğü günden beri elinden düşürmediği o saçma kitaplar  var ya hep bunlar 

yüzünden kapılıyor böyle olmayacak hayallere” (Kür, 2003a: 19) 

Yazar, seçerek, düşünerek dikkatli okumanın önemine değinirken ailelerin bu 

konudaki görevlerinden de söz etmiştir. Ona göre çocuğun gerçek bir okuma alışkanlığı 

kazanabilmesi için ailesinin rehberliğine ihtiyacı vardır. Erol’a kitap seçiminde ve onları 

anlamada yardımcı olan Fahri Amca gibi Carvera’nın da okuma alışkanlığının temelini 

annesi atmıştır. Paul’ün Margaritta’yı suçlayan şu sözlerinden onun oğlunun iyi bir 

okuyucu olasına nasıl katkıda bulunduğunu anlamak mümkündür: 

Paul biraz sustuktan sonra ekledi: 

- Ama asıl suç sende… Neredeyse doğduğu günden beri ona okuduğun 

kitaplardan ötürü böyle kitap kurdu olup çıktı zavallı çocuk. Hele yaz aylarında yüzünü 
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görmüyoruz zavallı oğlumuzun… Sabahın köründe eline bir kitap alıp sıvışıyor evden. ‘ 

Gel evladım şurda biraz bana yardım et desem ağlamaklı oluyor” (Kür, 2003a: 19) 

İncelediğimiz eserlerde yukarıda sözünü ettiğimiz temalar kadar sık değinilmemiş 

olsa da din konusunun da işlendiğini görüyoruz. Yazar, din konusunun kapsamını 

tartışmamış bunun yerine, ibadetlerin ana dilimizde yapılması konusuna değinmiştir. 

Onun bu konudaki görüşlerini Leylak şöyle dile getirir: 

“Sonra hoca efendi, Kuran-ı Kerim okumaya başladı… Gözlerimi kapayıp 

dinliyorum. Ses çok güzel… Ama yeterli değil ki… Söyledikleri de çok güzel, çok 

doğru, eşsiz sözler olabilir… Milyonlarca insanı, yüzyıllar boyu peşlerinden sürüklemiş 

olan bu sözler, elbette dinlenmeğe değer… Ama ne olurdu, tek kelimesini 

anlayabilseydim… Ne olurdu biz de kendi dinimizin kitabını, kendi dilimizden 

okuyabilseydik” (Kür, 2003e: 117). 

Görüldüğü üzere, yazar çocuklar için kaleme aldığı bütün eserlerinde, onların 

gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğü temaları işlemiş ve hemen her eserinde 

farklı şekillerde bunlara değinerek, okuyucularının daha bilinçli bireyler olarak 

yetişmesine katkıda bulunmaya çalışmıştır. 
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SONUÇ 
 

 
Avnullah Kazımî ve Ayşe Nazlı Hanım’ın kızı olan İsmet Kür 1916 yılında 

İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Halide Nusret Zorlutuna’nın kız kardeşidir. 

İlköğrenimini Edirne Kız Muallim Mektebi’nin tatbikat kısmında tamamlar. İstanbul 

Erenköy Kız Lisesi’nde başladığı ortaöğrenimini Edirne Kız Öğretmen Okulunda  

bitirir. 1939 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun olur. Aynı yıl Türkçe öğretmeni 

olarak göreve başlar ve matematik öğretmeni Behram Kür’le evlenir. Bu evlilikten Pınar 

ve Işılar adında iki kızı dünyaya gelir. 1961 yılında emekli olur. Evliliği 1962 yılında 

boşanmayla sonuçlanır. İsmet Kür, halen İstanbul’da yaşamakta ve edebî çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

  İsmet Kür; eğitimci, romancı, oyun yazarı, hikâyeci, şair, gazeteci ve 

araştırmacıdır.  

İsmet Kür, işini çok ciddiye alan bir eğitimci olarak, eğitimle ilgili görüşlerini 

çeşitli gazete yazılarında dile getirmiştir. Onun söz konusu yazılarında eğitim 

meselelerini aile, okul ve devlet üçgeni çerçevesinde ele aldığını görüyoruz. Yazar, bu 

kurumların çocuk eğitimindeki rollerine ve bu konudaki sorumluluklarına dikkat 

çekmiştir. 

Yazar, aile eğitimi üzerinde özellikle durur ve geleneksel aile yapısı yerine daha 

eşitlikçi, daha açık bir aile modelini savunur. Ona göre çocuk söz hakkına sahip olduğu, 

sevildiği ve saygı gördüğü bir ortamda büyümelidir. İsmet Kür, çocuğu sevmenin ve 

saymanın onu şımartmak anlamına gelmediğini de anlatır. Onun savunduğu aile 

modelinde çocuk saygı gördüğü için saygı duymayı öğrenecek ve kendi kurallarını 

koymaya çalışmak yerine ailesinin koyduğu kurallara uyacaktır.  

Sanatçı, bir eğitimci olarak öğretmenin eğitimdeki rolü üzerinde de durmuş ve 

onların özellikle cumhuriyet ilkelerinin çocuklara kavratılması meselesinde dikkatli 

olmasını istemiştir. İsmet Kür’e göre devletin okul yaptırmak ve öğretmen yetiştirmek 

kadar ana- baba eğitimi ile meşgul olmak, çocuk-gençlik merkezleri yaptırmak gibi 

sorumlulukları da vardır. 

ki İsmet Kür, okul öncesinden başlayarak ilk gençlik yıllarına kadar olan 

döneme yönelik eserler kaleme almıştır.    
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Sanatçı, sekiz romanın yazarıdır. Bu kitaplardan yalnız, Türkiye’de 12 Eylül 

dönemi ve bu dönemde hapishanelerde yaşananları konu alan Onuncu Sigara (1990) 

isimli romanı yetişkinlere yöneliktir.  Yazarın çocuklar için kaleme aldığı toplam yedi 

kitaptan oluşan üç seri romanı vardır. Bu romanlar ülke gerçeklerini içeren, ayakları 

yere basan olayları anlatır.  İsmet Kür, genellikle romanlarında, yaşıtlarına örnek 

gösterilebilecek her yönden ideal çocuklara yer verir. Bunlar genellikle okumaya 

düşkün, yaratıcı, saygılı, kibar, kendilerini iyi ifade eden, cesur çocuklardır. Başlarına 

gelen her türlü kötülüğü de bu özellikleri sayesinde alt ederler. Romanlarda zaman 

genellikle düz bir çizgi halinde ilerler. Mekânlar kısa, açık cümlelerle çizilir. Olay 

örgüsünde gerilim ustaca sağlanır ve kitapların sonuna kadar merak unsurları 

kullanılarak okuyucunun ilgisi canlı tutulur. Yazar, sık sık çocuklara bilgi verse de bunu 

romanın akıcılığına zarar vermeden yapmıştır. 

Çocuk edebiyatı ve eğitim üzerinde duran yazar, Memo serisi ile okul öncesi 

döneme, Karvera (1999) serisi ile on dört - on beş yaşlarında çocuklara,  Coşkun’un 

Serüveni (1994) ile on üç - on dört yaş grubuna, Mavi’nin Serüvenleri (1965)   on bir - 

on iki yaşlarındaki çocuklara hitabeden eserler kaleme almıştır.  

Diğer taraftan İsmet Kür, çocuk tiyatroları da kaleme alan bir oyun yazarı olarak 

karşımıza çıkar. Bu oyunların büyük kısmı radyoda seslendirilmiş, sadece biri 

sahnelenmiştir. Yazarın oyunları da romanları gibi, bir öykü anlatmanın yanında 

çocukların eğitimine katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. Oyunlarda bu eğitimci yön 

daha baskındır. Her hafta bir bölümü seslendirilen bu oyunlarda genellikle her bölüm 

bir konu etrafında şekillenerek, dinleyiciye bir davranışı kavratmak ya da bir şey 

öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır. Buna rağmen karakter çeşitliliği, akıcı ve doğal 

üslubu ve mekân çeşitliliği sayesinde bu oyunlar sıkıcı olmaktan uzaktır.  

Yazar, hem roman hem de tiyatrolarında Türkiye’yi okuyucusuna tanıtıp 

sevdirmeyi amaçlamış bu sebeple eserlerinde pek çok şehrin özelliklerine ve önemli 

tarihî yapılarına yer vermiştir. 

Sanatçı, gençlik yıllarında şiirle ilgilenmişse de daha sonra diğer edebî türlere 

ağırlık vermiştir. Şiirin ne sadece kuru fikir ne de marazî bir his çağlayanı olduğunu 

söyleyen İsmet Kür; şiirin her şeyden önce biraz ilham ve müzik olduğuna inanır. 
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 Yazarın yekûnu çok fazla tutmasa da hikâyeleri de mevcuttur. Sanatçı, şiirsel 

bir üslupla kaleme aldığı bu hikâyelerde, özellikle kadınlar üzerinde durur ve yaşamdan 

kesitler sunar.  

İsmet Kür pek çok yazar ve şair gibi gazetecilik de yapmıştır. O gazetelerde 

düzenli olarak yazmaya emeklilik günlerinde başlar. 1964-65 yıllarında Cumhuriyet 

gazetesinde ard arda röportaj ve yazı dizileri yayımlanır. İsmet Kür, 1965’den 1968’e 

kadar Cumhuriyet ve 1969’da Yeni İstanbul gazetelerinde köşe yazarlığı yapar .Ayrıca 

1969’da Yeni Gazete’de “Günlük Sorunlarımız” köşesini hazırlar. 1970’de Yeni 

Gazete’de “Sohbet” köşesini yazar. 1972–73 yıllarında da Barış gazetesinde hem eğitim 

sayfası hazırlar hem de köşe yazarlığı yapar. Bu tarihten sonra yazar, hiçbir gazetede 

düzenli olarak yazmamıştır. 

İsmet Kür’ün çeşitli araştırma ve incelemeleri de bulunmaktadır. Bunların en 

önemlisi 1869-1928 yılları arasında yayımlanan çocuk dergilerini araştırıp 

incelemesidir. O, bu araştırmasında Arap asıllı Türk alfabesiyle basılan söz konusu 

dergilerin ilk sayılarını Latin asıllı Türk harflerine aktarmış, elde bulunan diğer 

sayılarından ise örnekler vermekle yetinmiştir. Her derginin sonunda o dergi için 

“Dergiye Genel Bakış”, “Dil ve İmla” başlıkları altında değerlendirmelerde 

bulunmuştur.     

Yazarın, çocuklara yönelik kaleme aldığı eserlerinin genelinde kısa cümlelerden 

oluşan, monotonluktan uzak akıcı bir üslubu vardır. İncelediğimiz eserler çocuklar için 

kaleme alındığından onların sıkılmadan okuyabileceği bir tarzda yazılmıştır. Sanatçı 

devrik cümlelere ve üç nokta ile biten yarım cümlelere sıklıkla yer vererek anlatımdaki 

monotonluğu kırmaya çalışmıştır. Onun bu üslubu kimi kahramanlarının ağzından, 

özellikle sanatla ilgili bilgiler verildiğinde değişir. Cümleleri uzar ve daha sanatsal bir 

hal alır.   

Sanatçı kırk yılı aşkın süredir eğitim meselelerine kafa yormakta ve çocuklara 

yönelik eserler kaleme almaktadır. İlk çocukluktan ilk gençlik yıllarına kadar olan 

döneme hitap etmesi, ülke gerçeklerini eserlerine taşıması ve eserlerinde didaktik amacı 

ön planda tutması onu diğer sanatçılardan ayıran özellikleridir.  
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İsmet Kür, çocuk edebiyatı alanında yaptığı çalışmaların niceliği kadar 

niteliğiyle de Türkiye’de bu alanda eser veren diğer yazarlardan ayrılmış ve Türk çocuk 

edebiyatı tarihinde saygın bir yer edinmiştir. 
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